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SZCZECIŃSKIE 
OSOBOWOŚCI:  

MROCZEK  |  SAWKA  |  KRZYSTEK 
PYREK   |  LUBIŃSKI

Rewolucja  
na Pekao Szczecin Open

Czekoladowe miasto

Kossakówny  
- poetki, skandalistki, celebrytki



Nowa Klasa V. Czas na Twój ruch.
Twoja przestrzeń i komfort wnętrza. Luksusowe wyposażenie i nowy silnik o mocy 239 KM  
z przyspieszeniem do 100 km/h nawet w 7,8 s. Dla rodziny na wakacjach i do pracy  
aż do wieczora. Twoja decyzja?

Nowa Klasa V

za 1% ceny miesięcznie*

Zużycie paliwa: 7,2–8,6 l/100 km (cykl mieszany); emisja CO₂: 188–226 g/km (cykl mieszany).
Podane wartości ustalono zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO₂ WLTP” w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia  
wykonawczego (UE) 2017/1153. Wartości zużycia paliwa obliczono na bazie tych danych. Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty,  
lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Wartości te są zmienne w zależności od wyposażenia dodatkowego.

* Promocja Lease&Drive 1% – rata miesięczna netto wynosi 1% ceny katalogowej brutto pojazdu.  
Warunki przykładowej kalkulacji: wpłata wstępna 5% wartości pojazdu, okres umowy 48 miesięcy,  
średnioroczny przebieg 25 000 km, możliwość zwrotu pojazdu na koniec umowy.  
Produkt Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. dostępny dla przedsiębiorstw.  
Liczba pojazdów dostępnych w promocji jest ograniczona.

Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, tel.: +48 22 312 70 00, faks: +48 22 312 60 60

Noworoczna oferta to Twoja szansa na rozwój biznesu. W salonach Mercedes-Benz czekają 
na Ciebie ostatnie gotowe do odbioru vany z rocznika 2018. Wybierz profesjonalistę, z którym 
odniesiesz sukces: miejskiego Citana, wszechstronne Vito, niezawodnego Sprintera lub luksusowego 
pick-upa Klasy X. Przyjdź do salonu Mercedes-Benz i wynegocjuj swój noworoczny rabat. 

Profesjonaliści rocznika 2018.

Citan – zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 4,7-8,1/4,2-5,8/4,3-6,5 l/100 km, średnia emisja CO₂: 112-147 g/km;
Klasa X – zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 8,1-10,3/6,9-8,3/7,5-9,0 l/100 km, średnia emisja CO₂: 197-236 g/km;  
Sprinter – zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 8,6-10,6/6,2-9,0/7,1-9,6 l/100 km; średnia emisja CO₂: 186-252 g/km;
Vito – zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 6,6-8,7/5,0-5,9/5,7-6,5 l/100 km, średnia emisja CO₂: 150-177 g/km*.  

*Podane wartości ustalono zgodnie z określoną przepisami procedurą pomiarową. Są to „zmierzone  
wartości CO2 NEDC” w myśl art. 2 nr 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1152. Zużycie paliwa 
zostało obliczone na podstawie tych wartości. Ze względu na zmiany prawne obowiązujących procedur  
kontrolnych w świadectwie zgodności pojazdu obowiązującym w odniesieniu do dopuszczenia pojazdu  
do ruchu mogą być wprowadzone wyższe wartości.
**Koszt procentowy dla umowy na 24 m-ce i 45% wpłaty wstępnej. Produkt Mercedes-Benz Leasing  
Polska Sp. z o.o. przeznaczony dla przedsiębiorstw. Niniejsza informacja nie stanowi oferty  
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
***Szczegóły oferty u doradcy handlowego.

Oferta obejmuje: 

• noworoczny rabat  
• promocyjny leasing 102%**
• ochronę gwarancyjną wydłużoną do 4 lat***  

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K.,  ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: + 48 91 48 08 716; ul. Koszalińska 89, Stare Bielice, tel.: +48 94 34 77 376
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Czy da się sportretować osobowość? I co może wyniknąć ze spotka-
nia dwóch serdecznych przyjaciółek raczących się gruzińskim wi-
nem? Na przykład fenomenalna sesja zdjęciowa i projekt, który już 
zaczął żyć własnym życiem.
Wizażystka Lilia Nogal i restauratorka Irina Nikolenko posta-
nowiły uwiecznić na zdjęciach kilkanaście znanych postaci ze 
Szczecina i pokazać je w zupełnie nowych rolach. I tak powstały 
doskonałe zdjęcia Jarosława Mroczka (możecie podziwiać je na 
okładce), prezydenta Piotra Krzystka, profesora Jana Lubińskiego 
(moje ulubione!), tyczkarki Moniki Pyrek, satyryka Henryka Sawki  
i wielu innych znanych szczecinian. Nawiasem mówiąc moje zdjęcie, 
które możecie zobaczyć na tej stronie, jest także efektem tej sesji  
i powiem szczerze – bardzo mi się podoba! To zaszczyt dla mnie,  
że mogłam uczestniczyć w tym wydarzeniu i znaleźć się pośród osób, 
które znam, lubię i cenię.
Gdy usiadłyśmy parę miesięcy temu z Lilią Nogal i przedstawiła mi 
swój pomysł od razu wiedziałam, że będzie to fantastyczny temat  
na okładkę. Nie muszę dodawać, że projekt ten powstał dzięki cięż-
kiej i zaangażowaniu wielu osób, w sesjach brały też udział pieski, 
kotki oraz …świnki – co warto podkreślić – odkupione z laboratorium. 
Do projektu została zaproszona dwójka świetnych fotografów Anna 
i Jacek Kacprzak ze Studia Na Piętrze. Podsumowując – jestem pod 
wrażeniem efektu końcowego – mam nadzieję, że zdjęcia spodobają 
się także i Wam.
Miłej lektury!

Izabela Marecka

Czy da się sportretować  
osobowość?

Od naczelnej8 



Balmain, Boss, Dolce&Gabbana, Dsquared2, Emporio Armani, Giuseppe Zanotti, Gucci, Isabel Marant, Ralph Lauren, 
Paul&Shark,Valentino, Saint Laurent, Aquazzura, Fendi, Givenchy, Moncler

Marcello.store, tel. +48 503 424 924, www.marcello.store, e-mail: info@marcello.store

OUTLET ONLINE



* Kapitalny pomysł! Jest szansa na stworzenie w Szczecinie prawdziwej 
perełki muzealnictwa polskiego! Wystawy – ekspozycji stałej poświę-
conej historii… przemytu w Polsce! Skąd ten pomysł? Otóż w Szczecinie 
znajduje się Centralne Archiwum Straży Granicznej, w którym przecho-
wywane są dokumenty tej formacji gromadzone od 1918 roku. A przy 
okazji, niesamowite eksponaty związane z przemytem i przemytnikami. 
Ostatnio Straż Graniczna w swoich koszarach przy ulicy Żołnierskiej przy-
gotowała taką ekspozycję. Znalazły się na niej m.in. przedwojenne prze-
pustki upoważniające do przekroczenia granicy polsko-litewskiej, zdjęcia 
przemytników, notatnik żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza, metody 
przedwojennego przemytu. A dlaczego na tym poprzestać? Zorganizuj-
my w Szczecinie wielką wystawę, na stałe, pokazującą historię przemytu  
w Polsce. Przecież ta branża po drugiej wojnie światowej też ma arcyboga-
tą historię. Cały PRL to przecież jeden wielki przemyt. Kto to przeżył ,ten 
pamięta. Zaczynając od przerzucania ludzi przez 
„zieloną granicę” przez podróże do zaprzyjaźnio-
nych krajów RWPG, do Rumunii z różnymi lekami 
„na wszystko” – najczęściej Biseptolem, plastiko-
we okulary, kremy Nivea i różnego rodzaju sprzęt 
AGD. Do Turcji, Grecji i Włoch jechały skóry z lisów.  
W drodze powrotnej przywożono m.in. z NRD buty. 
Z Turcji jeansy i skórzane kurtki, a z Grecji futra,  
z Rosji wyroby ze złota, z USA i z Emiratów Arab-
skich sprzęt elektroniczny. A kryształy i ręczniki 
frotte? Potem doszedł jeszcze przemyt dla idei  
i w walce o wolną Ojczyznę, czyli sprzęt drukarski, 
powielacze, farbę, ryzy papieru, nielegalna litera-
turę dla podziemia i Solidarności. Pod koniec lat 
80 XX wieku prawdziwym Eldorado przemytników 
stał się Berlin Zachodni, co pięknie ujął zespół Big 
Cyc w swoim nieśmiertelnym przeboju oraz Janusz 
Rewiński w piosence z serialu „Tygrysy Europy”, 
czyli „Zigaretten nach Berlin/ zblatowany celnik śpi 
(to nie wróci już) / Kryśka swym maluchem mknie 
/ szmuglujemy jak we śnie (to nie wróci już) / Ten 
wspaniały, piękny świat / z którym byłem za pan-brat (nie wróci już)”. 
No a potem to już przemyt zorganizowany, na wielką skalę, nie tam po 
kilka „sztang” fajek. TIR-y panie, TIR-y! Podobnie jak „lewego” spirytusu  
a może i nawet „czerwonej rtęci”, jak zapewniają weterani przemytni-
czych szlaków i jak sugerował reżyser Jarosław Żamojda w swoim kino-
wym hicie „Młode wilki”, nomen omen ukazującym Szczecin jako stolicę 
tych, których „noc pokochała”. A „fury” na wielką skalę, jakie trafiały do 
Polski a potem dalej, za wschodnią granicę, to pies? Przed wojną wielkim 
skandalem, ale i sukcesem wydawniczym była powieść Sergiusza Piasec-
kego pt. „Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy”. Sensacyjno-awanturnicza 
książka o przemytnikach w II Rzeczpospolitej. Przemyt lat 90. ciągle czeka 
na swego Piaseckiego. Może się doczeka. A na razie zorganizujmy wielką 
wystawę w jakimś eksponowanym miejscu! 
Można z sali tortur zrobić muzeum? Można. A zaprezentować historię 
bimbrownictwa jak w Białostockiem? Można. To my nie możemy pokazać 

dziejów przemytu? Zwłaszcza, że Szczecin jest wyjątkowo, z racji swojego 
położenia, predystynowany do takiej ekspozycji. A do tego jeszcze żyją 
i tyją od bogactw wszelkich bohaterowie przemytniczych szlaków oraz 
świadkowie tych historii. Na pewno mieliby jakieś ciekawe eksponaty  
i wspomnienia, które dotąd ubarwiały tylko wieczory przy strumieniach 
alkoholu. Nie mówimy, oczywiście, o spotkaniach z młodzieżą. Ale prze-
mytnik–weteran oprowadzający po wystawie? Może do tego jakieś rekon-
strukcje „na żywo” największych przemytów, prezentacje umiejętności 
nowych adeptów tej sztuki, koncerty piosenki przemytniczej oraz zawo-
dy: przemytnicy kontra policjanci i celnicy. Co prawda na dofinansowanie 
z ministerstwa kultury nie ma co liczyć. Ale jest okazja przemycić nowe 
muzeum do Szczecina. Wykorzystajmy.
 

* Murale przebojem wdarły się do polskich miast.  
I bardzo dobrze. Przynajmniej człowiek nie musi oglą-
dać brudnych ścian pełnych liszajowatych zacieków, 
odpadających tynków i brudu, który zalega na nich  
od kilkudziesięciu lat, czyli ostatniego odnawiania 
(a może pierwszego i jedynego?). Również w Szcze-
cinie ta forma sztuki ma się całkiem dobrze. Ciągle 
ich przybywa, przyciągają wzrok, ale i niosą jakieś 
przesłanie. Ostatnio dwa nowe pojawiły się znowu 
na Pomorzanach, przy alei Powstańców Wielkopol-
skich 44. Pochodzący ze Szczecina Grek Dimitris Ta-
xis namalował kobietę wkładającą kolczyki, a Hisz-
pan Zesar Bahamonte dwie twarze. A to wszystko 
powstało na odrapanej kamienicy.
Kolejne dzieło powstanie w ramach miejskiego pro-
jektu „Niwelacja błędów infrastrukturalnych po-
przez sztukę ulicy – Street Art” przy ulicy Kolumba. 
Niedawno też szczeciński artysta – Maciej „Kreda” 
Jurkiewicz – ozdobił Most Akademicki na ulicy Mic-
kiewicza.
Murale OK. Ale może ich treść powinna pójść nieco  

w inną stronę niż tylko fantazje twórców? Czy brakuje w historii miasta 
wydarzeń, które można byłoby utrwalić i zaprezentować na jego kamieni-
cach? Taka lekcja historii Szczecina na co dzień, od niechcenia, przypadko-
wa, ale pozostająca przed oczami, w pamięci. Jakaś kamienica przy stocz-
ni lub porcie, to ciach i mamy mural ze strajkami z 1980 lub 1988 roku, przy 
Zamku Książąt Pomorskich – mural o katastrofie budowlanej lub ślubie 
księcia Bogusława X, przy fabryce Gryf – coś na ścianie o czekoladzie, któ-
rą pachnie całe miasto, koło jakiegoś kościoła – papież Jan Paweł II z wizy-
tą w Szczecinie – to dla wierzących, a obok dawnego komitetu PZPR – dla 
niewierzących mural z wizytą któregoś z pierwszych sekretarzy KC KPZR: 
Chruszczowa lub Gorbaczowa. No i nie zapominamy także o wizytówkach 
miasta, czyli paszteciku, paprykarzu i śledziu. Nasze nowe hasło reklamo-
we to: „jesteście za ciency i za mali, nikt nie ma w Polsce takich murali”.

Krzywym okiem

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

Dariusz Staniewski

rysował: Arkadiusz Krupa
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na zabiegi

Mona Lisa Touch

PROMOCJA 

20%
NA ZABIEGI

MONA LISA TOUCH

Hania Komór, twórczyni marki 
„Always and forever hungry”, 
otworzyła własny lokal. Szczeciń-
ska Beza to prawdziwe królestwo 
słodkości. Co więcej, wszystkie 
wypieki powstają na miejscu, we-
dług własnych receptur. W ofer-
cie można znaleźć różne wariacje 
na temat bez – od pięknie ude-
korowanych tortów po niewiel-
kie desery. Wypieki są dostępne  
do kupna „na wynos”, ale w loka-
lu jest też miejsce na stolik, przy 
którym można spróbować słod-
kości oraz napić się kawy lub her-
baty. Szczecińska Beza otwarta 
jest dwa dni w tygodniu, w czwar-
tek i piątek.
Szczecin, Sikorskiego 8

Nowa klinika, której właścicielką 
jest Joanna Dudziak – zabiego-
wiec i szkoleniowiec medycyny 
estetycznej na poziomie Ma-
sterClass. Pani Joanna specjali-
zuje się w zabiegach wypełnienia 
ust, bruzd, zmarszczek, wolume-
trii oraz nici rewitalizujących,  
a także haczykowych. W 2015 
roku zdobyła nagrody: Lwice 
Biznesu i Wiktoria znak jakości 
Przedsiębiorstwa. Przyjmuje w 
gabinetach w całej Polsce, a nie-
dawno postanowiła spełnić swo-
je marzenie, otwierając własną 
klinikę, czyli właśnie Vizmedica 
Clinic – Centrum Kosmetologii  
i Medycyny Estetycznej.
Szczecin, Jagiellońska 85/14

Szczecińska BezaMarcello.Store 
Vizmedica 
Clinic

Sieć sushi barów KOKU Sushi po-
wstała z myślą o gościach, któ-
rzy poszukują nowych doznań 
kulinarnych oraz niebanalnych 
połączeń smaków. Lokal zaska-
kuje niebanalnym podejściem do 
sztuki przyrządzania azjatyckich 
potraw. W menu, prócz sushi, 
m.in. bułeczki baozi, sashimi, 
zupy, przekąski, desery, koktajle, 
napoje bezalkoholowe i alkoho-
lowe. Wnętrze szczecińskiego 
lokalu utrzymane jest w kolory-
styce charakterystycznej dla kra-
ju kwitnącej wiśni, dzięki czemu 
można w nim nie tylko smacznie 
zjeść, ale też mile spędzić czas.

Szczecin, Wojska Polskiego 40

KOKU Sushi 
Szczecin

Sklep internetowy, który powstał 
z miłości do mody. Marcello.Store 
to luksusowy outlet online, oferu-
jący najwyższej jakości produkty 
w korzystnych cenach. Propozy-
cje sklepu skierowane są do osób, 
ceniących unikatowość, jak i ko-
chających ponadczasowe rozwią-
zania. W ofercie Marcello.Store są 
ubrania, buty oraz akcesoria zna-
nych marek, m.in. Balmain, Given-
chy, Dolce & Gabbana, Fendi, Boss, 
Gucci czy Valentino. Przejrzysta 
strona www i bogaty wybór, spra-
wiają że zakupy w sklepie są czy-
stą przyjemnością.

www.marcello.store
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najpiękniejsza 
Paulina 

Paulina Polak zwyciężyła w konkursie Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego. 8. czerwca weźmie udział w ćwierćfina-
łach do konkursu głównego w Warszawie. 

Pochodzi z niewielkiej miejscowości położonej niedaleko Gole-
niowa. Na co dzień studiuje administrację na Wydziale Prawa  
i Administracji w Szczecinie. Wszystko wskazuje na to, że jej ży-
cie w najbliższym czasie mocno się zmieni. – To był mój pierwszy 
udział w konkursie piękności – przyznaje Paulina. – Na ogłosze-
nie trafiłam w mediach społecznościowych. Zgłosiłam się dzień 
przed castingiem. Moją faworytką była zupełnie inna dziewczy-
na. Cieszę się jednak, że akurat padło na mnie. 
Gala konkursu Miss Polski Województwa Zachodniopomorskie-
go odbyła się w pałacu w Rajkowie. Paulina Polak przyznaje, że 
była dla niej dużym wyzwaniem. Czasu na przygotowania było 
bardzo mało. Dodatkowo, podczas pokazu, trzeba było przejść 
w sukni wieczorowej po stromych schodach. Nie było general-
nej próby. – Nie zdążyłyśmy – zdradza. – Zbyt dużo czasu zajęło 
nam robienie makijażu. 

Gdy była dzieckiem nie przepadała za zdjęciami, dlatego też 
niewiele ma ich z dzieciństwa. Zmieniło się to, gdy poszła do 
liceum. Tam wygrała pierwszą sesję zdjęciową. To dodało jej 
odwagi, polubiła obiektywy aparatów oraz kamer. – Lubiłam 
oglądać w telewizji konkursy miss piękności, lubiłam patrzeć 
jak wygrywają dziewczyny, jak pięknie się prezentują. Sama ni-
gdy wcześniej o tym nie marzyłam. Zawsze jednak chciałam, by 
dumni ze mnie byli rodzice oraz znajomi – opowiada. 
Paulina wyjedzie 8. czerwca na ćwierćfinały do konkursu głów-
nego w Warszawie. Wraz z nią pojedzie: pierwsza wicemiss Ju-
styna Niegolewska oraz druga wicemiss Jana Shostak. „Zielone 
karty” uprawniające do wyjazdu otrzymały także Aleksandra 
Nowicka oraz Julia Sadowska. 

Andrzej Kus / foto: materiały prasowe
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języków obcych.



W stylu eko
W maju odbyło się niezwykle wydarzenie dla pań: Volvo Car Cafe 
Ekologiczne Kobiety. Głównym tematem imprezy był zdrowy styl 
życia. Podczas kobiecego spotkania rozmawiano m.in. o ekologii, 
zdrowiu, urodzie, sporcie i motoryzacji. 
Impreza było doskonałą okazją, by poznać wiele ciekawych osobi-
stości. Podczas wydarzenia odbyły się interesujące prelekcje oraz 
spotkania. Można było wysłuchać inspirujących wywiadów, a także 
zasięgnąć porady u specjalistów, w tym dietetyka oraz stylistki. Mó-
wiono m.in. o ekologicznej modzie, bio żywności, zielonych kosme-
tykach, recyklingu, nurcie „zero waste” oraz autach hybrydowych. 
Odbyły się także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
Gościem specjalnym imprezy była Sofia Ennaoui (na zdjęciu) – pol-
ska lekkoatletka, specjalizująca się w biegach średnich i długich. Fi-
nalistka Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku w biegu na 1500 metrów 
oraz wicemistrzyni Europy z 2018 na tym dystansie. Córka Polki  
i Marokańczyka, która w października ubiegłego roku zaczęła służbę 
wojskową. Sofia opowiedziała o swoich pasjach oraz życiu sportow-
ca. Impreza odbyła się w sali bankietowej hotelu Vulcan. Wydarze-
nie zorganizowali wspólnie Volvo Auto Bruno Szczecin oraz portal 
Kobietowo.pl. 

kw/ foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Portrety piękna
Pochodzący ze Szczecina fotograf Maksymilian Ławrynowicz powraca 
ze swoim sztandarowym projektem „Kobiety”. W cyklu tym autor swo-
imi fotografiami i etiudami filmowymi opowiada o kobietach i ich zło-
żonej naturze. W najnowszej części poruszone zostało pojęcie piękna.
– Piękno jest kobietą. Choć zależy od kanonu, czasów, regionu świata 
i indywidualnej wrażliwości – tłumaczy fotograf. – Istnieje uniwersalne 
piękno, czyli piękno kobiecej siły. Dokonałem emocjonalnego demaki-
jażu moich bohaterek. Tym razem zrezygnowałem z mocnej stylizacji  
i postprodukcji, pozwoliłem jedynie na naturalny makijaż. W ten sposób 
zmierzyłem się z trudną sztuką klasycznej fotografii portretowej.
Przed obiektywem Maksa stanęły m.in. znakomita aktorka Agata Buzek 
oraz legendarna modelka i aktorka Helena Norowicz (na zdjęciu). Autor 
zagłębia się w świat kobiecych emocji: smutku, radości i bezgranicznej 
dobroci. Opowiada o relacjach między kobietami – są zdjęcia matek  
z córkami, sióstr, par jednopłciowych i przyjaciółek. Premiera tej części 
cyklu miała miejsce w warszawskiej Hali Koszyki.

ad / fot: Maksymilian Ławrynowicz
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Cudowna jak kobieta
„Wonder Women” to projekt szczecińskiej fotograf Ewy Bernaś, 
o kobietach z kobietami w roli głównej. Do projektu zaprosiła 
wyjątkowe panie.
– To kobiety, które mnie czymś urzekły. Nie chodzi tu tylko  
o urodę, wiek, ale o spojrzenie, gesty, to, czym się zajmują, co 
je fascynuje – wyjaśnia autorka projektu. –  Dziewczyny na tych 
fotografiach nie są retuszowane lub retusz jest tak delikatny, że 
nie zabiera charakteru twarzy. Chciałam, aby mój projekt rozwi-
jał się w tę stronę, gdzie kobiety fotografowane nie wstydzą się 
wieku, fałdki, zmarszczki, a wręcz przeciwnie – fałdka wydaje 
się seksi, a zmarszczka podkreśla charakter. Jeśli przyjrzycie się 
fotografiom z Marilyn Monroe, zobaczycie, że nie jest na nich 
idealna. Na niektórych zdjęciach widać większy brzuszek, grubą 
rękę, fałdki itp., ale jej blask na tych zdjęciach jest taki, że nie 

zwracamy na to uwagi. Ostatnio jedna z marek odzieżowych, 
zaprezentowała stroje na modelkach u których widać rozstępy, 
cellulitis, a mimo to kobiety te wyglądają pięknie i prawdziwie.
Projekt Ewy nadal trwa. My wybraliśmy zdjęcie, którego boha-
terką jest współpracująca z Prestiżem wizażystka Agnieszka 
Ogrodniczak.

ad
foto: Ewa Bernaś

MUA: Agnieszka Ogrodniczak - IMAGO
modelka: Agnieszka Ogrodniczak

miejsce sesji: Studio Fotograficzne Minosfera 

DWIE FIRMY,
JEDNA JAKOŚĆ

NA MIEJSCU NA WYNOS

/ 17schodowbar

     / EventBarCatering
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Szczecin  
na czerwonym dywanie
Do Cannes, jak co roku w maju, przy okazji festiwalu filmowego, zjeżdżają gwiazdy światowego 
kina i nie tylko. Jako, że szczecinianki nie ustępują urodą sławom z Hollywood, nie mogło ich  tam 
zabraknąć.

Zofia Bielczuk to absolwentka Szkoły Filmowej w Warszawie. Jest ko-
smetologiem oraz ambasadorką naturalnych kosmetyków BeTheSky-
Girl. Jest też jedną ze współorganizatorek wyborów Wielkopolska Miss  
i zasiada w jury konkursu. W kurorcie na Lazurowym Wybrzeżu przy-
ciągała wzrok fotoreporterów zarówno urodą, jak i kreacjami. – Zawsze 
przejściu po czerwonym dywanie towarzyszy niesamowite uczucie  
– mówi Zosia. – Po przejściu przez dywan udaliśmy się do jednej z sal 
kinowych, w których odbywała się festiwalowa projekcja filmu. Znala-
złam się blisko aktorów i twórców filmu „Gangster, policjant i diabeł” 
(org. The Gangster, the Cop and the Devil). Spędziłam w Cannes 7 uro-

czych dni i można tylko żałować, że czas minął tak szybko. 
Druga z pań, która pojawiała się na festiwalowej riwierze, to Bianca 
Makarewicz, Head of PR and Comunications w Babelsberg Studio.  
Na czerwonym dywanie pojawiła się w pięknej kreacji od szczecińskiej 
Fanfaronady. Miała na sobie sukienkę typu Infinity. To wyjątkowa rzecz, 
gdyż dzięki swojej konstrukcji idealnie dopasowuje się do każdej sylwet-
ki oraz stwarza nieskończenie wiele możliwości wiązań – symetryczne,  
z dekoltem, bez dekoltu. W Cannes w otoczeniu gwiazd kina prezento-
wała się wspaniale.

jch, ad / foto: materiały prasowe



Doskonały wynik  
Cezarego  
i Tomasza

Za nami kolejna edycja konkursu Grand Press Photo. W tegorocznej, 
spośród 4500 zdjęć nadesłanych na konkurs, jury zakwalifikowało 
do finału 58 zdjęć pojedynczych, 11 reportaży i 4 projekty doku-
mentalne. Wśród tych fotografii znalazły się również zdjęcia dwóch 
uzdolnionych, szczecińskich fotografów. 
By zrobić doskonałe zdjęcie nie wystarczy mieć „dobre oko”, choć 
jest ono niezwykle ważne. Potrzeba też mieć nieco szczęścia, by tra-
fić właśnie „ten moment”. Bez wątpienia wszystkie te cechy posiada 
kilku szczecińskich fotografów. Wśród nich są Cezary Aszkiełowicz, 
fotoreporter Gazety Wyborczej oraz Tomasz Lazar. Zdjęcia tej dwój-
ki dotarły do finału prestiżowego konkursu przeznaczonego dla za-
wodowców: Grand Press Photo. Oba w kategorii Kultura i Rozrywka.
– Moje zdjęcie przedstawia skrzypaczkę Souyoung Yoon i dyrygenta 
Michała Maciaszczyka, podczas koncertu w szczecińskiej Filharmo-
nii im. Mieczysława Karłowicza – opowiada Cezary Aszkiełowicz. 
Cezary przyznaje, że bardzo lubi momenty, gdy po koncertach prze-
gląda na komputerze zrobione przez siebie zdjęcia. – Można powie-
dzieć, że „gra we mnie jeszcze muzyka” i większość wydaje mi się 
wspaniała. Prawdziwą weryfikację przeprowadzam jednak następ-
nego dnia.  
Tomasz Lazar na swoim zdjęciu pokazał natomiast aktorkę – Kasię 
– siedzącą w barobusie podczas przerwy na planie kręcenia reklamy 
dla Ikei. Jego zdjęcie pochodzi z reportażu pokazującego kulisy pro-
dukcji reklamowych. Wykonane zostało w październiku 2018 roku. 

kus / foto: Cezary Aszkiełowicz

Miasto  
ożywione

Od maja kamienicę przy al. Powstańców Wielkopolskich 44 na szczeciń-
skich Pomarzanach zdobią dwa piękne murale. To dzieło zagranicznych 
artystów: Greka Dimitrisa Taxisa oraz Hiszpana Zesara Bahamonte.  
Pierwsza praca nosi nazwę „Incertidumbre” czyli „Niepewność”, dru-
ga – „Earrings” – „Kolczyki”. Co ciekawe, twórca drugiej pracy ma wiele 
wspólnego ze Szczecinem, a mianowicie tutaj się urodził. Trzeci mural 
powstał przy ul. Kolumba 68 i jego autorem jest warszawski artysta 
Sepe. 
Na pomysł zaproszenia tych twórców do Szczecina wpadł Piotr Pauk, 
czyli Lump. Prace powstały w ramach miejskich projektów „Niwelacja 
błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy – Street Art” oraz „Po-
prawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”. To nie koniec projektu,  
w jego ramach mają powstać kolejne murale, m.in. sam Lump stworzy 
dwa: jeden na Pomorzanach, drugi niedaleko Hotelu Dana.

ad / foto: Jarosław Gaszyński ,
Zesar Bahamonte „Niepewność”
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Kobiety zawładną Świnoujściem
W połowie lipca urokliwe Świnoujście zostanie zajęte przez panie. Przedstawicielki płci pięknej przez kilka dni będą relaksować się w specjalnie 
przygotowanym miasteczku i korzystać z wyjątkowych atrakcji. A wszystko w związku z tym, że między 8 a 11 lipca po raz kolejny odbędzie się 
Wakacyjne Miasto Kobiet.

W tym roku na gości czeka szereg nowości kulturalnych, w tym  
– ciekawe wernisaże oraz wystawy. 
W harmonogramie imprezy znalazły się też stałe punkty programu, 
bez których ciężko sobie wyobrazić festiwal. Panie znów będą mo-
gły zanurzyć się w świat spektakularnych metamorfoz i z pomocą 
specjalistów odmienić swój wakacyjny wizerunek. Niezmiennie pro-
wadzone będą także zajęcia, których oferta ma być w tym roku nie-
zwykle bogata. W planach są m.in. bloki tematyczne z zakresu zdro-
wia, urody, sztuki czy kobiecego podejścia do biznesu i marketingu.
Nie zabraknie też gwiazd. W tym roku swój udział w Wakacyjnym 
Mieście Kobiet potwierdzili: Henryk Sawka, Olga Bończyk, Iwona 
Pavlović, Hanna Śleszyńska, Marzena Rogalska, Katarzyna Skrzy-
necka oraz Piotr Gąsowski. Niektóre znane osoby będzie można 
oglądać podczas warsztatów czy „rozmów na kanapach”, czyli 
długich wywiadów, w trakcie których gwiazdy opowiedzą nie tylko  
o swoich sukcesach, karierze zawodowej, ale też życiu prywatnym, 
wzlotach, upadkach i własnym spojrzeniu na aktualne tematy. 
Odbędzie się również Teatralna Promenada, która rok temu zosta-
ła zorganizowana po raz pierwszy, a zainteresowanie nią przeszło 
wszelkie oczekiwania organizatorów.
Wszystkie te działania mają na celu zagwarantowanie paniom wy-
jątkowej przestrzeni i zapewnienie warunków do relaksu oraz roz-
woju osobistego na wielu płaszczyznach. Udział w festiwalu pozo-
staje oczywiście bezpłatny.

kw / foto: materiały prasowe
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Ścianka Bolka
Sinead O’Connor

Jest takie miejsce w Szczecinie, niezwykłe, gdzie na ścianach 
widnieją autografy i krótkie wpisy sławnych osób, które od-
wiedziły w ciągu wielu ostatnich lat stolicę Pomorza Zachod-
niego. To restauracja „Na Kuncu Korytarza”. Każdy wpis kry-
je jakąś anegdotę z nim związaną, którą podzielił się z nami 
właściciel lokalu Bolesław Sobolewski.

***

– Sinead pojawiła się w mojej restauracji zaraz po koncercie 
jaki zagrała w Szczecinie, na dziedzińcu Zamku Książąt Po-
morskich, w czerwcu 2013 roku. 
Przybyła razem z zespołem oraz towarzyszącym jej znanym 
dziennikarzem muzycznym Marcinem Kydryńskim, który pro-
wadził konferansjerkę tego koncertu. W pewnym momencie 
Sinead poprosiła mnie, abym polecił jej coś z menu, takiego 
naszego, lokalnego, jakąś specjalność restauracji lub coś cha-
rakterystycznego dla lokalu. Oczywiście zaproponowałem 
śledzie. Trochę pokręciła nosem, że jeżeli chodzi o śledzie, 
to raczej do końca nie jest do nich przekonana. Ale chętnie 
by spróbowała czegoś innego. Wpadłem wtedy na taki po-
mysł – gwiazdy jeżdżą po świecie, są wychowane na różnych 
kuchniach i potrawach, często bardzo luksusowych i eksklu-
zywnych. Może więc niech spróbuje czegoś takiego naszego, 
polskiego, prostego. Zaproponowałem jej więc spróbowanie 
kiszki ziemniaczanej i pierogów „po lwowsku” – z kaszą gry-

czaną i sosem pieczarkowym. Zainteresowała ją zwłaszcza 
kiszka. – „Co to jest, z czego się składa” – dopytywała. Wyja-
śniłem, że to taki polski „potatoes sausage”, czyli kartoflana 
kiełbasa bez mięsa, jedynie z niewielką ilością boczku. Zain-
trygowało ją to ogromnie. Stwierdziła, że chętnie spróbuje, 
ale zażyczyła sobie połowę porcji. Zjadła, smakowało. Tą 
kiszką kupiłem ją totalnie. Wtedy zwróciła uwagę też na ścia-
nę z autografami gwiazd. No to mówię: „Sinead, jest jeszcze 
tutaj dla Ciebie miejsce, jakbyś chciała zostawić nam swój 
autograf”. Chętnie się zgodziła. Podpisała się flamastrem 
w centralnym punkcie ściany. Potem skonsumowała jeszcze 
pół porcji pierogów lwowskich oraz trochę naszej zupy Anny 
Jagiellonki – na sandaczu. Niedużą porcję. Na koniec popro-
siła o jakiś deser, żeby ten wieczór zakończyć na słodko. 
Okazało się, że ma ochotę na lody. Zaproponowałem więc 
nasz wyrób pt: „pieprzone mango”. Bardzo ją zainteresowało 
słowo „pieprzone”. Próbowałem wytłumaczyć, że to „pepper 
mango”. Nie chciałem tego tłumaczyć „na ostro”. Poprosiłem 
wtedy Marcina Kydryńskiego, znającego doskonale angielski, 
o przetłumaczenie „pieprzonego mango”. Zamyślił się na 
chwilę, potem spojrzał na nas i odparł: „to po prostu fucking 
mango”. W odpowiedzi salwa śmiechu ze strony Sinead oraz 
członków jej zespołu. Stwierdziła, że ten deser będzie się jej 
już zawsze kojarzyć ze Szczecinem.

autor: Dariusz Staniewski / foto: materiały prasowe
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Wino, ring,  
Churchill,  

czyli szczecińskie osobowości  

Co może powstać ze spotkania dwóch serdecznych przyjaciółek raczących się gruzińskim winem? Baj-
kowa sesja zdjęciowa i projekt, który być może zacznie żyć własnym życiem. Wizażystka Lilia Nogal 
i restauratorka Irina Nikolenko postanowiły uwiecznić na zdjęciach kilkanaście znanych postaci ze 
Szczecina i pokazać je w zupełnie nowych (jakże bardzo zaskakujących) rolach.

