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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



Apartamenty na sprzedaż

Sprawdź naszą ofertę: www.marina-developer.pl  |  Zadzwoń: 609 11 30 55
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i komfortowe apartamenty od 78 m2 – 115 m2 
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Wydawnictwo Prestiż
e-mail: redakcja@eprestiz.pl  |  www.prestizszczecin.pl
MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

O TYM CO BYŁO, JEST I BĘDZIE  

Wraz z wiosną powracają wydarzenia, cykliczne imprezy, even-
ty. Uważnie wybieramy te najciekawsze i obejmujemy nad nimi 
patronaty. Jak zawsze w Prestiżu – niebanalni ludzie, twórcy, 
artyści, wizjonerzy. A także ciekawe opowieści o Szczecinie – 
tutaj zachęcam do przeczytania rozmowy z Bernardem Bogu-
sławskim, ojcem chrzestnym szczecińskiej sceny rozrywkowej 
lat 80’- 90’. To on kierował kultową „Bajką” w czasach jej naj-
większej świetności oraz założył „Babylon” – najsławniejszy,  
po 1989 roku, lokal rozrywkowy w stolicy Pomorza Zachodnie-
go i nie tylko. Do dziś wspominane są organizowane tam przez 
niego imprezy m.in. jedyny w Polsce Bal Prekursorów Gospodar-
ki Wolnorynkowej, czyli Bal Cinkciarza oraz pierwsze pikantne 
konkursy np. Miss Mokrego Podkoszulka czy… Miss Biustu (sic!). 
Bernard Bogusławski specjalnie dla Prestiżu, pierwszy raz zdra-
dza kilka sekretów ze swojej bogatej działalności oraz tajemnic 
szczecińskiej gastronomii i rozrywki.
Jeżeli interesujcie się historią Szczecina polecam gorąco stały 
cykl Karoliny Wysockiej. Tym razem pochyliła się nad tema-
tem Sediny. Mityczna patronka miasta, choć nieco przykry-
ta kurzem historii, wciąż istnieje w zbiorowej świadomości.  
Dalej jej istota budzi wiele pytań i wątpliwości. Współcześnie 
wciąż można znaleźć też ślady tej postaci w różnych częściach 
miasta i okolic. Co tak naprawdę symbolizuje? Gdzie można ją 
znaleźć? Czy we współczesnym Szczecinie wciąż jest dla niej 
miejsce? Tu znajdziecie odpowiedzi na te pytania.
A na okładce Radosław Ross i Krzysiek Niwiński. Przyznam, 
że podeszłam do nich na początku z dystansem. Ale jak ich  
i poznałam i posłuchałam zrozumiałam, że mają cel, wizję i roz-
mach. Tworzą zgodny duet zarówno prywatnie, jak i zawodowo, 
łącząc pasję z pracą. Pojawili się 6 lat temu jako Hall No1 – nie-
typowy salon fryzjerski, w którym nie tylko można się uczesać, 
ale w przyjemnej atmosferze spędzić czas. Niedługo po salonie 
pojawiała się agencja koncertowa Hall No 1 Art. Zorganizowa-
li m.in. koncerty Kasi Nosowskiej, Anity Lipnickiej oraz Igo.  
Szóste urodziny postanowili uczcić sesją fotograficzną oraz 
spotkaniem i rozmową z nami. Jestem przekonana, że jeszcze 
nie raz o nich usłyszymy. 
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YAKKU SUSHI

Dania kuchni japońskiej  
i tajskiej. Duży wybór sushi, 
w przeróżnych kombina-
cjach, m.in. hosomaki, nigiri, 
gunkan, futomaki czy sashimi 
oraz gotowych zestawów.  
W menu znajdziemy też prze-
kąski, zupy, sałatki i dania 
główne, z tajskim pad-thai na 
czele. Poza tym spory wybór 
japońskiej whisky, m.in. 
Suntory i Hibiki, uważanej za 
jedną z najlepszych na świe-
cie. Możliwość rezerwacji te-
lefonicznej 500286666, dowóz 
na terenie całego Szczecina 
500289999. 

Mierzyn, ul. Topolowa 2C

Masażystki pochodzące Taj-
landii, czarująca atmosfera 
i dbałość o każdy szczegół. 
Nowy salon masażu taj-
skiego skupiający się na 
poprawie kondycji fizycznej 
swoich klientów, otworzył się 
właśnie w samym centrum 
miasta. W menu salonu 
m.in. klasyczny masaż tajski, 
masaż z użyciem kamieni, 
stempli ziołowych a także 
masaż sportowy. 

Szczecin, Aleja Wojska Pol-
skiego 42

Butikowy, przytulny aparthotel 
stworzony w duchu slow life. 
Jest połączeniem nowocze-
snego designu z technologią 
przyjazną środowisku. Jest 
idealny dla osób poszukujących 
spokojnego wypoczynku nad 
morzem. Obiekt w standardzie 
premium gwarantuje indywi-
dualne podejście do każdego 
gościa oraz relaks z dala od 
zgiełku i tłumu. W sąsiedztwie 
aparthotelu znajdują się tereny 
sprzyjające aktywnej turystyce, 
z których słynie wyspa Uznam. 
Kilkaset metrów dalej znajdzie-
my się na najpiękniejszej plaży 
w Polsce.

Świnoujście, ul. Toruńska 3

THAI LANNA APARTHOTEL 
GREEN CONCRETE

reklama

Showroom marki Girls Watch 
Porn, której załozycielką 
jest graficzka i projektantka 
Paulina Kołaczek. Ubrania 
w duchu seskpozytywnego 
feminizmu, inspirowane 
japońskim komiksem  
i animacją oraz nostalgią za 
latami 90-tymi, z Domanica 
rózowego koloru. Ubrania 
tworzone w limitowanych 
seriach, w każdym rozmiarze, 
szyte w Polsce z doskonałej 
jakości materiałów.

Szczecin, ul. Św.Ducha 2A - 
pokój 303

GWP BRAND STUDIO



Krzywym okiem

Dziennikarz z bardzo bogatym stażem i podobno niezłym 
dorobkiem. Pracował w kilku lokalnych mediach. 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 (choć może nie tej najnowszej).

DARIUSZ STANIEWSKI

Szczecin słynie z wielu pozytywnych rzeczy, wydarzeń i osób. 
Długo by je wymieniać. Nie przysłonią ich nawet ostatnie ha-
niebne czyny pewnych osobników, których kiedyś spotkałby 
za to ostracyzm towarzyski, infamia i piętno w widocznym 
miejscu. Jak będzie dzisiaj? Ale nie o nich ta opowieść. Tylko  
o przykładach sławy pozytywnej, których na szczęście w stoli-
cy Pomorza Zachodniego nie brakowało, nie brakuje i miejmy 
nadzieję, nie zabraknie. Ostatnio lista ich wydłużyła się o dwie 
pozycje. Chodzi o niejakiego Gacka i niejaką Milejdy. Bez obaw, 
nie są to pseudonimy jakiejś przestępczej pary, jakichś zachod-
niopomorskich odpowiedników Bonny i Clyde, którzy skruszeni 
i nawróceni zeszli z drogi zła, posypali głowy popiołem i teraz 
czynią tylko dobro, mieszkają w pustelni, wiodąc ascetyczny 
żywot ludzi poczciwych, odprawiają posty, żywią się korzonka-
mi, popijanymi źródlaną wodą, przeprowadzają staruszki na pa-
sach, segregują śmieci, płacą abonament radiowo-telewizyjny, 
chodzą we włosienicach, biczując się publicznie raz w tygodniu 
na placu Zgody żałując gorzko i głośno. Gacek jest wszystkim 
(chyba) w Szczecinie doskonale znany. To kot, niepisany Król 
Ulicy Kaszubskiej ,na której ma swoją „miejscówkę”. Jest ta-
kim odwiecznym elementem folkloru ludowego tej ulicy i jakby 
nie patrzeć jej atrakcją. Ostatnio jednak jego sława wylała się 
poza ulicę Kaszubską i Śródmieście nawet. Bo okazało się, że 
według Google Maps Gacek jest największą atrakcją turystycz-
ną Szczecina. Osiągnął średnią ocenę 4,9 gwiazdki, więcej niż 
filharmonia, Wały Chrobrego czy Zamek Książąt Pomorskich!  
O tempora, o mores wykrzyknęliby pewnie Starożytni. Ale to 
jest fakt, niektórzy pewnie stwierdziliby nawet, że to jest „fakt 
autentyczny” (a takich „yntelygentów” niestety nie brakuje).  
Od kilkunastu dni o Gacku informują media na całym świecie 
m.in. amerykański „New York Post”, brytyjskie „The Guardian”, 
„Daily Mail” i „The Mirror”, niemiecki „Bild”, włoska „La Stampa”. 
Mówią o nim nawet na Tajwanie. Niektórzy już kombinują jak tu 
wykorzystać sławnego kota do swoich celów. Może „podpiąć” 
Gacka pod jakąś kampanię reklamowo-promocyjną miasta?  
A może ktoś wpadnie na pomysł wykorzystania Go w zbliżają-
cej się kampanii wyborczej? Kot niewątpliwie ociepliłby wizeru-
nek niejednego oraz jego ugrupowania a przy okazji podbiłby 
ich popularność.  Tylko Gacek musiałby trochę popracować nad 
wizerunkiem. Bo na razie przypomina nieco takiego kociego 
Vita Corleone, szefa wszystkich kotów, przynajmniej z centrum 
Szczecina.  I z wyrazu mordki, zachowania, sposobu poruszania 
się oraz obfitości kształtów. Patrzy na wszystko oraz wszyst-
kich z pewnego rodzaju wyższością i obojętnością. Jak mawia 
młodzież: widać, że ma na wszystko wywalone. W niektórych 
przypadkach spogląda na otaczający Go świat i pewnych osob-
ników z nieskrywaną pogardą kiedy np. nawoływany jest przez 
przechodniów durnowatym: „Gacuś, Gacuś kici, kici, miau, 
miau”. Prezentuje wtedy minę pt. „Człowieku, po co robisz  
z siebie debila?! Chciałbyś żeby do Ciebie ktoś krzyczał Kowal-
ski, Kowalski taś, taś? Poluzuj gumę w majtach, opanuj się…”. 

Niewykluczone, że Gacek „pójdzie w „celebryctwo” o wymiarze 
nie tylko lokalnym, ale krajowym, a po artykułach w światowych 
mediach nawet globalnym. Ma np. warunki, aby reklamować ko-
cią karmę i zostać twarzą, sorry, pyszczkiem firmy produkującej 
taki wyrób. Albo kocich kosmetyków. Niewykluczone także, że 
zostanie gwiazdą filmową w nowych ekranizacjach pt. „Kota  
w butach”, czy „Garfielda”, czy kota Filemona.
Tak globalna sława jak Gacka nie czeka raczej Milejdy. A szkoda, 
bo ta jej przeminęła wyjątkowo szybko. Prawie tak szybko jak 
jej bieg. Bo Milejdy to struś – a raczej strusica emu, która trzy 
miesiące temu uciekła z pewnego mini zoo pod Szczecinem.  
Na początku grudnia „dała nogę” i od tej pory ukrywała się  
w przepastnych ostępach Puszczy Wkrzańskiej między Szcze-
cinem i Policami. Kilka razy organizowano na nią obławy, aby 
ją ująć. Ale Milejdy, sprytnie wymykała się swoim prześladow-
com, gubiła pogonie, myliła tropy, omijała pułapki i zasadzki. 
Niczym Struś Pędziwiatr wyprowadzając w pole czyhającego 
na niego Kojota. Srodze zawiedli się ci, którzy chcieli ja „wziąć 
głodem”. Bo w lesie nie brakowało dla niej pożywienia – dzikiej 
róży, głogu, trawy, resztek znajdowanych przy okolicznych go-
spodarstwach. A jak ocenili fachowcy choć to emu australijskie, 
to może jednak wytrzymać temperatury do minus 30 stopni 
Celsjusza. Ale w końcu wielka ucieczka Milejdy się skończyła. 
W lutym strusica wpadła. Od razu przetransportowano ją do 
domu gdzie, podobno czekał stęskniony partner. I tak się za-
kończył strusi „gigant”. Ale pewną sławę i popularność już zy-
skała. Szkoda byłoby ją zmarnować. Może trzeba zorganizować 
jakiś bieg terenowy po Puszczy Wkrzańskiej „Szlakiem Strusia”? 
Może powinni z nią trenować nasi sportowcy lekkoatleci – bie-
gacze ? Może Wojska Obrony Terytorialnej trenowałaby sposo-
by omijania zasadzek wroga, ucieczki, kamuflażu i przebywania 
zimą w warunkach leśnych ? Może i na nią czeka filmowa karie-
ra. Ostatnio wszyscy robią remaki a to „Znachora” a to „Pana 
Samochodzika i Templariuszy”. To może czas na nowe wersje 
np. „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz”, „Poszukiwany, poszukiwa-
na” albo coś nowego - feministyczną wersję „Szybkich i wście-
kłych”, czyli „Chyża i wnerwiona” (żeby nie użyć pewnego tzw. 
„przerywnika w rozmowie” powszechnie używanego przez Po-
laków), albo „Speed. Niebezpieczna szybkość”. 
Sławę przyniosła regionowi jeszcze jedna sprawa.  Ma ona tak-
że w pewnym sensie również związek z fauną. Otóż Minister-
stwo Finansów podało dane, gdzie najwięcej w Polsce kupuje się  
i spożywa…  „małpek”. I okazuje się, że w miejscowościach nad-
morskich. Tropem ujawnionych danych ruszył serwis Business 
Insider, który wyliczył, że najwięcej spożywa się ich w… Rewalu 
w którym na jednego mieszkańca ma przypadać 5,98 „małpki” 
na miesiąc. Następne w kolejności znalazły się: Krynica Mor-
ska (4,84 „małpki” na mieszkańca), Mielno (4,67) oraz Dziwnów  
w którym miesięcznie przypadło 3,78 „małpki” na mieszkańca. 
Tylko się napić. Ze zdumienia czy opić sukces?F
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Troszeczkę głupio tak trzymać dekoracje zimowe, kiedy marzec 
to już wiosenny miesiąc, zaraz właściwie Wielkanoc będzie – 
pomyślałam układając w wazonie wiązkę tulipanów otrzyma-
nych z okazji Dnia Kobiet.

Wyjęłam więc ze schowka pudła i dalejże zamieniać dekoracje. 
W domu i zagrodzie, czyli na skrzynkach parapetowych. Poupy-
chałam wszystkie te piórka, ptaszki i inne kojarzące się z wio-
sennym rejwachem obudzonej przyrody gadżeciki. Powstrzy-
małam się jeszcze tylko z ustawienie zajączków i jaj, bo jednak 
do świąt jeszcze troszkę. Od razu jakoś weselej mi się zrobiło. 
Słonko świeci, krokusy kwitną, sikorki pasą się na moim ogrodo-
wym hibiskusie, bo wieszam im tam co nieco. Wiosna!

Siedzę dziś rano, rozgrzewając od kubka kawy dłonie przemar-
znięte od skrobania szyby w samochodzie. Patrzę na zajączki 
w skrzynkach przysypane śniegiem po uszy. Na zewnątrz zło, 
szron i syberyjskie podmuchy. Zima!

No tak. W marcu jak w garncu. Pomyślałam sobie, że to dosko-
nała metafora życia, właściwie. W życiu jak w garncu. Może to 
kulinarne skojarzenie wiąże się nieco z faktem, że znowu jestem 
na diecie i obecnie wszystko kojarzy mi się najpierw kulinarnie. 
Np. sałatka z tulipanów, a raczej tulipany w tempurze…  Ale nie 
znaczy to, że metafora nie jest głęboka, jak gar na bigos. Cho-
dzi o to, że w życiu naprawdę jest jak w garncu. Życie to wręcz 
danie jednogarnkowe. Taki Eintopf, jak mówią nasi sąsiedzi zza 
między po lewej. 

Nawet jeśli życie jest ucztą i podaje nam zupę, drugie i deser.  
I przystaweczki. To i tak jeden nasz własny gar. Czasami na tej 
samej kuchence stoi jeszcze drugi, a w nim bulgoce podobny ze-

staw i wtedy jest raźniej i cieplej. Byle się nie przejadło.
W naszej wielkie uczcie życia gar stoi na samym środku i czer-
piemy z niego łyżką, łyżeczką lub chochlą. Jednego dnia trafisz 
na grudkę niedogotowanej kaszy, innego na ostre wasabi, in-
nym razem na rodzinki. Ciągle niespodzianki! Takie bollywoodz-
kie: „Czasem słońce, czasem deszcz”, bo śniegu raczej nie mają. 
A u nas na zachodzie mówimy: „Czasem pączek, czasem śledź”. 
Bo u nas tradycja jest bardzo ważna.

 A tradycja często nakazuje coś koniecznie zjeść i to najlepiej 
bez umiaru. Pączek i śledzik to akurat wyborne przykłady. I da-
nia też. No może niekoniecznie razem. 

Zbyt duże mieszanie w jednym garnku może spowodować roz-
pad dania, a w niektórych przypadkach, kiedy składniki się moc-
no kłócą, może skończyć się rozstrojem. I po takim daniu jest 
wszystkim niedobrze. Jak po śledziu z pączkiem. I znowu cał-
kiem trafna metafora! 

To miał być z założenia lekko feminizujący felieton, bo przecież 
jest marzec, a to mnie zawsze prowokuje. Miał być, ale śnieg 
przysypał zająca i wyszło jak wyszło. Skończyło się na słow-
nym Eaton Mess. Małżonek czyta mi przez ramię i twierdzi,  
że elegancki Eaton Mess to ja bym chciała. A wyszedł mi groch 
z kapustą.

A ja Wam mówię: mieszajcie radośnie w wielkim, smakowitym 
garze swojego życia, omijajcie niestrawne kąski, łapcie najlep-
sze i oblizujcie łyżkę! Smacznego! A wiosna i tak przyjdzie. A jak 
znowu spadnie śnieg, to zróbcie z niego lody.
Idę zrobić sobie jaką fitaśną kanapkę z „deseczki”, bo nabrałam 
apetytu. Na życie!

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

Pączki i śledzie

reklama



W ZGODZIE ZE SOBĄ
POCHODZĄCA ZE SZCZECINA, MIESZKAJĄCA I PRACUJĄCA 

NA CO DZIEŃ W LONDYNIE FOTOGRAFKA MARTA LITERSKA, 

KTÓREJ PRACE PUBLIKUJEMY OD PEWNEGO CZASU, TYM 

RAZEM ZABRAŁA NAS NA PLAN DWÓCH RÓŻNYCH SESJI 

FASHION. PIERWSZA POWSTAŁA DLA LONDYŃSKIEJ PROJEK-

TANTKI AIMEE JOYCE (AIMEEJOYCELONDON.COM).

– Nieczęsto się zdarza, że moje podejście do sesji dla klienta 
jest takie samo jak do prywatnej, a w przypadku Aimee tak 
właśnie było – opowiada fotografka. –  Nawiązałyśmy ze sobą 
kontakt parę lat temu, a sesja odbyła się w czerwcu zeszłego 
roku. Od pierwszego spotkania nasze wizje się ze sobą spój-
nie zazębiały. Dobrze rozumiałam jej styl i co chce uzyskać  
a ku mojej uciesze, Aimee zależało też na tym abym pracowała  
w zgodzie ze sobą i swoją wizją. Obie postrzegamy estetykę zdjęć  
w ten sam sposób – modelki są ubrane w suknie za krocie, biegają  
w nich po ulicach, palą papierosy, siedzą w przydrożnej kafejce. 
Celem było pokazanie projektów Aimee w sposób, który jest jej 
bliski i autentyczny i bazuje na jej pamięci o dorastaniu. 
Zdjęcia z drugiej sesji zatytułowanej „still” powstały we współ-
pracy ze stylistką i projektantką Manuelą Rivadulla (thezur.
com) i powstały na potrzeby wzbogacenia własnego portfolio. 
Przed obiektyw Marty stanęła Andi (Milk Management), model-
ka, która ma na koncie m.in. kampanie dla domów mody Gucci  
i Chloe.  – Lokacja to dom, który czeka na renowację. Bardzo od-
powiadała mi jego estetyka i ciemne, surowe tło jakie stanowił 
dla naszej sesji – mówi Marta. – Mój zamysł był taki, aby skupić 
sie na pięknie ciała i go trochę odsłonić. Smutny, nieco mrocz-
ny charakter zdjęć to mój własny prywatny klimat i stylistyka,  
w której lubię pracować.
  
ad /  foto: Marta Literska / retusz zdjęć: Algia Studio / algiastu-
dio.comW
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SZTUKA POMAGANIA                

Interact Szczecin International to młodzieżowa część 
największej organizacji charytatywnej na świecie jaką 
jest Rotary International. Grupa młodych ludzi zrzeszo-
na w Interact od kilku lat pomaga swoim rówieśnikom, 
organizując charytatywne pokazy mody, m.in. we współ-
pracy z Akademią Sztuki i projektantką Sylwią Majdan 
pn. Fash’n’ Act. W tym roku, pozostając przy idei, która 
w praktyce łączy piękno pomagania z tworzeniem sztuki, 
Interact skierowało się w stronę teatru. 

Ich nowy projekt pn. Act Out polega na artystycznym 
wyrażeniu siebie, poprzez napisanie monologu, w któ-
rym poruszone zostały kwestie dotyczące dorastania 
(m.in. pierwsza miłość, relacje z rodzicami czy zagubienie  
w otaczającym świecie). Młodzi, w wieku licealnym, sce-
narzyści mogli prace przesyłać do 4 marca. Następnie 
odbył się, również wśród młodzieży, casting na aktorów, 
którzy wybranych osiem monologów (w dwóch językach) 
zaprezentują w czerwcu na teatralnej scenie.

Mentorami projektu oraz opiekunami podczas pracy nad 
sztuką zostali doświadczeni aktorzy z Teatru Lalek „Ple-
ciuga”: Katarzyna Klimek, Edyta Niewińska-Van der Mo-
eren i Rafał Hajdukiewicz, a także choreograf Alexandr 
Azarkevitch.
ad / for. materiały prasowe

EDYTA NIEWIŃSKA-VAN DER MOEREN

RAFAŁ HAJDUKIEWICZ





POSADŹMY DRZEWA 

AKCJA PRESTIŻU

RAZEM Z FUNDACJĄ EKOLOGICZNĄ I MARKĄ NATURALNYCH KOSMETYKÓW CLOCHEE OGŁASZAMY AKCJĘ WSPÓLNEGO SA-

DZENIA DRZEW, DO KTÓREJ PRZYŁĄCZENIA SIĘ GORĄCO ZACHĘCAMY NASZYCH CZYTELNIKÓW. ZACZYNAMY OD WOJE-

WÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I TO TU RAZEM Z WIOSNĄ POJAWIĄ SIĘ PIERWSZE SADZONKI.

Dlaczego drzewa są tak ważne, a właściwie niezbędne do ży-
cia? Oczyszczają powietrze, którym oddychamy, filtrują wodę, 
którą pijemy, zapobiegają erozji i działają jako ważny bufor 
chroniący przed zmianami klimatu. Są także domem dla ponad 
trzech czwartych gatunków zwierząt żyjących na lądzie. Ponad-
to drzewa absorbują lub spowalniają opady deszczu, deszczu ze 
śniegiem i gradu, co zapewnia pewien poziom ochrony dla ludzi, 
pojazdów i budynków. Niestety destrukcyjna działalność czło-
wieka, której objawem jest m.in. masowe wylesianie, przyczy-
nia się do negatywnych zmian klimatycznych. Ich objawem jest 
m.in. zmniejszona ilość tlenu w atmosferze, za to zwiększona 
ilość dwutlenku węgla, natomiast do wód na terenach wylesio-
nych trafia mniej materii organicznej skutkując m.in. mniejszą 
biomasą ryb.
Pierwsze, pamiątkowe drzewo zostanie posadzone na terenie 
Domu Kultury w Przecławiu. W listopadzie zeszłego roku odbył 
się tam koncert IGO. Organizator koncertu Hall No 1 Art. prze-
kazało symboliczną złotówkę z każdego sprzedanego biletu na 
rzecz akcji. Teraz my możemy dołożyć do tego swoją cegiełkę.
 – Wiele się mówi i słyszy o ochronie środowiska, o zmianach 
klimatycznych. Zakładając Fundację Ekologiczną, gdyż temat 

ekologii jestem mi bardzo bliski, chciałam w tym kierunku 
zrobić coś realnego, nie czekać aż ktoś inny za nas to zrobi – 
mówi Daria Prochenka, prezeska fundacji i inicjatorka akcji oraz 
współzałożycielka Clochee. – Pomóc można w dwójnasób. Po 
pierwsze, w tym celu został przygotowany kod QR. Zeskanowa-
ny kod QR kieruje od razu do płatności. Więc osoba, która czyta 
akurat magazyn ma możliwość w czasie rzeczywistym zrobić 
przelew środków na cel: SADZIMY DRZEWA. Suma dowolna, 
liczy się każda złotówka. Drugi sposób związany jest z marką 
Clochee. Chcąc bardziej zaangażować w działania proekologicz-
ne naszych klientów, teraz przy zakupie dowolnego produktu 
ze sklepu internetowego Clochee, można na akcję przeznaczyć 
dowolną część z wydanych pieniędzy na zakup kosmetyku.
 – Tak naprawdę każdy może wesprzeć Fundację Ekologiczną,  
a wspólnymi siłami możemy posadzić jeszcze więcej drzew – 
podsumowuje Izabela Marecka, wydawca Prestiżu. – O przebie-
gu akcji będziemy regularnie informować, nie zabraknie również 
relacji z sadzenia drzew.

ad/fot. materiały prasowe

Przydatne linki:
fundacjaekologiczna.pl

clochee.com

W
Y

D
A

R
Z

E
N

IA

19 



NAJLEPSZY GIN NA ŚWIECIE? 
ZE SZCZECINA!

STWORZONY I PRODUKOWANY W SZCZECINIE HERITAGE 

MAGNOLIA GIN ZDOBYŁ GŁÓWNA NAGRODĘ W MIĘDZYNA-

RODOWYM KONKURSIE WORD GIN AWARDS 2023 W KATE-

GORII „NAJLEPSZY WSPÓŁCZESNY GIN NA ŚWIECIE”. I TO NIE 

PRZYPADEK, ŻE W NAZWIE TRUNKU POJAWIA SIĘ POPULAR-

NA SZCZECIŃSKA ROŚLINA. 

Twórcami trunku są szczecinianie Aleksandra i Marcin Czajkie-
wiczowie. Po kilku latach życia i pracy w Warszawie podjęli dwie 
ważne decyzje – o stworzeniu nowego ginu i powrocie do Szcze-
cina, który był niezbędny, aby to marzenie spełnić. 

– Przy tworzeniu tej receptury zależało nam by wszystko było 
spójne. Marka nawiązuje do Szczecina, miasta, w którym my się 
urodziliśmy, ale też do miejsca, do którego po wojnie przyjechali 
nasi dziadkowie z Kresów Wschodnich. Magnolia jest łącznikiem 
przeszłości naszych dziadków i naszej teraźniejszości. Starali-
śmy się również w tej recepturze odzwierciedlić smaki z Kresów 
Wschodnich, dlatego mamy tutaj polskie jabłka, czarną porzecz-
kę, żurawinę, miętę, przytulię wonną i pędy sosny. Nasza ety-
kieta również nawiązuje do idei marki. Jest inspirowana archi-
tekturą Szczecina, poniemieckimi kamienicami. To właśnie filar 
kamienicy jest fundamentem naszej etykiety. Mamy też kwiaty 
magnolii, jest i jałowiec – mówiła Aleksandra Czajkiewicz w wy-
wiadzie dla Magazynu Szczeciński Prestiż.
Heritage Magnolia Gin to ręcznie przygotowywane składni-
ki, maceracja na zimno przez 24 godziny w najwyższej jakości 
neutralnym spirytusie zbożowym oraz powolna destylacja me-
todami pot-still i infuzji parowej w miedzianym alembiku w rze-
mieślniczej destylarni. W rezultacie powstaje delikatny i aroma-
tyczny gin. Szczeciński trunek przygotowywany jest od 2021 roku.  
Jednorazowo wytwarzana jest partia pozwalająca napełnić  
ok. 350 półlitrowych butelek. Każda z nich jest ręcznie numero-
wana i podpisana.

Szczeciński gin zdobył już siedem międzynarodowych wy-
różnień i medali w Hiszpanii, Niemczech oraz Luksemburgu.  
Pod koniec lutego pojawił się najcenniejszy tytuł – „World's Best 
Contemporary Style Gin” uzyskany na światowym konkursie 
Word Gin Awards 2023 w Londynie. 
ds / foto: Aleksandra Czajkiewicz

JAK BRZMI  
JEDZENIE

#FOODSOUNDSGOOD!  Z TAKIM OTO HASŁEM POWRACA 

UWIELBIANY PRZEZ WSZYSTKICH SMAKOSZY RESTAURANT 

WEEK (FESTIWAL POPISOWYCH MENU W NAJLEPSZYCH RE-

STAURACJACH – WWW.RESTAURANTWEEK.PL). OD 22 MAR-

CA TRZY KONCERTOWE KOMPOZYCJE I GŁOŚNY COCKTAIL 

DOSTĘPNE BĘDĄ W PRAWIE 400 NAJLEPSZYCH RESTAURA-

CJACH W POLSCE, RÓWNIEŻ I W SZCZECINIE. 

Hasło przewodnie tegorocznej wiosennej edycji festiwalu od-
nosi się do dźwięków jakie towarzyszą przygotowaniu potraw, 
ale także ich spożywaniu. To co słyszymy, odgrywa niebagatel-
ną rolę w tym, jak odczuwamy smak. Chrupanie, przeżuwanie, 
krojenie, siekanie, ale również dźwięki gwarnej restauracji, stu-
kot talerzy czy kieliszków uczestniczą w tworzeniu polisenso-
rycznego doświadczenia i doznawania smaków, a także pobu-
dzają apetyt. 

#FoodSoundsGood, to także cała kampania towarzysząca tej 
edycji Restaurant Week. – Goście festiwalu będą odkrywać 
akustyczne niespodzianki dań w wiodących polskich restaura-
cjach w Polsce i wybierać spośród ponad 2500 harmonijnych 
kompozycji – zaznacza Marcin Wawrzeń, Country Manager. – 
Warto wsłuchać się w smakowe nuty i zarezerwować jak naj-
więcej doświadczeń na Festiwalu w prawie 400 podziwianych 
restauracjach w Polsce. Niech skala odkrywania restauracji  
i nowych smaków będzie rekordowa! 

Dzięki współpracy z Visa uczestnicy Festiwalu będą mogli sko-
rzystać z 15zł rabatu na rezerwację za pośrednictwem progra-
mu Visa Benefit. Visa, jeden ze światowych liderów płatności 
cyfrowych, wesprze także Festiwal w dotarciu do nowych osób 
i przedstawiania publiczności szerzej polskiej autorskiej sceny 
restauracyjnej.

ad / foto: materiały prasowe



Citroën HY lub Type H 
był potocznie zwany 

Belmondo 
(ze względu na swą 

wyjątkową urodę), 
był samochodem 

dostawczym 
produkowanym 
po II wojnie aż 
do roku 1981. 
W tym okresie 

wyprodukowano ponad 
470 tys. egzemplarzy 

w różnych wersjach.

HY podobnie jak 
Citroen 2CV
był samochodem 
o prostej konstrukcji
i ubogim wyposażeniu,
co jednak było 
niezaprzeczalnie jego 
zaletą.
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TARGI  
DOBRYCH PRACODAWCÓW  

– SETKI OFERT PRACY  
W JEDNYM MIEJSCU

PRZED NAMI JEDNO Z NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ RE-

KRUTACYJNYCH W REGIONIE – TARGI DOBRYCH PRACODAW-

CÓW. DLA ODWIEDZAJĄCYCH TO SZANSA NA ZNALEZIENIE 

NOWEJ, CIEKAWEJ PRACY I OKAZJA NA STWORZENIE SKU-

TECZNEGO CV POD OKIEM SPECJALISTÓW, A DLA WYSTAW-

CÓW MOŻLIWOŚĆ DO POZYSKANIA PRACOWNIKÓW ORAZ 

NAWIĄZANIA NOWYCH RELACJI BIZNESOWYCH. TO TAKŻE 

PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK BIZNESOWYCH I WSPARCIE 

LOKALNEGO RYNKU PRACY.

Już 30 marca w Szczecinie w Hotelu Novotel (przy ul. 3 Maja 
31), w samym centrum stolicy Pomorza Zachodniego, spotka-
ją się pracodawcy oraz poszukujący pracy mieszkańcy naszego 
regionu. Wydarzenie to pozwoli dotrzeć przedsiębiorcom do 
potencjalnych pracowników nie tylko z ofertami zatrudnienia, 
ale również z informacjami o jakości miejsca pracy i renomie 
firmy. To już szósta edycja targów, którą wyróżni obecność 
firm biorących w nich udział po raz pierwszy. Dodatkowo swoją 
obecność zapowiedziało też kilkanaście firm niemieckich, które 
poszukują pracowników i planują inwestycje na rynku zachod-
niopomorskim lub mają ofertę „Mieszkaj w Szczecinie, pracuj  
w Niemczech”. 
 – Wystawcy to regionalni pracodawcy, dla których społeczna 
odpowiedzialność biznesu jest wartością nadrzędną. Targi Do-
brych Pracodawców to wydarzenie, które ma na celu wzmoc-
nienie społeczno-gospodarczego potencjału województwa po-
przez wsparcie lokalnego rynku pracy oraz promocję dobrych 
praktyk biznesowych – stwierdził Olgierd Geblewicz, marszałek 
województwa zachodniopomorskiego. 
Targi mają wyjątkowy charakter dzięki swojej unikalnej formie. 
Poszukujący pracy będą mogli, w komfortowych warunkach, 

porozmawiać z rekruterami i przedstawicielami firm, dokonać 
analizy wielu ofert pracy w jednym miejscu, a także porównać 
poziomy wynagrodzeń czy oferowane pakietów benefitów. 
 – Odwiedzający będą mogli stworzyć skuteczne CV pod czuj-
nym okiem specjalistów w specjalnie przygotowanym punkcie 
CV Point. Zespół naszych doświadczonych rekruterów zwery-
fikuje przyniesione życiorysy, poinformuje o najnowszych tren-
dach, a nawet zrobi profesjonalne zdjęcie – mówi Katarzyna 
Raczkowska dyrektorka zarządzająca firmy Master HR.
W specjalnie przygotowanej Strefie Wiedzy będzie można sko-
rzystać z doradztwa z zakresu prawa pracy, a ze specjalistami 
ds. HR porozmawiać o tym, jak się przygotować do rozmowy re-
krutacyjnej. W wyznaczonych miejscach będzie również można 
przejść pierwszy etap rekrutacji. Firmy będą poszukiwać zarów-
no wykwalifikowanych fachowców, doświadczonych specjali-
stów jak i praktykantów oraz stażystów.
Aktualne informacje oraz listę wystawców można na bieżąco 
śledzić na stronie targipracodawcow.pl.
Organizatorami Targów Dobrych Pracodawców są Pomorze 
Zachodnie oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego, 
członek Konfederacji Lewiatan.
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– Uważam, że o kobietach w kontekście ich osiągnięć mówi się 
zdecydowanie za mało. A przecież mamy na koncie naprawdę 
wiele ważnych dokonań, z których czerpie całe społeczeństwo 
– mówi Sylwia Trojanowska, pisarka i jedna z jurorek konkur-
su. – Magnolie Biznesu przybliżają sylwetki wspaniałych kobiet  
w różnym wieku, o różnej profesji, z różnym bagażem doświad-
czeń i dokonań na koncie, inspirując do działania i pokazując, że 
nigdy nie jest za późno na otwarcie nowego rozdziału w życiu. 
Dlatego właśnie uważam Magnolie Biznesu za ważną inicjatywę.

Portal Kobietowo.pl w marcu 2018 uroczystą Galą otworzyło 
nowy rozdział w szczecińskim, kobiecym biznesie chcąc poka-
zać, że ten istnieje. Mimo trudności związanych z pandemią, 
organizatorki Nina Kaczmarek i Anita Gałek przeprowadziły 
plebiscyt Magnolie Biznesu za rok 2019 w formie zdalnej. Na-
tomiast dzięki determinacji i wsparciu sponsorów, od 10 maja 
można było zgłaszać kandydatki do miana Magnolii Biznesu za 
rok 2020. Pierwsza edycja przerosła najśmielsze oczekiwania 
organizatorek zrzeszając moc partnerów biznesowych i otrzy-
mując liczne zgłoszenia laureatek do statuetki. Kobiety dały 
dowód swego zaangażowania i kreatywności. Sama formuła 
konkursu jest nietypowa, gdyż jury wybiera laureatki na podsta-
wie zgłoszeń. –  Wyjątkowość tego konkursu polega nie tylko na 
tym, że pokazuje i promuje kobiecy biznes, ale to w jaki sposób 
laureatki są wybierane. Otóż panie same się zgłaszają albo są 
zgłaszane przez inne osoby, np. znajomych, rodzinę czy współ-
pracowników – podkreśla Daria Prochenka, jurorka i prezeska 
marki Clochee. –  Każdemu zgłoszeniu towarzyszy uzasadnienie 
kandydatury. Jury wybiera z tego co otrzymuje.

Tegoroczna edycja jest szczególna. Przede wszystkim dlatego, 
że napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. Pojawiła się także 
nowa kategoria – Debiut Roku. Skierowana jest do kobiet, które 
na rynku szczecińskiego biznesu działają jeszcze krótko, ale za 
to weszły w niego z dużym impetem. – Jako kapituła miałyśmy 
ogromny problem z wybraniem laureatek, a debata trwała na-
prawdę długo. Szczerze mówiąc, gdybyśmy dysponowały więk-
szą liczbą statuetek, bez problemu byśmy je rozdysponowały 
– wyznaje Sylwia Trojanowska a Nina Kaczmarek, współorgani-
zatorka Magnolii Biznesu dodaje: – Konkurs się rozwija, przycią-
ga co raz więcej pań, co nas ogromnie cieszy. Tegoroczna edy-
cja faktycznie przerosła nasze oczekiwania i dała nam też do 
myślenia. Czas rozszerzyć działalność, wyjść z Magnoliami poza 
Szczecin, na inne miasta naszego województwa. W przyszłym 
roku dojdzie tez nowa ważna kategoria - „Społecznik Roku”. 

