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To nie jest wyścig.
Ale tylko limitowana liczba Mercedesów Klasy E i GLC dostępna 
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Kredyt 0% 50/50
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25 000 km, Pakiet Gwarancyjny w cenie.
Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. 

leasing 100% kredyt 0% 50/50 Lease&Drive 1%

Klasa E 200 d: spalanie 4,7 l/100 km, emisja CO2 123 g/km
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ul. Koszalińska 89, Stare Bielice k/Koszalina, tel. +48 94 34 77 372
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napisałam wstępniaka, jak zwykle tuż przed oddaniem prestiżu 
do druku i... wyrzuciłam go do kosza. Jest polska złota jesień, 
ciepło, przepięknie, a  ja piszę o  wyborach samorządowych... 
To chyba przez social media, w których atmosfera przedwybor-

cza w klimacie minionego lata – gorąca jak piec hutniczy. ale zajmijmy się 
ciekawszymi tematami, bowiem prestiż w październiku barwny jak kolory 
otaczającej nas aury. 

na okładce Olga adamska, aktorka Teatru polskiego. kobieta niezwykła 
i charyzmatyczna. kobieta-kameleon. raz jest uroczą trzpiotką i kokietką.              
innym razem damą, femme fatale, boginią. To także niekwestionowana 
królowa kabaretu. W tym roku obchodzi okrągły 20-letni jubileusz swojej 
pracy, co stworzyło doskonałą okazję by podarować jej sesję w październi-
kowym prestiżu.

Szczecin oszalał na punkcie kompozytora radzimira dębskiego zwanego 
Jimkiem. na dwa jego ostatnie koncerty bilety wyprzedały się jak ciepłe bu-
łeczki. nic dziwnego, bowiem jego nowatorskie podejście do muzyki podbi-
ja publiczność nie tylko w polsce, ale i na świecie. Ma 32 lata, a zrobiło się 
o nim głośno 6 lat temu, gdy wygrał konkurs na ogłoszony przez Beyonce 
remix jej hitu „end of time”, który nawiasem mówiąc był lepszy od orygina-
łu. po tym sukcesie Jimek poszedł jak burza. Jego symfoniczne wykonanie 
„Hip-hop history” stało się niebywałym sukcesem, a ścieżka dźwiękowa, 
którą napisał do filmu „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” tyl-
ko utwierdziła nas w przekonaniu, że radzimir genialnym muzykiem jest.

dla tych co nie wiedzą dodam, że Jimek urodził się w Szczecinie, jest synem 
piosenkarki anny Jurksztowicz (rodowitej szczecinianki) i krzesimira dęb-
skiego. Co więcej artysta bardzo często podkreśla, że kocha nasze miasto. 
nic więc dziwnego, że gdy porsche stworzyło samochód dedykowany dla 
niego, na miejsce sesji wskazał nie Warszawę czy nowy York, a  właśnie 
Szczecin. na łamach prestiżu z  dumą i  satysfakcją prezentujemy zdjęcia 
z tej wyjątkowej sesji.

Co jeszcze w  październikowym prestiżu? dużo motoryzacji: unikatowa 
Tesla X, najnowsze dziecko Mercedesa – klasa G, a także rodzinne podróże 
jachtem dookoła świata, zdjęcia pięknych kobiet i  stylowych mężczyzn. 
Jest co pooglądać i co poczytać. 

Miłej lektury!

izabela Marecka 
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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 uwielbianej, 
przez innych znienawidzonej) kolumny 
pt. „Kurier Towarzyski” (w piątkowym 
„Magazynie”). Współautor dwóch książek 
i autor jednej – satyrycznie prezentującej 
świat lokalnej polityki. Status w życiu i na 
Facebooku: „w związku” z piękną kobietą. 
Wielbiciel hucznych imprez, dobrej kuchni 
i polskiej kinematografii

kilka miesięcy temu na polu w  Żelichowie pod Cedynią odnaleziono 
tajemnicze kręgi. Od razu pojawiła się myśl – ani chybi to robota UFO. 
ale cierpliwie czekaliśmy na opinie naukowców. i dziś mamy już wyniki 
wstępnych badań. Okazuje się, że kręgi te, to nie kolejna sztuczka kosmi-
tów, ale wyczyn ludzkich rąk. i to sprzed siedmiu tysięcy lat. zdaniem 
archeologów tajemnicze kręgi miały być miejscem kultu religijnego. 
Badania nadal trwają. ale takie zapewnienia ze strony naukowców, to 
raczej próba ukrycia porażki – braku całkowitego wyjaśnienia zagadki 
spod Cedyni. nie ma więc co dalej kombinować – to robota obcej cywili-
zacji na 100 procent! Bo komu u nas chciałoby się latać po polu z miarką 
i układać kamienie według jakiegoś wzoru?! przecież w województwie 
i  Szczecinie trudno np. wybudować 
drogę bez dziur, położyć dobrze tory 
pod „szybki tramwaj” albo próbować 
wybudować tunel pod rzeką. poza tym 
najnowsza kampania wyborcza do sa-
morządów po raz kolejny potwierdza 
teorię, że Obcy są wśród nas! Wystar-
czy posłuchać niektórych kandydatów 
na rożne stanowiska i urzędy co bredzą, 
jakie mają pomysły i co obiecują. istny 
kosmos! prawdopodobnie ujawnienie 
kręgów pod Cedynią miało być dla nich 
znakiem i sygnałem nasilenia aktywno-
ści oraz przystąpieniem do akcji przeję-
cia władzy nad nami. Obserwujmy więc 
uważnie to, co się dzieje dookoła. Bo 
w przyszłym roku mamy podwójne wy-
bory, a w roku 2020 kolejne. Jest i będzie 
więc na co popatrzeć. a i bukmacherzy 
będą mieli nowy zakład do obstawiania: 
który z kandydatów jest kosmitą.

Media przyniosły kolejną ciekawostkę. 
Tym razem przyrodniczą – po Borach 
dolnośląskich błąka się kangur. Jego 
zdjęcie pokazało nadleśnictwo ruszów. prawdopodobnie zwierzę ucie-
kło z  niemieckiej hodowli i  przekroczyło granicę polski. Okazało się 
też, że leśnicy z Borów dolnośląskich spotykali także inne egzotyczne 
zwierzęta: bawoły wodne czy strusie. na pomorzu zachodnim bywały 
podobne przypadki tzn. częściej nielegalnego przekroczenia dawnej gra-
nicy niż pojawienia się mega egzotycznych zwierzaków. np. od kilku lat 
mieszkańcy Świnoujścia i turyści tam wypoczywający są narażeni przez 
kilka miesięcy w roku na zmasowane i dywanowe ataki komarów. poja-
wiły się doniesienia (z  pewnych kręgów, nie tylko, naukowych), że od-
powiadają za to komary… z niemiec. Wykorzystują niecnie sytuację, że 
jesteśmy we wspólnej europie i przylatują do polski na łowy. Co prawda 

nie wiadomo jak naukowcy odróżniają, które komary są nasze a które 
z  niemiec (mają jakieś oznaczenia na skrzydłach czy co?), ale podob-
no tak jest. podobnie jak z  niemieckimi dzikami, które w  dzień żerują 
w naszych lasach, a na noc wracają zza Odrę licząc na jakieś szersze pro-
gramy pomocowe z Unii europejskiej. kiedy jednak kilka tygodni temu 
pojawiła się informacja o decyzji rządu dotyczącej masowego odstrzału 
dzików w polsce podobno na naszych polach nie znajduje się już śladów 
niemieckich racic.
 
po raz kolejny w  Gryfinie odbyło się widowisko historyczne pt. „Orły 
nad driel”, czyli rekonstrukcja słynnej, nieudanej, operacji „Market Gar-

den” z czasów ii wojny światowej – lą-
dowania alianckich spadochroniarzy 
(m.in. polaków) pod arnhem. impreza 
z  rozmachem – ponad 200 rekonstruk-
torów w  mundurach amerykańskich, 
brytyjskich, niemieckich i polskich oraz 
pojazdy wojskowe. Fajnie. ale mimo 
wszystko nasuwa się taka myśl – bitwy 
Wikingów w trakcie letniego Festiwalu 
Słowian w Wolinie, rekonstrukcje bitwy 
pod Cedynią, forsowanie Odry w  Sie-
kierkach z  1945 roku, zaślubiny z  mo-
rzem w  kołobrzegu. ale co my mamy, 
jako region, wspólnego z  lądowaniem 
pod arnhem? Chyba tylko okazały 
most w  Gryfinie, który może nadawać 
się do takich widowisk. i  nic więcej. 
ale może wybierzmy inną drogę – idź-
my na całość. i zacznijmy organizować 
w  województwie wszystkie możliwe 
rekonstrukcje wydarzeń militarnych – 
krajowych i  zagranicznych np. bitwa 
pod Waterloo, bitwa pod Termopilami, 
wyprawy krzyżowe, wojna pozycyjna 
i okopowa na froncie zachodnim w cza-

sie i wojny światowej, szarża polskich kawalerzystów pod Somosierrą, 
terror jakobinów i ścięcie króla Ludwika XVi (to może być niezłe), stosy 
Wielkiej inkwizycji, odkrycie ameryki przez krzysztofa kolumba, wypra-
wy Legionów rzymskich albo 10 największych bitew w  historii naszej 
cywilizacji. długo by wymieniać. każdy będzie mógł sobie coś wybrać. 
i u nas zrekonstruować. O każdej porze roku, dnia i nocy. ale na pewno 
podczas, dorocznych, sławnych targów rolnych w  Barzkowicach koło 
Stargardu prawdziwym hitem dla turystów oraz zwiedzających może 
stać się rekonstrukcja bitwy pod racławicami i atak kosynierów na ru-
skie armaty. Wszak nasze chłopy, z zachodniopomorskiego, nie gorsze 
od małopolskich i kosami robić też potrafią.

dariusz Staniewski

rysował: arkadiusz krupa



reklama

Ściana o łącznej powierzchni 1200 
m2 i  wysokości 15 m, wykwali-
fikowana kadra instruktorów, 
zróżnicowany poziom trudności. 
Big Wall Centrum Wspinaczkowe 
to jedno z  najnowocześniejszych 
miejsc tego typu pomiędzy Berli-
nem a Warszawą. każdy znajdzie 
w nim odpowiedni szlak dla siebie, 
niezależnie od tego, czy jest wspi-
naczem początkującym, czy pro-
fesjonalnym zawodnikiem. prócz 
tego, w obiekcie znajdują się tak-
że przestronny panel do uprawia-
nia boulderingu oraz bistro Big 
Wall Coffee z  pyszną kawą, eko
-deserami, zdrowymi koktajlami 
oraz zielonymi posiłkami.
Szczecin, Staszica 1

restauracja, jak sama nazwa 
wskazuje, serwuje tradycyjne da-
nia kuchni kaukaskiej. potrawy te 
są kolorowe, aromatyczne i  pełne 
smaków. przygotowuje je rodowi-
ta Ormianka, która całą młodość 
przeżyła w górach kaukazu. Menu 
restauracji nawiązuje więc do 
tego, co najlepsze z  regionu pięk-
nych krajobrazów, wina, owczych 
pastwisk i  świeżych ziół. aromat 
kolendry, delikatne mięso jagnię-
ce oraz starannie dobrane trunki 
z pewnością pomogą przenieść się 
w marzeniach do czystych, dzikich 
gór kaukazu.
Szczecin, Krzywoustego 14

Big Wall

Takiego miejsca w Szczecinie jesz-
cze nie było! Gorzko Gorzko to 
nowy klub, gdzie w  każdy piątek  
i  sobotę pobawimy się jak na 
prawdziwym, polskim weselu. 
Będzie wodzirej, młoda para oraz 
powitanie szampanem. Oprócz 
tego także stolik wiejski, fotobud-
ka, jak również zabawy i  tańce 
weselne. a wszystko w rytm naj-
lepszych tanecznych przebojów! 
W repertuarze m.in. radiowe hity, 
ponadczasowe polskie piosenki, 
zagraniczna muzyka z 80. i 90. lat 
oraz oczywiście – disco polo. Ofi-
cjalne otwarcie 6 października.
Szczecin, ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego 14

Gorzko Gorzko Kaukaz

Jolipet to sklep, który pokocha-
ją właściciele czworonożnych 
przyjaciół. Można w  nim kupić 
wysokiej jakości karmę dla psów 
i kotów. Składniki dań są natural-
ne oraz tak dobrane, by stano-
wiły pełnowartościowy posiłek. 
Jedzenie dla pupilów nie zawiera 
konserwantów, ulepszaczy, ani 
sztucznych barwników. W bogatej 
ofercie produktów Jolipet można 
znaleźć zarówno dania dla młodych  
i  dorosłych zwierząt, jak rów-
nież hipoalergiczne. W  czwartki 
w  sklepie na Czorsztyńskiej od-
bywają się „jolipetowe czwartki”, 
które trwają do 18.30.
Szczecin, Czorsztyńska 67

Jolipet

ul. Narutowicza 16a, 70-240 Szczecin • tel. 91 433 07 76 • klinika@dr-gajda.pl • www.dr-gajda.pl

35 lat doświadczenia
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Elegancka nonszalancja

klasyczne płaszcze, marynarki, 
spodnie z wysokim stanem, pliso-
wane bluzki, ołówkowe spódnice, 
wzorzyste printy, biel i brąz prze-
łamane mocniejszymi kolorami. 
elegancja w wydaniu polskiej mar-
ki kMX to z  jednej strony konser-
watyzm w  fasonach, a z drugiej 
nonszalancja w ich noszeniu. nad-
chodzący sezon jesienno-zimowy 
został zaprojektowany dla kobiet 
dojrzałych, które choć cenią klasy-
kę, to pragną z modą eksperymen-
tować… bo moda jest ich eliksirem 
wiecznej młodości. autorką sesji 
towarzyszącej nowej kolekcji jest 
szczecinianka Joanna Jaroszek.

ad
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Czary z papieru
W swojej pracowni (która znajduje się w domu) ma biurko, matę do cię-
cia, linijki, pistolet na gorący klej, pudło pełne nożyczek, płyty, starą wie-
żę, trzymetrowe ramy, stalowe podstawy, analizy, plany, szkice, foldery 
pełne inspiracji i… tony papieru. Basia Lewandowska, na co dzień aktora 
Teatru Współczesnego w Szczecinie, pod nazwą Ladaco tworzy niesa-
mowite papierowe dekoracje, które zdobią śluby i wesela.