Temat z okadki26 



Piotr Krzystek



 – Chciałam odpocząć od tego, co robię na co dzień i zrobić coś dla sie-
bie, coś twórczego – wyznaje Irina Nikolenko. – Lilia jest niesamowicie 
kreatywną osobą, szalenie barwną i cudowną. Powiedziałam jej o tym 
i zaczęłyśmy myśleć. Pomysł, żeby namówić różne osoby ze Szczecina 
na sesję, był spontaniczny. Nie miałyśmy pewności, czy nam się to uda, 
ale zaryzykowałyśmy.
Lilia Nogal dodaje: – Pierwsza przed obiektywem stanęła Irina, żeby 
zobaczyć, czy w ogóle ma to sens. Postanowiłam, że zrobię z niej ukra-
ińską Fridę Khalo. Tak jak słynna malarka, jest silną, kolorową i piękną 
kobietą. I taką chciałam ją pokazać, wykorzystując atrybuty związane 
z jej pochodzeniem. Jacek i Ania ze Studia Na Piętrze, z którymi wspa-
niale się współpracuje, poczuli klimat i wyszedł z tego pierwszy portret. 
Zachęcone efektem zaczęłyśmy szukać kolejnych modeli. Część z tych 
osób znamy prywatnie, reszta pojawiła się z polecenia. 
Do sesji została zaangażowana dwójka świetnych fotografów Anna i Ja-
cek Kacprzakowie ze Studia Na Piętrze. – To wspólny projekt wszystkich 
biorących w nim udział osób – podkreśla Anna Kacprzak. – Duża część 
stylizacji to nasza wspólna praca, będąca wynikiem rozmów z mode-
lami. Część to gotowe pomysły Lilii, np. portret Iriny, gdzie nasza rola 
sprowadzała się tylko do wykonania zdjęcia. Portretując te osobowości 
zależało nam, by w ten wykreowany świat przemycić trochę własnego 
stylu. Nie ukrywam, że był to pracochłonny projekt, np. specjalnie na 
potrzeby sesji wybudowaliśmy dla pana prezydenta ring bokserski, a dla 
Moniki Nowakowskiej stworzyliśmy świat Alicji z Krainy Czarów. Coś, co 
miało być w założeniu skromną realizacją, nagle rozrosło się do sporych 
rozmiarów projektu. Efekt zaskoczył nas samych.
Bohaterowie sesji, która jest też częścią wystawy pokazanej w Starej 
Rzeźni, to bardzo różne, znane osoby ze Szczecina, z prezydentem na 
czele. Tutaj występują w odarciu z tego, czym zajmują się na co dzień, 
chociaż niezupełnie… Zdjęcia zdradzają (?) ich ukryte alter ego, zain-
teresowania, marzenia. – Najwięcej do powiedzenia mieli nasi modele  
i nie zawsze zdjęcia, które oni wybrali pokrywały się z naszymi typami 
– śmieje się Jacek Kacprzak.  – Większa część to wykreowane postacie, 
ale jest takie zdjęcie Tomasza Najdera, które jest całkowicie autorskie. 
Zanim rozpoczęliśmy pracę, spotkałem się z panem Tomaszem, pozna-
łem historię jego życia i to, co widzimy na fotografii dokładnie odzwier-
ciedla to jaką osobą jest w rzeczywistości. Moja decyzyjność sprowa-
dzała się do strony technicznej sesji. Mimo skromnego budżetu udało 
nam się ograniczyć ingerencję komputera w proces twórczy. Większość 
rzeczy sami zbudowaliśmy, począwszy od dekoracji, a skończywszy na 
stylizacjach. Na planie zdjęciowym najbardziej zaskoczył mnie Jarosław 
Mroczek, okazał się być bardzo skromnym człowiekiem, który robił do-
kładnie to, o co go poprosiliśmy. Był świetnie przygotowany. Podobnie 
profesor Lubiński czuł się swobodnie przed naszym obiektywem. Myślę, 
że wszyscy są zadowoleni z pracy i końcowego efektu.

Oddajemy zatem głos samym bohaterom: 
Piotr Krzystek, prezydent Szczecina
Jestem pozytywnie zaskoczony efektami sesji zdjęciowej. Tym bardziej, 
że wyszło to trochę z przypadku. Plany na sesję były nieco inne… ale 
jak się okazało, po pierwszym spotkaniu wszyscy mieliśmy niedosyt  
i mówiąc krótko – byliśmy niezadowoleni. Postanowiliśmy zrobić drugie 
podejście, już w innej scenerii i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Dla 
mnie to pierwsza okazja na tego typu zdjęcia. Jako, że szeroko rozumia-
na samoobrona jest mi bliska, wybór padł właśnie na takie ujęcia. Oczy-
wiście na co dzień ćwiczę w nieco innym, luźniejszym stroju, natomiast 
taki charakter ujęć też może obrazować pracę samorządowca. Często 
spotykamy się różnymi zaczepkami słownymi, więc musimy być na nie 
gotowi. Myślę, że zdjęcia to oddają.

Prof. Jan Lubiński, lekarz, specjalista w dziedzinie patomorfologii oraz 
genetyki klinicznej, badacz nowotworów dziedzicznych
Pomysł bardzo mi się spodobał, chociaż ja na co dzień jestem bardziej 
abstrakcyjny. Elementy, które pojawiają się na stole… homar, rak czy 
manekiny kobiet – w pewien sposób nawiązują do tego, czym zajmuję 
się jako lekarz. Ciekawe, że moja osoba na tym zdjęciu kojarzy się też  
z postacią Hannibala Lectera (od red. – literacka i filmowa postać seryj-
nego mordercy, psychiatry kanibala). On uśmiercał ludzi, ja staram się 
ich uratować. Na planie zdjęciowym nie czułem się skrępowany, wręcz 
przeciwnie, chętnie wcieliłem się w tę rolę. Lekarz odgrywa w pewien 
sposób teatr przed pacjentem. Mamy im do przekazania różne wiado-
mości, to ważne, w jaki sposób to zrobimy. Codziennie przyjmuję kilku-
dziesięciu pacjentów, każdego traktuję indywidualnie. Teatralność po-
maga w budowaniu pozytywnego kontaktu, trzeba się dostosować do 
każdej osoby. W przypadku tego projektu fotograficznego uważam, że 
fajnie jeśli ludzie robią takie rzeczy. Element zabawy jest bardzo ważny 
w życiu i cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć.

Monika Pyrek, lekkoatletka, olimpijka
Z Lilią znamy się z poprzednich projektów, z tym większą przyjemno-
ścią wzięłam udział w tej sesji. Uwielbiam czarno-białe filmy i dawne 
Hollywood. Okazja, by wcielić się w rolę gwiazdy filmowej z tamtej epo-
ki wydała mi się bardzo kusząca i atrakcyjna. Co ciekawe, wielu moich 
znajomych mówi mi, że pasuję urodą do tamtych czasów. Czasem czuję, 
jakbym się urodziła nie w tej epoce (śmiech). Ta sesja to także okazja, by 
zrzucić dres, z którym każdy sportowiec jest kojarzony. Mało mam oka-
zji, żeby wglądać jak gwiazda filmowa, a tu takie miłe zaskoczenie. Pra-
ca na planie była wspaniała, wszystkie osoby, które pracowały przy sesji 
były cudowne, no i samo miejsce, w którym odbyły się zdjęcia – magicz-
ne. Poczułam się jakbym naprawdę przeniosła się do tamtych czasów.

Temat z okładki28 



Igor Górewicz

Jan Lubiński



Tomasz Najder, fotograf
Znamy się z Lilią od 15 lat, od kiedy zamieszkała w Polsce. Ona ma za-
wsze świetne pomysły, jest niesamowicie kreatywna, a ja lubię wyzwa-
nia. Ta sesja to okazja, by stanąć po drugiej stronie aparatu, co mi się, 
jako fotografowi, nie zdarza często. Lubię się wcielać w inne postacie, 
lubię się przebierać. W trakcie tej przemiany ludzie często ujawniają 
swoje inne „ja”, coś się z ich uwalnia. W moim przypadku ta „przebie-
ranka” jest związana z moją narodowością. Czuję się mocno związany 
z moją tożsamością. Szachy, które wzięły udział w sesji, wyrzeźbiła 
moja mama. Moja rodzina pochodzi z Kołomyi. W czasie okupacji półto-
ra roku spędzili w getcie, z którego udało im się uciec. Przez następne 
półtora roku ukrywali się w malutkiej piwnicy. Moja mama, żeby jakoś 
przetrwać ten czas, wyrzeźbiła z drewna szachy, w które grali aż do 
wyzwolenia. Teraz te szachy na stałe znajdują się w Muzeum Historii 
Żydów Polskich Polin, wyeksponowane w specjalnej jamie wydrążonej 
w podłodze... Jestem teraz na takim etapie życia, że pozbywam się rze-
czy, które ciążą mi fizycznie i mentalnie. Później mam zamiar wyruszyć 
w podróż.

Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin
Byłem bardzo miło zaskoczony propozycją wzięcia udziału w sesji.  
To dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. To, że mam zostać Winsto-
nem Churchillem, było kolejną niespodzianką, tym bardziej, że jest to 
moja ulubiona postać historyczna. Nie wiem czy jestem do niego po-
dobny, nie jestem też pewny, czy nadaję się na modela (śmiech), ale za-
bawa na planie była wyśmienita. Nie kaprysiłem, zrobiłem to, o co mnie 
poproszono. Tylko jedną rzecz źle wspominam – cygaro! (śmiech). Nie 

palę, więc potraktowałem to jako pewnego rodzaju poświęcenie. Oczy-
wiście zrobiłem to z przyjemnością, gorzej, że przez dwa dni jeszcze 
czułem w ustach jego smak, pomimo intensywnego mycia zębów. Pies, 
który ze mną wystąpił w czasie tej sesji to tak naprawdę… dwa psy, do 
tego niesforne. Za nic nie chciały słuchać i pozować, a ich właścicielka 
robiła co mogła, by je doprowadzić do porządku. Było wesoło!

Monika „Boska” Nowakowska, projektantka, specjalistka od sukien 
ślubnych
To, żeby zrobić ze mnie Alicję z Krainy Czarów było pomysłem Lil-
ki. Spodobała mi się jej propozycja i to jak mam wyglądać na zdjęciu. 
Sama uszyłam kostium, ponieważ bardzo się zaangażowałam się w ten 
projekt. Ucieszyłam się też na widok huśtawki. Uwielbiam się huśtać! 
(śmiech). Przygotowania do sesji trochę trwały. Makijaż, włosy i ko-
stium… kiedy już wszystko było gotowe pojawił się nagle... Kapelusznik. 
To było spontaniczne. Co ciekawe, przeistoczenie się w niego trwało 
chwilę, o wiele szybciej i łatwiej weszłam w jego rolę niż Alicji. Dało mi 
to do myślenia. Na co dzień przypominam raczej Alicję, rzadko noszę 
spodnie. Kiedy jednak się mocniej zastanowiłam to wyszło, że noszę je 
mentalnie. Jestem zarówno ojcem i matką, ponieważ prowadzę firmę. 
Przyznaję, że mnie Kapelusznik samą zaskoczył, ale może pomogło mi 
to, że jestem spod znaku Bliźniąt? (śmiech). 

Liliana Bogacka, Mercedes-Benz Auto DDB Bogacka
Rewelacyjny pomysł i bardzo się cieszę, że mogłam wziąć w nim udział! 
Do sesji namówiły mnie córki, które wiedzą, że uwielbiam wyzwania  

Henryk Sawka



Irina Nikolenko



i kocham aktywny tryb życia. Nie byłam pewna czy moja osoba pasu-
je do tego projektu, w końcu mamy tu takie osobowości jak prezydent 
Krzystek czy profesor Lubiński. Ja w takim zacnym towarzystwie… po-
czułam się bardzo wyróżniona. Na co dzień jestem postrzegana jako 
poważana business woman. Jednak prywatnie mam drugą osobowość. 
Kocham sport, ćwiczę, chodzę po górach, lubię ruch. To, że mam wcie-
lić się przed obiektywem w Meryl Streep, dodatkowo mi się spodobało. 
Bardzo ją lubię jako aktorkę, cenię jako osobę i kobietę. Myślę, że jest 
mi mentalnie bliska.

Henryk Sawka, satyryk
Pomysł, żeby mnie zaprezentować w takiej konwencji wyszedł od Lilki,  
a że gram na gitarze, lubię piwo i przebieranki to się zgodziłem. Wy-
chodzę z założenia, że im człowiek starszy, to może nie ładniejszy, ale 
bardziej estetyczny, a szata wyraża człowieka. Dla mnie pozowanie, 
strojenie się jest przyjemną czynnością. Niestety, mam tak, że ja się so-
bie nigdy nie podobam, ani na żadnym zdjęciu, ani podczas występów. 
Żona jednak twierdzi, że wyszedłem dobrze, a skoro ona tak mówi, to 
ja jej wierzę.

Tomasz Najder



autor: Aneta Dolega / foto: Anna i Jacek Kasprzak - Studio Na Piętrze
stylizacja i make-up: Lilia Nogal / scenografia: Irina Nikolenko / włosy: Izabela Simonides, Aneta 
Styrczula / backstage: Krzysztof Zając / pieski do sesji: Alicja Żemojtel / stroje: Vistula, Bytom, 

Lavard, Recman, Sklep Jeździecki „Cavallo” / dekoracje: Opera Na Zamku, Hotel Dana, Stajnia Cor-
rina i Witold Jakubiec, Sylwester Chojnacki, Wiesława Krentowska „Fala”, Browar Pod Zamkiem, 

Kwiaciarnia Romantyczna Danuta Kitlas
Specjalne podziękowania dla Anny Szymaniak-Osipowicz

W sesji udział wzięli: Liliana Bogacka, Ewa Sawka, Izabela Marecka, Monika „Boska” Nowakowska, 
Monika Pyrek, Katarzyna Ostrowska-Clark, Aneta Figurska, Irina Nikolenko, Lilia Nogal, Piotr Krzy-

stek, Jan Lubiński, Jarosław Mroczek, Henryk Sawka, Tomasz Najder, Igor Górewicz
Wszystkie zdjęcia wchodzące w skład projektu zostaną opublikowane w wydaniu elektronicznym 

magazynu Prestiż: https://issuu.com/prestizszczecinski/

Monika Pyrek



Moda dla świadomych 

kobiet
Aleksandra Marczewska urodziła się w Szczecinie, ale kilkanaście ostatnich lat spędziła w Warszawie, pracując w dużych firmach odzieżowych. 
Odpowiadała ze realizację budżetów, planowanie i sprzedaż polskich marek modowych. – Tam nauczyłam się wszystkiego o tej kapryśnej branży 
– podkreśla.
Po latach spędzonych w korporacyjnych strukturach postanowiła pójść własną drogą, by zacząć realizować marzenie o swojej marce modowej. 
Tak powstało NOLOGO, stworzone z pasji do mody, świata i ludzi.



Odpowiedź na szybką modę i konsumpcjonizm 
NOLOGO przeciwstawia się nurtowi „wczoraj w sklepie, jutro 
na wysypisku śmieci”, gdyż tak w wielkim skrócie można opi-
sać fast fashion, czyli większość ubrań na rynku. Szybka moda, 
mimo że szyta według najnowszych trendów, jest produkowa-
na tanim kosztem. Ubrania z niskiej jakości materiałów szyb-
ko się niszczą, stają niepotrzebne, a ostatecznie zamieniają 
w śmieci.  NOLOGO jest odpowiedzią dla pań, które w swojej 
szafie nie gromadzą stosu rzeczy, przybywających z sezonu na 
sezon. Marka proponuje kobietom ubrania dobrej jakości, słu-
żące im przez lata. – Dla mnie moda to nie tylko aktualne trendy 
i sezonowe nowości, ale przede wszystkim ponadczasowy styl, 
klasa i dobre samopoczucie – mówi Aleksandra, po czym doda-
je: – Ubranie powinno nas ubierać, nie przebierać. Zależy mi na 
tym, żeby każda kobieta ubrana w NOLOGO czuła się pięknie  
i swobodnie.
W swoich autorskich kolekcjach Ola stawia na kosmopolitycz-
ny minimalizm w klasycznym wydaniu oraz wspomniane ma-
teriały wysokiej jakości. – Moje kolekcje powstają w Polsce, 
w małej pracowni krawieckiej. Tkaniny i dodatki wybieram  
u najlepszych włoskich dostawców. Sprowadzam je z dobrych 
hurtowni, które dostarczają materiały dla znanych marek luk-
susowych – zapewnia.
Mniej znaczy więcej
Aleksandra przygotowuje swoje kolekcje, kierując się zasadami 
szafy kapsułowej. Stawia na uniwersalne monochromatyczne 
kolory, pasujące niemal do wszystkiego, z których można zbu-
dować szereg sylwetek na różne okazje. –  Wszystkie ubrania 
NOLOGO połączysz ze sobą, mając pewność, że stworzą har-
monijną stylizację. Każdą sukienkę marki można założyć na 
wiele okazji oraz wiele sposobów. Wystarczy dobrać odpowied-
nie dodatki, biżuterię, buty i gotowe. W szpilkach pójdziesz na 
eleganckie wyjście, a w butach sportowych na spacer po uli-
cach miasta. Dodatkowo, moje ubrania powstają w większości 
z naturalnych dzianin i nie wymagają prasowania. Wyjmujesz je 
z walizki po długim locie, wrzucasz na siebie i od razu biegniesz 
dalej – mówi z uśmiechem Ola. 
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W NOLOGO każda kobieta znajdzie coś dla siebie.  
To niewielkie kolekcje, ale odpowiadające potrzebom 
nawet najbardziej wymagających klientek. Sukienki, 
bluzki, spodnie, spódnice, a nawet torby i akceso-
ria dostępne są na stronie sklepu internetowego:  
www.nologostore.pl. Aleksandra prowadzi również 
doradztwo i szkolenia. Pracuje z kobietami indywidu-
alnie, przeprowadza przeglądy szafy, dobiera paniom 
ubrania do sylwetki. Doradza co łączyć, a czego ab-
solutnie nie robić. Podpowiada swoim klientkom, jak 
skomponować dobrą garderobę, czym kierować się 
przy zakupach, a także jak odróżnić ubrania gorszej 
jakości od perełek, które będę służyły przez wiele 
sezonów. 
Obecnie Ola przygotowuje w Szczecinie showroom 
dla pań, wkrótce będzie też dostępny jej blog z po-
radami. Planuje wrócić w rodzinne strony, działać na 
lokalnym rynku. – Widzę, że Szczecin przeżywa rene-
sans i pojawia się mnóstwo możliwości – podkreśla 
Aleksandra.

autor: Karolina Wysocka 
/ foto: Aleksandra Marczewska, NOLOGO

Aleksandra Marczewska
+48 500 008 404
www.nologofashion.com
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NA SPRZEDAŻ  
Domy w Siadle Dolnym z widokiem na rzekę! 
Segmenty o powierzchni  103 m2, 105 m2, 116 m2 
i 118 m2

    Ceny od 499.000zł 

Szczecin, ul. Witkiewicza  45E

502 424 064  |  91 886 91 81

Więcej ofert na 
elite.nieruchomosci.pl

KUPUJ I SPRZEDAWAJ BEZPIECZNIE! 

biuro@elite.nieruchomosci.pl

www.domysiadlodolne.pl



Rewolucja 
na Pekao Szczecin Open 

Tegoroczny, 27. już turniej Pekao Szczecin Open ma znacząco różnić się od wszystkich dotychczasowych edycji. – Turniej będzie inny nie 
tylko sportowo, ale i artystycznie. Ponieważ Tennis Music Festival, czyli wydarzenie towarzyszące, po 20. latach istnienia zaczął tracić 
na atrakcyjności, zmienimy jego formułę i z koncertami „wyjdziemy w miasto” – zapowiada Krzysztof Bobala, organizator wydarzenia. 
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W tegorocznym Pekao Szczecin Open czeka nas mnóstwo nowości. 
Przebieg turnieju będzie zupełnie inny niż przez wszystkie ostatnie lata. 
Do tej pory w eliminacjach grało 32 zawodników i 4 z nich awansowa-
ło do turnieju głównego, gdzie ponownie było 32 tenisistów. Obecnie 
sytuacja się zmienia. W turnieju głównym występuje 48 zawodników,  
a eliminacje są tylko dla 4. Oznacza to, że nie ma już eliminacji w sobotę 
i niedzielę. Całe Pekao Szczecin Open ruszy od poniedziałku. Tego dnia 
będą eliminacje i pierwsza runda. 
Zmienia się również formuła artystyczna. 
Patrzymy na turniej od wielu lat i wciąż chcemy ewoluować. Wsłuchu-
jemy się w głosy kibiców, gości i sponsorów. Za nami 20. edycji turnieju 
Tennis Music Festival, czyli wydarzenia towarzyszącego. Zauważyli-
śmy, że festiwal powoli „zaczął nam siadać”, czyli tracić na atrakcyjno-
ści. Związane to jest zarówno z naszymi możliwościami budżetowymi, 
ale również z miejscem. Koncerty odbywały się w namiocie, który, deli-
katnie mówiąc, nie jest najładniejszy. Przy całym terenie kortów, który 
pięknieje, namiot wygląda coraz gorzej. Hala tenisowa zachwyca, alejki 
wyglądają dużo lepiej. No ale namiot zupełnie do tego nie pasuje. Ustali-
liśmy z głównymi sponsorami, że festiwal przenosimy więc „do miasta”. 
Odbędzie się w kilku miejscach. Będzie w Teatrze Polskim, w Trafostacji 
Sztuki, najprawdopodobniej w Starej Rzeźni. Od poniedziałku do piątku 
zaplanowaliśmy pięć koncertów. Wystąpią: Stanisława Celińska, zespół 
Raz Dwa Trzy, Mariusz Lubomski, Magdalena Kumorek oraz Włodek 
Pawlik. Imprezy będą biletowane. Część sponsorów otrzyma pulę bile-
tów dla gości. Muzyka będzie także na kortach. Po każdym meczu dnia 
zagra na żywo didżej z górnej półki. Chcemy, by goście zostawali na kor-
tach jak najdłużej, nie tylko w trakcie zawodów, ale i po nich.
A co z bankietem?
Rezygnujemy z formuły bankietu. Przygotujemy za to „koktajl turniejo-
wy”. Postaramy się go wynieść na jak najwyższy poziom organizacyjny. 
W hali tenisowej wybudujemy dla niego specjalną przestrzeń, która bę-
dzie przy strefie VIP. 
Pekao Szczecin Open będzie też okazją do podsumowania innego 
ogólnopolskiego wydarzenia.
Turniej stał się częścią programu koordynowanego przeze mnie z ra-
mienia Polskiego Związku Tenisowego i Ministerstwa Sportu. Program 
nazywa się Lotos PZT Polish Tour. Ma on stwarzać polskim zawodnikom  

i zawodniczkom możliwość zdobywania punktów w rankingach. Ma 
również promować tenis. To unikatowy pomysł połączenia aż dziesię-
ciu zawodowych turniejów tenisowych, które w 2019 roku zostaną ro-
zegrane w różnych zakątkach Polski. „Wisienką na torcie” będzie nasz, 
największy w Polsce szczeciński turniej tenisowy. Podczas niego koń-
czymy wspomniany program. Przyjadą przedstawiciele głównych spon-
sorów, dyrektorzy wszystkich turniejów. Mam nadzieję, że to właśnie  
w Szczecinie zapowiemy kontynuację Lotos PZT Polish Tour.
Rzeczywiście zapowiada się turniej zupełnie inny od pozostałych. 
Czy będzie najlepszy z dotychczasowych?
Na pewno będzie inny. Trudno przebić ten zorganizowany na 25-lecie 
Pekao Szczecin Open. Wtedy była doskonała pogoda, wygrał Richard 
Gasquet, było cudownie. Mam nadzieję, że uda się dalej organizować 
wydarzenia, a chcą chyba tego wszyscy: kibice, miasto, chcemy i my. 
Musimy jednak je zmieniać. Teraz chcemy, by był jeszcze bardziej mul-
timedialny, by pokazywać go jak najwięcej w sieci. Zobaczymy też jak 
przyjmie się festiwal muzyczny na zewnątrz. Docierają do nas pierw-
sze sygnały, że to doskonały pomysł. Mam nadzieję, że zaistnieje on  
i bardzo dużo wniesie do życia kulturalnego Szczecina. 

Tennis Music & Art Festival
• Stanisława Celińska, „Malinowa”, 9 września, poniedziałek,  

Teatr Polski
• Magda Kumorek i Tubis Trio, „Komeda Perspektywa Nova”,  

10 września, wtorek, Trafostacja Sztuki
• Włodek Pawlik Trio, „Pawlik Moniuszko Polish Jazz”,  

11 września, środa, Trafostacja Sztuki
• Raz Dwa Trzy, „Raz Dwa Trzy Młynarski”, 12 września, 

czwartek, Teatr Polski, scena na Łasztowni
• Mariusz Lubomski z zespołem, promocja nowej płyty,  

13 września, piątek, Lulu Club
start: 19.00

Rozmawiał: Andrzej Kus / foto: Miguel Gaudencio 
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Czeko- 
ladowe  

miasto
Czekolada poprawia humor, pozytywnie działa na pa-
mięć, a żeby zrelaksować się wystarczy sam jej zapach… 
To wie prawie każdy. Nie wszyscy jednak są świadomi 
tego, że Szczecin pachnie czekoladą, a od niedawna tak-
że znów nią smakuje! 

„Basztowa”, „Kapitańska”, „Koncertowa”, „Magnolia”, „Koliber”, „Pian-
ka Odrzańska”… Starsze pokolenie szczecinian z pewnością pamięta 
niektóre słodkości, jakie dawniej były produkowane w fabryce „Gryf”. 
Dziś firma nie wytwarza już produktów detalicznych, ale wciąż dzia-
ła, a smak jej czekolady jest na wyciągnięcie ręki: w wielu popularnych 
produktach, które możemy kupić w sklepach. Co więcej, historia szcze-
cińskich słodkości jest ciekawsza, dłuższa i aktualniejsza niż się na po-
zór wydaje. Drodzy czytelnicy, czekolada w dłoń! Wyruszamy w podróż 
pełną słodkich opowieści.
Powrót czekoladowych słodkości
Był rok 2016. Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „Gryf” S.A. 

obchodziło siedemdziesiąte urodziny i w związku z tym Alicja Kowal-
ska zyskała szansę, by zobaczyć zakład od środka. Miejsce zrobiło na 
niej ogromne wrażenie. – Po wyjściu z fabryki „Gryf” byłam w euforii, 
która utrzymywała się przez wiele godzin. Później zauważyłam reakcje 
szczecinian, pamiętających dawne wyroby „Gryfa” lub pragnących po-
znać ich smak. Zamarzyłam sobie przywrócić na rynek lokalny wyroby 
czekoladowe na bazie produktu z fabryki – wspomina pani Alicja. Tak 
wyglądały początki Szczecińskiej Manufaktury Czekolady „Oderro”. 
Projektu na wskroś lokalnego, który od początku do końca, zanurzony 
jest w naszym mieście. A dokładniej: od czekolady ze szczecińskiej fa-
bryki, po nazwy pralinek, przypominające o specyfice miasta. 

Ludzie41 



Obecnie firma Alicji Kowalskiej tworzy rzemieślnicze czekoladki, które 
zachwycają naturalnością, jakością, oryginalnymi smakami i wyglądem. 
Co jednak najważniejsze: powstają na bazie produktu z „Gryfa”. Dzięki 
temu możemy nie tylko rozkoszować się słodkim zapachem znad Odry, 
ale też spróbować prawdziwej, szczecińskiej czekolady! Pani Alicja przy-
wróciła smak, o którym od dawna marzyło wielu mieszkańców miasta, 
a jej działania już zostały docenione. Właścicielka „Oderro” została 
wyróżniona w plebiscycie „Magnolie Biznesu” w kategorii „Z miłości do 
Szczecina”. 
– To ogromne zaskoczenie, bo jestem dopiero na początku drogi. Bar-
dzo się cieszę, że mnie doceniono i zauważono aspekt „szczecińskości” 
– podkreśla pani Alicja. Manufakturę wyróżniło też miasto. – Zrobiłam 
specjalne pudełka na potrzeby reprezentacyjne magistratu – mówi 
właścicielka „Oderro”. Przygotowała limitowaną edycję czekoladek  
z logo Szczecin Floating Garden. W środku znajduje się prawdziwy ogród 
smaków: róża, malina, wanilia z pomarańczą, migdały z miodem czy 
morele z marcepanem. Przy okazji, warto zaznaczyć, że praliny firmy 
„Oderro” to nie tylko czekolada z fabryki „Gryf”, ale też naturalne skład-
niki i własne receptury. Pani Alicja sama wymyśliła smaki, nadzienia to 
jej autorskie pomysły. Pralinki wykonuje zaś własnoręcznie. Dodaje do 
nich świeżą śmietankę i bardzo dba o skład czekoladek. Nie znajdziemy 
w nich sztucznych aromatów, barwników, tłuszczu palmowego czy kon-
serwantów. A jakie rarytasy ukrywają się w stylowych pudełeczkach 
marki „Oderro”? Można w nich znaleźć czekoladki o tak wdzięcznych 
dla ucha szczecinian nazwach jak: „Różanka”, „Toffisz”, „Rozkosz Bos-
mana” czy „Radosny Gryf”.
Ciekawostką jest też to, że pani Alicja została czekoladnikiem z pasji 
do tworzenia i zainteresowania słodką historią miasta. Właścicielka 
„Oderro” jest samoukiem. Wcześniej pracowała jako marketingowiec, 
dziennikarz, grafik i fotograf, a w międzyczasie chętnie przygotowy-
wała słodkości dla najbliższych. Obdarowywała ich własnoręcznie 
wykonywanymi truflami czekoladowymi. Teraz te doświadczenia oraz 
pasje pomagają jej w rozwijaniu manufaktury. – Wszystko robię sama. 
Uczyłam się na własnych błędach. Zawsze mogłam jednak liczyć na 
pomoc pani Basi Cebrat, technolog z „Gryfa” – mówi Alicja Kowalska. 
Wyrób pralinek to proces pracochłonny, wymaga dużo cierpliwości  
i samozaparcia, ale właścicielka manufaktury do wszystkiego podchodzi  
z zaangażowaniem oraz pasją. Motywację do działania, rozwijania 
firmy dają jej zaś pozytywne opinie klientów oraz bliskich. – Mam po-
mysły na inne rzeczy. Chciałabym wprowadzić produkty wpisujące się  
w historię Szczecina. Marzę o czekoladziarni, przypominającej o działal-
ności „Gryfa”. Myślę, że to dałoby radość nie tylko szczecinianom, ale 
też turystom, odwiedzającym nasze miasto – podkreśla z uśmiechem.
Warto również wspomnieć o źródle nazwy firmy pani Alicji. Inspiracją 
dla „Oderro” był zakład „Kakao-Werk ODERO Stettin”, który mieścił się 
dawniej, jeszcze kiedy Szczecin był niemiecki, przy obecnej ul. Dubois 
23. Właśnie w jego budynku po wojnie zaczął działać „Gryf”. I w tym 
miejscu zaczyna się kolejna czekoladowa historia, choć ściśle powiąza-
na z pierwszą…
Smak szczecińskiej czekolady
Fabryka „Gryf”, z której wyrobów korzysta Alicja Kowalska, istnieje od 
73 lat, ale czekoladowa historia Szczecina jest o wiele dłuższa. Zanim 
jednak przejdziemy do jej początków, warto bliżej przyjrzeć się tej fir-
mie. Większość z nas kojarzy słodki, intensywny zapach, który wydoby-
wa się z budynku przy ul. Władysława IV, ale mało kto wie, co dokładnie 
jest tam dziś produkowane. Fabryka powstała w 1946 roku, a do 1995 
roku były w niej tworzone produkty detaliczne: czekolady, cukierki  
i bombonierki. 
Dziś „Gryf” to jeden z dwóch polskich zakładów, zajmujących się przera-
bianiem ziaren kakaowych na skalę przemysłową. W 2007 roku fabrykę 
przejęła francuska grupa Cémoi. – To firma rodzinna, z tradycjami, dla 
której ważna jest zarówno jakość produktów, jak i pracownicy – pod-
kreśla Christophe Guillemant, dyrektor zarządzający PPC „Gryf” S.A.. 
Nowy właściciel zmodernizował miejsce. Stale inwestuje też w utrzy-
manie wiekowego budynku. Firma mocno się rozwinęła. – W 2007 roku 
poziom produkcji był trzy razy mniejszy – mówi Christophe Guillemant. 
A co dokładnie powstaje w „Gryfie”? – Dziś fabryka produkuje 30 ty-
sięcy ton wyrobów z ziarna kakaowego rocznie, a podstawą naszej 

działalności są dwa filary. Produkujemy półprodukty. Pierwszy filar to 
czekolady przemysłowe do dalszego przerobu, na które mamy wielu 
klientów w Polsce. Drugi to produkty kakaowe, w tym miazga, tłuszcz 
i proszek. Wysyłamy je głównie do naszych producentów we Francji, 
a tam powstają z nich produkty detaliczne, sprzedawane w sklepach. 
Priorytetem firmy jest umocnienie tych dwóch filarów oraz utrzymanie 
zabytkowego budynku – mówi Christophe Guillemant, po czym doda-
je: – Musimy o to dbać, gdyż jesteśmy w centrum Szczecina. Jesteśmy 
elementem miasta. 
Firma działa prężnie, stale się rozwijając. – Pracujemy na okrągło, rzad-
ko kiedy się zatrzymujemy. Mamy też system weekendowy. Zatrudnia-
my sto dwadzieścia osób i aktualnie poszukujemy pracowników – mówi 
dyrektor zarządzający „Gryfa”. Ciekawostką jest też fakt, że powstają-
ce w fabryce produkty są bardzo różnorodne. – Obecnie mamy około 
pięćdziesięciu aktywnych receptur. Jesteśmy elastyczni, dostosowu-
jemy się do klientów i dzięki temu współpracujemy z dużymi firmami. 
Potrafimy opracowywać specjalne, dostosowane do nich receptury 
– wyjaśnia dyrektor. W „Gryfie” tworzy się nawet wyroby w wersji bio  
i bez tłuszczu palmowego. Dyrektor przyznaje też, że atmosfera w pra-
cy jest przyjemna, a zatrudnieni chętnie próbują wyrobów, co z kolei po-
zwala wyeliminować błędy. Oczywiście wszystko jest też drobiazgowo 
sprawdzane w laboratorium i dziale jakości. Na smak wyrobów pracuje 
zespół doświadczonych pracowników. W tym miejscu warto również 
zaznaczyć, że czekolada produkowana w „Gryfie” może się pochwalić 
licznymi certyfikatami jakościowymi. 
Ciekawy jest też proces produkcji słodkich wyrobów w fabryce. Naj-
pierw ziarno przypływa dużymi statkami i trafia do zakładu przez port 
w Szczecinie, Amsterdamie lub Hamburgu. Tu zaczyna się prawdziwa 
magia. Stary budynek fabryki wymusza specyficzny sposób produkcji 
wyrobów. Na każdym piętrze powstaje część procesu, a mówiąc ogól-
niej: czekolada tworzona jest od góry do dołu.
– Najpierw ziarno trzeba oczyścić, a później można przejść do jego prze-
robu. Na górnym piętrze poddaje się je prażeniu. Podgrzane powietrze 
pozwala wydobyć walory smakowe kakao – mówi Christophe Guille-
mant. Później następują kolejne etapy procesu, w których uzyskuje się 
miazgę, a z niej proszek i tłuszcz z ziarna kakaowego. Następnie miesza 
się je z cukrem, mlekiem oraz innymi dodatkami. Tak powstaje czeko-
lada. – Z ziarna kakaowego uzyskujemy trzy produkty, które mieszamy 
w różnych proporcjach, by produkować różne rodzaje czekolady – wy-
jaśnia dyrektor. Po oczyszczeniu, prażeniu, wyłuskaniu, podgrzewaniu, 
mieleniu, mieszaniu, chłodzeniu oraz szeregu innych, drobiazgowych 
czynności w końcu uzyskuje się produkt końcowy. Czekolada opuszcza 
zakład w postaci płynnej lub płatków. Głównie jednak w pierwszej wer-
sji, gdyż taką przyjmują duże polskie zakłady cukiernicze, które później 
wykorzystują ją do tworzenia własnych wyrobów. – Codziennie ładuje-
my pięć, sześć cystern – podkreśla Christophe Guillemant. 
Dyrektor z pasją opowiada o fabryce i czekoladzie. Widać, że lubi to, 
co robi. – Pracujemy z przyjemnym produktem – mówi z uśmiechem. 
A czy sam chętnie sięga po słodkie wyroby z fabryki i ma wśród nich 
faworyta? – Tak, moja ulubiona czekolada to ta, która zawiera 70% ka-
kao – przyznaje Christophe Guillemant. Jak widać, mimo, że „Gryf” od 
lat nie produkuje produktów detalicznych, działa i co więcej: radzi sobie 
świetnie. – Fabryka wciąż jest bardzo ważna – podkreśla Alicja Kowal-
ska, która wyjątkowość swoich pralinek zawdzięcza między innymi pro-
duktom z zakładu. 
Siłą „Oderro” jest lokalność, jednak manufaktura nie byłaby tak wyjąt-
kowa, gdyby nie „Gryf”, a fabryka tak unikatowa, gdyby nie czekolado-
wa przeszłość Szczecina… 
Miasto z czekoladą w tle
Zapach czekolady jest wizytówką naszego miasta od lat. – Jedna z pra-
cownic „Gryfa” powiedziała mi kiedyś, że Szczecin to jedyne miasto 
portowe, które pachnie czekoladą – wspomina Alicja Kowalska.
Ile jest w tym prawdy? Trudno stwierdzić, ale coś na pewno. Turyści czę-
sto zwracają uwagę na słodki zapach. Niestety, niewielu mieszkańców 
naszego miasta zna jego czekoladową historię na tyle, by o niej szerzej 
opowiedzieć… A jest o czym! Kakao związane jest ze Szczecinem znacz-
nie dłużej niż od powstania „Gryfa”.