Magnolie Biznesu z edycji na edycję reprezentują co raz wyższy 
poziom. Jest co raz bardziej popularny i zgłaszają się do niego 
także nowe osoby w świecie biznesu. – Konkurs taki Jak Magno-
lie Biznesu jest bardzo potrzebny, bowiem przede wszystkim 
pokazuje jak wygląda kobieca przedsiębiorczość w naszym re-
gionie a ma się dobrze – zaznacza Monika Pyszkowska, juror-
ka i dyrektorka Działu Zarządzania Centrami Handlowymi w 3 
krajach: Polsce, Czechach oraz na Słowacji. – Integruje go, mam 
nadzieję, że także pobudza i inspiruje. Na pewno pokazuje, że 
kobiety stanowią ważną część świata biznesu.

ad / foto. materiały prasowe

Kobieca przedsiębiorczość  
ma się dobrze 

MAGNOLIA TO PIĘKNA ROŚLINA OZDOBNA, KTÓRA JEST SYMBOLEM SZCZECINA. TO TAKŻE, DZIĘKI PLEBISCYTOWI MAGNO-

LIE BIZNESU, SYMBOL KOBIECEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. KOBIECY BIZNES ISTNIEJE I MA SIĘ DOBRZE. PANIE KAŻDEGO DNIA  

DOWODZĄ SWEJ FACHOWOŚCI. SĄ PROFESJONALISTKAMI I EKSPERTKAMI W WIELU DZIEDZINACH. A KONKURS ORGANIZO-

WANY OD KILKU LAT PRZEZ PORTAL KOBIETOWO.PL JEST NA TO DOWODEM. TEGOROCZNA PIĄTA EDYCJA SWÓJ FINAŁ BĘDZIE 

MIAŁA JUŻ 23 MARCA.
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Hall
No1 

TWORZĄ ZGODNY DUET ZARÓWNO PRYWATNIE JAK I ZAWODOWO, ŁĄCZĄC PASJĘ Z PRACĄ, 

SZTUKĘ Z PIĘKNEM, GDYŻ JEDNO Z DRUGIEGO WNIKA ORAZ JEDNO Z DRUGIM SIĘ PRZENI-

KA. POJAWILI SIĘ NA SZCZECIŃSKIM PODZAMCZU 6 LAT TEMU JAKO HALL NO1- NIETYPOWY 

SALON FRYZJERSKI, W KTÓRYM NIE TYLKO MOŻNA SIĘ UCZESAĆ ALE W PRZYJEMNEJ ATMOS-

FERZE I OTOCZENIU ŻYCZLIWYCH OSÓB SPĘDZIĆ CZAS. NIEDŁUGO PO SALONIE POJAWIAŁA 

SIĘ AGENCJA KONCERTOWA HALL NO 1 ART, BĘDĄCA UCIELEŚNIENIEM ICH PRYWATNYCH 

FASCYNACJI I MIŁOŚCI JAKA DARZĄ MUZYKĘ. ZORGANIZOWALI M.IN. KONCERTY KASI NO-

SOWSKIEJ I ANITY LIPNICKIEJ.  Z OKAZJI SZÓSTYCH URODZIN MARKI, RADOSŁAW ROSS  

I KRZYSIEK NIWIŃSKI SPECJALNIE DLA CZYTELNIKÓW PRESTIŻU OPOWIEDZIELI  

O KULISACH SWOJEJ PRACY. 

O KROK PRZED INNYMI
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Marka, którą tworzycie Hall No 1 i Hall No1 Art kończy  
w tym roku 6 lat. Świętujecie swoje urodziny. To rzadkość  
w przypadku takiej liczby, zazwyczaj celebruje się pięciole-
cie, dziesięciolecie…
Radosław Ross: Sześć lat jesteśmy na Podzamczu i zaczęło się 
od Hall No 1, czyli niestandardowego i niesztampowego salonu 
fryzjerskiego. Agencja koncertowa czyli Hall No1 Art powstała 
cztery lata temu, co w sumie daje nam 10 (śmiech).
Krzysiek Niwiński: A co ciekawe i ważne , to fakt, że pierwszy 
koncert zrobiliśmy właśnie równe dziesięć lat temu. 
Radosław: To był koncert Maryli Rodowicz w szczecińskim am-
fiteatrze. Później była przerwa związana z innymi projektami  
i w 2017 otwarcie Hall No1 na Szczecińskiej Starówce. Dwa lata 
później wystartowało Hall No 1 Art. 
Krzysiek: Zatem szóstka to dla nas okrągły jubileusz (śmiech).

Salon fryzjerski, agencja koncertowa. Jedno z drugim się 
wiąże i nie tylko poprzez nazwę marki i właścicieli. Oba pro-
jekty też prowadzicie dość nietypowo. Opowiedzcie więcej 
o tym.
Krzysiek: Twórcą marki, pomysłu i wszystkiego co wiąże się 
z Hall No1 jest Radek.  W związku z tym, że wiele rzeczy robi-
my zawodowo  zaczęło to ewoluować i zapragnęliśmy wrócić 
do organizowania koncertów. To od zawsze była nasza pasja. 
Moja od dzieciństwa, ponieważ jako dziecko bywałem na wielu 
koncertach i widziałem jak wyglądają one od kulis. Wymyśliłem 
sobie, że chcę to robić w przyszłości, więc to robię  Zawsze na 
własnych warunkach.
Krzysiek: Samo otwarcie salonu było już czymś nietypowym, bo 
odbyło się poza miejscem w którym jesteśmy dzisiaj. Z tej oka-
zji zorganizowaliśmy pokaz autorskich fryzur wraz z pokazem 
mody.

Radosław: Można nas lubić, można nie lubić, ale nie można nam 
zarzucić tego, że nie jesteśmy kreatywni. Weszliśmy na poziom 
wyżej już na samym starcie. Zorganizowaliśmy otwarcie o któ-
rym wspomniał wyżej Krzysiek - w Muzeum Narodowym i zanim 
ruszyliśmy z agencją, jako salon Hall No1 już zajmowaliśmy się 
organizacją imprez. Wyszliśmy poza sztampę czterech ścian na-
szego lokalu, weszliśmy jako nieliczni w tej branży, w Szczecnie, 
w kooperację z firmami. Pokazaliśmy, że można zajmować się 
warsztatem jakim jest fryzjerstwo, ale można wychodzić poza 
obszar strefy bezpieczeństwa i siedzenia wyłącznie w salonie. 
Można organizować imprezy, eventy, wysyłać limuzyny po go-
ści. Nasza działalność, czy będzie to Hall No1 czy Hall No1 Art 
polega na tym, że musimy i chcemy przenieść ludzi na pewien 
czas w inny świat, w inny wymiar. To jest wspólny mianownik 
obu działalności. Z tego co się orientuje, nikt inny dotychczas 
ze świata „beauty” na naszym lokalnym podwórku tak nie funk-
cjonował.
Krzysiek: To połączenie beauty z artem, gdyż pomysł na salon 
był taki, żeby to była także galeria sztuki, w której będziemy 
prezentować twórczość szczecińskich artystów. Zatem art  
w strefie beauty był z nami od samego początku.

Urodziny Waszej marki to także plany, przyszłość i jak to 
sami określiliście – wejście na wyższy poziom. Jak to należy 
rozumieć?
Krzysiek: Z przyszłością w naszym przypadku jest tak, że  
o niej nie mówimy dopóki czegoś nie ogłosimy oficjalnie – a więc  
o planach a właściwie realizacjach porozmawiamy już nieba-
wem. Jest dosłownie klika osób, które wiedzą o naszych planach. 
To co teraz przed  nami to jesienne rozkręcenie działalności 
agencji. Zaczęliśmy pod koniec 2019 roku i mieliśmy  zaplano-
waną dużą trasę koncertową na sezon zimowy 2020.  Z powodu 
pandemii nie mogliśmy tego zrealizować. A dzięki temu, że nie T

E
M

A
T

 Z
 O

K
Ł

A
D

K
I

26 



jest to nasze główne źródło utrzymania – przetrwaliśmy. Nie 
porzuciliśmy tych planów i intensywnie pracujemy nad wyjąt-
kową trasą koncertową z legendarną grupą. Wejście na wyższy 
poziom wiąże się z wyjściem poza ramy Szczecina, czyli całe tra-
sy koncertowe. Naturalnie nie rezygnujemy też z pojedynczych 
koncertów. Niczego na szczęście nie musimy, a więc wiem,  
że będą to piękne i dopracowane koncerty.
Radosław: Ten wyższy poziom to choćby dzisiejsza sesja foto-
graficzna, nasze spotkanie i ten wywiad. Nigdy wcześniej cze-
goś takiego nie doświadczyliśmy. Zwykle gramy drugie skrzyp-
ce, jesteśmy w cieniu, i to nasi artyści, gwiazdy i klienci są  
w centrum uwagi. Muszę też uczciwie przyznać, że nigdy dotąd 
na okładce Prestiżu nie gościła twarz żadnego innego fryzjera, 
zatem nieskromnie, ale szczerze – znowu jestem „krok przed” 
(śmiech)!

Trasa koncertowa ale od samego początku podchodzicie do 
organizacji koncertów we własny sposób i niemal na wła-
snych warunkach.
Krzysiek: Przy organizacji koncertów kooperujemy z różnymi 
firmami. Nie tylko „wymyślamy” artystę ale także współtworzy-
my całe show, począwszy od świateł, nagłośnienia a skończyw-
szy na tym co się dzieje na backstage’u. Nie sztuką jest tylko 
zaprosić artystę. Nas kręci całość, tworzenie projektu, łącznie 
z set listą i scenografią. Oczywiście we współpracy z naszym 
artystą.
Życie na własnych warunków w naszym przypadku to także, 
fakt, że rzadko „bywamy” – raczej nie pokazujemy swojego ży-
cia w mediach społecznościowych, nie pozujemy na ściankach.
Radosław: Nie interesuje nas sztampa i działanie tzw. rynku.  
Są artyści, wokaliści czy zespoły, których koncertów nigdy by-
śmy nie zorganizowali, choć pewnie odniosłyby komercyjny suk-
ces ale jeśli czegoś nie czujemy, nie chcemy, się pod  tym pod-

pisywać to tego nie robimy. Nie interesują nas także otwarte 
koncerty plenerowe, będące częścią czegoś większego.

A gatunki muzyki, których nie tkniecie?
Radosław i Krzysiek: Disco polo. Nawet symfonicznie (śmiech). 
Chociaż  mogłoby to być ciekawe… (śmiech) ale nie.
Krzysiek: W wyborze artystów kierujemy się intuicją i nie-
koniecznie też zawsze prywatnym gustem. Musimy poczuć  
że będzie to coś niesztampowego, wyjątkowego. I było, czy  
w przypadku Anity Lipnickiej, Kasi Nosowskiej czy Igo – który 
właśnie z nami rozpoczął swoją pierwszą solową trasę koncer-
tową w dniu premiery swojego pierwszego solowego albumu. 
Do tej zawsze były to koncerty które spotykały się z bardzo do-
brym odbiorem publiczności – co dla nas jest najważniejsze.
Radosław: Zazwyczaj robimy coś co przekłada się później na 
coś innego, jest nawet początkiem czegoś nowego. Na przykład 
Anita Lipnicka po koncercie u nas, wróciła do regularnego kon-
certowania – ruszając w dwie piękne trasy koncertowe. My nie 
jesteśmy za czymś, tylko zawsze przed czymś.

Wróćmy do Waszego pierwszego koncertu sprzed 10 lat. 
Skąd w ogóle taki pomysł by go zorganizować?
Krzysiek: Byliśmy wtedy bardzo młodzi i pamiętam dobrze to, 
że jak Maryla Rodowicz, której robiliśmy koncert, przyjechała 
na próby do amfiteatru, zobaczyła mnie i powiedziała: Boże, 
jak pan jest młody. (śmiech) No ale skąd to się wzięło…. To, że 
prowadzę agencję koncertową poniekąd zawdzięczam nieży-
jącemu już Krzysiowi Krawczykowi. Moi rodzice przyjaźnili się  
z Ewą i Krzysztofem Krawczykami odkąd pamiętam. I jak byłem  
dzieckiem, bardzo dużo czasu spędzaliśmy w trasie, ponieważ 
mój tato przez pewien czas grał z Krzyśkiem, w jego zespole na 
perkusji. Myślę, że wtedy nasiąknąłem tym klimatem, życiem  
w trasie, oglądanie tego od zaplecza.
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Ale dlaczego Maryla Rodowicz? Tacy młodzi…
Krzysiek: Chyba dlatego, że liczyłem na to, że to będzie ogrom-
ny komercyjny sukces, w końcu sprawdzona, popularna artyst-
ka. Koncert był zaplanowany w Teatrze Letnim, więc wyobra-
ziłem sobie, że wypełnimy cały amfiteatr. Tak się nie stało, ale 
pod względem artystycznym był to jednak sukces. Także pod 
względem organizacyjnym,  bo wszyscy byli zadowoleni  ale też 
zaskoczeni, że tacy młodzi ludzie potrafią robić takie rzeczy. 
Trwa to do dzisiaj, bo się jeszcze nie zdarzyło  żeby ktoś był nie-
zadowolony ze współpracy z nami.

Macie przy tym tzw. luz czy jednak to bycie na zapleczu wy-
darzeń, wymaga  swego rodzaju spięcia?
Krzysiek: Organizacji koncertów towarzyszy zawsze wysoki 
poziom stresu i adrenaliny, ale wynikający raczej z tego, że je-
stem perfekcjonistą. Z jednej strony to dobrze, z drugiej bywa 
to uciążliwe bo nawet kiedy koncert zostaje dopięty na ostatni 
guzik, rozpoczął się i wszystko jest ok, ja jeszcze chodzę, zaglą-
dam do garderob, jeszcze sprawdzam, zamiast w spokoju posłu-
chać muzyki. Ze mnie ciśnienie schodzi dopiero na drugi dzień.
Radosław: Ja natomiast często dbam o końcowy efekt artysty 
i biegam z lakierem do włosów służącym później za zakulisowy 
mikrofon (śmiech). Staram się też zawsze choć na chwilę usiąść 
w ustronnym i niewidocznym miejscu na widowni, aby poza 
byciem organizatorem i fryzjerem – być również widzem. Chcę 
móc widzieć wszystko z różnej perspektywy, mieć pełen odbiór 
wydarzenia aby przy kolejnym – organizacja była jeszcze lepsza.
Krzysiek: No i po to, żebyś później cały rozemocjonowany opo-
wiedział mi jak było! (śmiech)

W temacie Waszego pierwszego „dziecka” jakim jest salon 
Hall No 1, to jest to dość nietypowe miejsce, do którego 
przychodzimy nie tylko żeby np. zmienić fryzurę. Dla kogo 
tak właściwie jesteście?
Radosław: Przychodzą do nas różni ludzie, także artyści, rów-
nież ci których koncerty organizujemy. Z racji tego, że zapew-
niamy cały backstage, to fryzury czy make up są bardzo waż-
ne. Jesteśmy więc firmą, która zapewnia wszystko: począwszy  
od zorganizowania ogromnej imprezy, koncertu po wspo-
mniane wyżej zaplecze, 6 gwiazda, która śpiewa, występuje, 
może przyjechać na Podzamcze i wyjdzie stamtąd kompletna. 
Zresztą zawsze mówię, że każda moja klientka jest gwiazdą  
a ja jestem od tego, żeby wykazać się jak najlepiej, żeby każ-
da z nich czuła się jak najlepiej, wyjątkowo. Zapewnić klimat, 
unikatowość, wyjątkowość i to co najważniejsze, tę relacyjność 
z której później rodzi się wzajemna lojalność. Z racji lokalizacji 
Podzamcza, blisko opery, blisko filharmonii, przychodzą do nas 
osoby, które np. akurat mają spektakl. Ostatnio w ten sposób 
zawitała do nas Olga Bołądź. Zresztą lokalizacja zawsze była dla 
mnie ważna. Już jako student dorabiając sobie za barem parząc 
kawę w nieistniejącej już niestety, ale kultowej Cafe Pravda. Pa-
trząc przez te duże białe okna na Trasę Zamkową, myślałem,  
że jak miałbym mieć coś swojego to tylko tutaj, w tym miejscu. 
I finalnie wysiedziałem sobie to Podzamcze! 
Każdy może do nas wejść, umówić się na fryzurę , wypić kawę, 
każdy może przyjść porozmawiać, co często się zdarza bo wpa-
dają do nas, które chcą się tylko przywitać bo akurat tędy prze-
chodziły. Otwierając to miejsce, uruchamiając tę markę bardzo 
ciężko pracowałem na to co jest teraz. Do późnych godzin, 
ponad siły, zabiegałem o klientów, nikomu nie odmawiałem. 
To że dzisiaj siedzimy wspólnie przy tym stole wynika z mojej 
ciężkiej pracy. Obaj z Krzyśkiem nie mieliśmy żadnej protekcji, 
znajomości, nasi rodzice normalnie pracowali na etatach. Byli-
śmy chłopakami z marzeniami, którzy bardzo ciężko pracowali.  
Aktualnie w salonie poza mną, pracuje kilka osób. 

Wyglądacie na zgrany duet. Jak długo się znacie i czy życie 
prywatne nie koliduje z zawodowym?
Radosław: Prywatnie znamy się 13 lat. Zatem wychodzi na to,  
że po trzech latach znajomości zrealizowaliśmy pierwszy wspól-
ny zawodowy projekt. Świat nie był tak bardzo jak teraz „skom-
puteryzowany”. Żeby rozreklamować koncert, obaj jeździliśmy 
nocami po mieście rozwieszając plakaty, jak miało to miejsce 
10 lat temu.
Krzysztof: W wielu aspektach podobnie patrzymy na świat. 
Umiemy ze sobą rozmawiać. Prowadzimy często długie rozmo-
wy, które trwają nieraz do świtu. Lubię to chociaż czasami nie 
jest to łatwe, bo dobrze byłoby na urlopie odpocząć – ale skoro 
może to być twórczy czas to…dlaczego tego nie wykorzystać 
(śmiech) Zawsze stoimy po swojej stronie, idziemy w tym sa-
mym kierunku, jeden zawsze pociągnie za sobą drugiego. 
Radosław: Najbardziej możemy liczyć na siebie. Najwięcej też 
od samych siebie nawzajem wymagamy. A powinniśmy już chy-
ba od innych! (śmiech). Życie prywatne w ogóle nie koliduje  
z zawodowym. Każdy ma swoje pole działania i bardzo dobrze 
się wspólnie uzupełniamy.

Dobrze się Wam żyje w Szczecinie? Lubicie tu być?
Krzysiek: Lubię Szczecin. I niezależnie gdzie będziemy mieszkać 
w przyszłości to Szczecin będzie zawsze miejscem, do którego 
będę chciał wracać. Wszystko co do tej pory dobrego mnie spo-
tkało i to co osiągnąłem związane jest z tym miastem. Mamy 
zaufane grono ludzi, z którym wypracowaliśmy pewien wzór 
współpracy. Jak z kimś nam się dobrze współpracuje to kon-
tynuujemy tę znajomość. Tak jak powiedział Radek jesteśmy 
bardzo wymagającymi osobami, najwięcej wymagamy od sa-
mych siebie ale od innych także i jak ta współpraca nam się nie 
klei to  w kulturalny  i sympatyczny sposób ją kończymy. Mam  
to szczęście, że życie zawodowe zarówno to związane jak z Hall 
No1 jak i moją codzienną pracą w branży motoryzacyjnej – to 
połączenie pracy i pasji, dlatego czuję że w Szczecinie się speł-
niam. Szczecin to także bliskie nam osoby – nie jest ich wiele, 
ale czuje, że to takie relacje na całe życie.
Radosław: Jestem składową wielu miast. Różne miasta dawały 
mi różne doświadczenie. Szczecin dał mi wykształcenie praw-
nicze, Poznań – fryzjerskie. Pomieszkując w Berlinie mogłem 
liznąć życia, które wyglądało zupełnie inaczej niż to u nas, 
pomimo niewielkiej odległości między tymi dwoma miastami.  
W przyszłości nie chciałbym się zamknąć tylko na Szczecin.  
Będąc szczerym z czytelnikami muszę powiedzieć że nie jest to 
miasto, którym się bezkrytycznie zachwycam. Choć wiem też, 
że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma na stałe. W przyszłości 
chciałbym, aby Szczecin nie był moim miejscem docelowym,  
takim, do którego będę raczej wracał. Aby nam wszystkim żyło 
się lepiej, jest tu jeszcze wiele do zrobienia. Chciałbym zresztą 
właśnie zawodowo jeszcze tu coś zrobić. Coś, co  będzie moją 
wisienką na torcie, ale – dziś już wiem, że nie za wszelką cenę. 
Wydaje mi się też, że czy to w kwestii zawodowej czy prywat-
nej, Ja nie muszę już nic, nikomu udowadniać. Mogę co najwyżej 
chcieć. I oby mi się chciało jak najdłużej. Tego mi życz.

I tego Ci życzę, Wam obu i dziękuję 
za rozmowę.
autor: Aneta Dolega / foto: Aleksan-
dra Medvey-Gruszka / MUA: Agniesz-
ka Ogrodniczak 

Podziękowania dla Eichholtz by Clue 
Studio za pomoc w realizacji sesji.
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Jako rodzice doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo 
naszych dzieci. Dlatego też chcemy wyjść Państwu naprzeciw, ponieważ zdrowe zęby są dla nas priorytetem 

od najmłodszych lat.

Organizujemy więc w DENTAL CENTER WEJT & TAWAKOL,  
czyli BEZPŁATNE KONSULTACJE dla świadomych rodziców.

Gwarantujemy:
bezpieczeństwo  |  najlepszą opiekę,  |  i przede wszystkim piękny, zdrowy  

i szczery uśmiech na myśl o kolejnej wizycie w gabinecie.
Serdecznie zapraszamy!

Szczecin, ul. Mariacka 6/U  |  tel. 91 423 57 57  |  kontakt@dentalcenter.pl 

       / klinika.edentist  |  www.dentalcenter.pl

PONAD 25 LAT 

DOŚWIADCZENIA 

BEZPŁATNE KONSULTACJE 
DOTYCZĄCE LECZENIA DZIECI  

W SEDACJI  DOŻYLNEJ
 DR MAREK TAWAKOL

Podczas konsultacji dr Marek Tawakol odpowie na wszystkie nurtujące Państwa pytania z zakresu zdrowia zębów 
Waszych dzieci oraz kompleksowego leczenia w sedacji dożylnej. Po wnikliwej diagnozie ustali indywidualny plan 

leczenia, tak aby zapewnić komfort i przekonanie, że jesteście Państwo we właściwym miejscu.



Szczecin, ul. Mariacka 6/U  |  tel. 91 423 57 57  |  kontakt@dentalcenter.pl 

       / klinika.edentist  |  www.dentalcenter.pl

implantologia - stomatologia estetyczna  |  nowoczesna ortodoncja - nakładki Invisalign

leczenie kanałowe pod mikroskopem  |   licówki - korony - ceramika bez metalu 

dr Marek Tawakol,  
specjalista stomatologii ogólnej dr n. med. Edyta Wejt-Tawakol

dr n. med. Ewa Piesiewicz,  
specjalista ortodonta dr Adrian Borawski Agnieszka Rawska,  

higienistka

PONAD 25 LAT 

DOŚWIADCZENIA 



Boskie Przedwieczne
PYSZNE, WSZECHWŁADNE I KAPRYŚNE. WZBUDZAJĄCE CZEŚĆ, UWIELBIENIE, TRWOGĘ I MIŁOŚĆ. OTOCZONE ALABASTREM, 

LAPIS LAZULI I DIAMENTAMI POD DACHAMI Z HEBANU I ZŁOTA. OWIANE KADZIDŁEM, MIRRĄ, NAMASZCZANE DROGOCEN-

NYMI OLEJAMI. PRADAWNE BOGINIE, KOLEJNE BOHATERKI „PROJEKTU KOBIETY”, KTÓRY OD LATA REALIZUJE, ZAKOCHA-

NY W KOBIETACH, FOTOGRAF MAKSYMILIAN ŁAWRYNOWICZ. WIZERUNKI TYCH BOSKICH ISTOT BĘDZIE MOŻNA OGLĄDAĆ  

NA ŻYWO NA WYSTAWIE ZATYTUŁOWANEJ „PRZEDWIECZNE”, KTÓRA W WARSZAWSKIEJ HALI KOSZYKI WYSTARTUJE 21 MAR-

CA. FRAGMENT TEGO NIEZWYKŁEGO PROJEKTU, PUBLIKUJEMY NA NASZYCH STRONACH.

NINTU
MITOLOGIA STAROŻYTNEJ MEZOPOTAMII
PRAMATKA WSZYSTKICH BOGÓW, NAJSTARSZE BÓSTWO LUDZKOŚCI
MODELKA: DOROTA GARDIAS
BIŻUTERIA: LEWANOWICZ
MAKIJAŻ: MAGDALENA KAPUŚCIŃSKA
CZEPIEC: MAKSYMILIAN ŁAWRYNOWICZ
GRAFIKA: NATALIA KUBICA \ WALLTIME STUDIO



ATENA
MITOLOGIA STAROŻYTNEJ GRECJI

DUMNA BOGINI SPRAWIEDLIWEJ WOJNY

MODELKA: ALEKSANDRA KISIO
FRYZURA: TOMASZ MADEJSKI

MAKIJAŻ: MAGDALENA KAPUŚCIŃSKA
KOSTIUM: KATARZYNA KONIECZKA

GRAFIKA: EWA KAZISZKO
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COATLICUE
MITOLOGIA STAROŻYTNYCH AZTEKÓW
NIENASYCONA, KRWAWA BOGINI ŻYCIA I ŚMIERCI

MODELKA: LADY PERSE
BIŻUTERIA: LEWANOWICZ
MAKIJAŻ: MAGDALENA KAPUŚCIŃSKA
KOSTIUM: MARTA TROJANOWSKA
CZEPIEC: MAKSYMILIAN ŁAWRYNOWICZ
GRAFIKA: MAKSYMILIAN ŁAWRYNOWICZ



 – „Przedwieczne” to powrót do prastarych korzeni ludzkości, 
kiedy to kobiecy pierwiastek był czczony jako świętość najwyż-
sza – mówi. – Pomysł odtworzenia legendarnych bogiń przy-
szedł do mnie naturalnie. „Projekt Kobiety” realizuję od niemal 
dekady i zawsze powtarzałem, że kobiety to naturalne źródło 
inspiracji dla artysty. 
Projekt obejmuje wizerunki bogiń tak pradawnych, że prawie już 
zapomnianych. – Selekcja postaci była bardzo długim i trudnym 
procesem. Swoje wybory oparłem o cykl „Mitologie Świata” 
Wydawnictwa Artystycznego i Filmowego. Cykl ma ponad 20 
tomów i nie jest wydawany od dekad – samo pozyskanie każdej 
książki było wyzwaniem – niektóre udało się kupić po 5 złotych, 
inne po 300 złotych, ale ostatecznie udało się. Wszystko trwało 
rok. Dzięki temu oprócz znanych bogiń greckich poznamy po-
staci z wierzeń starożytnej Korei, Chin, Anatolii czy Celtów.
Każda postać otrzymała własną przestrzeń graficzną dzięki 
współpracy forografa z konceptem Walltime Studio. – Do kilku 
postaci tła stworzyli również indywidualni artyści: malarze, gra-
ficy, twórcy kolażu jak np. szczecinianka Ewa Kaziszko, których 

zaprosiłem do wspólnej pracy nad zdjęciem i których podpisy 
widnieją na fotografiach. Opisy każdej z postaci napisała Joan-
na Laprus – pisarka oraz redaktor naczelna wydawnictwa Świat 
Książki. 
Twarzą tej części projektu została Dorota Gardias, która otwo-
rzy również wystawę. W projekcie wzięły udział: Misheel Jar-
galsaikhan, Barbara Kurdej-Szatan, Ewa Minge, Aleksandra 
Hamkało, Aleksandra Kisio, Kamila Syga, Ewa Halina Rich, Julia 
Kamińska, Katarzyna Kołeczek, Sylwia Koperska, Kamila Ka-
mińska, Marcelina Leszczak, Agnieszka Mrozińska, Anna Jarosik, 
Aleksandra Szwed, Agnieszka Niedziałek, Vanessa Aleksander, 
Kim Ngujen, Magdalena Bereda, Anna Karczmarczyk, Lady Per-
se, Beata Dethloff, Agata Frankowska. 

Razem zagłębmy się więc w starożytne mitologie całego glo-
bu, sięgnijmy do zarania cywilizacji i spójrzmy na boskie Przed-
wieczne.
ad/ foto: Maksymilian Ławrynowicz

DEWI
MITOLOGIA STAROŻYTNYCH INDII

POTĘŻNA SAKTYJSKA BOGINI, PANI ŚWIATA

MODELKA: EWA MINGE
FRYZURA: AGATA WILCZEK

MAKIJAŻ: MAGDALENA KAPUŚCIŃSKA
BIŻUTERIA: LEWANOWICZ

GRAFIKA: NATALIA KUBICA \ WALLTIME STUDIO
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Przemysław Jankowiak „1988”:
Nie chcę zdziadzieć

JESTEM BARDZO AMBITNY, ALE NIE MAM OCZEKIWAŃ OD ŻYCIA. NIGDY ICH NIE MIAŁEM. OCZEKIWANIA POTRAFIĄ ZABIĆ 

PROCES TWÓRCZY. DA SIĘ COŚ ZROBIĆ, ZAISTNIEĆ I GRAĆ KONCERTY, NIE MAJĄC OCZEKIWAŃ, ŻE SIĘ PODBIJE JAKIŚ RYNEK 

– MÓWI PRZEMYSŁAW JANKOWIAK, SZERSZEJ PUBLICZNOŚCI ZNANY JAKO 1988 W ROZMOWIE Z PAULINĄ BŁASZKIEWICZ.

Jesteś dobrze urodzony?
Kiedyś uznałem, że coś co będzie ze mną do końca życia to data 
urodzenia. Stąd mój pseudonim. Nie pomyślałem tylko o jed-
nym, że kiedyś się zestarzeję (śmiech).

Grażyna Torbicka podczas gali rozdania Paszportów Polity-
ki powiedziała, że też by się tym chwaliła, gdyby urodziła się 
w tym roku. Też jestem z 1988 rocznika.
Znam dużo ludzi z tego rocznika i myślę, że jesteśmy ciekawym 
pokoleniem. A przynajmniej ostatnim z tych młodych pokoleń 

przed mediami społecznościowymi, które jeszcze pamięta daw-
ne życie.

Kasety magnetofonowe, video i MTV. To w czasach naszego 
dzieciństwa w Polsce rozwijał się hip-hop. Pamiętasz czego 
słuchałeś?
Jeżeli chodzi o początki to oprócz tego co leciało na co dzień 
w MTV, starszy kuzyn pokazał mi hip-hop – od Wu-Tang Clanu 
przez Kaliber 44, Zip Skład, czy Molestę. L
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Od liceum funkcjonujesz w środowisku muzycznym, ale nie 
ma Cię w mainstreamie. Nie udzielasz wywiadów, nie ma cię 
w telewizji. A mimo to osiągnąłeś sukces
Nigdy nie funkcjonowałem w masowym odbiorze, ale nie unika-
łem wywiadów. Lubię rozmawiać. Miewałem wywiady dla radia 
czy gazet. Ale faktycznie, zawsze tak było, że miałem wyrobio-
ną, hermetyczną, ale wierną publikę. Nie jest jej mało, nie jest 
bardzo dużo. To grupa ludzi, którzy poszukują czegoś nowego.

Przyjęło się, że hip-hop to muzyka dla nastolatków. Zga-
dzasz się z tym?
Myślę, że nie do końca tak jest. Z moim projektem Syny trafiali-
śmy do młodszej publiki i młodzi tworzą dużą cześć moich słu-
chaczy. Choć w większości to świadomi i dorośli ludzie w wieku 
od 25 do 35 lat. Hip-hop jest już tak dojrzałym gatunkiem muzyki 
w Polsce, że słuchacze się na nim wychowali. Jednak dziś mając 
45 lat wciąż poszukują. Nie jestem reprezentantem stricte hip-
-hopowego środowiska. Owszem z niego się wywodzę, ale nigdy 
nie trzymałem się go kurczowo. Moi słuchacze o tym wiedzą.

A jak to się zaczęło, że zająłeś się muzyką?
Dość banalnie. Kuzyn miał jakieś programy na komputerze. Za-
miast grać w gry, starałem się coś tworzyć i tak zostało. Czasy 
gimnazjum i liceum to były lata, gdy robiłem muzykę. I w pew-
nym momencie miałem kontakty z ludźmi, którzy byli zaintere-
sowani tym co robię i chcieli to wydawać.

Dobrze się tworzyło w Szczecinie?
Tak, bo Szczecin zawsze był outsiderski. Miał dość mroczny kli-
mat porzuconego gdzieś na uboczu miasta. To dość inspirujące.

Co Cię pochłaniało oprócz muzyki?
Jestem grafikiem. Do wykonywania tego zawodu zmusiły mnie 
dodatkowe rzeczy. Z perspektywy czasu wiem, że to też był do-
bry wybór. Gdy miałem wybierać studia, to miałem epizod, żeby 
złożyć papiery na filozofię, ale zacząłem pracować. Rodzice dali 
mi wolną rękę, a ja po liceum złapałem dość niezłą pracę.

I masz co chciałeś.
Ciężko nie być zadowolonym, skoro to, co robię doceniają kry-
tycy i słuchacze. Gram koncerty z ludźmi, których zawsze sza-
nowałem. 

Jak widzisz siebie za kilka lat?
Najgorszą rzeczą, jaką sobie wyobrażam jest to, że mógłbym 
zdziadzieć i narzekać na to jakie rzeczy teraz się robi. Ja chcę 
być w tym cały czas na świeżo. Bardzo dużo osób mimo upływu 
lat, potrafi tworzyć z małolatami i odkrywać nowe rejony.

To ciekawe co mówisz. Słuchałam ostatnio wywiadu z Ja-
nem Borysewiczem, który mówił, że nie widzi ciekawych ar-
tystów. Podkreślał, że współczesna muzyka jest nieciekawa
Nie chciałbym się stać takim Janem Borysewiczem. To naj-
gorsze co może być, gdy nie widzi się nic ciekawego. Dla mnie  
w muzyce młodych jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, a muzy-
ka mainstreamowa jest tylko taką przykrywką. Ogólnie bardzo 
dużo się dzieje.

Dobra perspektywa
Myślę, że coś w tym jest, że my młodzi nie osiadamy na laurach. 
Staramy się dostrzegać to co nowe. I nie jest to tylko moja per-
spektywa. Moi rówieśnicy są otwarci na nowe rzeczy. Ale ludzie 
są różni. Ktoś może być osobą, która zostaje przy tym, co stwo-

rzyła i odcina od tego kupony. A inni są otwarci na poszukiwa-
nie.

Czym jest Twoja muzyka?
Moja muzyka jest ucieczką. Nie dotykam nigdy przyziemnych 
tematów. Uciekam od codzienności. Staram się tworzyć rzeczy, 
które są ucieczką i wyrazem buntu.

Migracja wewnętrzna?
Myślę, że tak. To do mnie trafiło najmocniej, gdy była pandemia. 
Poczułem bezsens. Świat się wali, a ja robię muzyką? Po co?  
A potem jeszcze wojna. Takie negatywne myśli zaczęły krążyć 
w mojej głowie.

Ale zmieniłeś zdanie?
Ludzie zaczęli mi tłumaczyć, że się mylę. Mówili, że właśnie te-
raz słuchają mojej muzyki. To był moment grozy, bo przecież 
nagle zawalił się świat. Zrozumiałem jednak, że to ludzie mnie 
napędzają najbardziej i doceniają moje podejście do tego co ro-
bię. Ja nigdy się nie nudzę, a moja wyobraźnia bardzo mi w tym 
pomaga.

Ciekawe podejście do życia. Rozumiem, że nie wzięło się zni-
kąd?
Kiedyś bardzo mocno interesowałem się buddyzmem i wyro-
biłem w sobie podejście zen. Chodzi o to, by cały czas być po-
szukiwaczem, jak dziecko, pozytywnie nastawionym, nie przej-
mować się wieloma przyziemnymi rzeczami i nie osiadać na 
laurach.

Naprawdę wierzysz, że tak się da? Wojna za granicą, inflacja 
szaleje, wybory za pasem...
Jak się wyłączy telewizję, ograniczy ilość newsów, to da się zro-
bić. Ja nie chcę żyć tym, co pokazują w telewizji, bo jest to poza 
mną. Oczywiście, mogę pójść na wybory.

Pójdziesz?
Tak i wierzę, że każdy, kto widzi co się dzieje, tak zrobi. Ta wła-
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dza sprowadziła nas na zupełnie obce ścieżki. Wszędzie widzę 
manipulacje, a ich skala wybiła absurdalnie. Każdego dnia na 
światło dzienne wychodzą kolejne afery. Zawsze były, ale bez 
przesady.

Nie masz poczucia bezpieczeństwa w naszym kraju?
Czuję się bezpiecznie, ale Polska zmierza w złym kierunku. I je-
śli obecny rząd po tym co narobił znów wygra kolejne wybory,  
to będę czuł się zagrożony.

A w jakim kraju chciałbyś żyć?
Portugalia jest ciekawa. Myślę, że byłoby mi tam przyjemnie, 
ale mieszkam w Gdyni. Może gdybym mieszkał w Warszawie, 
to szybciej bym wyjechał, ale Gdynia mi daje bardzo dużo.  
Ma w sobie coś wyjątkowego.

Spokój.
Szczecin, z którego pochodzę też jest spokojnym miastem. Bar-
dzo ten spokój cenię. Zwłaszcza, że od dłuższego czasu pracuję 
w domu.

Wyprodukowałeś ostatnią płytę Moniki Brodki „Sadza”, któ-
ry okazał się ogromnym sukcesem, a Ty mówisz o tym tak 
spokojnie.
Ciężko, żeby mi sodówa uderzyła do głowy, bo jestem produ-
centem. A to nie są ludzie, którzy muszą być na pierwszym pla-
nie. Nigdy nie patrzyłem na to co robię przez pryzmat nagród, 
ale jak przyszło co do czego to fakt, to jest przyjemne.

Nie każdy dostaje Paszport Polityki.
Wiem, to jedna z ważniejszych nagród kulturalnych w Polsce. 

Jestem bardzo ambitny, ale nie mam oczekiwań od życia. Nigdy 
ich nie miałem. Oczekiwania potrafią zabić proces twórczy. Da 
się coś zrobić, zaistnieć i grać koncerty, nie mając oczekiwań, 
że się podbije jakiś rynek. Brak oczekiwań powoduje, że miło się 
rozczarowujemy. Wiesz o co ci chodzi i robisz to dobrze. I wy-
starczy. Muzyka to nie wyścig o ilość słuchaczy, a przynajmniej 
ja w nim nigdy nie uczestniczyłem.