– W domu zawsze byłam tą, która pakuje prezenty – śmieje się. – pocho-
dzę ze Śląska, więc etos pracy mam we krwi. nie potrafię nic nie robić, 
rozpiera mnie ciągła chęć działania. Latem mam wolne od teatru, więc 
dlaczego w tym czasie nie mogłabym się zająć czymś innym?
Skrawek kolorowej kartki przekształca w kwiaty, figury geometryczne, 
z których później buduje kilkumetrowe tła, ścianki, mobilne dekoracje. 
Te finalnie możemy podziwiać podczas ślubów i  wesel, chodź ich wy-
korzystanie ma bardziej uniwersalny charakter. – pomysł na papierowe 
dekoracje narodził się w mojej głowie przed własnym ślubem. z moim 
mężem Michałem nie mieliśmy zbyt dużego budżetu na weselne party. 
impreza odbywała się w  namiocie, dekoracje postanowiłam stworzyć 
sama. Gościom się to spodobało. To mnie zmotywowało.
do stworzenia tych niezwykłych dekoracji Basia wykorzystuje najzwy-
klejszy kolorowy papier do ksero. Ma kilka własnych patentów, reszta to 
czysta matematyka, myślenie przestrzenne, inspiracja japońską sztuką 
origami i… pokazem mody Chanel. – pamiętam, że zobaczyłam takie pa-
pierowe kwiaty podczas jednego z pokazów Chanel, pięknie współgra-
ły z tym co działo się na wybiegu – mówi Basia Lewandowska. – Moimi 
głównym klientami są przyszłe pary młode, ale nie ukrywam, że marzy 
mi się również praca przy sesjach zdjęciowych, pokazach, może przy 
dekoracji domów. Jestem w pełni samodzielna. nie tylko sama tworze 
dekoracje, ale tez przywożę, montuję (z pomocą męża) i rozmontowuję. 
do tego mam ciągle dużo pomysłów i chęci!

ad







Toyota 
dla Pogoni

Akademia Sztuki 
zdobywa Kraków

pogoń Szczecin to pierwszy polski klub piłkarski, który jeździ swoimi 
samochodami, a dokładnie Toyotą aygo. na ulice Szczecina wyjechało 
ponad dwadzieścia tych aut w  granatowo-bordowych barwach, przy-
ozdobionych numerami zawodników, a także innymi emblematami na-
wiązującymi do klubu portowców.

To efekt współpracy klubu z  Toyotą kozłowski. – Współpraca z  pogo-
nią w  zakresie wyposażenia w  samochody piłkarzy klubowych to dla 
nas ogromna satysfakcja i przyjemność. Mam nadzieję, że będą one dla 
zawodników przydatne. Wierzę też, że pogoń podąży drogą sukcesów 
i jeszcze wszyscy będziemy cieszyć się z doskonałych wyników sporto-
wych, a w przyszłości dostaniemy stadion, na który Szczecin od dawna 
zasługuje – mówił Jan kozłowski, właściciel Toyota kozłowski. – dzięki 
tej akcji piłkarze na pewno staną się jeszcze bardziej rozpoznawani na 
ulicach Szczecina i będą bardziej integrować się z kibicami.
Samochody klubowe mają charakterystyczny design, bardzo komforto-
we wnętrze i  unowocześnioną tablicę rozdzielczą w  trójwymiarowym 
stylu. Jeżdżą nimi wszyscy piłkarze pierwszej drużyny. 

ad

Studenci i  absolwenci szczecińskiej akademii Sztuki, w  tym miesiącu 
zaprezentują się w przestrzeni Muzeum Sztuki Współczesnej w krako-
wie. na wystawie w MOCak-u zostaną pokazane fotografie, prace wideo 
i  instalacje uczniów, prowadzonej przez Łukasza Skąpskiego pracowni 
Fotografii i Strategii artystycznych aS.
 
krakowska ekspozycja (wernisaż odbędzie się 25 października o godz.18) 
zostanie podzielona na trzy części. pierwszą stanowić będą prace ana-
lizujące ludzką twarz. i tak, m.in. anastasiia Mikhno wykonała pomiary 
twarzy 86 europejczyków, aby ujawnić ich różnorodność. Julia Czarnec-
ka, odnosząc się do systemu inwigilacji w Chinach, stworzyła aplikację, 
która przyznaje punkty za szerokość uśmiechu, a kamil Macioł wykonał 
serię zdjęć z modelkami, eksponujących ich niedoskonałości oraz wpływ 
stresu na ciało. 
W  drugiej grupie znajdą się realizacje zaangażowane w  problemy spo-
łeczno-polityczne. andrzej Mara pokaże obiekt zbudowany z  papiero-
sów wyłudzonych od przypadkowych ludzi. emilia Turek podejmie wątek 
rozłamu politycznego w naszym kraju i trwającej wojny polsko-polskiej.
W trzeciej grupie znajdują się artyści zderzający działania komercyjne 
z wytworami kultury wysokiej. Jest wśród nich Horacy Muszyński, który 
w swoim filmie głosem naganiacza zachęca do kupna produktów z grafi-
ką inspirowaną twórczością pieta Mondriana. 
na jakość artystyczną wystawy wpływa duży talent edukacyjny profe-
sora Skąpskiego, który przez lata był związany w krakowskim środowi-
skiem artystycznym.

ad

foto: materiały prasowe foto: k. Macioł

foto: e. Turek
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Suknia w wielkim 
świecie

Świetny 
głos Maćka

Suknia autorstwa szczecińskiej projektantki kasi Hubińskiej zadebiu-
towała na ostatnim rozdaniu amerykańskich nagród emmy. na uro-
czystości, tej jednej z najważniejszych nagród kulturalnych w USa, po-
jawiła się w niej iwona Benjamin, gwiazda telewizyjnego show „Żony 
Hollywood”.

 – To suknia, którą uszyłam kiedyś dla dziewczyny reprezentującej polskę 
na wyborach Miss Świata – mówi projektantka. – Jej spód jest satynowy, 
a wierzch stanowi koronka, którą ręcznie haftowałam chyba z tydzień, 
szklanymi koralikami i cekinami. Miała być na konkurs piękności, więc 
pomyślałam, że powinna mieć wyrazisty kolor i połyskiwać w świetle re-
flektorów a także podkreślać zgrabną sylwetkę.
Suknia kasi Hubińskiej trafiła do Los angeles przez komentarz na… Face-
booku. – kiedyś skomentowałam coś w mediach społecznościowych na 
profilu iwony Benjamin. Wkrótce się do mnie odezwała i napisała, że jest 
zachwycona moimi sukienkami – uśmiecha się projektantka. – projekt 
spod mojej ręki, w ten sposób trafił na beżowy dywan podczas emmy 
awards i pojawił się wśród takich gwiazd jak Heidi klum czy Justin Tim-
berlake. kto by się tego spodziewał?

ad

Maciej Mazur chce powtórzyć sukces z 2011 roku innego szczecinianina – 
damiana Ukeje i wygrać program The Voice of poland. Sympatyczny chło-
pak jest ku temu na najlepszej drodze. Wykonaniem utworu „Sing of the 
Times” zachwycił jurorów i awansował do następnego etapu programu.  
 
zaledwie po pięciu sekundach śpiewania zgłosili się po Maćka: piotr Cu-
gowski, Michał Szpak oraz Grzegorz Hyży. Chwilę później zainteresowa-
ła się nim także patrycja Markowska, ostatnia z jurorów. 
– To nie jest mój pierwszy występ w talent show. Byłem już w idolu, gdzie 
dotarłem do finałowej ósemki – opowiada Maciek. – nie musiał mnie nikt 
namawiać do tego, by brać udział w programie. To wyłącznie moja de-
cyzja. Marzy mi się wydanie płyty, która nie zginie szybko na rynku mu-
zycznym. Coś, z czego naprawdę będę zadowolony. 
Maciek ma 24 lata. razem z  MaiQeLeM i  MiQrO nagrali w  tym roku 
utwór „Sunday Morning”, którego premiera miała miejsce w  sierpniu. 
W najbliższych dniach zamierza wejść do studia i nagrać swój własny, 
autorski „kawałek”. 
– Chciałbym tworzyć muzykę z  gatunku pOp, pomieszaną z  mocniej-
szym, rockowym brzmieniem. Wpleść w  to trochę elektroniki. piszę 
własne utwory, jestem dogadany już z producentem i  jeden z nich po-
wstanie. W  październiku natomiast będzie można zobaczyć odcinek 
The Voice of poland, w którym wystąpię w następnym etapie, w bitwie. 
Jestem w drużynie Grzegorza Hyżego. Wybrałem go, bo jeśli chodzi o es-
tetykę muzyczną jesteśmy do siebie podobni. Jego muzyka najbardziej 
trafia w moje gusta – podsumowuje. 

kus

foto: materiały prasowe foto: materiały prasowe
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Dama 
w 

trampkach
na scenie potrafi bawić do łez i tę samą reakcję chemiczną wywoływać odgrywając 
dramatyczne role. raz jest uroczą kokietką, zabawną kłamczuchą. innym razem damą, 
femme fatale, boginią. To także niekwestionowana królowa kabaretu. W  czasach 
przedwojennych miałaby status divy. Olga adamska obchodzi okrągły jubileusz 
(choć sama nie przepada za tym słowem) pracy na teatralnej scenie. na deskach Te-
atru polskiego w Szczecinie pierwszą rolę zagrała w „Szewcach” Witkacego. Był to 
maj 1998 roku. 
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Wrzesień 2018, ciepły słoneczny dzień. Siedzimy w kawiar-
ni przy kawie, nigdzie się nie spiesząc. W  tej wygodnej 
atmosferze rozmawiamy o pracy, o teatrze, czyli zwyczaj-
nie… o życiu.

Aneta Dolega: Ukończyłaś krakowską uczelnię. Wydawać by się mo-
gło, że Kraków dla młodego aktora teatralnego w tamtym czasie to 
prawdziwy raj. Ty jednak powróciłaś do rodzinnego miasta.
Olga adamska: Wróciłam do Szczecina, bo dostałam bardzo interesujące 
propozycje ról. To naturalne, że chce się od razu grać. najlepiej role duże, 
konkretne i na dodatek często. Ja byłam głodna pracy więc się długo nie 
zastanawiałam. Żeby dobrze poznać ten zawód, obyć się z nim, trzeba 
jak najwięcej grać przed publicznością. Tylko praca na żywym materiale 
i organizmie jakim jest widz, pozwolą zdobywać doświadczenie i wiedzę. 
pewnych rzeczy nie nauczymy się, nie dowiemy o sobie, jeśli będziemy 
grać wyłącznie w zaciszu sali prób. 

Pamiętasz początki zawodu? Jakie towarzyszyły Ci wtedy emocje?
na początku emocje spinają. Bywają tak silne, że niewiele się pamięta 
z tych pierwszych spotkań z publicznością. później następuje oswojenie, 
co raz większa ilość spektakli w różnym repertuarze, zarówno w drama-
cie, jak i w komedii, na różnych scenach, tej kabaretowej też. z mikrofo-
nem, z mikroportem i zupełnie unplugged. Te wszystkie doświadczenia 
się sumuje, a spotkania z widzem sprawiają coraz większą przyjemność. 
rośnie magiczne doświadczenie. Mówię magiczne, bo mi doświadczenie 
dodaje skrzydeł i odwagi.

Oglądając Ciebie na scenie, szczególnie kabaretowej, odniosłam 
wrażenie, że ta dama to naprawdę Ty. Jesteś w tym otoczeniu, w tym 
kostiumie i  pozie jak z  innego świata. Czarujesz, manipulujesz wi-
dzem. Publiczność nie przychodzi do teatru, tylko przychodzi do 
Ciebie. 
Jest taka teoria, która mnie zastanawia. kiedy niejednokrotnie oglądam 
aktorów, których znam osobiście, odnoszę wrażenie, że teoria ta jest ab-
solutnie prawdziwa. a mianowicie, najlepiej gra się role psychologicznie 
najdalsze od nas samych albo postaci jakimi nie jesteśmy prywatnie. Od 
lat gram rolę Harriet w „prywatnej klinice”, która jest niezwykłą kłam-
czuchą, oszustką, jest utrzymywana przez dwóch kochanków, którzy nie 
mają o sobie pojęcia i na dodatek robi to wszystko z ogromnym wdzię-
kiem. Otóż ja prywatnie jestem osobą, która nie oszukuje, wręcz unikam 
kłamstw jak to jest tylko możliwe. Mi się po prostu nie chce tego robić, 
za dużo z tym zachodu. a jeszcze te wersje do zapamiętania, wystarczą 
mi do pamiętania role. (śmiech) Jestem więc zupełnym przeciwieństwem 
mojej bohaterki. Co do bycia divą, którą odgrywam na kabaretowej sce-
nie, hmm? ile tej damy jest we mnie? (śmiech). Całe życie unikam pro-
stactwa, bezmyślności, nieuczciwości i pogardy. Więc jeśli jest we mnie 
coś z damy, to jakiś rodzaj elegancji, i nie mam na myśli zewnętrzności 
tylko elegancji wobec ludzi, wobec świata. i  tu jeszcze jedna ciekawa 
teoria na temat aktorstwa: naszym obowiązkiem jest nadawanie posta-
ci, którą gramy, swojego oglądu świata. Jest mi to bardzo bliskie. Scena 
lubi archetypiczne postacie. Jak ma być damą to z całym entouragem: 
z suknią, futrem, na obcasie, z wyprężoną sylwetką. Myślę, że również 
można być eleganckim w trampkach i w spodniach dresowych. W życiu 
codziennym nie zadaje sobie aż tyle trudu, bo współcześnie bycie ele-
gancką damą wymaga wysiłku i czasu. Ja go aż tyle nie mam.

Ta elegancja jakoś działa na widzów. Musisz odganiać się od wielbi-
cieli?
Sympatia widzów teatralnych jest bardzo miła, bo widz przychodzi do 
nas. To są nasi goście. Oczywiście nigdy nie miałam swojego fanklubu, 
nigdy nie byłam zarzucana kwiatami, listami, nie miałam wzdychających 
do mnie wielbicieli (śmiech). Mam świadomość, że jestem coraz częściej 
rozpoznawana, ale zazwyczaj te znaki ze strony widzów są subtelne: 
ktoś się uśmiechnie, ukłoni. Jest taki żart, kiedy publiczność po spekta-
klu bije bardzo długo brawo, to śmiejemy się, że dawniej artystom rzuca-
no na scenę pod nogi brylanty a teraz… (śmiech). To co jest rzeczywiście 
pięknego w tej pracy, to niesamowity przepływ energii miedzy publicz-
nością a aktorami. Spektakl niekiedy potrafi ponieść, człowiek się czuje 
jakby surfował na oceanie, jest w uniesieniu.
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Bycie divą, postacią dramatyczna to dla Ciebie nic trudnego, ale 
potrafisz też być niesamowicie… zabawna. Rozśmieszyć widza to 
jednak nie jest taka prosta rzecz, a nawet chyba najtrudniejsza w te-
atrze.
Mam świadomość swojej vis comica. Co ciekawe musiałam do tego 
dojść. nie byłam co prawda pozbawiona takich predyspozycji na stu-
diach, ale żebym mogła się w tym poczuć pewnie, musiałam do tego doj-
rzeć. aktualnie mam poczucie, że zaczęłam nad komizmem panować. 
nie ma chyba nic lepszego, od tego, kiedy aktorowi na scenie absolutnie 
się wierzy, kiedy aktor nie odgrywa postaci, tylko się nią staje. na pewno 
nie stawiałabym na szali komizmu i liryzmu. nie chcę wartościować co 
jest trudniejsze. Śmiech jest też wymagający. 

Który moment w teatrze wywołuje w Tobie najwięcej emocji? Są ak-
torzy, którzy kiedy pracują nad rolą, tak bardzo są skupieni, że lepiej 
nie wchodzić im w drogę. 
największe emocje wiążą się z dniem premiery. Umowny tydzień przed 
premierą jest ciężki dla otoczenia (śmiech) albo przynajmniej jest silnie 
zauważalny, bo wtedy trzeba się całkowicie skoncentrować. prywatne 
życie schodzi na drugi plan. dla mnie jest to naturalne, teatr przez wiele 
lat był dla mnie sensem życia. Ta praca przynosi mi ogromnie dużo sa-
tysfakcji, jest dla mnie rodzajem wyzwolenia. Ten ostatni tydzień przed 
premierą jest może utrapieniem dla otoczenia, ale z  korzyścią dla po-
staci, która ma się finalnie wykluć. Towarzyszą temu wszelkie emocje, 
które związane są z całą produkcją teatralną. zmierzamy się z przestrze-
nią teatralną, która właśnie wyrasta na scenie, z kostiumami, z oświe-
tleniem. Jest wreszcie reżyser, który jest już zajęty wszystkim, tylko nie 
nami. Jesteśmy my aktorzy, w pewnym sensie pozostawieni sami sobie, 
w tym okresie największej emocjonalności. To jest najgorętszy moment, 
ale też najwspanialszy. później po premierze następuje wypuszczenie 
roli i rodzaj pewnego smutku, że się cos skończyło, ale przecież i zaczęło.