W czasach, kiedy nasze miasto było niemieckie, na jego terenie równo-
legle działały dwie fabryki czekolady. Na pewno niemały wpływ miała 
na to dobra lokalizacja Szczecina. – Z pewnością bliskość dużych por-
tów, gdyż kakao transportowane jest statkami – wyjaśnia pani Alicja. 
Jedna z fabryk nazywała się „Flemming & Buchholz Schokoladen & Zuc-
kerwarenfabrik” i powstała w 1884 roku. Produkowano w niej m.in. ku-
wertury i masy kakaowe. Po wybudowaniu własnego zakładu przenio-
sła się na dzisiejszą ulicę Spedytorską 6/7. Obecnie w budynku dawnego 
zakładu znajduje się Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 
– Miejsce powstało w latach 1912-1913. Budynek jest podobny do tego, 
w którym mieści się teraz fabryka „Gryf”. Na każdym piętrze odbywała 
się część procesu produkcji – mówi pani Alicja.
Drugi zakład znajdował się przy obecnej ulicy Dubois 23. Należał do Al-
berta Kreya, a później do spółki Doering&Co. i wówczas nazywał się 
„Kakao-Werk ODERO Stettin”. Produkowano w nim czekolady, kakao 
oraz wyroby cukiernicze. – Fabryka powstała w 1856 roku. Tworzono 
w niej popularne wówczas produkty, np. czekoladę „Lotti” czy kakao 
„Greif”. To właśnie w tym miejscu, po wojnie, zaczęła działać polska 
fabryka. Początkowo nazywała się PPS „Odero”. Później zmienio-
no nazwę na „Gryf”, a następnie przeniesiono zakład na Łasztownię  
(ul. Władysława IV – przyp. red). Co ciekawe, polska fabryka jeszcze 
do lat 60. XX wieku pracowała na części niemieckiego wyposażenia. 
Do dziś w zakładzie znajdują się wiekowe, nadal sprawne urządzenia – 
mówi Alicja Kowalska. Miłośniczka czekoladowego Szczecina przywo-
łuje też legendę związaną z fabryką na Dubois. – Podobno w budynku,  
w którym niegdyś miał znajdować się klasztor, mieszkał duch nieszczę-
śliwie zakochanego mnicha. Kiedy znajdowała się w nim polska fabryka, 
straszył w szatni pracownice – mówi pani Alicja. Sam wygląd budynku 
na Dubois jest też bardzo ciekawy i nawet dziś można znaleźć na nim 
ślady czekoladowej przeszłości. Pisał o tym Michał Rembas w drugiej 
części książki „Cuda na fasadach”. Na gmachu znajduje się płaskorzeź-
ba rzymskiej personifikacji pomyślności (Felicita). U stóp kobiety, na 
jednej z łodzi, widać inicjały dawnego właściciela fabryki Alberta Kreya, 
a w tle panoramę miasta.  
Ten artykuł prezentuje tylko niewielki wycinek czekoladowych historii 
Szczecina. Może dzięki niemu spojrzycie na nasze miasto z nieco innej, 
słodszej strony. Kakaowa historia Szczecina, to coś, co wyróżnia nas na 
tle innych. Warto ją znać i o niej mówić. Mamy się czym chwalić, o czym 
opowiadać. To kolejna atrakcja, która może przyciągać turystów. Tym 
bardziej, że teraz już nie tylko pachniemy czekoladą, ale też nią smaku-
jemy! Jak dobrze, że mamy ludzi, którzy kochają Szczecin i widzą w nim 
potencjał. Takich jak Alicja Kowalska z „Oderro” czy pracownicy „Gryfa” 
z dyrektorem fabryki na czele. 

autor: Karolina Wysocka/ foto: Jarosław Gaszyński, 
Krzysztof Jerszyński
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Projektujemy od 12 lat. Patrząc przez pryzmat naszych usług możemy śmiało powiedzieć: na-
staje czas nowego, świadomego Polaka. To Polak otwarty, podróżujący – obywatel świata, lider 

swojego przedsiębiorstwa, dbający o relacje. Świadomy piękna i z poczuciem estetyki, mający 
wiedzę, iż funkcjonalność i ergonomia ułatwiają życie, a klimat i styl pomagają w budowaniu 

dobrych relacji. To Polak, który wie, że wnętrza firmowe tworzą wizerunek i ugruntowują pozy-
cję przedsiębiorstwa, są tłem budującym markę i komfortowym miejscem dla rozwijających się 

zespołów. 
Czas pokazuje dynamiczną ścieżkę rozwoju i ewolucji Polaka. Cieszymy się, że możemy czynnie  

w tym procesie uczestniczyć, a nasze realizacje są coraz bardziej ambitne – najwyższy światowy po-
ziom dzieje się w Polsce. 

NOWI, 
ŚWIADOMI 

POLACY 

ARANŻACJE 
I ARCHITEKTURA 
WNĘTRZ 



foto: materiały prasowe

Świadomość i szerokie horyzonty na-
szych klientów pobudzają do ciągłego 
rozwoju, do nadania innej, bardziej zorga-
nizowanej i kompleksowej jakości usług. 
Dziękujemy za wieloletnie zaufanie. 

Jeśli chcesz poprawić komfort i jakość 
swojego wnętrza i skorzystać z usług 
profesjonalistów, zapraszamy do współ-
pracy.

S-LINE STUDIO
Marta Sobieszek 606 806 160

Grzegorz Kumiszcza 663 888 082

ul. Walczaka 12/1-2
66-400 Gorzów Wlkp. 

www.s-linestudio.pl



Ostatnia modystka 
w Szczecinie

Ewa Tokarska zajmuje się produkcją kapeluszy. Przez 30 lat wyprodukowała ich kilkaset. – Przygotowanie jednego zajmuje mi około tygodnia – 
przyznaje. – Jestem ostatnią modystką w naszym mieście, ale mojego zajęcia nie traktuję już jako pracy. To moja największa pasja. 

Chodząc po sklepach i oglądając różnego rodzaju przedmioty nie zdaje-
my sobie często sprawy z tego, ile pracy i wysiłku potrzeba na ich wy-
produkowanie. Doskonale wie o tym pani Ewa Tokarska, która jest jedy-
ną modystką w naszym 400-tysięcznym mieście. Przyznaje, że zakład 
prowadzi głównie z pasji. Warto jednak do niego zajrzeć. Znajdziemy  
w nim bowiem setki pięknych, ręcznie robionych kapeluszy. 
– Przygotowanie jednego kapelusza to dosyć skomplikowany proces – 

opowiada. – Zajmuje mi to około tygodnia. Potrzebny jest do tego m.in. 
dobry surowiec, potrzeba też dużo cierpliwości. Surowiec początkowo 
zwilżam i nakładam na formę. Są różne rodzaje form. Czekam następ-
nie dwa dni aż uformowany kapelusz wyschnie. Następnie doprasowuję  
i usuwam nierówności. Często też, dla usztywnienia, obszywam dru-
tem. Dodaję także lamówkę. W zależności od tego dla kogo kapelusz 
jest przeznaczony, umieszczam odpowiednie elementy: z taśmy – dla 
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kobiet, ze skóry – dla mężczyzn. Później pracuję przy główce, nad parą 
szczotkuję ją i nadaję jej odpowiedni kształt. 
To oczywiście tylko niewielki skrót tego, jak powstają piękne kapelusze 
pani Ewy. W ich przygotowanie wkłada mnóstwo serca. Tak naprawdę 
to klient decyduje, jak ma wyglądać jego wymarzone nakrycie głowy. 
Zadaniem modystki jest spełnić te oczekiwania, a dla niej nie ma rzeczy 
niemożliwych. 
– Zajmuję się także czyszczeniem kapeluszy. Jest to proces dłuższy niż 
stworzenie nowego nakrycia głowy – opowiada. – Przychodzą do mnie 
szczecińscy kominiarze, którzy korzystają z moich usług. Nie ma możli-
wości, by kapelusz wrzucić do pralki i wyprać. Mamy zagwarantowane, 
że się wtedy zniszczy. Należy go rozebrać do stanu surowego, dopiero 
wtedy wyczyścić i poskładać na nowo. Taka czynność potrafi zająć na-
wet dwa tygodnie. 
Pani Ewa swój zakład prowadzi przy ulicy Bohaterów Getta Warszaw-
skiego. Jest tutaj od 11 lat. Wcześniej można ją było znaleźć przy Dep-
taku Bogusława. 
– W zawodzie pracuję jednak lat 30 – wspomina. – Przyłączyłam się do 
kuzynki, która początkowo zajmowała się przygotowywaniem welo-
nów ślubnych i innych nakryć głowy na tę okazję. Weszłyśmy w spółkę 

i poszerzyłyśmy asortyment. Dawniej zakład modystki znajdował się 
przy al. Wojska Polskiego. Zaraziła mnie tym zajęciem jego właściciel-
ka, która przychodziła do nas i zdradzała mi wszystkie tajniki zawodu. 
Tak się wciągnęłam – dodaje. 
Modystka przyznaje, że trudno jej policzyć, ile do tej pory zrobiła w swo-
im życiu kapeluszy. Z pewnością są to setki. Niestety ich popularność  
w ostatnich latach mocno spadła. Tygodniowo odwiedza ją kilku klientów. 
– Są to ludzie, którzy szukają nakryć głowy idąc do teatru czy opery 
– mówi. – Przychodzą również muzycy i coraz częściej studenci. Tacy, 
którzy mają w sobie trochę więcej energii. Mam też klientów pochodze-
nia żydowskiego czy Cyganów. Przyjeżdżają nawet ze Szwecji. 
Rzemieślniczkę w zakładzie można znaleźć przez sześć dni w tygodniu. 
Ogłasza się również w sieci. 
– Ludzie kupują kapelusze z różnych sklepów, przez internet. Mnóstwo 
przychodzi z nimi do mnie i prosi o to, bym coś poprawiła. Oczywiście, 
nie ma problemu. Wypożyczam także nakrycia głowy na specjalne oka-
zje. Uwielbiam to zajęcie. Wiem, że czasem zaniedbuję przez to rodzinę, 
ale cieszę się, bo wszyscy mnie doskonale rozumieją – podsumowuje.  

autor: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński



Najciekawsze inwestycje 
deweloperskie

Marzysz o własnych „czterech kątach” w Szczecinie, a może śnisz o pięknym apartamencie z widokiem na morze? Co powiesz na oryginalny dom 
w prestiżowej dzielnicy lub wygodne mieszkanie w centrum albo własną prywatną przestrzeń blisko plaży? Przejrzyj poniższe zestawienie i znajdź 
idealne lokum dla siebie. 
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Rodzinne Osiedle Lajkonik, Vastbouw
Vastbouw Polska Sp. z o.o. wyróżnia kompleksowość oraz przywiąza-
nie uwagi do architektonicznych detali. Firma aktualnie realizuje Osie-
dle Lajkonik, które powstaje przy ulicy Krakowskiej na szczecińskich 
Gumieńcach. Projekt będzie stanowił zespół 9 budynków apartamen-
towych. W każdym z nich znajdzie się 6 mieszkań, a dodatkowo wybu-
dowanych zostanie 29 garaży w poziomie parteru. Co więcej, lokale na 
parterze będę posiadać ogródki przydomowe, a te na piętrach – prze-
stronne balkony. W ramach inwestycji powstaną także m.in. pieszo-
-jezdnia, oświetlenie, miejsca postojowe, plac zabaw, jak również tereny 
zielone z drzewami i krzewami. Dużym atutem osiedla jest dobra komu-
nikacja z centrum miasta. Do śródmieścia można dojechać samocho-
dem w ciągu 10 minut, a w pobliżu znajduje się przystanek autobusowy 
linii 60. Co więcej, w najbliższej okolicy inwestycji znajdują się sklepy 
spożywcze oraz szkoła podstawowa z bogatą infrastrukturą sportową.

Niezwykły dom na Pogodnie, Tues Developer
Firmę Tues Developer tworzy doświadczony zespół specjalistów. Ich 
najnowszy projekt znajduje się w Szczecinie, na ulicy Waleriana Łuka-
sińskiego w prestiżowej dzielnicy Pogodno. To nietuzinkowy dom, który 
wyróżnia się nie tylko ciekawym wyglądem, ale też niezwykłą funkcjo-
nalnością. Atuty budynku to nowoczesne wzornictwo, wysoki komfort, 
unikatowa stolarka okienna oraz ogromny taras drewniany. Jak pod-
kreślają twórcy inwestycji – dom został zaprojektowany tak, by przez 
dekady przekraczał oczekiwania jego mieszkańców. Ponadstandardo-
wa izolacja zagwarantuje oszczędność, ogrzewanie podłogowe sprawi,  
że zawsze będzie ciepło, przeszklenia zapewnią dużą ilość światła,  
a taras będzie stanowił idealnie miejsce do biesiadowania z bliskimi. 
Dużym atutem jest lokalizacja w spokojnej i malowniczej okolicy, wśród 
zieleni oraz willowej zabudowy. Co więcej, w pobliżu znajdują się kort 
tenisowy, sklepy, banki, urząd pocztowy, basen, szkoła, a także lokale 
gastronomiczne.

Stylowa Kamienica Dohrna, Broker Nieruchomości
Broker Nieruchomości to firma, która na lokalnym rynku istnieje już od 
20 lat. Obecnie zajmuje się Kamienicą Dohrna, która właśnie otrzyma-
ła nowe życie. Rewitalizowany budynek o powierzchni około 3500 m2 
będzie doskonałym miejscem dla rozwijania własnych przedsięwzięć. 
Co więcej, obiekt znajduje się w ścisłym centrum Szczecina, przy uli-
cy 3 Maja 22. Budynek to doskonałe miejsce dla przestrzeni biurowych  
i lokali usługowych, w tym: restauracji, kawiarni, banków, punktów pocz-
towych oraz gabinetów lekarskich. Warto także dodać, że w kamienicy 
nie zabraknie recepcji, wind, klimatyzacji, całodobowej ochrony, syste-
mu kontroli dostępu, rowerowni, ogrodu, a nawet – boiska na dachu! 
Dużym atutem jest też lokalizacja miejsca. W najbliższej okolicy znajdu-
ją się ważne urzędy, hotele, postój taksówek, sklepy oraz restauracje,  
a także dworzec kolejowy i autobusowy. 

Villa Botanika przy parku, Tomaszewicz Development
Przedsiębiorstwo Tomaszewicz swoimi korzeniami sięga 1985 roku. 
Firma aktualnie realizuje ekskluzywną inwestycję przy Parku Kasprowi-
cza. Villa Botanica to niebanalny, nowoczesny budynek, które znajduje 
się w zacisznym i nastrojowym miejscu pośród zieleni. Z dala od zgieł-
ku, a jednocześnie blisko centrum. Apartamentowiec przy Bułgarskiej  
8 posiada 14 mieszkań o powierzchni od 38 m2 do 110 m2, wyróżnia-
jących się podwyższonym standardem deweloperskim. Lokale mają 
zapewnione ogrzewanie podłogowe oraz miejsca postojowe pod bu-
dynkiem. Dodatkowo, każde mieszkanie posiada balkon, taras lub ogró-
dek. W budynku znalazło się też miejsce dla windy do poziomu garażu 
podziemnego. Inwestycja to również zamknięty i monitorowany teren, 
miejsca przed budynkiem oraz wózkownia/rowerownia. Ogromnym 
atutem kameralnego apartamentowca jest lokalizacja, blisko Parku 
Kasprowicza, Różanki i Arkonki. Warto dodać, że podróż do centrum 
miasta zajmuje tylko kilka minut, a w bliskiej odległości od inwestycji 
znajdują się przystanki autobusowy oraz tramwajowy, a także stacja 
rowerów miejskich.
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Apartamenty nad morzem, Alsecco Deweloper
Alsecco Deweloper to szczecińska firma, która dużą uwagę przywiązuje 
do jakości, komfortu i wygody. Ich najnowsza inwestycja znajduje się  
w zachodniej części Rewala, w cichej, spokojnej okolicy, tuż obok bał-
tyckiej plaży. Staną tam cztery nowoczesne budynki z apartamentami 
o zróżnicowanej powierzchni – od 20 m2 z balkonami, po lokale mają-
ce 62 i 70 m2, usytuowane na najwyższych kondygnacjach z wyjściem  
na przestronne tarasy. Apartamentowce charakteryzować się będzie 
oryginalną architekturą z funkcjonalnie, przestronnie zaprojektowa-
nymi wnętrzami. Inwestycja powstaje bowiem z dbałością o najdrob-
niejsze szczegóły. Co więcej, budynki doskonale będą komponować się  
z nadmorskim krajobrazem. Największe atuty inwestycji to m.in. dobra 
lokalizacja, wysoki standard, podziemna hala garażowa, pełne ogrodze-
nie, monitoring i 24 godzinna recepcja. Co ciekawe, dla osób inwestu-
jących w nieruchomości przewidziano atrakcyjne warunki komplekso-
wego najmu apartamentu, z możliwością tzw. pobytu inwestorskiego.

Villa 44 na wakacje, TLS Developer
TLS Developer to dynamicznie rozwijająca się firma, której zespół sta-
nowią doświadczeni specjaliści. Deweloper aktualnie zajmuje się inwe-
stycją Villa 44 w Świnoujściu, której nazwa odnosi się do ilości wysp, 
należących do nadmorskiej miejscowości. Projekt to 24 apartamenty 
w luksusowej willi, znajdującej się zaledwie 200 metrów od plaży i 90 
metrów od promenady. Inwestycję cechuje wysoki standard wyposa-
żenia mieszkań oraz wykończenia budynku. Villa 44 to 5 kondygnacji 
nadziemnych i 1 jedna podziemna (10 miejsc parkingowych), w tym 
lokale na parterze z ogródkami, a na wyższych piętrach z balkonami.  
Co więcej, w ofercie są stylowe, eleganckie wnętrza w 3 wariantach, 
zaprojektowane ze szczególną starannością o detale. Dużym atutem 
jest też lokalizacja miejsca, w kameralnej, zacisznej części Świnoujścia 
w otoczeniu zieleni. Co więcej, miejsce to idealna inwestycja na przy-
szłość. Prócz tego, istnieje możliwość zarządzania wynajmem aparta-
mentu.



Kameralne Śliwkowe Osiedle, Gryf Development 
Spółka Gryf Development specjalizuje się w budowie i sprzedaży ka-
meralnych, zamkniętych osiedli mieszkaniowych. Ich ostatni projekt 
to Osiedle Śliwkowe, które powstaje w podszczecińskich Warzymi-
cach. Obiekt będzie obejmował 8 komfortowych budynków, mających 
windy, piwnice oraz garaże. Aktualnie realizowany jest pierwszy etap 
inwestycji, w ramach którego można nabyć mieszkania deweloperskie 
o powierzchni od 40 do 126 m2. Lokale będą jasne i przestronne, usytu-
owane od strony południowej. Co więcej, wszystkie mieszkania zostaną 
dodatkowo wyposażone w specjalnie zaprojektowaną powierzchnię do 
wypoczynku: przydomowe ogrody, balkony, loggie lub tarasy. Z kolei 
na ostatniej kondygnacji znajdować się będą dwupoziomowe lokale  
z antresolami. Dużym atutem powstającego osiedla jest szybki i spraw-
ny dojazd do centrum, a także bliskość placówek szkolnych, medycz-
nych oraz obiektów handlowych. Miłośników zieleni na pewno zadowoli 
również sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry, jak rów-
nież pobliskie trasy rowerowe.

Mieszkanie na Strzałowskiej, Wąsowicz
Firma Wąsowicz realizuje osiedla domów jednorodzinnych i wieloro-
dzinnych. Stara się, by powstawały one w cichej, spokojnej okolicy. 
Jedną z inwestycji firmy jest budynek przy ulicy Strzałowskiej, w któ-
rym znajduje się 12 mieszkań o powierzchni od 31 do 88 m2.  Każde  
z nich ma ogródek lub balkon, a część – indywidualne wejścia. Co więcej,  
w budynku są komórki lokatorskie, a wokół inwestycji znajdują się 
miejsca postojowe przypisane do poszczególnych lokali mieszkalnych. 
Dużym atutem inwestycji jest lokalizacja. Miłośnikom zieleni z pewno-
ścią  spodoba się to, że z mieszkań na najwyższej kondygnacji rozpo-
ściera się piękny widok na Odrę i jezioro Dąbie. Ważne jest również to,  
że w bliskiej odległości znajduje się przystanek autobusowy linii nr 58 
i tramwajowy linii 6. Do centrum można zaś dojechać ulicami Pokoju  
i Bogumińską lub Wiszesława oraz Dębogórską.

Opracowała: Karolina Wysocka / foto: materiały prasowe
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Ukryte piękno  
Szczecina

Kilka minut na instagramowym profilu Moniki Szymanik i zapewniam, że zaraz zaczniecie przebierać nogami by wyjść  
w miasto, stać się jak flâneur, a z włóczęgi po miejskich uliczkach czerpać przyjemność oraz inspirację. Bo Szczecin jest 
jak tajemniczy palimpsest… W każdym miejscu można doszukać się śladów przeszłości oraz wydarzeń, które zostały od-
ciśnięte w jego twardych murach. A to, jak bardzo jest ciekawy i jak wiele jeszcze można odkryć doskonale obrazuje profil 
kamienica_w_lesie.

Wystarczy tylko trochę poszukać, by wśród zalewu podob-
nych profili na Instagramie, znaleźć perełki, a także nie-
zwykłych ludzi, jacy za nimi stoją. Jedną z takich osób jest 
właśnie pani Monika, która na profilu kamienica_w_lesie 
prezentuje Szczecin tak, jak jeszcze nikt go nie pokazywał.
Inne spojrzenia na miasto
 „Niereformowalny miłośnik stareńkiego Szczecina. Pokazu-
ję Szczecin moimi oczami i sercem. Odkrywam moje miasto 
dla Was i dla siebie” – te zdania widnieją w krótkim opisie 
na profilu pani Moniki. O tym w wielkim skrócie jest też ta 
historia. Monika Szymanik niestrudzenie szuka ciekawych 
miejsc w naszym mieście, a dokładniej starych kamienic, 
zabytków, budynków z duszą i historią. Zachęca do space-
rów, odkrywa inne strony naszej „małej ojczyzny”, a jej In-
stagram rośnie w siłę. Co ciekawe, przygodę z popularnym 
serwisem społecznościowym zaczęła nieco ponad pół roku 
temu, a jej profil w szybkim tempie zdobywa coraz większy 
rozgłos. Kto wie, być może z pomocą pani Moniki Szczecin 
stanie się kiedyś gwiazdą Instagrama. Ale zacznijmy od po-
czątku.
Z wykształcenia jest germanistką, pochodzi z Gorzowa 
Wielkopolskiego, a w Szczecinie mieszka od piętnastu lat. 
Jak to się stało, że postanowiła założyć tak nietypowy pro-
fil na Instagramie? – Od początku mieszkałam w Szczecinie  
w starym budownictwie w kamienicy i nie wyobrażam sobie 
mieszkać w nowym. W listopadzie zeszłego roku zaczęłam 
spacerować po mieście, ale na pomysł założenia Instagrama 
złożyło się kilka czynników. Najpierw myślałam o książce, 
a żeby dowiedzieć się, czy ktokolwiek by się nią zaintere-
sował, pomyślałam, że w dzisiejszych czasach najłatwiej 
będzie to sprawdzić przez media społecznościowe – mówi 
Monika Szymanik. Przyznaje też, że niemały wpływ miało 
również wykształcenie i zainteresowanie przedwojennym 
Szczecinem oraz jego późniejszą burzliwą historią. 
Miłośniczce starego Szczecina udało się stworzyć silną, 
mocno zaangażowaną społeczność, która na bieżąco ko-
mentuje wrzucane zdjęcia i toczy dyskusje na temat mia-
sta. – Wcześniej byłam zupełnie nieaktywna, ale Instagram 

mnie zupełnie zauroczył. Jestem niezwykle poruszona 
tym, że ludzie chcą oglądać to, co wstawiam na swój profil  
– mówi pani Monika. Profil kamienica_w_lesie odwiedzają nie 
tylko obecni lub dawni mieszkańcy Szczecina, ale też m.in. 
Wrocławia, Łodzi, Warszawy, czy Niemiec. Osoby z innych 
miejsc szukają podobieństw, te które mieszkały kiedyś w na-
szym mieście patrzą na profil pani Moniki z sentymentem, 
a znawcy historii dzielą się ciekawostkami. – Instagram daje 
inne spojrzenia na świat. Daje możliwość poznania siebie, 
innych ludzi i nowych miejsc – podkreśla Monika Szymanik.  
I to jest właśnie siła tego profilu. Zachęca do innego spojrze-
nia na miasto. Pokazuje, że to, co na pozór nieciekawe może 
w środku skrywać prawdziwe skarby. Pani Monika chce po-
kazać, że stare też może być piękne. – Nawet jeśli te budyn-
ki są zniszczone i odrapane, to czuć w nich ducha. Widać 
dawny blask – wyjaśnia. Jak sama przyznaje, zawsze stara 
się szukać we wszystkim pozytywnych stron, a jej celem 
jest odczarowanie Szczecina, a szczególnie jego centrum. 
Wychodzi naprzeciw tym, którzy mówią, że nasze mia-
sto jest nudne, brzydkie i nieciekawe. Jak sama podkreśla, 
nie jesteśmy gorsi od nich. Miasto jest równie ciekawe jak 
inne, bardziej popularne metropolie kraju. – Do odkrywania 
Szczecina zachęcam nie tylko osoby z innych miejsc Polski 
czy Niemiec, ale też tych, którzy tu mieszkają. Ważne jest 
dla mnie wzmacnianie tożsamości lokalnej – zaznacza pani 
Monika i dodaje: – Nie trzeba daleko jechać, by odkrywać 
nowe, ciekawe miejsca. 
Staruszek Szczecin
„Kocham Szczecin. Tak po prostu. Spójrzcie sami. Czuję się 
jak Kolumb, odkrywając moją osobistą Amerykę” można 
przeczytać w jednym z postów na profilu kamienica_w_le-
sie. Pani Monika jest trochę jak reportażysta, detektyw  
i przewodnik w jednym. – Nic mnie nie odciągnie od kamie-
nicy, która jest otwarta – mówi z uśmiechem. Spaceruje 
prawie codziennie i na bieżąco dzieli się swoimi odkryciami. 
– Przedwojenny Szczecin był piękny. To było potężne, do-
brze rozwijające się miasto. Na zdjęciach chcę to pokazać 
– podkreśla.
Spacerując, często zatrzymuje się w miejscach, na które 
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zwykły przechodzień nie zwróciłby uwagi. I tam znajduje praw-
dziwe cuda! Piękny dziedziniec, bajkowe sklepienie, kolorową 
posadzkę, przeszkloną bramę, świetlik w formie witrażu czy 
przepiękne zdobienia przy drzwiach. Wtedy okazuje się nagle, 
że aleja Papieża Jana Pawła II, ulica Bolesława Krzywoustego, 
Świętego Wojciecha, Edmunda Bałuki, Bogurodzicy czy Koński 
Kierat skrywają niezwykłe skarby. Wśród odkryć pani Moniki 
są zarówno odrestaurowane budynki, jak i miejsca mocno nad-
szarpnięte zębem czasu. W każdym z nich znajduje coś cieka-
wego. Czasem zachwycają w całości, innym razem skrywają 
nietypowy detal, ale zawsze intrygują. – Ostatnim miejscem, 
które zrobiło na mnie ogromne wrażenie był sklepik z lampami 
przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23 (pisaliśmy o nim 
w kwietniowym wydaniu – przyp. red.). To absolutnie niezwy-
kłe miejsce – mówi pani Monika.
Co ciekawe, publikowane na profilu zdjęcia, wykonuje tele-
fonem. Jak się okazuje, nawet bez profesjonalnego sprzętu 
można zrobić ciekawą fotografię. Instagram pani Moniki jest 
na to przykładem. Zdecydowanie wyróżnia się spośród zalewu 
profili pełnych pocztówkowych czy zupełnie banalnych zdjęć. 
Widać w nim kreatywność i pasję, a nie pogoń za polubieniami. 
– Amatorsko fotografią zajmuję się od dawna. A to, co pokazu-
ję na Instagramie, to mój obraz, moja wizja Szczecina – mówi. 
Dlaczego nie wykonuje zdjęć profesjonalnym aparatem? – Wy-
konywanie zdjęć telefonem daje mi dużą wygodę, a ich jakość 
jest zadowalająca. Obecnie mam w galerii pięć tysięcy zdjęć, 
wręcz nie nadążam z wrzucaniem ich na mój profil – mówi pani 
Monika.
Działalność Moniki Szymanik spotyka się z bardzo pozytyw-
nym odbiorem. Pojawia się coraz więcej naśladowców, którzy 
jak ona szukają starego piękna w naszym mieście. Fotografu-
ją, odkrywają, dzielą się tym z innymi. – Przy zdjęciach podaję 
dokładne adresy, by każdy mógł odwiedzić te miejsca. To dla 

mnie bardzo miłe uczucie, że ktoś też podąża tym samym tro-
pem – podkreśla. 
Otwarty pamiętnik
„Trzeba spacerować, trzeba zatrudniać ducha, podobnie jak 
ciało. Duch potrzebuje aktywności. Gdy duch jest bezczynny, 
zaczyna kwaśnieć, rozkładać się. Jak ciało” napisał kiedyś Sán-
dor Márai. Nie był odosobniony w tym przekonaniu. Podobnie 
myślało wielu innych znanych pisarzy i myślicieli. To przeko-
nanie zdaje się przyświecać też pani Monice. Spacerowanie  
i dzielenie się jego efektami otworzyło przed nią nowy świat 
obrazów, ludzi oraz emocji. Jak sama podkreśla, kamienica_w_
lesie to profil osobisty, pokazujący Szczecin jej oczami. – Insta-
gram to moja droga. Wszystkie zdjęcia są całością. Składają 
się na moją historię – mówi. Czy jej pasja ją zmieniła? – Tak, 
bardzo. Zaczęłam dostrzegać różne szczegóły, detale. W koń-
cu widzę też zmieniające się pory roku. Przyglądam się jak 
przyroda współpracuje z miastem – mówi Monika Szymanik.  
Swoimi wędrówkami i profilem na Instagramie zachęca nie tyl-
ko do odkrywania Szczecina, ale też kontemplacji otaczającej 
nas rzeczywistości. Przypomina, że podczas spaceru można 
doświadczyć innego świata, czegoś niezwykłego i niepowta-
rzalnego. Zupełnie jak jeden z bohaterów Roberta Walsera  
z „Przechadzki” zdaje się mówić: „Miły spacerek przeważnie 
aż roi się od obrazów, żywych poematów, czarujących elemen-
tów i naturalnego piękna, choćby był nie wiem jak króciutki”. 
Pokazuje także, że Instagram to nie tylko dobre medium do 
promowania i wyrażania siebie, ale również inspirowania oraz 
odkrywania tego, co piękne lub ciekawe. 

autor: Karolina Wysocka/ foto: Jarosław Gaszyński, 
kamienica_w_lesie

Design54 



Brokis - czeska marka oświetlenia jest już dostępna w 5 Plus. Jest to synteza doskonałego wzornictwa, 
najwyższej jakości i niezwykłego kunsztu czeskich rzemieślników. Ich oryginalne kolekcje oświetleniowe zyskały 

międzynarodowe uznanie. Firma łączy ręcznie dmuchane szkło z materiałami, takimi jak drewno i ręcznie tłoczony 
metal, w odważnych kompozycjach oświetleniowych, które przesuwają granice współczesnego designu. Zapraszamy 

Państwa do odwiedzenia naszych salonów i zobaczenia tych oraz innych unikatowych lamp. 



ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ  
NA DZIECIĘCY UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY  
W SZCZECINIE 

DUTEK – Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny w Szcze-
cinie od 11 lat cieszy się ogromną popularnością wśród 
najmłodszych mieszkańców Szczecina
„DUTEK” skierowany jest do uczniów szkół podstawo-
wych – dzieci wieku od 6 do 15 lat (1-8 klasa).  Podczas 
zajęć i warsztatów, które odbywają się na 10 wydziałach 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne-
go w Szczecinie, mali żacy dowiadują się m.in. dlaczego 
mosty się wyginają, jak oszczędzać pieniądze, czy ryby 
śpią zimą i w jaki sposób roboty pomagają człowiekowi. 
Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy i popularyza-
torzy nauki z ZUT-u. 

Program wpływa stymulująco na rozwój intelektualny  
i społeczny dzieci. Rozbudza w nich chęć uczenia się oraz 
poznawania świata poprzez naukę połączoną z zabawą. 
Praktyczna i interakcyjna forma zajęć umożliwia dzie-
ciom nabycie umiejętności pracy zespołowej, kreatyw-
nego i logicznego myślenia, kultury współpracy oraz 
rozwiązywania problemów. Udział w rocznych zajęciach 
jest bezpłatny. 
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.dutek.pl, 
na której znajdą Państwo harmonogram zajęć oraz wię-
cej informacji dotyczących naszego uniwersytetu. 



WRÓCILIŚMY  
NA UNIWEREK - TRZECI WIEK  

TECHNOLOGICZNIE 
Celem projektu jest promocja i upowszechnianie nauk 
technicznych i przyrodniczych, osiągnięć i badań nauko-
wych, ich zastosowania i wykorzystania w życiu społecz-
nym wśród określonej grupy społecznej, jaką są osoby po 
60 roku życia. 
Dzieki bogatej i urozmaiconej ofercie zajęć, które prowa-
dzone są przez nauczycieli akademickich z Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeci-
nie, seniorzy zgłębiają wiedzę specjalistyczną, która ma 
bezpośredni wpływ na rozwój ich zainteresowań. 
W województwie zachodniopomorskim działa obecnie 
około 30 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W większości 
przypadków siedziby UTW znajdują się w domach kultu-

ry, bibliotekach, świetlicach i innych obiektach użytecz-
ności publicznej. 
Trzeci Wiek Technologicznie przygotował bogatą ofertę 
dydaktyczną, z której bezpłatnie mogą skorzystać osoby 
po 60 roku życia. Moduły, jakie przygotowaliśmy dla se-
niorów, to: chemiczny, biotechnologiczny, elektryczny, 
ekonomiczny, informatyczny, inżynierii mechanicznej  
i mechatroniki, kształtowania środowiska, praktyczny, 
wycieczki z przewodnikiem, warsztaty muzyczne, fizjo-
logii żywienia człowieka, energii odnawialnej. 
Więcej informacji znajduje się na stronie http://utw.
zut.edu.pl/. Zapraszamy do odwiedzenia naszej wi-
tryny.