Jesteś skromny, a do tego... żonaty.
Owszem, jesteśmy z żoną razem od liceum. Wychowaliśmy się 
razem, a poznaliśmy się w szkole, w dodatku w TME w Szczeci-
nie, gdzie było chyba z 7 dziewcząt na 600 chłopaków.

Masz receptę na udany związek?
Zaufanie, zrozumienie, cierpliwość. Wspólne życie z drugą oso-
bą to nie jest jak przewijanie na Instagramie albo na Tinderze. 

Jesteś jednym z najciekawszych muzyków młodego pokole-
nia, wciąż poszukujesz. A o czym marzysz?
Chciałbym się pobawić w reżyserowanie. To bardzo ambitny cel, 
który będzie mi trudniej osiągnąć. Wierzę, że się uda. Ostatnio 
zachwycił mnie serial „Atlanta” w klimacie około muzycznym. 
Nieszablonowo pokazuje relacje pomiędzy managerem a rape-
rem. Trochę w formie dramatu, trochę komedii. To kino niejed-
noznaczne, które lubię.

Pod prąd, a nie zgodnie z trendami?
Wolę je sam wyznaczać i tworzyć. Trendy zawsze były i będą, 
ale w Polsce są przetwarzane z rynków zagranicznych. Przez to 
są wtórne i mało ciekawe.

foto: Bartek Wiski

1988. PRZEMYSŁAW JANKOWIAK. POCHODZĄCY ZE SZCZECINA, ZWIĄZANY Z GDYNIĄ MUZYK, PRODUCENT MUZYCZNY, 
KOMPOZYTOR I ARTYSTA WIZUALNY. LAUREAT PASZPORT POLITYKI 2023 W KATEGORII MUZYKA POPULARNA. ZNANY Z 
ZESPOŁU SYNY. PRODUCENT OSTATNIEGO ALBUMU MONIKI BRODKI PT. „SADZA”
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WOJCIECH BREWKA:  
I tak sobie żyjemy, pomagając  

sobie wzajemnie
WOJCIECH BREWKA, MALARZ KOLORYSTA, ARTYSTA STREET ART, TWÓRCA WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH MURALI, WSPÓŁ-

WŁAŚCICIEL GALERII OFFICYNA ART & DESIGN, POMYSŁODAWCA I PRODUCENT FESTIWALU PRZENIKANIA, WARSZAWSKI 

MARSZAND, KTÓRY W 2013 R. PRZEBOJEM WKROCZYŁ NA SALONY AUKCYJNE MŁODEJ POLSKIEJ SZTUKI. PORZUCIŁ PRAWO  

BY W PEŁNI POŚWIĘCIĆ SIĘ SZTUCE I TO Z SUKCESEM. NA BARWNYCH KONTRASTOWYCH TŁACH UMIESZCZA M.IN. WIZERUN-

KI ZWIERZĄT W ZASKAKUJĄCYM, KAMPOWYM, IRONICZNYM, CZĘSTO SPOŁECZNYM KONTEKŚCIE. ARTYSTA CHĘTNIE WSPIE-

RA AKCJE CHARYTATYWNE I LICYTACJE JAK TA DLA SCHRONISKA ZWIERZĄT W SZCZECINIE, NA KTÓRĄ PRZEZNACZYŁ JEDEN 

ZE SWOICH OBRAZÓW. JEGO WYSTAWA ZAWITA DO GALERII POZIOM 4 W SZCZECIŃSKIEJ FILHARMONII. 

Zacznijmy od Twojej wystawy, która będzie w kwietniu  
w szczecińskiej Filharmonii. Co zobaczymy, czego należy się 
spodziewać?
Wystawa będzie nosić tytuł „Journey” i będzie podróżą w cza-
sie, podsumowaniem mojej 10-letniej obecności na rynku sztu-
ki. Pokażę na niej to, co stworzyłem w ciągu ostatnich miesięcy, 
ale będą też prace sprzed lat, z mojej prywatnej kolekcji. Mam 
taką zasadę, że z każdej wystawy zostawiam sobie jeden obraz  

i teraz mam okazję zebrać je w jednym miejscu i pokazać szer-
szej publiczności. Zapowiada się więc dość osobista ekspozy-
cja, gdyż wiele z tych prac ma dla mnie dużą wartość sentymen-
talną.

Porzuciłeś karierę prawniczą na rzecz sztuki. Jedni powie-
dzą – szalony, ryzykant. Drudzy – wspaniały ruch, krok ku 
wolności, coś o czym wielu z nas marzy, by poddać się całko-
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wicie pasji. A jak było w Twoim przypadku?
To była bardzo świadoma decyzja. Kiedy ją podejmowałem, 
moje obrazy sprzedawały się już od jakiegoś czasu na aukcjach 
młodej sztuki i postanowiłem sprawdzić, czy da się z tego mo-
jego malowania na pełen etat utrzymać rodzinę. A ponieważ 
malowanie od zawsze było moją pasją, to tym bardziej korciło 
mnie, żeby sprawdzić, czy da się robić w życiu to, co się kocha  
i nie umrzeć z głodu. (śmiech) Wiedziałem też, że jeśli nie podej-
mę tej męskiej decyzji w wieku trzydziestu paru lat, to potem 
będzie już tylko trudniej. 

Nie dało się połączyć jednego z drugim? 
Nie. Współpracowałem z poważnymi klientami i nie mogłem po-
zwolić sobie na niedociągnięcia. Nie da się robić dwóch tak róż-
nych rzeczy dobrze. Przez szacunek dla moich klientów posta-
nowiłem, że muszę się z nimi rozstać. (śmiech) Przełomowym 
momentem była sytuacja, gdy w Rzeczpospolitej, w dwóch 
różnych sekcjach, pojawił się mój artykuł nt. podatków oraz 
artykuł, w którym byłem wymieniany jako artysta, na którego 
warto zwrócić uwagę i w którego warto zainwestować. I wtedy 
wiedziałem już, że to pora na tę męską decyzję. 

To malarstwo to też ciekawa sprawa – jesteś samoukiem, 
bez tytułu magistra sztuki, bez ASP w życiorysie. Skąd  
u Ciebie malarstwo? Kiedy pojawił się talent i dlaczego po-
dążyłeś tą drogą? 
Trudno powiedzieć, kiedy. Odkąd pamiętam tworzenie było 
moją pasją. Jak większość dzieci dużo rysowałem, szkicowałem, 
pokazywałem, jak widzę świat. I nigdy z tego nie wyrosłem.  
Od zawsze wiedziałem, że to jest to, co chcę w życiu robić, ale 
nie byłem pewien, czy tak się da żyć, szczególnie że, gdy wcho-
dziłem w dorosłość, zawód artysty kojarzył się dość jednoznacz-
nie – z nieustającymi problemami finansowymi.  

Czy wiedza prawnicza przydaje się w byciu artystą? Sprawy 
menadżerskie ogarnia Ania – Twoja partnerka…
Tak. Nie zajmuję się sprzedażą, z bardzo prostego powodu – nie 
potrafię. Brakuje mi do tego dystansu. To i jeszcze parę innych 
kwestii w moim artystycznym życiu ogarnia Ania. 
A co do wiedzy prawniczej, to w minimalnym stopniu pewnie 
kiedyś ją wykorzystałem, przy konstruowaniu jakiejś umowy  
z klientem, czy ocenie umowy z jakąś galerią. Natomiast dzię-

ki pracy w zawodzie rozwinąłem umiejętność sprzedaży sie-
bie, swoich racji i przekonań. Nauczyłem się wtedy rozmawiać 
z ludźmi. I pozbyłem się tej frustrującej nieśmiałości młodego 
człowieka z małego miasta w stosunku do osób znanych, wyso-
ko postawionych czy majętnych. Wszystko to pomogło mi póź-
niej w kontaktach z kolekcjonerami sztuki.

Malarz kolorysta, artysta street art, twórca wielkopo-
wierzchniowych murali… co jest Tobie najbliższe i uwaga – 
pytanie tendencyjne: dlaczego taki styl?
Moja sztuka jest hybrydą. Tyle samo radości i satysfakcji daje 
mi malowanie obrazu na płótnie, tworzenie muralu na jakiejś 
wielkiej ścianie, czy działania street artowe. A co do stylu, to 
dorastałem w latach 80-tych, w których królował nurt graffiti.  
Z zapartym tchem czytałem magazyny poświęcone kulturze 
hip-hopowej i to one mnie chyba w dużej mierze ukształtowały 
jako artystę. Zawsze było mi bliżej do sztuki ulicy niż do malar-
stwa klasycznego. I tak mam do dziś (śmiech).

Street art to fantastyczna forma sztuki miejskiej. W Szcze-
cinie są piękne murale, działa świetna galeria Freedom Gal-
lery poświęcona właśnie street artowi. Co tobie podoba się 
w tej formie ekspresji? Dlaczego malujesz również w taki 
sposób? 
Street artu nie ograniczają żadne konwenanse czy reguły.  
To czysta wolność wyrazu i ekspresji. Marzenie każdego arty-
sty. A murale maluję chętnie, przeważnie na zaproszenie i ostat-
nio wyłącznie takie, które wspierają jakieś pomocowe działania, 
akcje społeczne lub projekty wybranych fundacji. 

No właśnie chętnie wspierasz akcje charytatywne, jest Ci 
bliska ekologia tematy równościowe, kochasz zwierzęta. 
Nie tylko je malując, ale oddając swoje obrazy na aukcje 
jak ta, która wsparła szczecińskie schronisko dla zwierząt. 
Sztuką da się naprawić świat, chociaż trochę? 
Nie wiem, czy da się naprawić, ale zawsze warto próbować.  
A jakaś tam rozpoznawalność i zasięgi w mediach społeczno-
ściowych to przywilej, który pozwala mobilizować innych do 
pomocy tym, którzy chwilowo mają pod górkę. Za tę dotych-
czasową pomoc wszystkim ludziom wielkiego serca z tego miej-
sca bardzo, bardzo dziękuję. Wierzę, że karma do nas wraca. 
Zawsze. 
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Skoro jesteśmy przy sztuce i akcjach społecznych to co my-
ślisz o takim incydencie, który miał miejsce w zeszłym roku, 
gdy młodzi ludzie w ramach walki ze zmianami klimatycz-
nymi oblali „Słoneczniki” Van Gogha. Nie lepiej robić coś  
w tym kierunku konstruktywnego zamiast rzucać się na 
dzieło niewinnego artysty?
Moim zdaniem lepiej budować, niż niszczyć, nawet w jakimś 
szczytnym celu. Nie jestem pewien, czy oblewanie farbą prac 
sławnych artystów przyniesie zamierzony skutek. Hałas jest, 
owszem, ale trwa chwilę. Zbyt krótką, by dać ludziom do myśle-
nia i sprowokować do działania. 

Moja przyjaciółka szukając klienta na swój obraz natrafi-
ła na panią, która go kupiła, bo pasował jej do… dywanu?  
To ujma dla twórcy czy klient jak każdy? Do kogo trafiają 
Twoje obrazy? 
W sumie to przeważnie nie wiem, do kogo trafiają, ponieważ, 
jak wspomniałem, szczęśliwie nie muszę zajmować się ich 
sprzedażą. (śmiech) Pobudki do zakupu są pewnie różne. Obra-
zy stanowią część naszej codziennej przestrzeni i musimy się 
z nimi dobrze czuć, bo spędzamy razem dużo czasu. Jeśli ktoś 
ma potrzebę dopasowania pracy do dywanu, to w sumie czemu 
nie. Nie krytykuję tego. Już sam fakt, że coraz więcej osób chce 

i lubi otaczać się sztuką jest dużą i pozytywną zmianą w naszej 
mentalności. A jak obraz będzie pasował do wystroju, to chyba 
tylko dodatkowy bonus takiego zakupu (śmiech).

Da się na malowaniu zarobić?
Część artystów powie, że tak, reszta - że to trudny temat. 
 Na pewno trzeba mieć dużo szczęścia. Ja zawsze powtarzam, 
że mam go więcej niż rozumu. (śmiech) No i trzeba wytrwale 
dążyć do zamierzonego celu. Marzenia się spełniają. Ale trzeba 
w ich spełnienie włożyć sporo pracy. 

Opowiedz mi trochę o galerii, którą z Anią razem prowadzi-
cie. Ciekawe miejsce.
Galeria powstała, by pomóc młodym artystom w spełnianiu 
ich marzeń. Trochę ich promujemy, trochę wspieramy dobrym 
słowem i popartą doświadczeniem radą, trochę pomagamy  
w sprzedaży. W zamian oni trochę pomagają nam w różnych 
projektach charytatywnych. I tak sobie żyjemy, pomagając so-
bie wzajemnie. Bo pomaganie jest fajnie. 

Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe
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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 

Mycie tarasów, 

Pranie kanap, 
dywanów i wykładzin 
profesjonalnym
odkurzaczem 
Puzzi 10/1

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



Moda przemija, 
styl pozostaje

ŻYCIE PISZE NAJCIEKAWSZE SCENARIUSZE, RÓWNIEŻ 

TAKIE, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE WŁAŚNIE ZE ZMIANĄ ŻY-

CIA. MONIKA KOŁODZIEJCZYK PRZEZ LATA PRACOWA-

ŁA JAKO GŁÓWNA KSIĘGOWA. POD WPŁYWEM PEW-

NYCH CZYNNIKÓW, OBUDZIŁO SIĘ W NIEJ PRAGNIENIE 

ZMIANY. PORZUCIŁA Z DNIA NA DZIEŃ SWOJE DOTYCH-

CZASOWE ŻYCIE ZAWODOWE I MIEJSCE, W KTÓRYM 

MIESZKAŁA PONAD DEKADĘ. POSTAWIŁA NA INTUICJĘ 

I ZAJĘŁA SIĘ TYM, CO ZAWSZE LUBIŁA, CZYLI UBIERA-

NIEM INNYCH. RITA MONI TO SKLEP INTERNETOWY  

(NA POCZĄTEK), W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ UBRANIA  

I AKCESORIA DLA KOBIET, KTÓRE TAK JAK ICH WŁAŚCI-

CIELKA, CENIĄ SOBIE WYGODĘ I WŁASNY STYL.
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Monika Kołodziejczyk Rita Moni 
     rita.moni  |  www.ritamoni.pl

Nie zawsze zajmowała się Pani modą. Co spowodowało,  
że dokonała Pani takiej rewolucji w życiu zawodowym? 
Księgowość to bardzo niewdzięczny i obciążający zawód.  
Do tego bardzo odpowiedzialny i powszechnie nieszanowany. 
Poza tym to zupełnie nie moja energia (śmiech). Zbyt późno to 
sobie uświadomiłam, ale mam nadzieję, że nie za późno, by to 
zmienić. Dwa lata temu z hukiem zamknęłam drzwi z napisem 
księgowość i postanowiłam zacząć wszystko od nowa. Chcia-
łam postawić na pracę, która będzie moją pasją i przyniesie mi 
spełnienie. Zaczął się etap poszukiwań, któremu towarzyszył 
lęk, strach i wiele znaków zapytania. Przez rok żyłam z oszczęd-
ności. Podróżowałam, szkoliłam się, założyłam konto modowe 
na Instagramie i dorywczo pracowałam w sklepie z ubraniami 
dla kobiet. To właśnie w nim odkryłam jaką przyjemność spra-
wia mi ubieranie kobiet. 

I z dnia na dzień podjęła Pani decyzję o zmianie zawodu?
Można tak powiedzieć. Chociaż myślę, że jestem cały czas  
w procesie i tak naprawdę nie wiem, gdzie będę za 10 lat. Na 
pewno nie na emeryturze (śmiech)! W tym roku kończę 50 lat 
i mam ogromny apetyt podążać przez życie na własnych za-
sadach i kreować je od nowa. Najważniejszy jest ten pierwszy 
krok i wyjście z własnej strefy komfortu, a potem już się dzieje. 
W moim przypadku pierwszym krokiem było założenie konta 
na Instagramie, do którego namówiły mnie koleżanki. Pierwsze 
słowa, które wypowiedziałam: „Ja??? Nigdy w życiu!!!”. A potem 
zupełnie przypadkiem natknęłam się na cytat K. Lamba „Za rok 
będziesz żałować, że nie zaczęłaś dzisiaj” i tak się to zaczęło 
(śmiech).

Dlaczego akurat ubrania? 
Od zawsze interesowałam się modą, byłam wsparciem dla ro-
dziny, koleżanek i znajomych. Wpływ na to miały moja babcia  
i mama. Obie były elegantkami, które lubiły się dobrze i ory-
ginalnie ubrać. Sama całe życie poszukiwałam oryginalności, 
bo nie chciałam wyglądać tak jak wszyscy. Bliskość Berlina 
ułatwiała mi sprawę. Już w latach 90. jeździłam tam i przywo-
ziłam perełki z pchlich targów, które mam w szafie do dzisiaj. 
Dlaczego ubrania? Mieszkając jeszcze w Poznaniu, podjęłam 
współpracę ze sklepami z odzieżą dla kobiet, w których też fi-
nalnie zaczęłam pracować. Byłam w swoim żywiole a zaufanie, 
którym obdarzyły mnie klientki bezcenne. Do tej pory moje ży-
cie zawodowe kręciło się wokół tabelek w excelu, przepisów po-
datkowych i programów księgowych. Ta interakcja z ludźmi to 
chyba to, co najbardziej pokochałam. Po 12 latach mieszkania w 
Poznaniu przeprowadziłam się z powrotem do Szczecina. To tu 
chcę poszukać własnego klienta i kontynuować swoją przygodę  
z modą.

I własnego stylu, bo w swoim sklepie ma Pani kolekcje  
w określonym klimacie.
To jest taki trochę mój styl (śmiech). Śmieję się, że pojechałam 
po towar do sklepu i wróciłam z ubraniami dla siebie. Myślę, że  
z czasem będzie się to zmieniać  i w sklepie będzie można znaleźć 
szerszy asortyment. Właśnie podpisałam umowę z kilkoma wło-
skimi markami na wyłączność na Szczecin. Będzie dużo koloru  
i dobrej jakości odzieży. 

Jakaś konkretna marka ubrań? 
Nie ograniczam się do jednej marki. Szukam raczej jakości, natu-
ralnych tkanin i odzieży na wiele sezonów. Ubrania, które propo-
nuję, są ponadczasowe i komfortowe. Z dużą swobodą można  

z nich stworzysz stylizacje, które są spójne i pasują do siebie. Je-
stem też zwolenniczką świadomego kupowania i przeciwniczką 
zapełniania szaf kolejnym, zbędnym ciuchem kupionym na wy-
przedaży tylko dlatego, że był tani. Warto kupować świadomie, 
czyli poszukiwać takich rzeczy, które dają nam ogromną radość 
bycia sobą. Mam nadzieję, że Rita Moni stanie się miejscem kre-
owania własnego stylu. Warto na niego postawić, bo właśnie on 
pozostanie z nami na zawsze. Tak mawiała Coco Chanel: moda 
przemija, styl pozostaje.

Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Alicja Uszyńska

S
T

Y
L

 Ż
Y

C
IA

45 



  Czułość, wrażliwość,  
praca w zespole

„PRACA NAD FILMEM ZABIERA TRZY MIESIĄCE TWOJEGO ŻYCIA. W TYM CZASIE SPĘDZA SIĘ MNÓSTWO CZASU Z OPERATO-

REM, DLATEGO TRZEBA GO LUBIĆ”. TE SŁOWA ZNAKOMITEGO BRYTYJSKIEGO REŻYSERA ALANA PARKERA PASUJĄ DO NA-

SZYCH BOHATERÓW. ZDECYDOWANIE SIĘ LUBIĄ, A NAWET PRZYJAŹNIĄ, CO WIDAĆ DOBRZE W ICH TWÓRCZOŚCI, OSTATNIO 

DOCENIONEJ NA MIĘDZYNARODOWEJ ARENIE. KINOMOTIV TO NIEZALEŻNY KOLEKTYW ZAJMUJĄCY SIĘ PRODUKCJĄ FILMOWĄ 

ZAŁOŻONY PRZEZ EWELINĘ MARCINKOWSKĄ-MANIAK, PIOTRA GOŁDYCHA I MICHAŁA BĄCZYŃSKIEGO.  

Mają na swoim na koncie wiele realizacji: m.in. teledysków, 
reklam, reportaży, a także transmisji live. Współpracowali  
i współpracują m.in. z HBO, PISF, Asfalt Records, Prosto Label  
i Dobrze Wiesz, z Papaya Films/McDonalds, Red Bull, z Teatrem 
Współczesnym, Akademią Sztuki i Filharmonią im. Mieczysława 
Karłowicza w Szczecinie.  Niedawno zdobyli nagrody w konkur-
sie California Music Video Awards za teledyski dwóch szcze-
cińskich artystów: „Algorytm” Konrada Słoki i „Carnegie Hall” 
Różanka.
Mieszkają i tworzą w Szczecinie, angażując lokalny przemysł 
kreatywny. 

Zacznijmy od nagród, które ostatnio, w pełni zasłużenie 
zgarnęliście – jakie to ma dla Was znaczenie?

Ewelina: Nagrody to bardzo miła forma docenienia naszej twór-
czości. Oczywiście w pierwszej kolejności chcemy, żeby zado-
woleni byli artyści i klienci, z którymi pracujemy, ale wiadomo, 
że walidacja z zewnątrz jest pozytywnym kopem, szczególnie 
jeśli chodzi o niekomercyjne działania. 

Jak doszło do powstania kolektywu Kinomotiv?
Ewelina: Powstanie Kinomotiv przyszło nam dość naturalnie, 
ponieważ pracujemy razem od ponad 10 lat. Każdy z nas ma 
różne kompetencje, co czyni tę współpracę przyjemną i dość 
bezproblemową. Co więcej przyjaźnimy się, więc o dużej ilości 
spraw jesteśmy w stanie swobodnie porozmawiać i mamy dla 
siebie wiele empatii oraz zrozumienia.
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A dlaczego kolektyw a nie np. firma produkcyjna. Niezależ-
ność w tej branży pomaga czy raczej gromadzi więcej wy-
zwań?
Ewelina: Forma kolektywu daje nam dużo swobody. Jesteśmy  
w stanie dzięki temu obsługiwać lokalne butikowe firmy, ale jak 
jest potrzeba to zorganizować duży plan zdjęciowy poważnej 
produkcji filmowej czy przeprowadzić streaming online na 10 
kamer. Staramy się zapraszać do współpracy zaprzyjaźnionych 
Twórców np. Adama Barwińskiego czy Kubę Litke, ale jesteśmy 
też otwarci na nowe twarze i talenty. Niezależność oczywiście 
nie zawsze ma tylko dobre strony, ponieważ rynek szczeciński 
dość mocno weryfikuje produkcje filmowe, dlatego musimy być 
elastyczni i dopasowywać się do jego potrzeb, a przy tym za-
chować tożsamość.

Jesteś kierowniczką produkcji. Skąd pomysł by być tą osobą, 
na której chyba spoczywa największa odpowiedzialność. 
Ewelina: Od zawsze lubiłam „organizować” różne akcje i wy-
darzenia. Sprawia mi też przyjemność praca z ludźmi i to, że 
każdy projekt jest inny. Podczas preprodukcji poznaję bardzo 
dużo osób, dzwonię i jeżdżę po mieście – czasem potrafi to być 
męczące, ale jak zaczyna się wszystko „spinać” podczas zdjęć 
i potem widzę efekt końcowy to wszystkie te dni i godziny są 
tego warte. Jako producentka odpowiadam również za budże-
towanie, planowanie produkcji, umowy, negocjacje z klientem 
i rozliczenia. Czasem przy mniejszych produkcjach organizuję 
rekwizyty, lokacje czy castingi, a jak trzeba podnieść przysło-
wiowy papierek z podłogi czy podać kawę na planie to również 
nie mam z tym problemu. Staram się uprzedzić nieprzewidywal-
ne i gasić pożary. Najtrudniejszy jest stres związany z brakiem 
kontroli nad pewnym kwestiami np. pogodą, ale ciągle się uczę 
pokory wobec czynników zewnętrznych.

A jak to wygląda od strony czysto praktycznej? Jakie trzeba 
mieć umiejętności w tym zawodzie?
Ewelina: Czy potrafisz załatwić śnieg w środku lata? Znaleźć 
lokację idealną na szczycie góry lub w odległej miejscowości? 
Dogadać się z ochroną na bramce lub udobruchać starszą panią 
podczas hałaśliwej imprezy? Oczywiście mówię to z przymru-
żeniem oka. Kierownik produkcji musi być punktualny, umieć 
dogadać się z ludźmi, załatwić rzeczy niemożliwe, czasem być 
nianią lub psychologiem, mieć empatię, ale też stalowe nerwy. 
Oprócz tego bardzo dobrze liczyć, znać prawo autorskie i być 
na bieżąco z przepisami. Przede wszystkim trzeba to kochać…

Na spotkaniach biznesowych z klientem jesteś traktowa-
na ze względu na płeć? Czy w tej branży na szczęście tego  
nie ma?
Ewelina: Staramy się obracać wśród ludzi i klientów, którzy są 
świadomi i cieszy mnie fakt, że od dawna nie miałam sytuacji,  
w której czułabym się dyskryminowana. Co oczywiście nie zmie-
nia faktu, że bywały takie przypadki… Niestety show biznes jest 
pełen mizoginów. Na szczęście w Kinomotiv najważniejsze jest 
jakim się jest człowiekiem i każdy jest traktowany z należytym 
szacunkiem.

Skupmy sie teraz na artystycznej części Waszej pracy.  
Co dla Was jest ważne przy tworzeniu obrazu? 
Piotr: Staram się, aby zawsze opowiadał historię i był czymś 
więcej niż „obrazkiem”.
Michał: Film należy traktować jako dzieło zespołowe i wielowy-
miarowe. Oczywiście każdy zwraca szczególną uwagę na swoją 
rolę w zespole, natomiast czułość i wrażliwość na to co wokół 
jest równie ważne. Nadmiernie skupienie się na jednym elemen-
cie może odbywać się kosztem całości, więc często film to kom-
promisy i zdolność do współpracy i zrozumienia innych. Praca 
kamery to nie ruch sam w sobie, ale często praca z aktorem, 
jego grą i emocjami. Każda decyzja ma swoje konsekwencje  
i wpływa na odbiór danej sceny.
Dla mnie bardzo istotnym elementem jest budowanie kom-
pozycji i ciągłości wizualnej, którą jesteśmy w stanie uzyskać 
budowaniem tempa sceny, ruchem kamery. Całość powinna 
być linearna i lekko płynąć, nie zastanawiać. Dlatego z jednej 
strony przykuwam uwagę do zdjęć na zasadzie osobnych kla-
tek, jednak nie mają one żadnej siły i znaczenia, gdy nie oddają 
atmosfery i klimatu. Bardzo cieszy mnie również komponowa-
nie różnych planów, czy decydowanie się na różne nieoczywiste 
środki. W teledyskach jest wiele miejsca na dowolność i zabawę 
konwencjami. Możemy używać kamer VHS, obiektywów szero-
kokątnych i to wszystko broni się w obrazie końcowym. Jeśli 
przepalimy obraz i to będzie to umotywowane historią i wraże-
niowością to czemu nie. Na kolejnym biegunie pracy przy two-
rzeniu obrazu jest kreowanie go światłem i scenografią. Ciągle 
staram rozwijać się w kwestii pracy ze światłem i uważam to za 
jeden z najistotniejszych elementów pracy nad obrazem. Mniej 
interesują mnie kwestie techniczne i technologie używane  
w produkcji obrazu.
Co do wspomnianych przez Ciebie Michał nieoczywistych środ-
ków to ciekawa historia wiąże się z teledyskiem „Carnegie Hall” 
Różanka. To było wyzwanie…

KONRAD SŁOKA  – "ALGORYTM" (BACKSTAGE)
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Piotr: Cała nasza praca to jeden wielki trudny moment, wyzwa-
nie za wyzwaniem, ale taki już jej urok. Ciekawa historia to ta  
o rowerze z teledysku “Carnegie Hall” - tym który poleciał oczy-
wiście. Długo szukaliśmy sposobu na ostatnią scenę, w której 
mieliśmy zrzucić rower z dachu wieżowca. Pierwotnym planem 
było rzucanie nim z jakiegoś mostu na obrzeżach miasta. Po-
święciliśmy cały dzień na próby, stworzyliśmy nawet rower-du-
blera, ale żaden z mostów nie był wystarczająco wysoki więc za-
częliśmy szukać miniatury roweru. W trakcie poszukiwań wpadł 
nam do głowy pomysł, żeby jednak spróbować zrzucenia tego 
roweru w postprodukcji i jak się okazało w godzinę animacja 
była już gotowa. Nie wiem czy jest to najciekawsza, ale dla nas 
pouczająca historia. (śmiech) 

Czyli nieustający proces twórczy. Jak zazwyczaj wyglądają 
przygotowania?
Michał: Specyfika miejsca, w którym się znajdujemy determi-
nuje poniekąd formę naszej pracy i to, że często pracujemy  
w mniejszych zespołach. To sprawia, że trzeba być bardziej uni-
wersalnym i elastycznym. Wykraczać poza kompetencje i rolę 
do jakiej jesteśmy przypisani. Nie zawsze praca przy filmie to 
piony, które ze sobą współpracują, dlatego często dzielimy od-
powiedzialność na znacznie szerszy zakres niż tylko zdjęcia czy 
reżyserię. Nie rozpatruję tego jednak w kategorii minusów, bo 
dzięki temu nasze prace są bardziej autorskie i autonomiczne.
Proces przygotowania do każdego projektu to w zasadzie naj-
ważniejszy moment produkcji. Oprócz pracy koncepcyjnej to 
okres, w którym często określamy po prostu na co „jesteśmy 
sobie w stanie pozwolić”. Określenie tego co chcemy zrobić  
i w jakim kształcie. Istnieje wiele form filmowych i uników, dzię-
ki którym możemy lawirować na linii pomysł i marzenia, a bu-
dżet i realia. W zależności od tematu analizujemy odpowiednią 
formę. Może to być zlepek ujęć found footage, klip jednoujęcio-
wy czy teledysk, w którym mieszamy różne media i techniki.  
Na każdą produkcję trzeba znaleźć odpowiedni język filmowy.
W przypadku teledysków, które realizujemy schemat działań 
jest często bardzo podobny. Słuchamy piosenki i dokopujemy 
się do własnych wrażeń, pomysłów, inspiracji i skojarzeń. Sta-
ramy się określić dynamikę, kolor i tempo w jakim obraz będzie 
ciekawie dopełniał piosenkę lub nadawał jej jakieś nowe znacze-
nia. A im ciekawiej zagramy kontrastami i metaforami wzglę-
dem tekstu tym lepiej, choć często dosłowność potrafi być za-
bawna i odpowiednia. Zdarza się, że po wymyśleniu kilkunastu 
pomysłów wracamy do pierwszego założenia, które było najbar-

dziej instynktowne. Czasem to instrument, linia melodyczna,  
a czasem słowa refrenu wyznaczają nam pomysł na cały teledy-
sk. Na takich podstawach określamy to co chyba najważniejsze, 
czyli klimat. Interpretując piosenkę można odnaleźć w niej sce-
ny i kolor.
 
A Ty Ewelina bierzesz udział w czysto kreatywnej stronie 
produkcji? Masz wpływ na scenariusz, obraz, czy w pełni 
ufasz i pozostawiasz to reszcie ekipy?
Staram się, aby proces kreatywny był po stronie artystów, więc 
zazwyczaj wypowiadam się w tematach marketingowych czy 
podczas burzy mózgów lub przy końcowym efekcie. W pełni 
ufam estetyce i wyborom jakich dokonuje nasz team.
Pozostając przy teledyskach, to jesteś Piotr również muzy-
kiem, grasz w zespole Tragarze. Wykorzystujesz w jakiś spo-
sób ten dar w filmowej pracy?
Na pewno jest to pomocne. Znam jej język i strukturę utworu 
co często pozwala łatwiej ją zrozumieć. Muzyka jest również 
źródłem inspiracji i motorem napędowym w życiu codziennym.
Co Was w takim razie inspiruje, skąd czerpiecie natchnienie?
Michał: Do pracy inspirują mnie głównie rzeczy, które jeszcze 
nie powstały, a są w sferze przyszłych planów. Tam szukam 
kolejnych wyzwań. Raczej operuję na wizji tego co może się 
wydarzyć. Jeśli chodzi natomiast o inspiracje do bieżących 
projektów, które robimy to myślę, że znajduję je w codzienno-
ści, obserwacji czy analizie tego co najprostsze i najbliżej nas.  
Z małej pszczółki lądującej na małym kwiatuszku w słoneczny 
poranek czy w uśmiechniętym gołębiu w deszczowy listopado-
wy wieczór. Reszta inspiracji to zlepek różnych jaźni, które wi-
działo się przez lata i są gdzieś mocno zakorzenione i trudne do 
zidentyfikowania. Masa teledysków, dokumentów, reklam czy 
filmów począwszy od klasyki kina po filmy akcji klasy B.
Piotr: Całe moje życie kręci się wokół myślenia obrazem i obser-
wacji tego co dzieje się dookoła. Zwracam uwagę na wszystko 
co wyróżnia się z algorytmu codziennej rutyny.

Dlaczego akurat wybraliście film jako sposób na życie?
Michał: Myślę, że mam nawyk widzenia świata w mocno wizu-
alny sposób. Od dziecka lubiłem rysować, tworzyć linie w ze-
szytach, ale też bardzo wnikliwie zostają we mnie ludzkie gesty 
twarze i emocje. Lubię to odtwarzać w głowie i dokumentować 
różne rzeczy, które widzę na co dzień. To gdzieś się we mnie 

 ŁONA I WEBBER –„CO TAM MORDO?” RÓŻANEK – „CARNEGIE HALL”
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zapisuje i film daje możliwość przeniesienia tego dalej. W fil-
mie podoba mi się też to, że sam kreujesz nieistniejący świat 
i opowiadasz w nim historie. Opierasz się na rzeczywistości  
i czerpiesz z niej, ale jest to tylko rezonująca fikcja. Tak, więc 
ścieżka mojej edukacji poza również wartościowym epizodem 
budowlanym szkoły średniej skierowana była na pracę z filmem 
i nowymi mediami.
Piotr: Od kiedy pamiętam fascynował mnie obraz. Ruchomy  
i nieruchomy. Już jako dziecko zatrzymywałem się na reklamach 
tanich kamer ze sprzedaży wysyłkowej. Myślę, że chodzi tu  
o uwiecznianie chwil, zatrzymywanie czasu.
Ewelina: Do mnie to przyszło naturalnie i jest wynikiem wielu 
lat pracy przy różnych projektach. Wiąże się z coraz to nowszy-
mi wyzwaniami i ciągłym doskonaleniu się. Jeśli chodzi o formę 
to w tej chwili chciałabym żebyśmy poszli w stronę długiego  
metrażu…

A trzeba kończyć szkoły filmowe, żeby robić filmy?
Piotr: Myślę, że to znacznie ułatwia pracę, ale najważniejsza 
jest umiejętność pracy w zespole, pasja i samodyscyplina,  
bo w tej branży nauka nigdy się nie kończy. Doświadczenie zbie-
ramy całe życie. 

A propos umiejętności pracy w zespole to jak się Wam pra-
cuje razem z Michałem? Sprawiacie wrażenie pary idealnej. 
Zresztą cała Wasza trójka to mocno zgrana grupa.
Piotr: Razem zaczynaliśmy jeździć na deskorolce, znamy się po-
nad pół życia i może z tych powodów a może z innych mamy 
wspólny język i wizję na każdy projekt. Mimo tego, że najczę-
ściej pracujemy w duecie, osobno też dajemy sobie radę i ze 
względu na ilość pracy często tak się to kończy. Myślę, że przez 
te lata wspólnej pracy nawet nikt by nie odróżnił naszych prac 
solo od tych w duecie.
Michał: Z Piotrkiem pierwsze nagrania robiliśmy już w 2012 
roku. Głównie filmy deskorolkowe. Można powiedzieć, że wy-
pracowaliśmy sobie już bardzo konkretny model pracy, często 
mamy wspólne wizje i potrafimy dyskutować na temat różnic 
czy problemów. To samo z Eweliną, która odpowiada w naszym 
kolektywie za sferę biznesową i jest kierownikiem produkcji, 
pełni również wiele innych funkcji. My z Piotrkiem zajmujemy 
się częścią artystyczną i wykonawczą. Wszyscy wspólnie two-

rzymy Kinomotiv.
Ponadto poza naszą trójką jako kolektyw współpracujemy rów-
nież w zależności od projektu z innymi twórcami. Mamy w na-
szym gronie, grafików, fotografów, oświetleniowców czy studio 
odpowiedzialne za animację i design. Jeśli tylko jest taka możli-
wość staramy się zapraszać jak najwięcej osób m.in. studentów 
z Akademii Sztuki, której sam jestem absolwentem.

A Tobie Ewelina jak się udaje „ogarniać” chłopaków?
Nasza ekipa to dobrze naoliwiona maszyna, która funkcjonuje 
dlatego że wszyscy są w pełni zaangażowani. Nie muszę „ogar-
niać” Piotra i Michała są utalentowanymi i kompetentnymi ludź-
mi. Natomiast staram się, żeby mieli przestrzeń i wolną głowę 
na pracę kreatywną. Film to nie wbijanie gwoździ i praca od 
9-17, tyko dużo pracy koncepcyjnej, zdjęć np. w nocy, zimnie czy  
w nieregularnych porach. Moim zadaniem jest project manage-
ment i dbanie, żeby ta praca dla wszystkich była jak najbardziej 
komfortowa.
Zajmuję się też stroną stricte biznesową i kontaktem z klien-
tami.

Jakie są Wasze najbliższe plany i kiedy pełnometrażowa fa-
buła? 
Piotr: Najbliższe plany to jeszcze więcej filmów. Kiedy fabuła 
niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale na pewno mo-
żemy powiedzieć, że nad nią usilnie pracujemy od dłuższego 
czasu.

W Szczecinie da się w ogóle robić filmy?
Ewelina: W naszym mieście jest sporo ukrytego potencjału. Ja-
kiś czas temu powiedzieliśmy sobie, że nie chcemy wyjeżdżać, 
tylko edukować ludzi i zmieniać ich mentalność. Czasem jest to 
bardzo trudne, ale widzimy światełko w tunelu i otwartość na 
coraz lepsze produkcje.
Piotr: Szczecin jest dobrym miejscem do WSZYSTKIEGO.

Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Kocanowski, Rafał Groth,  
Kinomotiv

TAMALCHEREK – „JESZCZE KIEDYŚ BĘDZIE SŁOŃCE” MOPS X PETE – „CONCORDE”
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Bernard Bogusławski, czyli Bajka, 
Wiking, Wenus, Babylon i Tiger

TO ON KIEROWAŁ KULTOWĄ „BAJKĄ” W CZASACH JEJ NAJWIĘKSZEJ ŚWIETNOŚCI. STWORZYŁ „WIKINGA” – PIERWSZĄ I CHY-

BA JEDYNĄ W SZCZECINIE RESTAURACJĘ ZE SKANDYNAWSKIMI POTRAWAMI, WSPÓŁTWORZYŁ LEGENDARNĄ SZCZECIŃSKĄ 

DYSKOTEKĘ LAT 80 – „WENUS” ORAZ ZAŁOŻYŁ „BABYLON” – NAJSŁAWNIEJSZY, PO 1989 ROKU, LOKAL ROZRYWKOWY W STO-

LICY POMORZA ZACHODNIEGO I NIE TYLKO. DO DZIŚ WSPOMINANE SĄ ORGANIZOWANE TAM PRZEZ NIEGO IMPREZY M.IN. 

JEDYNY W POLSCE BAL PREKURSORÓW GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ, CZYLI BAL CINKCIARZA ORAZ PIERWSZE PIKANTNE 

KONKURSY NP. MISS MOKREGO PODKOSZULKA CZY MISS BIUSTU. TO ON WRESZCIE BYŁ TWÓRCĄ, POD PATRONATEM SŁAW-

NEGO BOKSERA DARIUSZA MICHALCZEWSKIEGO, NIEPOWTARZALNEGO „TIGERA”. BERNARD BOGUSŁAWSKI SPECJALNIE DLA 

PRESTIŻU, PIERWSZY RAZ ZDRADZA KILKA SEKRETÓW ZE SWOJEJ BOGATEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ TAJEMNIC SZCZECIŃSKIEJ 

GASTRONOMII I ROZRYWKI.

Swoją karierę w gastronomii zaczął Pan w dość nietypowy 
sposób.
Po maturze wybrałem się do Wyższej Szkoły Morskiej w Szcze-
cinie. Koniec lat 60. ubiegłego wieku, a to było jedno z niewielu 
legalnych rozwiązań, żeby wyjechać za granicę, gdzie mnie bar-
dzo ciągnęło. Wytrwałem w niej tylko cztery semestry, bo nie-
którym nie bardzo się wtedy podobały moje poglądy na pewne 
sprawy. Poszedłem więc do pomaturalnej szkoły gastronomicz-
nej. Po niej chciałem pracować na statkach jako ochmistrz, albo 
steward. Pracowałem potem w „Albatrosie” bardzo popularnym 

lokalu w Świnoujściu a następnie w jednym z najlepszych pol-
skich hoteli, w tamtym czasie, czyli „Orbis Giewont” w Zako-
panem. Tam przyjeżdżała cała ówczesna polska elita – artyści, 
sportowcy, prywaciarze np. „Król Pocztówek Dźwiękowych”, 
partyjni bonzowie, gwiazdy piosenki. Ale po dwóch latach,  
w 1971 roku, wróciłem do Szczecina.

I od razu zatrudnia się Pan w jednej z najsławniejszych pol-
skich knajp – „Kaskadzie”.
Miejsce bardzo dobrze mi wtedy znane. Chodziłem tam jeszcze 
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jako student Wyższej Szkoły Morskiej. Nawet miałem przezwi-
sko „dziecko Kaskady”, bo ja tam bywałem codziennie. I w ży-
ciu nie myślałem, że po kilku latach będę tam pracował. Znał 
mnie personel, kierownicy sal. Różne rzeczy się robiło, aby się 
do niej dostać. Np. do „Kaskady” nie wpuszczano prostytutek, 
które przychodziły same, bez towarzystwa. Prosiły więc mnie  
i kolegów o wprowadzenie do lokalu. A z kasą wtedy było kru-
cho. No to one „stawiały” wstęp, a my wchodziliśmy z nimi jako 
osoby towarzyszące. Natychmiast po przekroczeniu progu loka-
lu „mewki” znikały, bo my im do niczego nie byliśmy potrzebni. 
Ale my już znajdowaliśmy się w środku i o to chodziło (śmiech). 

„Kaskada” była słynna na cały kraj i nie tylko.
Było w niej trochę więcej wyszukanego sprzętu gastronomicz-
nego niż w zwykłych restauracjach. Dla niej też zawsze było wię-
cej zaopatrzenia i lepszej jakości niż dla innych. Parter lokalu 
zajmowała sala Kapitańska – elegancka, z wyjątkową kuchnią. 
Ale w dzień zamieniała się w stołówkę. Serwowano w niej obia-
dy abonamentowe. To się kłóciło nieco z elegancją lokalu, ale 
takie były czasy. Dziennie wydawano do 300 obiadów abona-
mentowych. Wieczorem parter zamieniał się w przystań dla lu-
dzi, których było stać na ekskluzywność „Kaskady”. Cinkciarzy 
było niewielu, bo oni na parterze nie mieli z kim wymieniać wa-
luty. Najczęściej „polowali” na klientów pod „Kaskadą”. W razie 
czego mieli gdzie uciekać. Pierwsze piętro, czyli Rondo, czynne 
było tylko wieczorem. Zajmowali je głównie obcokrajowcy, ma-
rynarze, których nazywano „bojkami” i prostytutki, czyli „mew-
ki”. W sali Słowiańskiej na drugim piętrze było dużo młodzieży, 
dyskoteka, grały różne zespoły. Przynajmniej w tym okresie  
w którym ja pracowałem. Klub na trzecim piętrze – „Pokusa” był 
taką „poczekalnią” dla gości, którzy czekali na otwarcie innych 
sal. Trzeba przyznać, że „Kaskada” była ewenementem nie tylko 
w Polsce, ale nawet na skalę europejską. Tam odbywały się na-
prawdę prestiżowe imprezy np. bale Kapitański, Prawników, Le-
karzy, Marynarzy. Słynęła ona z bogatego programu artystycz-
nego. Przede wszystkim variete – dużo tańca, śpiewu, pokazy 
magików, akrobacje. Występowali w niej artyści ze wszystkich 
„demoludów”, czyli krajów obozu socjalistycznego. Było więc 
wielu Bułgarów, Czechów, Węgrów.  Ale największą gwiazdą, 
która wystąpiła w „Kaskadzie” była bez wątpienia włoska pio-
senkarka Farida, przyjaciółka Czesława Niemena. To była wów-
czas wielka sensacja. I jeszcze jedno – to właśnie w „Kaskadzie” 
odbył się pierwszy oficjalny striptiz w Polsce! Dokonała tego 
pewna powabna Czeszka. 

Ile zarabiali kelnerzy? 
Różnie. Ale bywało i tak, że po dobrej nocy w Rondzie, to potra-
fili np. pojechać taksówką do Poznania, do hotelu Merkury na 
śniadanie. Mieli fantazję (śmiech). Pamiętam jak po raz pierw-
szy do Szczecina przypłynął amerykański zbożowiec. Wtedy ja-
koś podpadłem w pracy i za karę wylądowałem w klubie Pokusa 
– „poczekalni” na trzecim piętrze. Był on czynny od godziny 12. 
Ale tam się praktycznie nic nie działo, w ciągu dnia mało kto 
tam przychodził. Ale kiedy przypłynął ten amerykański statek 
ze zbożem zaraz po godzinie 12 pojawiło się w Pokusie kilku-
nastu marynarzy. O godzinie 15 przyszedł mój zwierzchnik a ja 
klęknąłem przed nim i mu dziękowałem za to przeniesienie na 
trzecie pięto, za tę karę (śmiech). Sam był kelnerem. Jak zoba-
czył pełną salę i to zagranicznych gości, to wiedział o co chodzi. 
A ja miałem kieszenie pełne napiwków.

Ale długo jednak Pan miejsca w „Kaskadzie” nie zagrzał?
Była wtedy w niej pewna piękna dziewczyna – Stenia. I tak się 
jakoś złożyło, że zostaliśmy parą. Ja byłem kelnerem, a ona wy-
stępowała jako wokalistka. I ten nasz związek bardzo przeszka-
dzał kierownikowi sali. No bo jak miałem wolne, to zazwyczaj 
przesiadywałem w kanciapie dla artystów, muzyków, kręciłem 
się tam „po cywilu”. Kierownik ganiał mnie za to strasznie.  

Ja z kolei miałem niewyparzona gębę i tak walczyliśmy ze sobą.  
Raz, według niego, przekroczyłem miarę i dostałem do wybo-
ru: opuścić „Kaskadę” i zatrudnić się w pobliskim „Balatonie” 
– znanej węgierskiej restauracji przy placu Lotników, albo trafić 
do nowo otwieranej restauracji „Bosmańskiej”. No to wybrałem 
„Balaton”, bo był bliżej „Kaskady” gdzie moja dziewczyna nadal 
śpiewała. 

„Balaton” – kolejne kultowe miejsce na gastronomicznej 
mapie Szczecina. 
Pracowałem w nim razem z panią Elą Szafirską. Prowadziła go 
aż do jego zamknięcia, chyba w pierwszych latach XXI wieku. 
Wcześniej ten lokal nazywał się Cafe Club. Dlaczego zmieniono 
nazwę nie wiem. Ale być może szukano jakiegoś urozmaicenia 
na gastronomicznej mapie Szczecina. Tylko z jakiej kuchni wte-
dy, w tych „demoludach” można było czerpać wzorce ? Z nie-
mieckiej, radzieckiej? Wybrano węgierską i chyba stąd się wziął 
„Balaton”. I to był sukces. Tam zawsze było pełno ludzi. I w sali 
barowej i restauracyjnej. Lokal miał swój klimat. Znakomite je-
dzenie, zwłaszcza kociołki z zupą gulaszową, klimat – zawsze 
ktoś grał na skrzypcach krążąc między stolikami. To chyba 
była wtedy najpopularniejsza restauracja w mieście. Pracując  
w niej wystartowałem w pewnym konkursie gastronomicznym.  
Z ogólnopolskim sukcesem. To spowodowało, że zaproponowa-
no mi kierownicze stanowisko w Balatonie. Wtedy akurat pani 
Ela Szafirska długo chorowała. Zdecydowano, że miałem objąć 
jej stanowisko. Po miesiącu, który spędziłem jako p.o. kierowni-
ka, pani Ela wróciła do „Balatonu”. Wtedy mnie przeniesiono do 
„Atlantyckiej”.
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Czyli gdzie?
Do sławnej już wtedy „Bajki”. Historia nazwy tego lokalu przy 
alei Niepodległości jest bardzo ciekawa. Przed wojną należał 
on m.in. do sławnego niemieckiego boksera Maxa Schmelinga.  
W tamtych czasach częstym gościł w nim był m.in. marszałek III 
Rzeszy Hermann Goring, który jeździł na polowania do Puszczy 
Goleniowskiej.  Zaraz po wojnie lokal nazywał się „SIM”. Potem 
pojawiła się „Bajka”, którą następnie przemianowano na „Atlan-
tycką”. Trafiłem do niej, bo kierowniczce tego lokalu zapropo-
nowano szefowanie nowo powstającemu „Chiefowi” przy placu 
Grunwaldzkim. Przyjęła to stanowisko a ja przyszedłem na jej 
miejsce w „Atlantyckiej”. Młody „łepek” byłem, miałem 24 lata.

Błyskawiczna kariera.
Błyskawiczna a przecież nie byłem „partyjny”! Prawdopodob-
nie byłem wtedy najmłodszym kierownikiem lokalu gastrono-
micznego w Polsce. A podlegało mi 60 osób. Lokal był czynny 
od godz. 12 do 5 rano Dłużej funkcjonowała chyba tylko „Że-
glarska”, też kultowy lokal, choć dla zupełnie innej grupy ludzi 
(śmiech). 

Skąd się wzięła nazwa „Bajka”? Dlaczego pojawiła się 
„Atlantycka”?
Nie wiem. Ale w każdym razie zawsze było w niej bardzo dużo 
prostytutek. Podobnie jak niedaleko położonej „Palomie” oraz 
„Kaskadzie”. Niektórzy te trzy miejsca nazywali nawet szczeciń-
skim „trójkątem bermudzkim”. Ale w „Kaskadzie” kiedyś doszło 
do pewnej specyficznej sytuacji. Nie wiem czy to nie chodziło 
o żonę pewnego lokalnego, wysokiego funkcjonariusza PZPR. 
W każdym razie wzięto ją za „mewkę”, obrażono a prostytutki 
zwyzywały ją jeszcze gdzieś w toalecie. Wtedy dostały zakaz 
wstępu do „Kaskady”. Do „Bajki” również. W ten sposób wła-
dza walczyła z prostytucją. Przy okazji zmieniono także nazwę 
„Bajki” – „na Atlantycką”. Bo miała się kojarzyć z daniami z ryb, 
które w niej serwowano. Ale tam nie było warunków do sprzeda-
ży takiego asortymentu. Lokal z rybami i ich przerobem musiał 

spełniać ostrzejsze wymogi sanitarne. A „Atlantycka” do tego 
się nie nadawała. Po pewnym czasie zabroniono więc sprzedaży 
ryb. Ale nazwa została. Za to nacisk położono na drób. I dopiero 
ja go zamieniłem na dziczyznę. 

Jak „Atlantycka” znowu została „Bajką”?
Wykorzystałem kiedyś pewną sytuację. W „Kaskadzie” organi-
zowano jarmarki bożonarodzeniowe. Ale poczęstunek dla ofi-
cjeli, którzy brali w nich udział przyrządzano u mnie w lokalu  
– w Sali Kominkowej. Dogadałem się wtedy z ówczesnym redak-
torem naczelnym „Kuriera Szczecińskiego”, że trzeba przywró-
cić „Bajkę”. Przy obfitym poczęstunku w którymś momencie za-
pytałem ucztujących oficjeli czy pasuje im do dziczyzny nazwa 
„Atlantycka”. A oni na to: „a Wam z czym się kojarzy ta nazwa?” 
Na to naczelny „Kuriera” mówi: „mi z NATO, z wrogim nam Pak-
tem Północnoatlantyckim”. I to był strzał w dziesiątkę. Bo na 
sali byli sekretarze z Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Nie minę-
ły dwie godziny i była zgoda na przywrócenie lokalowi nazwy 
„Bajka” (śmiech).

Dziczyzna, brzmi bardzo ekstrawagancko w kraju wiecznych  
kolejek przed sklepami
W 1975 lub 1976 roku odbyła się weryfikacja kierowników loka-
li i kategoryzacja restauracji. Żeby dostać tę najwyższą, trze-
ba było zaproponować coś nowego, co zmieni oblicze lokalu  
i przysporzy mu nowych klientów.  A w Szczecinie nie było żad-
nej restauracji z dziczyzną. Dlatego właśnie taki asortyment 
zaproponowałem. 

Skąd Pan ją pozyskiwał?
Była taka firma, nazywała się „Las”. Zajmowała się skupem 
mięsa od myśliwych. Podpisałem z nią umowę, wszystko legal-
nie, oficjalnie. I z niej otrzymywałem sarny, jelenie, łosie, dziki, 
zające, kuropatwy, bażanty, perliczki. Raz nawet dostarczono 
mi żubra, którego odstrzelono gdzieś w Białostockiem. Wtedy 
były straszne kłopoty z mięsem w sklepach. A myśmy jeszcze 
dostarczali garmażerkę do niektórych delikatesów np. kiełbasę 
z dzika.

Mówiąc o „Bajce” zawsze wspominano pewną atrakcję…
W „Bajce” były cztery sale. W jednej z nich – Lustrzanej znajdo-
wał się sławny, szklany, podświetlany parkiet do tańca. Atrak-
cja wyjątkowa. Ale był też z nim ciągle problem. Bo to szkło się 
odłamywało, kruszyło, pękało. Fatalnie to wyglądało. W tam-
tych czasach niełatwo było zdobyć taki materiał w dodatku  
o grubości około 10 cm. Trafiłem do jednej z wrocławskich fa-
bryk, która produkowała szkło dla lotnictwa.  Sklejano kilka 
szyb i w ten sposób miałem materiał na parkiet. Ale po jakimś 
czasie ono znowu pękało. I tak na okrągło. W końcu daliśmy so-
bie spokój i położyliśmy parkiet. Przyznam się więc – to ja zli-
kwidowałem szklaną podłogę (śmiech). Na antresoli za to stwo-
rzyłem koktajl baR. Wtedy już mogłem kupować alkohole jako 
ajent z prywatnych źródeł. Dzięki temu miałem w tym barku np. 
prawie 30 rodzajów whisky. Do tego zagraniczne papierosy. Jak 
ludzie przychodzili, to doznawali szoku. Wprowadziłem, chyba 
też jako pierwszy w Szczecinie, krzesełka dla dzieci oraz bary 
sałatkowe na wózkach.

Niełatwo było chyba dostać się do „Bajki”?
O godzinie 23 zaczynało się variete. Ale nieco uboższe i krót-
sze niż w „Kaskadzie”. Orkiestra grała do 1 w nocy. Potem była 
dyskoteka. Łącznie w całej „Bajce” mogło się zmieścić 120, 130 
osób. Ale dziesiątki chętnych stały przed wejściem, żeby się do-
stać do środka. Szatniarz, dwóch portierów, ja i kierownik sali 
trzymaliśmy drzwi, żeby ich nie wyważono, albo żeby nie pękły 
pod naciskiem tłumu.        A przed Sylwestrem ustawiała się ko-
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lejka społeczna po bilety. Ludzie stali w długim ogonku nawet 
kilka nocy. 

Lokal cieszył się także popularnością wśród ówczesnych ce-
lebrytów, nie tylko lokalnych.
Bardzo często przychodzili aktorzy, gwiazdy telewizji, estrady. 
Długo wymieniać. Sportowcy – wielu bokserów m.in. słynny pol-
ski pięściarz Leszek Błażyński, mistrz Europy. Mały, ale czupur-
ny, taki kogut. Kiedyś zaczepiło go trzech byków. Rozłożył ich  
w kilkanaście sekund. Na początku lat 80. Np. wystąpił w „Baj-
ce” zespół, który się nazywał TRAGAP, czyli odwrotność PAGAR-
TU – nazwy firma zajmującej się w PRL organizacją koncertów. 
To była grupa, który w 1980 roku towarzyszyła Annie Jantar pod-
czas jej turnee po USA. Mieli wracać razem z nią samolotem. 
Ale ona się spieszyła, wzięła wcześniejszy lot. I jak wiadomo jej 
samolot rozbił tuż przed lądowaniem na warszawskim Okęciu. 
Pamiętam też taką sytuację z lat 70. jak do szczecińskich ZPO 
Dana przyjechał I sekretarz PZPR Edward Gierek. Towarzyszyła 
mu ochrona z Biura Ochrony Rządu. Jego wizytę też zabezpie-
czali szczecińscy milicjanci. Ta ochrona Gierka słynęła z dość 
niekonwencjonalnych zachowań, lubili poszaleć. Szczecińscy 
milicjanci wiedzieli kto jest z BOR, ale druga strona nie wiedzia-
ła kto jest z milicji. No i doszło do awantury. Była taka bijatyka, 
że stoły i krzesła latały po całym lokalu. Na drugi dzień „boro-
wiki” przyjechali do Bajki chcąc pokryć szkody. Zaskoczyli mnie 
tym, nie liczyłem ile wynosiły straty. Na „zgodę” otrzymałem 
od nich 200 USD. A straty były dużo niższe. Wtedy 200 dolarów, 
to było, po czarnorynkowym kursie, 26 tys. złotych. A krzesło, 
ile mogło kosztować – 200 złotych? A stół, ile – 300? Mieli gest 
(śmiech) 
Długo Pan kierownikował w „Bajce”?
Pracowałem tam od 1973 roku. Chyba najdłużej w historii. Wy-
rzucono mnie w 1982 roku, bo znowu stanąłem po nie tej stro-
nie, co trzeba było (śmiech). Nie byłem założycielem Solidarno-
ści w „Bajce”, ale inspirowałem osoby, które się tym zajęły. Sam 
się zapisałem na samym końcu. I to się nie spodobało i zapa-
miętano to. Doszła do tego jeszcze inna sprawa – postanowiłem 
złożyć papiery, aby emigrować. Potem ta decyzja o wyjeździe 
nie okazała się taka ostateczna. W międzyczasie ciężko zacho-

rowała moja córka. Bardzo chciałem być przy niej, opiekować 
się nią, pomagać…

W jakich okolicznościach opuszcza Pan „Bajkę”?
Otrzymałem tzw. propozycję „nie do odrzucenia”. Ale i wybór 
jednocześnie. Mogłem objąć, jako kierownik, jakąś restaura-
cyjną „melinę” gdzieś na Golęcinie, albo jakąś „mordownię” na 
Niebuszewie, lub upadający bar w alei Piastów, który wtedy na-
zywał się „Gościnny”. Wybrałem tę trzecią propozycję. Pomy-
ślałem, że jak już mam trafić do jakiejś „meliny”, to niech ona 
będzie w centrum miasta. Po przeróbkach lokal zyskał nowy 
wygląd i nową nazwę – „Wiking”. 

Kolejne popularne miejsce, z charakterystyczną łodzią 
przed wejściem. 
Wymyśliłem sobie, że powinna w nim funkcjonować kuchnia 
skandynawska. Przez znajomych Jugosłowian, którzy osiedli 
w Szwecji, otrzymałem książki kucharskie z potrawami skan-
dynawskimi. Na ile umieliśmy, na tyle je przetłumaczyliśmy  
i wprowadziliśmy do Szczecina. Oryginalna kuchnia, nazwy dań 
pisane po szwedzku, norwesku, fińsku z dodatkowym opisem  
z czego danie się składa. W knajpie było pięć stolików i loże.  
Ale powodzenie było tak wielkie, że trzeba było robić rezerwa-
cje z wyprzedzeniem. Przychodziła masa ludzi. W tym ciężkim 
czasie – stan wojenny i tuż po nim, dla wielu była wtedy taką 
namiastką Zachodu. 

Szczególna popularnością cieszył się wśród różnych „sta-
łych bywalców” – karciarzy, cinkciarzy…
Oni się tam zawsze dobrze czuli. Ale ja ich nie goniłem, bo 
„sztucznego tłoku” nie robili. Zostawiali tam pieniądze. A ja nie 
byłem z milicji, żeby gości segregować pod kątem tego czym się 
zajmują i z czego żyją. W każdym razie „Wiking” okazał się ga-
stronomicznym hitem. 

Pojawiali się w nim Skandynawowie?
O, była nawet pewna zabawna historia. W menu znajdowała się 
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m.in. szwedzka potrawa – połączenie mięsa z buraczkami. Przy-
rządziliśmy ja w taki sposób w jaki udało nam się ją przetłuma-
czyć ze szwedzkiego. Nikt chyba w Szczecinie wtedy nie miał 
doświadczenia ze skandynawska kuchnią. Któregoś dnia w „Wi-
kingu” pojawił się Szwed. Spróbował tej potrawy i stwierdził, że 
niewiele ma ona wspólnego z tym, co się kryje pod tą nazwą  
w Szwecji. Okazało się przy okazji, że z zawodu jest kucharzem. 
Skończyło się więc profesjonalnym szkoleniem moich kucharzy 
ze skandynawskiej kuchni.

Łódka, która stała przed wejściem do lokalu, to był Pana po-
mysł?
Mój. Ale pomógł mi z nią mój kolega, rybak z Trzebieży. Była 
gdzieś podtopiona, on ją wyciągnął i przetransportował ją pod 
Wikinga. Była atrakcją, ale środku znajdowały się stoliki. Można 
więc było ucztować na zewnątrz. 

Wtedy pojawia się kolejna kusząca propozycja?
Kiedy prowadziłem „Wikinga” pojawiła się propozycja odkupie-
nie połowy udziałów w dyskotece „Wenus”, która działała na 
Pogodnie.

Przy ulicy Łukasińskiego. Ta dyskoteka od samego początku 
funkcjonowała w zaadaptowanym do tego celu… garażu?
Tak. On tam funkcjonował jeszcze w latach 70. W środku było 60 
miejsc siedzących. A do tego dochodził jeszcze dosyć długi bar. 
To też były złote czasy. Zarabiało się od cholery pieniędzy. By-
wali tam wszyscy zamożniejsi mieszkańcy Szczecina – lekarze, 
prawnicy, politycy, prywatna inicjatywa, cinkciarze, „niebieskie 
ptaki”. Wtedy już powoli rodziła się ta przestępczość, która wy-
buchła na początku lat 90. Późniejsi słynni gangsterzy szczeciń-
scy też się tam bawili (śmiech). Miałem pozwolenie grania tylko 
do godziny 2 w nocy, ze względu na mieszkańców, obok same 
domki i wille. Konkurencyjna „Mała Scena” mogła działać tak 
długo jak chciała – była w centrum miasta, przy placu Lenina, 
teraz Szarych Szeregów. I była instytucją państwową, bo podle-
gała pod Estradę Szczecińską.

Do „Wenusa”, taki zwykły Kowalski, to raczej nie miał szans, 
żeby wejść?
Nie miał. Tacy nawet się nie starali. To nie był duży lokal, ale 
za to mieścił więcej niż mógł (śmiech). Wtedy nie było kas reje-
strujących, tylko zeszyty do których trzeba było wszystko wpi-
sywać dla Urzędu Skarbowego. Wszystko musiało się zgadzać. 
A czasami w lokalu były tłumy i był straszny harmider. Sam sta-
wałem za barem. Każdy chciał się napić. Miałem taki umówiony 
znak z DJ – jak pokazałem mu ręką pewien ruch, to on ściszał 

muzykę i mówił: „teraz przerwa, barman pije” (śmiech). Wtedy 
ten atak na bar nieco słabł, a ja miałem trochę oddechu.  Musia-
łem przecież wszystko rejestrować, zapisywać wszystkie trans-
akcje.  Miałem też tam pewnego „opiekuna” z MO, który mnie 
nachodził bez przerwy. No cóż było robić ? Została mu przed-
stawiona taka, pewna „koleżanka” i był spokój(śmiech). W „We-
nusie” organizowałem np. bale przebierańców. W trakcie takich 
imprez fundowaliśmy gościom pieczonego prosiaka. A raz był 
nawet żywy prosiak. Wylicytował go jeden ze znanych szczeciń-
skich prawników. Wziął prosiaka na ręce a wtedy ten zsikał mu 
się na marynarkę (śmiech).

Długo Pan prowadził tę dyskotekę?
Od 1984 do 1990 roku. Wtedy nadszedł czas przemian gospodar-
czych. I pojawił się „Babylon”.

Następne kultowe miejsce na rozrywkowej mapie Szczeci-
na. W samym centrum miasta, w przestronnych pomiesz-
czeniach w podziemiach Domu Towarowego Odzieżowiec.
Znałem to miejsce, bo mieścił się tam wcześniej Klub Handlow-
ca „Piwnica”. Nazwę Babylon zaproponowała moja znajoma. 
Dlaczego Babylon? Bo kiedyś był taki wielki przebój zespołu 
Boney M pt. „Rzeki Babylonu”. Ale lokal zasłynął niespotyka-
nymi wtedy w Polsce imprezami. Jedną z nich był Bal Prekurso-
rów Gospodarki Wolnorynkowej, czyli Bal Cinkciarza. Wszyst-
kie dzienniki i wiadomości telewizyjne we wszystkich stacjach 
tv o tym mówiły i pokazywały, łącznie z Teleexpresem, pisały  
o nim ogólnopolskie gazety. To był pierwszy taki bal w Polsce. 
Nie słyszałem, aby potem ktoś powtórzył taką imprezę. W „Ba-
bylonie” zorganizowałem także m.in. pierwszy w Szczecinie 
„Turniej Mokrego Podkoszulka” i pierwsze wybory „Miss Biu-
stu”. W jury tego drugiego konkursu zasiadał m.in. zmarły nie-
dawno Jerzy Urban, a także pewien bardzo znany biznesmen  
i popularny szczeciński lekarz. W drugiej edycji w jury zasiada-
ła sławna wtedy Anastazja Potocka – ta, która sex skandalem 
skompromitowała ówczesną polską klasę polityczną. Takie 
były pomysły! W „Miss Biustu” jedną z nagród był ufundowany 
przeze mnie mały fiat 126 p. Otrzymała go zdobywczyni tytułu, 
piękna dziewczyna. Pracowała w jednej z najważniejszych, du-
żych szczecińskich firm. I za udział w tej imprezie została z niej 
wyrzucona z pracy. W Babylonie odbyła się także np. pierwsza 
w Szczecinie „Rocznica Rewolucji Październikowej na wesoło” 
– zamiast obrusów na stołach były egzemplarze głównych ra-
dzieckich gazet „Izwiestii” i „Prawdy”, do picia była tylko i wy-
łącznie „Stoliczna” i „Maskowskaja”, na zakąskę słonina, cebula 
i czarny chleb. Do tego zespół VOX przebrany w carskie mun-
dury. 
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Jak długo funkcjonował Pan w „Babylonie”?
Do 1996 roku. Ba sam lokal działał jeszcze do lat 2000. Ale jesz-
cze za moich czasów, na jego pięcioleciu wystąpiła Edyta Gór-
niak. W kwietniu 1994 roku zajęła drugie miejsce w konkursie 
Eurowizji, a w marcu następnego roku śpiewała właśnie u mnie. 
Była już wtedy wielką gwiazdą. Pewnego rodzaju konkurencją 
dla nas było wtedy „Miami Nice” przy ulicy Bohaterów Warsza-
wy. Ale to był kombinat, obliczony na „masówkę”, mieścił ja-
kieś 800 osób. U mnie jak było 300, to już był prawdziwy tłok.  
Ale za to była atmosfera, specyficzny klimat i goście. Ludzie 
o tym pamiętają, wspominają. W „Babylonie” występowały 
wszystkie największe gwiazdy polskiej piosenki. Łatwiej wy-
liczyć kogo nie było niż był. Np. Andrzej Zaucha dał w nim we 
wrześniu 1991 roku ostatni publiczny koncert a miesiąc później 
zginął tragicznie. Maryla Rodowicz wystąpiła nawet dwa razy  
w ciągu jednego roku. Najpierw w październiku. Chcieliśmy 
jednak żeby zaśpiewała również w Sylwestra. Jak ją do tego na-
kłonić? Kupiłem 50 róż i przygotowałem od razu tekst umowy. 
Kwotę za koncert miała wpisać sobie sama. Rodowicz kończy 
występ, wchodzę z tymi różami na scenę, obok kelnerka z szam-
panem w wiaderku. Wręczam kwiaty, ludzie wyją z radości, pe-
łen entuzjazm. No to mówię: „Pani Marylo, zadam publiczności 
jedno pytanie. Czy chcecie, żeby Maryla przyjechała do nas na 
Sylwestra ?”.  W odpowiedzi szał. Marynary w górę, dziewczyny 
zdzierały bluzki i rzucały na scenę. Mówię więc: „Pani Marylo, 
tu jest przygotowana umowa, proszę tylko wpisać kwotę, nie 
ma Pani wyjścia”. A ona: „Panie Benku, dla Pana wszystko”. I za-
grała.

Przychodzi 1996 rok i początek kolejnego etapu.
Przez kilka lat byłem współwłaścicielem jeszcze kilku innych 
biznesów oraz znanej i popularnej jadłodajni przy ulicy Jagiel-
lońskiej – „Kornera”. Słynęła z dobrej kuchni. Czasami podjeż-
dżali do niej klienci takimi „furami”, które były więcej warte niż 
sam lokal. (śmiech) Przez wiele lat stołowali się tam piłkarze 
MKS Pogoń. Kupili go potem dwaj znani szczecińscy piłkarze. 

W 2001 roku na rynku pojawia się „Niger”.
Chciałem zrobić coś, czego jeszcze w Szczecinie nie było. I wy-
myśliłem sobie właśnie taki klub. Otworzyłem go pod patrona-
tem znanego boksera Dariusza Michalczewskiego, czyli Tigera w 
grudniu 2001 roku. Skąd miałem pomysł na taki lokal? Przeczy-
tałem kiedyś, że w Warszawie powstało takie miejsce. Dobry po-
mysł – pomyślałem. Tylko jak dotrzeć do Tigera? Znałem Heńka 
Loskę – męża słynnej prezenterki TVP Krystyny Loski i ojca nie 
mniej słynnej Grażyny Torbickiej. Był znanym działaczem piłkar-
skim. Pomógł mi w nawiązaniu kontaktu z Darkiem. Spotkałem 

się z nim kilka razy w Warszawie i w Hamburgu. Dogadaliśmy 
się. Wybrałem lokal przy ulicy Felczaka w podziemiach Urzędu 
Miejskiego. Na ścianach pojawiło się mnóstwo bokserskich ga-
dżetów: koszulki, rękawice, medale itp. Na inaugurację Michal-
czewski przyjechał po jednej ze swoich walk w Berlinie, przypu-
drowany, maskując siniaki. Dotarli także m.in. dwaj członkowie 
sławnego zespołu rockowego Scorpions z którymi Darek jest 
zaprzyjaźniony. On sam miał przylecieć śmigłowcem i lądować 
na Jasnych Błoniach. W końcu dotarł samochodem. A po „skor-
pionsów” do Hannoweru wysłałem 12 metrowego cadillaca.

„Tiger”, jako lokal bardzo często wspominany jest ze wzglę-
du m.in. na sport, studentów i jazz.
Na początku to był pub i restauracja. Ale postanowiłem,  
że będzie też areną różnych imprez i wydarzeń. W 2002 roku 
odbywały się piłkarskie Mistrzostwa Świata w Korei Płd. Zor-
ganizowaliśmy więc wspólne oglądanie w „Tigerze” meczy 
naszej reprezentacji. To był prawdziwy hit. Lokal mieścił 150 
osób a na pierwszy mecz przyszło ich 600! Potem ludzi już było 
mniej, bo nasza drużyna grała coraz słabiej. Na drugim meczu 
było może z 300 osób, na trzecim, o honor, może setka. Na fi-
nał mistrzostw przyszło około 400. Potem wymyśliliśmy Wtorki 
Studenckie. Wprowadziłem atrakcyjnie niskie ceny na alkohol. 
Dzięki temu sprzedawaliśmy m.in. dużo piwa. Tygodniowo scho-
dziło 50 sztuk 50 litrowych kegów ! Wtorki Studenckie stały 
się sławne, były tłumy. W pewnym momencie jednak jakoś nie 
mogłem się porozumieć z Michalczewskim. Musieliśmy więc się 
rozstać. Nazwa lokalu została, ale ze ścian zniknęły wszystkie 
gadżety i pamiątki związane z bokserem oraz boksem. Wtedy 
też powstały Poniedziałki Jazzowe. Stworzyłem je z Bogdanem 
Bogielem z TVP Szczecin i Wacławem Czechem – szefem szcze-
cińskiego stowarzyszenia jazzowego. I muszę się pochwalić  
– z czołówki polskich jazzmanów w „Tigerze” nie grał tylko Mi-
chał Urbaniak, Urszula Dudziak i Adam Makowicz. Wszyscy po-
zostali u mnie koncertowali m.in. Namysłowski, Nahorny, Ście-
rański, Śmietana, Karolak, Prońko, Dąbrowski i wielu innych.  
Ale jazz to specyficzna muzyka, nie dla każdego. Media jakoś 
nie bardzo się interesowały tymi wydarzeniami. Przestały mi 
się bilansować i musiałem z nich zrezygnować. To był już 2010 
rok. Pojawiły się media społecznościowe, nowe metody promo-
cji, organizacji i komunikacji. Powoli docierało do mnie, że ten 
mój czas w gastronomii i rozrywce już się kończy. Odpuściłem 
więc sobie, wycofałem się. Dalej jestem czynny zawodowo, ale 
obecnie w Niemczech. Jestem takim pracującym wciąż emery-
tem (śmiech).

autor: Dariusz Staniewski/foto: archiwum prywatne Bernarda 
Bogusławskiego, materiały prasowe
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Fascynujące wyprawy rowerowe  
z Garażownią

NA RYBY, NA GRZYBY – ŚPIEWALI STARSI PANOWIE. A MOŻE TAKŻE „NA ROWER”? MIŁOŚNICY PODRÓŻOWANIA, WYPOCZYN-

KU ORAZ SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU NA DWÓCH KÓŁKACH CAŁY CZAS ROSNĄ W SIŁĘ. RÓWNIEŻ W ZACHODNIOPOMOR-

SKIEM, KTÓRE DBA O ROZWÓJ ŚCIEŻEK I SZLAKÓW ROWEROWYCH. JEDNI WYBIERAJĄ WIĘC INDYWIDUALNE PODRÓŻE ROWE-

ROWE, INNI WOLĄ PROFESJONALNE ZORGANIZOWANE WYJAZDY GRUPOWE. 

Bogatą ofertę dla jednych i drugich przygotowała Garażownia 
z Morynia – urokliwego miasteczka, pięknie położonego nad 
jeziorem Morzycko, oddalonego zaledwie o nieco ponad godzi-
nę drogi od Szczecina. Samo miasto posiada ciekawą historię 
i zostało uwiecznione m.in. w jednej z powieści o przygodach 
Pana Samochodzika, ale na trasie wyjazdów rowerowych z Ga-
rażowni znalazło się wiele atrakcji turystycznych naszego wo-
jewództwa. 
– Wiosna zbliża się milowymi krokami. To czas przebudzenia  
z zimowego marazmu oraz powrotu do aktywnego wypoczynku 
i rekreacji na świeżym powietrzu w pięknych okolicznościach 
przyrody – mówi Małgorzata Szałek, organizatorka wyjazdów 
rowerowych. Już niedługo cykliści wypełnią szlaki rowerowe 
w całym województwie. Garażownia Moryń przygotowała pięć 
niezwykle atrakcyjnych i urozmaiconych weekendowych tras 
rowerowych. Aż się chce wsiąść na rower! 

„Szlakiem historii i dobrego wina”
To wycieczka po polodowcowej krainie Doliny Dolnej Odry po-
łączona ze zwiedzaniem winnicy Turnau, czyli aktywny wypo-
czynek zakończony lampką dobrego wina. Zaplanowana na 21-
23.04.2023 podróż przeniesie nas w czasy II Wojny Światowej, 

bo zobaczyć będzie można tereny (m.in. miejsce forsowania 
Odry), na których doszło do kluczowej bitwy, która pozwoliła 
zdobyć Berlin. Odwiedzimy średniowieczną Chojnę oraz Zamek 
Joannicki w Swobnicy, przekształcony później w mieszkalną 
rezydencję. Na koniec zwiedzanie jednej z najsłynniejszych pol-
skich winnic, połączone z degustacją czterech rodzajów win. 

„Śladem nasypu kolejowego”
Tuż po majówce (05-07.05.2023) można zrealizować z Garażow-
nią inny pomysł na rowerowy weekend. Wycieczka szlakiem 
starej kolei łączącej most w Siekierach z Trzcińskiem Zdrój – 
średniowieczną perłą regionu, to trasa łącząca w sobie piękne 
leśne i polne krajobrazy oraz urocze, stare dworce kolejowe, 
m.in. sławną na całą Polskę Stację Klępicz i zabytkowy most  
w Siekierkach. Wjedziemy do Niemiec, aby zobaczyć niezwykły 
obiekt Theater am Rand – fascynujące połączenie sztuki i natu-
ry. Do Polski wrócimy promem „Bez granic”. 