Dwadzieścia lat minęło… Czy coś się zmieniło?
Jeśli mogłabym coś powiedzieć o tej mojej okrągłej liczbie – a (o) krągło-
ści zawsze robią wrażenie – to tylko to, że teatr, daje mi wciąż tę samą 
przyjemność.  W innych zawodach po tylu latach pracy można się zmę-
czyć, poczuć wypalonym. Ja mam to szczęście, że w ogóle tego nie od-
czuwam.  

Jaka jest Olga Adamska prywatnie?
zadowoloną ze swojego życia kobietą. Lubię czytać, lubię biegać, za-
wsze mam czas dla siebie. nie lubię tylko wcześnie wstawać – no chyba, 
żeby pobiegać. (śmiech)

Dziękuję za rozmowę.

Olga adamska – szczecinianka z urodzenia i świadomego wy-
boru. absolwentka państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w krakowie (dyplom u  Jana peszka i Mikołaja Grabowskiego). 
debiutowała jako studentka w  Teatrze Starym w  krakowie 
w spektaklu „Biesy albo Mały plutarch żywotów nieudanych” 
w reżyserii Ludwika Flaszena. Od 1998 roku jest w zespole Te-
atru polskiego w Szczecinie, gdzie zagrała wiele ról, ważniejsze 
to: księżna irina Wsiewołodowna w  „Szewcach”, Maria anto-
nowna w „rewizorze”, rachel w „Weselu”, siostra anna w „Wa-
riacie i  zakonnicy”, Hermia w  „Śnie nocy letniej”, disperanda 
w  „igraszkach z  diabłem”, anette w  „Bogu mordu”, Solange 
w „Balu manekinów”, Lakmus w „Jak wam się podoba”, Hilary 
w „kobiecie, która ugotowała męża”. za rolę Belisy w „Ogro-
dach czasu” dostała nominację do nagrody Bursztynowego 
pierścienia w  sezonie 1998/1999. W  „prywatnej klinice” (za-
granej ponad 300 razy!) kreuje rolę Harriet. Jako Hrabina Hrr 
w „Stacyjce zdrój” zdobyła nagrodę Bursztynowego pierście-
nia dla najlepszego aktora w  sezonie 2006/2007. aktorka ka-
baretu Czarny kot rudy, gdzie gra w większości przedstawień. 
Od ponad 10 lat związana jest z Teatrem kameralnym Michała 
Janickiego. W 1998 i 2006 roku finalistka przeglądu piosenki ak-
torskiej we Wrocławiu. 

rozmawiała: aneta dolega
zdjęcia: panna Lu

Makijaż i włosy: agnieszka Ogrodniczak
Stylizacje: Gerard Lutyński

podziękowania dla salonu Brancewicz 
za wypożyczenie strojów do sesji







radzimir dębski nie ukrywa miłości do motoryzacji. Jako 
pierwszy polak został właśnie ambasadorem marki 
porsche. z tej okazji otrzymał 680-konną panamerę, którą 
wcześniej sam zaprojektował. Mogliśmy podziwiać ją 
w Szczecinie. 

Jimek, 
Porsche 
i Szczecin
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Ludzie

radzimir dębski, kompo-
zytor, syn krze-
simira dębskiego 
oraz anny Jurksz-

towicz, bez wątpienia jest jednym z najzdolniejszych muzyków młodego 
pokolenia. każdy jego koncert przyciąga do Filharmonii czy Teatru Let-
niego tłumy fanów. z jego popularności postanowił skorzystać niemiec-
ki, luksusowy koncern motoryzacyjny. Jimek, jako pierwszy polak, został 
ambasadorem marki porsche. przy tej okazji otrzymał „bestię” – porsche 
panamerę Turbo S e-hybrid Sport Turismo. Samochód został zbudowany 
specjalnie dla niego. radzimir sam go skonfigurował i spersonalizował. 
– proces konfiguracji zajął mi dwa pełne dni. Było to niezwykle satys-
fakcjonujące doświadczenie, ale również spore wyzwanie – przyznaje. 

Wymyślając wymarzony samochód muzyk przygotował tym samym dla 
siebie pierwsze i jedyne na świecie porsche w kolorze Brewster Green. 
Czy popularność była jedyny powodem, dla którego centrala zdecydo-
wała się na pozyskanie takiego ambasadora? – nie. kolejnym jest fakt, 
że istnieje niewielu kompozytorów z licencją wyścigową – odpowiadają 
ludzie z otoczenia Jimka. 

rzeczywiście, muzyk nigdy nie ukrywał zamiłowania do motoryzacji. do 
niedawna chwalił się głównie „bandziorem”, którym pieszczotliwie na-
zywał swojego Fiata 125p. Twierdził, że legendarny polski samochód ma 
znacznie większe „branie” niż on sam. dzisiaj już wiemy, że powodów do 
radości ma znacznie więcej. porsche wyposażone jest w silnik o mocy 
680 koni mechanicznych. za jego imponującą moc odpowiada hybrydo-
wy układ napędowy oparty na 4-litrowym silniku V8 z dwiema turbinami 
oraz mocnym silniku elektrycznym. panamera przyspiesza od 0 do 100 
km/h w 3,4 s, a  jej prędkość maksymalna wynosi 310 km/h. Samochód 
ten, w  nieodpowiednich rękach, rzeczywiście może stanowić zagroże-
nie. Jednak nie w radzimira. podchodzi on do prędkości w bardzo rozsąd-

ny sposób. – Mam prawo jazdy amerykańskie, mam też oczywiście pol-
skie. na żadnym nie mam punktów karnych. Oczywiście, że uwielbiam 
prędkość i lubię wcisnąć gaz do dechy. Jeżdżę jednak na tory wyścigowe, 
bo to jest odpowiednie miejsce do rozwijania prędkości i najlepszy spo-
sób na wydawanie pieniędzy. 

Muzyka towarzyszy mu wszędzie: w pracy i w domu. Okazuje się, że nie 
w samochodzie. najlepszym odpoczynkiem dla niego jest moment, gdy 
jeździ autem z wyłączonym radiem. 

popularnego muzyka nieczęsto można spotkać na ściankach, czy róż-
nego rodzaju oficjalnych imprezach. Ceni swoją prywatność. niezwykle 
chętnie przyjeżdża jednak do Szczecina. Utożsamia się z tym miastem, 
dlatego też wziął udział w sesji zdjęciowej zorganizowanej dla porsche 
– właśnie w rodzinnym mieście. – poproszono mnie o wskazanie ulubio-
nego miejsca na świecie, gdzie chciałbym zabrać nowy samochód. Wy-
brałem oczywiście swoje miejsce urodzenia – przyznaje. 

zdjęcia robiono w kilku różnych miejscach. pierwsze z nich przy filhar-
monii. To według muzyka niepowtarzalny, prawdziwy, architektoniczny 
cud. To właśnie Filharmonia im. Mieczysława karłowicza zamówiła u nie-
go utwór CrUX na inaugurację nowej siedziby, kiedy otwierała się 3 lata 
temu. To również tutaj powstał teledysk do utworu prologue. Od tego 
czasu zagrał w niej jeszcze 3 razy. Ostatnio minionego lata, podczas uro-
dzin Szczecina. dzień wcześniej wystąpił dla 5000 ludzi w amfiteatrze, 
w parku kasprowicza, przy którym mieszkał jako dziecko. Spełnił tym 
samym kolejne marzenie z dzieciństwa. dodatkowo zieleń auta skojarzy-
ła mu się ze znanym na całym świecie krzywym Laskiem. Tam również 
skierował producentów sesji. zdjęć nie mogło zabraknąć na nowych na-
brzeżach oraz oczywiście przy Jasnych Błoniach. 
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autor: andrzej kus / Foto: materiały prasowe porsche
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Diabeł tkwi 
w szczegółach

Słynna znawczyni mody i dziennikarka, związana przez lata z magazynami „Vogue” i „Harper’s Bazaar” diane Vreeland powiedziała kiedyś, że: 
„niezależny, indywidualny styl, w przeciwieństwie do dobrego gustu, jest bardzo inspirujący”. Trudno się z nią nie zgodzić, gdy patrzy się na ulice. 
pomimo ogromnej wolności w modzie, mamy tendencje do ubierania się podobnie. dlatego miło, gdy czasem w tłumie znajdujemy takie osoby jak 
nasi bohaterowie. Wyróżnia ich uwielbienie dla szczegółu. 

autor: aneta dolega / Foto: dagna drążkowska-Majchrowicz



33 Ludzie

Rafał Bajena, producent filmowy

Lata 30. XX wieku w temacie mody męskiej były łaskawe. 
Wszyscy byli wtedy piękni: artyści, żołnierze, kierowcy, 
urzędnicy i przestępcy. Ten klimat utrzymywał się jeszcze 
przez parę dekad. Obecnie z  utęsknieniem spoglądamy 
w  tamtym kierunku. Obecnym czasom brakuje tego ele-
ganckiego uroku, panów w garniturach, kapeluszach, lśnią-
cych butach... 

rafał Bajena jako wielbiciel tamtej epoki, przemyca do co-
dziennej garderoby pewne jej elementy. nie jest klientem 
sieciówek, trudno też powiedzieć, czy jest, według aktu-
alnych standardów, modny. ale co to znaczy właściwie 
być modnym? – W  doborze garderoby kieruję się przede 
wszystkim wygoda a  wygoda niekoniecznie oznacza ela-
styczny strój, tylko taki, w którym się dobrze i komfortowo 
czujemy – stwierdza rafał Bajena. – krój, kolor, rodzaj ma-
teriału z  jakiego zostało wykonane ubranie, to wszystko 
rzutuje na nasze samopoczucie, ustawia nam dzień.

Mundury, marynarki, bryczesy, klasyczne białe podko-
szulki i do tego kolorowe, wzorzyste skarpety, szelki i ka-
pelusz. Trochę elegancji, trochę ekstrawagancji. – Bardzo 
lubię odzież, która jest trwała i ma dobry krój – wyznaje ra-
fał. –  Mundury niemieckie, ale też szwedzkie czy fińskie, te 
z poprzednich epok, są świetnie uszyte, z dobrych materia-
łów, fason też jest uniwersalny. Takie są spodnie od Hugo 
Bossa, również z dawnych czasów, które bardzo lubię. na 
przykład ostatnio zauważyłem, że w polskiej policji nastą-
pił taki pozytywny przełom w temacie mody. policjanci za-
częli nosić granatowe furażerki, które są bardzo twarzowe. 
Muszę przyznać, że fajnie to wygląda.

Częśći z tego co nosi rafał nie znajdziemy w zwyczajnych 
sklepach sieciowych. W jego garderobie znajdziemy rzeczy 
szalenie oryginalne. – kupuje te rzeczy całkiem przypad-
kowo i co ciekawe większość z tego stanowią nowe ubra-
nia. Miałem marynarki szyte na miarę w Berlinie. kilka par 
szelek, także te z rodowodem, gdyż aktualnie chyba już się 
ich nie produkuje na taką skalę jak dawniej, a ja je bardziej 
preferuję od pasków – wymienia. – noszę kapelusze i prze-
różnego rodzaju czapki ale to bardziej dla żartu. podobnie 
mam z okularami, które noszę na głowie. Okulary i czapki 
ciągle gubię, ale zdarza mi się, że na miejsce tych zgubio-
nych odnajduje nowe.
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Krzysztof Elerowski, 
przedsiębiorca

podobno mężczyzn poznaje się po butach i ze-
garku. Ten drugi element garderoby, pomimo 
epoki zdominowanej przez smartfony, nadal 
służy swoim właścicielom odmierzając czas 
i zdobiąc ich nadgarstki. W przypadku zegar-
ka na pasku, nie wszyscy wiedzą, że ten styl 
noszenia rozpropagował rudolf Valentino, 
gwiazda filmowa złotych czasów Hollywood 
i  ikona stylu. Słynny filmowy amant zwykł 
mawiać, że woli wyjść z domu głodny niż źle 
ubrany.  znany był ze swego oryginalnego sty-
lu i jako pierwszy zaczął nosić zegarki na nad-
garstku (jak biżuterię, którą lubił), a nie w kie-
szonce. do tej pory zegarek stanowi element 
męskiego ubioru, zarówno kiedy jest dyskret-
ne schowany pod mankietem, czy efektownie 
wyeksponowany na zewnątrz. zawsze przy-
kuwa uwagę.

– zegarek dopasowuje do reszty stroju – 
opowiada krzysztof elerowski. – W  wyborze 
kieruję się zdecydowanie jego wyglądem, 
pierwsze kryterium to wrażenie estetyczne. 
zegarek traktuję podobnie jak panie biżute-
rię. Jest dopełnieniem ubioru. kolor, fason, 
rodzaj bransolety lub paska mają większe zna-
czenie niż marka. Jeżeli jest markowy, a cena 
jest w moim zasięgu, to pełna frajda.

Jest kilka marek zegarków, będących obiek-
tem pożądania, wśród nich rolex, patek phi-
lippe czy kultowy Tank od Cartiera. Wybór 
jednak jest podyktowany indywidualnymi 
preferencjami przyszłego właściciela zegarka. 
– Mam ich około dwudziestu ale do kolekcjo-
nera jeszcze mi daleko – mówi pan krzysztof. 
– Część kupiłem sobie sam, część to prezenty, 
głównie od żony, która zna moją słabość do 
zegarków. Mój ulubiony jest wprawdzie od fir-
my Lacoste, która nie kojarzy się z zegarkami, 
ale sam mechanizm należy do Seiko. Ma duży, 
czytelny cyferblat i kojarzy mi się z tenisem, 
sportem, którego jestem fanem. To podaru-
nek od żony, która przy wręczaniu życzyła mi 
by odliczał wyłącznie szczęśliwe godziny. 
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Maciej Jurkiewicz, grafik

kaszkiet to nie jest zwyczajna czapka. 
z jednej strony jest elegancki, z drugiej ma 
w sobie coś uroczo łobuzerskiego. pochodzi 
z Wysp Brytyjskich i przez pewien czas no-
szony był wyłącznie przez biedniejszą część 
angielskiego społeczeństwa. dopiero pod 
koniec XiX wieku przeniknął do wyższych 
sfer, stając się bardzo modnym elementem 
stylu sportowego i podróżniczego. Jego za-
wadiacki krój i praktyczne właściwości (jest 
ciepły i  chroni przed słońcem) przyniosły 
mu dodatkową popularność. do tej pory no-
szą go panowie, którzy lubią wyróżniać się 
z tłumu. 

Maciej Jurkiewicz, grafik i  artysta graffiti 
widywany jest wyłącznie w  kaszkiecie, do 
tego stopnia, że niewiele, osób wie jak wy-
gląda bez niego.