MEBLE  
NAJMŁODSZEJ  

GENERACJI
Po raz kolejny prezentujemy znakomite projekty stu-
dentów ze szczecińskiej Akademii Sztuki. Tym razem 
są to wyłącznie meble. W dobie gotowych zestawów 
typu Ikea, wszechobecnego minimalizmu, oryginalne 
meble młodych projektantów są nie tylko funkcjonal-
ne, ale przede także oryginalne. Sztuka użytkowa ma 
się bardzo dobrze.

Seria mebli interfunkcjonalnych 
autor: Aleksandra Zielińska, promotor pracy  
prof. dr hab. Marek Owsian, Pracownia Projektowania 
Mebla, Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuki  
w Szczecinie
Zestaw oryginalnych mebli, które poprzez swoją cieka-
wą formę mogą spełniać wiele funkcji, np. jako stolika, 
biurka, toaletki czy miejsca do siedzenia. Pasja do każ-
dej przestrzeni, zarówno prywatnej jak i publicznej. 



KOMÓ
autor: Kamila Kieda, promotor: dr Katarzyna Utecht, Pracownia Projekto-
wania Mebla, Architektura Wnętrz, Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia 
Sztuki w Szczecinie
Zestaw siedzisk inspirowanych budową liści. Wygodne, stylowe pufy  
w eleganckich kolorach, które można formować w różne układy, ale rów-
nież można korzystać z nich osobno. Znakomicie się sprawdza nie tylko 
w domach, ale także w miejscach publicznych.

Forma modułowa Wally
autor: Małgorzata Swoboda, promotor: prof. dr hab. Marek Owsian, Pra-
cownia Projektowania Mebla, Architektura Wnętrz, Wydział Sztuk Wizu-
alnych, Akademia Sztuki w Szczecinie  
– Wielofunkcyjność formy sprawia, że może się ona wpisać nie tylko 
we wnętrza prywatne, ale także przestrzenie wystawiennicze i miejsca 
użyteczności publicznej – mówi autorka projektu. Wally sprawdza się  
w domu w każdym z pomieszczeń, ale jest to też świetny „mebel”, który 
można wykorzystać w przestrzeni biurowej.

Edd &Eddie
autor: Gabriela Rybicka, promotor dr Katarzyna Utecht, 
Pracownia Projektowania Mebla, Katedra Architektury 
Wnętrz i Form Użytkowych, Wydział Sztuk Wizualnych, 
Akademia Sztuki w Szczecinie 
Meble Edd i Eddie są mobilny-
mi meblami wielofunkcyjnymi, 
które w łatwy i szybki sposób 
można dowolnie przekształ-
cać oraz przestawiać. Moż-
na wykorzystać je zarówno  
w domu, jak i w miejscu uży-
teczności publicznej. Nowo-
czesny design i kolorystyka 
są dodatkowym atutem tego 
projektu.
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WIELKIE 
PODZIĘKOWANIA
DLA WSZYSTKICH WSPÓŁORGANIZATORÓW I PARTNERÓW 

WIELKIEJ GALI PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ  

ORAZ KONKURSU NA PRACODAWCĘ ROKU



Z DOMU DO EKSKLUZYWNEGO  
APARTAMENTU

Trwa budowa ostatniego budynku inwestycji Apartamenty Warszewo. Przy ulicy Kalinowej, w otoczeniu Puszczy Wkrzańskiej oraz 
parku Warszewo-Podbórz, powstaje 21 ekskluzywnych mieszkań. – Bez wątpienia będą idealnym miejscem dla ludzi pragnących 
spokoju i wyciszenia – mówi Krystian Surmacz z firmy Marina Deweloper.

Coraz częściej decydujemy się na to, by dom zamienić na ekskluzywny, 
jednak nie mniej wygodny apartament. Idealne mieszkanie musi jednak 
spełniać wiele warunków: być położone w spokojnej okolicy, w otocze-
niu zieleni. Musi oferować duże przestrzenie oraz wyposażenie, które 
zagwarantuje nam delektowanie się każdą wolną chwilą. Idealnym roz-
wiązaniem są apartamenty położone przy ulicy Kalinowej. Trwa tam bu-
dowa ostatniego z budynków inwestycji Apartamenty Warszewo. 
– W budynku 101 prace są już mocno zaawansowane. Jesteśmy na takim 
etapie, że można wejść na odpowiedni poziom do mieszkania i zobaczyć 
przez okno, jakie oferuje niesamowite widoki – opowiada Krystian Sur-
macz z firmy Marina Developer. – Z pewnością nikt nie będzie narzekał 
na brak zieleni. Z okien apartamentów widzimy Puszczę Wkrzańską 
oraz, znajdujący się tuż obok, park Warszewo-Podbórz. Jest spokój i ci-
sza. Klimat, którego zaznamy w niewielu miejscach Szczecina. 
Same apartamenty oferują bardzo dużo miejsca: od 78 do 115 metrów 
kwadratowych. Salony dzienne mają nawet 35 metrów, ponad 10 me-
trów kuchnie. Z dużego korytarza dostaniemy się do kilku kolejnych, du-
żych pokoi, toalety oraz WC. Mieszkania, w najwyższym punkcie, mają 
aż 3,5 metra wysokości. 
Dla wielu osób ważny jest skrawek zieleni oraz taras, na którym rano 
zjemy śniadanie i wypijemy dobrą kawę. Bezpośrednio z mieszkania 
położonego na parterze wyjdziemy na duży ogród z tarasem wykoń-
czonym deską kompozytową. Ogrody o powierzchni nawet 280 metrów 
kwadratowych przygotowane zostaną według projektu. Będą miały 
założone trawniki i posadzone rośliny. W standardzie znajdziemy sys-
tem automatycznego podlewania, który obsłużymy z każdego miejsca  
na świecie za pomocą mobilnej aplikacji. 

– Dzięki tej samej aplikacji renomowanej firmy Fibaro będziemy mogli 
zdalnie uruchomić kosiarkę i skosić trawnik. Jednak to nie jedyne udo-
godnienia – przekonuje Krystian Surmacz. – Za pomocą smartphona bę-
dzie można sterować roletami, ogrzewaniem, czy uruchomimy alarm. 
Dbając o komfort codziennego mieszkania naszych klientów zapew-
nimy nowoczesne rozwiązania centralnego ogrzewania obejmujące 
m.in. energooszczędne ogrzewanie podłogowe. Zamontowane będzie  
w salonie, w korytarzu, w aneksie kuchennym czy w łazience. W upal-
ne dni ulgę przyniesie nam klimatyzacja. Mieszkania wyposażone będą  
w dwa agregaty znajdujące się w dwóch pomieszczeniach. Zaletą każ-
dego domu jest to, że bez problemu pozostawimy przy nim swój sa-
mochód. Deweloper, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych 
mieszkańców, przygotował doskonałe rozwiązanie. Każdy z właścicieli 
apartamentu, w cenie swojego „M”, otrzyma aż dwa miejsca parkingo-
we. Ci, którym i to nie wystarczy, będą mogli nabyć kolejne. 
– W budynku 101 przygotowujemy 21 mieszkań. Zależy nam na tym,  
by każdy z apartamentów oferował ekskluzywne rozwiązania, dostar-
czał mnóstwo pozytywnych emocji. Dlatego też dokładamy wszelkich 
starań do każdego szczegółu. Wykorzystujemy materiały budowlane  
z najwyższej półki, wysokiej jakości drzwi i okna. Dzięki temu oraz do-
skonałej lokalizacji Apartamenty Warszewo bez wątpienia będą ideal-
nym miejscem dla ludzi pragnących spokoju i wyciszenia.

autor: Andrzej Kus/foto: materiały prasowe
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ul. Santocka 39  |  71-083 Szczecin
 salon@domokoncept.pl  |  +48 511 891 500

 „Ubierz” dom w polski

design
Lampa na ptasich nogach, modułowe sofy, dywany tkane ręcznie lub dywany z możliwością łatwego czyszczenia, obrazy lokalnego artysty oraz 
huśtawka zachęcająca do zabawy: to tylko część tego, co można znaleźć w Domokoncept. Miejscu, gdzie króluje domowe ciepło, jakość, a także 
polski design i ciekawe wzornictwo. Wystarczy wejść do salonu, by się przekonać jak niezwykły jest to projekt.

Atmosfera jak w domu
Domokoncept nie jest typowym sklepem meblowym. Wygląda jak duży 
dom, w którym znajduje się przestrzeń przedpokoju, salonu, jadalni, 
sypialni oraz strefy biurowej. Meble i dodatki są zaprezentowane w 
ich naturalnym otoczeniu, dzięki czemu salon meblowy jest przytulny, 
zachęca do zakupów w miłej atmosferze. Domokoncept to jednak nie 
tylko przyjazny klimat, ale też miejsce spotkania z nowoczesnym pol-
skim designem i wzornictwem. – To, co wyróżnia salon na rynku szcze-
cińskim, to jakość produktów. Wszystkie zostały zaprojektowane przez 
polskich projektantów i są wykonywane w krajowych manufakturach 
lub fabrykach – mówi właściciel salonu, Piotr Organowski. W salonie 
można znaleźć dzieła znanych marek, np. Aris Concept, Fameg, Comfor-
ty, Fargotex czy Paged. 
Przedmioty z duszą i charakterem
W salonie można poczuć się jak w domu, dlatego klienci od razu po wej-
ściu kierują się do stołu. Duży, drewniany mebel marki Fameg przyciąga 
wzrok. – Myślę, że jest to związane z naszą słowiańską kulturą. Życie 
rodzinne i towarzyskie odbywa się przy stole. To tu rozmawiamy, jemy 
posiłki, zajmujemy się różnymi sprawami. Dopiero po obejrzeniu stołu, 
klienci się odwracają, a następnie przyglądają pozostałym meblom – 
podkreśla pan Piotr. Zdecydowanie jest co podziwiać, bo w Domokon-
cept można znaleźć wiele niebanalnych przedmiotów. Nie tylko meble, 
ale też oświetlenie oraz dodatki, a wszystko jednocześnie nietuzinkowe 

i funkcjonalne. Świetnym przykładem na to są m.in. minimalistyczna 
huśtawka, która zachęca do ruchu podczas siedzenia, wszechstronna 
modułowa sofa Tribeca, oryginalne łóżko James z przytulnym wez-
głowiem, czy nowoczesne dywany Macieja Zienia, prezentujące pięk-
no marmurów, jak również idealna do dziecięcego pokoju lampa Emu  
w skarpetkach – Jakość produktów podkreślają detale, na których moż-
na budować estetykę wnętrz – wyjaśnia Piotr Organowski.
Zostań projektantem własnej przestrzeni
Domokoncept zachęca klientów do spojrzenia na wnętrza z innej stro-
ny. Produkty prezentowane w salonie pobudzają kreatywność i dają 
wiele możliwości. – W większości są to meble modułowe. Można je roz-
budowywać, różnorodnie ustawiać. Przykładowo od sofy wystarczy od-
jąć pufę, położyć na niej blat i zrobić z tego stolik. W ten sposób w ciągu 
paru chwil możemy zmienić aranżację mieszkania – wyjaśnia pan Piotr. 
Sam chętnie doradza klientom i pomaga im tworzyć wyjątkowe aran-
żacje. Ma w tym spore doświadczenie, bo w branży pracuje ponad dwa-
dzieścia lat, a impulsem do stworzenia salonu była własna potrzeba: 
wraz żoną szukał przedmiotów, odpowiadających ich estetyce, innych 
niż te, które można zobaczyć w lokalnych sklepach. – Wszyscy zasługu-
jemy na to, by otaczać się ładnymi przedmiotami – podkreśla właściciel 
Domokoncept.

autor: Karolina Wysocka/ foto: materiały prasowe
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www.tlsdeveloper.pl
Biuro sprzedaży: 
TLS DEVELOPER, Szykuć Sp. J. 
ul. Langiewicza 28 U2, Szczecin

Kontakt:  
tel. +48 601 561 777 
e-mail: poczta@tlsdeveloper.pl

W OFERCIE projekt i budowa domu na wybranej działce

Do wyboru: działki o powierzchni 800 – 1000 m2 + gotowe projekty domów SMART HOUSE  
o powierzchniach 115 m2 - 210 m2 / indywidualne projekty domów na wybranych działkach
 
Dodatkowo: sprawdzone materiały budowlane wysokiej jakości / kompleksowa obsługa od projektu 
do realizacji / wsparcie architekta oraz kierownika budowy na każdym etapie inwestycji / płatności 
zgodne z postępem budowy / możliwość uzyskania dogodnych warunków finansowania

Dom SMART HOUSE z działką 907 m2 już od 672.550 zł

 PROJEKTOWANIE I BUDOWA DOMÓW 

Ostatni etap budowy i ostatnie wolne działki na osiedlu 
Słoneczna Przystań

/ Lokalizacja: Siadło Dolne gm. Kołbaskowo /



Biuro sprzedaży: Szczecin, ul. Kwiatkowskiego 1/12,
tel. +48 577 272 000, +48 608 768 505

Zainwestuj w swój komfort
W zachodniej części Rewala, tuż nad samym morzem, powstaje nowy kompleks czterech apartamentowców. 
Inwestycję firmy Alsecco od plaży dzieli zaledwie 30 metrów. Co więcej, już w czerwcu pierwsi właściciele 
otrzymają klucze do swoich apartamentów.

30 metrów od morza
Kompleks zlokalizowany jest w pierwszej linii zabudowy, w cichej 
i spokojnej okolicy. Zaraz przy inwestycji znajduje się zejście na 
szeroką plażę, gdzie rokrocznie powiewa błękitna flaga. Gwarantuje 
ona, że kąpielisko w Rewalu spełnia najbardziej wyśrubowane normy 
bezpieczeństwa oraz czystości.
Wysoki standard i przemyślana architektura
Inwestycja, prowadzona przez znanego szczecińskiego dewelopera, 
charakteryzować się będzie nowoczesną architekturą z funkcjonalnie 
i przestronnie zaprojektowanymi wnętrzami. Jej teren zostanie 
całkowicie. Jej teren zostanie całkowicie ogrodzony, z bramami 
wjazdowymi na pilota. Każdy z apartamentów będzie posiadać własny 
balkon/loggię lub taras. Na dachach budynków zostaną zlokalizowane 
przestronne tarasy wypoczynkowo-widokowe.
Inwestycja prowadzona jest w dwóch etapach. W pierwszym: zostanie 
wybudowanych 77 apartamentów o zróżnicowanej powierzchni od 
30 do 67 m². W drugim etapie inwestycji, dodatkowo umiejscowiona 
zostanie zamknięta strefa rekreacji dla dzieci i dorosłych, tak aby 
przyszli lokatorzy mogli komfortowo wykorzystać swój pobyt nad 
morzem.

Zysk większy niż na lokacie – 7%
Dla osób, które zastanawiają się nad okresowym wynajęciem 
apartamentu, przewidziane są dwie opcje umów z operatorem.  
W pierwszej, właściciel dzieli się z nim zyskami, mogąc uzyskać stopę 
zwrotu ok. 7%. w skali roku. W drugim wariancie, właściciel może 
samodzielnie zarządzać swoim apartamentem i pozyskiwać klientów. 
Operator wówczas zajmie się wydawaniem kluczy, sprzątaniem, 
wymianą ręczników oraz pościeli.

Dni otwarte inwestycji: 7-8 czerwca oraz 28-29 czerwca (piątek, godz. 
12-17, sobota, godz. 10-16). 
Umówienie wizyty, sprzedaż: tel. 731 100 888, 570 306 630.

Lokalizacja: 
Rewal, ul. Szczecińska
strona inwestycji: 
www.apartamentyrewal.pl
wizualizacja inwestycji 3d: 
www.apartamentyrewal.pl/3d/tour.html



RESTAURACJA SFERYCZNA
ul. Staszica 1, 71-515 Szczecin, tel. +48 530 642 362, +48 500 280 270,

www.restauracjasferyczna.pl, biuro@restauracjasferyczna.pl

• POSIŁKI z uwzględnieniem preferencji żywieniowych oraz MENU DOSTOSOWANE DLA DZIECI
• CATERINGI  dla firm i osób prywatnych 

• oganizacja IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH 
• soki cold press / CATERING FINGER FOOD / przerwy kawowe / CANDY BAR 

• OGRÓDEK GRILLOWY w centrum miasta 

• system zamówień posiłków dla FIRM ON-LINE



Hotel dla wymagających gości
210 komfortowych pokoi, restauracja, strefa Wellness & Spa i ścianka wspinaczkowa – to tylko niewielka część tego, co składa się na powstający  
w Kołobrzegu Seaside Park Hotel. Już niedługo obiekt przyjmie pierwszych gości. Czterogwiazdkowy hotel przygotowuje się do wielkiego otwarcia, 
które zaplanowane jest na lipiec. Co go wyróżnia? Opowiedział o tym Krzysztof Kraskowski, Dyrektor Generalny Seaside Park Hotel, który swoje 
doświadczenie zdobywał m.in. w Golden Tulip Hotels czy The Ritz-Carlton Hotel Company.

Wyjątkowy projekt
Seaside Park to obiekt hotelowo-apartamentowy. Cechuje go współ-
czesna architektura marynistyczna, inspirowana piaszczystymi plaża-
mi, morską wodą i białymi żaglami. – Składa się z dwóch części: hotelo-
wej i własnościowej, czyli apartamentów prywatnych. Część hotelowa 
sprzedawana będzie w systemie condo – podkreśla Krzysztof Kraskow-
ski. Rozwiązanie to polega na zakupie pokoju w powstającym obiekcie 
hotelowym przez indywidualnego inwestora, który następnie udostęp-
nia go pod wynajem, czerpiąc z tego zyski na określony w umowie z ope-
ratorem procent w skali roku.
Obiekt składa się z sześciu pięter. Pokoje hotelowe znajdują się na pozio-
mach od pierwszego do piątego. Na gości będzie czekać 210 wygodnych 
lokali.  – Trzon stanowią pokoje typu standard i delux, w tych drugich 
jest rozkładana sofa dla dodatkowej osoby. Pokoje te mają powierzch-
nię od 27 do 30 m2. Posiadamy też prestiżowe pokoje superior i apar-
tamenty. Mają one od 56 do 81 m2. Można w nich zameldować większą 
rodzinę, a w apartamencie nawet do 6 osób – wyjaśnia pan Krzysztof. 
Hotel zostanie wyposażony w szereg udogodnień, w tym bezprzewodo-
we WiFi, telewizję z kanałami polsko- i niemieckojęzycznymi. Dodatko-
wo, w Seaside Park będą miejsca parkingowe podziemnie i nadziemne.
Bogata oferta usług 
Prócz tego, hotel wyróżnia się bogatą ofertą usług, w tym gastrono-
micznych. – Goście będą mogli skorzystać z bufetu śniadaniowego  
i obiadokolacji. W ofercie są też posiłki barowe, w tym tapas. Planujemy 

również otwarcie kawiarni letniej – mówi dyrektor Seaside Park Hotel. 
Co więcej, w atrium będzie się znajdował bar z wieloma miejscami sie-
dzącymi, ścianka wspinaczkowa, kącik zabaw dla dzieci oraz telebim. 
W Seaside Park będzie też sala konferencyjna połączona z atrium, 
mieszcząca 200 gości i przystosowana do obsługiwania dużych grup. 
Dużym atutem stanie się z pewnością strefa rekreacji. – Będziemy mieli 
25-metrowy basen, brodzik dla dzieci, sauny i jacuzzi. Wczesną jesienią 
planujemy ruszyć ze strefą Wellness i Spa, w której znajdować się będą 
gabinety zabiegowe, pokój relaksacyjny i np. kriokomora, a już w okre-
sie letnim do dyspozycji gości dostępna będzie siłownia i strefa fitness  
– wylicza Krzyszof Kraskowski. 
Bliskość morza
Sporym atutem jest lokalizacja. Miejsce znajduje się w sercu kołobrze-
skiej strefy sanatoryjnej, tuż nad morzem, około 20 metrów od piasz-
czystej plaży. – Z balkonów rozpościera się widok na morze – mówi dy-
rektor hotelu. Kołobrzeg to jednak nie tylko plaża i kąpielisko, ale też 
uzdrowisko, port oraz miejsce wielu wydarzeń kulturalnych czy sporto-
wych, bardzo lubianych przez turystów. 
Obecnie trwają prace wykończeniowe, a grupa zarządzająca hotelAG 
prowadzi rekrutację na wszystkie stanowiska liniowe. – Chcemy by wy-
różniał nas serwis. Będziemy mieć hotel czterogwiazdkowy, ale z pięcio-
gwiazdkowym serwisem – podkreśla pan Krzysztof.

autor: Karolina Wysocka/ foto: materiały prasowe

Seaside Park Hotel  |  ul. Wschodnia 20  |  78-100 Kołobrzeg
reservation@seasidepark.pl  |  www.seasidepark.pl





Przyjemny dla oka,  
niezastąpiony w podróży

To samochód wielofunkcyjny, jeden z niewielu, który łączy w sobie cechy kombi, sedana oraz SUV-a. Bezpiecznie przewiezie nas po najtrudniejszym 
terenie, bardzo dobrze się sprawdzi w mieście i na autostradzie. Jest bardzo przestronny, można w nim nawet zamieszkać… no może niezupełnie, 
ale jako samochód na wycieczkę za miasto z opcją nocowania, sprawdza się idealnie. Oto Mitsubishi Outlander, najlepszy przyjaciel dla podróżują-
cych tego lata.
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W środku ma sporo przestrzeni i miejsc dla siedmiu osób. Na zewnątrz 
przyjemny dla oka: proporcjonalny, nieco kanciasty, ale subtelny bez 
zbędnych designerskich udziwnień. To solidne, ale eleganckie auto 
rekreacyjno-terenowe. Ta prostota to ogromny plus, po prostu masz 
ochotę wejść do środka. Lekkiej drapieżności dodają mu tylko LED-owe 
reflektory, ale i one dobrze się tu komponują. Bagażnik tego modelu 
także wyróżnia się przestronnością, jest bardzo pakowny, a w wersji 
wyposażenia przeznaczonej dla pięciu osób posiada jeszcze dwa dodat-
kowe schowki. 
Na zewnątrz prosty design, podobnie jest w środku Outlandera. Żad-
nych wymyślnych gadżetów, wszystko jest tu praktyczne i stworzo-
ne dla nas. Wśród wielu udogodnień znajdziemy, m.in.: elektrycznie 
regulowane szyby przednie i tylne oraz boczne lusterka, wycieraczki  
z czujnikiem deszczu, światła mijania z czujnikiem zmierzchu, tempo-
mat ze sterowaniem na kierownicy czy kolanową poduszkę powietrz-
ną dla kierowcy. Jest tego sporo, ale wszystkie te elementy są proste  
i praktyczne.

Ten model Mitsubishi jest bardzo bezpieczny i stabilny. Za tę sferę 
jazdy kierowcy i pasażera odpowiada 7 poduszek i 7 systemów bezpie-
czeństwa oferowanych w standardowym wyposażeniu. Dodatkowo  
w wersji Instyle mamy 4 nowoczesne systemy. Są to: system ogranicza-
jący skutki kolizji czołowych z funkcją wykrywania pieszych, system 
informujący o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, system ostrzegania  
o niewidocznych pojazdach nadjeżdżających z tyłu i ultradźwiękowy 

asystent ruszania, który zapobiega wypadkom spowodowanym nie-
umyślnym wciśnięciem pedału gazu. Jeśli kierowca nieumyślnie wciśnie 
pedał gazu w sytuacji, w której czujnik ultradźwiękowy wykryje prze-
szkodę znajdującą się w odległości 4 metrów na torze ruchu auta, które 
jest zaparkowane lub porusza się z prędkością około 10 km/h, układ wy-
emituje dźwiękowe ostrzeżenie oraz pokaże informację ostrzegawczą. 
Ten system steruje również momentem obrotowym, aby zredukować 
uszkodzenia wywołane kolizją. Znakomitą widoczność zapewnia także 
w tym modelu Mitsubishi zestaw kamer 360 stopni z widokiem dookoła 
pojazdu. 

Outlander nie jest samochodem sportowym, nie służy do zawadiac-
kiego popisywania się na drogach. Jeździ się nim lekko i solidnie. 
Jego zadanie to zawieźć nas bezpiecznie we wskazane miejsce. Jest 
spokojny, zrównoważony, przyjemny. Cichy w środku i na zewnątrz 
co tylko podwyższa komfort podróżowania. W trasie bardzo wygod-
ny, ekonomiczny. Podsumowując jest samochodem: statecznym, 
przyjemnym dla oka, bardzo przyjaznym w podróży, relaksującym  
w każdych warunkach. Zamiast szaleństwa na drogach, analizowania  
w nieskończoność tego jak jeździ, otrzymujemy radość ze zwykłego po-
dróżowania. I oto przecież tylko czasem chodzi w tym motoryzacyjnym 
świecie. Jeździłabym.

autor: Aneta Dolega / foto: Jarosław Gaszyński

Maksymalna moc – 150 KM
Maksymalna prędkość – 190 km/h
Przyśpieszenie – 10,9-100 km/h [s]
Średnie zużycie paliwa – 7,3 l/100 km
Skrzynia biegów – manualna 5-biegowa
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Centrum Handlowo-Rozrywkowe
Aleja Wyzwolenia 18-20
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Sylwia Majdan przyzwyczaiła nas do bardzo kobiecych 
projektów, niezależnie od tego czy są to sportowe ubra-
nia, sukienki noszone na co dzień, proste t-shirty czy 
coś specjalnego na wieczór. Cechą wspólną wszystkich 
kreacji spod szyldu SM jest subtelność. Nie inaczej jest 
z najnowszą letnią kolekcją szczecińskiej projektantki. 
Proste kroje, przyjemne w dotyku tkaniny, stonowane 
kolory, gdzie króluje biel i czerń oraz delikatność. Bez 
zbędnych ekstrawagancji. W wyglądzie i w noszeniu. 

ad
Zdjęcia: Adam Fedorowicz

Stylizacje: Maja Holcman-Lasota
Makijaż: Paulina Szymańska

Włosy: Katarzyna Klim
Modelka: Monika Gocman

Dotyk 
lata
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Perełki od znanych projektantów
Marcello.Store to luksusowy outlet online, który powstał z miłości do mody. Jego nazwa nawiązuje do Włoch, kraju kojarzonego ze stylem i klasą. 
Właściciele sklepu chcą, aby dostęp do luksusowych marek był prostszy i osiągalny dla większej liczby odbiorców, dlatego w ofercie mają wysokiej 
jakości odzież, obuwie oraz akcesoria w korzystnych cenach. Ich propozycje spodobają się osobom kochającym klasyczne, ponadczasowe rozwiąza-
nia i tym, które stawiają na unikatowość czy wyjątkowy design. 
W sklepie można znaleźć takie marki, jak np. Balmain, Boss, Dolce&Gabbana, Dsquared2, Givenchy, Gucci, Ralph Lauren, czy Valentino.  
Wkrocz do świata mody, odwiedzając www.marcello.store.

kw/ foto: Marcello.Store
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Marcello.store, tel. +48 503 424 924 
e-mail: info@marcello.store, www.marcello.store

Na hasło: 
PRESTIŻ 

dodatkowo 
5% rabatu



OTULONA
Przygoda miło 

Dzieciństwo to wspaniała przygoda. Wie o tym szcze-
cińska marka Woolbies, która tworzy przyjemne, wy-
godne, i ładne ubranka dla najmłodszych inspirowane 
Skandynawią, gdzie wełna z merynosów pozwala dzie-
ciom wychowywać się na świeżym powietrzu, niezależ-
nie od panujących warunków atmosferycznych. 
Ola i Marta, założycielki marki, tworzą ubrania z dzianin 
posiadających certyfikat OEKO-TEX 100, czyli nie tylko 
jakościowo bardzo dobrych, ale także bezpiecznych.  
– Określiłyśmy sobie za nadrzędny cel promowanie 
idei outdoorowego wychowania dzieci, które umożli-
wia naszych pociechom nieustanne odkrywane świata 
wszystkimi zmysłami i w każdych warunkach – mówią  
o kolekcji. – Wszystkie nasze ubranka zostały wykona-
ne ze 100% wełny merino, która charakteryzuje się tym, 
że jest termoaktywna (a zatem oddaje nadmiar ciepła  
i wilgoci, a jednocześnie grzeje, nawet, gdy jest mokra)  
i antyalergiczna, a przede wszystkim, delikatna i miękka 
dla skóry.
Woolbies działa od końca listopada zeszłego roku. 
Wszystkie ich rzeczy można kupić przez sklep interne-
towy. W ofercie są ubranka dziecięce oraz akcesoria dla 
maluchów do 3 roku życia. W kolekcji znajdują się tak-
że opaski dla mam, identyczne jak te dla dziewczynek. 
Wkrótce pojawią się rzeczy także dla starszych dziecia-
ków.

ad/ foto: Anna Gajdzińska
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Ubiegaj się o certyfikat 
„Zrobione w Szczecinie”
Tylko do 30 czerwca trwa nabór wniosków o przyznanie marki „Zrobione w Szczecinie”. 
To marka przyznawana przez Gminę Miasto Szczecin oryginalnym szczecińskim pro-
duktom lub usługom, wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny 
wizerunek miasta. W tym roku o certyfikat mogą ubiegać się nie tylko firmy posiadają-
ce siedzibę w Szczecinie, ale również te z miejscowości należących do Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego. 

Celem marki jest wzmacnianie szczecińskiej tożsamości i lokalnego 
patriotyzmu, budowanie pozytywnego wizerunku miasta, promowanie 
produktów i usług oferowanych w mieście oraz szczecińskich przedsię-
biorców i instytucji. 
Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tego tytułu żadne 
gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe. Niewątpliwą korzyścią 
dla przedsiębiorców, wynikającą z przyznania marki będzie możliwość 
udziału w programach z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych 
przez Gminę Miasto Szczecin oraz możliwość zamieszczania logotypu 
marki w materiałach promocyjno-informacyjnych.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie marki jest złożenie wniosku  
w Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej pod adresem ul. Niemie-
rzyńska 17A, 71-441 Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Mar-
ka Zrobione w Szczecinie”. Wnioski można składać do 30 czerwca tego 
roku.  

Jak się ubiegać o certyfikat? 
O przyznanie marki dla produktów lub usług mogą występować przed-
siębiorcy, instytucje i inne podmioty z siedzibą w Szczecinie oraz  
z miejscowości należących do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalne-
go, których produkty lub usługi znajdują się na rynku przez co najmniej 
12 miesięcy przed zgłoszeniem. 
O markę można się ubiegać w dwóch kategoriach, może to być produkt 
lub usługa. Marka przyznawana będzie raz w roku dla dziesięciu pro-
duktów lub usług w dwóch kategoriach łącznie. Do tej pory w pierwszej  
i drugiej edycji udział wzięło 100 podmiotów, z których aż 39 otrzymało 
certyfikat marki. 
Więcej informacji oraz wzór wniosku o przyznanie marki na stronie 
internetowej www.invest.szczecin.eu, w zakładce „Wsparcie inwe-
stora” oraz pod numerem telefonu: 91 333 97 67. 
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Agencja doradztwa personalnego 
– nieoceniona pomoc na trudnym rynku pracy

Jeszcze do niedawna największe szanse na skuteczne znalezienie zatrudnienia upatrywaliśmy w CV, które kandydaci osobiście zanosili do interesu-
jących ich miejsc pracy. Internet nie miał jeszcze takiej mocy, a liczba kandydatów na jedno stanowisko była o wiele bardziej przytłaczająca. Dziś 
na te wspomnienia pozostaje nam się jedynie uśmiechnąć.

Obecnie proces rekrutacji to bardzo rozbudowane narzędzie z wie-
loma możliwościami na osiągnięcie zamierzonego celu. Kandydaci  
do pracy m.in. korzystają z dedykowanych hasztagów, biorą udział  
w assessment center, a także otrzymują audiowizualne, spersonalizo-
wane propozycje. Niskie bezrobocie i niewielka liczba kompetentnych, 
zdecydowanych na zmiany lub bezrobotnych kandydatów powodują,  
iż rekruterzy muszą włożyć wiele wysiłku w to, aby skutecznie wywią-
zać się ze swojej zawodowej roli. Bezpośrednio łączy się to również  
z coraz to wymyślniejszymi sposobami na zachęcenie danego pra-
cobiorcy do skorzystania z konkretnej oferty. Dlaczego więc warto 
zaufać pracownikowi agencji doradztwa personalnego i w jaki sposób 
ułatwia to nasze poruszanie się po rynku pracy?
– Przede wszystkim to duża oszczędność czasu. Firmy specjalizujące 
się w poszukiwaniu pracowników posiadają duże bazy kandydatów na 
różne stanowiska, co często skutkuje tym, że od razu możemy zapro-
ponować kilka osób na poszukiwane stanowisko. Czasem proces rekru-
tacji dzięki temu trwa kilka dni, bo pracodawca spotyka się z zapropo-
nowanymi kandydatami, wybiera najlepszego wśród nich, składa ofertę  
i na tym kończy się cała kwestia. Nasz rekord to 2 dni od momentu 
złożenia zapytania do podpisania umowy. W kontrze możemy sobie 
wyobrazić, że zanim pracodawca doda ogłoszenie, poczeka na reakcje 
rynku, przejrzy cv, a także znajdzie czas i spotka się z wszystkimi intere-
sującymi ludźmi, to miną tygodnie – informuje Marta Cichecka, project 
manager LSJ HR Group.
Zlecenie dobrej firmie zewnętrznej całego procesu rekrutacyjnego  
nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale skutkuje tym, iż wnioskodawcy 
otrzymują propozycje kandydatów do pracy po profesjonalnie przepro-
wadzonej analizie potrzeb. Nierozerwalnie łączy się to ze szczegółowo 
zarządzonym procesem rekrutacyjnym, w którym z założenia winno się 
spełnić wiele wskazanych wcześniej wytycznych. To znacznie neutrali-
zuje ryzyko, że kandydat, z którym będziemy przeprowadzać rozmowę 
i tym samym angażować czas i energię, będzie kompletnie odbiegał  
od naszej wizji osoby, która jest wymagana na dane stanowisko.
– Opieką obejmujemy nie tylko pracodawców, ale i kandydatów. Zupeł-

nie bezpłatnie przedstawiamy szczegóły konkretnych ofert, podpowia-
damy, jak się przygotować do rozmowy z potencjalnym pracodawcą 
oraz weryfikujemy znajomość języka obcego. Wszystko po to, aby dana 
osoba jak najlepiej mogła wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej  
u naszego klienta i ostatecznie podjąć nowe zatrudnienie. Jako agencja 
współpracujemy z większością firm z regionu, dlatego kandydat zgła-
szający się do nas ma możliwość zapoznać się z wieloma ofertami pra-
cy, które wpisują się w jego oczekiwania – dodaje Joanna Korpowska, 
rekruter LSJ HR Group.
Wartością dodaną skorzystania z pomocy agencji doradztwa personal-
nego jest fakt, iż podczas rozmowy w agencji kandydat sprawdzany 
jest pod względem osobowościowym, językowym, a także kompeten-
cyjnym. Dobre agencje śmiało korzystają z narzędzi HR, wśród których 
można wymienić testy rekrutacyjne, analizy psychometryczne, itp.. 
Dzięki odpowiedniemu feedbackowi możemy więc dowiedzieć się,  
w którym zakresie potrzebujemy się dokształcić lub w jaki sposób na-
stępnym razem przedstawić swoje atuty. Cenne informacje są natural-
nie za darmo, ponieważ udział w procesie rekrutacyjnym zawsze jest 
bezpłatny.  
Te niewątpliwe zalety powodują, że coraz więcej firm i kandydatów 
zgłasza się po wsparcie agencji doradztwa personalnego, takich jak LSJ 
HR Group. Równie często trafiają do agencji z potrzebami, których za-
spokojenie możliwe jest przy współpracy z agencją pracy. A jaka jest 
różnica pomiędzy agencją doradztwa personalnego a agencją pracy? 
Zdradzimy w następnym wydaniu magazynu. 
Warto jeszcze podkreślić, iż pośrednictwo pracy działające legalnie  
na terenie naszego kraju musi posiadać wpis do rejestru prowadzonego 
przez marszałka województwa. To też powoduje, że nie trzeba obawiać 
się korzystania z usług agencyjnych. Wpis jest potwierdzony certyfika-
tem, a fakt jego posiadania można sprawdzić telefonicznie lub za po-
mocą strony internetowej Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.  
Przy każdej złożonej aplikacji nasze dane są odpowiednio zabezpieczo-
ne, co jest uwarunkowane prawnie. 