„W poszukiwaniu skarbu Templariuszy”. 
Trzecia propozycja to m.in. zwiedzanie najbardziej wysuniętej 
na zachód komandorii pełnego zagadek zakonu Templariuszy 
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w Chwarszczanach, zwiedzanie Mieszkowic i Boleszkowic oraz 
rowerowa gra terenowa szlakiem pewnej tajemnicy ukrytej 
w kamieniu. Do tego także degustacja miodów pitnych Skarb 
Templariuszy. Termin 19-21.05.2023 jest świetną alternatywą 
dla wszystkich, którzy wolą uniknąć typowych dla majówki tłu-
mów i jednocześnie cieszyć się pięknem majowych okoliczności 
przyrody.

„Między Odrą a Myślą”
Rowerowo-kajakowa podróż do początków Państwa Polskiego 
(8.06-11.06.2023) obejmie zwiedzanie Cedyni z Górą Czcibora 
oraz pola jednej z najważniejszych dla naszego kraju bitwy, do 
której doszło pod tą miejscowością. Odwiedzimy także najbar-
dziej wysunięty na zachód punkt Polski, przejedziemy słynnym 
mostem w Siekierkach, przepłyniemy rzeką Myślą oraz pozna-
my średniowieczne perełki Pomorza Zachodniego – Trzcińsko 
Zdrój, Chojnę i Moryń. 

„Supy, rowery i wino”
Piąta weekendowa wycieczka to przyjemne połączenie pły-
wania na SUP-ach i podróżowania rowerem m.in. do Baniewic 
(zwiedzanie winnicy Turnau), mostu w Siekierkach oraz nie-
mieckiego obiektu Theater am Rand. Można z niej skorzystać  
w weekend 16-18.06.2023.

Jak to działa
Garażownia zapewnia usługi wypożyczalni SUP-ów oraz rowe-
rów dla każdego podróżnika – amatora i profesjonalisty, dla do-

rosłych i dla dzieci, ale w wyprawach można też wziąć udział 
jadąc na własnym rowerze. Zbiórka odbywa się w Szczecinie 
lub na terenie pensjonatu Willa Moryń. To tam po dniu pełnym 
aktywnego zwiedzania zatrzymujemy się na nocleg. Pensjo-
nat jest oddalony zaledwie o kilka kroków od jeziora Morzycko  
i rynku miejskiego z ratuszem. Swoim charakterem wpisuje się 
w klimat okolicy. Mieści się w budynku starej szkoły z magicz-
nym, tajnym przejściem przez średniowieczny mur, tuż za któ-
rym znajduje się kort tenisowy. – W Willi Moryń na podróżnych 
czeka 12 stylowo wykończonych pokoi o podwyższonym stan-
dardzie, a infrastruktura obiektu pozwala na zorganizowanie 
pokazów filmowych lub zdjęciowych na życzenie grupy – wyja-
śnia pani Małgosia. 

Wybierając się na wyjazd z Garażownią, warto sprawdzić szcze-
gółowy program na stronie internetowej. Każda trasa ma okre-
ślony poziom trudności, przy czym dla rowerzystów jeżdżących 
okazjonalnie i rekreacyjnie odpowiednie będą poziomy 1/5 i 2/5. 
Grupom towarzyszy bus techniczny, z którego można skorzy-
stać w przypadku opadnięcia z sił lub awarii roweru. W zależno-
ści od programu grupy wyjazdowe wahają się od 6 do 12 osób, 
więc imprezy mają charakter kameralny. W wyprawach mogą 
wziąć udział osoby w wieku od 8 do 80 lat, a tempo jest dosto-
sowane do uczestników. – Oczywiście warto dostosować ekwi-
punek do wszelkich warunków pogodowych, ale w przypadku 
deszczowej pogody mamy w zanadrzu różne rozwiązania alter-
natywne – uspokaja pani Małgosia i przypomina, że poza znajo-
mością zasad ruchu drogowego oraz samą umiejętnością jazdy 
na rowerze ważne są pozytywne nastawienie i dobry humor.

Garażownia 
Moryń, ul. Szkolna 17
www.garazownia-moryn.pl
    garazownia  |     garazownia_moryn
tel: +48 515 259 622  |  bikeandsup@gmail.com

Willa Moryń 
Moryń, ul. Szkolna 17 
www.willamoryn.pl
    willamoryn  |     willamoryn
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SsangYong dla Fundacji  
Moniki Pyrek

SSANGYONG DLA FUNDACJI MONIKI PYREK GRUPA POLMOTOR KONTYNUUJE SWOJĄ ŚCISŁĄ WSPÓŁPRACĘ ZE SZCZECIŃSKI-

MI I ZACHODNIOPOMORSKIMI SPORTOWCAMI. NA POCZĄTKU MARCA PRZEKAZAŁA DWA MODELE KORANDO KOREAŃSKIEJ 

FIRMY SSANGYONG DLA ZNAKOMITEJ POLSKIEJ TYCZKARKI MONIKI PYREK I JEJ FUNDACJI PROMUJĄCEJ SPORT WŚRÓD DZIECI 

I MŁODZIEŻY W CAŁYM KRAJU. 

Moniki Pyrek przedstawiać nie trzeba. Ale przypomnijmy – zna-
komita tyczkarka, 68 razy poprawiała  rekord Polski, cztero-
krotna uczestniczka w Igrzyskach Olimpijskich, była trzykrotną 
medalistką mistrzostw świata. Po zakończeniu kariery w 2013 
roku stworzyła fundację upowszechniającą sport przez zabawę 
wśród dzieci i młodzieży. Natomiast Grupa Polmotor słynie z łą-
czenia motoryzacji ze światem sportu.   

– Ogromnie się cieszę na tę współpracę. Nasze drogi bardzo się 
łączą. Od jakiegoś czasu przy różnych eventach fundacyjnych 
współpracowaliśmy z Grupą Polmotor. Znamy zaangażowanie 
ludzi, którzy  tworzą tę markę, jakość ich pracy. To daje nam 
gwarancję bardzo dobrej współpracy przy naszych działa-
niach. Dla nas najważniejsze jest promocja sportu wśród dzieci  
i młodzieży, wśród rodzin. Ta droga pokrywa się z działaniami, 
które Grupa Polmotor chce prowadzić również z nową marką 
w Grupie, którą jest właśnie SsangYong. Znaliśmy się i chyba 
podświadomie dążyliśmy do nawiązania ściślejszej współpracy. 
Poza tym cieszę się, że szczecińska firma chce wspierać inną 
szczecińską firmę. Będziemy mogli realizować eventy sportowe 

nie tylko w regionie, ale i w całej Polsce. Robimy ich prawie 40 
rocznie. Dlatego partner motoryzacyjny jest dla nas niezbędny, 
żeby dotrzeć do tych wszystkich dzieciaków, żeby pokazać im, 
że sport jest świetną przygodą i cudowną zabawą. I, że dzięki 
niemu mogą się rozwijać, a być może część z nich będziemy 
oklaskiwać na sportowych arenach polskich i międzynarodo-
wych. Cieszę się, że moja drużyna fundacyjna będzie mogła 
dotrzeć bezpiecznie na sportowe eventy i bawić się z dziećmi 
– stwierdziła Monika Pyrek. – SsangYong, to nowa marka na 
rynku w Szczecinie, którą oferujemy klientom dopiero od trzech 
miesięcy.   

Koreańska firma, jedna z najstarszych w tym kraju, istnieje 
tam od prawie 70 lat i słynie z samochodów terenowych, typu 
SUV i bardzo szerokiej oferty napędów. Teraz prężnie rozwija 
się również na rynku europejskim, a my mamy zaszczyt ofero-
wać szeroką gamę modeli samochodów tej marki szczecińskim 
miłośnikom motoryzacji. Możliwość nawiązania współpracy 
z Moniką Pyrek, jest dla nas wymarzonym rozwiązaniem. My 
mamy sprawdzone, bezpieczne samochody, a pani Monika jest 
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SsangYong Polmotor
ul. Szymborskiej 8,  |  70-784 Szczecin

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

wspaniałym sportowcem, który w podróży spędza ogromną 
ilość czasu, a wszystko po to, by promować sport wśród naj-
młodszych. Połączyliśmy więc jedno z drugim- wyjaśnia Rafał 
Dondziak, kierownik SsangYong Polmotor Szczecin. 

Dwa samochody przekazano fundacji na początku marca. Uro-
czystość odbyła się na boisku szkoły podstawowej nr 69. Kolory 
obu samochodów – biały i czarny wzbudziły od razu żartobliwe 
uwagi, że biały będzie używany w dzień, a czarny nocą.  
– Zdarza nam się podróżować nocą na eventy, aby wszystko na 
czas zorganizować, więc tak możemy stwierdzić (śmiech). A pla-
nujemy, że w tym roku również zrealizujemy prawie 40 imprez 
sportowych.   

Powiększamy również ich katalog. W ubiegłym roku dołączyły 
imprezy, które nie tylko wspierały dzieci i młodzieży w szkołach 
oraz promowały sportu, ale także działania wspierające sport  
kwalifikowany, czyli stypendia. Chcemy, aby młodzi sportowcy 
już teraz budowali swoją markę, zawczasu, w trakcie kariery, ale 
budowali również swoją przyszłość. Bo to często jest trudne dla 
sportowców. Poświęcają swoje najlepsze lata na sport, a potem 
nawet nie wiedzą, jakie mają kwalifikacje, umiejętności. Mamy 
ich pełen wachlarz, ale nie potrafimy ich nazwać. Nie mamy  
w tym doświadczenia. Pamiętam, jak zaczynałam swoją pierw-
szą pracę po sporcie, w radiu. Okazało się, tak mówiono przy-

najmniej, że w trzy lata nauczyłam się tego, co inni w sześć albo 
i dziesięć. Bywa więc tak, że sportowiec nie wie do końca, co 
potrafi – tłumaczy Monika Pyrek. 

Dodaje, że eventy fundacji są coraz popularniejsze. Jest ich tak 
dużo, że przekraczają możliwości realizacji ich wszystkich. 
– Staramy się te nasze propozycje skierować do najmłodszych, 
do dzieci z klas podstawowych, tych najniższych, od zerówki do 
trzeciej klasy. To stricte lekkoatletyczne warsztaty, gdzie poka-
zujemy dzieciakom uroki sportu m.in. skoku o tyczce. I skaczą 
przy pomocy asystenta i instruktora. Skupiamy się także na 
klasach 4-8. Tutaj wykorzystujemy zainteresowanie młodzieży 
nowinkami  technologicznymi np. symulatory sportowe, urzą-
dzenia interaktywne i w ten sposób pokazujemy, że sport jest 
fajny – zapewnia Monika Pyrek.  

Konrad Kijak Dyrektor ds. handlowych i administracji  Grupy 
Polmotor dodaje — To dla mnie wyjątkowe wydarzenie, gdyż od 
wielu lat marzyłem o współpracy naszej firmy właśnie  z Moniką. 
Zawsze podziwiałem jej dorobek sportowy, ale przede wszyst-
kim to, w jaki sposób swój sukces przekuwa dalej, na młodzież, 
dzięki fundacji, którą stworzyła. Dziękuję, że jest z nami.  

autor: ds/foto. akk 
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Aparthotel Green CONCRETE
Toruńska 3, 72-600 Świnoujście 

e-mail: rezerwacje@aparthotelgreen.pl  |  tel. do rezerwacji:  508 865 212
 / aparthotelgreenconcrete |      / hotel_green_concrete

www.aparthotelgreen.pl

Urlop w stylu eko
WRAZ Z POCZĄTKIEM WIOSNY NA ŚCIEŻKI ROWEROWE POWRÓCĄ SPRAGNIENI KONTAKTU Z NATURĄ MIŁOŚNICY DWÓCH 

KÓŁEK. TA ROZWIJAJĄCA SIĘ W POLSCE FORMA TURYSTYKI ZMIENIA SWOJE OBLICZE. PO WYCIECZKACH ROWERZYŚCI CHCĄ 

NIE TYLKO WYPOCZĄĆ, ALE TAKŻE BEZPIECZNIE PRZECHOWAĆ I ZADBAĆ O SWÓJ SPRZĘT PRZED KONTYNUACJĄ JAZDY. TAKIE 

WARUNKI GWARANTUJE LUKSUSOWY APARTHOTEL GREEN CONCRETE – JEDYNY W REGIONIE OBIEKT TYPU BIKE&BED. 

Hotel położony jest w Świnoujściu, które słynie z doskonałych 
warunków do jazdy na rowerze i poza własną infrastrukturą 
kusi też bliskością ścieżek rowerowych po niemieckiej stronie. 
Trasa Śwoniujście-Ahlbeck-Heringsdorf-Bansin, ciągnąca się 
wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego, jest jedną z ulubionych 
tras rowerowych wśród wypoczywających w nadmorskim ku-
rorcie turystów. 

Przyjazny rowerzystom
Butikowy Green Concrete to przytulny aparthotel stworzony  
w duchu slow life. Łączy nowoczesny design z technologią przy-
jazną środowisku. Jego właściciele – Sylwia i Piotr Witasik – na 
co dzień żyją w myśl zasad pro-eko: są wegetarianami, korzy-
stają z samochodu elektrycznego, a w sezonie wiosenno-letnim 
do pracy dojeżdżają rowerami. – Rowery towarzyszą nam także 
podczas urlopów, bo uwielbiamy kontakt z naturą, a nie wszę-
dzie da się dojechać samochodem – mówi pani Sylwia. – Stwo-
rzyliśmy więc miejsce, w którym sami chcielibyśmy wypoczy-
wać – zarówno innowacyjne, jak i ekologiczne. Gwarantujemy 
indywidualne podejście do każdego gościa oraz relaks z dala od 
zgiełku i tłumu. W hotelu znalazła się oczywiście wypożyczal-
na i przechowalnia rowerów, samoobsługowa stacja do ich na-
prawy, a na wiosnę zamontujemy również ładowarkę dla samo-
chodów elektrycznych – dodaje pan Piotr. Do dyspozycji gości 
oddano 11 luksusowych, przytulnych i gustownie urządzonych 

apartamentów z aneksem kuchennym i przestronnymi tarasa-
mi o powierzchni od 26 do 74 m2. Na miejscu można skorzystać  
z baru i restauracji, która oferuje bogaty wybór śniadań w for-
mie bufetu: od kontynentalnego przez angielskie po wegeta-
riańskie i wegańskie.

Aktywnie nad morzem
Jako jedyny hotel w Europie Green Concrete oferuje pełną usłu-
gę e-Asystent Pobytu. – Ta specjalna aplikacja łączy usługi con-
cierge z przewodnikiem turystycznym i panelem do zarządza-
nia relacjami z klientami. Cyfrowy przewodnik pomaga gościom  
w poruszaniu się po hotelu, ale też odkrywa przed nimi atrak-
cje w okolicy, doradza najlepszą restaurację, ułatwia dostęp do 
planów ścieżek rowerowych i daje wiele innych możliwości – tłu-
maczy pan Piotr. Dla miłośników aktywnej turystyki to wielka 
zaleta, zwłaszcza że otoczenie hotelu zachęca do odpoczynku 
na łonie przyrody. Aparthotel Green Concrete został otwarty 
pod koniec ubiegłego roku i szybko stał się popularny wśród 
odwiedzających Świnoujście turystów. Wyprawy rowerowe 
połączone z wypoczynkiem w luksusowych warunkach hotelu 
przyjaznego naturze to świetny sposób na aktywny wypoczy-
nek nad morzem.

autor: Karina Tessar/foto: Jarosław Gaszyński, Piotr Witasik

B
IZ

N
E

S

60 



Implantologia  ·  Stomatologia estetyczna 
Licówki ceramiczne  ·  Korony ceramiczne   ·  Wybielanie zębów 

 Endodoncja mikroskopowa  ·  Ortodoncja

Szczecin, ul. Śląska 9a  ·  Pon – Pt 9.00 – 19.00  ·  Sob – 9.00 – 14.00
tel: 91 431 54 81  ·  biuro@dental-art.com.pl



Droga do mistrzostwa 
BMW MINI BOŃKOWSCY ODNOTOWAŁ KOLEJNY SUKCES. SZCZECIŃSKI DEALER KONSEKWENTNIE REALIZUJE CELE, WYKO-

RZYSTUJĄC POTENCJAŁ, KREATYWNOŚĆ I MIŁOŚĆ DO MOTORYZACJI. TYM RAZEM ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY PRESTIŻOWYM 

TYTUŁEM – BMW DEALER ROKU 2022. PRACOWNICY FIRMY ORAZ ZAPROSZENI GOŚCIE ŚWIĘTOWALI MISTRZOWSKIE ZAKOŃ-

CZENIE ROKU, KTÓRE ZOSTAŁO DOCENIONE NA ARENIE OGÓLNOPOLSKIEJ, PODCZAS NOWOROCZNEJ KONFERENCJI DEALE-

RÓW BMW W WARSZAWIE. UROCZYSTA GALA ODBYŁA SIĘ 9 LUTEGO W FILHARMONII IM. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE.
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Przyznane przez BMW Group Polska wyróżnienie BMW Dealer 
Roku 2022 to nagroda za wybitną realizację celów, zaangażo-
wanie oraz odpowiedzialność w zakresie najwyższej jakości 
obsługi klienta. Ponadto tytuł ten jest docenieniem organizacji, 
która efektywnie funkcjonuje w dynamicznych i niełatwych wa-
runkach rynkowych. 
Spotkanie z pracownikami w Filharmonii było okazją do podsu-
mowania wyników minionego roku, zrealizowanych celów oraz 
aktywności, które były ważnymi elementami realizacji strategii 
firmy. Przyznano również wyróżnienia w następujących kate-
goriach: Debiut Roku, Lider Sprzedaży Roku, Lider Aftersales 
Roku, Lider Wsparcia Roku, Zespół Roku oraz Osobowość Roku, 
na którą głosowali sami pracownicy. — Stwarzamy ramy, dba-
my, by były właściwe, przyjazne i nieco wymagające, bo progres 
jest tam, gdzie niewygoda, ale to wy wypełniacie je treścią — tą, 
która doprowadza nas często na szczyty — podsumowała spo-
tkanie z pracownikami, Dominika Bońkowska, współwłaściciel-
ka BMW MINI Bońkowscy.
Gościem specjalnym wydarzenia był Jurek Owsiak, prezes Fun-
dacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którego pełne ener-
gii i emocji wystąpienie było idealnym zakończeniem wieczoru. 

Dealer BMW MINI Bońkowscy to część dużej motoryzacyjnej 
grupy. Firma od 2007 rok rozwija swoją działalność biznesową 
w Szczecinie, wprowadzając innowacyjne rozwiązania oraz 
skuteczne modele biznesowe, a jej działalność nagradzana jest  
w licznych konkursach i plebiscytach. BMW MINI Bońkowscy ak-
tywnie uczestniczy w życiu biznesowym miasta, poprzez człon-
kostwo w Business Club Szczecin, jak również od lat wspiera 
instytucje kultury – Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie 
oraz Operę na Zamku. Ponadto firma realizuje wiele autorskich 
projektów, m.in. Art & Business BMW Bońkowscy czy Women 
Performance by Bońkowscy.

Przedsiębiorczość i rozwój są wpisane w DNA firmy, w 2021 roku 
Business Club Szczecin przyznał BMW MINI Bońkowscy Nagro-
dę Gospodarczą za rok 2020. 
W 2022 roku BMW MINI Bońkowscy otrzymał tytuł Mecenasa 
Kultury Miasta Szczecin za 2021, który jest uhonorowaniem 
dotychczasowych działań i współpracy z instytucjami kultury  
w regionie. Ten sam rok przyniósł firmie kolejne wyróżnienie 
od BMW Group Polska za najwyższą jakość działań marketingo-
wych i obsługi klienta. W 2023 roku BMW Bońkowscy otrzymał 
prestiżowy tytuł BMW Dealer Roku 2022 przyznawaną corocz-
nie przez BMW Group Polska.
Właściciele Dominika i Dariusz Bońkowscy zgodnie podkreślają, 
że niezawodne zaufanie jest fundamentem, który stanowi o sile 
wzajemnych relacji oraz odwadze do kreowania zmian.

Dealer BMW MINI Bońkowscy obecny jest w Szczecinie w dwóch 
salonach, pierwszy znajduje się w Ustowie, drugi przy ul. Hanga-
rowej. Kolejny salon zlokalizowany jest w Gorzowie Wielkopol-
skim, a od stycznia 2022 firma rozpoczęła działalność serwiso-
wą i sprzedażową również w Koszalinie.

ad/ foto: Bogusz Kluz, Tomasz Wieczorek

BMW i BMW Motorrad Bońkowscy  |  Ustowo 55, 70-001 Szczecin
BMW i MINI Bońkowscy  |  ul. Hangarowa 17, 70-767 Szczecin
BMW Bońkowscy  |  ul. Kasprzaka 6G, 66-400 Gorzów Wlkp.

Serwis BMW i MINI Bońkowscy  |  ul. Lniana 3, 75-213 Koszalin
www.bmw-bonkowscy.pl
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Nowy Lexus RX  
– elitarny w każdym wymiarze

„STWORZONY, ABY WYPRZEDZAĆ”, TO HASŁO JAKIE PRZYŚWIECA NAJBARDZIEJ FLAGOWEMU MODELOWI SUV-A NALEŻĄCE-

GO DO LEXUSA. NA ULICE WYJECHAŁA JEGO PIĄTA GENERACJA. SMUKŁY, SPORTOWY RX, TO KOLEJNY KROK LEGENDARNEJ 

MARKI W DRODZE KU ELEKTRYFIKACJI. I DO TEGO BARDZO ELEKTRYZUJĄCY.



Trapezoidalny przód, grill zespolony z maską, „kocie” reflekto-
ry, masywny, ale smukły. Nic dodać, nic ująć – nowy RX jest po 
prostu atrakcyjny. Tę smukłość styliści marki osiągnęli poprzez 
wydłużenie maski, powiększenie rozstawu osi, a także obniże-
nie linii dachu. SUV, ale ze sportowym charakterem, który do-
datkowo podkreślają ostre reflektory LED oraz duże 21-calowe 
felgi.

Zaglądając do środka naszą uwagę przykuwa kokpit Tazuna, 
stworzony tak, by wnętrze auta było jeszcze bardziej przyjazne 
dla kierowcy. Wszystkie najważniejsze źródła informacji, jak 
ekran multimediów, wyświetlacz przed kierowcą czy wyświe-
tlacz HUD, zostały tak rozmieszczone, by do ich odczytania 
wystarczył tylko rzut oka lub minimalny ruch głową. Standar-
dem w RX-ie jest 14-calowy ekran dotykowy. Wyświetlacz ma 
antyrefleksyjną powłokę oraz dodatkowe przyciski ułatwiające 
intuicyjne korzystanie z najważniejszych funkcji auta Lexus RX 
dysponuje również najnowszą generacją nawigacji samocho-
dowej. Wykorzystując moduł DCM, system ma stały dostęp do 
Internetu i zapewnia zawsze aktualne informacje o ruchu dro-
gowym, wypadkach i zdarzeniach na drodze, a jednocześnie ma 
dostęp m.in. do informacji o stacjach paliw.

Tę wygodę w prowadzeniu pojazdu podbijają bardzo wygodne 
fotele. Przednie zaprojektowano tak, by ułatwiały zajęcie naj-
wygodniejszej pozycji za kierownicą, z doskonałym podpar-
ciem oraz podgrzewaniem i wentylacją. Wklęsłe boki siedziska 
pomogły osiągnąć ergonomiczne podparcie w talii. „Zgodnie  
z naszą wizją połączenie koncepcji Tazuna i przestronności 
luksusowego SUV-a z materiałami jak skóry oraz zamsze z pre-
cyzyjnie wytłoczonym logo Lexusa, nadają wnętrzu bardzo in-
dywidualnego wyglądu” – wyjaśnia Jota Kusakari, projektant 
kabiny nowego RX-a. Lexus w ofercie ma też opcję dla tych kie-
rowców, którzy są świadomi pod kątem ekologii i wprowadzają 
jej elementy w życie, dlatego w wersji Elegance mają możliwość 
zamówienia wnętrza RX-a, w którym skóry pochodzenia natu-
ralnego na siedzeniach, kierownicy, a także do obszycia lewarka 
skrzyni biegów może zastąpić skóra syntetyczna w wariancie 
czarnym (Black) lub piaskowym (Ammonite Sand).

W Lexusie wygoda nie kończy się na misternie wykonanej ta-
picerce czy zaawansowanej technologicznie klimatyzacji, która 
reguluje temperaturę w kabinie, równocześnie nawilżając skó-
rę i włosy. Komfort, to również bezpieczeństwo, świadomość,  
że podróż tym autem przebiegnie bez stresu i zbędnego ryzyka.

MOC: 371 KM/273 KW
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA: 210 KM/H

PRZYŚPIESZENIE: 6 S. - 100 KM/H
ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA: 8,2-8,5 L/100 KM
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Nowy Lexus RX wyposażony jest w Safety System + z ulepszo-
nymi funkcjami i zwiększonym zakresem zapobiegania kolizji. I 
tak przykładowo układ wczesnego reagowania w razie ryzyka 
zderzenia wykrywa motocykle oraz inne obiekty, które znajdą 
się na drodze auta. Jest w stanie zidentyfikować ryzyko zde-
rzenia w sytuacji, gdy nadjeżdża pojazd z naprzeciwka lub gdy 
podczas skręcania autem przez skrzyżowanie przechodzą piesi. 
Reaguje szybciej, a zdolność do uniknięcia zderzenia wzmacnia-
na jest funkcją wspomagania kierowania. Adaptacyjny tempo-
mat szybciej rozpoznaje auta wjeżdżające na pas przed RX-a, 
identyfikuje i reaguje na większą liczbę znaków, w tym ostrze-
gawcze STOP. Tę podstawę w bezpieczeństwie można rozbudo-
wać o pakiet Extended Safety Package. W jego skład wchodzi 
asystent zmiany pasa ruchu, który umożliwia automatyczną 
zmianę pasa ruchu na autostradzie oraz układ ostrzegania o ru-
chu poprzecznym z przodu, alarmujący kierowcę o pojazdach 
nadjeżdżających z prawej lub lewej strony. Natomiast układ 
Proactive Driving Assist pomoże utrzymać odpowiedni dystans 
do poprzedzających samochodów nawet w sytuacji, gdy tem-
pomat jest wyłączony. Kamera zamontowana nad kierownicą 
cały czas monitoruje prowadzącego, a gdy ten nie zareaguje  
na alarmy, samochód będzie w stanie zwolnić lub się zatrzy-
mać. Lexus RX wyposażony jest także w elektroniczne klamki 

wspomagane asystentem bezpiecznego wysiadania, który unie-
możliwi otwarcie drzwi, jeśli z tyłu nadjeżdża inny pojazd lub 
rowerzysta.

Zgodnie ze strategią Lexus Electrified, która zakłada mnogość 
technologicznych rozwiązań, nowy RX wyznacza światowe 
standardy zarówno wyrafinowanymi osiągami klasycznej hy-
brydy, jak i wydajnej hybrydy typu plug-in, korzystając z ponad 
15-let niego doświadczenia w produkcji aut zelektryfikowanych. 
W najmocniejszej wersji, czyli omawianej przez nas RX500h, 
Lexus dokonał kolejnej rewolucji technologicznej i zrobił coś, 
czego jeszcze do tej pory nie było, a mianowicie po raz pierwszy 
połączył turbodoładowany, benzynowy silnik i 6-biegową skrzy-
nię automatyczną z układem hybrydowym. System DIRECT4, 
o którym mowa odgrywa istotną rolę w prze kazywaniu mocy 
na poszczególne koła. Dopasowuje moc i mo ment obrotowy 
pomiędzy przednią a tylną osią w zależności od warunków pa-
nujących na drodze. Jego działanie jest niezwykle precyzyjne. 
Zapewnia to lepsze wyczucie prowadzenia, popra wiając wła-
ściwości jezdne przy wyższych prędkościach, a co za tym idzie, 
sprawia, że nowy RX zgodnie z hasłem – wyprzedza innych.
autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz

Ul. Mieszka I 25
tel.: 91 420 09 00  |  lexus@lexusszczecin.pl

         / Lexusszczecin  |  www.lexus-szczecin.pl



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
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Życie na kółkach
KAMPEROWANIE ALBO RACZEJ KARAWANING, TO NIE TYLKO FORMA TURYSTYKI I PODRÓŻOWANIA, ALE STYL ŻYCIA, KTÓRY 

W POLSCE ROBI SIĘ CORAZ BARDZIEJ POPULARNY, WYSTARCZY POJECHAĆ NA HEL, ALBO INNY FRAGMENT WYBRZEŻA BAŁ-

TYKU, ŻEBY TO ZOBACZYĆ. W SZCZECINIE JEGO PROPAGOWANIEM ZAJMUJE SIĘ NORBERT SUCHTA I JEGO WYPOŻYCZALNIA 

KAMPERÓW WN – CAMP. CHOĆ CORAZ CHĘTNIEJ SIĘGAMY PO TAKĄ FORMĘ PRZEMIESZCZANIA SIĘ, TO NIE JEST TO WCALE 

NOWE ZJAWISKO. 

Pierwsza przyczepa kampingowa, która miała służyć przede 
wszystkim przyjemności jej właściciela powstała w 1880 roku  
w Wielkiej Brytanii. Był to ponad pięciometrowy, konny wóz 
campingowy, który skonstruowała firma Bristol Carriage Com-
pany, proponując w ten sposób przedstawicielom wyższych 
sfer zupełnie nową formę wypoczynku. Wraz z rozwojem mo-
toryzacji, zaczęły pojawiać się także przyczepy samochodowe. 
Pierwsza profesjonalna przyczepa kempingowa została praw-
dopodobnie wyprodukowana także na Wyspach w 1912 roku 

przez zespół Billa Rileya. Co ciekawe i wydawać by się mogło 
wręcz kuriozalne – była holowana za pomocą skórzanego pa-
ska. Dopiero wiele lat później zaczęto stosować haki wykony-
wane przez kowali.
W USA, gdzie triumfy święcił Ford T, powstawały najróżniejsze 
wersje tego auta. Niektóre były nie tyle oryginalnie ile zwyczaj-
nie… dziwne. To dosłownie były domki na kółkach, z typowymi 
dla budynków oknami i dachami. Istniała nawet wersja z gankiem 
oraz samochód z nadbudową – uwaga – w kształcie kaplicy. 
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Na naszych drogach pierwsze przyczepy campingowe zaczę-
ły powstawać dopiero w latach 50., głównie jako konstrukcje 
stworzone przez majsterkowiczów. Caravaning w Polsce na do-
bre rozwinął się w połowie lat 60., a to dzięki firmie Tramp z Nie-
wiadowa. Najbardziej popularnym w tamtym okresie modelem 
był N-126, który swoją premierę miał w 1973 roku.
Obecnie najbardziej popularne są kampery bazujące na autoka-
rach, busach, autach dostawczych, np. Fiat Ducato, Ford Transit. 
Mogą spokojnie pomieścić nawet do ośmiu osób i są wyposażo-
ne w niezbędne, dostępne w tych warunkach, wygody: łóżka, 
prysznice, toalety i kuchnie. Niektóre z nich bywają naprawdę 
luksusowe. I takie pojazdy znajdziemy właśnie w WN-Camp. To 
domy na kołach klasy premium, dostosowane do każdej pory 
roku i na każdą podróż. Norbert Suchta nie przez przypadek za-
jął się wypożyczaniem tego rodzaju aut i propagowaniem takiej 
turystyki. – Zrobiłem to z zamiłowania do podróżowania – wy-
znaje pan Norbert. – Z zawodu jestem marynarzem, więc ta po-
dróż jest ze mną od lat i muszę przyznać, że to uwielbiam. 
Podróż kamperem to zupełnie co innego niż kiedy wykupujemy 
wakacje, np. gdzieś na Majorce. Wsiadamy wtedy w samolot, 
wysiadamy dopiero pod hotelem, nie widząc wszystkiego po 
drodze, gdyż otoczenie nam zwyczajnie umyka. – Caravaning 
to sposób na turystykę bez ograniczeń. To my dyktujemy tem-
po i warunki wyprawy – przekonuje pan Norbert. – Swoboda, 
jaką uzyskujemy dzięki takiej formie przemieszczania, jest nie 
do opisania i zobaczenia. Spędzamy każdy dzień i każdą noc  
w innym miejscu (oczywiście jeśli tego chcemy, możemy rów-
nież wybrać punkt, miejsce i w nim pozostać przez wiele ty-
godni), nie martwiąc się rezerwacją miejsc w hotelu, jadąc 
własnym tempem i na własnych warunkach. Poza tym podróż 
kamperem daje nam dużo więcej możliwości.  Wiąże się z całko-
witą niezależnością. 
Pan Norbert podróżuje wyłącznie w ten sposób i tylko z rodziną, 
w składzie: on, żona, dzieci i pies. – Zjechałem w ten sposób ok., 
dużo ponad 50 tysięcy kilometrów – mówi. – Ostatnio przejecha-
liśmy Włochy, dotarliśmy aż do Neapolu. Podobnie zwiedziliśmy 
Hiszpanię. Polskę praktycznie mamy całą zaliczoną i zimą, i la-
tem. W planach jest jeszcze Norwegia. 

Nie będziemy mieć w kamperze aż tak doskonałych warunków 
jak w domu czy hotelu, ale i tutaj możemy się poczuć komforto-
wo. – Przykładowo wchodząc pod prysznic, możemy lać wodę 
do woli, pamiętając tylko, iż będziemy musieli napełnić zbior-
nik ponownie – podkreśla pan Norbert. – Jesteśmy ogranicze-
ni zbiornikami. Zazwyczaj w kamperze znajduje się  120 litrów 
czystej wody, ale są też z mniejszymi i większymi. Przy mojej 
rodzinie, starcza nam jej na jakieś dwa i pół dnia. Mam na my-
śli użytkowanie tej wody do robienia posiłków plus kąpiel wie-
czorna i toaleta rano. Wodę można podgrzać do nawet do 60 
stopni. Jeżeli chodzi o toaletę, to kiedy już limit użytkowania 
zostanie osiągnięty, opróżniamy kasetę sanitarną we wskaza-
nym miejscu, czyli na polach campingowych, gdzie znajdują 
się takie zrzuty. W Polsce pod tym względem jest coraz lepiej, 
sytuacja się poprawia i są budowane strefy obsługi kamperów. 
Natomiast na terenie Niemiec, Włoch, Francji czy Hiszpanii. Par-
kingi, autostrady, stacje benzynowe są od dawna przygotowane 
do tego, że zrzucimy szarą wodę, wyczyścimy kasetę sanitarną 
i nabierzemy czystej wody.
Podróżowanie kamperem to na pewno alternatywa dla tradycyj-
nej turystyki. –  Spotykam się z takimi opiniami, że to tańsza 
alternatywa wakacji. Niestety tak nie jest – wyznaje pan Nor-
bert. – Trzeba wziąć pod uwagę cenę zakupu lub wypożyczenia 
takiego pojazdu, koszty paliwa, campingów. Wynagrodzeniem 
za to jest wolność i niezależność, jaką daje taki styl przemiesz-
czania się. I to nie ma żadnej ceny.
Jeśli chodzi o samych użytkowników kamperów, to większość 
stanowią ludzie, można powiedzieć – starsi oraz osoby w śred-
nim wieku. – Są to zazwyczaj osoby, które w życiu osiągnęły to 
co chciały. Prawdopodobnie niejedną wycieczkę samolotem 
przeżyły i odkryły, że można podróżować zupełnie inaczej,  
na własnych warunkach, z absolutną swobodą.
Jeśli ktoś już zdecyduje się na taką formę podróży, może skorzy-
stać z doświadczenia oraz wiedzy pana Norberta i WN-Camp. 
– Nasza flota składa się z w pełni wyposażonych i ubezpieczo-
nych kamperów klasy premium, do których prowadzenia wy-
starczy tylko prawo jazdy kat. B – wymienia. –  Gwarantujemy 
wysoki standard pojazdów oraz pełne wyposażenie, które jest 
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Ul. Szczecińska 1B, 73-108 Kobylanka
biuro@wncamp.pl  |  +48 728 769 638 

www.wncamp.pl

w cenie wynajmu za dobę. Bardzo mało wypożyczalni oferu-
je w cenie najmu takiej klasy akcesoria. Warto też podkreślić,  
iż pomagamy każdej osobie, która nie miała nigdy styczności 
z kamperem. Przeprowadzamy obszerne szkolenie podczas wy-
dania pojazdu, a także świadczymy całodobową obsługę klienta 
i służymy pomocą w sytuacjach nagłych. Nasze kampery ubez-
pieczone są w zakresie OC, AC oraz Assistance, dzięki czemu 
klienci mogą czuć się spokojnie. Pakiety obejmują holowanie, 
hotele, samochód zastępczy jak i organizacje powrotu do Pol-
ski. Z naszych kamperów mogą skorzystać osoby indywidualne, 
ale organizujemy również wyjazdy z pilotem. Zazwyczaj jest to 
grupa kamperów od 8 do 12, a celem podróży są Włochy, Hisz-
pania, Norwegia oraz Chorwacja. To nasza nowość. Do tej pory 

było to w naszej ofercie, ale przy współpracy z zaprzyjaźnioną 
wypożyczalnią z Warszawy, teraz wdrażamy wyprawy tylko  
i wyłącznie organizowane przez nas i naszym pilotem, czyli 
mną.

Skuszeni na wakacje bez ograniczeń? Kamperowanie to także 
przygoda, odkrywanie nowych zakątków doświadczanie tego 
co mijamy po drodze niejednokrotnie pięknych krajobrazów. 
Chyba nie ma nic przyjemniejszego niż obudzić się w takim miej-
scu, bez zgiełku cywilizacji, bez pośpiechu i na własnych warun-
kach.

autor: Aneta Dolega/ foto: Bogusz Kluz
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Smak jest tą sztuką,  
po którą chcą sięgać goście

DANIA INSPIROWANE KUCHNIĄ WŁOSKĄ, AZJATYCKĄ ORAZ LATYNOSKĄ, ZNAKOMITE DESERY M.IN.  WYWODZĄCY SIĘ  

Z FRANCJI „PATE CHOUX CRAQUELIN", CZYLI PROFITEROL Z KRUSZONKĄ ORAZ NIEPOWTARZALNE PIWA JAK NP. MR MONKEY, 

MILK STOUT CZY BELGIJSKI WITBIER. TO WSZYSTKO JUŻ NIEDŁUGO BĘDZIE CZEKAĆ NA GOŚCI W BROWARZE FOLGA.