– kaszkiety noszę już od prawie 20 lat. pierw-
sze kupowałem jeszcze w  sklepach czap-
karskich. To była prawdziwa, rzemieślnicza 
robota. Szkoda, że takich miejsc jest co raz 
mniej – mówi Maciej. – Sam nie wiem ile ich 
mam, na pewno 25 od firmy kangol, ale to 
tylko część tego co posiadam. pamiętam 
kiedy kupiłem pierwszy tej marki. Był biały 
i kosztował jak na tamte lata majątek – całe 
130 złotych! Musiałem go mieć. najdziwniej-
szy w mojej kolekcji to taki w tygrysie cętki. 
nigdy w nim nie wyszedłem z domu.

W  kaszkiecie zawsze jest widywany (poza 
oficjalnymi wystąpieniami) książę karol, 
brytyjski reżyser Guy ritchie, legendarny 
piłkarz david Beckham i amerykański aktor 
Samuel L. Jackson, który jest wręcz amba-
sadorem marki kangol, gdyż pojawia się 
w kaszkiecie tej firmy nawet na czerwonym 
dywanie. 

– Ubieram się pod kaszkiet – śmieje się Ma-
ciej. – do tego stopnia, że potrafię pod moje 
kaszkiety kupić bieliznę. np. ten krawat, 
który mam dziś na sobie dobrałem właśnie 
pod kaszkiet. najpierw kaszkiet, później ja. 

Swoją kolekcję Maciej trzyma tam gdzie 
resztę ubrań – w garderobie. kaszkiety mają 
swoje oddzielne miejsce. – kupuje przez in-
ternet, korzystam z amazona. Często naby-
wam od razu dwa, średnia cena ze jeden to 
250 zł.

Faktycznie Maciej nigdy nie pokazuje się bez 
kaszkietu. Wyjątek robi tylko w domu. – raz 
pokazałem się bez kaszkietu, to było w Hal-
loween. postanowiłem się przebrać za zwy-
kłego gościa – śmieje się. – Moi znajomi byli 
zaszokowani moim wyglądem.
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Dariusz Jan Babski, adwokat

Muszka na początku była tylko modyfikacją krawata, słu-
żącą jako element garderoby, który ma podtrzymywać 
kołnierzyk przy koszuli. Wkrótce jednak została zaadapto-
wana przez XiX wiecznych dandysów, stając się elemen-
tem garderoby, świadomych mody mężczyzn. przez jed-
nych uznawana za symbol konserwatywnego liberalizmu, 
w  aktualnych czasach jest raczej przejawem eleganckiej 
ekstrawagancji.  – nie mam ich dużo, ale kolekcja systema-
tycznie się powiększa – mówi mecenas Babski. – Szukam 
wyłącznie pięknych rzeczy, a co za tym idzie pięknych mu-
szek. krawaty mają w sobie coś pospolitego. raz po raz i je 
noszę, ale muszka nadaje sznytu, indywidualizuje, nadaje 
powagi i  dostojeństwa. nietzsche by rzekł: „Besondere 
Leute, besondere Sachen” (od red. – „wyjątkowi ludzie, wy-
jątkowe rzeczy”).

po 1890 roku biała mucha razem z  frakiem stała się for-
malnym strojem dla mężczyzn, który obowiązuje do dziś. 
W ciągu ostatnich kilku dekad gwiazdy show biznesu wy-
promowały ten element garderoby, jednocześnie łamiąc 
jego sztywne zasady. po muchę sięgnęły również panie. 
Boska Marlena dietrich uczyniła z niej swój atrybut. rów-
nież audrey Hepburn pojawiała się w  niej podczas ele-
ganckich bankietów. – Muchę dobieram do reszty, sam jej 
wybór nastraja mój dzień. To tylko dodatek, ale sprawia, 
że czuję się wyjątkowy wśród krawaciarzy, których bardzo 
pozdrawiam! – śmieje się mecenas Babski. 

Mucha jest prostym i  jednocześnie wymyślnych dodat-
kiem. We współczesnej modzie, tak od ok. 300 lat, domi-
nują jej dwie odmiany: ta z prostymi brzegami, potocznie 
zwana „nietoperzem” i ta z ostro zakończonymi końców-
kami nazywana „motylkiem”. – Muszka, którą mam na 
sobie wykonana jest z drewna i zawiera fragment jednego 
z wierszy Czesława Miłosza – pokazuje pan mecenas. – To 
prezent urodzinowy od bliskiej osoby, która wie, że „dar”, 
to mój ulubiony wiersz. W planach mam zdobycie szklanej 
muchy, ale po nią chyba będę musiał udać się do samej We-
necji!
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Tomasz Walburg, wiceprezes 
drukarni Zapol

kilka lat temu w  mediach pojawiła się plotka, której 
bohaterem był brytyjski wokalista elton John i  jego… 
okulary. Otóż według doniesień prasy bulwarowej, pod-
czas koncertu w  Brazylii, artysta miał zażyczyć sobie 
oddzielnego pokoju w hotelu, tylko i wyłącznie na swoje 
okulary. do tego wszystkiego, w pokoju tym miała pa-
nować określona temperatura powietrza. Czy aby na 
pewno muzyk miał taki kaprys, trudno to potwierdzić. 
Jedno jest pewne, elton John jest znanym kolekcjonerem 
okularów, a  jego kolekcja jest jedną z największych na 
świecie.

Okulary są rzeczą bardzo praktyczną i jednocześnie po-
trafią być ozdobą, np. podkreślającą charakter osoby, 
która je nosi. – Mogę śmiało powiedzieć, że modą inte-
resuję się od zawsze – wyznaje Tomasz Walburg. – na 
pewno nie dzieje się tak z powodu charakteru mojej pra-
cy, która jest zajęciem kreatywnym. Ona nie narzuca mi 
bycie oryginalnym, ja po prostu lubię modę. 

Tomasz Walburg wśród okularów, które nosi ma i drew-
niane, i te wykonane z jeansu. Jest też znany z tego, że 
nie boi się kolorów i  potrafi założyć okulary w  opraw-
kach o  wyrazistej barwie. – Okulary zacząłem zbierać 
z  prostej przyczyny, mam wadę wzroku, ale nie mogę 
nosić szkieł kontaktowych – mówi. – W okulary zaopa-
truję się w  Optyk Center. To szczecińska firma, która 
dystrybuuje okulary znanych światowych marek. Mógł-
bym co prawda nosić pradę, armaniego czy ray Bany, 
ale te które mam to kenchi. To japońska marka, o wiele 
tańsza od tych, które wymieniłem. Okulary tej firmy są 
równie dobrej jakości, za to wybór wzorów i  kolorów 
mają spory. posiadam około dziesięciu par.

Marynarka to drugi modowy atrybut pana Tomasza. Ta 
część męskiego garnituru to jeden z  nieśmiertelnych 
i  uniwersalnych elementów mody męskiej. zakładana 
na przeróżne okazje, niekoniecznie musi być idealnie 
dopasowana do spodni. pomimo iż jej charakter jest 
również sportowy, to nadal w  restauracjach u  panów 
jest wymagana (według zasad savoir-vivre’u nie należy 
jej ściągać przez cały czas trwania kolacji – przyp. red). 
pan Tomasz nosi marynarki zawsze. nie boi się odważ-
nych fasonów, kolorów i  wzorów. Gdyby nagle założył 
coś stonowanego, zwyczajnego nie byłby sobą. – Mary-
narek mam około 40 sztuk. Wychodzę z  założenia, że 
nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy na ubrania by 
się dobrze ubrać. Osobiście kocham przeceny i  jestem 
w tym całkiem niezły – śmieje się. – zazwyczaj kupuję 
takie marynarki, którymi nie interesuje się większość 
klientów. Mało kto nosi na co dzień prążki, kwiaty czy 
inne kolorowe wzory. np. zara ma czasem w swoich ko-
lekcjach takie okazy. Czekam wtedy cierpliwie na obniż-
kę cen i lecę na zakupy!
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na szczęście jest terapia, która może jej pomóc. Jest to nowo-
czesna metoda leczenia komórkami dendrytycznymi w niem-
czech. Terapia bardzo skuteczna, ale też bardzo kosztowna 
i trzeba na nią znaleźć pieniądze, a życie toczy się dalej.

Jesteś silną kobietą?
Właśnie się rozpłakałam na pierwszym pytaniu, więc chyba nie. nie je-
stem twarda, może za taką uchodzę. z  pewnością miałam, to znaczy 
mam twardy zawód.

Jesteś drogowcem, mostowcem, inżynierem w  jedne osobie. 
Praca Cię zahartowała? To użeranie się z facetami, betonem i as-
faltem?
nie użeram się z betonem, a tym bardziej z facetami. Ja z nimi współ-
pracuję i muszę powiedzieć, że czasami z mężczyznami jest nawet ła-
twiej, bo są bardziej konkretni. poza tym ja bardzo lubię to co robię, choć 
wiem, że jestem rodzynkiem w swoim środowisku. Mnie zawsze kręciło 
nie tyle budowanie nowych rzeczy, co utrzymanie czegoś co jest. Mamy 
przecież część starych dróg, mostów czy oświetlenia. My je remontu-
jemy, odnawiamy, utrzymujemy i widać tego efekt. Ludzie pozytywnie 
reagują na nasze działania i to cieszy.

Bycie kobietą w tym męskim gronie pomaga Ci?
Chyba żadnej kobiecie nie pomaga bycie rodzynkiem w męskim gronie. 
To jest ciężkie środowisko i trzeba walczyć o swoje, szczególnie na po-
czątku. zdarza się, że z dziewczyn na placu budowy próbuje się żarto-

wać. Ja musiałam pokazać, że jestem im równa, że mam jaja, że jestem 
poważnym partnerem do działania. Trzeba pokazać swoją wartość 
i kompetencje, tym bardziej jak na budowę przychodzi baba i do tego 
jeszcze rządzi.

To wszystko Cię zahartowało czy zakładasz maskę dobrej miny do 
złej gry?
Wiem, że przez to czym zajmuje się w pracy inni widzą mnie jako osobę 
z "twardą skórą". Tak jestem postrzegana, bo w moim fachu nie ma cza-
su na rozczulanie się i płacz. ale w momencie choroby to nie ma żadnego 
znaczenia, nie ma żadnej maski. na nowotwór nie da się przygotować, 
z rakiem nie można się pogodzić, on nie dodaje twardości ani szlachet-
ności. kiedy słyszysz diagnozę to nawet Ci najsilniejsi nie umieją znaleźć 
w  sobie mocy. To jest kompletna masakra emocjonalna, burza w  gło-
wie. podnosisz się i walczysz nie ze względu na pracę czy zahartowanie 
w niej. Siłę daje tylko rodzina, myślisz wtedy właśnie o niej.

I o normalności?
Tak, tęsknię za normalnością. ale na początku drogi nie myśli się o pra-
cy ani normalności, myśli się tylko o tym, żeby przeżyć, a mi tej szansy 
i nadziei nie dawali.

W Twoim wypadku to już kolejna walka z nowotworem. 9 lat temu 
chorowałaś na raka piersi?
po pierwszym nowotworze lekarze powiedzieli mi, że jestem całkowi-
cie wyleczona. Byłam w  tak zwanej remisji, czyli uśpieniu tego taka. 

kasia Bukowiecka to twarda babka! przynajmniej za taką uchodzi. potrafi ustawić do pionu połowę zdiTM, drogowców i mostowców w mieście. 
Wyremontowała niezliczoną ilość dróg. Most Cłowy, Trasa zamkowa, Jagiellońska, Bogusława i kilkadziesiąt innych inwestycji to jej sprawka. Jest 
też najlepszą żoną, wystrzałową mamą, cudną przyjaciółką, wyrozumiałą szefową i ciepłym człowiekiem w jednej osobie. po 9 latach kolejny raz 
dopadł ją podstępny wróg. kiedyś zaatakował piersi, tym razem znalazł się w płucach.

A kysz raku!

Ludzie
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Badałam się co roku bardzo dokładnie. zaczynałam robienie wyników 
w maju, a kończyłam w  listopadzie. zawsze były rezonanse, prześwie-
tlenia, wszystko co trzeba. Okazuje się jednak, że te badania nie dawały 
rezultatu, nie wykrywały zmian, które zaczęły się pojawiać.

To jak dowiedziałaś się, że to znów nowotwór?
najpierw zachorowałam na grypę, której oczywiście nie miałam czasu 
wyleżeć do końca. potem przyszedł kaszel, osłabienie, utrata wagi, a le-
karze byli uśpieni. po paru miesiącach obserwując siebie zauważyłam, 
a w zasadzie utwierdziłam się w przekonaniu, że coś jest nie tak, że mu-
sze dokładnie sprawdzić co się ze mną dzieje.  dokładniejsze badana po-
kazały, że mam nawrót swojej pierwotnej choroby. 

Za drugim razem jest łatwiej przyjąć informację o raku?
za żadnym razem nie jest łatwo. przychodzi kompletna burza w mózgu, 
jest lęk, bezsilność. Mi lekarze onkolodzy dawali poczucie, że raczej 
z tego nie wyjdę, że umieram. po pierwszych dwóch wlewach chemii le-
karz prowadząca dawała sygnały mojej rodzinie, że to nie wygląda za 
dobrze i zbliża się czas pożegnań. To było przerażające, jestem przecież 
młodą osobą, mam 2 nastoletnie, najlepsze pod słońcem córki, wspania-
łego męża. efekty przyszły dopiero po dwóch kolejnych wlewach. po 4 
chemii zobaczyłam nadzieję w oczach mojej lekarki. Jednak przerażające 
jest to, że środowisko medyczne ma problem z rozmową z pacjentami. 
W krytycznych sytuacjach wręcz nas unikają. Ja musiałam szukać wła-
snego ratunku, rozwiązań.

I okazało się, że nadzieja jest w Niemczech.
Tak, są terapie, które w polsce nie są refundowanie. nasze leczenie on-
kologiczne jest jeszcze w tyle w porównaniu ze światowym poziomem. 
kiedy u nas nadzieja na życie gaśnie, tam pojawia się nowe światełko, 
szansa na wyleczenie. do tych nowych opcji ciężko tutejszych lekarzy 
przekonać. Mam wrażenie, że nie traktuje się nas jak partnerów do roz-
mowy, nie ma pokazywania innych kierunków i dawania nadziei. Wręcz 
przeciwnie, w moim przypadku był wyrok i nic więcej. Gdyby nie przy-
padkowe spotkanie, przyjaciele i internet nie miałabym szans. do mnie 
zgłosił się znajomy, którego żonę wyleczono w sposób, który jest nadzie-
ją także dla mnie. Tak to wszystko się zaczęło.

Zaczęło się i trwa. Twój profil A kysz raku, czyli Kaśka walczy staje 
się coraz popularniejszy. Zaglądasz na nas z przystanków z wyświe-
tlaczy w autobusach. Stajesz się sławną Kasią. Jak na to reagujesz?
To cieszy, ale jest mocno onieśmielające i krępujące. Uważałam się za 
osobę twardą, która nie potrzebuje pomocy. na początku to wszystko 
było dla mnie nie do przyjęcia. planowaliśmy sprzedać to co mamy. Moc-
no walczyłam ze sobą i innymi, myślałam, że poradzimy sobie sami. Ja na 
początku zawsze się zapieram, ale można mnie przekonać racjonalnymi 
argumentami. Moja rodzina i  przyjaciele przekonali mnie, że internet, 
social media to właśnie kierunek jaki musimy obrać, żeby zebrać pienią-
dze na moje leczenie. no i teraz jest mnie tyle, że boję się, że zostanę 
prezydentem. 