100-lecie PKO BP
Wielki koncert na 

Koncert z udziałem polskich gwiazd, sala wypełniona po brzegi osobi-
stościami i niezwykła okazja.
W maju PKO Bank Polski świętował w szczecińskiej filharmonii jubile-
usz 100-lecia działalności. 
Przed stu laty, 7 lutego 1919 roku, Józef Piłsudski podpisał dekret  
o powołaniu Pocztowej Kasy Oszczędności, której kontynuatorem jest 
dzisiaj obecny PKO Bank Polski. Instytucja początkowo miała zorgani-
zować w Polsce system gromadzenia oszczędności, niezbędnych do od-
budowy kraju po latach zaborów i zniszczeniach pierwszej wojny świa-
towej. Zadanie to zrealizowała z powodzeniem, a później zaczęła brać 

udział w ważnych dla państwa inwestycjach. 
W 1929 roku powołano spółkę akcyjną Polska Kasa Opieki, by ułatwić 
rozsianym po świecie polskim emigrantom przekazywanie oszczęd-
ności do kraju. Natomiast w dwudziestoleciu wymyślono hasło rekla-
mowe „Pewność i zaufanie”, na którym PKO przez kolejne pokolenia 
budowało siłę marki, wiarygodność oraz relacje z klientami. W 1966 
roku wymyślono charakterystyczne logo – świnkę, która jest jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych znaków graficznych w kraju. Przez ten 
czas polski bank zrósł się nierozerwalnie z krajową gospodarką. Dziś 
wchodzi w drugie stulecie działalności jako bezdyskusyjny lider swojej 
branży i najcenniejsza spółka na warszawskiej giełdzie. Obecnie ma ak-
tywa warte ponad 300 mld zł oraz blisko 10 mln klientów. W ostatniej 
dekadzie kluczowym motorem rozwoju uczynił innowacje i nowocze-
sne technologie, dzięki nim z sukcesem przyspiesza cyfryzację kraju, 
wspierając rozwój Polski.
W Szczecinie z okazji jubileuszu banku odbyło się niezwykłe muzycz-
ne wydarzenie. PKO Bank Polski zorganizował wspaniały koncert dla 
swoich klientów, przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnych władz. 
Uroczystość otworzył Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku 
Polskiego, a gospodarzami wydarzenia byli Tomasz Cemel, Dyrektor Re-
gionu Bankowości Detalicznej oraz Przemysław Marchwicki, Dyrektor 
Regionalnego Centrum Korporacyjnego. Na scenie szczecińskiej filhar-
monii wystąpiło wielu wybitnych polskich artystów.
Popis swoich umiejętności wokalnych dali m.in. Edyta Górniak, Be-
ata Kozidrak, Igor Herbut, Kuba Badach, Sebastian Riedel, Krzysztof 
Cugowski, Natalia Szroeder i Sławomir Uniatowski. Muzycy stworzyli 
niezwykłe duety, zabierając gości w podróż przez melodie minionego 
stulecia. Na scenie akompaniowała im orkiestra pod dyrekcją Tomasza 
Szymusia. Koncert prowadził Maciej Kurzajewski. Wydarzenie przycią-
gnęło liczne grono gości, którzy po koncercie udali się na uroczysty 
bankiet, trwający do późnej nocy. Koncerty jubileuszowe odbywają się 
w całym kraju.

kw/ foto: materiały prasowe
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KRYZYS
Przygotujmy się na

Specjaliści z całego świata twierdzą, że zbliża się kryzys gospodarczy. Filip Kiżuk i Katarzyna Michalska, niezależni dorad-
cy gospodarczy przekonują, że receptą na gorsze dni jest mądre zarządzanie, gromadzenie rezerw finansowych i ostrożne 
inwestowanie.

Wszystko wskazuje na to, że czas prosperity na rynku gospodar-
czym dobiega końca. Takiego przynajmniej zdania są najwybitniejsi 
ekonomiści świata. Czy jest szansa, by uniknąć skutków kryzysu?
Katarzyna Michalska: Jesteśmy optymistami i wierzymy, że światowy 
kryzys nas ominie. Oczywiście wielu specjalistów mówi o spowolnieniu 
i każdy trochę się boi nadchodzącej niewiadomej. Niemniej jednak czy 
kryzys przyjdzie czy nie – my zawsze zachęcamy do mądrego zarządza-
nia własnym majątkiem. Każda dobra gospodyni ma rezerwy finansowe 
na trudniejsze dni, takie jak choroba dzieci, utrata pracy, nieprzewidzia-

ny remont. Przedsiębiorców też zachęcamy do tego, by swoje rezerwy 
tworzyli.
Filip Kiżuk:  Tak,  podobno zbliża się kryzys, a światowi ekonomiści przed 
nim ostrzegają. Tymczasem według prognoz Komisji Europejskiej i Ban-
ku Światowego mimo spowolnienia gospodarczego, które czeka w 2019 
roku i w kolejnych latach gospodarkę światową, a w konsekwencji także 
europejską, wzrost gospodarczy w Polsce będzie wyraźnie wyższy niż 
w krajach UE, w tym w szczególności w stosunku do średniego wzrostu 
PKB w krajach strefy euro. Agencja ratingowa Fitch podwyższyła nawet 
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niedawno prognozy tempa wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,0 proc. 
z 3,8 proc. w grudniu, a na 2020 r. do 3,5 proc. z 3,0 proc. W praktyce 
oznacza to tyle, że Polska gospodarka może być odporna na europejską 
i światową dekoniunkturę.
Pospekulujmy jednak: kiedy spodziewane jest załamanie gospodarcze?
K.M.: Sytuacja powtarzalna jest zazwyczaj co 10-12 lat. Ekonomiści za-
powiadają, że musimy przyszykować się na przełom 2020 i 2021 roku.  
W zmieniającym się świecie warto też pamiętać, że to, co działało jako 
lek na gorsze chwile w 2008 roku podczas ostatniego załamania, nie 
musi działać dziś i należy szukać nowych rozwiązań.
Trudno odgadnąć, jak globalnie przebiegnie ten kryzys, jednak 
można podejrzewać, w jaki sposób dotknie Polaków.
K.M. Jak już wspomnieliśmy podobno skutki globalnego kryzysu dotkną 
Polskę w mniejszym stopniu niż inne kraje Europy. Ale już skutków rece-
sji nie ominiemy, bowiem tempo wzrostu gospodarczego Polski podob-
no spadnie, ale będą one mniejsze niż na Węgrzech, Ukrainie, Rosji czy 
w krajach nadbałtyckich. 
F.K.: Kryzys dotknie nie tylko Stany Zjednoczone, ale również cały Euro-
land. Ucierpi nasz największy partner handlowy, Niemcy. Niewiele osób 

zdaje sobie sprawę z tego, że inwestycje, które nas napędzają są wła-
śnie niemieckie. Nasz kapitał w połowie pochodzi od zachodnich sąsia-
dów. Jego odpływ może spowodować, że na giełdzie zaczną się proble-
my. Przedsiębiorcy otrzymają mniej zamówień, będą niższe marże, a co 
za tym idzie cieńsze portfele. Ceny zostaną na takim samym poziomie, 
może zwiększyć się bezrobocie. 
Można przygotować się do tej sytuacji?
K.M.: Można. Mój ulubiony Warren Buffet już od trzech lat nie zainwe-
stował dużych pieniędzy w zakup dużej firmy. Twierdzi, że ceny są tak 
wysokie, że lepiej jest akumulować kapitał by czekał na inne czasy. Tak 
naprawdę nikt dokładnie nie wie, jakie będą skutki spowolnienia na 
świecie. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że mądrym zarzą-
dzaniem kapitałem kupujemy sobie w jakiś sposób ubezpieczenie na 
życie. Czy na pewno kolejny luksusowy przedmiot jest na potrzebny…? 
Musimy pozadawać sobie szereg pytań i opowiedzieć na nie. Nie warto 
liczyć, że problem nas ominie.
F.K. Warren już wiele razy przekonywał w listach do swoich akcjo-
nariuszy, że kiedy ceny są tak bardzo wysokie należy być ostrożnym  
w inwestowaniu. Zawsze kiedy wycofywał się z rynku wyprzedzało to 
problemy w światowej gospodarce. Idąc tym tropem można by wysnuć 
hipotezę, że nawet jak masz dobrze prosperujące przedsiębiorstwo  
i planujesz duże inwestycje warto przemyśleć czy ceny nie są zbyt wy-
sokie… może lepiej chwile poczekać. Gotówkę odłożyć jako kapitał za-
pasowy. Może lepiej chwilę poobserwować rynek, a już na pewno nie 
zadłużać się.
Na czym polega Państwa pomoc?
F.K. Zajmujemy się restrukturyzacją przedsiębiorstw, pomagamy w sy-
tuacjach kryzysowych. Do takich należy zaliczyć m.in. problemy z wie-
rzycielami, którzy nie płacą faktur i zaburzają płynność finansową.  Są 
sytuacje, gdy przedsiębiorcy mają pomysły „droższe” niż dostępny ka-
pitał. Pozyskujemy brakujące środki. Najogólniej – szukamy rozwiązań.
K.M. Od niedawna funkcjonuje nowe prawo restrukturyzacyjne, które 
może być świetnym narzędziem do wyjścia z trudności. Wierzyciele też 
częściej wybierają negocjacje niż twarde egzekwowanie swojego dłu-
gu. Ale… najlepszym sposobem na wyjście z problemów jest rozsądne, 
mądre podejmowanie decyzji, szeroka perspektywa – dlatego czasem 
lepiej, żeby ktoś inny spojrzał na przedsiębiorstwo i coś podpowiedział.
Na rynku jesteście od ośmiu lat. Z pewnością pomogliście już wie-
lu przedsiębiorcom. Czy każdy, kto się do Was zgłosi może liczyć  
na pomoc?
K.M. W tym czasie pomogliśmy kilkuset przedsiębiorstwom. Zgłaszają 
się do nas ci, którzy zaczynają przygodę z biznesem, ale również tacy, 
co na rynku działają od kilkudziesięciu lat. Zdarzało się nam obsługiwać 
klientów w wieku emerytalnym, którzy stworzyli dobrze prosperującą 
firmę, ale chcieli już z niej zrezygnować nie likwidując jej, a oddając  
w kolejne, dobre ręce. Zajmowaliśmy się więc także sprzedażą przedsię-
biorstwa – i czasem to jest też forma wyjścia z problemów.
F.K. Nasi klienci to niesamowici ludzie z pasją, którzy przecież dają pra-
cę wielu rodzinom. Często to osoby, które nie tylko przyczyniają się do 
pomnażania zysku przedsiębiorstwa, ale również do ochrony i pomna-
żania dobrobytu społecznego (wspierają przecież lokalne inicjatywy, 
stowarzyszenia, fundacje). Dlatego jak tylko pojawiają się u nich kłopo-
ty, zawsze chętnie ich wspieramy.
Nie jest to łatwa praca. Po tylu latach sprawia Państwu jeszcze 
przyjemność?
K.M. Oczywiście! Największa radość jest jednak wtedy, gdy po jakimś 
czasie zgłaszają się do nas nasi klienci, wolni od wcześniejszych kłopo-
tów. To najpiękniejsza sprawa.
F.K. Myślę, że będzie nam sprawiać przyjemność jeszcze długo! 

rozmawiał: Andrzej Kus / foto: Panna Lu
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Lesław Siemaszko ponownie  
Mecenasem Kultury Szczecina

Szczeciński przedsiębiorca po raz drugi otrzymał prestiżową nagrodę na gali, która odbyła się w kwietniu w filharmonii.  – To wyróżnienie jest 
dla mnie ogromnym zaszczytem, ale też wielkim zobowiązaniem, postaram się nie zawieść państwa oczekiwań – powiedział Lesław Siemaszko, 
odbierając statuetkę za 2018 rok.

Nagrody podczas gali przyznaje Komisja ds. Kultury Rady Miasta oraz 
Prezydencka Rada Kultury. W tym roku, prócz Lesława Siemaszki, wy-
różniono również znanych szczecińskich artystów. Michał Janicki dostał 
nagrodę za całokształt działalności, a statuetkę za wybitne osiągnięcia 
w zeszłym roku otrzymały dziewczyny z zespołu Tulia. Wydarzenie swo-
ją obecnością zaszczycili znani lokalni artyści, urzędnicy oraz przedsta-
wiciele świata biznesu. Co ciekawe, przedsiębiorca Lesław Siemaszko 
jako pierwszy w historii otrzymał wyróżnienie drugi raz z rzędu. 
Właściciel firmy deweloperskiej „Siemaszko” w 2018 roku wsparł szcze-
cińską kulturę sumą ponad 100 tysięcy złotych. Był m.in. inicjatorem 
i mecenasem niezwykłego koncertu jednego z laureatów Międzynaro-
dowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych 
– Naruhiko Kawaguchiego. Wsparł również 20. Wielki Turniej Tenorów 
Opery na Zamku. Warto jednak zaznaczyć, że Lesław Siemaszko w roz-
wój lokalnej kultury zaangażowany jest od wielu lat. 

W 2017 r. był mecenasem jednego z najważniejszych wydarzeń arty-
stycznych sezonu, a mianowicie koncertu gruzińskiej artystki Veriko 
Tchumburidze, zwyciężczyni 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzyp-
cowego im. Henryka Wieniewskiego. Wsparł też Ogólnopolską Olimpia-
dę Zespołów Kameralnych w Szkole Muzycznej im. T. Szeligowskiego  
w Szczecinie. W 2016 roku dzięki jego inicjatywie w szczecińskiej filhar-
monii wystąpił Seong-Jin Cho, Laureat I Nagrody XVII Międzynarodowe-
go Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. 
W tym roku Lesław Siemaszko także wspiera wydarzenia ważne dla lo-
kalnej kultury. W listopadzie dzięki przedsiębiorcy w Szczecinie wystąpi 
sławny harfista Xaviera de Maistre, uważany za jednego z najciekaw-
szych muzyków swojego pokolenia.

kw/ foto: Szczecińska Agencja Artystyczna, Sebastian Wołosz
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Ahoj 
przygodo!

Przy Yacht Klubie Polski Szczecin rozpoczęły się zajęcia żeglarskie dla dzieci. Młodzi żeglarze już na pierwszych zajęciach, wypłynęli na jezioro 
Dąbie. To jednak dopiero początek ich wielkiej przygody z pływaniem. 

– W YKP Szczecin przy ulicy Przestrzennej rozpoczęliśmy sezon że-
glarski. Inaugurację połączyliśmy z inauguracją szkółki. Mamy obecnie 
dwie grupy. Pierwsza z nich pływa na Optymistach. Nazwaliśmy ją więc 
„Optymiści”. To najmłodsi żeglarze, siedmiolatkowie – opowiada Marcin 
Raubo, komandor YKP. – Druga natomiast, „Maszoperia”, przeznaczona 
jest dla młodzieży. Są w niej nastolatkowie do 15 roku życia. Pływają 
na jachtach kabinowych typu Carina. Nad prawidłowym rozwojem oraz 
bezpieczeństwem wszystkich początkujących żeglarzy czuwa czterech 
doświadczonych instruktorów. 
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. We wtorki, popołudniami, 
adepci żeglarstwa spotykają się na dwie godziny. W soboty natomiast, 
już we wcześniejszej porze, zajęcia trwają o godzinę dłużej. 
– Już na pierwszych zajęciach dzieciaki wypłynęły na jezioro. Nie była 
to daleka podróż, ale dla wielu z nich był to dopiero pierwszy kontakt 
z wodą. Nie chodzi nam o to, by zrobić z nich od razu mistrzów świa-
ta. Chcemy zaszczepić w nich pasję do żeglarstwa. By zobaczyli, z jaką 
wspaniałą rzeczą mogą mieć do czynienia. W planach mamy wyprawy 
po okolicznych akwenach, zdobywanie sprawności oraz mnóstwo in-
nych wyzwań – opowiada komandor. 
Szkółka żeglarska ma działać przez cały rok. Nie ma mowy o zimowej 
przerwie. Poza sezonem uczniowie będą brali udział w wielu innych za-

jęciach. Wspólnie, wraz z instruktorami, udadzą się m.in. na basen.
– Zajęcia odbywają się u nas na marinie. Rodzice, którzy przywożą na 
nie pociechy, również powinni być zadowoleni. Mają okazję usiąść na 
ławce czy na trawie i odpocząć na świeżym powietrzu, jednocześnie po-
dziwiając z lądu umiejętności swoich dzieci. Mogą udać się również do 
restauracji znajdującej się na terenie mariny i stamtąd delektować się 
widokami – mówi Raubo. 
Ważne jest to, że szkółka żeglarska przeznaczona jest zarówno 
dla chłopców, jak i dziewczynek. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. 
Szczegóły zapisów można uzyskać pod numerem telefonu 601 938 
289. 
– Wszystkim młodym adeptom żeglarstwa zapewniamy sprzęt szko-
leniowy, opiekę wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, pomieszczenia 
klubowe, salę wykładową do zajęć teoretycznych, szatnie i toalety. Dys-
ponujemy siedmioma jachtami klasy Optimist, dwoma klasy 420 oraz 
trzema balastowymi jachtami klasy Carina. Uczymy współpracy, odpo-
wiedzialności, kreatywności, przyjaźni i radości. Propagujemy zdrowy 
tryb życia. Żeglarstwo jest naszą największą pasją, dlatego wierzymy, 
że jesteśmy w stanie zaszczepić ją również młodzieży – podsumowuje 
komandor. 

Andrzej Kus / foto: materiały Marina’Club

Żeglarstwo88 



REWAL – APARTAMENTY NA SPRZEDAŻ

ODPOCZYWAJ, KUPUJ, ZARABIAJ

• inwestycja dla wymagających klientów
• 21 apartamentów w ścisłym centrum, a jednocześnie z dala od zgiełku  

nadmorskiej miejscowości
• nowoczesny design, wysoki standard wykończenia

• współpraca z klientem umożliwiająca dostosowanie wnętrza  
do indywidualnych potrzeb

Baltic Gryf Apartments, Rewal, ul. Dworcowa  |  Biuro sprzedaży: tel. 605 31-25-25

sprzedaż@rewal-apartamenty.pl  |  www.rewal-apartamenty.pl



Szczecin, al. Wojska Polskiego róg Zaleskiego
Szczecin, al. Bohaterw Warszawy róg 26 Kwietnia

 Szczecin, ul. Łukasińskiego 110



Piwo i jedzenie. Jakie piwo pasuje do jakiego dania i jak to robicie 
w Wyszaku?
Z piwem jest podobnie jak z winem. Dobiera się je do konkretnego da-
nia na zasadzie podobieństwa bądź kontrastu. Jeżeli mamy łagodne 
danie, to dobieramy do niego piwo o podobnej wadze. W przypadku 
dań cięższych typu golonka, żeberka, które serwujemy w naszej restau-
racji, wybieramy w tym samym klimacie, ale równie dobrze można je 
zrównoważyć lekkim piwem. Lagery jasne bądź pils, bez nadmiernej 
goryczki, bardzo dobrze pasują do wspomnianych klasycznych dań, jak 
wymieniona wcześniej golonka czy schabowy. Do naszych dań rybnych 
świetnie pasują piwa w stylu amerykańskim, czyli mocno chmielone,  
o aromacie owoców tropikalnych lub cytrusów.
A desery? Czy do słodyczy piwo także pasuje? Na przykład Włosi 
w upalne wieczory jedzą lody, popijając je właśnie piwem, a jak to 
wygląda w waszej restauracji?
W Polsce rzadko się spotyka, żeby deser łączyć z alkoholem. Okazuje 
się jednak, że do słodkich rzeczy genialnie pasują serwowane przez nas 
piwa ciemne, czy będzie to porter, stout, ciemny lager, czy ciemna IPA. 
Ten rodzaj trunku zawiera w sobie palony słód, który podobnie powsta-
je jak kawa, a ta znowu, jak dobrze wiemy, jest podawana do deseru.  
W tym zestawieniu wino przegrywa całkowicie.
Za to w temacie kalorii chyba jednak wygrywa. Wytrawne czerwo-
ne wino jest świetne na trawienie. Jak sprawa wygląda z piwem?
Z winem jest tak, że faktycznie to wytrawne jest nisko kaloryczne, ale  
z tego względu, że nie zawiera cukru. Natomiast piwo musi zawierać 
cukier, który wytwarzany jest w czasie fermentacji i nadaje temu napo-
jowi walory smakowe. Piwo wbrew pozorom nie jest wysokokaloryczne. 
Podam dla przykładu taką ciekawostkę: pół litra piwa zawiera tyle samo 
kalorii co szklanka mleka. Na dodatek jest bardzo zdrowe. Chmiel, słód 
i drożdże zawierają witaminy, węglowodany i białka. 
Kiedyś życie było prostsze: było piwo jasne i ciemne. Teraz piwowa-
rzy prześcigają się w pomysłach i otrzymujemy piwo z różnorodny-
mi dodatkami, nierzadko bardzo oryginalnymi.

Faktycznie, jest moda na piwa z dodatkami, która przyszła ze Stanów 
Zjednoczonych. Piwowarzy dodają do piwa różne składniki, które we-
dług nich fajnie wzmacniają walory smakowe tego trunku. 
Nie jest to trochę profanacja tego alkoholu?
W Niemczech na początku XIX wieku powstało specjalne prawo mówią-
ce o czystości piwa. Nakazywało one piwowarom produkcję piwa skła-
dającego się wyłącznie z trzech składników. Oprócz wody był to chmiel, 
słód i drożdże. Niemcy są pod tym względem dość konserwatywni, ale 
nie zapominajmy, że piwo to też zabawa. Piwowarstwo w Polsce, po-
dobnie jak w USA, powstało oddolnie, czyli od domowej produkcji tego 
trunku, także dodawanie różnych składników nie jest tu czymś niezwy-
kłym. Pomysłowość w tym temacie nie ma granic. Najnowsza moda to 
dodawanie loda do piwa, w postaci zamrożonej piany. Wygląda to tak, 
że nalewamy sobie np. jasnego piwa, a wcześniej zmrożona piana poda-
wana jest osobno. Niekoniecznie musi być to piana z piwa, które akurat 
będziemy spożywać, może być też dodatkowo aromatyzowana. 
Wygląda na to, że piwo to nie jest wcale prostym trunkiem i może 
śmiało w tym względzie konkurować z winem.
Piwo zazwyczaj kojarzone jest z napojem, który ma ugasić pragnienie, 
z alkoholem charakterystycznym dla ludzi fizycznie pracujących. I po 
części to prawda. W Wielkiej Brytanii piwo było dodawane do wyna-
grodzenia robotników. Działo się tak ze względu na jego kaloryczne, 
pobudzające i poprawiające nastrój właściwości. Stąd też wzięło się 
powiedzenie, że piwo krzepi. Aktualnie świat piwny jest ogromny, a jego 
zalety nie ograniczają się tylko do zaspakajania naszego pragnienia. 
Warto go spróbować i się przekonać na własnym podniebieniu. Warzy-
my w Wyszaku kilka jego rodzajów, w tym piwa sezonowe. Wszystkie 
zostały docenione przez profesjonalnych znawców tego alkoholu i po-
zdobywały medale na wielu konkursach piw rzemieślniczych. To na-
prawdę bardzo szlachetny trunek.
Dziękuję za rozmowę.

Browar Wyszak  |  Księcia Mściwoja II 8  |  70-535 Szczecin  |  tel.: +48 662 233 678  |  www.browarwyszak.pl

Szlachetny jak piwo
„Ten kto wymyślił piwo był mędrcem”. Myśl ta jest stara jak świat, a jej autorem był sam Platon. Trudno się nie zgodzić ze starożytnym filozofem.                                                                       
W szczecińskim browarze Wyszak do jedzenia podawane jest piwo w kilku odmianach. O tajnikach tego trunku i o tym, co najlepiej z nim smakuje, 
porozmawialiśmy z naczelnym piwowarem Wyszaka Tomaszem de Weyherem.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Tomasz Hanć



Prezentacja

Wszelkie oznaki starzenia się można dostrzec w  pierwszej 
kolejności na twarzy, choć nie wolno zapominać o  szyi, 
dekolcie i  dłoniach. Podczas lata nasza skóra narażona 
jest na wiele negatywnych czynników, takich jak promie-

niowanie słoneczne, wiatr czy słona woda. Takie okoliczności wpływają 
bardzo negatywnie na skórę, która staję się wysuszona, pojawiają się 
zmarszczki, a po pięknej opaleniźnie pozostają jedynie przebarwienia. 

– Przebarwienia powstają w  wyniku nadmiernej produkcji melaniny 
w komórkach skóry, hiperpigmentacją powoduje powstawanie płaskich, 
ciemnych plam o różnorodnej wielkości i zabarwieniu. W celu leczenia 
zmian stosuje się preparaty o działaniu złuszczającym, rozjaśniającym 
i  hamującym melanogenezę. W  przypadku plam głębiej umiejscowio-
nych konieczne będzie zastosowanie bardziej inwazyjnych metod lase-
rowych – doradza dr Piotr Zawodny z Kliniki Zawodny. 

W naszej klinice bardzo dobre efekty przynoszą zabiegi z użyciem urzą-
dzeń IPL i  klasycznych laserów. Jednak w  wielu przypadkach uzyskane 
efekty mogą być niewystarczające. Dziś, dzięki najnowocześniejszym 
osiągnięciom w  dziedzinie laseroterapii, możemy skutecznie i  szybko 
uporać się z problemem przebarwień. To właśnie technologia pikosekun-
dowa wyznaczyła nową erę w  dziedzinie laseroterapii. Po raz pierwszy 
w  sprzęcie medycznym zastosowano unikalną technologię najkrótszej 
wiązki laserowej liczonej w  pikosekundach. Rozbijanie barwnika na pył 
i pobudzanie skóry do naturalnej odbudowy to możliwości laserów pikose-
kundowych, które pozwalają na skuteczną walkę z przebarwieniami i me-
lasmą. Nadmierne nagromadzenie melaniny w jednym miejscu może poja-
wiać się między innymi w wyniku opalania lub starzenia się skóry. Nasza 
klinika jako jedna z nielicznych w Europie może pochwalić się posiadaniem 
dwóch najlepszych laserów pikosekundowych na świecie PicoSure by Cy-
nosure i Enlightena III by Cutera. Dzięki tak unikalnym sprzętom i nasze-
mu doświadczeniu w laseroterapii jesteśmy w stanie usunąć  przebarwie-

nia wszelkiego typu. Doskonale sprawdzają się zarówno w zabiegach na 
twarz, ciało jak też dłonie. Są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. Selek-
tywne działanie na barwnik i ultrakrótki impuls energii sprawiają, że po-
drażnienia pozabiegowe są zminimalizowane. Dzięki temu również zabieg 
jest mniej bolesny i pozwala szybko powrócić do codziennych planów.

W  celu odmłodzenia skóry najlepszą alternatywą do zabiegów chirur-
gicznych, będzie zastosowanie lasera frakcyjnego. Nowością na świato-
wym rynku medycyny estetycznej są lasery frakcyjne pikosekundowe. 
Charakterystyczne krótkie impulsy pikosekundowe powodują zmiany 
fotomechaniczne w skórze. Takie oddziaływanie powoduje 3-5 krotnie 
większe zagęszczenie skóry i  znacznie przyspiesza proces gojenia do 
jednego dnia w  porównaniu do 7-dniowego gojenia po tradycyjnej la-
seroterapii. Wywołane działaniem lasera mikrouszkodzenia powodują 
samoistną, naturalną, trwałą poprawę stanu skóry poprzez regenerację 
kolagenu, następującą stopniowo przez okres kilku miesięcy po zabie-
gu. W naszej klinice mamy do dyspozycji aż 7 laserów frakcyjnych, co 
pozwala nam na indywidualne podejście do problemu każdego pacjenta 
oraz tworzenie autorskich procedur łączonych.

Idealnym uzupełnieniem terapii laserowych są świetnie sprawdzające 
się zabiegi mezoterapii, które przywrócą prawidłowy stopień nawil-
żenia. Do mezoterapii stosujemy preparaty z  kwasem hialuronowym, 
czystym bądź wzbogacone o hydroksyapatyt wapnia, który dodatkowo 
stymuluje komórki do produkcji kolagenu, elastyny i endogennego kwa-
su hialuronowego. Alternatywą dla kwasu może być osocze bogatopłyt-
kowe lub mezoterapia z czynnikami wzrostu. Skoncentrowane Czynniki 
Wzrostu (CGF – Concentrated Growth Factors) to najnowsza modyfi-
kacja terapii osoczem bogatopłytkowym w medycynie regeneracyjnej, 
wykorzystująca nowatorski i  kilkuetapowy proces przetwarzania krwi 
w  separatorze komórkowym. Rezultatem jest zwiększenie objętości 
oraz wzrost elastyczności i zagęszczenie skóry.

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

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

www.klinikazawodny.pl

dr n. med. 
Piotr Zawodny

Akcja – jesienne 
odmłodzenie
Niestety tegoroczne lato dawno już za nami, a przed nami  szare, ponure jesienne dni. Krótkie dni, brak słońca – to powody naszego przygnębienia 
i chandry. Może to najlepszy czas, aby zrobić coś dla siebie, zatroszczyć się o własną skórę. Jesień jest bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie 
zabiegów, nie tylko dlatego, że słońce świeci mniej intensywnie, ale też dlatego, że po lecie ujawniają się defekty, które wymagają zastosowania 
bardziej inwazyjnych metod, a także wymagają czasu, na ogół potrzebna jest seria zabiegów, a na to trzeba poświęcić więcej czasu.

Prezentacja

Zdrowie i uroda72 
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C u t e r a  E n l i g h t e n  I I I  T r i p l e x :

- skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe
- usuwa trudne zmiany typu melasma / ostuda

- redukuje blizny 
- leczy rozstępy

- leczy fotostarzenia skóry
 - głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę 

- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe 

- usuwa makijaże permanentne

Nawadnianie organizmu, zdrowa i odpowiednia dieta, aktywność fi-
zyczna - o to powinien dbać każdy bez względu na to, czy chce zrzucić 
kilka zbędnych kilogramów czy nie. Medycyna estetyczna może jednak 
wspomóc w uzyskaniu upragnionej sylwetki. Jeśli z uporem maniaka 
testujesz kolejną dietę, a obwód problematycznych okolic ciała nie 
zmienia się - mamy kilka propozycji. Sposobem na utratę zbędnych kilo-
gramów bądź redukcji tkanki tłuszczowej nie powinno być coś, co jest 
ekspresowe, tylko przede wszystkim zdrowe. Najlepszy efekt uzyskuje 
się wtedy, gdy ktoś obserwuje, czy któryś z powyższych procesów od-
bywa się w zgodzie z organizmem, a najlepiej gdy tą osobą jest lekarz. 
W świecie medycyny estetycznej istnieją pewne rozwiązania dotyczące 
tej kwestii, a dynamiczny rozwój technologiczny pozwala na uzyskanie 
efektów nawet po jednym zabiegu.
Nowością na rynku jest rewolucyjne urządzenie ONDA, wykorzystujące 
technologię Coolwaves. Onda prowadzi do redukcji miejscowo zlokali-
zowanej tkanki tłuszczowej, cellulitu, modeluje i wyszczupla sylwetkę, 
a także ujędrnia skórę. Jest to świetna opcja dla osób zmagających się 
z tendencją do kumulowania tkanki tłuszczowej w określonych miej-
scach: brzuchu, boczkach, udach, pod ramionami. ONDA doskonale ra-
dzi sobie również z tak zwaną „pomarańczową skórką”, czyli cellulitem - 
działa zarówno na płytkiej, jak i głębokiej powierzchni, dając gwarancję 
rezultatu.
Technologia Coolwaves opiera się na działaniu unikalnych mikrofal, któ-
re w selektywny sposób docierają do tkanki tłuszczowej umożliwiając 
jej redukcję, bez ryzyka uszkodzenia otaczających tkanek. Mikrofale 
Coolwaves powodują rozbicie komórek tłuszczowych, a następnie ich 
usunięcie w naturalnie zachodzących w każdym organizmie procesach 
metabolicznych, dlatego bardzo ważne jest nawadnianie organizmu 
po zabiegu. Urządzenie prowadzi do skurczu włókien kolagenowych 
stymulując syntezę kolagenu, a tym samym prowadząc do ujędrnienia 
i odmłodzenia skóry. Zatem to oznacza, że zabieg z wykorzystaniem 
ONDY jest nieinwazyjny i bezpieczny. Dodatkowy komfort zapewnia 
wbudowany system chłodzenia kontaktowego. Najlepsza wiadomość 
jest taka, że to nowoczesne urządzenie jest już dostępne w Klinice Za-
wodny.
Doskonale radzącym sobie z tłuszczem urządzeniem jest także dostęp-
ny w Klinice Accent Prime. To urządzenie przeznaczone do nieinwazyj-
nego modelowania sylwetki oraz ujędrnienia skóry twarzy i ciała. Jego 
wyjątkową właściwością jest połączenia unipolarnej fali radiowej RF 
oraz innowacyjnej opatentowanej technologii trzech typów ultradźwię-
ków. Mianowicie: Accent Prime pracuje z wykorzystaniem zimnych i cie-
płych ultradźwięków, a także na ich równoczesnym połączeniu. „Zimne 

ultradźwięki” działają selektywnie na komórki tłuszczowe i nie naru-
szają otaczających je tkanek. Emitowane ultradźwięki wibrują i tym 
samym niszczą błonę komórek tłuszczowych, co z kolei powoduje ich 
sukcesywny rozpad oraz uwolnienie nagromadzonego tłuszczu, który 
w kolejnym kroku jest wydalany z organizmu. Przy zastosowaniu zabie-
gu z wykorzystaniem urządzenia Accent Prime należy również zadbać o 
odpowiednie nawodnienie w dniach następujących po zabiegu. Accent 
Prime stosuje również technologię tzw. „ciepłych ultradźwięków”, któ-
re generują skompresowaną falę ultradźwiękową wywołującą zjawisko 
kawitacji, czyli niszczenia lokalnych depozytów tłuszczu podwyższoną 
temperaturą. Z urządzeniem Accent Prime można pracować albo „cie-
płymi” albo „zimnymi” ultradźwiękami. Istnieje również możliwość łą-
czenia obu technologii, to zaś zwiększa efektywność zabiegu. Połącze-
nie obu technologii oraz wszystkich parametrów zabiegu ma natomiast 
wpływ na szybsze osiągnięcie rezultatów.
Bardzo popularną metodą modelowania sylwetki w naszej Klinice jest 
również Endermologia. Metoda Endermologie® to niezwykle skuteczny 
i nieinwazyjny endomasaż tkanki łącznej i mięśniowej o szerokim za-
stosowaniu:
– estetycznym (ujędrnianie skóry, zabiegi antycellulitowe, zabiegi wy-
szczuplające),
– sportowym (przygotowanie do wysiłku mięśni, powięzi, ścięgien, wię-
zadeł),
– terapeutycznym (drenaż limfatyczny, regeneracja powysiłkowa, 
wspomaganie leczenia uszkodzeń mięśni, więzadeł, ścięgien).
Posiadamy w Klinice dwa urządzenia tego rodzaju: do endermologii me-
dycznej i najnowocześniejszej endermologii Alliance. Są to urządzenia 
niezwykle skuteczne w wyszczuplaniu ciała i pobudzaniu właściwego 
krążenia. Masaż Endermologie® ma szerokie zastosowanie medyczne, 
ponieważ także wspomaga organizm w usuwaniu toksyn i zbędnych 
produktów przemiany materii, leczeniu obrzęków, leczeniu blizn, opa-
rzeń, regeneracji skóry po operacjach, leczeniu zwłóknienia tkanki 
(np. po długotrwałym unieruchomieniu), niewydolności żylnej, lecze-
nia bólów mięśniowych, a także regeneracji tkanki po operacjach pla-
stycznych (np. liposukcji). Medycyna estetyczna oferuje pełen wachlarz 
możliwości w kwestii uzyskania wymarzonej sylwetki. Postęp techno-
logiczny pozwala na osiągnięcie coraz szybszych i coraz bardziej spek-
takularnych efektów. W pogoni za upragnionym wyglądem nie należy 
jednak zapominać o rozsądku – ważne, aby tak istotne postanowienia, 
jak utrata wagi w szybkim czasie, odbywały się pod okiem specjalisty  
i przebiegały w zgodzie z organizmem.