Bardzo chcieliśmy, żeby gotowanie, pieczenie i warzenie było 
radością, przyjemnością i odkrywaniem nowych horyzontów. 
W naszym zespole pracują ludzie, dla których codzienna praca 
w kuchni, cukierni, browarze jest pełna pasji i miłości do smaku. 
I właśnie tym chcemy wiosną zaskoczyć naszych gości – mówi 
Katarzyna Nurnberg.

W menu pojawią się dania inspirowane kuchnią włoską, azja-
tycką oraz latynoską. Katarzyna Nurnberg — szefowa kuchni,  
w swojej pracy potrafi wydobyć z każdej z nich to, co najlepsze. 
Zestawia ze sobą kulinarne sprzeczności, by osiągnąć zaskakują-
cy finał. U podstawy każdego przygotowywanego przez nią dania 
leży pewna określona gastronomiczna idea oraz duża szczypta 
wyobraźni. Wszystko doprawione jest szacunkiem do lokalnych 
produktów. Dzięki temu na talerzu odbywamy podróż przez 
smaki. Towarzyszyć będzie m.in. ośmiornica, pastrami, bisque,  
czy spaghetti z ricottą i cytryną.

Przygoda na talerzu nie kończy się obiadem czy kolacją. Dopełnia 
ją prawdziwa uczta słodkich smaków serwowana przez Iwonę Pa-
sternak-Karaś, szefową cukierni Browaru Folga. 
— W cukiernictwie tak wiele się dzieje, tak wiele zmienia, przy-
chodzą nowe trendy, techniki. Tylko dzięki zaangażowaniu, 
ciężkiej pracy, pasji i ogromnej miłości do tego zawodu można 
osiągnąć perfekcję. Fascynują mnie wypieki drożdżowe, francu-
skie. Biorę do rąk mąkę, jaja, masło, drożdże oraz odpowiednią 
recepturę i dzieje się magia. Największą nagrodą jest dla mnie 
sprawianie przyjemności innym, właśnie słodkościami. Uśmiech  
i zachwyt na twarzy, gdy ktoś degustuje deser, widzi swój tort 
weselny czy podarowuje słodki upominek. Pracując w Foldze, 
mam tę możliwość pokazywania czegoś nowego, czego jeszcze 
nie ma w naszym mieście. I jest to dla mnie ogromna radość — 
mówi Iwona Pasternak-Karaś. 

W tym sezonie niewątpliwie jej popisowym deserem będzie 
wywodzący się z Francji „pate choux craquelin” czyli profiterol  
z kruszonką. Wyróżnia go prostota i elegancja.  Przepyszne, deli-
katne parzone, złociste ciasto, pokryte chrupiącą kruszonką, któ-
re skrywa w sobie jakąś niebanalną tajemnicę… smak.  Podawana 
jest z różnymi kremami, począwszy od podstawowego chantilly 
waniliowego poprzez krem diplomat, krem patissiere robiony  
na żółtkach i mleku z wanilią po nadzienia owocowe czy czeko-
ladowe. 

Dopełnieniem sztuki smaku jest piwo. W kwietniu do browaru 
powróci Mr Monkey, nasza urodzinowa małpka w zupełnie nowej 
odsłonie — mówi Filip Mazur — Po raz pierwszy zostało uwarzo-
ne piwo kwaśne do tego wzbogacone czarną porzeczką! Praw-
dziwa uczta dla koneserów i miłośników nowych doznań. Wkrót-
ce zawita także Lord Black, który tym razem zamanifestuje 
swoją obecność w lekkiej wersji, z dodatkiem cukru mlecznego.  
Ten brytyjski styl piwa nazywa się Milk Stout i był kiedyś bardzo 
popularny na Wyspach. Zachwyca czarnym, nieprzejrzystym ko-
lorem, kawowym i czekoladowym smakiem oraz długim desero-
wym mlecznym finiszem. Wielką oczekiwaną nowością jest piwo 
bezalkoholowe. Bardzo naciskaliśmy, aby oprócz braku procen-
tów mogło zachwycić gości chmielowością i złożonością smaku. 
Rześkie, chmielowe i do tego można po nim usiąść „za kółkiem”. 
Kolejna chmielowa atrakcja browaru, to belgijski Witbier. W Fol-
dze zwiastuje ciepłe dni, bo pojawia się po rozkwitnięciu maków! 
Lekkie piwo pszeniczne z dodatkiem skórek curacao i kolendry 
indyjskiej swoim przepięknym bukietem skradł niejedno serce!

autor: Dariusz Staniewski/foto: materiały prasowe

Browar Folga Sp.z.o.o.  |  Ul Nowy Świat 8  |  72-300 Gryfice 
Recepcja tel 531 790 144  |  e-mail - recepcja@browarfolga.pl
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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
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Wielkanocna wyprawka
SZYBKIMI KROKAMI ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA WIELKANOCNE. W TYM OKRESIE CZĘSTO OTRZYMUJEMY PYTANIE, JAKI TRUNEK BĘ-

DZIE ODPOWIEDNIM NA STÓŁ. TO PROBLEMATYCZNE, GDYŻ ŚWIĘTA GROMADZĄ BLISKICH, DLA KTÓRYCH CZĘSTO WINO TO 

WINO BIAŁE LUB WINO CZERWONE I NAJLEPIEJ Z POBLISKIEGO MARKETU. ZACHĘCAMY GOSPODARZY, BY ZAPROSILI SWOICH 

GOŚCI DO SKOSZTOWANIA WYBORNYCH ALKOHOLI Z NASZEJ WINOTEKI.

Wielkanoc to przede wszystkim potrawy jajeczne, a do nich 
niełatwo coś dobrać. Moje wieloletnie doświadczenie przy tego 
typu decyzjach sugeruje hiszpańską sherry z regionu Jerez lub 
Montilla-Moriles i, w zależności od preferencji, lekką Sherry Fino 
lub trochę cięższe Amontillado od nr 1 z Montilla-Moriles winiar-
ni Toro Albala. Sherry doskonale komponuje się z wielkanoc-
nym śniadaniem, a gdyby ktoś chciał rozpocząć święta od „bą-
belków”, to proponuję włoskie Prosecco lub hiszpańską Cava  
i to koniecznie w bardziej wytrawnych wersjach. 

Na stole Wielkanocnym nie może też zabraknąć potraw mię-
snych: od wędlin przez pasztety, aż po pieczony drób. Do tego 
typu dań doskonale sprawdzą się tradycyjnie wina czerwone, 
lecz bardziej delikatne, a mniej taniczne. Dobrym wyborem 
będą lekkie Pinot Noir bądź Gamay, bordoskie czy włoskie 
blendy z przewagą Merlot. Przy tym wyborze obowiązuje jed-
na zasada – mało tanin, trochę kwasowości i wina nie starzo-
ne w beczce. Jeżeli przy jednym stole spotkają się koneserzy,  
jak i laicy dopiero zaczynający (być może dzięki Wam) przy-
godę z degustacją, najlepszym wyborem będą wina spod ręki 
mistrzów Michela Rollanda czy Stephana Derenoncourt. Jeżeli 
nie przepadacie Państwo za winami czerwonymi, to dobrym 
towarzyszem przy stole będą wina białe, np. Rieslingi z Moze-
li, włoskie Pinot Grigio czy Sauvignon Blanc. Moim faworytem 
są podstawowe rieslingi od Thomasa Haaga,, jednego z najlep-
szych winiarzy w Niemczech. Ten twórca reprezentuje świato-
wą czołówkę wśród producentów Rieslinga, a jego wina są już 
do nabycia w Polsce.

Przechodząc do ciast i deserów, miejmy na uwadze ich charak-
ter. Przy ciężkich słodkościach  nasyconych rodzynkami, orze-
chami, makiem czy kandyzowanymi owocami najlepszy wybór 
to portugalskie Porto lub Madera. Te wzmacniane wina winny 
być pite w małych kieliszkach. Przy ciastach lżejszych na bazie 
sera czy śmietany dobrym wyborem będą lekko słodkie wina 

węgierskie z Tokaju lub Egeru. Najlepsze to te ze szczepów: Fur-
mint, Traminer i Sargamuskotaly.

Wybór jest ogromny, a przy nim najważniejsze są Państwa pre-
ferencje smakowe. Zapraszamy do naszej winoteki – będzie to 
dla nas zaszczyt skompletować dla Państwa wielkanocną wy-
prawkę!
Wesołych Świąt!
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Znamy receptę na obawy  
przed budową domu

WIELE OSÓB POWSTRZYMUJE SIĘ OD BUDOWY WŁASNEGO DOMU Z OBAWY PRZED SZEROKO ROZUMIANYM NIEPOWODZE-

NIEM INWESTYCJI. CZYNNIKÓW TYCH OBAW JEST KILKA, A MY ZNALEŹLIŚMY NA NIE RECEPTĘ.

Rola architekta 
Kompletny proces budowlany składa się z kilku etapów, jednak 
architekt z reguły nie bierze udziału we wszystkich jego fazach, 
nie jest do tego zobowiązany przepisami. Powoduje to sytuację, 
że po przekazaniu gotowego projektu inwestorowi jego rola naj-
częściej się kończy. Projekt i inwestycja rozpoczynają własne 
życie kierowane przez następnych uczestników procesu – inwe-
stora, kierownika budowy, wykonawcę oraz różnych doradców. 
Jest to sytuacja generująca problemy, ponieważ nie ma jedne-
go nadrzędnego i niepodważalnego punktu odniesienia, jakim 
jest dobrze sporządzony projekt i jednocześnie osoby odpowie-
dzialnej za realizację budowy, będącej autorem tegoż projektu. 
Odpowiedzialność przed inwestorem rozmywa się więc, co jest 
moim zdaniem główną przyczyną obaw powstrzymujących in-
dywidualne osoby przed budową. 

Rola wykonawcy
Każdy, kto prześledził prawo budowlane wie, że wykonawca nie 
jest formalnie uczestnikiem procesu budowlanego, natomiast 
jego rola na polskich budowach jest ogromna. Kłopot pojawia 
się w momencie, gdy na przykład po uzgodnieniu z inwestorem 
wykonawca wprowadza zmiany do rozwiązań technicznych, 
które skutkują wadami budynku. Kto ponosi wtedy odpowie-
dzialność za błędy? Inwestor, kierownik budowy czy wykonaw-
ca? A co w przypadku, gdy projektant popełnił błąd w projek-
cie, a wykonawca wykonał pracę zgodnie z takim projektem 
wiedząc, że rozwiązania projektowe są błędne? Wykonawca nie 
jest przecież, w świetle prawa budowlanego, uczestnikiem pro-
cesu budowlanego. Niestety najczęściej o winie decyduje sąd 

po długim procesie z udziałem biegłych, a wskazanie winnego 
nie jest wcale oczywiste, ponieważ odpowiedzialność, jak napi-
sałem, rozmywa się w różnych kierunkach. 

Recepta na kłopoty
Po przeczytaniu wcześniejszych akapitów recepta na problemy 
nasuwa się sama. Projektowanie i realizacja budowy, od począt-
ku do końca, powinny być prowadzone przez jeden podmiot. 
Odpowiedzialność za jakość pracy podczas całego procesu bu-
dowlanego jest wtedy jasno określona, co ma fundamentalne 
znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa inwestora. Ta prosta 
zasada jest naszą domeną i filozofią działania, którą kierujemy 
się od prawie dwudziestu lat. Wykonaliśmy projekty i wznieśli-
śmy według nich prawie 100 domów dbając o komfort naszych 
klientów i sprawiając im radość z budowania własnego domu.  
mgr inż. arch. Tomasz Bobecki

ProArch | ul. Mieszka I 80, pok. 101 | 71-011 Szczecin 
mgr inż. arch. Tomasz Bobecki + 48 502 927 185 

mgr inż. arch. Beata Nizio-Bobecka + 48 503 481 350 
biuro@proarch-architekci.pl

BUDYNEK MIESZKALNY NA SKARPIE. PROJEKT DLA WINNNIC KOJDER W BABINKU
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CLUBHOUSE  
– mieszkania dostępne od ręki

FLAGOWA INWESTYCJA MARINY DEVELOPER – CLUBHOUSE – ŁĄCZY NOWOCZESNĄ ARCHITEKTURĘ Z FUNKCJONALNOŚCIĄ 

POMIESZCZEŃ I ŚWIETNĄ LOKALIZACJĄ PRZY UL. PRZESTRZENNEJ, NAD SAMYM BRZEGIEM JEZIORA DĄBIE. JEJ NIEWĄTPLIWĄ 

ZALETĄ JEST TAKŻE FAKT, ŻE WSZYSTKIE MIESZKANIA SĄ JUŻ ODDANE DO UŻYTKU I MOŻNA JE KUPIĆ OD RĘKI. 

Dla inwestorów jest to bardzo korzystna sytuacja. Wystarczy 
wybrać i kupić mieszkanie, by odebrać do niego klucze i zacząć 
urządzać się po swojemu. – Jest to więc zakup pozbawiony ryzy-
ka, a klienci zyskują poczucie bezpieczeństwa – wyjaśnia Kry-
stian Surmacz.

Mieszkania dla koneserów
To doskonałe miejsce dla miłośników sportów wodnych i rekre-
acji na świeżym powietrzu, ale także dla koneserów pięknych 
widoków. Panorama jeziora Dąbie i Wzgórz Bukowych pozwala 
cieszyć się bliskością natury bez opuszczania własnego domu. 
Warto dodać, że każde mieszkanie posiada widok na wodę. Po-
łożenie nad samym brzegiem akwenu, z zieloną przestrzenią 
lotniska sportowego po drugiej stronie ulicy, pozwoli docenić 
walory okolicy o każdej porze roku. Na wiosnę można podziwiać 
budzącą się do życia przyrodę, latem odbywające się na jeziorze 
regaty, a na co dzień piękne wschody i zachody słońca. Wszyst-
ko to znajdziemy zaledwie 7 minut jazdy od centrum miasta. Dla 
miłośników przyrody, którzy nie chcą rezygnować z zalet życia 
w mieście, trudno o lepszą lokalizację. 
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Jakość premium
W CLUBHOUSE zapierające dech w piersiach widoki idą  
w parze z estetyką oraz jakością budownictwa i wykończenia 
wnętrz. Bryła budynku, która przypomina statek, nawiązuje 
do morskich korzeni Mariny Developer i położenia inwesty-
cji nad wodą. Duże przeszklenia, przestronne tarasy oraz in-
nowacyjny system podwójnej przesuwnej fasady dodają mu 
lekkości. Wspomniane przesłony pozwalają ukryć się przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a jednocześnie 
powiększają metraż mieszkań.
Wnętrze budynku prezentuje się równie ciekawie. Developer 
zadbał o komfort mieszkańców, stosując podwyższoną izo-
lacyjność termiczną i akustyczną (m.in. cichobieżne windy) 
oraz najwyższej jakości materiały budowlane i wykończe-
niowe. W standardzie mieszkań jest instalacja przygotowa-
na pod montaż klimatyzacji, którą – podobnie jak ogrzewa-
niem – będzie można zarządzać przy pomocy smartfona.  
W otoczeniu budynku znajdują się stacje ładowania pojaz-
dów elektrycznych. 

Gotowe do zamieszkania
Na nowych właścicieli czeka m.in. mieszkanie A.3.3. o me-
trażu 58 m2, doskonałym rozkładzie pomieszczeń i oknach 
o ekspozycji wschodniej. Położone jest na trzecim piętrze. 
Korytarz wejściowy prowadzi nas do wszystkich pomiesz-
czeń: pokoju dziennego z kuchnią i jadalnią, dwóch sypialni 
oraz  łazienki. Wszystkie pokoje mają wyjście na duży, niemal 
18-metrowy taras, który pozwoli przenieść część życia towa-
rzyskiego na zewnątrz. – Dla osób zainteresowanych tym lo-
kalem mamy przygotowane identyczne mieszkanie pokazo-
we na innej kondygnacji – informuje pan Krystian.
Na ostatniej, czwartej kondygnacji warto zwrócić uwagę 
m.in. na mieszkanie A.4.3. Jest to aż 5-pokojowy apartament 
ze świetnie rozdzieloną strefą dzienną od nocnej, co jest waż-
ne w przypadku większych rodzin. W jego centralnej części 
znajdują się łazienka i pomieszczenie gospodarcze, co uła-
twia dostęp z każdej części mieszkania, w którym są łącznie 
2 łazienki, ale także osobna garderoba. Trzy sypialnie i ga-
binet, a także kuchnia z jadalnią i przestronny pokój dzien-
ny – wszystkie te pomieszczenia otoczone są dużym, bo aż 
54-metrowym tarasem. 
CLUBHOUSE niewątpliwie wyróżnia wyjątkowa lokalizacja, 
ale nie jest to jego jedyny atut. – Jakość budownictwa, stan-
dard wykończenia i wyposażenia wnętrz, ale też świetne 
układy funkcjonalne mieszkań sprawiają, że jest to inwesty-
cja godna polecenia – podsumowuje pan Krystian.
autor: Karina Tessar / foto: materiały prasowe
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Więcej światła
WIOSNA TO SŁOŃCE, JASNE, CIEPŁE BARWY I KLIMAT LEKKIEGO PORANKA. WPUSZCZAMY WIĘC WIOSNĘ DO NASZYCH DO-

MÓW: DO SALONU, KUCHNI, ŁAZIENKI I DO SYPIALNI. 
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Pan Twardowski
Santocka 39 budynek G 
 tel. 534 920 940,  
santocka@pantwardowski.pl
Aleja Papieża Jana Pawła II 41 
(Plac Grunwaldzki) 
tel. 509 848 339  
salon@pantwardowski.pl 
      pantwardowski.pl 
www.pantwardowski.pl

Pan Twardowski, który od ponad 30 lat specjalizuje się w kom-
pleksowej dekoracji okien, ale także w dostarczaniu mebli, lamp 
i wszelkich akcesoriów będących wystrojem wnętrza, na ten 
najprzyjemniejszy sezon w roku proponuje nie tylko cały zestaw 
pięknych zasłon, rolet i żaluzji, ale także współgrające z nimi 
elementy pasmanterii. Należą do nich m.in. piękne poduszki, 
które można zamówić, podobnie jak obrusy czy narzuty, pod 
kolor zasłon, co sprawi, że wszystko będzie stanowiło spójną 
całość. Oczywiście w najmodniejszych obecnie kolorach ziemi 
– naturalnych szarościach i beżach. Jeśli chodzi o same zasłony, 
to warto pokusić, aby ich prostą formę przełamać fantazyjnym 
podwiązaniem, które już samo w sobie stanowi atrakcyjny ele-
ment dekoracji.  
Pan Twardowski doskonale wie jak wystrój wnętrza, ilość świa-
tła, wpływa na nasze samopoczucie. W takim otoczeniu można 
się cieszyć wiosną także w przysłowiowych czterech ścianach. 
A żeby jeszcze bardziej ułatwić możliwość przebywania w tak 
wyposażonych wnętrzach, można umówić się na pomiar telefo-
nicznie, bądź drogą email. Po rozmowie z klientem i obejrzeniu 
zdjęć wnętrza lub wizualizacji dobierane są próbniki, z którymi 
do naszego domu przyjeżdżają dekoratorki i na miejscu zajmą 
się naszym domem.

ad / foto: materiały prasowe
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Komfort  
w pastelowym odcieniu

CO NADAJE KAWIARNI INDYWIDUALNY CHARAKTER? ARANŻACJA WNĘTRZA ZAWIERAJĄCA 

ODPOWIEDNIO DOBRANE KOLORY I MATERIAŁY, ELEGANCKIE WYPOSAŻENIE ORAZ KLIMA-

TYCZNE OŚWIETLENIE. ABY LUDZIE Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPĘDZALI W NIEJ CZAS, MUSI ZA-

CHWYCAĆ. 
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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

Przedstawiona aranżacja to projekt kawiarni w Złocieńcu, autorstwa 
architekt wnętrz Agnieszki Drońskiej. - Przy wnętrzu dedykowanym tej 
kawiarni opierałam się na elementach psychologii – tłumaczy architekt. 
– Niezwykle ważne są wrażenia estetyczne będące pierwszym bodźcem 
wizualnym wpływającym na decyzję odwiedzających. 

Ciepłe, pastelowe, relaksujące kolory wprowadzają atmosferę komfortu 
i wpływają pozytywnie na odbiór wnętrza przez gości kawiarni. To one 
tworzą balans oraz równowagę i sprawiają, że przestrzeń jest niezwy-
kle przyjemna. Odpowiednia gra świateł, przeszklone tafle okien, me-
ble, muzyka i zapach tworzą niezapomniany nastrój, w którym można 
miło spędzić czas. – Mam nadzieję, że kawiarnia skradnie nie tylko serca 
młodych, ale również będzie przyjemnym miejscem dla dojrzałych gości 
– dodaje Agnieszka Drońska. – Zdecydowanie jest to miejsce, w którym 
ja sama chciałabym skosztować pysznego ciasta i spędzić czas na nie-
kończących się rozmowach.
ad (red.) foto: Agnieszka Drońska
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Wiosna, zmiany i… depilacja
MARZEC TO POWRÓT WIOSNY, ŚWIĘTOWANIE DNIA KOBIET I… ZMIANY. ZMIANY W PRZYRODZIE I ZMIANY W NASTROJACH, 

KTÓRE SKŁANIAJĄ DO KOLEJNYCH WNIOSKÓW. BO SKORO KOBIETY CHCĄ CZUĆ SIĘ KOBIECO I WIOSENNIE, TO ZNACZY TEŻ, 

ŻE POSZUKUJĄ NOWYCH I SKUTECZNYCH SPOSOBÓW NA ZATROSZCZENIE SIĘ O SIEBIE. JEDNYM Z WYRAZÓW TROSKI JEST 

ZAOSZCZĘDZENIE DLA SIEBIE CZASU. IDĄC TYM TOREM, DOCHODZIMY DO JEDNYCH Z NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ: 

„KIEDY MOGĘ ZACZĄĆ SERIĘ ZABIEGÓW DEPILACJI, ŻEBY ZDĄŻYĆ NA LATO?” ORAZ „KIEDY DEPILACJA JEST BEZPIECZNA?”.
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Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

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

www.klinikazawodny.pl

Na pozbycie się owłosienia z ciała jest wiele sposobów, a naj-
skuteczniejszym z nich jest depilacja laserowa. Epilacja, bo tak 
brzmi właściwe określenie dla tego zabiegu, to trwałe pozby-
cie się owłosienia ze skóry. Można oczywiście używać domowej 
maszynki do golenia, depilacji woskowej czy depilatora, jednak 
najdłużej będziemy cieszyć się z efektu zabiegu laserowego. 
Wykazuje się on także wysoką skutecznością. Czy jednak jest 
to zabieg bezpieczny?

Depilacja laserem
Naturalnie jak w przypadku wielu zabiegów, ich bezpieczeń-
stwo determinuje przede wszystkim… ręka trzymająca głowicę. 
Lasery wykorzystywane w medycynie, również w medycynie es-
tetycznej, to potężne maszyny o dużej sile i precyzyjnym dzia-
łaniu, jednak to nie sztuczna inteligencja – działanie i wiedza 
specjalisty są tutaj konieczne. Bez dobrego specjalisty żaden 
zabieg, nawet z najlepszym sprzętem, nie powinien się odbyć. 
Do tego w zasadzie sprowadza się odpowiedź na pytanie – kiedy 
depilacja laserowa jest zabiegiem bezpiecznym?

Osoba wykwalifikowana
Otóż zabieg jest bezpieczny wtedy, gdy jest przeprowadzony 
przez doświadczonego specjalistę. Powszechne są przypadki 
poparzenia, braku efektów czy problem z wrastającymi wło-
skami przed czy po niewłaściwie wykonanym zabiegu. Tutaj 
najistotniejszą kwestią ustalaną przez specjalistę są: dobór od-
powiedniego sprzętu oraz odpowiednich parametrów pod indy-
widualne cechy pacjenta. Specjalista dopasowuje pracę lasera 
do fototypu skóry, a także do koloru, ilości i grubości włosa. 
Niektóre urządzenia w naszej Klinice są dodatkowo wyposa-
żone w narzędzie dokonujące odczytu poziomu aktywnej me-
laniny w skórze. Tak rozpoznane indywidualne cechy pacjenta 
pozwalają na dobór najskuteczniejszego sposobu depilacji.

Inne efekty laseroterapii
Lasery do epilacji to jednak nie tylko sposób na pozbycie się 
owłosienia, to także rozwiązanie problemu wrastających wło-
sków. Laser potrafi skutecznie uporać się nie tylko z nimi, ale 
skutkiem tego – z okołomieszkowym stanem zapalnym, który 
wrastające włoski bardzo często powodują. Zapalenie miesz-
ków włosowych najczęściej występuje po goleniu maszynką  
w postaci zaczerwienienia lub krostek. Ten problem pojawia 
się u wielu osób w okolicach intymnych, ale także w innych czę-
ściach ciała — często u mężczyzn także w okolicy brody. Laser 
nie tylko usuwa owłosienie, ale także eliminuje podrażnienia  
w depilowanym obszarze.

Delikatne okolice
Sprzęt wysokiej klasy pozwala również na usuwanie owłosienia 
w wielu okolicach — również na twarzy. Jest to zabieg, dzięki 
któremu pacjentki mogą pozbyć się owłosienia nad górną war-
gą, a pacjenci wyrównać linię brody na policzkach. Wbrew pozo-
rom twarz to bardzo popularna okolica usuwania owłosienia – 
zarówno dla pań, jak i panów. Niektóre czynniki osobiste mogą 
determinować porost włosów w niepożądanych okolicach, w ta-
kich sytuacjach laseroterapia jest bezpiecznym rozwiązaniem 
problemu. Za każdym razem jednak należy podać na konsultacji 
przed zabiegiem wszystkie okoliczności zdrowotne, aby wyklu-
czyć zaistnienie przeciwwskazań.

W Klinice Zawodny
W naszej Klinice proces przygotowania pacjenta do zabiegu 
jest równie ważny, co sama laseroterapia. Aby uzyskać opty-
malne efekty, musi zaistnieć współpraca pacjent – specjalista. 
Niezwykle istotne jest przestrzeganie przez pacjenta pewnych 
zasad związanych z przygotowaniem się do zabiegu (np. unika-
nie ekspozycji na promieniowanie słoneczne). W związku z tym, 
rozpoczęcie przygody z depilacją laserową rozpoczyna się od 
konsultacji, podczas której omawiane są wszystkie ważne kwe-
stie, stan zdrowia pacjenta, przyjmowane leki. Dodatkowo oce-
na stanu owłosienia w obszarze zabiegowym daje możliwość 
zakwalifikowania pacjenta do zabiegu z użyciem konkretnego 
lasera. Przy wyborze urządzenia, branych jest pod uwagę wiele 
czynników. Oprócz wyżej wymienionych, istotna jest także wy-
trzymałość pacjenta na ból. Dla osób, które definiują swój próg 
bólu jako bardzo niski, również jesteśmy w stanie zaoferować 
komfortowe rozwiązania.

Korzyści z zabiegu
Nic nie poprawia nastroju, jak fakt, że można pozbyć się jedne-
go z nużących obowiązków – zwłaszcza gdy nadchodzi lato lub 
upragniony urlop. Depilacja laserowa to przede wszystkim za-
bieg gwarantujący komfort. W zamian za serię zabiegów oferuje 
nam zaoszczędzony czas. Jednak tak innowacyjne technologie  
i urządzenia wymagają właściwego specjalisty, który pomoże 
dobrać zabieg pod indywidualne cechy pacjenta i zatroszczyć 
się o niego także po zabiegu.  W naszej klinice stawiamy na in-
dywidualne podejście do pacjenta, a także na najwyższą jakość 
wykonywanych usług. Jest to możliwe dzięki kilkunastoletnie-
mu doświadczeniu w depilacji laserowej. Zapraszamy na konsul-
tację do naszej kliniki.



Aesthetic Dent  
z prestiżowymi nagrodami

Z OKAZJI 25-LECIA WPROWADZENIA REWOLUCYJNEJ METODY LECZENIA ALL-ON-4, JEDNEJ Z NAJWAŻNIEJSZYCH W HISTORII 

IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ, KTÓRA ZMIENIŁA ŻYCIE PONAD ĆWIERĆ MILIONA LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE, 23 STYCZ-

NIA W ZURYCHU DR PAULO MALO OTRZYMAŁ NAGRODĘ ĆWIERĆWIECZA OD FIRMY NOBEL BIOCARE. 

Dr Paulo Malo stworzył protokół leczenia All-on-4 na początku 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, a w 1998 roku zope-
rował pierwszego pacjenta. Odbyło się to w ramach badań na-
ukowych, z użyciem ostatecznej wersji protokołu, który został 
rozpropagowany przez firmę Nobel Biocare. 

Koncepcja leczenia All-on-4 jest powszechnie uznana za jedno 
z najbardziej znaczących osiągnięć w implantologii. Przyniosła 
rewolucyjny sposób leczenia pacjentów bezzębnych z odbu-
dową pełnego łuku zębowego w ciągu jednego dnia, w oparciu  
o zaledwie 4 implanty, bez przeszczepów i regeneracji kości. 

DR PAULO MALO ODBIERA NAGRODĘ Z RĄK PATRICKA ERIKKSONA – PREZESA FIRMY NOBEL BIOCARE
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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

Szacuje się, że z bezzębiem boryka się ok. 350 milionów ludzi na 
całym świecie. Uzupełnienia protetyczne oparte na implantach 
są uznawane za jedne z najlepszych rozwiązań terapeutycz-
nych. 
Koncepcja leczenia All-on-4 jest znakomicie udokumentowana. 
Na przestrzeni lat udowodniono również, że zapewnia długoter-
minowe wyniki. 

Klinika Aesthetic Dent przy ul. Wyspiańskiego 7 stale współ-
pracuje z profesorem Paulo Malo, który przyjeżdża do nas re-

gularnie i wspólnie z nami przeprowadza leczenie pacjentów  
z najtrudniejszymi warunkami, często po wielu niepowodze-
niach dotychczasowych terapii implantami. 

– W związku z odpowiednim wyszkoleniem kadry Aesthetic 
Dent i jej wieloletnim doświadczeniem w leczeniu pacjentów 
oryginalną metodą All-on -4, również zostaliśmy wyróżnieni  
i otrzymaliśmy tytuł Centre of Excellence, co przyjęliśmy  
z dumą i satysfakcją – podsumowuje dr Katarzyna Sporniak-Tu-
tak z Aesthetic Dent. 

DR HAB. N. MED. KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK I DR MARCIN TUTAK ODBIERAJĄ NAGRODĘ EXELLENCE CENTER
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Okiem dermatologa

Dr Kamila Stachura

Mężczyzna estetyczny
NIE JEST ZASKOCZENIEM, ŻE TO GŁÓWNIE PANIE KORZYSTAJĄ Z DOBRODZIEJSTW MEDYCYNY ESTETYCZNEJ. JESZCZE NIE-

DAWNO MĘŻCZYZNA PRZYCHODZĄCY PO PORADĘ DO LEKARZA DERMATOLOGA A TYM BARDZIEJ DO GABINETU MEDYCYNY 

ESTETYCZNEJ BYŁ RZADKOŚCIĄ. CZASY ZMIENIŁY SIĘ I PANOWIE RÓWNIEŻ CHCĄ O SIEBIE ZADBAĆ I CO ZA TYM IDZIE WYGLĄ-

DAĆ MŁODZIEJ. O NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYCH ZABIEGACH W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, ROZMAWIAMY Z DR 

KAMILĄ STACHURĄ, DERMATOLOGIEM I LEKARZEM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ.

Mężczyzna w gabinecie medycyny estetycznej — to rzad-
kość czy jednak panowie chętnie go odwiedzają?
Coraz częściej, choć nadal jest to domena kobiet.  Nie tylko ko-
biety, patrząc w lustro, zauważają upływ czasu. Panowie rów-
nież zwracają uwagę na ten aspekt, a przy pomocy zabiegów 
medycyny estetycznej mogą w prosty sposób odjąć wizualnie 
kilka lat. Zdają sobie również sprawę, że zdrowa skóra to pod-
stawa. Gabinet medycyny estetycznej oferuje nie tylko zabiegi 
dotyczące twarzy. Szerokie spectrum zabiegów dotyczy rów-
nież przypadłości szczególnie występującej u mężczyzn – mia-

nowicie utracie włosów. Na ten aspekt panowie są szczególnie 
uwrażliwieni. Utrata włosów to nie tylko problem natury zdro-
wotnej. Często negatywnie wpływa na męską samoocenę, a co 
za tym idzie na samopoczucie.

Jeśli już się pojawiają to z jakimi problemami? I w jakim wie-
ku są najczęściej?
Mężczyźni oczekują ode mnie wsparcia, bycia takim przewod-
nikiem. Nie ma granicy wieku, a w przypadku chorób skóry tym 
bardziej. Mężczyzna, jeśli już zdecyduje się przekroczyć próg 
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ul. Jagiellońska 87  |  70–437 Szczecin 
tel. 535 350 055    |  www.klinikadrstachura.pl  

gabinetu, z pewnością znajdzie pomoc i zabiegi dedykowane 
tylko dla niego. Niezależnie od tego, czy potrzeba będzie doty-
czyć kwestii stricte estetycznych, odmłodzenia wsparcia w roz-
wiązaniu problemu zdrowotnego, czy też połączenia każdego  
z tych aspektów. 
Dobrym przykładem takiego powiązania medycyny i estetyki 
jest leczenie łysienia androgenowego. Nadmierna utrata wło-
sów, czy ich nierównomierne wypadanie dotyka wielu panów  
i nie każdy sobie z tym radzi. W klinice diagnozujemy i leczymy 
łysienie m.in. za pomocą mezoterapii skóry głowy albo przez 
zastosowanie osocza klasycznego PRP. Ciekawą i skuteczną 
metodą jest również Regenera Activa, służąca leczeniu łysienia 
androgenowego. Prosty i szybki zabieg pozwala na zapoczątko-
wanie procesów regeneracyjnych w owłosionej skórze głowy za 
pomocą pobranych od pacjenta komórek macierzystych, proge-
nitorowych i czynników wzrostu. Panowie mają szeroki wybór 
metod leczenia łysienia, które są dobierane podczas indywidu-
alnej konsultacji.
Częsty problem natury zdrowotnej, z jakim przychodzą pano-
wie, to blizny potrądzikowe i rozszerzone pory. W przypadku 
mężczyzn blizny zwykle są głębsze, dlatego ich redukcja bądź 
usunięcie wymaga laseroterapii. W tym przypadku polecamy 
szczególnie laser frakcyjny lub zabieg laserem pikosekundo-
wym. Oba dadzą efekt zdrowej i gładkiej skóry.
Kolejnym aspektem, który szczególnie dotyczy mężczyzn to 
rumień i popękane naczynka. Skłonność ich do pękania jest 
uwarunkowana genetycznie. Problem ten jest pogłębiony towa-
rzyszącym nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami  hormonal-
nymi i krążeniowymi oraz nadmiernie wrażliwą skóry na czyn-
niki zewnętrzne. Tu z pomocą przychodzi laserowe zamykanie 
naczynek. To zabieg, pozwalający na zamknięcie rozszerzone-
go naczynka krwionośnego za pomocą wiązki światła lasera  
o odpowiedniej długości fali. Promieniowanie laserowe sprawia, 
że temperatura krwi w naczynku gwałtownie rośnie, się obkur-
cza i zamyka, zaś zmiana ta jest trwała. Dzięki odpowiedniemu 
dobraniu długości fali promieniowania laserowego zabieg przy-
nosi natychmiastowe i trwałe efekty.

Czy skóra mężczyzn różni się od skóry kobiet?
Tak, męska skóra zdecydowanie różni się od kobiecej. Jest 25% 
grubsza, bardziej wytrzymała oraz sprężysta, a to dzięki mę-
skim hormonom płciowym, jakim są androgeny. Nie jest jednak 
całkowicie odporna na upływ czasu. Skóra panów starzeje się 
inaczej — męskie zmarszczki dość szybko przekształcają się w 
głębokie bruzdy. Dlatego też mężczyźni, zwłaszcza po 35. roku 
życia, zaczynają zwracać coraz większą uwagę na to, w jakiej 
kondycji jest ich skóra. 

A co ze zmarszczkami czy liftingiem twarzy? Panowie rów-
nież poddają się tego typu zabiegom?
To, co mnie cieszy, to fakt, że panowie, przychodząc do gabi-
netu, nie oczekują zmiany wyglądu twarzy, tylko odświeżenia. 
Coraz śmielej kierują swoją uwagę ku zabiegom z botoksem.  
W ich przypadku najczęściej niwelowana toksyną botulinową 
jest lwia zmarszczka, zmarszczki poprzeczne czy tzw. zmarszcz-
ki palacza. Botoks służy także leczeniu nadpotliwości — proble-
mu, który dotyka wielu mężczyzn. 
Jeśli chodzi o lifting i poprawę owalu twarzy, to panowie mogą 
śmiało korzystać z zabiegów urządzeniem oferującym  nieinwa-
zyjny i bezbolesny lifting (można nim też odmładzać i ujędrniać 
ciało), który daje naturalne i dyskretne efekty – wszystko to 

dzięki ultradźwiękom o wysokiej częstotliwości.
Bardzo popularny wśród kobiet kwas hialuronowy znajduje tak-
że zastosowanie u mężczyzn. Jest on troszkę inny, aplikowany  
w inne miejsca i z zastosowaniem innych technik.

Czy panowie również korzystają z zabiegów na ciało?
Tak, szczególnie z komfortowych zabiegów epilacji, czyli depi-
lacji laserowej, która zdobyła uznanie w męskim świecie. To już 
nie te czasy, że jedyny zarost, z którego rezygnowali panowie, 
to ten na twarzy.  Dzięki epilacji w trwały sposób można pozbyć 
się owłosienia z wybranych partii ciała, np. pleców czy klatki 
piersiowej. Daje długotrwały i widoczny efekt. Drugi zabieg to 
laserowe usuwanie tatuaży — czarnych i kolorowych. To jeden 
z hitów w medycynie estetycznej, z którego mężczyźni bardzo 
chętnie korzystają. 
Dziękuję za rozmowę.
autor: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe



Ciało zadbane, ciało zdrowe
CUERPO ESTETICO TO Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO „CIAŁO ESTETYCZNE”. IDEALNA NAZWA NA MIEJSCE, KTÓRE W SZCZEGÓL-

NY SPOSÓB O TO CIAŁO DBA. NIE TYLKO O JEGO WALORY ESTETYCZNE, ALE RÓWNIEŻ O TO BY BYŁO ZDROWE. TAKĄ NAZWĘ 

NOSI KLINIKA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, JEDNO Z NIEWIELU TEGO RODZAJU MIEJSC NA MEDYCZNEJ MAPIE GORZOWA, KTÓRE 

ZDECYDOWANIE WYPRZEDZA TRENDY RYNKOWE. 