Masz wsparcie całej armii ludzi, wierzysz że się uda pogonić wroga?
Ja już troszeczkę się uspokoiłam. To przychodzi z czasem, szczególnie 
jak się okazuje, że jest jakaś nadzieja. Jeśli wierzy się w to co ma przy-

nieść wyleczenie to jest lepiej. Ja uwierzyłam, że mi się uda dopiero 
podczas wyjazdu do niemiec. kiedy profesor wykładający na jednym 
z największych na świecie uniwersytetów powiedział, że mam szansę, że 
mnie wyleczy. W polsce tego od lekarzy nie usłyszałam.

To znaczy, że trzeba szukać i drążyć, nie poddawać się w poszuki-
waniu?
Moje doświadczenia pokazują, że nie możemy zawsze liczyć na to, że 
onkolog złapie za rękę, wesprze i pomoże. powiem, nawet że czasami 
pacjenci z rakiem są dobijani, słyszą wyrok i zostają z tym sami. Żaden 
człowiek nie jest na to przygotowany, mnie na przykład zatkało. prze-
cież w nowotworze 80% tego co się dzieje w człowieku to pozytywne 
myślenie, a w naszej onkologii jest raczej negatywne. Jeśli człowiek nie 
ma wsparcia w rodzinie i przyjaciołach, to zostaje zupełnie sam i od tego 
również umiera. Wszystko zależy od tego co jest głowie.

A co jest teraz w Twojej głowie?
Same kwiatki! Jestem pozytywnie nastawiona, czuję nadzieję. Jak widzę 
ludzi, którzy się dla mnie starają, co wyprawiają, jakie mam wsparcie 
i serce innych. To niesamowicie budujące. Wierzę, że jest dla mnie przy-
szłość przy moich córkach i mężu.

Jak będzie dalej wyglądało Twoje leczenie?
Wstaję codziennie rano, oporządzam dzieciaki i myślę co na obiad, za-
kupy. Jestem „kurą domową”, która jest w trakcie chemioterapii i w mię-
dzyczasie odpoczywa. przede mną 5 wlew. Byłam przekonana, że będzie 
ich 6, ale pani doktor widząc moje pozytywne nastawienie i samopoczu-
cie już mówi, że będzie ich więcej. ale trudno, mnie to nie przeraża, moja 
terapia komórkami dendrycznymi się przesunie, bo mogę ją rozpocząć 
dopiero po chemioterapii, ale będę czekać. Mam nadzieję, że do niemiec 
wyruszę jeszcze w  tym roku. W  listopadzie koniec wlewów, później 4 
tygodnie na regenerację ciała, komórek, leukocytów i  wszystkiego co 
pozytywne w  mojej krwi. W  klinice z  mojej krwi pobiorą tak zwanych 
„wojowników” nauczą ich mojego raka, którego zabieram ze Szczecina 
i wytworzą specjalną szczepionkę, która ma mi pomóc.

To co, a kysz raku?
a kysz!

Kasia jest pod opieką fundacji Anioły Sportu, która prowadzi zbiórkę 
funduszy na leczenie na koncie o numerze 04 1050 1559 1000 0090 
8042 0343 (bank ING) w tytule przelewu: "Katarzyna Bukowiecka". 
 
Przyjaciele postanowili zorganizować dla niej koncert charytatyw-
ny. 8.10 w Starej Rzeźni zagra dla niej zespół Chango, zaśpiewa tak-
że Hanna Hamela. Podczas wydarzenia odbędą się licytacje i będą 
sprzedawane przetwory, wina, nalewki i ciasta, a cały dochód zosta-
nie przekazany na leczenie Kasi.

Więcej na profilu www.facebook.com/akyszrakukatarzynaBukowiecka

rozmawiała: Hanna promień / Foto: Jarosław Stępień

rozmawiała: Hanna promień / Foto: Jarosław Stępień



Gitara 
jest 
kobietą
„Jest jak rzeźba. Wspaniały lakier do drewna i jego 
aromat. Jest jak kobieta. Możesz ją podniecać 
jak kobietę.” Tak w dokumencie „Będzie głośno”, 
na temat gitary wyraził się Jimmy page, legendarny 
muzyk i jeden z najwybitniejszych gitarzystów 
na świecie. 
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nie będzie to oryginalne odkrycie, że gitara jest kobietą, sam 
kształt tego instrumentu kojarzy się z płcią piękną – uśmie-
cha się ireneusz Skoczka, szczeciński lutnik. – Sam traktuję 
swoje instrumenty jak kobiety – delikatnie i szczególnie.

ireneusz Skoczka, specjalizuje się w gitarach klasycznych a także elektro-
klasycznych, na których gra m.in. Maciej kazuba. – pozornie gitara wyglą-
da na prosty instrument: kilka listewek i struny – wymienia ireneusz. – Tak 
naprawdę jest to matematyka, fizyka, rysunek techniczny, technologia 

drewna, stolarstwo… sporo dziedzin nauki, które należy znać. Ja akurat 
to bardzo lubię. Miałem zostać „mistrzem świata” w grze na gitarze. nie 
zostałem, ale też nie chciałem daleko odchodzić od muzyki.

Lutnictwo to profesja, która uczy pokory, wymaga cierpliwości, ogrom-
nych umiejętności i pasji. ireneusz tworzy gitary już od ponad piętnastu 
lat, ma ich na koncie trzydzieści. – Uważam, że jestem na początku drogi, 
cały czas udoskonalam swój warsztat. Tym bardziej, że wszystko tworzę 
od początku do końca sam – podkreśla.



Człowiekiem, uznawanym za guru wśród wytwórców gitar jest dziewięt-
nastowieczny hiszpański lutnik i gitarzysta antonio de Torres – „Stradiva-
rius gitary”. Jest autorem nowoczesnej gitary akustycznej. – On stworzył 
podwaliny pod kształt dzisiejszej gitary klasycznej, ale tak naprawdę ist-
nieje sto tysięcy wariacji na temat gitary i każdy lutnik ma swój własny 
sposób na nią – mówi. – Oczywiście przy tworzeniu instrumentu obowią-
zują pewne stałe zasady ale o jego jakości decydują już niuanse.

We wspomnianym na samym początku filmie „Będzie głośno”, inny wy-
bitny gitarzysta Jack White, buduje na polu, z  dwóch kawałków drew-
na, jednej struny, kilku gwoździ, szklanej butelki po coca-coli i małego 
wzmacniacza, gitarę, udowadniając tym samym, że gitarę można prak-
tycznie zrobić ze wszystkiego. podstawą jest drewno. – Jest jego kilka ga-
tunków – podkreśla szczeciński lutnik. – Bubinga to afrykańskie drewno, 
twarde, trudne w obróbce, ale dające bardzo ciekawe efekty akustyczne. 
Jeśli chodzi o płytę wierzchnią to dobry w tym przypadku jest świerk, 
cedr, sekwoja. W temacie korpusu gitary nie ma ograniczeń. Gitarę moż-
na zrobić nawet z kartonu.

niektórzy muzycy, tacy jak White, potrafią sami budować swoje instru-
menty, ale nie wszyscy. Czy zatem wszyscy lutnicy potrafią grać na gi-
tarze? – Gram na gitarze całe życie, więc ten instrument nie ma dla mnie 
tajemnic. i  to się bardzo przydaje – przyznaje ireneusz. – Wiem czego 
oczekują gitary, jak powinny brzmieć, jak wyglądać, to bardzo cenna 
umiejętność, która pomaga w tym fachu.

Gitara jest instrumentem, który swoją popularnością przebija nawet for-
tepian. Jej brzmienie, niezależnie od rodzaju muzyki, jej wygląd tworzą 
magiczną aurę. Gitarzyści na scenie hipnotyzują nie tylko grą, ale i wy-
glądem. Błyszczą. Mówiąc o gitarze mówimy o fenomenie. – Tajemnica 
popularności tego instrumentu tkwi w jego prostocie – stwierdza irene-
usz. – Jest prosta, poręczna, można ją wszędzie ze sobą zabrać, można 
na niej wszędzie zagrać. Jest jednym z najtrudniejszych i najłatwiejszych 
instrumentów. Wystarczy poznać kilka akordów i już można np. „przysz-
panować” przed dziewczyną. Jednak kiedy w grę wchodzi poznanie gi-
tary głębiej, wtedy należy liczyć się z poważną pracą. To wymagający 
instrument. 

Wśród klientów ireneusza są muzycy z całej polski, również uczniowie 
i studenci szkół muzycznych. – Stałym klientem jest np. Maciej kazuba. 
Moją pracownię odwiedzają też tacy gitarzyści jak krzysztof Meisinger, 
Jakub kościuszko, dawid pajestka, Maciej kostecki – wymienia. – To są 
ważne nazwiska, zdanie tych muzyków to najlepsza rekomendacja.

ireneusz Skoczka poza gitarami twory też biżuterię… biżuterię złożoną 
z elementów gitary. – natura jest niezależna – śmieje się. – W tym drew-
nie jest zaklęta wolność i muzyka, a w pracy moich rąk pasja i indywidu-
alizm. Tak wyobrażam sobie ludzi, którzy noszą moją biżuterię.

Gitary ireneusza doczekały się idealnego uwiecznienia. Szczeciński foto-
graf Grzegorz Skorny w czasie jednej z wizyt w pracowni ireneusza zro-
bił kilka zdjęć jego instrumentom. Oddźwięk był bardzo pozytywny. Tak 
powstała profesjonalna sesja, która w zmysłowy sposób pokazuje jakiej 
płci jest ten kultowy instrument.

autor: aneta dolega / Foto: Grzegorz Skorny, karolina nowaczyk
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Opłynęli kulę ziemską w cztery lata. Mateusz, karolina i Bruno Stodulscy skończyli właśnie 
tę niesamowitą przygodę życia.  – najpiękniejsza przyrodniczo i kulturowo okazała się polinezja 
Francuska. Gdzie indziej można wspinać się na porośnięte dziewiczą dżunglą wulkaniczne szczyty, 
na zboczach, których gniazdują długoogoniaste faetony, a ze stromych ścian spadają z hukiem 
dziesiątki orzeźwiających wodospadów? – opowiada Mateusz, który też zdradza, że nie wszystko 
jednak było takie kolorowe. zdarzały się i niebezpieczne sytuacje.

Sputnikiem 
dookoła 
świata
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Trudno wyobrazić sobie piękniejszą przygodę życia. Niesa-
mowite jest to, że dokonaliście tego rodzinnie – z Brunem, 
który urodził się w trakcie podróży. Nie myśleliście o tym, by 
przerwać rejs po urodzeniu chłopca? 

Mateusz Stodulski: Udało nam się tego dokonać wspólnie, ale wcale 
nie było to takie oczywiste. Wielokrotnie istniało ryzyko, że rejs będzie 
trzeba przerwać. pierwszy raz, kiedy dowiedzieliśmy się, że trzy miesią-
ce przed startem karolina jest w ciąży. zastanawialiśmy się wtedy czy 
w  ogóle zaczynać. postanowiliśmy mimo wszystko spróbować zacho-
wując szczególną ostrożność i żeglując od portu do portu przy dobrej 
pogodzie. zawsze zostawialiśmy sobie jednak plan awaryjny, polegający 
na zawieszeniu lub przerwaniu wyprawy. Okazało się, że żona świetnie 
znosi żeglowanie w ciąży i mogliśmy już zastanawiać się nad kolejnym 
krokiem. drugi moment próby przyszedł już po narodzinach syna. Tym 
razem również postanowiliśmy spróbować żeglowania z  odpowiednio 
dużym marginesem bezpieczeństwa i  udało się. Wbrew pozorom nie-
mowlak jest na jachcie łatwiejszy w obsłudze niż trzylatek. 
 
Bruno ma dzisiaj 4 lata. Jak znosił trudy rejsów – czy potrafi teraz 
przestawić się na życie na lądzie? To dla niego zupełna nowość.
Bruno urodził się w kamieniu pomorskim. Uznaliśmy, że tak będzie dla nas 
najprościej. karolina wróciła z nim na jacht, gdy skończył cztery miesią-
ce i żeglował z nami aż przez trzy lata. z naszego doświadczenia wynika, 
że dziecko do trzeciego roku życia znosi żeglugę doskonale. Szczególnie 
przez pierwsze dwa lata, zanim nauczy się dobrze chodzić. na począt-
ku potrzebuje tylko karmienia, wygodnego spania i  bliskości rodziców. 
Wszystko to na małym jachcie ma pod ręką. po drugich urodzinach dziec-
ko potrzebuje więcej przestrzeni, ale od trzeciego roku życia zaczyna mu 
już brakować kontaktu z rówieśnikami. To był jeden z ważnych powodów 
zakończenia rejsu. Wysłaliśmy synka do przedszkola dokładnie wtedy, kie-
dy tego potrzebował. adaptacja do życia na lądzie była dla niego lekkim 
zaskoczeniem, bo po trzech latach w tropikach wylądował nagle w gru-
dniowej polsce i  musiał ubrać buty, kurtkę, czapkę, szalik i  rękawiczki, 
których zupełnie nie znał. początkowo poruszał się w tym wszystkim jak 
robot, ale po kilku tygodniach pogodził się z losem. z drugiej strony za-
chwycił się śniegiem i zimowym krajobrazem. W przedszkolu z kolei szu-
kał swojego miejsca przez około dwa miesiące. Był bardzo ciekawy dzieci 
i ich zabaw, ale do nowych rzeczy podchodził z pewnym dystansem. po-
trzebował trochę czasu, ale teraz czuje się tam jak ryba w wodzie. 

Żeglarze, którzy w  pojedynkę porywają się na taki rejs niemal za-
wsze mają na wodzie kłopoty z samotnością. Obecność rodziny po-
zwoliła tego uniknąć?
niektórzy żeglarze doskonale czują się podczas samotnych rejsów i że-
glowanie solo nie stanowi dla nich problemu. Ja również próbowałem ta-
kiego żeglowania i chociaż dobrze znoszę samotność, to jednak preferu-
ję rejsy załogowe, a szczególnie rodzinne. Żeglowanie z rodziną daje mi 
dużo satysfakcji i pozwala wyeliminować tęsknotę, która czasem psuje 
najlepszą zabawę. Świadomość tego, że najwspanialsze momenty w ży-
ciu dzieli się z bliskimi nadaje przygodzie zupełnie inny wymiar. 

Odwiedziliście 24 kraje. Który z nich okazał się najpiękniejszy, a któ-
ry zawiódł najbardziej?
To jest trudne pytanie. każdy z odwiedzanych krajów oferował nam coś 
niepowtarzalnego. W niektórych czuliśmy się lepiej, w innych gorzej, ale 
nasza podróż jako całość nie byłaby kompletna bez doświadczeń z tych 
wszystkich miejsc. najpiękniejsza przyrodniczo i  kulturowo okazała 
się polinezja Francuska. To odległe miejsce na pacyfiku to żeglarski raj. 
rozmaitość oszałamiających wyspiarskich krajobrazów, doskonałe wa-
runki klimatyczne, obfitość flory i fauny i gościnność miłujących piękno 
i sztukę polinezyjczyków to zestaw, z którym trudno rywalizować. Gdzie 
indziej można wspinać się na porośnięte dziewiczą dżunglą wulkaniczne 
szczyty, na zboczach, których gniazdują długoogoniaste faetony, a  ze 
stromych ścian spadają z  hukiem dziesiątki orzeźwiających wodospa-
dów, zasilających źródła, w których żyją błękitnookie węgorze i słodko-
wodne krewetki. zaledwie kilka kilometrów dalej źródła te wpadają do 
oceanu, w którym można swobodnie nurkować w towarzystwie kilkume-
trowych, łagodnych mant o wielkich skrzydłach. po dniu pełnym wrażeń 
wystarczy kilka minut spaceru by dojść do lasu, gdzie słodkie grejpfruty 
i  aromatyczne banany czekają na zapakowanie do plecaka. Tuż po za-

45 



Podróże46 

chodzie słońca w centrum wioski odzywają się bębny i jest to doskonały 
moment, by podziwiać lokalną grupę tancerzy, ćwiczących haka przed 
zbliżającym się festiwalem. na następnej wyspie, w  koralowym atolu, 
czarne perłopławy cierpliwie pracują nad kolejną partią szlachetnych 
pereł. Mieszkańcy wioski skończyli pracę przy zbiorze kokosów na koprę 
i wolnym czasie zapraszają żeglarzy do wspólnej gry na ukulele i polo-
wania na wielkie małże pahua. Bogactwo podwodnego życia w  lagunie 
hipnotyzuje każdego nurka, który po raz pierwszy zanurza się w  jej la-
zurowych wodach. po takich doświadczeniach wizyta w  zapylonym, 
zrujnowanym i zaśmieconym egipcie była dla mnie jak wycieczka z raju 
do piekła. Te dwa miejsca to zupełnie przeciwne bieguny świata. Mimo 
wszystko nawet tam spotkaliśmy przyjaznych i gościnnych ludzi oraz de-
lektowaliśmy się doskonałym lokalnym jedzeniem. Są to wystarczające 
powody by odwiedzić ten kraj. 