Prezentacja

Ekspresowa sylwetka na lato
Jeśli tytuł artykułu przykuł Twoją uwagę, wiemy, czego poszukujesz. Dieta i ćwiczenia czasa-
mi zawodzą, ale istnieje jeszcze jeden sposób – medycyna estetyczna. Ekspresowa sylwetka 
na lato to marzenie niejednej kobiety i niejednego mężczyzny - co radzi lekarz?

Zdrowie i uroda92 
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C u t e r a  E n l i g h t e n  I I I  T r i p l e x :

- skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe
- usuwa trudne zmiany typu melasma / ostuda

- redukuje blizny 
- leczy rozstępy

- leczy fotostarzenie skóry
 - głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę 

- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe 

- usuwa makijaże permanentne



10 LAT ENKLAWY 
Instytut Urody w centrum miasta

Enklawa Institute ma już 10 lat i wciąż cieszy się doskonałą renomą. W gabinecie niezmiennie króluje wysoka jakość usług oraz komfortowa atmos-
fera, a nad wszystkim czuwa beauty expert, właścicielka gabinetu Marta Czerkawska-Burgs. – Moim marzeniem było stworzenie miejsca, które 
poprzez najwyższą jakość zabiegów, produktów oraz wyjątkowy klimat będzie zachęcać klientów do powrotu i kolejnych wizyt – podkreśla pani 
Marta.

Instytut stale się rozwija i rozszerza ofertę, aby spełnić oczekiwania 
wymagających pacjentów. Właścicielka Enklawy czuwa nad tym, by 
było to miejsce na wysokim poziomie, dlatego też współpracuje z reno-
mowanymi markami kosmetologicznymi – Dermalogica i Dermaquest. 
Co istotne, do oferty instytutu wprowadza tylko produkty z certyfika-
tem medycznym i badaniami klinicznymi.  – Wiele firm bazowało na na-
szych markach i jest to dla mnie potwierdzenie, że wyznaczamy trendy 
w branży beauty – mówi Marta Czerkawska-Burgs.

Holistyczne podejście 
Enklawa to nie tylko renomowane dermokosmetyki, ale też indywidu-
alne podejście do każdego pacjenta. Wizyty zawsze zaczynają się od 
szczegółowej konsultacji, omówienia problemu i rozmowy z panią Mar-
tą, która dzięki dużemu doświadczeniu, starannie dobiera terapię za-
biegową, optymalną dla konkretnej osoby. – Wsłuchuję się w potrzeby 
pacjentów – wyjaśnia Marta Czerkawska-Burgs. – Zabiegi w Enklawie są 
wykonywane ze starannością i uwagą. Zawsze też rzetelnie informuje-
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my pacjenta o rezultatach. Podpowiadamy, co zrobić, by efekt był zgod-
ny z oczekiwaniami. 
Nieustanny rozwój
Właścicielka Enklawy dba o to, by instytut się rozwijał. Uczestniczy  
w kongresach kosmetologicznych oraz medycznych i chętnie przeka-
zuje pracownikom zdobytą wiedzę oraz umiejętności. Pani Marta stale 
szkoli się z zakresu zabiegów dermatologicznych. – Uważnie wprowa-
dzam zabiegi i technologie, najpierw testując je na sobie. Śledzę kliniki 
na całym świecie. Zgłębiam tajniki wiedzy w branżowych magazynach 
oraz książkach z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii. Niedaw-
no wróciłam z jednego z największych kongresów w Rzymie SiME oraz 
ze szkolenia u Andrea Turchiego, twórcy plazmy Handy, który przybliżył 
mi techniki wykonywania zabiegu liftingu powiek oraz usuwania drob-
nych zmian na skórze – mówi właścicielka instytutu. Ostatnio uczestni-
czyła również w konferencji i pokazie Eufoton Endolift doktora Roberto 
Della. Zabieg, podobnie jak plazmę, wprowadziła do oferty Enklawy. 
– Niedawno przechodziliśmy również szkolenie Dermaquest z aktualne-
go tematu filtrów słonecznych i przebarwień. Dzięki niemu mamy pew-
ność, że proponowane przez nas zabiegi oraz dermokosmetyki będą ha-
mowały powstawanie problemów estetycznych wywoływanych przez 
promienie słoneczne – mówi pani Marta.
Zabiegi na lato
Enklawa Institute specjalizuje się w kosmetologii i medycynie estetycz-
nej, a jakość produktów oraz doświadczenie pracowników są dla Marty 
Czerkawskiej-Burgs najważniejsze. Jakie kuracje upiększające poleca  
w obecnym czasie wykonać beauty expert? – W okresie letnim pro-
ponujemy zabiegi z wykorzystaniem antyoksydantów, między inny-
mi witamin C i E, które spowolnią proces starzenia poprzez działanie 
UV. Polecamy także zabieg Termolifting dla podtrzymywania efektów  
po zabiegach laserowych oraz nasz ukochany Age Smart Dermalogica 
ze złuszczającą ampułką multiwitaminową i masażem twarzy – pod-
powiada właścicielka Enklawy. Najnowszym urządzeniem w Enklawie 
jest Clear Lift Laser. Urządzenie to dzieło firmy Alma Lasers, która jest 
światowym liderem w tworzeniu technologii działających w oparciu  
o laser, światło, fale radiowe oraz ultradźwięki. Warto wspomnieć 
także o zabiegu, który jest wizytówką Enklawy. – Naszym faworytem  
w metodach naturalnej stymulacji ciała jest Endermologia Alliance, 
nowy model LPG. Co ciekawe, zabieg wywodzi się z Francji i tam kobie-
ty traktują go jak część stylu życia – mówi pani Marta. Endermologia 

przynosi wspaniałe efekty, ale trzeba pamiętać o szczegółach i precy-
zji przy jego wykonywaniu. – Bardzo ważnym aspektem perfekcyjnie 
przeprowadzonego zabiegu jest rozpoznanie jakości skóry i ustawienie 
parametrów oraz dokładność wykonania, dlatego w Enklawie wykonują 
go tylko najbardziej doświadczeni kosmetolodzy – wyjaśnia Marta Czer-
kawska-Burgs.
Zespół specjalistów
Enklawę tworzy zgrany zespół specjalistów: kosmetologów i lekarzy 
medycyny estetycznej, którzy zawsze wykonują zabiegi z drobiazgową 
dokładnością, wybierając skuteczne terapie.
Pani Marta słynnie z makijażu permanentnego, będącego jej pasją  
od 15 lat. Ukończyła studium kosmetologiczne, szkołę mikropigmenta-
cji Purebeau oraz Long Time Liner. Doskonale potrafi podkreślić urodę. 
Do perfekcji opanowała metodę włoskową brwi oraz usta w stylu nude. 
– Zajmuję się też pigmentacją medyczną piersi po mastektomii. Współ-
pracuję z doktorem Arturem Śliwińskim, który poleca zabieg w moim 
wykonaniu. Używam barwników z certyfikatem medycznym i wysokiej 
jakości sprzętu, dzięki temu nie ma mowy o nieprzyjemnych dolegliwo-
ściach czy przerysowanym efekcie – podkreśla właścicielka Enklawy.   
– Starannie dobieram współpracowników, by mój gabinet świadczył 
usługi wysokiej jakości – przyznaje Marta Czerkawska-Burgs. W instytu-
cie pracuje dwóch lekarzy medycyny estetycznej.  – Dr Natalia Stache-
ra, specjalizująca się w korekcji nosa, kształtowaniu ust oraz zabiegach 
z użyciem wypełniaczy Neauvia oraz dr Mariusz Borkowski, specjalizu-
jący się w medycynie estetycznej, a przede wszystkim w niechirurgicz-
nym, laserowym liftingu Endolift, to silny laser nowoczesnej generacji, 
przeznaczony do liftingu i miejscowego usuwania tłuszczu oraz  liftingu 
ultradźwiękami – Hi Fu. Traktuje on swoją pracę jak powołanie i wy-
zwanie. Został trzykrotnie odznaczony Krzyżami Zasługi za działania  
w opiece medycznej i wykorzystanie ich w telemedycynie. 
Jak widać, Enklawa Institute mimo, że ma już 10 lat, nie zwalnia tem-
pa. Gabinet wciąż się rozrasta i rozwija. Co więcej, instytut to nie tylko 
indywidualne podejście do pacjentów, staranny dobór produktów der-
mokosmetycznych oraz urządzeń, zgrany zespół specjalistów i stale 
rozbudowywana oferta usług, ale też wyjątkowa atmosfera. – Ważnym 
aspektem w moim gabinecie jest cisza i spokój, moment relaksu w za-
bieganym świecie – podsumowuje właścicielka.  



Szybki i bezbolesny

przeszczep 
włosów

Utrata włosów to powszechny problem i dotyczy wielu z nas, bez względu na płeć. Polacy są jednym z najbardziej 
łysiejących narodów świata. Co więcej, wypadanie włosów, wysokie czoło, zakola lub przerzedzenia należą obok 
otyłości do największych kompleksów mężczyzn w naszym kraju. Na szczęście można temu zaradzić. Jedynym,  
w pełni skutecznym sposobem na poradzenie sobie z łysieniem jest transplantacja włosów.

W Polsce rynek przeszczepów dopiero 
się rozwija, a same zabiegi są bardzo 
drogie. 
Coraz więcej osób szuka więc innych 
rozwiązań. Niskie ceny w stosunku do 
wysokiej jakości i krótki czas oczeki-
wania sprawiają, że popularność zdo-
bywa transplantacja włosów w Turcji. 
W tym kraju testowano nowe metody 
przeszczepów zanim pojawiły się one 
w Europie i Stanach Zjednoczonych, 
a w samym Stambule jest ponad 300 
klinik, które się tym zajmują. Jednak 
jak znaleźć najlepsze miejsce na 
przeprowadzenie zabiegu? Najlepiej  
z pomocą polskiego pośrednika. Cie-
kawą ofertę ma firma Medhair. 
Stambuł – mekka osób z proble-
mem łysienia 
Właściciele firmy przez 12 miesięcy 
sprawdzali rynek na całym świecie, 
by znaleźć optymalne miejsce do 
przeprowadzenia zabiegu. Impul-
sem do tego był kłopot z łysieniem 
jednego z nich. Kiedy już znaleźli 
odpowiednie miejsce, a zabieg 
zakończył się sukcesem, postano-
wili pomagać innym mężczyznom  
z podobnym problemem. Tak po-
wstał Medhair.
Okazało się, że optymalnym 
miejscem na zabieg jest Stam-
buł, czyli jedno z głównych cen-
trów transplantacji włosów na 
świecie. Co roku turecką stolicę 
odwiedza ponad 100 tysięcy 
pacjentów, których przycią-
gają niskie ceny przeszczepu,  
a także doświadczenie i precy-

zja tamtejszych specjalistów, którzy 
dzięki wysokiej popularności zabiegów 
oraz wąskiej specjalizacji perfekcyjne 
opanowali tę procedurę. 
Właściciele Medhair wybrali pięć najlep-
szych klinik, w których transplantacje 
wykonywane są na najwyższym pozio-
mie i ostatecznie podjęli współpracę 
z renomowaną kliniką doktora Ilkera 
Apayadina. Jest to chirurg plastyczny, 
który specjalizuje się w dwóch najpo-
pularniejszych metodach transplantacji 
włosów: FUE oraz FUT. Pomógł ponad  
8 tysiącom pacjentów na całym świecie, 
w tym wielu znanym osobistościom.
Transplantacja all inclusive – z Polski 
do Turcji 
Cena do 70% niższa w porównaniu  
do polskich klinik, umiejętności, do-
świadczenie, doskonałe wyposaże-
nie klinik i szpitali w Stambule spra-
wiają, że coraz więcej osób rozważa 
skorzystanie z zabiegu w Turcji. Nie 
wszyscy jednak wiedzą, jak podejść 
do tego tematu. Boją się obcego kraju  
i bariery językowej. W tym momencie  
z pomocą przychodzi Medhair, który 
oferuje kompleksowy pakiet usług. 
Cały wyjazd jest koordynowany przez 
polską firmę. Najważniejsze jest to, że 
wszystko zostało stworzone na wła-
snych doświadczeniach właścicieli 
Medhair, dzięki czemu pacjenci nie są 
pozostawiani sobie, a od początku do 
końca procesu transplantacji, prowa-
dzeni krok po kroku. W skład usługi 
firmy wchodzą m.in.: konsultacja on-
line razem z wyceną oraz wyborem 
odpowiedniej metody przeszczepu, 
przelot w dwie strony z większości 
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lotnisk w Polsce i Europie, transfery w Turcji, pobyt w hotelu 
czterogwiazdkowym, zabieg transplantacji w renomowanym 
ośrodku, kuracja PRP, kontrola medyczna, opieka tłumacza na 
terenie Stambułu, a także kontakt z klientem po przeszczepie. 
Medhair oferuje dwa pakiety – standard oraz premium. W drugim 
przypadku doktor Ilker uczestniczy osobiście we wszystkich fazach 
zabiegu. Bardzo ważne jest też to, że obecnie zabiegi przeszczepu 
w Turcji odbywają się jedynie w szpitalach, dzięki temu zapewniony 
jest nadzór medyczny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Co więcej, 
cena podawana w ofercie firmy to koszt finalny, nie ulega zmianie. 
Zabieg można też spłacić na raty, przy skorzystaniu z systemu finan-
sowania usług medycznych MediRaty.
Wyjazd zaplanowany od A do Z – przejrzysta organizacja
A jak wygląda sam proces? Na stronie www Medhair można znaleźć 
szczegółowe informacje, opisujące procedurę transplantacji z obsłu-
gą polskiej firmy. Pierwszy krok to wypełnienie formularza online. 
Następnie zespół Medhair przesyła zdjęcia do kliniki i w ciągu 48 
godzin klient dostaje szczegółową ofertę oraz wyniki konsultacji, 
po czym ustalany jest dogodny termin podpisywania umowy oraz 
rezerwowany lot do Stambułu. Czas trwania procesu wraz z prze-
lotami trwa trzy dni, zabieg wykonuje się od 8 do 12 godzin przy 
znieczuleniu miejscowym, a ostateczny efekt osiąga się w ciągu 8-14 
miesięcy. Transplantację w nowoczesnym ośrodku medycznym wy-
konuje doświadczony zespół specjalistów. 
Na etapie konsultacji doktor Ilker Apaydin, z którym współpracuje 
polska firma, wybiera odpowiednią, dostosowaną do indywidual-
nych potrzeb pacjenta metodę transplantacji. Może to być FUT, 
FUE lub połączenie obu technik. Pierwsza z nich, która często jest 
wykonywana w połączeniu z FUE, jest podstawowym sposobem 
przeszczepu w chirurgii odtwórczej włosów. Technika ta polecana 
jest pacjentom, u których ilość obszaru dawczego jest niewystar-
czająca, by pokryć zaawansowany ubytek włosów. Metoda pozosta-
wia pojedynczą bliznę, ale przy obecnych metodach chirurgicznych, 
ledwie widoczną. Druga technika, czyli FUE, polega na pobraniu 
pojedynczych zespołów mieszkowych włosów z okolicy dawczej, 
pozostawiając obszar dawczy bez blizn. Obecnie jest najczęściej 
wybieraną metodą transplantacji włosów. Po wybraniu metody  
i zabiegu przeszczepu, wykonywana jest kuracja PRP (terapia oso-
czem bogatopłytkowym). Stosuje się ją w celu przyspieszenia goje-
nia się ran oraz pobudzenia wzrostu włosów. Rekonwalescencja po 
transplantacji trwa około dwóch tygodni. Pierwsze efekty widać tuż 
po zabiegu, ale na końcowy efekt trzeba poczekać około roku. 
Kompleksowa opieka 
Medhair zapewnia przejrzysty proces organizacji wyjazdu, jasną  
i czytelną strukturę cen usług, a także pomoc oraz wsparcie na każ-
dym etapie procesu transplantacji. Klienci otrzymują pełne, rzetelne 
informacje. Poznają cały proces zabiegu i przeciwskazania, a później 
instrukcje, jak postępować po przeszczepie. Kontakt z polską firmą 
nie urywa się na etapie skończenia transplantacji, po niej pacjent do-
staje dokładne pisemne zalecenia, gdzie wszystko jest wyjaśnione 
krok po kroku, np. co się będzie działo, jak myć głowę, jakie lekar-
stwa przyjmować oraz jak o siebie dbać. Jeśli klient zauważy niepo-
kojące objawy, cały czas jest możliwy kontakt z lekarzem poprzez 
konsultanta MedHair.
Mimo, że jest to ciągle nowość na polskim runku, to stwarza nowe 
możliwości dla polskich mężczyzn. Może warto wysłać zdjęcia na 
bezpłatną konsultację i zrobić pierwszy krok ku rozwiązaniu proble-
mu łysienia.
Na koniec warto zaznaczyć, że z oferty firmy korzystają nie tylko 
klienci z Polski, ale też z innych krajów, w tym Anglii.

MedHair Polska
(T) +48 91 404 06 09
(K) +48 500 869 609
(E) info@medhair.pl
www.medhair.pl
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Seks zamiast być przyjemnością, dla wielu kobiet jest źródłem kompleksów. Nie chodzi jednak o sztukę kochania, lecz o niedoskonałości związane 
z wyglądem narządów intymnych. Tymczasem w kilka minut można poprawić nie tylko wygląd, ale również samopoczucie, pewność siebie i to na-
wet przed najbliższymi wakacjami. O zabiegach ginekologii estetycznej opowiedziała nam Dorota Gródecka, specjalistka położnictwa i ginekologii.

Często kobiety zwracają się do Ciebie z problemami dotyczącymi 
seksu?
Fatycznie, ten temat pojawia się w trakcie wizyt. Od zawsze, moim prio-
rytetem było wysłuchanie pacjentek. Zachęcam je do mówienia o pro-
blemach intymnych. Nadal się tego uczymy, bo nie jest kobietom łatwo 
mówić o seksie w kontekście tego, co im się nie podoba w swoim ciele. 
Są skrępowane, potrzebują czasu, ja staram się im ten czas zagwaran-
tować, a także stworzyć przyjazną atmosferę do rozmowy. 
Dlaczego postanowiłaś zająć się ginekologią estetyczną? 
Wiele pacjentek boryka się z problemem wyglądu i prawidłowego 
funkcjonowania narządów intymnych. Do niedawna ginekologia miała 
do zaoferowania jedynie tradycyjne metody leczenia, czyli operacje.   
A taki zabieg operacyjny zawsze jest dużym obciążeniem dla organi-
zmu. Co gorsze pacjentki były pozostawiane same z tym problemem. 
Zmiana przyszła wraz rozwojem medycyny estetycznej. Pojawiły się 
lasery, kwasy hialuronowe czy też różnego rodzaju nici. Ginekologia 
zaczęła czerpać z tych możliwości. Zabiegi takie mogę wykonywać  
w gabinecie. Cieszę się bardzo, że mogę pomóc pacjentkom, które jesz-
cze nie kwalifikują się do zbiegu operacyjnego, a jednak potrzebują  
w zmian w wyglądzie i funkcji okolic intymnych.
Jakie pacjentki korzystają z takich zabiegów? 
Ginekologia estetyczna jest praktycznie dla każdej pacjentki. Zgła-
szają się do mnie młode dziewczyny, które to dostrzegają problem  
w wyglądzie swoich okolic intymnych ( np. przerośnięte wargi sromowe 
mniejsze), ale też skarżą się na dolegliwości bólowe z tym związane, na 
przykład w czasie uprawianiu sportu. Moimi pacjentkami są też kobiety, 
którym po porodzie chęć współżycia i radość z seksu znacznie się obni-
żyły, bo dostrzegają zmiany w obrębie pochwy, sromu i krocza. Są też 
kobiety dojrzałe i świadome swojego ciała, które dostrzegają upływają-
cy czas i zmiany z tym związane. 
Które zabiegi medycyny estetycznej wykorzystywane są w ginekologii?
Jak każda dziedzina medycyny, ginekologia też robi postępy. Wykorzy-
stujemy nowe możliwości, jakie nam daje pojawienie się chociażby lase-
rów i ich szerokie zastosowanie w ginekologii. Korzystamy z nici, które 
dotychczas były wykorzystywane w medycynie estetycznej do liftingu, 
a obecnie stosujemy je w ginekologii do korekty tylnej ściany pochwy 
i krocza lub korekty przedsionka pochwy. Doskonale znany kwas hia-
luronowy, w ginekologii służy do poprawy wyglądu i funkcji warg sro-
mowych większych, korekty przedsionka pochwy, nawilżenia pochwy  
i powiększenia słynnego punktu G.
Czy takie zabiegi to nadal temat tabu?
Niestety tak. Polki mają nadal problem w rozmawianiu o sferach intym-
nych. Tutaj dużą rolę odgrywa ginekolog. To naszym zadaniem jest za-
dawać umiejętne pytania, pokazywać im problem i możliwości zmiany. 
Zachęcać do rozmowy na ten temat.
Czy każdy ginekolog może przeprowadzać takie zabiegi? 
Każdy, który posiada odpowiednie kwalifikacje. Ginekologia estetyczna 
wymaga dużych umiejętności plastycznych. Powinniśmy umieć zdia-

gnozować problem, słuchając potrzeb naszej pacjentki. Zaplanować 
leczenie i co bardzo ważne przewidzieć jego efekt. To wymaga od nas 
licznych szkoleń i kursów z zastosowania nowych technik zabiegowych. 
Jakie zabiegi oferuje ginekologia estetyczna? Jak trwały jest efekt 
zabiegu? 
To długi temat. W zależności, który zabieg wykonujemy. Kwas hialuro-
nowy wykorzystywany do powiększenia warg sromowych większych, 
korekty krocza, nawilżenia śluzówki pochwy, czy też powiększenia 
punktu G utrzymuje się w naszym organizmie około 8 miesięcy. Nici 
polimlekowe, stosowane w ginekologii pozwalają cieszyć się efektem 
zabiegu nawet do 3 lat. Natomiast zabiegi z użyciem laserów jak np. ko-
rekta warg sromowych mniejszych wystarcza na całe życie. Laser to nie 
tylko korekta chirurgiczna, to także możliwość rewitalizacji błony śluzo-
wej pochwy, obkurczenia pochwy i korekty wysiłkowego nietrzymania 
moczu. O tym problemie kobiety wstydzą się mówić. Wykorzystujemy 
również osocze i fibrynę pozyskane z naszej krwi. Te zabiegi zalecane 
są dla pacjentek borykającymi się z alergiami, zmianami liszajowatymi 
sromu czy tez z przewlekłym świądem sromu i krocza. 
Jak wyglądają procedury?
Procedura jest stosunkowo prosta. Jak wszystko w medycynie musi 
zacząć się od wizyty, czyli zebrania wywiadu z pacjentką, poznania jej 
dolegliwości i oczekiwań. Kolejny krok to podstawowe badanie gineko-
logiczne, USG narządu rodnego i cytologia (chyba, że pacjentka posiada 
aktualny wynik). Następnie przechodzimy do omówienia z pacjentką 
dolegliwości i problemu z jakimi się boryka. Przedstawiam wszelkie 
możliwości terapeutyczne. Omawiamy rodzaj i zakres zabiegu, oraz do-
bór znieczulenia. Priorytetem jest dla mnie komfort pacjentki w trakcie 
zabiegu. Umawiamy zabieg. Przed każdym zabiegiem pacjentka otrzy-
muje zgodę do zapoznania się i podpisania oraz za jej zgodą wykonuję 
dokumentację fotograficzną przed i po zabiegu. 
Czy każda kobieta może skorzystać z takich zabiegów?
Uważam, że tak. Zachęcam pacjentki do mówienia o swoich proble-
mach intymnych. Do poszukiwania skutecznego rozwiązania, a co za 
tym idzie do radości życia, także intymnego. 
Pytanie, którego nie może zabraknąć to kwestia bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo to przede wszystkim prawidłowa kwalifikacja pa-
cjentki do zabiegu i zaplanowanie jego zakresu. Istotna kwestią jest 
posiadanie uprawnień, odpowiednich szkoleń, kursów i certyfikatów 
potwierdzających wiedzę i umiejętności uprawniających ginekologa 
do przeprowadzania zabiegów. Dobór kwasów hialuronowych, czy nici 
posiadających odpowiednie rejestracje medyczne, to istotny element 
powodzenia zabiegu. Bezpiecznie przeprowadzony to też odpowied-
nia rekonwalescencja. Pacjentka powinna zostać poinformowana o 
zalecanym postępowaniu po zabiegu, możliwości stosowania leków  
i wizytach kontrolnych. Ważny jest też kontakt z lekarzem wykonują-
cym zabieg w wypadku niepokojących objawów. 

rozmawiała: Izabela Marecka / foto: Paweł Smoliński



Trener personalny 
– związek idealny

Angelika Tomaszewska jest menagerem w klubie treningowym Strefa 3L – Long Life Lounge, a także doświadczonym trenerem personalnym. Wspól-
nie z innymi trenerami, fizjoterapeutami i dietetykami dba o zdrowie i kondycję swoich klubowiczów.

Rola trenera personalnego w treningu jest nie do podważenia i niezbęd-
na by zacząć przygodę ze sportem. To osoba, dzięki której możemy za-
cząć nowe, lepsze i zdrowsze życie. 
Kim jest trenerem personalny i dlaczego jego rola jest tak ważna?
Trener jest po to by pomagać, by poprawiać to co robimy niewłaściwie. 
Klubowicz nie musi się na tym znać. To nasze zadanie, po to jesteśmy. 
Trener ocenia stan zdrowia swojego klienta, jego zakres ruchu i możli-
wości. Decyduje, czy dana osoba może trenować. Umiejętnie dobiera 
ćwiczenia. Wszystkie osoby, z którymi pracuję w Strefie: trenerzy per-
sonalni, fizjoterapeuci, dietetycy są profesjonalnie przygotowani. Ten 
zawód to nieustająca nauka.
Relacja trener – klient jest bardzo ważna. Wiem to po sobie kiedy 
szukałam osoby, która mnie zmotywuje do pracy i mnie poprowa-
dzi. Faktycznie to takie ważne?
Zdecydowanie. Żeby dobrze się pracowało z klientem ważna jest rela-
cja jaka się między nami nawiązuje. Jest ona bliska, ale oczywiście do 

pewnej, czasem z góry ustalonej, granicy. Osoba, z którą będziemy tre-
nować, powierza w nasze ręce swoje życie i zdrowie. Z tego też powodu 
trzeba bardzo uważać by nie zrobić jej krzywdy. Nasz podopieczny ma 
czuć się przy nas bezpiecznie i swobodnie. Często trenując z kimś, do-
tykamy go, pokazują w ten sposób jak prawidłowo należy wykonywać 
dane ćwiczenie. Osoba ćwicząca nie może odczuwać w tym momencie 
dyskomfortu, powinna mieć świadomość, że to tylko część treningu, po-
zbawiona jakichkolwiek podtekstów. Trener personalny jest trochę jak 
lekarz: patrzy na ciało jak na narzędzie, które trzeba naprawić i uspraw-
nić.
Brzmi to trochę jak związek. 
I tak jest, ponieważ bardzo ważne jest też pierwsze wrażenie. Są oso-
by, które potrzebują ciągłej motywacji do pracy nad sobą. Jeżeli pod-
czas pierwszego spotkania nie zaiskrzy to nie ma szans, że ta osoba do 
nas powróci. Trener musi więc być również trochę psychologiem. Na-
leży klientowi umiejętnie wytłumaczyć, że trening to proces rozłożony  
w czasie, a rezultaty przychodzą stopniowo. Oczywiście mogę pomóc 
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schudnąć danej osobie 20 kg w ciągu półtora miesiąca, z rozpisaniem 
planu treningowego i diety, ale kosztem jego zdrowia. To może być 
efekt jo-jo albo coś znacznie gorszego. Takie podejście do treningu jest 
zwyczajnie nieracjonalne.
Co cię skłoniło, by zająć się trenowaniem profesjonalnie?
Zanim zostałam trenerem personalnym, byłam dziewczyną z 20 kilogra-
mami nadwagi, która nie lubiła swojego ciała i wstydziła się chodzić na 
siłownię. Miejsce do ćwiczeń urządziłam w domu, ale z czasem zaczy-
nało brakować mi miejsca. Musiałam w końcu się przełamać. Dopiero 
tam dowiedziałam się, że większość ćwiczeń, które wykonuję, robię źle. 
Nie posiadałam również świadomości własnego ciała. Przez to, że ćwi-
czyłam sama, robiłam sobie krzywdę. Nawet, wydawać by się mogło, 
wbrew pozorom najprostsze ćwiczenie jakim jest przysiad, wykonywa-
łam niewłaściwie. Uważałam wtedy, ze tzw. machanie ciężarami, czy 
ćwiczenia na stacjonarnym sprzęcie to zwykłe podnoszenie obciążenia 
albo rekreacyjna jazda na rowerku. A tak naprawdę nieodpowiednio 
ustawiona grupa mięśniowa w trakcie treningu może wyrządzić nam 
krzywdę.  

Co sprawia tobie w tym zawodzie największą przyjemność? Nam, 
ćwiczącym – efekty. A co cieszy trenera? 
To, że naprawdę pomagamy. Bardzo miłe i dające satysfakcję z tego 
zawodu jest to, kiedy przychodzi klubowicz i mówi, że widzi u siebie 
progres i nie chodzi tu wyłącznie o wygląd zewnętrzny tylko, że lepiej 
się czuje, że jest silniejszy, że jego wydolność się zwiększyła i np. wej-
ście po schodach na czwarte piętro przestaje być problemem, a wspól-
ne bieganie z wnukami zaczyna być przyjemnością. Praca nad sylwetką 
jest ważna, ale nie tak trudna jak praca nad kondycją, która wymaga od 
nas naprawdę głębokiej wiedzy. Osobiście w tej pracy najbardziej lubię 
wyzwania i tzw. – jak to mówię żartobliwie – „ciężkie przypadki”, czyli 
osoby z nienajlepszym stanem zdrowia czy takie do których trudno do-
trzeć. Uwielbiam pracować z takimi ludźmi, szczególnie kiedy wysiłek 
jaki w to wkładam, zaczyna przeradzać się w efekty. Kiedy ktoś, kto na 
początku jest na wszystko nastawiony negatywnie z czasem zaczyna 
tobie dziękować i okazywać radość ze wspólnej pracy, to jest to, co  
w tym zawodzie lubię najbardziej. 
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz
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„Kobieta jest piękna tylko wtedy, kiedy czuje się piękna” – mawiał 
król fryzjerów Antoni Cierplikowski (słynny Antoine) i trudno się  
z tym cytatem nie zgodzić. Jednak żeby się przekonać o tym, kiedy 
my, kobiety, czujemy się piękne, trzeba trafić w ręce zdolnego i am-
bitnego stylisty z wiedzą fryzjerską. Na mapie Szczecina jest takie 
miejsce: Akademia Fryzjerska Gawęcki. 
Akademia powstała z myślą o wszystkich, którzy fryzjerstwo kocha-
ją i chcą podnosić swoje umiejętności. Jednak przede wszystkim po-
wstała z myślą o klientach, którzy potrzebują kompleksowej usługi 
fryzjerskiej. Wysoki poziom to współcześnie często spotykany szyld 
większości salonów fryzjerskich, jednak równie często w zderzeniu 
z wymaganiami klientów staje się tylko niemym napisem na ścianie. 
W Akademii Gawęcki każdy klient traktowany jest indywidualnie, 
usługę stylisty zawsze poprzedza rozmowa, której uwieńczeniem 
jest praca Krystiana Gawęckiego i jednocześnie fryzura klienta.  
W Akademii Gawęcki nie ma podziałów na lepszych i gorszych klien-
tów, każdy może się umówić, a rodzinna atmosfera salonu z pew-
nością stworzy odpowiedni klimat, w którym klienci często podkre-
ślają, że „czują się jak w domu”. Co warto podkreślić, koloryzacje  
w Akademii odbywają się przy użyciu ekologicznych farb. Zaprasza-
my do sprawdzenia, czy to wszystko to prawda, a nie zwykła reklama 
– znajdziecie nas i nasz numer kontaktowy również na FB: Akademia 
Fryzjerska Gawęcki.    

autor: Maja Satankiewicz  / foto: materiały prasowe

Akademia Fryzjerska Gawęcki
Szczecin, al. Wojska Polskiego 20 (wejście od Bogusława)

Telefon: 510 060 658

 w Akademii 
Gawęcki 

Fryzjerstwo na 100 % 

rozmawiał: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński
Szczecin Plac Zwycięstwa 1  |  www.medicus.szczecin.pl
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Szczepienia ochronne 
w poradni Medicus

Wyjeżdżając w różne strefy klimatyczne świata, jesteśmy 
narażeni na ryzyko wielu chorób. Aby temu zapobiec na-
leży odpowiednio się przygotować. Skuteczną i bezpiecz-
ną formą profilaktyki są szczepienia ochronne. To jeden 
z najlepszych sposobów zapobiegania chorobom zakaź-
nym.  Można je wykonać w Spółdzielni Pracy Lekarzy Spe-
cjalistów Medicus.
Wybór szczepień zależy nie tylko od kraju docelowego, 
ale również od charakteru wyjazdu, aktywności, wieku 
i stanu zdrowotnego podróżującego. Wizyta w poradni 
pozwoli na uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji 
oraz ustalenie indywidualnego programu szczepień.
Szczepienia, które są zalecane dla podróżujących:
Tężec, Błonica, Poliomeylitis (choroba Heinego- Medina), 
WZW A, WZW B, Dur brzuszny, Zakażenia Meningokoko-
we, Cholera, Wścieklizna, Żółta febra.
W spółdzielni Medicus wykonywane są także szczepie-
nia zalecane osobom dorosłym przeciwko następującym 
chorobom:
Odkleszczowe zapalenie mózgu – choroba przenoszo-
na przez kleszcze, można zakazić się również poprzez 
pokarm (mleko);
Krztusiec – transmisja człowiek-człowiek; 
Pneumokoki – rekomendowane szczepienie dla osób 65+ 
oraz dzieci od 2 roku życia i dorosłych chorujących prze-
wlekle;
Ospa wietrzna – szczepienie nieuodpornionej młodzieży 
i dorosłych, nieuodpornionych kobiet przed planowaną 
ciążą, osób z otoczenia dzieci chorych na białaczkę;
HPV (Wirus brodawczaka ludzkiego) – skuteczność 
szczepionek p/HPV to 80% ochrony przed nowotworem 
raka szyjki macicy. Dostępne 2 szczepionki w schemacie 
trzech dawek;
Grypa – zalecane szczepienie sezonowe od września  
do marca.



Profesjonalna, kompleksowa aranżacja wnętrz
- doradzamy, mierzymy, szyjemy, montujemy

- znakomita jakość
- firany, zasłony, rolety, karnisze, żaluzje, obrusy, poduszki, kapy, tkaniny...