Cuerpo Estetico to klinika premium. Co to oznacza? Pacjenci 
mają możliwość skorzystania z dobrodziejstw medycyny es-
tetycznej w wyjątkowo gustownie urządzonych wnętrzach,  
z doskonałą, profesjonalną obsługą. O pacjentów dbają kosme-
tolodzy i kadra lekarska, specjalizująca się w zabiegach około be-
auty. W zespole Cuerpo Estetico królują lekarze specjalizujący 
się w medycynie estetycznej oraz chirurdzy ogólni, ginekolodzy, 
w tym estetyczni, dermatolog, a nawet seksuolog. Tak zróżni-
cowany zespół pracuje przy użyciu najwyższej klasy, zaawanso-
wanej technologicznie aparatury oraz produktów medycznych  
i kosmeceutyków topowych marek. – Medycyna estetyczna 
oraz kosmetologia zrewolucjonizowały podejście do procesu 
starzenia się i piękna. Dziedziny te służą nam w celu podniesie-
nia komfortu życia, naszego samopoczucia i dobrostanu. Doty-
czą zarówno młodych jak i dojrzałych osób – wyjaśnia doktor 
Linda Ososińska-Więckowska, lekarz medycyny estetycznej  – 
Cuerpo Estetico powstało z myślą o kobietach i mężczyznach 
poszukujących gabinetów na najwyższym poziomie, świadczą-
cych cały wachlarz  usług z zakresu medycyny estetycznej i ko-
smetologii, w oparciu o zaawansowany technologicznie sprzęt. 
I to właśnie ta różnorodność zabiegów oraz unikatowe urządze-
nia  wyróżniają  naszą klinikę, jeśli chodzi o Gorzów. Naszym 

celem jest kompletne podejście do procesu starzenia się i wydo-
bycia przede wszystkim naturalnego piękna.
 
Znajdziemy tu popularne i będące podstawą tego rodzaju pla-
cówek medycznych, zabiegi oparte na kwasie hialuronowym, 
toksynie botulinowej, osoczu i biostymulatorach, które zostały 
wzbogacone w wysokiej klasy urządzenia tj. np. lasery, techno-
logie hifu. Oprócz wspomnianych zabiegów z medycyny este-
tycznej pacjenci Cuerpo Estetico mogą skorzystać z chirurgii 
ogólnej i naczyniowej. Jak mówi doktor Serg Beloglazov, chirurg 
ogólny i chirurg plastyczny, lekarz medycyny estetycznej  – Usu-
wamy żylaki, laserowo leczymy choroby pigmentacyjne i naczy-
niowe, usuwamy chirurgicznie zmiany skórne, przeprowadzamy 
chirurgiczną korektę powiek górnych i dolnych. Wszystko z za-
chowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa i komfortu 
pacjenta. 
 
Kolejna paleta usług, z której można skorzystać w klinice Cu-
erpo Estetico to grupa zabiegów z zakresu ginekologii este-
tycznej. Jej celem jest poprawa wyglądu żeńskich narządów 
płciowych, polepszenie funkcji seksualnych, oraz pozbycie się 
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CUERPO Estetico - Medycyna Estetyczna
ul. Warszawska 183e/5 66-400 Gorzów Wielkopolski

Godziny otwarcia: Pn. - Pt.: 10:00 - 20:00 Sobota: 10:00 - 18:00
Rejestracja: +48 730 017 017  |  recepcja@cuerpoestetico.pl

uciążliwych dolegliwości związanych z okolicami intymnymi.  
– Z zabiegów ginekologii estetycznej mogą korzystać panie  
w każdym wieku – mówi doktor Kamila Gorgolewska – Nie tylko 
rozwiązują problemy zdrowotne, ale także poprawiają samo-
poczucie. Mają wpływ na postrzeganie własnej atrakcyjności, 
zapewniają komfort psychiczny i fizyczny. W klinice korzysta-
my z dobrodziejstw preparatów i urządzeń wykorzystywanych  
w medycynie estetycznej. Podstawę stanowią tutaj kwas hia-
luronowy, osocze, laser frakcyjny eCO2 oraz urządzenie Hifu.
 
W Cuerpo Estetico nie mogło zabraknąć zabiegów kosmetolo-
gicznych, będących doskonałym uzupełnieniem  medycyny es-
tetycznej – Jeśli chodzi o zabiegi na twarz to w naszej klinice 
w zakresie tzw. białej, pielęgnacyjnej kosmetologii oferujemy 
zabiegi na bazie preparatów oraz rewelacyjnego urządzenia 
francuskiej marki Guinot, a do pielęgnacji domowej nasi pa-
cjenci mają możliwość zakupu renomowanych kosmeceutyków 
zarówno marki Guinot jak i Neauvia – wymienia Agnieszka Śmi-
gielska, kosmetolog z wieloletnim stażem – Ponadto korzysta-

my z innowacyjnych urządzeń, takich jak: radiofrekwencja mi-
kroigłowa, laser tulowy, laser frakcyjny eCO2 czy niezawodnej 
mezoterapii.
 
Oprócz zabiegów na twarz, kosmetolodzy z Cuerpo Estetico 
dbają także o ciało.  – Naszym klientom oferujemy skuteczne 
procedury pomagające w walce z nadwagą, a także modelujące 
i redukujące cellulit – zapewnia Agnieszka Śmigielska. – Propo-
nujemy również szereg zabiegów redukujących blizny oraz roz-
stępy. Idealnym dopełnieniem jest profesjonalna, skuteczna, 
najwyższej klasy kriolipoliza, z której też można skorzystać  
w Cuerpo Estetico.
 
Zanim wybierzemy któryś z szeregu zabiegów proponowanych 
przez gorzowską klinikę, warto tę zdrowotno-estetyczną przy-
godę rozpocząć od profesjonalnej konsultacji z wybranymi spe-
cjalistami, którzy każdej zainteresowanej osobie dobiorą indy-
widulany program leczniczo-pielęgnacyjny.



Medycznie & Estetycznie

dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna Estetyczna  |  ul. Janusza Kusocińskiego 12/LU3  |  70-237 Szczecin
tel.: 91 820 95 54  |        / dr WIŚNIOWSKI chirurgia i medycyna estetyczna  |  www.drwisniowski.pl

Intymna jakość życia
GINEKOLOGIA ESTETYCZNA, TO NIE TYLKO POPRAWA ESTE-

TYKI ZEWNĘTRZNYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, TO TAKŻE 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA KOBIET, KTÓRE CZĘSTO WSTYDZĄ 

SIĘ MÓWIĆ O SWOICH PROBLEMACH INTYMNYCH. DZIĘKI 

NIEJ, PANIE OSIĄGAJĄ LEPSZE SAMOPOCZUCIE, A TAKŻE SA-

TYSFAKCJĘ Z ŻYCIA. O ZALETACH GINEKOLOGII ESTETYCZNEJ 

ROZMAWIAMY Z DR N. MED. EWELINĄ MALANOWSKĄ-JARE-

MĄ, SPECJALISTKĄ GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA.

Ginekologia estetyczna to naturalna potrzeba kobiet, wzglę-
dy medyczne czy fanaberia natury estetycznej?
Fanaberią nie jest ból, dyskomfort, nietrzymanie moczu,  
czy brak satysfakcji seksualnej. Nie są też nią widoczne na ciele 
blizny. Objawów, które utrudniają nam codzienne funkcjono-
wanie i związane z tym obniżenie nastroju nie można nazwać 
fanaberią. Pacjentki wciąż ze wstydem przychodzą do gabine-
tu lekarskiego, zastanawiając się, czy ich potrzeby są ważne.  
To błąd. Jeśli pacjentka przychodzi na konsultację, to nie robi 
tego, bo "zmyśla", a w większości przyczyną są względy me-
dyczne. Moim zadaniem jest to, by uszanować dolegliwości,  
o których opowiadają pacjentki i przede wszystkim pomóc. Ina-
czej kobiety dalej będą ukrywały swoje problemy.

O jakich dokładnie problemach mówimy?
Nietrzymanie moczu i parcia naglące, suchość pochwy, liszaj 
twardzinowy, przewlekłe infekcje dróg rodnych, ale też blizny 
poporodowe, po cięciu cesarskim czy zespół rozluźnienia po-
chwy. Wiotkość skóry, przerost warg sromowych mniejszych 
czy brak satysfakcji seksualnej to też problemy, z którymi pora-
dzi sobie ginekologia estetyczna. 

Z jakiego rodzaju zabiegów panie mogą skorzystać? 
W klinice pacjentki mogą korzystać z zabiegów minimalnie in-
wazyjnych, wymagających jedynie znieczulenia miejscowego. 
Nowością jest na pewno technologia mikroigłowej radiofre-
kwencji dopochwowej, w której igły wnikają na głębokość do  
3 mm, pobudzając włókna kolagenowe. Tak zwany mikroigłowy 
RF jest doskonałą metodą w przypadku nietrzymania moczu, 
zespołu „luźnej pochwy”, a także jej suchości. Dzięki tej tech-
nologii jesteśmy w stanie ponadto leczyć blizny poporodowe,  
a także blizny po cięciu cesarskim. 
Pacjentki mogą skorzystać z zabiegu „labioplastyki bez skal-
pela”, czyli lipolizy wspomaganej falą radiową (RFAL). Jest to 
technika małoinwazyjnego ujędrniania warg sromowych, znaj-
dująca zastosowanie w przypadku ich przerostu. Dysponujemy 
także dopochwową elektrostymulacją mięśni, która pozwala 
na kontrolowane ćwiczenie mięśni dna miednicy. Jest to waż-
ny element fizjoterapii uroginekologicznej, na całym świecie 
wykorzystywany jako profilaktyka nietrzymania moczu, obni-
żenia narządu rodnego, jako rehabilitacja po zabiegach opera-
cyjnych w ginekologii. Ponadto wykonujemy szerokie spektrum 
zabiegów z zastosowaniem kwasu hialuronowego i osocza bo-

gatopłytkowego, a najchętniej terapie łączone z powyższymi 
zabiegami, co wzmacnia efekty terapeutyczne.

Czy te zabiegi są bezpieczne i jak długo utrzymuje się ich 
efekt?
Zabiegi są bezpieczne, o tym decyduje prawidłowa kwalifikacja 
i certyfikowany medycznie sprzęt. Sukces zabiegów tkwi w ich 
powtarzalności. Ważna jest regularność. Od 4 do 6 zabiegów 
powoduje, że efekt utrzymuje się dłużej. Efekt u pacjentek ob-
serwuje się od 6 ms do nawet kilku lat. Utrzymanie efektu tera-
pii w dużej mierze zależy od samej pacjentki, diety, stylu życia, 
stosowania odpowiednich produktów do pielęgnacji intymnej. 

Ginekologia estetyczna stosowana jest także wyłącznie  
w poprawie wyglądu miejsc intymnych. Chodzi np. o zmianę 
wyglądu warg sromowych czy odtworzenie błony dziewi-
czej. Co Pani Doktor o tym sądzi?
Uważam, że podejście do wyglądu okolic intymnych i to jak ko-
bieta siebie postrzega, jest osobistą sprawą każdej pacjentki. 
My lekarze, nie jesteśmy od oceniania, a od pomagania. Jeśli 
pacjentka źle się czuje „we własnej skórze”, to trzeba to zrozu-
mieć. Odtworzenie błony dziewiczej, czyli tzw. hymenoplasty-
ka, często wykonywana jest ze względów kulturowych i dosłow-
nie wpływu tej kultury na życie kobiety. 

Jak Polska wypada na tle innych krajów, w dziedzinie dbania 
o strefy intymne?
Polska nie wypada najgorzej na tle innych państw. Świadomość 
kobiet jest coraz większa. Jednak nie możemy porównywać się 
do Włoch, Hiszpanii czy USA. W tych krajach mówi się otwarcie 
o zabiegach ginekologii estetycznej, są reklamy, a także spo-
tkania z „gwiazdami”, które poddały się tym zabiegom. U nas 
wciąż można spotkać pacjentki w zaawansowanych stadiach 
obniżenia narządu rodnego, a co dopiero rozmawiać z tymi pa-
cjentkami o tzw. ostrzyknięciu pochwy kwasem hialuronowym! 
Kobiety, niestety nadal pozostają dla samych siebie na ostatnim 
miejscu. Ponadto wciąż mało mówi się o profilaktyce tych sta-
nów, chociażby fizjoterapii, a także zmianie stylu życia. 

Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe
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Sportowe wydarzenie  
dla podstawówek

NIEZAPOMNIANA SPORTOWA PRZYGODA CZEKA NA UCZNIÓW SZCZECIŃSKICH PODSTAWÓWEK. WYSTARCZĄ CHĘCI I ZA-

ANGAŻOWANIE, BY KAŻDE DZIECKO MOGŁO SPRÓBOWAĆ SWOICH SIŁ W TENISIE STOŁOWYM I BYĆ MOŻE ODKRYĆ PASJĘ  

NA CAŁE ŻYCIE. 

Tenis stołowy za szkolnych czasów dla wielu był świetlicową 
grą, w której zasady nie miały wielkiego znaczenia. Patrząc na 
to z perspektywy czasu, można stwierdzić, że lepsza taka ak-
tywność, niż żadna. Trzeba jednak przyznać, że tenis stołowy to 
niedoceniana dyscyplina choćby z tego względu, że nie jest tak 
widowiskowa, jak choćby piłka nożna, czy koszykówka. Ale jest 
w niej ogromny potencjał i może być doskonałą formą aktywno-
ści dla tych dzieci, które z różnych powodów w innych dyscypli-
nach się nie odnajdują.

Każdy ma szansę spróbować 
– W Enea Akademii Tenisa Stołowego jesteśmy przekonani,  
że zachęcanie do sportu przez dobrą zabawę jest świetnym 
sposobem kształtowania postawy prozdrowotnej wśród dzieci 
i młodzieży. Nie zamierzamy jednak tylko o tym mówić – chce-
my też pokazać, że przy odrobinie zaangażowania i współpra-
cy można stworzyć świetne warunki do sportowego rozwoju 
szczecińskich uczniów. Dlatego też postanowiliśmy zorganizo-
wać Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego, w którym zmierzą 
się reprezentanci szczecińskich szkół podstawowych wyłonieni 
na drodze eliminacji szkolnych – mówi Roman Kolin, trener teni-
sa stołowego, koordynato projektu. 
Kto może wziąć udział? Każda szkoła, w której jest stół do teni-
sa stołowego i chętny do przeprowadzenia eliminacji nauczyciel 
wychowania fizycznego. Uczniowie poznają nie tylko zasady 
gry w tenisa stołowego, ale również będą mieć szansę reprezen-

towania szkoły, walki o tytuł mistrzowski oraz wygrania wspa-
niałych nagród.

Cele warte każdego wysiłku 
Nasza inicjatywa ma na celu propagowanie aktywności fizycz-
nej w jej najprostszej formie, stworzenie warunków dla dzieci  
w podobnym wieku do wartościowego spędzenia wolnego cza-
su oraz rozwijanie ich zainteresowań przez integrację i współ-
zawodnictwo. 
Na uczestników czekają liczne atrakcje, nagrody i świetna za-
bawa. Gwarantujemy w pełni profesjonalny poziom rozgrywek 
pod patronatem Polskiego Związku Tenisa Stołowego.  
Niebawem ruszają eliminacje do finału. Poprowadzą je szcze-
cińskie szkoły zgodnie z wytycznymi organizatora przez 4 ty-
godnie, a najlepsi wyłonieni zawodnicy będą reprezentować 
szkołę w Finale Międzyszkolnego Turnieju Tenisa Stołowego.  
To szansa dla wszystkich dzieci do reprezentowania szkoły na 
zewnątrz – także tych, które dotychczas nie miały okazji uczest-
niczyć w zawodach sportowych. 

Projekt rusza już wkrótce. Zachęcamy do obserwowania social 
mediów Enea Akademii Tenisa Stołowego, by na bieżąco śledzić 
wydarzenie. 

autor: Joanna Szachniewicz / foto: materiały prasowe



Kolagen intymnie
KOLAGEN NATURALNIE WYSTĘPUJE W NASZEJ SKÓRZE. KIEDY Z WIEKIEM ZACZYNA GO UBYWAĆ, NASZA SKÓRA SIĘ STA-

RZEJE. W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ ZABIEGI ORAZ PREPARATY, KTÓRYCH ZADANIEM JEST UZUPEŁNIENIE LUB POBUDZENIE 

TEGO OGROMNIE WAŻNEGO SKŁADNIKA NASZEGO ORGANIZMU, SĄ POWSZECHNIE STOSOWANE I CIESZĄ SIĘ DUŻĄ SKUTECZ-

NOŚCIĄ. OKAZUJE SIĘ, ŻE KOLAGEN MA TAKŻE DOBROCZYNNE WŁAŚCIWOŚCI REGENERACYJNE I LECZNICZE, JEŚLI CHODZI  

O GINEKOLOGIĘ ESTETYCZNĄ. O JEGO ZALETACH I ZASTOSOWANIU MÓWIĄ, DR DARIUSZ KRZEPISZ, GINEKOLOG POŁOŻNIK 

ORAZ DR SŁAWOMIR SZYMAŃSKI, GINEKOLOG POŁOŻNIK, GINEKOLOG ONKOLOG Z GABINETÓW LEKARSKICH POCZTOWA.

Jaki rodzaj kolagenu jest stosowany w ginekologii estetycz-
nej i co go charakteryzuje. I dlaczego jest taki ważny, jeśli 
chodzi o miejsca intymne naszego ciała?
W ginekologii estetycznej stosowany jest tropokolagen typu I. 
Badania i publikacje naukowe potwierdzają wysokie bezpieczeń-
stwo stosowania kolagenu typu I pochodzenia wieprzowego. Tro-
pokolagen typu I jest odpowiedni do implantacji ze względu na 
wysoką biodostępność i niską immunogenność. Wspiera procesy 
regeneracyjne tkanki łącznej, a zadaniem substancji pomocni-
czych jest wsparcie mechanicznego działania kolagenu. W na-
szych gabinetach stosujemy Tropokolagen GUNA, który przezna-
czony jest do iniekcji śródskórnych i podskórnych, dostawowych, 
okołostawowych, domięśniowych oraz w przebiegu nerwów  
w całym organizmie człowieka. W ginekologii większość iniekcji 
odbywa się podskórnie, przez to zabiegi są mało inwazyjne i bez-
bolesne.

Jeśli chodzi o ginekologię estetyczną, to z jakich dokładnie 
zabiegów można skorzystać?
Do dyspozycji mamy trzy rodzaje preparatów. Md-Tissue odpo-
wiada za regenerację biorusztowania skóry, tkanki podskórnej 
oraz błony śluzowej okolic intymnych. Wspiera leczenie ran, blizn 
i rozstępów. Md-Matrix wspiera procesy regeneracyjne u kobiet 
po menopauzie. Bezpiecznie modeluje lokalne nadmiary tkanki 
tłuszczowej. Wspiera leczenie trudno gojących się ran, blizn oraz 
bliznowców. Md-Muscle reguluje napięcie mięśni dna miednicy, 
poprawia napięcie mięśniówki ściany pochwy, regeneruje struk-
turę mięśni po uszkodzeniu, stosowany jest także w przypadku 
pochwicy. 

Jakie te zabiegi dają efekty i jak długo się utrzymują? I kto 
może z nich skorzystać, a także kiedy taką kurację należy roz-
począć? 
Czas utrzymywania się efektu zależy od wielu czynników, m.in. 

DR KRZEPISZ DR SZYMAŃSKI
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wieku pacjentki, jej kondycji fizycznej, współistniejących scho-
rzeń. Jednak, aby efekt utrzymywał się jak najdłużej, trzeba pa-
miętać o zabiegach przypominających, zwykle nie częściej niż raz 
na 6-12 miesięcy. Terapię rozpoczynamy w miarę możliwości jak 
najszybciej, najlepiej w pierwszych tygodniach po operacji, kiedy 
to procesy tworzenia się blizny i przebudowy rany są najbardziej 
intensywne. Ważne jest także zachowanie częstotliwości podań. 
Z racji bezpieczeństwa stosowania, każdy może skorzystać z do-
brodziejstw terapii kolagenem.

W przypadku leczenia blizn i ran poporodowych, w jaki spo-
sób kolagen pomaga?
Tropokolagen typu I po miejscowym wstrzyknięciu, działa  
jak biorusztowanie macierzy zewnątrzkomórkowej, poprzez od-
kładanie się włókien kolagenowych w uszkodzonym obszarze. 
Poprawia w ten sposób anatomiczną i funkcjonalną strukturę 
włókien kolagenowych i zawierających je tkanek, a jednocześnie 
zapewnia wsparcie mechaniczne dla tych obszarów. Odkładanie 
kolagenu powoduje znaczną poprawę właściwości mechanicz-
nych uszkodzonych tkanek, zwłaszcza gdy przywrócona zostaje 
anizotropowa charakterystyka tkanek. Mówiąc wprost – blizna 
się uelastycznia i nabiera barwy otaczającej ją skóry.

Kolejna ważna rzecz to kolagen regeneruje miejsca intymne 
po leczeniu onkologicznym. Jak tutaj wygląda jego działanie  
i co dobrego przynosi?
Mechanizm działania jak wyżej. W przypadku ran onkologicznych 
są to rany często bardzo rozległe od spojenia łonowego do wy-
rostka. Stąd ich wielkość może być czynnikiem, który determinu-
je później powstanie bliznowca oraz trudności z gojeniem rany. 
Terapia kolagenem rozpoczęta odpowiednio wcześnie może 
sprawić, że wygląd naszej rany nie będzie powodem naszych 
kompleksów, a rana „nie będzie ciągnąć”.

Bardzo ważny aspekt, o którym warto wspomnieć to udział 
kolagenu w poprawie życia seksualnego po porodzie. Wtedy 

komfort tej sfery życia może się u kobiety pogorszyć. Czy ko-
lagen jest w stanie nam pomóc?

Często ginekologia estetyczna = ginekologia regeneracyjna wpły-
wa na poprawę komfortu życia pacjentki w pojęciu całościowym 
– fizycznym i psychicznym. Posiadanie dziecka nie oznacza braku 
powrotu do udanego życia seksualnego sprzed porodu. Tu z po-
mocą przychodzi ginekologia estetyczna i wspaniale, że możemy 
korzystać z naturalnych metod terapeutycznych, jaką jest tro-
pokolagen typu I. Ponadto tropokolagen znakomicie komponuje 
się z zabiegami medycyny estetycznej np. rewitalizacją ścian po-
chwy metodą radiofrekwencji, gdzie może stanowić uzupełnie-
nie tego zabiegu, potęgując i wydłużając efekt.

Czy pacjentki chętnie korzystają z tego typu zabiegów i jaka 
jest nasza, Polaków, świadomość, jeśli chodzi w ogóle o gine-
kologię estetyczną?

Cały czas budujemy świadomość pacjentek w tym obszarze. Po-
lki to bardzo otwarte kobiety, które śledzą najnowsze trendy i no-
winki medyczne. Przewagą stosowania tropokolagenu typu I jest 
jego bezpieczeństwo stosowania i naturalne pochodzenie pre-
paratu. Powtórzymy jeszcze raz – często ginekologia estetyczna  
= ginekologia regeneracyjna, wpływa na poprawę komfortu życia 
pacjentki w pojęciu całościowym – fizycznym i psychicznym.

Czy każdy ginekolog może przeprowadzać tego rodzaju za-
biegi?

Każdy. Jednakże przed użyciem kolagenu sugerowalibyśmy przej-
ście podstawowego szkolenia. Takie szkolenia są przeprowadza-
ne m.in. w naszym ośrodku. Szkolenia przeprowadza dr Szymań-
ski, który jest certyfikowanym trenerem kolagenu. Zabiegi są 
nieinwazyjne i w większości bezbolesne. Zachęcamy pacjentki, 
by go spróbowały.

Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe

Gabinety Lekarskie Pocztowa
Ul. Pocztowa 11/2, 70-360 Szczecin
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Fenomen tajskiego dotyku
TO NAJPOPULARNIEJSZY MASAŻ NA ŚWIECIE, KTÓREGO TRADYCJA SIĘGA 2,5 TYSIĄCA LAT WSTECZ. TAJSKI MASAŻ, BO O NIM 

MOWA, JEST NIEZWYKLE INTENSYWNY I POSIADA PROZDROWOTNE ZALETY. DZIĘKI ZASTOSOWANIU TECHNIK GŁĘBOKIEJ 

AKUPRESURY WYBRANYCH PUNKTÓW CIAŁA Z ELEMENTAMI PASYWNEJ JOGI, ZOSTAJE UWOLNIONE NAPIĘCIE MIĘŚNI, ŚCIĘ-

GIEN ORAZ STAWÓW I POWRACA RÓWNOWAGA ENERGII W NASZYM ORGANIZMIE. POBUDZONY ZOSTAJE RÓWNIEŻ UKŁAD 

KRWIONOŚNY I LIMFATYCZNY, DZIĘKI CZEMU NASTĘPUJE SAMOOCZYSZCZENIE ORGANIZMU. MASAŻ TEN DODAJE SIŁ WITAL-

NYCH ORAZ PRZYNOSI DŁUGOTRWAŁE UCZUCIE ODPRĘŻENIA I RELAKSU.

W Szczecinie po zdrowie możemy się udać do Thai Lanna. To już 
druga filia tego salonu, pierwszy z powodzeniem działa od kilku 
lat we Wrocławiu. – Do Szczecina przyjechałem, ponieważ aku-
rat stąd pochodzi moja partnerka, z którą prowadzimy salon, 
w którym się właśnie znajdujemy – mówi Krzysztof Mirowski, 
współwłaściciel Thai Lanna. – O otwarciu salonu tutaj myśleli-
śmy już od jakiegoś czasu, ale pandemia przystopowała te pla-
ny. I działamy dopiero od niedawna.

W Thai Lanna możemy skorzystać z dobrodziejstw tradycyjne-
go masażu tajskiego, który charakteryzuje się niezwykłą sku-
tecznością, ale nie tylko. – Nasi klienci znają się ma masażach, 
jeżdżą do Tajlandii. Latają po świecie. Wiedzą, jak wygląda taj-
ski masaż, jak balijski, jak masuje się w Indonezji. Nie da się ich 
oszukać. Tajski dotyk jest jednym z najbardziej rozpoznawal-
nych na świecie. Tak jak i z masażem, tak samo jest i z tajską 
kuchnią i tajskim boksem. Nikt tego nie podrobi. W naszym 
salonie skupiliśmy się wyłącznie na tradycyjnym masażu, nie 
robimy żadnych ceremonii, jak to ma miejsce w przypadku np. 
masażu balijskiego. Zależy nam przede wszystkim na poprawie 
kondycji fizycznej naszych klientów. Ludzie przychodzą do nas, 
żeby poczuć się lepiej, zdrowiej i żeby się zrelaksować. 

W menu Thai Lanna jak w dobrej restauracji nie ma za dużo 
pozycji. Zajdziemy tu klasyczny masaż tajski, masaż olejkami, 
sportowy, gorącymi kamieniami, ziołowymi stemplami, a także 
ramion, głowy, pleców oraz stóp. – Nie ma polewania czekoladą, 

woskiem czy masażu z zastosowaniem dymu, ponieważ masaż 
tajski nie na tym polega – zaznacza pani Katarzyna Miklewska, 
współwłaścicielka salonu. – Nasze masażystki ukończyły spe-
cjalne kursy, posiadają spore doświadczenie. Pracowały wcze-
śniej w znanych kurortach, resortach SPA. Dobre terapeutki 
pracują w główne w Azji, w Korei Południowej, Japonii, Singapu-
rze. Nasze dziewczyny zahaczyły po drodze o te miejsca.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, na czym polega fenomen 
tajskiego masażu. Masażystki powiedzą, że przede wszystkim 
naprawiają problemy w ciele człowieka za pomocą siły dotyku. 
– Myślę, że to właśnie ten specyficzny dotyk i ogromna wie-
dza na temat ludzkiej anatomii sprawiają, że tajski masaż jest 
tak wyjątkowy – zastanawia się współwłaściciel salonu, Pan 
Krzysztof. – I to, że po takim masażu wyśmienicie się czujemy 
i że posiada prozdrowotne właściwości. Masaż tajski dostarcza 
dużego zastrzyku energii. Ten stan potrafi się utrzymać nawet 
przez trzy dni – dodaje pani Katarzyna. 

Poddanie się takiemu dotykowi, w przyjemnym wnętrzu, z fi-
liżanką aromatycznej herbaty na koniec, może być świetnym 
sposobem na rozładowanie stresu i zmęczenia po całym tygo-
dniu pracy, ale też chwilowym oderwaniem się od codzienności. 
To także oryginalny sposób na prezent dla kogoś bliskiego czy 
wspólne spędzenie czasu z taką osobą. I na koniec – styl życia, 
zdrowy i przyjemny.
autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz
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Panie Doktorze,

mam sieć popękanych żyłek na nogach. Widziałam filmi-
ki, jak te naczynka znikają od zabiegu laserem i chcę go 
wykonać. Mam tylko taką wątpliwość, czy mogę wyko-
nać zabieg usuwania popękanych naczynek na nogach  
w marcu?

Pozdrawiam Małgosia

Dzień dobry, może Pani wykonać zabieg laserowego zamyka-
nia naczyń. Warunkiem jego wykonania jest wydolność głęb-
szych naczyń żylnych w układzie głębokim i powierzchownym 
oraz brak przeciwwskazań do laseroterapii. Do oceny naczyń 
wykorzystujemy badanie USG-Doppler podczas konsulta-
cji flebologicznej. Po wykonaniu laseroterapii ważne jest,  
aby stosować się do zaleceń pozabiegowych. Po zabiegu usu-
wania zmian naczyniowych w obrębach kończyn dolnych,  
nie należy rozgrzewać ich, a kąpiel należy brać pod prysznicem 
w letniej wodzie, należy unikać ekspozycji na promieniowanie 
słoneczne 4-8 tyg. od wykonanego zabiegu. W tym okresie  
w miejscach poddanych zabiegowi i narażonych na bezpo-
średnie działanie promieni słonecznych (UV) konieczna jest 
fotoprotekcja. Przez okres koło dwóch tygodni należy unikać 
nadmiernych obciążeń i czynności wymagających siły, inten-
sywnych ćwiczeń fizycznych. 

Pozdrawiam, dr n.med. Piotr Zawodny 

Ekspert radzi

Panie Doktorze,

mam problem z wyglądem moich ramion. Idzie wiosna i co-
raz cieplejsza pogoda, a ja nie chcę ich odkrywać, ubierając 
koszulki na krótkich ramiączkach… Czy jest skuteczny za-
bieg na takie duże, wiotkie ramiona?

Marlena

Pani Marleno, problem z ramionami może polegać na ich wiot-
kości, nadmiarze tkanki tłuszczowej lub obu tych stanach jed-
nocześnie. Najlepsze efekty osiągamy, ustalając indywidualne 
strategie postępowania podczas konsultacji. Najczęściej za-
lecam terapie łączone, które mają różny mechanizm działania  
i wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu osiągamy znacznie 
lepsze efekty niż przy zastosowaniu pojedynczego zabiegu.  
W przypadku ramion zastosowanie mają masaże endermolo-
giczne w połączeniu z zabiegami fal elektromagnetycznych  
w zakresie radiowym, mikrofal, zabiegi karbosyterapii oraz me-
zoterapii stymulatorami tkankowymi.  

Pozdrawiam dr. n. med. Piotr Zawodny
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FOTO: MATERIAŁY PRASOWE

GITAROWE DUO

Jazzowa Nadzieja Roku 2016 oraz Gitarzysta Roku 2022 w ple-
biscycie magazynu Jazz Forum. Zdobywca wielu nagród i wy-
różnień, w tym Pierwszej Nagrody na Międzynarodowym Jazzo-
wym Konkursie Gitarowym im. Jarka Śmietany oraz Grand Prix 
Indywidualność Jazzowa na festiwalu Jazz nad Odrą. Szymon 
Mika zachwyca dojrzałą grą, dopracowanym brzmieniem i pro-
fesjonalnym warsztatem. Na co dzień koncertuje z czołówką 
polskiego i światowego jazzu, tworząc nietuzinkowe projekty. 
Na Zamek zaprosił kontrabasistę młodego pokolenia Piotra Na-
rajowskiego, zdobywcę wielu nagród, współpracownika wybit-
nych osobistości polskiego i europejskiego jazzu.

Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich, Sala Anny Jagiellonki,  
8 marca 2023, godz. 17:00

reklama

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE

BALET W KRAINIE CZARÓW

Historię Alicji, która przez magiczne lustro trafia do krainy cza-

rów i magii, zna każde dziecko. Dlatego nadeszła pora na małą 

modyfikację. Tym razem artyści przytoczą nam tę historię  

w formie tańca, muzyki o bogatej kompozycji z użyciem nowo-

czesnych technik i instrumentów oraz efektownych stroi i sce-

nografii. To jedyny w ostatnich latach balet pisany na zamówie-

nie z udziałem pełnej orkiestry symfonicznej. Historia oparta 

na motywach powieści Lewisa Carolla Alicja w Krainie Czarów  

i Po drugiej stronie lustra oraz inspirowana filmem Tima Burto-

na Alice in Wonderland.

Szczecin, Opera na Zamku, 25, 26 marca 2023, godz. 17



reklama
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KOBIETA STŁAMSZONA NA 
EKRANIE

Ilustrowany fragmentami filmów wykład Niny Menkes, nieza-

leżnej reżyserki i akademiczki. Projekt podejmuje temat pod-

stawowych technik filmowych pracujących na rzecz upodmio-

towienia kobiet na ekranie i jakie ma to konsekwencje dla całej 

branży oraz dla bezpieczeństwa kobiet. Niezależnie, czy mowa 

o klasyku sprzed kilkudziesięciu lat czy o współczesnej produk-

cji – nawet stworzonej przez kobiety – niezmiennie powielana 

jest patriarchalna wizja świata. 

Szczecin, Kino Zamek, 24, 25, 26 marca 2023

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE

HANNA BANASZAK RECITAL

Hanna Banaszak to wokalistka wszechstronna, która potra-
fi znakomicie interpretować zarówno piosenkę literacką, jak 
i na poziomie światowym wykonać klasykę i jazz. Testy do jej 
utworów pisali najwybitniejsi polscy twórcy: Jeremi Przybora, 
Jerzy Wasowski, Wojciech Młynarski, Janusz Kofta, Jan Kanty 
Pawluśkiewicz czy Zbigniew Preisner. Kameralne wnętrza sali 
Vivaldiego w Hotelu Radisson Blu pozwalają zbudować atmos-
ferę bliskości z artystką, co potęguje emocje związane z od-
biorem występu i zwiększając wartość recitalu. Recital Hanny 
Banaszak rozpoczyna cykl koncertów w tym miejscu, organizo-
wanym przez EVENT ART Adam Grochulski w Szczecinie.

Szczecin, Hotel Radisson Blu, sala Vivaldi, pl. Rodła 10, 1 kwiet-
nia 2023, godz. 19:00
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NOWE WCIELENIE KORY

Ramona Rey to polska piosenkarka muzyki pop i klubowej, 

autorka tekstów i śpiewaczka operowa. Razem z Igorem Czer-

niawskim tworzy duet muzyczny. Artyści zajmują się tworze-

niem w obrębie muzyki elektronicznej. Podczas magicznego 

wieczoru z Ramoną Rey w Szczecinie, artystka zaśpiewa dla 

nas utwory z repertuaru Kory. Jak sama mówi: „Kora miała naj-

większy wpływ na moją twórczość. Od zawsze fascynowały 

mnie jej teksty, bezkompromisowość i niezwykła charyzma". 

To swoisty powrót do korzeni twórczości artystki.

Szczecin, Hala Odra, Bulwar Maurycego Beniowskiego 5,  

17 marca 2023, godz. 19:00

reklama
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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
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WIZYTA W KOSMOSIE I AKA-
DEMII SZTUKI

„Lex Drewinski w Kosmosie” film dokumentalny zrealizowany 
w twórczym duecie Marka Osajdy i  Bartosza Jurgiewicza. Hi-
storia przytacza dzieje pochodzącego ze Szczecina wybitne-
go plakacisty, nagradzanego na prestiżowych konkursach na 
całym świecie prof. Lexa Drewinskiego. To opowieść nie tylko  
o jego życiu, karierze artystycznej, drodze do sukcesu, podej-
ściu do sztuki oraz roli artysty, ale także poruszająca opowieść 
o plakacie, w którym zgodnie z zasadą profesora Drewinskie-
go… odejmować znaczy dodawać. Innymi słowy słynne mniej 
znaczy więcej.

Szczecin, Czarna Sala Akademii Sztuki, 17 marca 2023,   
godz. 17:00

reklama
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POWRÓT DO SHAKESPE-
ARE’A

 Na motywach komedii Williama Shakespeare’a w przekładzie 

Stanisława Barańczaka oraz na podstawie wywiadów z osoba-

mi z niepełnosprawnościami, ich rodzinami, a także osobami 

zajmującymi się asystenturą seksualną i pracą seksualną. Sce-

na zamieni się w miejsce, w którym miłość jest dostępna dla 

każdego, bez kulturowych barier i społecznych ocen. Wreszcie 

bez wstydu i lęku będziemy mogli mówić o swoich potrzebach, 

zastanawiając się równocześnie, w jaki sposób chcemy na nie 

odpowiadać.