Na Martynice mieliście rok przerwy, który poświęciliście na pracę, 
co pozwoliło na zmianę łodzi. Czym się zajmowaliście i czy rzeczywi-
ście był to rok wyrzeczeń i odkładania grosz do grosza?
Martynika to francuska wyspa na karaibach będąca formalnie częścią 
Unii europejskiej, w związku z tym mogłem tam legalnie podjąć pracę. 
zajmowałem się tam głównie naprawą jachtów i czasem prowadziłem 
rejsy jako skipper. Fizyczną pracę w tropikach można śmiało porównać 
do pracy w kopalni więc nie było lekko, ale uroki Martyniki i okolicznych 
wysp rekompensowały wszystkie niedogodności. W wolnym czasie że-
glowaliśmy wzdłuż łańcucha Wysp nawietrznych lub pływaliśmy i nur-
kowaliśmy w ciepłych wodach otaczających naszą wyspę. praca w tak 
egzotycznym miejscu daje szansę lepszego poznania lokalnej kultury 
i problemów. Takiej możliwości nie ma turysta przylatujący na dwa tygo-
dnie intensywnego urlopu. na miejscu poznaliśmy też wielu wspaniałych 
żeglarskich przyjaciół, z którymi mimo dzielącej nas odległości jesteśmy 
w stałym kontakcie. To był naprawdę pracowity i wspaniały rok. 

Pana żona Karolina i Bruno wrócili do domu wcześniej, podmienili-
ście załogę. Spowodowane to było oczekiwaniem na drugie dziecko 
– córeczkę. Nie było trudno się z nimi pożegnać?
pożegnania z rodziną nigdy nie są łatwe. na Sri Lance żegnaliśmy się aż 

na pół roku. poza tym karolina była w ciąży, a ja razem z przyjacielem 
Leszkiem wyruszałem w  najniebezpieczniejszy etap rejsu więc obaw 
było sporo. na szczęście te pół roku było na tyle intensywne i pełne po-
śpiechu, że czas zleciał mi szybciej niż się spodziewałem. 

Czy na wodzie i lądzie, podczas całego czteroletniego rejsu, przytra-
fiały się jakieś niebezpieczne sytuacje, które wymagały specjalnego 
zaangażowania? 
Od samego początku planowałem wyprawę w  taki sposób, by uczy-
nić ją maksymalnie bezpieczną i  przyjemną. Oznacza to, że wszystkie 
dłuższe przeloty odbywały się w  najlepszych i  najbezpieczniejszych 
porach roku danego akwenu. poza tym współczesne techniki komuni-
kacji umożliwiały mi odbiór dokładnych prognoz pogody w  dowolnym 
miejscu na świecie. Jeszcze dwadzieścia, trzydzieści lat temu było to 
nie do pomyślenia. dzięki łączności satelitarnej mogłem omijać rejo-
ny złej pogody lub zawczasu przygotować strategię na gorsze warunki.  
najmniejszy wpływ miałem na zagrożenia ze strony ludzi. O ile w więk-
szości miejsc na świecie, czy to na lądzie czy na morzu, wystarczy zacho-
wać podstawową ostrożność i rozsądek by uniknąć pospolitego złodziej-
stwa, o tyle na Morzu arabskim, zatoce adeńskiej i Morzu Czerwonym 
nie ma żadnego przepisu gwarantującego uniknięcie kontaktu z piratami. 
Żegluga na tych akwenach była dla mnie prawdziwym wyzwaniem. Mój 
jacht nie jest szczególnie szybki, nie byliśmy też uzbrojeni, więc jedynym 
sposobem była sprawna i cicha żegluga po trasie najmniejszego ryzyka. 
W nocy nie paliliśmy świateł, wyłączaliśmy też lokalizator aiS, który zdra-
dzał naszą pozycję. Mimo wszystko dwukrotnie mieliśmy spotkanie z ry-
bakami, którzy widząc łatwy łup próbowali nas podejść. za pierwszym 
razem kuter rybaków był na tyle powolny, że udało nam się mu uciec, 
za drugim razem dwie szybkie łodzie odstraszyliśmy atrapą broni wypo-
sażonej w  celownik laserowy. Były to najgorsze momenty całego rejsu 
i rejonu świata w którym się wydarzyły nie mogę polecić nikomu. 

Przygotowaliście z  wody ponad 55 reportaży, które na bieżąco 
umieszczaliście na stronach internetowych. Jak znajdowaliście czas 
na ich przygotowywanie?
To było prawdziwe wyzwanie. relacjonowanie naszej wyprawy na www.



sputnikteam.pl było jednym z ważnych założeń całej wyprawy. zależa-
ło mi na tym, by nasi przyjaciele, rodzina i sympatycy mogli wirtualnie 
podróżować razem z nami. W tym celu przynajmniej raz w miesiącu pu-
blikowałem na naszej stronie internetowej i w mediach żeglarskich kil-
kustronicowe reportaże ilustrowane zdjęciami z odwiedzanych miejsc. 
Starałem się dbać o  to, by moje teksty były interesujące nie tylko dla 
żeglarzy, ale również dla przeciętnego czytelnika, który nigdy nie był 
na jachcie ani w miejscach w których lądowaliśmy. docierałem przynaj-
mniej do kilkunastu tysięcy czytelników, więc nie mogłem pozwolić so-
bie na pisanie głupot. przygotowanie jednego reportażu zajmowało mi 
mniej więcej trzy dni pisania i obróbki zdjęć, plus przeróżną ilość czasu 
poświęconą na zbieranie materiału. poza tym musiałem żeglować, dbać 
o jacht, pracować zawodowo i poświęcać czas rodzinie. Sam się zasta-
nawiam jak zdołałem wszystko to pogodzić, ale efektem mojej pracy 
jest całkiem niezły zbiór wspomnień, które będą podstawą do napisania 
książki podsumowującej całą wyprawę. Mam nadzieję, że będzie to cie-
kawa pozycja literatury podróżniczej i świetny prezent dla moich dzieci. 
Chciałbym, by mogły kiedyś odkryć na nowo nasz rejs i  może znaleźć 
w nim jakąś inspirację. pracę nad książką rozpocznę niebawem.

Jaki teraz macie pomysł na siebie? Po czterech latach na wodzie 
z pewnością nie będzie łatwo się odnaleźć.
pomysł numer jeden to rodzina. z dwójką małych dzieci nie możemy na-
rzekać na nudę i brak zajęć. Oczywiście podstawą bytu rodziny jest pra-
ca, więc natychmiast rzuciliśmy się w wir aktywności zawodowej. Żona 
po powrocie ze Sri Lanki od razu przerwała urlop wychowawczy i na kil-
ka miesięcy wróciła do pracy w administracji. Teraz jest na urlopie ma-
cierzyńskim. Ja po kilku dniach odpoczynku podjąłem pracę w Marinie 
kamień pomorski, w której moje kompetencje i doświadczenia wykorzy-
stuję do promocji tego najnowocześniejszego polskiego portu jachtowe-
go. poza tym w Jacht klubie kamień pomorski podjąłem się żeglarskiego 
szkolenia dzieci i młodzieży. po czterech latach na oceanach zdobyłem 
bezcenną wiedzę, którą bardzo chętnie się podzielę. 

Można już podsumować czteroletni rejs. Jakie fragmenty podróży naj-
bardziej utkną wam w pamięci – oprócz narodzin Bruno oczywiście.

Mamy kilka swoich ulubionych momentów. Jednym z nich jest na pew-
no lądowanie na wyspie Fatu Hiva, po trzydziestu trzech dniach na pa-
cyfiku. To było jak przybycie na inną planetę. Oczyszczone długim po-
bytem na morzu zmysły nie nadążały z  rejestrowaniem docierających 
do nich silnych bodźców. Majestatyczne, wulkaniczne szczyty ginęły 
gdzieś w pasatowych chmurach za którymi zachodziło słońce, a zasila-
na tropikalnymi deszczami zieleń eksplodowała na stromych zboczach. 
kiedy tuż po zmierzchu znaleźliśmy się po zawietrznej stronie wyspy, 
zanurzyliśmy się w  morzu kwiatowych zapachów niesionych wiatrem. 
zakotwiczyliśmy po ciemku, więc prawdziwy szok przyszedł o  świcie. 
znajdowaliśmy się bowiem w samym środku zatoki dziewic, która przez 
wielu żeglarzy jest uważana za najpiękniejsze kotwicowisko na świecie. 
Mieliśmy wrażenie, że zaparkowaliśmy nasz jacht wewnątrz ogromnej, 
gotyckiej katedry, zbudowanej z  zieleni i  skał przez samą naturę. nie-
zapomniane były też wieczory na koralowym atolu katiu, gdzie wśród 
serdecznych polinezyjczyków muzykowaliśmy na ukulele, wpatrzeni 
w fosforyzującą różnymi odcieniami zieleni rafę koralową, pełną tropi-
kalnych, podwodnych stworzeń.

Mógłbym wymieniać dalej, bo naszą wyprawę traktujemy jako jedną, 
wielką inwestycję we wspomnienia. nazbierało się ich tyle, że trudno 
będzie je zmieścić na kilkuset stronach powstającej książki. zaintereso-
wanych naszymi przygodami zapraszam już dziś na www.sputnikteam.
pl, lub do księgarń, w których książka powinna pojawić się już za kilka-
naście tygodni.  
 
Czy szykujecie jakiś kolejny rejs, już z czteroosobową rodziną?
nie wyobrażamy sobie życia bez żeglowania, chociaż w obecnej sytuacji 
nie jesteśmy gotowi na żadne długie wyprawy. Jacht wymaga remontu, 
a my jesteśmy spłukani i zajęci wychowaniem dzieci. Mimo wszystko już 
za kilka tygodni rozpoczniemy krótkie bałtyckie wyprawy na Bornholm, 
rugię i do najbliższych polskich portów. niewykluczone, że za kilka lat 
znów pożeglujemy w nieznane, ale póki co nie wybiegamy myślami dalej 
niż kilka miesięcy naprzód. 
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Auto 
przyszłości
rozpędza się do setki w niewiele ponad 3 sekundy. Można sterować nim głosem 
lub za pomocą telefonu. rodzinna Tesla X bryluje na szczecińskich drogach.



W  polsce jest zaledwie kilka takich egzemplarzy. Jeden 
z  nich można spotkać na ulicach naszego miasta. nowa 
Tesla X jest samochodem rodzinnym: pomieści wewnątrz 
aż 7 osób. Ma także mnóstwo miejsca w… dwóch bagaż-

nikach, które znajdują się z przodu i tyłu tego auta. zastanawiacie się 
więc, gdzie jest silnik? zamontowany został w płycie podłogowej – przy 
tylnej osi. W płycie znajdują się także akumulatory, które pozwolą Tesli 
pokonać – bez ładowania – dystans 410 kilometrów. akumulatory nato-
miast, prądem trójfazowym, naładujemy w  około 4 godziny. Można je 
oczywiście ładować również ze zwykłego kontaktu. 

po wciśnięciu pedału gazu czuć moc samochodu, która wtapia w fotel. 
Silnik tego SUV-a generuje moc ponad 500 koni mechanicznych. Od zera 
do setki rozpędza się w niewiele ponad 3 sekundy! Samochód posiada 
najwyższe wskaźniki bezpieczeństwa dostępne na rynku, ustępujące 
tylko starszej siostrze czyli Modelowi S z tej samej stajni. 

Jego ogromnym plusem jest fakt, że w  aucie znajdziemy filtry Hepa, 
o których mówi się, że poradzą sobie nawet z atakiem chemicznym i nie 
dopuszczą do wnętrza żadnego zanieczyszczenia. zresztą inżynierowie 
z Tesla Motors, przed zastosowaniem tego filtra, przeprowadzili testy, 
które potwierdziły skuteczność rozwiązania. Samochód jest dodatkowo 
w pełni ekologiczny.
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Tesla naszpikowana jest nieprawdopodobną ilością przydatnej techno-
logii. dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. autopilot sam poprowadzi 
samochód, zmieni pas ruchu czy wykona manewr skrętu. Można go po-
łączyć także ze smartphonem i przykładowo, z mieszkania uruchomić 
klimatyzację, ogrzewanie czy włączyć radio. – próbowaliśmy na parkin-
gu sterowania za pomocą telefonu. Wszyscy wysiedli z auta, a my, jak 
samochodem zdalnie sterowanym, jeździliśmy do przodu i  tyłu – opo-
wiada właściciel. 

By uruchomić auto wystarczy mieć przy sobie kluczyk. Wyczuje naszą 
obecność i bez wciskania zbędnych przycisków będzie gotowy do jazdy. 

Gdy oddalimy się od samochodu, sam zamknie drzwi, wyłączy komputer 
oraz zamknie okna. 

Sercem samochodu jest gigantyczny, 20-calowy wyświetlacz, który do-
starczy nam najbardziej szczegółowych informacji dotyczących naszego 
auta. dzięki niemu obsłużymy nawigację czy klimatyzację. zobaczymy 
na nim stopień naładowania akumulatorów, a podczas parkowania real-
ny widok tego, co znajduje się za, przed i obok Tesli. Jeśli nie lubimy ma-
newru parkowania – samochód zaparkuje bez naszego zaangażowania.  
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Volvo jest nie tylko szczególnie „ludzką” marką samochodów, ale 
także dba o swoich klientów, otaczając ich komfortem i opieką. 
Sprawdziliśmy to w  nowym szczecińskim salonie Volvo auto 
Bruno. kawa faktycznie była dobra, fotele i kanapa wygodne, 

przemiła obsługa i… jakoś nie chciało nam się stamtąd wychodzić, pomi-
mo, że nie kupowaliśmy nowego samochodu.

 – Salon został stworzony całkowicie pod klientów – uśmiecha się robert 
Smółko, dyrektor zarządzający Volvo auto Bruno – Wygodna kanapa, fo-

tele, krzesła, hokery, podwieszany drewniany sufit, szare kafle i designe-
rskie lampy. zależało nam by każdy czuł się niemal jak u siebie w domu. 

kolejna zmiana to podejście do klienta. – Handlowcy mają własne biura, 
schowane z tylu salonu. na przedzie znajdują się dwa punkty konsulta-
cyjne oraz recepcja, gdzie klient uzyska już konkretną pomoc – wyjaśnia 
dyrektor. – Jeśli nie chce rozmawiać z handlowcem w salonie i potrzebu-
je bardziej intymnego miejsca to mamy do tego przeznaczoną specjalną 
przestrzeń.
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Szwedzka szkoła 
wypoczynku
przytulny, kameralny, ze strefą relaksu i kawiarenką. panuje tu przyjemna atmosfera, pchnie świeżo zmielona kawa. O czym mowa? O nowym 
salonie i serwisie samochodowym Volvo auto Bruno.