Impresja Salon Dekoracji Okien
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Dzień dobry. Ostatnio w mediach społecznościowych dość często 
spotykam się z opiniami kobiet na temat zabiegu Endermologii.  
W związku z tym postanowiłam zorientować się w ofercie Państwa 
Kliniki, jednak znalazłam dwa urządzenia, którego działanie polega 
na masażu endermologicznym. Czym w zasadzie różni się Alliance 
od Cellu M6 Endermolab i na który powinnam się zdecydować jeśli 
borykam się z uporczywym cellulitem? Pozdrawiam, Julia. 

Dzień dobry Pani Julio. Owszem, w swojej ofercie posiadamy dwa tego 
typu urządzenia i oba cieszą się niezwykłą popularnością. Zasadnicza, 
istotna dla pacjentów różnica pomiędzy zabiegami dotyczy trybów pra-
cy urządzeń. Mianowicie, w przypadku Cellu M6 Endermolab pracujemy 
kolejno nad zmniejszeniem objętości tkanki tłuszczowej, następnie re-
dukcją cellulitu i finalnie nad ujędrnianiem skóry. Natomiast podczas 
zabiegu przy użyciu urządzenia Alliance, pracujemy wszystkimi trybami 
jednocześnie, w wyniku czego satysfakcjonujące dla pacjenta i naszych 
kosmetologów efekty przychodzą szybciej. Dodatkowo, istnieje znacz-
na różnica w odczuciach podczas trwania zabiegu. W przypadku, gdy 
charakteryzuje Panią dość niski próg bólu, nasi kosmetolodzy z pewno-
ścią zarekomendują poddanie się serii zabiegów Alliance, które są całko-
wicie bezbolesne, wręcz odprężające. Warto wspomnieć, że oba urzą-
dzenia, oprócz działania wyszczuplającego i antycellulitowego, mają 
zastosowanie również w przypadku napięć mięśniowych oraz obrzę-
ków. Wpływają także na stymulację unaczynienia i poprawę krążenia 
krwi i limfy. Jeśli nie wie Pani, które z urządzeń wybrać, nasi kosmeto-
lodzy z pewnością pomogą podjąć decyzję i nakreślą przebieg terapii. 
Pozdrawiam. 

Witam. Na Państwa profilach społecznościowych widziałam rekla-
mę nowego lasera do depilacji. Korzystałam u Państwa z Vectusa. 
Teraz chcę rozpocząć depilację kolejnych obszarów. Na jaki laser 
powinnam się zapisać? Czy skoro jestem zadowolona z Vectus po-
winnam pozostać przy tym laserze? Jakimi kryteriami mam się kie-
rować przy wyborze? 

Palomar Vectus jest laserem diodowym. Długość wiązki światła w Vec-
tus doskonale radzi sobie z ciemnymi włosami. Vectus sprawdza się 
również przy ciemnych fototypach skóry. Cechuje go najwyższy po-
ziom bezpieczeństwa. Thunder MT nowość na rynku polskim to laser 
aleksandrytowy w połączeniu z Nd:YAG. Fala 755nm niszczy włosy za-
równo ciemnie jak i jasne. Dodatkowa długość fali powoduje koagulację 
naczyń otaczających mieszki włosowe, zwiększając skuteczność zabie-
gów nawet bardzo jasnych i delikatnych włosów. Dodatkowym atutem 
jest duży obszar zabiegowy podczas jednego strzału. Zabieg jest szyb-
ki, precyzyjny i bezbolesny. Co szczególnie spodoba się męskiej części 
naszych pacjentów. Przy wyborze lasera należy kierować się głównie 
kolorem włosa. Jeśli włosy są jasne polecamy wybrać Thunder MT. Jeśli 
ciemne - oba lasery doskonale sobie poradzą. Krótszy czas zabiegu oraz 
mniejsza bolesność to też cechy, które przemawiają za laserem Thun-
der MT. Ale nasze wieloletnie doświadczenie w pracy na Vectus pozwala 
nam na stwierdzenie, że również jest to laser cechujący się najwyższą 
skutecznością. W razie wątpliwości zapraszamy na konsultacje. Nasi 
kosmetolodzy chętnie pomogą wybrać odpowiedni sprzęt.

Specjalista chirurgii szczękowo - 
twarzowej, certyfikowany lekarz 
medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi
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Gdy patrzę z balkoniku kawalerki na Pomorzanach na bordowego Jeepa 
(rocznik 2019), którym kieruje szeroko uśmiechnięty dwudziestopię-
ciolatek, zadaję sobie pytanie: „Mój Boże, co poszło nie tak?”  Bóg mój 
rychliwy, choć czasami niesprawiedliwy, odpowiada mi cierpliwie: „Boś 
gamoń.” I tu zaczyna się rozmowa…
Jaram na balkonie. Zbyt wątły metraż, by robić to w domu. Patrzę na 
świat, gdy jaram. I sprawiedliwość lub jej całkowity brak, z tego balko-
nu widzę. Gdy mam wątpliwości, wyrażam je w głos. I najczęściej za-
czynam od westchnienia tak dobrze znanego: „Och, mój Boże…” No, 
bo weźmy taką budowę niewielkiego baraczku, w którym ma być jakaś 
muszka, żuczek, czy inny insekt. Gdyby Egipcjanie budowali swoje pi-
ramidy z równym zapałem, jak grupka wesołków z „mojej” budowy, 
to dziś, po kilku tysiącach lat, mieliby co najwyżej jakieś cztery skalne 
bloki na krzyż. Za to znaliby każdy radiowy program, bo na budowie ra-
dio ryczy 24h na okrągło. Ogólnie, to takie paprole są, że strach będzie 
wejść do tego sklepu. Pytam więc: „mój Boże, za co?”, a On spokojnie  
i cierpliwie: „Boś gamoń…” 
Zaczynam w to wierzyć. Bóg i wiara, to nawet chyba dobrze się składa. 
O wiele lepiej niż Bóg i kościół. Zwłaszcza ostatnio. Blisko dwadzieścia 
milionów odsłon filmu Sekielskich na YT. w ciągu tygodnia. „Szybkie 
rączki Rydzyka” ledwie ciupinkę ponad milion, ale w ciągu trzech lat. 
To najpopularniejsze filmy na jutubie tyczące Boga, wiary i podobnych 
spraw. 
A ja z moim, siedzimy sobie na balkonie. Ściągnęliśmy buty, bo cieplej 
się zrobiło. Popijamy maślankę i gadamy. Częściej milczymy, ale jednak 
od czasu do czasu gadamy. Bo jak to tak bez gadania? Taktownie nie 
pytam o pryncypia. Ot, tak, zwyczajna rozmowa o tym jak leci, o zwa-
riowanych cenach pietruszki, o tym jak, żyć i po co?  Ja – gamoń i Bóg 

mój ze zmęczonymi stopami.
Gdy Mu mówię o mknącym czasie, strzykaniu w plecach i coraz częst-
szym znużeniu codziennością, On przymyka oczy i mruczy coś pod no-
sem. Gdy zaczynam nieśmiało tradycyjnym dlaczego, z wyraźnym ge-
stem zniecierpliwienia patrzy mi kpiąco prosto w oczy. Nawet nie musi 
nic mówić. I tak słyszę: „boś gamoń”. 
Staram się więc nie zawracać Mu gitary. I tak fajowo, że znalazł dla mnie 
odrobinkę czasu. Gapimy się więc w milczeniu na przechodzących lu-
dzi, skubiąc pestki słonecznika. Czas, nie zwracając na nas uwagi, robi 
swoje.  O, starsza pani przechodzi przez ulice z dala od przejścia dla pie-
szych. Kroczek w przód i dwa w tył. Sznur samochodów nie sprzyja tej 
karkołomnej przeprawie. Staruszka, jak to staruszki, uparta jest i wy-
trwała. On zmarszczył brwi i w tej samej chwili jedno z aut zatrzymało 
się migając awaryjkami. Pani szczęśliwie osiągnęła swój cel. „I tak cały 
boży dzień” westchnął. On też ma swoje kłopoty. Dobrze, że od czasu 
do czasu, pomiędzy ważnymi sprawami, przycupnie u mnie na balkonie. 
Jest cień, mamy słonecznik, ziemia się kręci, auta jadą nieprzerwanym 
sznurem… Czasem przylecą gołębie. Wtedy płoszę je klaskaniem, a On 
robi srogą minę, lecz gdy opowiadam Mu kawał o tym, czym różni się go-
łąb od zwłaszczy, zanosi się serdecznym śmiechem. A gdy On się śmieje, 
gdzieś na świecie powstaje kolejna piękna piosenka. Warto więc roz-
śmieszać Go jak najczęściej.
Wziąłbym Go na ryby, niech by się trochę zrelaksował, ale przecież ktoś 
tak pełen współczucia wobec wszystkich żyjących istot z pewnością 
nie dopuści do tego, by brały. Niech więc siedzi spokojnie na balkonie,  
z pewnością na mnie poczeka, a ja pojadę z Jackiem. Pogadamy gdy wró-
cę. Ja – gamoń i Bóg mój ze zmęczonymi stopami.

Dziennikarz, filozof robotni-
czo-chłopski.

Szymon Kaczmarek

„Rozmowa z Bogiem”

reklama



„Wracaj”
Teatr Współczesny w Szczecinie & Teatr Powszechny w Łodzi
Reżyseria: Reż. Anna Augustynowicz

Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w starej kamienicy gdzieś w cen-
tralnej Polsce. Na przykład w Radomiu. Ktoś puka do Waszych drzwi.  
To dawny mieszkaniec Waszego mieszkania. Wchodzi i… zostaje. W Ra-
domiu Żyd, a na przykład w Szczecinie Niemiec. Rozpoczyna się rozmo-
wa o winach, ale też przyczynach, są wspomnienia, sentymenty, resen-
tymenty, strach, oskarżenia, niepewność… Demony takiego spotkania 
zostały wypuszczone, krążą wśród społeczeństwa, którego niektórzy 
reprezentanci domagają się wojennych reperacji. 
Tekst Pilarskiego ma niezwykle oryginalną formę, zamiast typowych 
dla dramatu dialogów składa się z krótkich, pourywanych sekwencji. 
To często wyrwane z kontekstu fragmenty haseł, przysłów, powiedzeń, 
albo przeobrażonych cytatów. Wszystko układa się w rytmiczną ukła-
dankę, momentami przypomina nawet hip-hopowy utwór. Augustyno-
wicz skrzętnie i konsekwentnie wykorzystała formę tekstu i właśnie  
z rytmu uczyniła clou przedstawienia. Aktorzy wystukują go (wszyst-
kim na wszystkim) od pierwszej do ostatniej minuty spektaklu, który 
staję się mantrą, a nawet dharani. Zabieg piekielnie trudny, wymaga-
jący niezwykłej precyzji i skupienia, zarówno od widzów jak aktorów.  
Z czasem jednak wszyscy mu ulegają, i rytm niczym metronom zaczy-
na rządzić czasem i przestrzenią. Z wielkim podziwem słuchałem (i pa-
trzyłem) tej misternej konstrukcji akustycznej, z takową też przyjem-
nością jej ulegałem. 
Znakomita jest Anna Januszewska w męskiej (!), powściągliwiej i zdy-
stansowanej roli Bobby’ego Kleksa. Świetne kreacje przygotowali Ma-

ria Dąbrowska w roli kulawej Matki (wystukująca kulami główny rytm) 
oraz Adam Krzycz-Berezowski jako Syn. Ciekawie, w nieco obcej dla sie-
bie stylistyce teatru Augustynowicz, wypadają łódzcy aktorzy – Małgo-
rzata Goździk i Jakub Kryształ. Jednak spektakl należy do Moniki Kępki, 
której rola, szczególnie w warstwie wokalnej (przedziwnie pociągająca, 
wykrzywiona maniera słowa) poraża i zachwyca jednocześnie. Piękne 
są także wykonywane przez nią (sylabizowane) pieśni. 
Marek Braun zaproponował surową scenografię, z liniami wyznaczają-
cymi „pole gry” oraz nadszarpniętymi zębem czasu domowymi sprzę-
tami. Wanda Kowalska wtórowała mu w skromnej formie kostiumów. 
Całość „zszył” sugestywnymi, ale niepokojącymi dźwiękami Jacek 
Wierzchowski. 
Kluczem do zrozumienia tego, co za autorem Przemysławem Pilar-
skim chce powiedzieć Anna Augustynowicz, zdają się być wyświetlane  
na scenie oplatające wszystko i wszystkich korzenie. Ta animacja (Woj-
ciech Kapela) symbolicznie spaja rozsypaną niczym puzzle, płynącą ryt-
micznie narrację. 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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Nowość! Ellisys Duo®

- niechirurgiczny lifting twarzy, szyi i powiek
- medyczne rozwiązanie problemów z rozstępami, 
bliznami i nadpotliwością
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Nowe brzmienie 
klasyki

„Vivaldi Re-composed” Maxa Richtera ta przekomponowana wersja naj-
większego hitu muzyki poważnej – „Czterech pór roku” Antonio Vival-
diego wzbogacona przez Richtera o nowe brzmienia. To niesamowity 
projekt muzyczny, który zachwyca nie tylko melomanów muzyki kla-
sycznej. Rzecz niezwykła. To ona obok, utworów Philipa Glassa i Johna 
Adamsa zabrzmi podczas koncertu Daniela Hope’a. Hope to wybitny 
skrzypek, który od lat eksploruje różne gatunki muzyczne. Jest ceniony 
za swoją muzyczną wszechstronność oraz zaangażowanie w sprawy hu-
manitarne. Dyrektor artystyczny The New Century Chamber Orchestra, 
jednego z nielicznych zespołów na świecie działającego bez dyrygenta. 
19-osobowy zespół smyczkowy obejmuje muzyków z San Francisco Bay 
Area i tych, którzy podróżują z całych Stanów Zjednoczonych i Europy, 
aby razem występować. Muzyczne decyzje podejmowane są wspólnie, 
co skutkuje zwiększonym poziomem zaangażowania muzyków w kon-
certy o niezwykłej precyzji, pasji i mocy. Czego wkrótce doświadczymy  
w Szczecinie.                  ad
Filharmonia, 20 czerwca, godz. 19

Romantyczny  
koniec sezonu

Wagner, Strauss i Karłowicz na wielki finał sezonu w Filharmonii. Trzech 
wybitnych kompozytorów, trzech romantyków i dużo genialnej muzyki. 
Twórczość Richarda Wagnera to kwintesencja muzycznego niemiec-
kiego romantyzmu. Reformator teatru operowego i twórca dramatu 
muzycznego w swych dziełach scenicznych chętnie sięgał do mitologii 
germańskiej oraz średniowiecznych legend. Mieczysław Karłowicz, po-
zostawił po sobie niewielki dorobek. Młodo i tragicznie zmarły kompozy-
tor (zginął pod lawiną w Tatrach) m.in. stworzył sześć poematów symfo-
nicznych. Pierwszy utwór w tym gatunku, „Powracające fale” op. 9, pisał 
w okresie rodzinnych tragedii – śmierci ojca i siostry. Strauss, ostatni  
z romantyków, cykl pieśni na sopran z towarzyszeniem orkiestry napisał 
w 1948 roku w Szwajcarii w wieku 84 lat, na rok przed śmiercią. Inspirację 
stanowiła dla niego lektura wiersza „Im Abendrot” Josepha von Eichen-
dorffa, który stanowi tekst ostatniej pieśni.            ad

Filharmonia,14 czerwca, godz. 19

 foto: materiały prasowefoto: materiały prasowe
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Zbrodniarz  
bez winy

Remigiusz Mróz jest szalenie poczytnym autorem kryminałów a boha-
terka jego powieści Joanna Chyłka – popularną literacką panią adwokat. 
„Umorzenie” to kolejna książka i kolejna sprawa Chyłki, w sam raz na 
letnie wieczory. Szczęśliwe małżeństwo, kochająca żona i oddany mąż, 
dla którego dwójka dzieci jest całym światem. Pewnej nocy sąsiedzi sły-
szą krzyki dochodzące z domu, a kiedy policjanci zjawiają się na miejscu, 
odnajdują bestialsko zamordowaną matkę i jej dzieci. Jedyny trop wie-
dzie do głowy rodziny, mimo że mężczyzna nigdy nie podniósł ręki na bli-
skich. Dlaczego zabił? Co takiego sprawiło, że z idealnego męża zmienił 
się w potwora? Joanna Chyłka, decyduje się bronić oskarżonego, mimo 
że ten od razu przyznaje się do popełnienia okrutnej zbrodni. Sprawa 
wydaje się z góry przegrana, gdyby nie jeden istotny fakt – sprawca ma 
żelazne alibi, które przeczy jego winie. Powieść wydana przez Wydaw-
nictwo Czwarta Strona.

ad

On  
czy ona?

„Nikt nie jest doskonały” to produkcja Teatru Studio Buffo. Tekst Simo-
na Williamsa został uznany za klasykę komedii romantycznej. Nikt i nic 
w życiu Leona nie jest doskonałe, żona odeszła, dorastającą córka Dee 
Dee zaczęła palić papierosy, a do tego jego ojciec Gus, rubaszny i niesfor-
ny pomimo wieku, drażni go swoją ekscentryczną naturą i towarzyskimi 
ekscesami. Leon jest introwertykiem, natomiast ma talent do pisania ro-
mantycznych powieści. To iście niemęskie zajęcie ukrywa pod kobiecym 
pseudonimem Marty Banbury i bez nadziei na sukces wysyła swoje tek-
sty do kobiecych wydawnictw. Pewnego dnia życie Leona zmieni jeden 
telefon z wydawnictwa – powieść Marty Banbury została nagrodzona  
w konkursie dla kobiet. Marta kobietą niestety nie jest. Szansa uzyska-
nia nagrody może lec w gruzach, chyba że Leon przebierze się za kobie-
tę… Spektakl wyreżyserował Piotr Dąbrowski.               ad

Teatr Lalek Pleciuga, 29 września, godz. 17

foto: materiały prasowe
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Człowiek, ciało, 
sztuka

Projekt „SENSACJE człowiek i sytuacje” to cykl warsztatów, których 
spoiwem są nasze zmysły. Sztuka wykorzystywana jest jako środek do 
doświadczania i przezywania. Działania artystyczne prowadzą znakomi-
ci artyści: fotografowie, muzycy i graficy. W czerwcu w Klubie Skolwin 
zostaną poprowadzone warsztaty dla seniorów. „Opowieści ciała” to 
praca z ciałem, której finałem będzie układ choreograficzny i happening 
w przestrzeni publicznej. Zajęcia poprowadzi uznana artystka wizualna, 
autorka teledysków i animacji Dagmara Pochyła. Także w czerwcu (25-
26.06) Maria Stafyniak, artystka wizualna i animatorka kultury poprowa-
dzi w Fundacji Droga Wolna warsztaty dla pań: malarskie, rysunkowe, 
a także spacerowe, których głównym bohaterem jest ciało. Wszystkie 
warsztaty są bezpłatne i są skierowane do wszystkich grup wiekowych. 
Cały projekt realizuje Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswaja-
nie Sztuki”. Udział w warsztatach należy zgłaszać pod sensacje@oswa-
janiesztuki.pl. 

ad

Smutek  
i malaria

„Play to believe. But play it LOUD” Te słowa mogą stać się hasłem prze-
wodnim cyklu koncertowego „Tego Słucham”, który wprowadza na sa-
lony to co w gitarowym, niezależnym graniu najciekawsze. W czerwcu 
podczas jednego wieczoru spotkają się melodyjny post-punk z post-roc-
kowym transem. The Gluts to jeden z najciekawszych zespołów wło-
skiej alternatywy, wprost z Mediolanu. Ich ostatni album „Dengue Fever 
Hypnotic”, wydany nakładem londyńskiej wytwórni Fuzz Club Records 
ma ciekawe korzenie. Inspiracją przy tworzeniu tej płyty były denga  
i malaria, które przeszła basistka grupy, Claudia. – To jak fuzz, który ude-
rza cię prosto w twarz na swój wyjątkowo psychodeliczny sposób. Chcie-
liśmy oddać to w naszej muzyce – tłumaczy zespół. Szczeciński Moliere 
to najsmutniejsze punkowe trio jakie gra w tej części kraju. Naładowane 
emocjami piosenki to objawienie według niezależnej prasy. Jak ktoś lubi 
smutek i dobre gitarowe granie to odnajdzie się w twórczości Moliere. 
Trio niedawno wydało swój fonograficzny debiut pt „Relationships”.  ad
Klub Storrady, 20 czerwca, godz. 19

 foto: materiały prasowefoto: materiały prasowe
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Przebojowe  
nożyczki

Akcja spektaklu „Szalone nożyczki” toczy się w salonie fryzjerskim pro-
wadzonym przez mistrza grzebienia i nożyczek Antoniego Wziętego. 
Wynajmuje on salon od znanej artystki Izabeli Czerny. Pewnego dnia 
kobieta zostaje zamordowana w swoim mieszkaniu znajdującym się tuż 
nad salonem. Podejrzenie zabójstwa pada na właściciela zakładu jak  
i jego klientów. Ten nieoczekiwany zwrot akcji ujawnia wiele skrywanych 
tajemnic bohaterów. Każdy miał motyw i każdy mógł zabić. Śledztwo 
prowadzą dwaj inspektorzy policji z wydziału zabójstw oraz... publicz-
ność. To interaktywna komedia kryminalna, która nigdy nie kończy się 
tak samo. Wizję reżysera - Jakuba Ehrlicha na teatralnych deskach przed-
stawia gwiazdorska obsada, m.in. Michał Piróg, Lesław Żurek, Krzysztof 
Ibisz, Dominika Gwit, Joanna Kupisz.               ad

Opera na Zamku, 23 czerwca, godz. 16.30 i 19.30

Historia  
Karmelka

W pewnej spokojnej, wiejskiej zagrodzie żyją zwierzęta. Ich rytm dnia 
wyznaczany jest codziennymi obowiązkami: krowa daje mleko, kura 
znosi jajka a kogut, jak na prawdziwego koguta przystało, budzi co rano 
wszystkich domowników i zwierzęta. Tylko co ma robić piesek Karme-
lek? To „malutki, wiejski kundelek” o sierści w kolorze palonego cukru. 
Sam chciałby się dowiedzieć, jak mógłby się stać potrzebny... Bajka 
„Karmelek” Marty Guśniowskiej to pełna humoru i ciepła opowieść  
o poszukiwaniu własnego talentu oraz o sile przyjaźni. W swojej rymo-
wanej bajce autorka miesza humor z poważniejszymi tonami, przewrot-
nie biorąc w obronę wszystkich pozornie niepotrzebnych, ucierając nosa 
zbyt pewnym siebie i chwaląc przyjaźń. Na scenę Teatru Lalek Pleciuga 
„Karmelka” przeniosła Anna Rozmianiec, autorem scenografii jest Jacek 
Zagajewski, muzykę skomponował Robert Łuczak. Spektakl dla naj-
młodszych widzów.                     ad
Teatr Lalek Pleciuga, 23 czerwca, godz. 11

foto: Włodzimierz Piątekfoto: materiały prasowe

Nowy adres: ul. WIELKOPOLSKA 32
tel.: + 48 790 800 667
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Konflikt  
w teatrze

„Oni” Stanisława Ignacego Witkiewicza to najnowsza premiera Teatru 
Polskiego. Akcja dramatu rozgrywa się w dworku będącym własnością 
zafascynowanego sztuką Bałandaszki, romansującego z aktorką Spiką. 
Zarzuca mu ona, że zbyt wiele czasu poświęca on swojej kolekcji, ją trak-
tując jedynie przez pryzmat pociągu cielesnego, gdy zaś ona marzy o 
uczuciach wyższych. Do domu obok wprowadzają się tajemniczy tytu-
łowi „Oni”. Jak się wkrótce okaże, to stowarzyszenie dążące do wpro-
wadzenia w życie idei Absolutnego Automatyzmu. Spotkanie pomiędzy 
bohaterami prowadzi do nieuniknionego zderzenia poglądów. Konflikt 
narasta i eskaluje. Walka toczy się pomiędzy tym, co twórcze. Pomię-
dzy wolnością, indywidualizmem i kreacją, a zniewoleniem, masowością 
i bezwładem. Pomiędzy myślą, a bezmyślnością. Tekst napisany prawie 
sto lat temu, brzmi złowieszczo aktualnie. Reżyseria  Jacek Bunsch.

ad
CKE Stara Rzeźnia, 22 czerwca, godz. 19

Opowieść  
o wilkołakach

Wystawa „Biegnąc z wilkami” jest kolejną ekspozycją, przygotowaną 
przez Estońskie Centrum Literatury Dziecięcej i estońską kuratorkę  
i ilustratorkę Viive Noor. Pomysł wystawy opiera się na popularnych  
w Estonii opowieściach o wilkołakach. Wilkołak, którego zobaczymy na 
wystawie, najprawdopodobniej niewiele ma wspólnego ze stworzeniem, 
które spotykamy w mitach i legendach, przedstawianym głównie jako 
człowiek mający pakt z diabłem. Wilkołak widziany naszymi oczami, to 
silny charakter, osobnik wyrosły pośród bujnej przyrody, który umiejęt-
nie zmienia swój wygląd, i oczarowuje świat swoją witalnością. Estońska 
pisarka i badaczka folkloru Marju Kõivupuu uważa, że „Chociaż przez 
wieki istniało wiele znanych w folklorze stworzeń, to ich królem zdecy-
dowanie pozostaje wilkołak. Ukazywanie osoby zmieniającej się w nie-
bezpiecznego drapieżnika było szczególnie lubiane w średniowieczu. 
Dziś wilk, jako inteligentny drapieżnik, stał się symbolem niezależności  
i odwagi”.                  ad
Zamek, 7 czerwca – 28 lipca

 foto: materiały prasowefoto: materiały prasowe



 NOWA FALA 
Głosy i francuska 

Letnie i finalne wydanie Szczecin Music Fest zakończą trzy wspaniałe koncerty. Na początek 12 czerwca (godz. 20) na scenie Filharmonii spotkają 
się obdarzona fascynującym głosem współzałożycielka Dead Can Dance Lisa Gerrard, legendarny bułgarski chór The Mystery of the Bulgarian Voice 
oraz mistrz świata w beatboxingu SkrilleR. Projekt „BooCheeMish” opiera się na połączeniu tych wszystkich wokali. 

The Mystery of the Bulgarian Voices powstał w 1952 roku jako Kobiecy 
Chór Telewizji Bułgarskiej. Odkrył go podróżujący po Bałkanach szwaj-
carski producent Marcel Cellier i doprowadził do wydania pierwszej pły-
ty zespołu. Kolejno Peter Murphy z Bauhaus puścił tę płytę Ivo Watts 
Russelowi, szefowi legendarnej wytwórni 4AD. Zachwycony Russel na-
tychmiast wypuścił reedycję i doprowadził do wydania kolejnych. 

SkilleR naprawdę nazywa się Aleksandar Deyanov. Unika hip-hopo-
wych inspiracji, traktując beatbox jako sztukę wokalną. Sięga do róż-
norodnych tradycji muzycznych. Występował m.in. z Shaggy’m, Stereo 
MCs i Transglobal Underground Lisy Gerrard słynie z równie pięknego,  
co oryginalnego głosu, inspirowanego muzyką dawną, horałami grego-
riańskimi i world music. Poza działalnością w Dead Can Dance, współ-
pracowała z Klausem Schulze z Tangerine Dream i pisała muzykę do fil-
mów. Skomponowała wraz z Hansem Zimmerem ścieżkę dźwiękową do 
„Gladiatora”, która zdobyła nominację do Oscara.
Kolejna Gwiazda SMF to francuski Nouvelle Vague, który zagra 17 
czerwca (godz. 20) na scenie Filharmonii. Grupa nazwą nawiązuje do zja-
wiska nowej fali we francuskiej kinematografii. Choć ich twórczość to 

przede wszystkim covery, to ich dobór i wyjątkowy sposób sprawiają, 
znane piosenki brzmią niezwykle świeżo. Pierwszy album Nouvelle Va-
gue zawierał nowe wersje klasycznych utworów punk rockowych i new 
wave, z repertuaru m.in. Joy Division, Dead Kennedys, The Clash i Depe-
che Mode. Wszystkie utwory utrzymane były w klimacie łagodnej bossa 
novy z damskim wokalem. Kolejny album, zatytułowany „Bande à Part” 
to covery znanych utworów, między innymi „Ever Fallen in Love?” Buzz-
cocks, „The Killing Moon” Echo and the Bunnymen czy „Heart of Glass” 
Blondie. W tym roku zespół celebruje swoje 15-te urodziny. 
Trzecia gwiazda i ostatnia to znany już szczecińskiej publiczności Bobby 
McFerrin. Artysta wystąpi 4 lipca (godz. 20) w Teatrze Letnim. „Muzyka 
dla mnie”, mówi McFerrin, „jest jak duchowa podróż w głąb mojej duszy. 
Lubię myśleć, że wszyscy jesteśmy w podróży do naszych dusz. Co tam 
jest? Żeby to sprawdzić robię właśnie to co robię”.
Zdobywca 10 nagród Grammy i jeden z najbardziej znanych na świecie 
improwizatorów jest autorem najbardziej pozytywnej piosenki w mu-
zyce rozrywkowej – „Don’t Worry, Be Happy”. Podczas szczecińskiego 
koncertu Bobby wraz z czwórką znakomitych muzyków: Joey Blakem, 
Judi Vinar, Rhiannon i Davidem Wormem, najpierw stworzy na żywo 

Navelle Vague / foto: Rad Maurice
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utwory zwane „Circlesongs”, a następnie podda je od razu żywej inter-
pretacji. Publiczność zostanie zaproszona przez artystów do współtwo-
rzenia koncertu a capella: gwizdania, tupania, mruczenia, klaskania, na-

śladowania echa, wyprawiania niezwerbalizowanych modłów, słowem: 
wydawania z siebie wyzwalających wolną duszę dźwięków.

ad / foto: materiały prasowe
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Bobby McFerrin / foto: Carol Friedmen Lisa Gemard



Kossakówny bez tajemnic
Kossakowie to ród niezwykły, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tym razem „bierzemy na warsztat” Kossakówny. Kobiety niezwykłe, pie-
kielnie utalentowane, atrakcyjne, ale też skandalistki – gwiazdy krakowskiej bohemy artystycznej. Każdy ich fan powinien zarezerwować termin  
14 czerwca. O ich twórczości, ale i pikantnych historiach z życia będą rozmawiać eksperci. 

Już niebawem duża impreza w Książnicy Pomorskiej, panel dysku-
syjny „Kossakówny”, czyli pierwsze w historii spotkanie badaczy 
Kossaków. Dlaczego akurat w Szczecinie?
Bo tutaj mieszkam i lubię to miasto. Tutaj też narodził się pomysł, a dzię-
ki Urzędowi Miasta Szczecin i Urzędowi Marszałkowskiemu Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego udało się go zrealizować. Na moje zapro-
szenie do Szczecina zjadą największe specjalistki od tematu. Biografki 
kolejnych bohaterek, które wiedzą o nich prawie wszystko. 
Kossakowie, to rodzina artystów. Są w niej nie tylko malarze,  
ale również pisarze…
Bardziej pisarki. Faktycznie, można powiedzieć, że to rodzina, gdzie  
na metr kwadratowy przypadało mnóstwo talentów. Panowie wprawia-
li się w malowaniu, a panie w pisaniu, choć Wojciech Kossak – mamy na 
to dowody – także potrafił znakomicie przelewać myśli na papier. 
Zacznijmy od Zofii Kossak.
Zofia Kossak… zwana Zosią-Paxosią, Zofką lub Matką Boską Paxowską. 
Kiedy urodziła się Zofia? Pytam, bo spotkałam się dwoma datami: 
1889 i 1890. Która więc jest prawidłowa?
Z tego, co wiem, ta pierwsza. Nie wiem, skąd to przekłamanie, ale bę-
dzie okazja zapytać już 14 czerwca specjalistkę od tematu, Joasię Jur-
gałę-Jureczkę. 