Szczecin, Teatr współczesny, premiera 25 lutego 2023



„Niecierpki”
Ośrodek Teatralny Kana

Idę o zakład, że nie ma wśród czytających te słowa nikogo kto 
za dzieciaka dla zabawy nie „wybuchał” niecierpków. Ta rośli-
na stała się dla Bibiany Chimiak inspiracją do stworzenia te-
atralnej metafory o codziennym… wkurwie. Dokładnie takiego 
określenia w jednym z wywiadów użyli sami twórcy i nie sposób 
odmówić im trafności. „Niecierpki” to prawda o codzienności  
i zwykłych czynnościach, dla potrzeb których nakładamy maski, 
albo mocno zaciskamy pięści. Ile razy dziennie każdy z nas musi 
powstrzymywać się od wybuchu emocji (vide owoce naszej ro-
śliny) i udawać kogoś zupełnie innego. Ile razy używamy słów ty-
leż oczyszczających, co wulgarnych, nie zawsze na głos. A co się 
stanie, jak hamulce puszczą, jak granice się zerwą… Formalnie 
to niemal monodram (udział Piotra Motasa), niemal pozbawiony 
słów. Równorzędnym i pełnowymiarowym partnerem aktorki 
jest za to scenografia. To sprytna maszyneria wykorzystują-
ca nie tylko nowe media, ale przede wszystkim magię teatru. 
Dzięki pewnej umowności szafka może szybko wcielić się w rolę 
sofy, a wieszak zegara, a ten z kolei sejfu. Świetlna kula zawiśnie 
w powietrzu, nagle pojawią się i równie nagle znikną kolejne fi-
nezyjne dekoracje, zachwycą wreszcie wizualne efekty wysu-
blimowanych praktyk alchemicznych (scenografia: Arek Piętak 
wraz z Maciej Osmycki). Bibianna Chimiak, przewrotnie nie pa-
nując nad sobą, brawurowo panuje nad postacią, przestrzenią 
i… emocjami widzów. Pozbawiając spektakl tekstu postawiła 
na gest, spojrzenie, a przede wszystkim wyraziste emocje. Żon-
gluje skrajnymi stanami, raz po raz przywołując a to wesołość, 
smutek, a to litość, żałość, złość czy uśmiech... To wręcz bene-
dyktyńsko zbudowana postać, a owa aktorska drobiazgowość 
znakomicie współgra z misterną formalną konstrukcją spekta-
klu i mechaniką gabinetu osobliwości zjawisk scenicznych. Zma-
gania bohaterki z niecierpliwą rzeczywistością ilustruje świet-
nie dobrana (przez samą Chimiak) muzyka. Prestiżowe 5/6

„Zatrudnimy starego klauna” 
Willa Lentza - szczecińska instytucja kultury

Arkadiusz Buszko, Paweł Niczewski oraz Konrad Pawicki to do-
skonale znani szczecińskiej publiczności artyści. W 2004 roku  
w Piwnicy przy Krypcie w Zamek Książąt Pomorskich w Szczeci-
nie przy okazji produkcji jednego z największych szczecińskich 
przebojów teatralnych „Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco 
skróconej wersji)” powołali do życia Kompanię Szekspirowską. 
W tym składzie zrealizowali kilka spektakli, ostatni przed de-
kadą. Wracają na deski Willi Lentza w kameralnym przedsta-
wieniu „Zatrudnimy starego klauna”. Dramaturg Matei Visniec, 
pochodzący z Rumunii paryżanin, a za nim Nicollo (Buszko), Fi-
lippo (Niczewski) i Peppino (Pawicki) zapraszają do świata cyrku  
i klaunady. Trzech podstarzałych artystów cyrkowych, uwiel-
bianych swego czasu klownów, spotyka się na castingu. Spo-
tkanie wywołuje ckliwe wspomnienia młodzieńczych lat i ów-
czesnych sukcesów, które jednak zostają szybko zatarte przez 
ich obecne, dość paskudne, oblicze. Szybko okazuje się, że są 
zgorzkniali, zawistni, złośliwi, zazdrośni i egoistyczni. Każdy 
nie przebierając w środkach będzie próbował zdyskwalifikować 
kolegów, by dostać rolę, być może już ostatnią w swojej karie-
rze. To bezkompromisowy, lecz przezabawny pojedynek, w któ-
rym bronią jest talent postaci oraz zawodowe doświadczenie 
samych aktorów. Jesteśmy świadkami bezpruderyjnych perso-
nalnych „wycieczek” oraz wspomnień szczecińskich spektakli, 
w których wspólnie grali. Całości towarzyszą znane ze wszyst-
kich poprzednich dzieł Kompanii tzw. paszczodźwięki, notabe-
ne przepysznie „skomponowane”. Gdyby chcieć jednym słowem 
określić inscenizacyjne pomysły, byłoby to słowo: dystans! Nie 
tylko do dorobku, ale także fizyczności, dziś dojrzałych już prze-
cież mężczyzn. To szerokie spojrzenie jest jednocześnie smut-
ną refleksją na temat czasu i przemijania, a relacje między bo-
haterami to próba pokazania najważniejszych wartości. Autor  
w swoim dramacie upomina się też o sztukę i szacunek do jej 
etosu. Prestiżowe 5/6

Kulturoznawca, animator i menedżer kultury, dziennikarz prasowy 
oraz telewizyjny, konferansjer, PR-owiec. Rzecznik prasowy Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, związany także z Przeglądem Teatrów 
Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie oraz świnoujskim Grechuta 
Festival. Założyciel i reżyser niezależnego Teatru Karton. 

DANIEL ŹRÓDLEWSKI

Recenzje teatralne
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 „Masz ci los!”, reż. Mateusz Głowacki

Na pogrzeb seniora rodu Bednarskich zjeżdża najbliższa rodzi-
na. Dowiadują się, że nieboszczyk majątek przepisał niedoszłej 
żonie. Niepocieszeni próbują jak najszybciej zakończyć przy-
kre spotkanie, gdy na ekranie telewizora pojawiają się… liczby.  
To precyzyjnie wyselekcjonowanie przez Świętej Pamięci Dziad-
ka cyfry niestrudzenie latami przenoszone na kupony Lotto. 
Dowód zakładu jako element pośmiertnej wyprawki, jest w kie-
szeni nieboszczka, a ten już… w grobie. Niepoziewana rekom-
pensata za spadkową przykrość z miejsca „jednoczy” skłóconą 
rodzinę. Cóż, dziadka, no i kupon, trzeba… wykopać! „Masz ci 
los!” to kolejna „bezkompromisowa” komedia o Polsce i Pola-
kach, tym razem wyważona, nienachalna, a przy tym ciekawie 
napisana i zabawna. Może nie stanie się ikoną filmowego roz-
śmieszania narodu, ale jest przykładem rzetelnej produkcji ze 
znakomitymi kreacjami, równie znakomitych aktorów. Film ma 
bardzo kameralny charakter, może nawet nieco ciasny czy dusz-
ny. Tak jak trudno uciec na rodzinnej imprezie od wnikliwych 
spojrzeń i debilnych pytań ukochanej Cioci, tak tu trudno uciec 
przed niebezpiecznymi prawdami obnażonymi przez odpycha-
jące temperamenty bohaterów. Trudnemu zadaniu pokazania 
niepudrowanych stosunków rodzinnych znakomicie podołali za-
proszeni do filmu aktorzy. Nikt nie przekroczył tu niebezpiecz-
nej granicy karykatury czy śmieszności postaci. To brawurowe 
kreacje Iwony Bielskiej (Leokadia), Sonii Bohosiewicz (Dorota) 
oraz Izabeli Kuny (Halina). Wspaniale bawią widzów i ewident-
nie siebie Rafał Rutkowski, Piotr Głowacki czy Robert Wabich. 
Świetny jest Marian Dziędziel w roli postępowego (elektronicz-
nie) i przebiegłego księdza. Gorzej niestety wypada drugi plan 
postaci, na który ewidentnie zabrakło pomysłu. „Masz ci los!” 
to jeszcze nie szóstka, ale porządna czwórka. Słowem: Presti-
żowe 4/6. 

„Babilon”, reż. Damien Chazelle

Fabuła „Babilonu” mieści w sobie kilka filmowych gatunków. 
To zarówno romans, dramat, erotyk, thriller, kryminał, dramat, 
obyczaj, a nawet film historyczny (rekonstrukcje planu filmo-
wego) i wreszcie… komedia. Ta formalna retrospektywa ma 
uzasadnienie, bo przecież to film o kinie i jego możliwościach. 
Historie bohaterów splatają się i spotykają (wynikają z owych 
spotkań), ale są zupełnie osobnymi opowieściami. Nellie LaRoy 
(energetyczna i magnetyczna Margot Robbie) rozpoczyna fil-
mową karierę, staje się gwiazdą, ale nie potrafi podołać tej roli. 
Manny Torres (skupiony i opanowany Diego Calva) spełnia swo-
je marzenie jako filmowy producent, ale karierę przerywa mu 
naiwność i dość krwawy epizod. I wreszcie Jack Conrad (prze-
zabawny Brad Pitt) – gwiazdor niemego kina o ugruntowanej po-
zycji, kompromitujący się wraz z nową technologią. To rzadko 
spotykany rozpędzony korowód postaci, charakterów i emocji. 
Chazelle, wraz z Linusem Sandgrenem, operatorem towarzyszą-
cym mu także we wcześniejszych produkcjach, tworzą wybitne 
wizualne dzieło. Sceny hedonistycznych bankietów, podziemna 
„kopalnia zakazanych rozrywek” czy pustynny plan filmowy  
z początków Hollywood z pewnością znajdą swoje miejsce  
w historii kina. Jeśli dodać do tego niesamowitą robotę sceno-
grafów, mówimy już o filmowym arcydziele. Trzygodzinna epo-
peja w żadnym momencie się nie nuży, wprowadza w jakiś trans 
i porywa w wykreowany świat... piękny świat kina. Prestiżowe 
5/6.

W FOTELU USIADŁ I OBEJRZAŁ 
Recenzje filmowe

Daniela Źródlewskiego
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DR MAREK ŁUCZAK:  
ciągnie mnie do 

muzyki etnicznej
DR MAREK ŁUCZAK – KOMISARZ POLICJI, DOKTOR HISTORII, 

POSZUKIWACZ ZAGINIONYCH I SKRADZIONYCH DZIEŁ SZTU-

KI (ODZYSKAŁ WIELE Z NICH), PISARZ – MA NA SWYM KON-

CIE KILKADZIESIĄT KSIĄŻEK POŚWIĘCONYCH M.IN. HISTORII 

SZCZECINA, PREZES POMORSKIEGO TOWARZYSTWA HISTO-

RYCZNEGO, PRZEZ NIEKTÓRYCH NAZYWANY ZACHODNIO-

POMORSKIM PANEM SAMOCHODZIKIEM. MOŻNA DŁUGO 

WYMIENIAĆ CZYM SIĘ ZAJMUJE. ALE JEGO PASJA MUZYCZ-

NA I DOROBEK Z NIĄ ZWIĄZANY SĄ TROCHĘ MNIEJ ZNANE.  

A PRZECIEŻ NAGRAŁ JUŻ KILKA PŁYT. 

Znalazły się na nich Twoje kompozycje czy też współpracu-
jesz z kimś przy ich tworzeniu?
Całość nowej płyty skomponowałem sam w swoim studio  
w Szczecinie. Współpracowałem, jednakże z grupą moich ulu-
bionych muzyków, czyli Natalią Grzywacz, która zaśpiewała 
wszystkie piosenki, Stellą Karalis – skrzypce, Kasią Kupny – wio-
lonczela oraz Odysem Karalisem – syntezatory. Istnieje wiele 
emulacji smyczków, ale tak jak elektroniczne skrzypce brzmią 
całkiem nieźle, to dopiero prawdziwa wiolonczela oddaje ducha 
instrumentu – to po prostu słychać. W jednym utworze dodat-
kowo zagrali Jacek Młodzik na basie i Piotr Wojciechowski na 
perkusji.

To tylko utwory instrumentalne czy także piosenki?
Generalnie piszę piosenki. Częściowo instrumentalna płyta,  
to moje eksperymenty z muzyką etniczną – czyli płyta From 
Africa, to Middle East z 2019 roku. Znalazło się tam jednak tez 
kilka utworów. śpiewanych, m.in. przez kilku muzyków z Kenii 
i Ugandy. Ciągnie mnie do muzyki etnicznej różnych krajów, to 
jak odkrywanie innych światów za pomocą dźwięków. 

Jakie gatunki muzyki preferujesz?
Wychowałem się na muzyce elektronicznej, moimi idolami byli 
Depeche Mode, OMD, Moby. Jednakże słuchałem też takich 
zespołów jak Metallica czy Stare Dobre Małżeństwo. Każda 
dobra muzyka jest dobrą muzyką, niezależnie od gatunku czy 
instrumentów. Są na tym świecie dźwięki i ich sekwencje, które  
są nam po prostu bliskie i w których otoczeniu czujemy się do-
brze. Przejąłem z wszystkich gatunków to, co mi się w nich naj-
bardziej podobało i stworzyłem styl Outsidera, czyli połączenie 
pięknych lirycznych wokali z elektroniką i smyczkami.

Kto pisze teksty do Twoich piosenek?
Teksty są moją twórczością. Wydaje się to trudne, jednak słu-
chając melodii czy jakichś sekwencji mózg sam generuje do nich 
słowa i zdania. Sztuką jest potem nadanie im sensu, by łatwa 
do zapamiętania prostota rymów nie zabijała przekazu i rzeczy, 
które chcesz opowiedzieć i które są ważne. 

Gdzie i z kim nagrywasz?
Mam swoje studio w domu. Z czasem udało mi się skompleto-
wać całkiem ciekawe instrumentarium. Moje najstarsze instru-

menty pochodzą z lat 70-tych XX wieku. Mam też kilka klasycz-
nych syntezatorów m.in.: Moog Sub 37, Mother, Virus A, Virus 
Ti, Korg TR-Rack, MS-20, Novation Supernova II, Basstation, 
Yamaha EX5R, CS6X, Roland XV-3080, samplery Emu, Akai. Ge-
neralnie korzystam z nich wszystkich jednak, jednak większość 
ma wartość sentymentalną i muzealną. Mam nawet Unitrę B1  
z 1975 roku. Jednak nie zachwyca ona brzmieniem. Czasami 
mam jakiś pomył i jadę do Odysa Karalisa, który ma również 
potężny arsenał syntezatorów w swoim studio i dyskutujemy 
który motyw lepiej zabrzmi, lub który bas użyć. W końcu każdy 
z instrumentów brzmi trochę inaczej i z tysięcy brzmień trzeba 
wybrać to najlepsze. W swoim studio mam dobry system Uni-
versal Audio z 20 zewnętrznymi procesorami, które przejmują 
obliczenia większości efektów i system monitorów odsłucho-
wych firmy Neumann. Ważne jest by umieć w pełni wykorzysty-
wać sprzęt, który się posiada.

Ile płyt do tej pory wydałeś?
Dotychczas ukazało się 6 płyt, które wydaję jako Outsider: Wa-
iting for the night (2016), Broken (2017), Tanger (2018), Between 
Heart and Mind (2018), Silence (2019) i From Africa to Middle 
East (2019). W tej chwili wysłałem do masteringu materiał na 
nową płytę. Ważne jest by przed wydaniem materiału posłu-
chał go ktoś, kto wcześniej tego nie znał i wprowadził drobne 
poprawki. Po prostu ogładził całość. Robię też to samo dla in-
nych muzyków. Daje to po prostu inną perspektywę. Jako twór-
cy przyzwyczajamy się do własnych dźwięków i z czasem prze-
stajemy słyszeć niedoskonałości.

Zysk ze sprzedaży Twoich płyt jest przeznaczany na cele 
charytatywne. Jakie?
Mam ten komfort, że jestem policjantem i autorem książek  
o historii Szczecina. Muzyka nie jest wiec moim źródłem utrzy-
mania i poświęcam jej czas, kiedy chcę a nie kiedy muszę. Do-
chód ze wszystkich płyt przeznaczyłem na cele charytatywne. 
Cały nakład jest przekazywany do fundacji, która pomaga oso-
bom zmagającymi się z chorobami nowotworowymi, lub innymi 
przeciwnościami losu. To moja inwestycja w lepszy świat, uwa-
żam, że muzyka powinna czemuś służyć. Dopóki mogę będę 
starał się pomagać ludziom. Nową płytę postaram się wydać na 
wiosnę i także będzie wspierać cele charytatywne.

autor: Dariusz Staniewski/foto. archiwum prywatne dr Marka 
Łuczaka
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Qualit czyli jakość

QUALIT został stworzony przez ludzi, którzy są wyspecjalizowani 
w swoich dziedzinach. Ponad 20 letnie doświadczenie w obrocie 

nieruchomościami oraz wiele zrealizowanych projektów 
budowlanych na rynku polskim oraz zagranicznym. 

Na rynku nieruchomości najważniejsza jest pasja. To z niej rodzi się 
profesjonalizm i odpowiedzialność, z których wypływa prawdziwa 

jakość. Dlatego jeśli szukasz jakości postaw na QUALIT
Wybierając nasze biuro wybierasz etyczne rozwiązania biznesowe.

Pomagamy w sprzedaży i kupnie nieruchomości

UL. BOGURODZICY 2, 70-400 SZCZECIN  |  TEL. +48 504 340 240 

INFO@QUALIT.COM.PL  |  WWW.QUALIT.COM.PL

Biuro Nieruchomości
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 Sedina: miejski mit bogini 
SEDINA TO MITYCZNA, KOBIECA POSTAĆ UOSABIAJĄCA SZCZECIN. PERSONIFIKACJA HANDLOWEGO I MORSKIEGO CHARAK-

TERU MIASTA. DLA JEDNYCH TO CIEKAWY SYMBOL Z LOKALNEJ PRZESZŁOŚCI, DLA INNYCH –  ISTOTA KONTROWERSYJNA. 

 OD LAT BUDZI DYSKUSJE I WYWOŁUJE SPORY. NIEMIECKA PRZESZŁOŚĆ BOGINI JEDNYM PRZESZKADZA, A DRUGICH INSPI-

RUJE DO TEGO, BY ZASTANOWIĆ SIĘ NAD JEJ ROLĄ W KREOWANIU WSPÓŁCZESNEJ TOŻSAMOŚCI MIASTA. WARTO SPOJRZEĆ 

SZERZEJ NA TĘ POSTAĆ, ZGODNIE Z MYŚLĄ „POZNAJ ZANIM OCENISZ”. 

Skąd się wzięła? Co tak naprawdę symbolizuje? Gdzie można 
ją znaleźć? Czy we współczesnym Szczecinie wciąż jest dla niej 
miejsce? Tu być może znajdziecie odpowiedzi na te i inne pyta-
nia.  

Mity, legendy, fakty 
Historia Szczecina i regionu jest niezwykle barwna, ale też 
skomplikowana. Sedina, czy tego chcemy czy nie, to jedna z klu-
czowych postaci z przeszłości miasta. Nie sposób jej pominąć. 
To figura, którą wypada po prostu znać. Szczególnie istotna 
była dla szczecińskiej historii z czasów La Belle Époque. Uważa 
się, że postać Sediny została wykreowana właśnie pod koniec 
XIX wieku. 
Istnieje wiele teorii na temat jej pochodzenia, powstania i sym-
boliki. Jak powszechnie wiadomo… Ilu ludzi, tyle opinii. Wokół 
tej kobiecej postaci narosło mnóstwo legend, plotek i mitów. 
Do tego – sporo przypuszczeń oraz sądów. Z pewnością jednak 
Sedina odegrała ważną rolę w budowaniu tożsamości lokalnej. 
Utożsamiano ją z pogańskimi bóstwami. Według jednej z legend 
Sedina była boginią na Olimpie. Nie interesowały jej plotki, in-
trygi oraz kłótnie w siedzibie istot nadprzyrodzonych. Kocha-
ła za to żeglarzy! Męczyły ją awantury bóstw, więc wsiadła na 

okręt i ruszyła w nieznane. W podróży towarzyszył jej przewod-
nik Hermes oraz obrońca – wierny gryf. Płynęli bardzo długo,  
aż trafili na niezwykłe miejsce. Zobaczyli wielką rzekę, lasy, 
wzgórza. Ten zakątek ich oczarował. Sedina postanowiła posta-
wić tam dom. Tak powstał Szczecin. 
Niektórzy uważają, że Sedina powstała na fali niemieckiego na-
cjonalizmu. Istnieją też teorie, które mówią, że być może czcili 
ją słowiańscy mieszkańcy ujścia Odry, czyli starożytni szczeci-
nianie. Zwani Sedinowie. Wiadomo jednak, że tej postaci nie 
wymienia żadna mitologia. Znane są również przy tym sugestie 
wiążące ją z boginią o podobnie brzmiącym imieniu, która wy-
stępuje w wierzeniach ludów z obszarów arktycznych. Tamta 
postać to władczyni morza i wodnych stworzeń, o czym wspo-
mina na przykład Wojciech Sobecki w artykule „Historia mor-
skich symboli: Sedina – bogini, której nie ma”.
Co jest pewne – jej imię nawiązuje do jednej z najdawniejszych 
nazw miasta. Postać Sediny powstała, jak podkreślają histo-
rycy, w czasach burzliwego rozwoju Szczecina. Taka była koń-
cówka XIX wieku i początek XX. Wydaje się, że bogini przede 
wszystkim miała stać się symbolem pomyślności miasta, a do 
tego: przyciągać turystów. Przedstawiono ją na zamówionym 
przez mieszczan obiekcie. Była to słynna Fontanna Manzla.K
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Atrakcja turystyczna 
Najsłynniejszy wizerunek Sediny znajdował się na Placu Tobruc-
kim. Obiekt miał charakter monumentalny. Składał się z basenu 
oraz niezachowanej współcześnie kompozycji figuralnej. Został 
ufundowany przez miejscowych przedsiębiorców. „Monument 
odsłonięto 23 września 1898 roku na Grüne Schanze (obecnie pl. 
Tobrucki oraz ul. Dworcowa), łącząc to wydarzenie z otwarciem 
przez cesarza Portu Wolnocłowego”: zaznacza Roman Czejarek 
w książce „Szczecin przełomu wieków XIX/XX”.
Sedinę przedstawiono jako kobietę na łodzi, w towarzystwie 
boga handlu, nimf oraz potworów morskich. Pomnik był symbo-
lem świetności dynamiczne rozwijającego się Szczecina. Obiekt 
można było interpretować jako znak miasta żeglugi, handlu  
i przemysłu. Sedina podkreślała związek między Szczecinem  
a żywiołem wody. Upiększała też okolicę i z racji swojej lokaliza-
cji – witała przyjezdnych. 
Pomnik odsłonił sam cesarz Wilhelm II. Kompozytor Richard 
Henrion specjalnie na tę okoliczność skomponował zaś utwór 
„Sedina – Walzer”. Fontanna ta była najsłynniejszym dziełem 
rzeźbiarza i rysownika Ludwiga Manzla. Artysta otrzymał za nią 
liczne wyróżnienia. W czasie II wojny światowej pomnik zniknął. 
Losy obiektu wciąż nie zostały do końca wyjaśnione. To stało 
się przyczynkiem do powstania wielu miejskich legend i teorii. 
Prawdopodobnie Sedina została potraktowana jako „rezerwa 
metalu”, przetopiono ją w celach wojennych. Niektórzy uważa-
ją jednak, że pomnikowa bogini, jak zaznacza we wspomnianej 
książce Roman Czejarek, „została podzielona na części i ukryta 
w Lasku Arkońskim”. Obecnie w jej miejscu znajduje się Pomnik 
z Kotwicą. 
W przedwojennym Szczecinie obiekt był jednak bardzo popular-
ny. Odwiedzający miasto turyści chcieli mieć z nim pamiątkowe 
zdjęcie. Sedina pobudzała masową wyobraźnię. Przemawiała 
do wielu osób. Powszechnie wykorzystywano ją więc w celach 
promocyjnych i reklamowych. Świadectwem tego są różne ar-
chiwalia z dawnych czasów. 
„Doskonałą reklamą Szczecina były rozsyłane po całym świe-
cie widokówki z wizerunkiem mitycznej bogini. Wydrukowano 
niezliczoną ilość kartek z jej wizerunkiem”: podkreślił Wojciech 
Sobecki w tekście „Historia morskich symboli Szczecina – bogi-

ni, której nie ma…”. Podobizna Sediny pojawiała się też m.in. na 
kubkach, wazonach, poduszkach czy kartach do gry. Jej motyw 
znaleźć można było w przewodnikach, a nawet na kosmetykach! 
Wiadomo, że istniało mydło o nazwie inspirowanej boginią. 
Poza tym, fabryka samochodów Stoewer nazwała jeden z mo-
deli samochodów „Sedina”. 

Ślady pamięci 
Mityczna patronka miasta, choć nieco przykryta kurzem hi-
storii, wciąż istnieje w zbiorowej świadomości. Dalej jej istota 
budzi wiele pytań i wątpliwości. Pociąga nas to, co tajemnicze 
czy niewytłumaczalne. Być może w ten sposób Sedina nie daje 
o sobie zapomnieć. Temat bogini stale powraca. Współcześnie 
wciąż można znaleźć też ślady tej postaci w różnych częściach 
miasta i okolic. 
W willi Augusta Lentza znajdował się podobno poświęcony jej 
zakątek. Postać bogini znaleźć można też w formie fontanny 
na placu Bolesława Chrobrego w Policach – była ona inspirowa-
na słynnym obiektem z przedwojennego Szczecina. Jakiś czas 
temu głośna była sprawa pomysłu odbudowy pomnika Sediny. 
Istnieje też księgarnia jej imienia. Wiele osób kojarzy również 
Portal Miłośników Dawnego Szczecina: sedina.pl. A to tylko kil-
ka przykładów!
Mit, fikcja, symbolika, trudna przeszłość… Opowieść o Sedinie 
to historia wielowątkowa i na wskroś szczecińska. Temat wciąż 
jest żywy. Można o tym napisać jeszcze bardzo wiele. To zaled-
wie garść ciekawostek na zachętę – ku inspiracji do samodziel-
nego zgłębienia zawiłej historii o lokalnej bogini. Każdy musi 
sam ocenić, czy warto zainteresować się bliżej jej postacią,  
a także dzisiejszą rolą w tożsamości miasta.

autor: Karolina Wysocka/ źródła: „Historia Szczecina. Legenda 
o Sedinie…”, rmf.fm; „Historia morskich symboli Szczecina – bo-
gini, której nie ma…”, infomare.pl, „Czego nie chcemy wiedzieć 
o Sedinie Ludwiga Manzla?”, monitorszczecinski.pl ; R. Czeja-
rek, książka „Szczecin przełomu wieków XIX/XX”; wikipedia.
org, encyklopedia.szczecin.pl, wszczecinie.pl/ foto: Wikipedia, 
Pomeranica 
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Impresje bez Granic  
– muzyka bez granic

MUZYKA KOMPOZYTORÓW Z TRZECH KRAJÓW: POLSKI, NIEMIEC I UKRAINY ZABRZMIAŁA PODCZAS DWÓCH KONCERTÓW 

W RAMACH „IMPRESJE BEZ GRANIC”, KOLEJNEGO PROJEKTU, ZNANEJ ZE SWOICH NIETUZINKOWYCH POMYSŁÓW SZCZECIŃ-

SKIEJ BALTIC NEOPOLIOS ORCHESTRA.

Projekt, BNO przygotowała wspólnie z Internationale Beetho-
ven Gesellschaft, Centrum Współpracy Międzynarodowej  
w Grodnie, szkołą Europäische GesamtschuleInsel Usedom  
w partnerstwie z ukraińską orkiestrą Dniepr Chamber Orche-
stra. Koncerty odbyły się w dniach 1-3 marca br. – Wybrany ter-
min projektu nie był przypadkowy – korespondował z nieodległą 
datą wybuchu wojny w Ukrainie – mówi Emilia Goch-Salvador, 
dyrektor orkiestry. – Nawiązanie było celowe i stanowiło hołd 
dla wszystkich, którzy od roku walczą o pokój w swoim kraju. 
Chcieliśmy dzięki temu projektowi zintegrować trzy narody ży-
jące obok siebie: Polaków, Niemców i Ukraińców. Dzięki użyciu 
uniwersalnego, muzycznego języka możliwe było odkrywanie 
tożsamości innych narodów, ale także budowania nowych wię-
zi kulturowych na terenie pogranicza, uwzględniających nowo 
przybyłych mieszkańców. 

Pierwszy koncert odbył się po niemieckiej stronie wyspy Uznam. 
„Bajkowa symfonia”, która zabrzmiała tego dnia, dedykowana 
była dzieciom w wieku szkolnym. Muzyczne spotkanie było ide-
alną okazją do integracji najmłodszych z trzech państw. Dzięki 
koncertowi maluchy zaznajomiły się z pojęciami muzycznymi i 
najważniejszymi kompozycjami z tych krajów. Natomiast moty-
wem przewodnim spotkania było uniwersalne pojęcie „miłości”.

Druga odsłona projektu odbyła się wieczorem 3 marca w Cen-
trum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie. Podczas koncer-
tu zatytułowanego „Z nadzieją na pokój” orkiestrę BNO popro-
wadził ukraiński skrzypek Yevgeniy Kostrytsky. W repertuarze 
występu znalazły się utwory poruszające, sentymentalne, któ-
re zdecydowanie przypadły międzynarodowej publiczności do 
gustu. – Po raz kolejny okazało się, że język muzyczny jest uni-

wersalny, pomaga budować mosty, wyrażać emocje i jednoczyć 
ludzi – zaznacza Emila Goch-Salvador. – „Impresje bez granic” 
stały się wielokulturowym i wielowymiarowym wydarzeniem, 
niosącym pozytywne emocje i budującym nowe więzi.

Projekt „Impresje Bez Granic” wspierany jest ze środków Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec 
oraz współfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej.

ad / materiały prasowe
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Spotkanie szczecińskich kon-
sulów honorowych

Szczeciński korpus konsuli honorowych, po dwóch latach prze-
rwy (spowodowanej m.in. pandemią) powrócił do tradycji spo-
tkań noworocznych. Najnowsza, 16 edycja tej imprezy, odbyło 
się w lutym w Willi Lentza. W przepięknie odrestaurowanych 
zabytkowych wnętrzach pojawili się przedstawiciele władz 
miasta i województwa, politycy, prawnicy, przedsiębiorcy. Me-
dia reprezentowane były tylko przez Magazyn Prestiż Szczecin 
(dziękujemy za zaproszenie!). W programie wieczoru znalazł 
się m.in. koncert kwartetu Baltic Neopolis Orchestra. Przypo-
mnijmy, ze aktualnie w Szczecinie działa 19 konsulatów hono-
rowych. ds

ALEKSANDER ŁASKAWER – KONSUL MOŁDAWII, RYSZARD 
KARGER – KONSUL WLK.BRYTANII, PIERRE FREDERIC WEBER 
– KONSUL FRANCJI I WALDEMAR TARCZYŃSKI – REKTOR 
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

ZYGMUNT MEYER Z ŻONĄ

MAŁGORZATA MUZYKIEWICZ, MAGDALENA 
SOSKA, DIANA DEL MASTRO I KRZYSZTOF 
SOSKA 

BOŻENA MAJGIER-STRĄCZYŃSKA, MACIEJ 
STRĄCZYŃSKI I PIOTR KRZYSTEK – PREZYDENT 
SZCZECINA

ANDRZEJ RYBKIEWICZ, JULIA MAJ, DONATA 
JUSZCZAK, IBRAHIMS HAVFIZOVS I JULIA 
ONYSZKIEWICZ 

RYSZARD SŁOKA I ZBIGNIEW ZALEWSKI

ANDRZEJ PREISS, WALDEMAR JUSZCZAK I PIOTR KOTFIS

STANISŁAW WZIĄTEK I BOGUMIŁ ROGOWSKI

KATARZYNA KOTFIS I DOMINIKA SMETAK
SZCZECIŃSKI KORPUS KONSULI 
HONOROWYCH (ALE NIE CAŁY)

FOTO: AKK
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Karnawał szczecińskiej palestry

Wieczorem 3 lutego 2022 r. w Klubie Adwokata działającym 
przy siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej odbyła się pierw-
sza, po okresie pandemii, zabawa karnawałowa samorządu ad-
wokackiego. Palestra nie zawiodła i klub wypełnił się po brzegi. 
DJ zadbał, aby parkiet do rana tętnił życiem. Podczas zabawy 
odbył się również konkurs karaoke, który dostarczył wiele 
emocji i pozwolił odkryć wiele ukrytych talentów. Do pianina 
zasiadł adw. Bartłomiej Mużyło, o mocne tony gitarowe zadbał 
adw. Jurand Żelazny, a adw. Marta Lis-Ciszek zaśpiewała. At-
mosfera tego wieczoru na długo zostanie w pamięci uczestni-
ków imprezy.  

ORGANIZATORKI IMPREZY AGNIESZKA 
ALEKSANDRUK-DUTKIEWICZ I HANNIE 
ŁYCZYWEK-FALKOWSKA

NATALIA PARASZCZAK, JUSTYNA ŚWIERKOWSKA, 
HANNA KOŁOSZYC, WIKTORIA GÓRZYŃSKA. 
WSZYSTKIE OSOBY TO APL.ADW

APLIKANT ADW. ANNA FORMICKA, ADW. AGNIESZKA 
ALEKSANDRUK-DUTKIEWICZ, ADW. GRAŻYNA 
WÓDKIEWICZ, ADW. HANNA ŁYCZYWEK- FALKOWSKA

ADW. WŁODZIMIERZ ŁYCZYWEK 
Z ŻONĄ WERONIKĄ ŁYCZYWEK

ADW. GRAŻYNA WÓDKIEWICZ 
I ADW. PIOTR DOBROŁOWICZ

ADW. AGNIESZKA WĘGIELSKA-ŚLIWA I ADW. 
MAGDALENA MURANOWICZ

ADW. KARINA PRZYBYSZEWSKA-MARCINKOWSKA 
Z MĘŻEM R.PR. PIOTR MARCINKOWSKI

ADW. ILONA PIOTROWSKA I ADW. MATEUSZ SZABELSKI

ADW. JOANNA BUDNOWSKA ORAZ ANDRZEJ CZAPLA ADW. JURAND ŻELAZNY Z ŻONĄ JOANNĄ ŻELAZNY

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE



Perły Biznesu 2022

Redakcja zachodniopomorskiego magazynu gospodarczego 
Świata Biznesu już po raz dziewiętnasty rozdała swoje nagrody 
– Perły Biznesu. W kategorii wydarzenia gospodarcze główny 
laury popłynęły do Urzędu Morskiego w Szczecinie za pogłę-
bienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 
metra. Za najważniejszą osobowość biznesu uznano Tytusa 
Gołasa, CEO firmy Tidio Poland w Szczecinie. Uroczysta gala, 
tradycyjnie już, odbyła się w hotelu Novotel Szczecin Centrum. 
Na rozdaniu nagród pojawił się kwiat szczecińskiego biznesu. 
Ale nie zbrakło także przedstawicieli świata nauki, mediów  
i polityki. ds

WŁODZIMIERZ ABKOWICZ – REDAKTOR NACZELNY ŚWIATA 
BIZNESU, ANNA STAROSTA Z FIRMY GAZ SYSTEM ORAZ PROF. 
JULIUSZ ENGELHARDT Z WYDZIAŁU EKONOMII, FINANSÓW  
I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 

PROF. DANUTA ZAWADZKA ORAZ 
PROF. ALBERTO LOZANO – NEMERA 
SZCZECIN.

NA PIERWSZYM PLANIE WOJCIECH 
ZDANOWICZ – DYREKTOR URZĘDU 
MORSKIEGO W SZCZECINIE.

MARZENA BEDNARCZYK – HANZA 
TOWER I . PROF. JULIUSZ ENGELHARDT

MAGDALENA KAMIŃSKA – CITONET ORAZ PROF. DANUTA 
ZAWADZKA, REKTOR POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ.

„PERŁOWI” NAGRODZENI I WYRÓŻNIENI

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE
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LISTA DYSTRYBUCJI
GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center ul. Langiewicza 
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 RAMI ul. Kwiatkowskiego 1/26
Dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna 
Estetyczna ul. Kusocińskiego 12/lu3
ESTETIC Klinika Zawodny  ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostra-
wicka 18
Forte Vite ul. Europejska 35/LU3
Fizjopomoc ul. Witkiewicza 61
Excelmed ul. Kopernika 6/2
Gabinety Dr Żółtowski al. Powstańców 
Wielkopolskich 79
Gabinety Pocztowa ul. Pocztowa 11/2
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. Żołnier-
ska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
Synergia Centrum Psychoterapii & 
Coachingu ul. Emilii Plater 7c/16
Twoja Przychodnia – SCM ul. Słowackiego 
19
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 adwokac-
ka ul. Kr. Korony Polskiej 3
Gozdek, Kowalski, Łysakowski – adwokaci 
i radcowie  ul. Panieńska 16  
Tomasz Kordus – kancelaria adwokacka 
ul. Felczaka 11 
Dariusz Jan Babski – kancelaria adwokacka  
ul. Bogusława 5/3 
Grzegorz Dutkiewicz – kancelaria adwo-

kacka ul. Monte Cassino 19c
Aleksandruk-Dutkiewicz – kancelaria 
adwokacka ul. Wyszyńskiego  14 
Licht Przeworska – kancelaria adwokacka 
ul. Tuwima 27/1 
Mariusz Chmielewski kancelaria adwokac-
ka ul. Odzieżowa 5  
Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22 
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria 
adwokacka ul. Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska - kan-
celaria 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 Brzeziński, 
Gregorczyk ul. Swarożyca 15A/3
Kancelarie Adwokackie Łyczywek ul. 
Krzywoustego 3
Kancelaria Adwokacka Krzysztof Tumiele-
wicz al. Bohaterów Warszawy 93/5
Waldemar Juszczak – kancelaria adwoka-
tów 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 
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego  4  
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Orsola ul. Przestrzenna 4
Przystań na kawę ul. Rayskiego 19
Nad Piekarnią cafe & bistrot ul. Krzywo-
ustego 15/U3
Vanilla Cafe&Restaurant al. Wyzwolenia 
(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 ul. Zbożowa 4A
Master House ul. Lutniana 38/70
PCG Deweloper ul. Panieńska 17
Siemaszko al. Powstańców Wielkopol-
skich 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
Może wina? Ul. Wielka Odrzańska 17
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1 
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
Non Solo Pizza Pasta ul. Wielka Odrzań-
ska 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
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. Łukasiń-
skiego 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. Jagiel-
lońska 93
MOON Hair & Beauty Paweł Regulski ul. J. 
Chryzostoma Paska 34D
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 Odrzań-
ska 30
Salon Masażu Thai Lanna al. Wojska 
Polskiego 42
SPA Evita Przecław 96E 
Studio Kosmetyczne Kingi Kowalczyk ul. 
Szymanowskiego 8
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 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
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-Technologicz-
ny  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 
Zamek Punkt Informacyjny  ul. Korsarzy 
34 
Zapol al. Piastów 42 



Patryk Litwiniuk  
tel. kom. + 48 691 021 288  |  e-mail: pl@litwiniuk-property.com

Firma doradcza Litwiniuk Property prowadzi wynajem/komercjalizację, zarządzanie  
(usługi Property i Facility management) oraz sprzedaż  biurowców klasy A, hal/parków  
logistycznych, centrów handlowych na terenie całej Polski i Europy.

Warsaw Equator Ochota, 
Equator II
00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96
 

Biura Litwiniuk Property w Polsce:

do wynajęcia powierzchnie biurowe klasy A  
na 1 i 2 piętrze oraz usługowe na parterze  
o łącznej powierzchni ok. 2.400 m2.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL INWESTORA: 

SKY GARDEN 
UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 24, SZCZECIN

Szczecin
Lastadia Office
70-653 Szczecin
ul. Zbożowa 4a

Poznań
Andersia Business Centre
61-894 Poznań
Plac Andersa 7



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