W salonie Volvo auto Bruno oczywiście kupimy nowy samochód, ale nie tyl-
ko. Możemy tutaj nasze auto oddać do serwisu i być przy jego przeglądzie 
czy naprawie. – klient ma teraz możliwość obejrzenia swojego samochodu 
w trakcie jego naprawy w serwisie – mówi robert Smółko. –  Ogląda cały 
proces przez specjalnie do tego służącą przeszkloną ścianę. Jest tam stolik 
i krzesła. Można usiąść, napić się kawy i popatrzeć na pracę mechanika, 
albo po prostu się zrelaksować, poczytać magazyn, przejrzeć wiadomości 
w telefonie.  Stworzyliśmy także kącik dla najmłodszych, tak by w trakcie 
kupowania czy robienia przeglądu samochodu dzieci się nie nudziły. 

Wystrój wnętrza ma duże znaczenie, w  końcu Volvo to legendarna 
marka, utożsamiana, nie bez powodu, z  niezawodnością, elegancją 
i  bezpieczeństwem. W  szczecińskim salonie, wielbiciele szwedzkiego 

samochodu zaopatrzą się w najnowsze gadżety tej marki, równie dobre 
gatunkowo jak samo auto.

 Samochód w przeglądzie, my spoglądamy na nasze bawiące się dzieci, 
popijając kawę i czasem znad gazety zerkamy na nasze otoczone opieką 
auto. idealne popołudnie kierowcy Volvo.

Motoryzacja

autor: aneta dolega / Foto: Jarosław Gaszyński 

53 

www.autobruno.dealervolvo.pl



Od dziesięcioleci niewiele się w  nim zmieniło. Wciąż ma ten 
sam uroczo kanciasty kształt, charakterystyczny dźwięk 
silnika i  to jedyne w  swoim rodzaju trzaśnięcie drzwiami – 
niezmienne od lat, które każdy wielbiciel samochodów pozna 

od razu.

Tegorocznym modelem mercedesa klasy G, w kolorze czarnego obsydia-
nu, wjechaliśmy na budowę. Wśród ogromnych maszyn, żurawi i dopiero 
powstających budynków, zaprezentował się szalenie atrakcyjnie. Testo-
wał go duet, który na temat stawiania domów i nowoczesnej architektu-
ry wie wszystko – piotr i Łukasz Tomaszewicz, właściciele Tomaszewicz 
development. 

– Uwielbiam Mercedesy, jestem tej marce wierny od lat – mówi z uśmie-
chem piotr Tomaszewicz. – Moim pierwszym autem był mały Fiat, na-
stępnie Toyota Corolla. później kupiłem swojego pierwszego Mercedesa 
i tak ten związek trwa do dziś. 

panowie jeździli nową G klasą zarówno w terenie, czyli w naturalnym 
środowisku tego auta, jak i  po mieście. – To, co mi się w  nim podoba 
najbardziej to jego wciąż niezmieniony kształt i ten dźwięk silnika – za-
chwyca się pan piotr. – Ten samochód to żywa legenda, jazda nim to 
czysta przyjemność. Wsiadłem do klasyka, ale w nowoczesnym wydaniu 
– podoba mi się takie połączenie. napęd na cztery koła, trzy blokady me-
chanizmów różnicowych, reduktor oraz 27-mio centymetrowy prześwit 
pomagają w jeździe po trudnym terenie. komputer kontroluje wszystkie 

systemy: zawieszenie, układ kierowniczy i skrzynię biegów. dzięki temu 
łatwo przestawić auto na tryb terenowy.

Ten dźwięk silnika do którego wracamy, faktycznie ma w sobie coś wy-
jątkowego. Jakby przetaczała się w naszym kierunku burza. Gelenda mru-
czy niczym amerykański krążownik, zresztą klasa G powstała jako lekki 
samochód dla armii, później trafiła do innych służb mundurowych. Jedną 
z jego wersji – „papamobile” poruszał się papież Jan paweł ii.  przez lata 
Mercedes klasy G stawał się coraz bardziej popularny i doczekał się wersji 
cywilnej. Choć jest ulubieńcem zawodów off-roadowych i jazdy po trud-
nym terenie (na budowie się sprawdził), na ulicy też się dobrze prezentuje.

– robi naprawdę duże wrażenie, kiedy porusza się nim po drogach wśród 
„małych aut osobowych”, daje poczucie bezpieczeństwa – stwierdził Łu-
kasz Tomaszewicz. – Siedzi się w nim naprawdę wysoko. Mimo to, dynamik 
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Klasa G – poza czasem
Legenda off-roadu, Ostatni Mohikanin szos, zrodzony a nie stworzony – jak żartują na jego temat fani motoryzacji. Mercedes klasy G to terenowa 
bestia, która od blisko 40 lat cieszy kierowców. na miano kultowego auta nie jest tak łatwo zasłużyć, a on dostąpił tego zaszczytu.

Prędkość maksymalna - 210 km/h
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h - 5,9 s

Max. prędkość silnika - 6300 1/min
Średnie zużycie paliwa (min.) - 11,5 l/100km

Średnie zużycie paliwa (max.) - 12,1 l/100km
Pojazd z wyposażeniem podstawowym 

od zakładu producenta - 439 430,89 zł

już od 6 429 PLN netto miesięcznie*
*Lease&drive Basic – prezentowany dla warunków: okres le-
asingu 48 miesięcy, średnioroczny przebieg 20 000 km, wpłata 
własna 10% wartości pojazdu, gwarantowana wartość koń-
cowa. Oferta skierowana do przedsiębiorców. Wyliczenie rat 
miesięcznych dla pojazdów bazowych z  wyposażeniem stan-
dardowym.



Select dobrze wpływa na zawieszenie i w porównaniu do wcześniejszej 
wersji, zdecydowanie lepiej spisuje się na zakrętach. do tego nowoczesne 
wnętrze, nowy kokpit nawiązujący do modeli klasy e czy S, duży ekran, 
pionowe szyby i bardzo wygodne fotele. Sądziłem, że przez swoje gabary-
ty będzie niewygodny w jeździe po mieście, tymczasem zostałem zasko-
czony. Moc 416 kM dodaje jej lekkości i sportowego charakteru

podczas światowej premiery tego modelu Mercedesa klasy G została za-
prezentowana instalacja wykonana z 44 ton żywicy syntetycznej w któ-
rej zamknięto model z 1979 roku.  praca została zatytułowana „Silniejszy 

niż czas”. Faktycznie coś w tym jest – jazda tym samochodem to czysta 
przyjemność i fantastyczny sposób na spędzanie wolnego czasu.

Motoryzacja

autor: aneta dolega / Foto: Jarosław Gaszyński 
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Mercedes-Benz Mojsiuk 
ul. pomorska 88, 70-812 Szczecin - dąbie

tel. 91 48 08 712
FB/MercedesBenzMojsiuk

www.mojsiuk.mercedes-benz.pl



1049 pLn

1579 pLn

Moda56 

279 pLn



SO SEVENTIES 

SO NOW
Niesamowity urok 

lat siedemdziesiątych 
wkracza do jesiennej 

kolekcji Marella. 
Nadruki foularda, 
paski lureksowe 

i wzory geometryczne 
to najmocniejsze 
trendy sezonu.

Salon Marella
al. Wojska polskiego 20

70-470 Szczecin
tel. 91 433 06 37

       /Salon Marella Szczecin
       /salonmarellaszczecin

939 pLn 

839 pLn

2789 pLn 

Moda 57 Moda 57 
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Świetlny 
design

5 plus Salony oświetlenia i mebli 
ul. Jagiellońska 5, 70-435 Szczecin, 

tel: 513 103 062, info@5plus.com.pl

Sofa: Madame C
komoda: doopler Sideboard

Stolik kawowy: Tie
producent: Bonaldo

Sofa paraiso plus
Stolik kawowy: Bend
Stolik modułowy: Tie
producent: Bonaldo

Stół:premier keramik
komoda: paramount
Lampa: Sablier
krzesło: norma Couture
producent: Cattelan italia

Sofa: inkas
Stolik kawowy: Stijl

producent: arketipo

Lampa: Lampe de Marseille
producent: nemo
projekt: Le Coorbusier

prezentacja
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apartamenty, rezydencje, biura, hotele i restauracje. Wszystkie wyma-
gają odpowiedniego oświetlenia, najlepiej dobrze zaprojektowanego. 
5 pLUS od wielu lat wyznacza trendy na rynku oświetleniowym, dostar-
czając klientom designerskie lampy. Te najlepsze, m.in. włoskie, hisz-
pańskie i holenderskie wzornictwo, uzupełniają równie stylowe meble 
znajdujące się w ofercie marki.

ad

Lampa: Clizia Mama nonmama
producent: Slamp
projekt: adriano rachele 

Lampa: La Belle etoile
producent: Slamp

projekt: adriano rachele 

Lampa: Trottola S07
producent: evi Style

projekt: Stefano Mandruzzato

Stół: eliot Wood drive
komoda: kayak

Lampa: apollo
krzesło: arcadia

producent: Cattelan italia

5 plus Salony oświetlenia i mebli 
ul. Jagiellońska 5, 70-435 Szczecin, 

tel: 516 133 009, info@5plus.com.pl



Jesienią szkółki mają największy wybór roślin, a  okres ich sprze-
daży jest dłuższy niż wiosną, a tej niestety w ostatnich latach nie 
ma. Od razu po zimie, począwszy od kwietnia, wchodzimy w okres 
wyższych temperatur. Wegetacja startuje bardzo szybko i  prace 

  wiosenne przy zakładaniu zieleni obarczone są większymi 
nakładami, w związku z utrzymaniem i ryzykiem przyjęcia.

O tej porze roku pięknie się prezentują trawy, hortensje, zawilce, wrzo-
sy, które są coraz częściej widoczne, ale architekci krajobrazu rzadko 
przekonują klientów do stonowanych barw i nowych kształtów. Trawy 
wprawdzie są mniej ciekawe wiosną i  latem, warto jednak uzbroić się 
w cierpliwość. Jesienią to niezwykle efektowne rośliny, cieszą oko oka-
załością i  różnorodnością. zimą natomiast oszronione połacie traw 
stanowią estetyczną atrakcję, dopóki nie zniszczy ich ciężki śnieg. Tra-
wy szczególnie ciekawie wyglądają na tle zimozielonych formowanych 
bukszpanów lub kosodrzewin. kwiatostany hortensji w  stonowanych 
barwach, jesienią z białych lub bladoróżowych, przechodzą w chłodne 
fiolety lub bordo i zostają z nami do późnej zimy, tworząc malownicze 
wykończenie zimowego krajobrazu.
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Jesień 
off color

Jesień to najważniejsza część roku w kalendarzu ogrodnika. To czas budowy ogrodów w sprzyjających warunkach – niższe temperatury i wyższa 
wilgotność sprzyjają aklimatyzacji roślin. 

Design

agata kika-Wróblewska

prezentacja



Brak intensywnego koloru to zaleta nowoczesnego podejścia do projekto-
wania ogrodu, gdzie gramy formą i kształtem, a kolor pozostaje tłem. drze-
wa i krzewy liściaste są często unikane i nielubiane ze względu na zanie-
czyszczanie, pięknie wyglądają podświetlone jesienią i zimą (szczególnie 
brzozy o białej korowinie).  Żywopłoty liściaste (np. graby) po opadnięciu 
liści pokazują poskręcane pędy, które tworzą niepowtarzalny klimat. do-
pełnieniem kompozycji „off color” są często białe kwiaty róż okrywowych 
czy zawilców, które pięknie się  prezentują się na tle wymienionych już, 

przykładowych kompozycji. Co więcej, tym widokiem możemy się cieszyć 
aż do przymrozków. 

autor: agata kika – Wróblewska / Foto: Green Fingers 
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ul.Madalińskiego 8
70-101 Szczecin

www.greenfingers.pl
/greenfingerspl

Design







Stylowa przestrzeń

Główne atuty inwestycji położonej w  przecławiu to połącze-
nie nowoczesnej architektury z  eleganckim wystrojem. Smart 

residence jest bardzo udanym wcieleniem polskiego modernizmu 

w  szczecińskiej architekturze. – W  dwóch etapach budowy powstanie 
pięć budynków usadowionych na podziemnym garażu – opowiada da-
mian Hochhaus, właściciel Smart House. – przyszli lokatorzy będą mie-
li do wyboru apartamenty mieszkalne o wielkości od 33 m2 do 140 m2. 
W mieszkaniach, w zależności od metrażu, znajdować się będą tarasy 

Nieruchomości66 

Smart residence to nowoczesne, kameralne i eleganckie osiedle będące alternatywą dla przepełnionego i głośnego centrum Szczecina. To także 
miejsce, w którym zarówno dzieci, jak i osoby starsze będą miały swoją przestrzeń do życia. inwestorem tego nowatorskiego przedsięwzięcia jest 
firma Smart House.

Miejsce przyjazne 
do życia

prezentacja



(o  powierzchni dochodzącej do 80 m2), balkony i  loggie. na parterach 
budynków w ofercie znajdą się mieszkania z ogródkami.

prostą i białą fasadę budynków z ogromnymi oknami (ok. 230 cm) do-
pełnią mleczne oszklone balustrady. Wszystkie poziomy budynków – od 
garażu podziemnego aż po apartamenty na samej górze zostaną połą-
czone cichymi windami renomowanej marki kone. klatki schodowe zo-
staną wyłożone granitem, a  designerskie drzwi wejściowe będą miały 
podwyższone parametry dźwiękochłonne. Wspomniany podziemny par-
king o pow. 9500 m2 zapewni aż 300 miejsc postojowych. – Takie rozwią-
zanie to nowość na naszym rynku – dodaje deweloper. 

W otoczeniu zieleni

Teren przylegający do osiedla zostanie zagospodarowany pod kątem 
mieszkańców. pojawią się place zabaw dla małych i większych dzieci oraz 
specjalnie zagospodarowana przestrzeń dla osób starszych. powsta-
ną alejki z  ławkami, spacerniak dla zwierząt, a  wszystko dopełni niska 
roślinność z krzewami i kwiatami, która nada temu miejscu jeszcze bar-
dziej kameralny charakter. W jednym z budynków parter zostanie zaada-
ptowany pod działalność lokali usługowych. Mieszkańcy osiedla będą 
mieli do dyspozycji salon fryzjerski, gabinet dentystyczny, centrum ko-
smetyczno-fryzjerskie oraz piekarnię. doskonała komunikacja, Osiedle 
Smart residence znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji. z jednej strony 
graniczy z autostradą a6 w kierunku niemiec, z drugiej ma świetne połą-
czenie z centrum Szczecina. do miasta dostaniemy się w 10 minut, linia-
mi autobusowymi 81 i 83. ponadto w odległości 100 metrów od osiedla 
znajduje się prywatne przedszkole „Wyspa Malucha”, a obok niego nowy, 
bo powstały w 2017 roku, państwowy żłobek z przedszkolem oraz szkoła 
podstawowa wyposażona w zaplecze sportowe wraz ze stadionem.