Zofia była nauczycielką. Później studiowała malarstwo i rysunek. 
Czy miała talent plastyczny?
Powiem tak, każda Kossakówna malowała. Znam obrazy i Zofii, i Marii, 
i Madzi. Nie wiem, jak było w przypadku Jadwigi, ale jej matka – Jadwiga, 
córka Juliusza Kossaka – miała wielki talent malarski. Wracając do Zofii, 
miała dryg do malowania, ale w pewnej chwili postawiała na pisanie. 
Podobno była bardzo religijna.
To prawda. Uważam, że podchodziło to momentami pod dewocję. 
Przejdźmy do kolejnej Kossakówny, Magdaleny Samozwaniec. Pi-
sarka, satyryczka, autorka powieści, bajek i wierszy urodziła się  
w 1894 roku, choć – czego dowiedziałam się z jednej z twoich ksią-
żek – lubiła się odmładzać…
Jak każda kobieta. Faktycznie, Magdalena i Maria robiły wszystko, by 
nikt nie wiedział, ile naprawdę mają lat. Doszło do tego, że zmusiły na-
wet ojca do poprawienia na obrazie daty jego powstania, gdyż był to 
niewątpliwy dowód, że mają więcej lat, niż oficjalnie podają. 
Samozwaniec jest nazywana „pierwszą dama polskiej satyry” 
lub „Boyem w spódnicy”. Pierwsze określenie rozumiem, ale skąd  
to drugie?
Boy-Żeleński słynął z ostrego języka. Madzia podobnie. Mało intereso-
wało ją, co powiedzą inni i potrafiła być w swoich opiniach bezkompro-
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SZALONE 
NOŻYCZKI
23.06.2019
godz. 16.30 i 19.30
Opera na Zamku 
w Szczecinie

NIKT NIE JEST  
DOSKONAŁY

29.09.2019
godz. 17.00 i 20.00

 Teatr Lalek Pleciuga 
w Szczecinie

BILETY DO NABYCIA: bilety.fm ,CIKiT na Zamku, kupbilecik.pl  
www.intermedium.szczecin.pl oraz tel.600 651 732 
Zapraszamy na naszego FB Intermedium - Teatr i Wydarzenia Rozrywkowe
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misowa. Bali się jej, ale i podlizywali. Trzeba pamiętać jednak, że Mag-
dalena miała w sobie urok i ogromną klasę. To właśnie jej zawdzięczamy 
popularność poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, którą bardzo 
kochała, a po jej tragicznej śmierci w Manchesterze, niemal czciła jak 
bóstwo. 
Napisała łącznie ponad trzydzieści książek. Które z nich najbardziej 
przyczyniły się do wzrostu popularności Magdaleny Samozwaniec 
wśród czytelników?
Trudne pytanie. Chyba „Na ustach grzechu”, „Maria i Magdalena” i „Za-
lotnica niebieska” – każda z tych książek doczekała się kilkudziesięciu 
wydań. 
W posłowiu do książki „Trzymajmy się. Życiowe rady dla starych  
i młodych” zdradzasz, że Magdalena Samozwaniec miała problemy 
z córką, Teresą Starzewską. Podobno rozstały się w gniewie i nie 
rozmawiały ze sobą do śmierci. 
Temat Teresy rozpala wielbicieli Kossaków od lat. Powiem tylko, że na 
pewno nie były to relacje prawidłowe. To historia smutna i bez happy 
endu. Mogę zdradzić, że Magdalena miała powody, aby zerwać kontakt 
z córką. Więcej powiem na spotkaniu w Książnicy, jeśli ktoś oczywiście 
zapyta. 
Siostrą Magdaleny była Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, która  
w domu i wśród przyjaciół była nazywana Lilką. Dlaczego Lilka?
Sama sobie nadała takie imię, a domownicy się na to zgodzili. Pamiętaj-
my, że nie była to zwykła rodzina; Matka była Mamidłem, ojciec – Tat-
kiem, Magdalena – Magasiem, albo Madzią, a Maria – Lilką, Lilczurem, 
Szczurem.  Kochali się niemal histerycznie i byli bardzo ze sobą zwią-
zani. To nie przeszkadzało im kłócić się notorycznie. Nie jest też tajem-
nicą, że pomimo ogromnego i dozgonnego przywiązania do małżonki 
Wojciech Kossak miewał rozliczne romanse…
Z tego, co się dowiedziałam, Maria przyjaźniła się z wieloma arty-
stami. We wspomnieniach była opisywana jako uprzejma i czaru-

jąca osoba. Z kolei we wspomnieniach Krystyny Chruścielskiej jawi 
się jako osoba, z którą autorka niekoniecznie chciałaby się zaprzy-
jaźnić…
Ja wiem, że była chimeryczna, wyniosła, nieprzyjemna i złośliwa. Szcze-
rze mówiąc, kompletnie nie pasowało to do jej wierszy. Środowisko 
tolerowało jej zachowania ze względu na talent. A ten miała ogromny. 
Niemniej jednak była dużo mniej lubiana od swojej siostry – Magdaleny. 
Jak była Jadwiga Witkiewiczowa?…
Miała nerwicę natręctw i manię wielkości. Swoim dziwnym zachowa-
niem potrafiła zrazić do siebie każdego. Jednak to dzięki niej możemy 
dzisiaj mówić o Witkiewiczu. W czasie wojny uratowała rękopisy jego 
sztuk i obrazy. Niewątpliwie była osobą, która dbała po II wojnie świa-
towej o reklamę męża. 
Czy Jadwiga Witkiewiczowa była szczęśliwa?
Na to pytanie odpowie głębiej jej biografka, Kasia Kobro, ale chyba nie. 
Najpierw zdrady męża, po wojnie zaś niechęć środowiska oraz ciągła 
walka o byt. 
Zofia, Maria, Magdalena i Jadwiga – Kossakówny, co łączy te kobie-
ty?
Na pewno to, że były w swoich dziedzinach najlepsze. Co ciekawe mimo 
ciągłych pretensji do siebie, publicznie zawsze deklarowały przyjaźń  
i wsparcie. 
Wiem, że prócz spotkania szykowana jest także publikacja?
Tak. Prócz pierwszego w historii spotkania badaczy Kossaków w nakła-
dzie bibliofilskim wydana została książka zbudowana z gawęd pod tytu-
łem „Kossakówny”. Polecam – będzie to unikat. 
Dziękuję za rozmowę. 

rozmawiała: Edyta Rauhut / foto: archiwum Rafała Podrazy



* Znana szczecińska restauracja Colorado Steakhouse obchodziła 18 
urodziny. Z tej okazji wydano okazały bankiet. Tłumy gości witał osobi-
ście, prawdziwym szampanem, właściciel lokalu Paweł Golema. Goście 
nie bronili się i chętnie oraz często wznosili toasty za pomyślność restau-
racji. Szyki organizatorom popsuła nieco pogoda (a mówią, że klimat się 
ociepla, cha, cha, cha). Zimny wiatr wiał od morza, swoje dołożyła Odra. 
Ale twardziele zajęli strategiczne miejsca blisko baru na dworze oraz 
niedaleko części gastronomicznej (żeby nie biegać za daleko a jedzenie 
nie wystygło). Opatuleni kocami przy stojących grzejnikach przetrwa-
li w całkiem dobrych humorach, dopiero późnym wieczorem szukając 

schronienia wewnątrz Colorado. Ci, którzy trafili tam wcześniej z lokalu 
wyłaniali się tylko w celu zaopatrzenia w coś do konsumpcji i do picia –  
a wina jakie serwowano tego wieczora były naprawdę przednie. Skupi-
my się nieco na jadłospisie. Znalazły się w nim m.in. fantastyczna In-
diańska zupa gulaszowa, flaczki z boczniaków, dania z grilla - wyśmienita 
polędwica wołowa, biała kiełbasa z suszonymi pomidorami i kaparami 
oraz mini burgerki. Skutecznie rozgrzewały, syciły i poprawiały humo-
ry. Gwiazdą wieczoru miał być najbardziej popularny w Polsce sobowtór 
Chucka Norrisa. I może nawet tak by się stało (sądząc po ilości selfie 
jakie goście chętnie sobie z nim robili). Ale na imprezę wpadł poseł PO 
Bartosz Arłukowicz, który był w tym czasie w ogniu kampanii wyborczej 
do Parlamentu Europejskiego. No i przyćmił Chucka Norrisa. To do posła 
rzucili się ludzie, żeby ściskać prawicę i klepać po plecach, zrobić sobie 
wspólną fotkę i szpanować potem przed dalszą lub bliższą rodziną przy 
niedzielnym obiedzie, że „z Bartkiem, to się znamy od stu lat i morze 
wódy razem wypiliśmy”. Poseł pokręcił się trochę, tu zagadnął, tam rzu-
cił żartem, a potem ulotnił się po angielsku. I wtedy znowu goście spoj-
rzeli łaskawszym okiem na Chucka Norrisa. Ale i tak nie zmieni to faktu, 
że w Szczecinie jeszcze trochę i ludzie oglądając jego wspólne zdjęcie z 
posłem będą pytać: kto to jest ten gościu, który stoi obok Arłukowicza?
 

* Do Szczecina i na Pomorze Zachodnie wraca sport jeździecki. W maja 
w Warniku koło Kołbaskowa odbyły się prestiżowe zawody jeździeckie 
Verso Jumping Tour. To była ich pierwsza edycja, ale naprawdę bardzo 
udana. Choć wrogowie imprezy nie próżnowali i gdzieś tam odtańczyli 
„taniec deszczu”. W nocy przed pierwszym dniem zawodów - w piątek 
17 maja niebo otworzyło się i lunęło soczyście. Ale rankiem organiza-
torzy, zawodnicy oraz goście razem chwycili za wszystkie możliwe po-
jemniki i doprowadzili parkur do stanu używalności. W sobotę już słoń-
ce mile łechtało wszystkich - i jeźdźców, i konie, i publiczność. A było 
co oglądać - skoki przez przeszkody, kwalifikacje do Mistrzostw Polski 
Młodych Koni, pokazy powożenia bryczkami. Organizatorzy - Natalia 
Czernik oraz Bartosz Adamus zadbali, aby nikt nie żałował przybycia 
do Warnika. W strefie VIP czekały specjały przygotowane przez znaną 
szczecińską restaurację Karkut. Znakomite steki wołowe ze szparaga-
mi, steki z tuńczyka z kaszą, jagnięcina, mini hamburgerki, grillowane 
krewetki tygrysie, plastry znakomitych serów i szynki parmeńskiej. A do 
tego m.in. białe nowozelandzkie wino. Uwagę zwracał koniarz niezwy-
kły - Luis Astolfi. To prawdziwy artysta i niekwestionowana gwiazda w 
świecie jeździeckim na świecie. Członek hiszpańskiej kadry jeździeckiej, 
czterokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich, trener kadr Hiszpanii, oso-
bisty trener jazdy konnej hiszpańskiego dworu królewskiego i obecnie 
szkoleniowiec wielu skoczków w różnych zakątkach świata. Również 
w Warniku. Wielkie poczucie humoru, światowiec, prawdziwa osobo-
wość. A wieczorem pierwszego dnia zawodów - dla zaproszonych gości 
koncert zespołu Varius Manx z Kasią Stankiewicz. Fajna, sympatyczna 
dziewczyna, wyszła na papierosa przed koncertem, pomachała do en-
tuzjastycznie witających ją gości, a potem, w trakcie koncertu zaprosiła 
na scenę reprezentantkę publiczności do wspólnego odśpiewania jedne-
go z przebojów zespołu. Sam koncert pyszny! Same hiciory! Ponad 200 
osób bawiło się w ujeżdżalni warnikowskiego ośrodka jeździeckiego.  
I jeszcze jedno - Varius Manx bisował cztery razy! No to chyba nie trzeba 
dalej opisywać jaka była impra?!
 
* Bohdan Ronin Walknowski. Artysta w Szczecinie, w Polsce (i nie tylko) 
znany i uznany. Ale gdyby ktoś nie wiedział, malarz, znakomity rzeźbiarz 
spod którego ręki spłynęło m.in. popiersie Marszałka Józefa Piłsudskie-
go (którego jest zagorzałym fanem, wyznawcą i miłośnikiem, nie dziwi 
więc, że jest też prezesem Związku Piłsudczyków w stolicy Pomorza 
Zachodniego) stojące na placu Szarych Szeregów oraz najnowszy szcze-
ciński pomnik Misia Wojtka. Bohdan był też przed laty rewelacyjnym 
scenografem w TVP oraz kierowcą rajdowym, żeglarzem i aktorem.  
W maju obchodził swój benefis. Wnętrza klubu 13 Muz skrzętnie wypeł-
nili goście, dźwigając tony prezentów (obrazy, medale, a nawet tatara 
ze śledzia wędzonego dymem z cygara, które osobiście odpalił jubilat) 
oraz wspomnień i anegdot związanych z Roninem-Walknowskim. A było 
co opowiadać. Na koniec wjechał tort. Szkoda, że Bohdan nie pokroił go 
jakąś szablą. Pasowałoby to do jego ułańskiej fantazji.
 
* W Starej Rzeźni na Łasztowni tłum gości wziął udział w wystawie fo-
tograficznej pt. „Osobowości Szczecina”. W wyszukanych i wysmako-
wanych stylizacjach zaprezentowali się m.in. prezydent Szczecina Piotr 
Krzystek - jako pięściarz w smokingu i pod muszką, znany lekarz - onko-
log prof. Jan Lubiński nad talerzem z homarem, satyryk i karykaturzysta 
Henryk Sawka z gitarą i pieśnią na ustach, prezes Pogoni Jarosław Mro-
czek z cygarem jako Winston Churchill i wybitna sportsmenka - tyczkar-
ka Monika Pyrek „grająca nogą” w stylu Angeliny Jolie. Oglądający nie 
kryli podziwu i nutki zawiści pt. „kurde, a ja gdzie jestem?”. Z niecier-
pliwością czekamy teraz na kolejną odsłonę „Osobowości Szczecina”. 
Bo być powinna. Jak amen w pacierzu. Osobowości u nas przecież nie 
brakuje. Lista jest tak długa jak tor wodny ze Świnoujścia do Szczecina.

Hulaka

SZCZECIN 
BANKIETUJE



NAJBARDZIEJ 
WYJĄTKOWA 

WŁOSKA KUCHNIA 
W SZCZECINIE

ul. Rostocka 110A 
71-771 Szczecin
Tel.: 690 517 721 

    / PerseuszRistorante
www.perseusz-szczecin.pl



Od lewej:  Zbigniew Jagiełło, Piotr Mazur, Prezydent Miasta Świnoujścia 
Janusz Żmurkiewicz wraz z małżonką, Maks Kraczkowski, Rafał Antczak

Od lewej:  Zbigniew Jagiełło, Piotr Mazur, Prezydent Miasta Koszalina Piotr 
Jedliński wraz z małżonką, Maks Kraczkowski, Rafał Antczak

 
Uroczyście otworzył koncert Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego Od lewej: Katarzyna Zamęcka, Mirosław Łukomski z małżonką, 

Przemysław Marchwicki, Małgorzata Wojtczak 

Od lewej: Jan Kuśmierkowski z córką Anetą Kuśmierkowską, 
Małgorzata Gołaś, Tomasz Cemel Od lewej: Krzysztof i Joanna Gdaniec, Tomasz Sulikowski

Od lewej: Zarząd Banku - Piotr Mazur, Maks Kraczkowski, Rafał Antczak i gospodarze 
szczecińskiego koncertu Tomasz Cemel, Przemysław Marchwicki

Od lewej: Zbigniew Jagiełło, Piotr Mazur, Maks Kraczkowski,  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Marek Dylewski, Rafał Antczak

100 lat PKO Banku Polskiego!
foto: Jarosław Gaszyński

7 lutego 1919 roku Józef Piłsudski podpisał dekret o powołaniu Pocztowej Kasy Oszczędności, której kontynuatorem jest obecny PKO Bank Polski. 
W setną rocznicę tego wydarzenia w Szczecinie odbyło się niezwykłe wydarzenie muzyczne. PKO Bank Polski zorganizował dla swoich Klientów 
wspaniały i niepowtarzalny koncert, który odbył się w Filharmonii. Zaproszono wielu wybitnych polskich artystów, takich jak Edyta Górniak, Beata 
Kozidrak, Igor Herbut, Kuba Badach, Krzysztof Cugowski, Natalia Szroeder, Sławomir Uniatowski, Sebastian Riedel, Krzysztof Bednarek. Muzycy  
stworzyli niezwykłe międzypokoleniowe duety i zabrali gości w podróż przez melodie minionego stulecia. Na scenie akompaniowała im orkie-
strą pod dyrekcją Tomasza Szymusia. Koncert prowadził Maciej Kurzajewski. Po koncercie odbył się uroczysty bankiet, który zakończył się późną 
nocą.                                  kw

Od lewej: Paweł Łukawski, Tomasz Potyrała z osobą towarzyszącą, Łukasz Węgrowski
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Od lewej: Krystyna Cumanis, Zbigniew Jagiełło, Elżbieta Bajerska

Od lewej Ewa Tomczewska, Pawel Pach, Magdalena Cymba-Domańska

 

Hostessy PKO Banku Polskiego 

Od lewej: Przemysław Sawicki, Kamila Ostaszewska, Dagmara Wiśniewska, Monika Reszkis,  
Marcin Mendyka Marek Czyż z małżonką

 
Łukasz Rajecki z żoną Joanną Rajecką Małgorzata Wojtczak, Stanisław Lipiński z żoną,  

Wiceprezydent Miasta Szczecin Krzysztof Soska

Remigiusz Brukalski z małżonką

Po koncercie wszyscy goście zostali zaproszeni na uroczysty bankiet 

Andrzej Chałubek oraz Iwona Mróz



Otwarcie Beczki
Przy muzyce na żywo,  przy dobrych drinkach, szalonych promocjach 
na barze i  tzw. „welcome shotach”,  doszło do otwarcia Beczki… Pro-
sto z Beczki to nowy lokal na barowej mapie Szczecina. Idealne miejsce 
dla wszystkich spragnionych dobrych trunków i równie zacnego towa-
rzystwa. Co weekend obie atrakcje gwarantowane. 
              ad

foto: Jarosław Gaszyński

 

Od prawej: Jakub Żuliński, Marcin Borowski, Ewa, Joanna Siekaczynska,  
Katarzyna Sycewicz (właścicielka lokalu) Adam, Radoslaw Siekaczynski

Dorota Kowalewska, Rafał Kaźmierski (właściciel lokalu), Agata Tarka (MOTIF studio)

Amerykanin najlepszy
Amerykanin Brian Messing po dogrywce wygrał tegoroczny turniej golfo-
wy Floating Garden Szczecin Open, który rozegrał się na polu golfowym w 
Binowie. To najstarszy w Polsce turniej golfowy przyciągający zawodowych 
graczy z całego świata. Jest organizowany od ponad 20 lat i cieszy się w spor-
towym środowisku ogromna renomą. W tym roku pula nagród wynosiła 30 
tysięcy złotych.                 ad

foto:  foto: Jan Galanty

Uczestnicy turnieju

Zwycięzca turnieju Brian Messing  

Od lewej: Maksymilian Sałuda, Brian Messing, Marek Siakała,  
Beata Adamczyk-Szostak (Alior Bank Private Banking)

Od lewej: Sławomir Piński (Binowo Park), Brian Messing, Ryszard Staniak, Maks Sałuda

Goście Prosto z Beczki

Goście Prosto z Beczki

Goście Prosto z Beczki
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Janusz Kaczmarek z partnerką

 

Od lewej: Dariusz Bońkowski, Magda Olejnik, Paweł Ząbek

Od lewej: Grzegorz i Aleksandra Wirzman, Magdalena Młodożeniec- Kałduńska

Michał Falkowski i Hanna Łyczywek-Falkowska   

Od lewej: Bogusław Grzywacz, Dariusz Bońkowski

Imponujący X7
foto: Jarosław Gaszyński

Nowe BMW X7 to elegancka fuzja prezencji i osobowości. Imponujący 
wygląd i mnóstwo zalet, które składają się na ten model, potrzebo-
wało odpowiedniej oprawy. BMW X7 premierowo się zaprezentowało  
w salonie Dealer BMW Bońkowscy podczas zamkniętego pokazu.  
Z pewnością ten samochód wystarczy za wszelkie atrakcje i jest tak 
fascynujący, że jego widok przyciągnął wielu gości.          ad

Hiszpańskie klimaty w Gorzowie
Marta Sobieszek i Grzegorz Kumiszcza – właściciele S-line Studio z Go-
rzowa Wielkopolskiego zawitali w hiszpańskim koncernie – Porcelsnosa 
Grupo. Piękne showroomy, wspaniali ludzie i udana współpraca – tak 
można podsumować wizytę. Duet z S-linie Studio po zaczerpnięciu gar-
ści inspiracji ze świata designu, cieszy się, że może wprowadzać nowy 
asortyment do swojego salonu.               kt

foto: materiały prasowe

Od prawej: Agnieszka Orłowska (Grupa Mo), Grzegorz Kumiszcza (S-line Studio)  
i Javier Navarrete (L’Antic Colonial)

Grzegorz Kumiszcza (S-line Studio) i Javier Navarrete (L’Antic Colonial)

Marta Sobieszek (S-line Studio) i Javier Navarrete (L’Antic Colonial)



 

 Joanna Dudziak (zabiegowiec i szkoleniowiec med. estetycznej, właścicielka Vizmedica Clinic)  
i detektyw Maja Plich

od prawej: Katarzyna Kordus (Optyk Trendy) i gość Vizmedica Clinic

od lewej: Anna Grygorcewicz (właścicielka DCC Grygorcewicz), Julia Tabaczek, Joanna Szwedowska

Bożena i Edmund Kopera

Nowa klinika w mieście
foto: Jarosław Gaszyński

Aż 3 dni trwało wielkie otwarcie nowej kliniki medycyny estetycznej. 
Właścicielka Vizmedica Clinic, zabiegowiec i szkoleniowiec Joanna 
Dudziak przygotowała dla swoich gości mnóstwo atrakcji. Poza roz-
mowami przy kawie i zabiegami w promocyjnych cenach można było 
też skorzystać ze spotkań z autorkami popularnych książek, Mają Plich 
i Moniką Banasiak. Nie zabrakło przyjaciół i rodziny właścicielki, dla 
której otwarcie kliniki to spełnienie jednego z największych marzeń. 
kt

Szczecińskie kobiety sukcesu
Za nami jubileuszowe spotkanie Szczecin Business Ladies. W stylowym 
otoczeniu hotelu Radisson Blu i miłej atmosferze panie rozmawiały 
m.in. o kobiecej sile, niezależności, pasji, czy nagłych zmianach w życiu 
prywatnym oraz zawodowym. Wydarzenie poprowadziła inicjatorka 
spotkania Katarzyna Opiekulska z LSJ HR Group, a wśród gości specjal-
nych znaleźli się: psycholog Monika Niedźwiecka, Maciej Noga z Pracuj 
Ventures oraz popularna dziennikarka Beata Tadla.            kw

foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz, Aleksandra Medvey-Gruszka

Violetta Szczepańska, Katarzyna Opiekulska, Joanna Niespodziańska

Katarzyna Kazojć, Kamila Bogusławska, Izabela Marecka, Jolanta Kowalewska,  
Aleksandra Medvey-Gruszka, Sylwia Majdan

Jolanta Szczepańska-Andrzejewska, Małgorzata Fieducik, Renata Długaszek, 
Agnieszka Flis-Plewik, Ewa Karpisz, Iwona Litka, Monika Serwak, Anna Tarnowska

Daria Nowak, Hanna Mojsiuk, Monika Chomiuk, Nina Manduk-Czyżyk,  
Magdalena Kowalska, Beata Pluta, Iwona Litka
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Uczestnicy konferencji

 

Jerzy Bralczyk Beata Tadla

Karolina Klucznik, Dorota Sawicz, Maria Czerniecka, Emilia Wąsowska

Krzysztof Hillar

Od lewej: Ireneusz Sozański, Monika Sielicka-Hamala

Spotkanie biznesu z HR-em
foto: Aleksandra Medvey-Gruszka 

206 uczestników, 12 prelegentów, 9 bardzo ciekawych tematów – tak 
w wielkim skrócie zaprezentowała się 3. edycja konferencji #HRSzcze-
cin. Wydarzenie firmy LSJ HR Group jak zwykle przyciągnęło spore gro-
no uczestników, którzy byli pod wielkim wrażeniem gości specjalnych. 
Tym razem z zainteresowanymi spotkali się m.in. prof. Jerzy Bralczyk, 
Maciej Noga (założyciel Pracuj.pl), Anna Macnar (ekspertka ds. employ-
er brandingu), Krzysztof Hillar (trener komunikacji) oraz Dorota Sawicz 
(Grupa Lux Med). Wydarzenie odbyło się w Hotelu Radisson Blu.       kw

Nowy salon Optyk Trendy 
Smaczny tort, mnóstwo niespodzianek i atrakcyjne konkursy! W maju 
miało miejsce otwarcie Optyk Trendy w CH Atrium Molo. Nowy salon 
należy do sieci, która cieszy się dużą renomą oraz kompleksową obsłu-
gą. W ofercie – usługi medyczne, sprzedaż okularów i soczewek. Pod-
czas imprezy dorośli oraz dzieci bawili się doskonale. Były gry, zabawy, 
animatorzy dla dzieci, bańki mydlane i malowanie twarzy dla najmłod-
szych, a dla nieco starszych: promocje, a także konkursy z nagrodami. 
Uśmiechy nie schodziły gościom z twarzy.            kw

foto: Jarosław Gaszyński

Salon przygotował mnóstwo atrakcji dla małych gości, w tym malowanie twarzy

Goście świetnie bawili się podczas konkursów i zabaw

Kamil Rekowski (kierownik salonu optycznego, optyk refrakcjonista), Iwona Kucharska (asy-
stent sprzedaży), Edyta Kandyba (asystent sprzedaży), Sebastian Sztankowski (doradca klienta)

Nie zabrakło okolicznościowego tortu



Szczecińskie osobowości
Czy da się sportretować osobowość? Restauratorka Irina Nikolenko i 
wizażystka Lilia Nogal podjęły się tego zadania wspólnie z fotografami 
Anną i Jackiem Kacprzakami ze Studia na Piętrze. Efektem jest bajkowa 
sesja fotograficzna znanych osób ze Szczecina. Wernisaż „Osobowo-
ści Szczecina” w który odbył się w Starej Rzeźni poprowadził OneMan 
Show – Marcin Jarczyński. Towarzyszył mu debiutancki pokaz mody 
autorstwa pomysłodawczyń projektu. Efekty tej współpracy, w środku 
tego wydania magazynu!            ad

foto: Jarosław Gaszyński

Piękne modelki w kreacjach N Concept

 

Profesor Jan Lubiński

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek

Marek Ernest, Katarzyna Hubińska

Osobowości Szczecina w komplecie

Od lewej: Liliana Nogal, Irina Nikolenko, Ewa Winiarska, Lilia Nogal, Iza Nikolenko

Od lewej: Jarosław Mroczek z żoną, Ewa i Henryk Sawka

Katarzyna i Igor Górewicz
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Wielkie zawody jeździeckie
foto: Jarosław Gaszyński

Mnóstwo gości, piękne konie, emocjonujące konkursy i koncert gwiaz-
dy. W maju w Warniku odbyły się największe zawody jeździeckie w 
województwie: Verso Jumping Tour. Uczestnicy i goście bawili się do-
skonale. Widowiskowe konkursy, a także występ Varius Manx z Kasią 
Stankiewicz na pewno na długo zostaną w ich pamięci. Imprezę zorga-
nizowała akademia Verso La Natura, która dokłada wszelkich starań, 
by nasz region powrócił do czołówki miejsc, w jakich organizuje się 
ogólnopolskie i międzynarodowe zawody tej dyscypliny.        kw

Satyryk Henryk Sawka

Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin

9 Na pierwszym planie od lewej: projektantka Sylwia Majdan,  
Wiesława Koperkiewicz, Beata Grzywacz, Liliana Bogacka

6 Autorki projektu, od lewej: Lilia Nogal, Irina Nikolenko







SZUKAJCIE NAS W  PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
Mazowiecka 13 ul. Mazowiecka 13
Marina Sport ul. Przestrzenna 11 
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46 
PRIME Fitness Club, ul. Modra 80
RKF ul. Jagiellońska 67
Ski Park ul. Twardowskiego 5
Squash na Rampie (obok KJ) ul. Jagiellońska
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2  
Strefa 3L ul. Santocka 18/13/p.1
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127 
Universum al. Wojska Polskiego 39

ZDROWIE I URODA
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-Niełacna ul. Wielko-
polska 32
Akademia Fryzjerska Gawęcki  Al. Wojska Polskiego 20
Baltica Welness&Spa pl. Rodła 
Be Beauty Instytut Urody, ul. Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul. Monte Cassino 37A 
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
Beverly Hills Akademia Urody (DT Kupiec parter) ul. 
Krzywoustego 
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy - parter 
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77 
Cosmetica Rosa ul. Wielkopolska 27
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
Estedent ul. Mickiewicza 49a
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Euromedis ul. Powstańców Wielkopolskich 33a
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5 
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1
Hall No 1 ul. Wyszyńskiego  37
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska  7
Ilona Szewczuk Micropigmentation Artist ul. Mikołaja 
Kopernika 6
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9 
L.A. Beauty, ul. Raginisa 7/U3
Men Factor al. Jana Pawła II 17
Medestetic ul. Okulickiego 46
Odnowa  al. Bohaterów Warszawy  Galeria Nowy Turzyn, I 
piętro   
Od stóp do głów ul. Batalionów Chłopskich 39a
Olimedica, CH Kupiec
Optegra ul. Mickiewicza 140
Optic Center Ekspres al. Wyzwolenia 2
OXY Beauty  ul. Felczaka 18/U1  
Perfect Studio, ul. Rayskiego 20
Royal Clinic, al. Wojska Polskiego 2/U3
Royal Studio ul. Łokietka  7/10 
Royal Thai Massage ul. Sienna 4  
Saint Studio Fryzjerskie ul. Boh. Getta Warszawskiego 8
Salon Fryzjerski Keune ul. Małopolska 60
Salon Masażu Baliayu ul. Wielka Odrzańska 30
SPA Evita Przecław  96E 
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul. 5-go Lipca 32D  
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Studio Monika Kołcz  ul. Św. Wojciecha 1/9
Vessna ul. Królowej Jadwigo 46/1
Verabella ul. Jagiellońska 23
Vitamin Clinic al. Wojska Polskiego 215
Well Spring Tai massage  ul. Kaszubska  13/4A  
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16

INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
Centrum Informacji Turystycznej  Aleja Kwiatowa
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48 
Follow Me ul. Kolumba 1 
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5  
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27 
Neckermann al. Wojska Polskiego 11
Neckermann CH Galaxy – II piętro
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34 
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu ul. Karłowicza 28  
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73 
Sala koncertowa ul. Energetyków 40
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul. Wendy 14 
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny   
ul. Niemierzyńska 17A 
Teatr Polski ul. Swarożyca 
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Współczesny Wały Chrobrego 
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4  
Unity Line pl. Rodła 
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34 
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego
Vetico ul.Wita Stwosza 13 
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2 
Zamek Punkt Informacyjny  ul. Korsarzy 34 
Zapol al. Piastów 42 

Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
NIEBO Wine Bar Cafe  ul. Nowy Rynek 5  
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
PER SE pl. Hołdu Pruskiego 9 
Pierogarnia Kaszubska pl Zgody 1 
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Porky  ul. Wielka Odrzańska 20
Porto Grande  Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Public Cafe ul. Wielka Odrzańska 18A/U
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14 
Restauracja Szczecin ul. Felczaka 9 
Ricoria al. Powstańców Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów  1
Shanghai Rynek Sienny 4
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu Pruskiego 8
Stara Piekarnia ul. Piłsudskiego 7 
Stockholm Kitchen&Bar  Bulwar Piastowski
To i owo ul. Zbożowa 4  
Tokyo  ul. Rynek Sienny 3  
Towarzyska Deptak Bogusława   
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi  al. Jana Pawła II 42 
Willa Ogrody ul. Wielkopolska  19  
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65 
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11

SKLEPY
5 Plus  ul. Jagiellońska  5 
Arkadia perfumeria ul. Krzywoustego 7
ART TOP ul. Chodkiewicza 6 
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska Polskiego 45/2 
Atrium Molo  ul. Mieszka I 73 
B&M  al. Wojska Polskiego 43  
Batty Barcley CH Galaxy – parter 
Bella Moda ul. Bogusława  13/1  
Bokaro bulwar Gdański 11
Brancewicz al. Jana Pawła II  48 
Centrum Mody Ślubnej ul. Krzywoustego 78  
Desigual, CH Galaxy – parter
Velpa ul. Bogusława 12/2 i 11/1 
Clochee ul. Bogusława 10/2
Domokoncept ul. Santocka 39
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11 
Hexeline CH Galaxy - parter  
HiperGlazur - Salon Łazienek ul. Świerczewska 47
Icon ul. Jagiełły 6/5
Impresja ul. Śląska
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny) 
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
Patrizia Aryton ul. Jagiellońska 96 
LKJ CH Galaxy
LKJ CH Kaskada 
Liu Jo CH Kaskada
Madras Styl ul. Małopolska 9
Manufaktoria ul. Rayskiego 26/1 
Marc Cain al. Wojska Polskiego 29 
MaxMara ul. Bogusława 43/1 
Mia&Charli al. Wojska Polskiego 35/3
Moda Club ul. Wyzwolenia 1
MOOI ul. Bogusława 43 
Olsen  CH Kaskada 
Pink & blue ul. Bogusława 42/1 
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej)   
ul. Rayskiego 23/11
Prowansja kwiaciarnia ul. Szwedzka 28
Prowansja kwiaciarnia ul. Rostocka 15
Riviera Maison  ul. Struga  23
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A 
Rosenthal CH Kaskada 
Stoprocent  ul.Krzywoustego 72 
Studio Mebli VIP ul. Wrocławska 48
Strefa Koloru ul. Santocka 48-49
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy - 1 piętro 
Vin 28 ul. Rayskiego 28
VIP Collection al. Wojska Polskiego 22 
Wineland  al. Wojska Polskiego  70
Wine Center ul. Bogusława 37

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 
Fitness Club ul. Monte Cassino 24  
Kids Arena, ul. Staszica 1

Columbus Coffe ul. Królowej Jadwigi 12
Columbus Coffe ul. Wawrzyniaka 9
Columbus Coffe  Aleja Piastów 5
Columbus Coffe ul. Przestrzenna 4
Columbus Coffe ul. Kopernika 1
Columbus Coffe ul. Malczewskiego 26
Columbus Coffe CH Turzyn
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fabryka  Deptak Bogusława 4/1 
Fanaberia Deptak Bogusława 
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego  4  
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Quattro Cafe ul. Tkacka 64d
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 Kaskada
Starbucks CH Galaxy

KLUBY
Bar Czysty Deptak Bogusława
Free Blues al. Powstańców Wielkopolskich 20
Grey Club Deptak Bogusława
Rocker Club ul. Partyzantów 2 

MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki Ustowo 56 
BMW i MINI przy rondzie Hakena 
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B 
Harley Davidson ul. Gdańska  22A 
Holda – Jeep i Lancia ul. Gdańska  7 
Honda ul. Białowieska 2  
HTL ul. Lubieszyńska 20 
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I  25  
Łopiński  VW ul. Madalińskiego 7 
Mazda Kozłowski ul. Struga 31B 
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I  30 
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 
Subaru ul. Struga 78A 
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I  25B  
Toyota Kozłowski ul. Struga 17 
Volvo ul. Pomorska 115B 
VW ul. Struga 1B 

NIERUCHOMOŚCI
Baszta Nieruchomości ul. Panieńska 47
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2  
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
HMI ul. Moczyńskiego 13B 
Lider House ul. Modra 92/2
Neptun Developer ul. Ogińskiego 15 
SGI  pl. Hołdu Pruskiego 10
Siemaszko 
 al.Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska  20/4
Vastbouw al. Wojska Polskiego 125
WGN Nieruchomości Plac Lotników 7

RESTAURACJE
17 Schodów ul. Targ Rybny 1 
A nuż widelec ul. Ogińskiego 5
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6 
Bananowa Szklarnia al. Jana Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
Bohema al. Wojska Polskiego  67 
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
Klimatt al. Jana Pawła II 42
Dobre Rzeczy ul. Słowackiego 14
El Globo ul. Piłsudskiego 26
Emilio Restaurant al. Jana Pawła II 43
Food & wine ul. Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim) 
Jin Du al. Jana Pawła II 17 
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Miejska ul. Śląska 12/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1 

GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center ul. Langiewicza 28/U1
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
Centrum Rehabilitacji Duet  al. Wojska Polskiego 70
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dentallica ul. Mickiewicza 48/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza Królewicza 2 L/1
EMS  al. Wojska Polskiego 31/4
ESTETIC Klinika Zawodny  ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Gabinet Okulistyczny Ewa Wojciechowska ul. 5 Lipca 3/1
Gabinet Terapii Manualnej ul. Kasprzaka 3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Kolmed ul. Mazurska 7
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Lecznica Dentystyczna KULTYS ul. Bolesława Śmiałego 17/2
Marosz Gabinety Medycyny Estetycznej ul. Kazimierska 2G/2  
(wejście od ulicy Ku Słońcu)
Medicus  pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center) al.Piastów 30
Optegra ul. Mickiewicza 138
ORTO PERFEKT ul. Ogińskiego 12
Perładent - Gabinet Stomatologiczny  
al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz ul. Partyzantów 3/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński ul. Śląska 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczna ul. M.Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna  
al. Wojska Polskiego 43/2
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny ul. Krzywoustego 19/5
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103
Vitrolive ul. Kasprzaka 2
Vizmedica Clinic ul. Jagiellońska 85/14

HOTELE
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75 
Hotel Campanille ul. Wyszyńskiego  
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50 
Hotele Marina ul. Przestrzenna 13 
Hotel Novotel ul. 3 Maja 31 
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Plenty ul. Rynek Sienny 1
Hotel Radisson BLU pl. Rodła 10 
Hotel Vulcan ul.Druckiego-Lubeckiego 6a

KANCELARIE
Przemysław Manik – kancelaria adwokacka ul. Kr. Korony Polskiej 3
Lizak, Stankiewicz, Królikowski – kancelaria adwokacka   
al. Boh.Getta Warszawskiego 1/4 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur – kancelaria adwokacka   
ul. Klonowica 30/1 
Andrzej Marecki Królowej – kancelaria adwokacka   
ul. Kr.Jadwigi 13/12 
Mikołaj Marecki – kancelaria adwokacka  
ul. ks. Bogusława X 1/2 lokal 8
Gozdek, Kowalski, Łysakowski – adwokaci i radcowie   
ul. Panieńska 16  
Tomasz Kordus – kancelaria adwokacka ul. Felczaka 11 
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik  
– kancelaria adwokacka ul. Monte Cassino 7/1 
Dariusz Jan Babski – kancelaria adwokacka  ul. Bogusława 5/3 
Grzegorz Dutkiewicz – kancelaria adwokacka  
ul. Monte Cassino 19c
Aleksandruk-Dutkiewicz – kancelaria adwokacka 
ul. Wyszyńskiego  14 
Licht Przeworska – kancelaria adwokacka ul. Tuwima 27/1 
Mariusz Chmielewski kancelaria adwokacka ul. Odzieżowa 5  
Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22 
Skotarczak, Dąbrowski, Olech  
– kancelaria adwokacka ul. Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska - kancelaria notarialna  
al. Jana Pawła II 17 
Kancelaria Notarialna Małgorzata Węgłowska ul. 5 lipca 9/1
Waldemar Juszczak – kancelaria adwokatów i radców  
al. Niepodległości 17 
ZBROJA – adwokaci  ul. Więckowskiego 1b/8 

KAWIARNIE
Ale Ciacho! Zwycięstwa 1
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6
Cafe 22 pl. Rodła 8
Cafe Hormon ul. Monte Cassino 6
Coffee Costa  GK Kaskada
Coffee Costa  CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
Coffe House Center al. Wojska Polskiego 32





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