Smart residence zaprojektowane zostało przez uznaną pracownię Urbi-
con, która ma na koncie m.in. projekt powstającego apartamentowca 
Hanza Tower, czy Galerię kaskadę. Jest przykładem osiedla zaprojekto-
wanego pod przyszłego lokatora. Ma być nowocześnie i kameralnie, ale 
przede wszystkim komfortowo i przyjemnie. W takim miejscu chce się 
po prostu mieszkać.
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Po 15 latach spędzonych na realizacji projektów Lider House 
przedstawia swoje najnowsze dzieło – osiedle na krzekowie, 
przy ulicy Wroniej.

Osiedle marzeń

zaciszna okolica, bliskość zieleni, eleganckie domy o  zróżnicowanych 
metrażach, własna droga wewnętrzna z latarniami. Wszystko to składa 
się na spójną całość i tworzy doskonałą propozycję dla wymagających 
klientów, którzy cenią spokojne lokalizacje, bądź szukają miejsca ideal-
nego dla rodziny oraz czworonożnych pupilów. 

Osiedle stworzą 24 domy w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Budow-
le będą się wyróżniać zróżnicowanym metrażem, a  dokładniej 3 kate-
goriami: małe – 96 m2, średnie – 126 m2, duże – 160 m2. przed każdym 
domem znajdą się minimum 2 miejsca postojowe dla aut. dodatkowo, 
dla budynków średnich i  dużych przewidziano garaże. domy będą też 
wyposażone w  media sieciowe z  indywidualnymi licznikami pomiaro-
wymi dla każdego z  nich oraz kanalizację deszczową. Sporym atutem 
inwestycji jest też przemyślana organizacja przestrzeni. duże odległości 
między budynkami oraz podwójne ściany zapewnią klientom intymność, 
a szeroka droga wewnętrzna z pewnością sprawdzi się podczas różnego 
rodzaju okoliczności, gdyż przy niej znajdą miejsce postojowe odwiedza-
jący domowników goście.

Co jeszcze jest zaletą inwestycji? Budynki utrzymane zostaną w jedna-
kowej charakterystyce, łączącej prostotę i elegancję, dzięki temu osie-
dle będzie tworzyć harmonijną całość. po wybudowaniu wszystkich 

domów, inwestycję zwieńczy zaś nawierzchnia z polbruku wraz z latar-
niami. Co więcej, w 2019 roku planowane jest rozpoczęcie budowy ii eta-
pu osiedla. infrastruktura, zagospodarowanie terenu i architektura będą 
w takim samym standardzie.
Krzekowo pełne zieleni

nie bez znaczenia jest lokalizacja osiedla. Lider House zawsze starannie 
wybiera miejsca na inwestycje. krzekowo to część Szczecina, położona 
tuż przy granicy miasta. dzielnica wyróżnia się ciekawą historią. podobno 
na ternie krzekowa istniały 4 prehistoryczne osady.  na krzekowie znaj-
duje się jedyna w Szczecinie pompa drewniana, a także okazała chata ry-
glowa oraz młyn ze spichlerzem (dziś galeria „Stary Młyn”). Wszystko to, 
w połączeniu z bliskością zieleni, sprawia, że tereny nieopodal powstają-
cego osiedla, są doskonałym miejscem dla fanów odkrywania lokalnych 
ciekawostek.                                                                                                                                                                  

Warto też wspomnieć o  takich walorach okolicy jak bliskość szkoły, 
przedszkola, hali sportowo-widowiskowej netto arena oraz centrum 
handlowego. dodatkowo, krzekowo ma dobre połączenia komunikacyj-
ne z centrum miasta, w tym rozbudowaną sieć przystanków transportu 
miejskiego. 

Lider House to rodzinna firma założona w Szczecinie w 2007 roku. zajmuje się budową i sprzedażą domów jednorodzinnych, a dzięki znajomości 
lokalnego rynku mieszkaniowego, zawsze trafia w gust klientów. Wszystkie projekty są niepowtarzalne i indywidualne, to dzieła własne Lider 
House. atuty domów to dobre lokalizacje, sprawdzone ekipy wykonawcze, a także krótki czas realizacji, przy dbałości o szczegóły wykończeniowe. 

Dom z dala 
od zgiełku

SprzedaŻ /  prezenTaCJa
ul. Modra 92/2

tel. 603 922 575
www.liderhouse@interia.pl

prezentacja

69 Nieruchomości



Inteligentne 
apartamenty 
przy ulicy Kalinowej
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Przy ulicy kalinowej trwa ostatni etap budowy inwestycji apar-
tamenty Warszewo. powstający piąty budynek będzie znaczą-
co różnił się od wszystkich pozostałych. znajdzie się w nim nie 
37, a 21 apartamentów. najmniejszy z nich będzie miał 78, a naj-

większy nawet 115 metrów kwadratowych.

każdy będzie bardzo jasny, dobrze nasłoneczniony – opowiada krystian 
Surmacz z firmy Marina developer. – Te, znajdujące się na parterze będą 
miały ogródki o  powierzchni nawet 280 metrów kwadratowych, które 
zaprojektowane zostaną przez naszych architektów. Będą ogrodzone, 
wyrównane, wyłożone trawą z  rolki. pozostałe mieszkania będą miały 
bardzo duże balkony, które pomieszczą nawet stół z  czterema krze-
słami. Budynek przylega do obecnie powstającego w  bezpośrednim 
sąsiedztwie parku co sprawia, że z okien i ogrodów zapewnimy wyma-
rzony widok i poczucie przestrzeni. – Według nas jest to idealne miej-
sce dla osób ceniących komfort i przestrzeń, ale zmęczonych ciągłymi 
obowiązkami i konserwacją związaną z domem jednorodzinnym. zamia-
na dużego domu na odległych przedmieściach na mniejszy, ale bardziej 
komfortowy apartament w takiej lokalizacji jak ta, jest optymalnym roz-
wiązaniem – dodaje krystian Surmacz.

każdy z apartamentów deweloper zamierza przygotować zgodnie z du-
chem czasu. W standardzie będą miały bardzo bogate i nowoczesne wy-
posażenie.

Mieszkańcy wprowadzą się do apartamentów wyposażonych w  inteli-
gentną instalację, którą później w dowolny sposób będą mogli rozbudo-
wać. instalacja powstanie dzięki współpracy z firmą Fibaro. Mieszkania 
na parterze wyposażone zostaną w rolety. Wszystkim, również oświe-
tleniem, będziemy sterowali za pomocą dedykowanej aplikacji na smart-

phona. zrobimy to z każdego miejsca na świecie. zamontowane zostaną 
dwukomorowe trzyszybowe okna o  wyśrubowanych normach, w  tym 
współczynniku przenikania ciepła i  izolacji akustycznej. apartamenty 
będą miały ogrzewanie podłogowe oraz klimatyzację.

Budynek spełni również oczekiwania kierowców. każdy, w cenie aparta-
mentu, otrzyma pod nim aż dwa miejsca postojowe. podjazd do podziem-
nej hali garażowej będzie podgrzewany. dzięki temu zimą unikniemy na 
nich ewentualnych poślizgów. deweloper pomyślał także o kierowcach, 
którzy posiadają już samochody elektryczne. każde z miejsc parkingo-
wych będzie dostosowane do obsługi pojazdów elektrycznych – konty-
nuuje krystian Surmacz.

dodatkowo mieszkańcy mogą liczyć na 17 garaży, które pozwolą im tak-
że wygospodarować przestrzeń na motocykl, rowery czy inną, podobną 
formę rekreacji.

Chcemy, by każde z  mieszkań spełniło wymogi najbardziej wymagają-
cych mieszkańców. postawiliśmy na rozwiązania luksusowe, ułatwia-
jące nam codzienne życie. Stąd w  standardzie inteligentne instalacje, 
również udogodnienia dla właścicieli pojazdów. na naszych drogach 
pojawiać się będzie coraz więcej samochodów elektrycznych: ekono-
micznych oraz ekologicznych. Mieszkańcy nie będą musieli szukać po 
mieście stacji ładowania. zrobią to w swoim garażu, bez konieczności 
stania w kolejce – podsumowuje krystian Surmacz.

autor: andrzej kus / Foto: Materiały prasowe
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na Warszewie powstają apartamenty, którymi będzie można sterować za pomocą smartphona. dla każdego lokatora, w hali garażowej, 
przygotowane zostaną dwa miejsca garażowe, a przy nich… infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych.
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ZARZĄDZAJ
URZĄDZENIAMI

STERUJ
OŚWIETLENIEM

STERUJ
ROLETAMI I BRAMĄ

STERUJ
MULTIMEDIAMI

ZARZĄDZAJ
SYSTEMEM

ALARMOWYM

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA
DLA TWOJEGO DOMU

POZNAJ NIEOGRANICZONE
MOŻLIWOŚCI SYSTEMU FIBARO

SALON FIBARO SZCZECIN
Dołuje, ul. Słoneczny Sad 4H | tel. 662 210 024



Panowie budują razem do dziś, rozwijają się też w  nowym kie-
runku budowy domów na sprzedaż. panu piotrowi rosną dwaj 
synowie, kto wie, może będzie kontynuacja tradycji rodzinnych. 
–Jesteśmy firmą rodzinną, co dotyczy nie tylko zaangażowania 

całej rodziny w  działalność firmy, ale również atmosfery jaka panuje 
u  nas oraz naszego podejścia do pracowników i  klientów – tłumaczy 
piotr kołodziej, współwłaściciel Budomu. – Od samego początku naszą 
intencją było i  jest zapewnienie kompleksowej obsługi klienta indywi-
dualnego w dziedzinie budownictwa domów jednorodzinnych. To stało 
się naszą wizytówką i priorytetem, również ciągłe inwestowanie w pra-
cowników.

Nowocześnie i przyjaźnie

Jednym z  efektów takiej polityki firmy jest fakt, że trudno znaleźć 
w Szczecinie dzielnicę, w której Budom nie postawiłby swojego domu. 
Widać to głównie w  Centrum (m.in. pogodno, Warszewo, Gumieńce) 
i na prawobrzeżu (m.in. dąbie, Wielgowo, zdroje), ale także poza mia-
stem (m.in. Stobno, dołuje, dobra) nad morzem (np. pobierowo) a nawet 
w Warszawie. – Większość naszej pracy to budowa domów jednorodzin-
nych, bardzo często oddajemy je wykończone „pod klucz”, zarówno na 
zewnątrz i wewnątrz – wymienia piotr kołodziej. – nasze domy są nowo-
czesne, energooszczędne. poza nimi stawiamy także biura i mini ośrodki 
wypoczynkowe. Budujemy również baseny w domach czy mini centrach 
SPA.

Od kiedy piotr kołodziej uruchomił w firmie gałąź deweloperską, Budom 
sprzedał już domy na Gumieńcach przy ul. kruszwickiej, domy przy ul. 
kieleckiej czy w Mierzynie przy ul. archeologicznej. pomimo iż aktual-
nie silniejszy nacisk kładą na budowę domów na sprzedaż, nie rezygnują 
jednak z usług budowlanych z których też są bardzo znani – Oferujemy 
m.in. roboty elewacyjne i prace wykończeniowe, zakładamy  instalacje 
sanitarne – wymienia. – Myślę, że ćwierć wieku na rynku robi swoje.

Mieszkaj komfortowo

W  najnowszej ofercie Budomu są komfortowe budynki jednorodzinne 
(parter i piętro bez skosów, z podwójnym garażem) w zabudowie bliźnia-
czej przy ul. Okulickiego, położone na zielonych i urokliwych Gumieńcach. 
– Samej dzielnicy chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać. pełna zieleni, 
położona blisko centrum Szczecina, a  jednocześnie w odpowiedniej od-
dali od miejskiego zgiełku, stanowi jedno z bardziej popularnych miejsc 
w mieście. W ofercie bliźniaki, na działkach ok. 420 m2 dla każdego lokalu.
zapraszamy do kontaktu, pod nr tel: 604458555 – dodaje pan piotr.

ad

Rodzinne budowanie
Firma rodzinna, wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowani fachowcy, własny sprzęt, współpraca z najlepszymi architektami i projektantami 
w kraju, kompleksowa obsługa klienta – to tylko część tego, czym charakteryzuje się Budom, szczecińska firma budowlana prowadzona od 25 lat 
przez Henryka i piotra kołodziejów.

71-043 Szczecin, ul. kruszwicka 22 a
tel. kom.: 602-493-434,
tel. kom.: 604-458-555,

budom.szczecin@gmail.com
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ZARZĄDZAJ
URZĄDZENIAMI

STERUJ
OŚWIETLENIEM

STERUJ
ROLETAMI I BRAMĄ

STERUJ
MULTIMEDIAMI

ZARZĄDZAJ
SYSTEMEM

ALARMOWYM

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA
DLA TWOJEGO DOMU

POZNAJ NIEOGRANICZONE
MOŻLIWOŚCI SYSTEMU FIBARO

SALON FIBARO SZCZECIN
Dołuje, ul. Słoneczny Sad 4H | tel. 662 210 024

piotr kołodziej, współwłaściciel  Budom
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„proszę pana, dojadę tędy do jeziora?” - zapytałem na-
juprzejmiej miejscowego. przystanął, splunął, poskrobał 
się po karku i wbił błękit swych oczu w horyzont. – „ do-
jedzie. do krzyża i albo asfaltem naobkoło, albo piachem 

                           prosto.” 

pod krzyżem dokonałem wyboru. Jak się okazało, złego. zakopałem się 
w piachu po kokardy. Co dzień stajemy w obliczu wyborów, nie tylko od 
wielkiego dzwonu. i  tak od lat najmłodszych. narżnąć w  pieluchę już 
teraz, czy jak mama przewinie? Spać, czy drzeć się pod niebiosa? pierś 
lewa, czy prawa? z tymi piersiami sprawa wyboru powraca po latach, 
tyle, że w zupełnie innym kontekście. iść na matmę, czy pograć w piłkę? 
Studia, czy praca? Żenić się, czy jeszcze pobalowa?

By wyboru dokonać potrzebna jest waga. pewnie też i wyobraźnia. każ-
dy bowiem wybór niesie ze sobą skutki nieodwracalne. Gdybym pojechał 
od krzyża asfaltem, łowiłbym ryby, a nie grzebał się w piachu. nie wzią-
łem pod uwagę wagi. na niej to kładziemy za i przeciw. korzyści i straty. 
kładziemy, jeśli mamy czas, wspomnianą wyobraźnię i zdrowy rozsądek. 
Łatwiej jest dokonywać wyboru wspólnie, choć często prowadzi to do 
kłótni. zwłaszcza w  związku. Ty wybierasz mecz, a  Ona „tapmodeł”. 
W powietrzu iskry i swąd spalenizny…

z upływem lat proces wyborczy wcale nie jest łatwiejszy. doświadczenie 
i wiek wyborcy nie mają żadnego znaczenia. zmieniają się jedynie dyle-
maty. Wstać, czy poleżeć jeszcze troszkę? Ostatni, czy może jeszcze je-
den kieliszeczek? pochować, czy skremować? Wybory, to permanentny 
stan, który towarzyszy nam od świtu życia, po jego zmierzch. niektórzy 
wierzą głęboko, że to pan dał nam wolną wolę i jest ona naszym błogosła-
wieństwem. nie jestem o tym błogosławieństwie do końca przekonany. 
Choć z drugiej strony, ilekroć dokonywano wyboru za mnie, smutno się 
to kończyło. Tak więc znów wybór: dokonać, czy pozostawić to innym?

Jestem upartym mułem. pewnych zasad trzymam się od lat. Mają one 
niebagatelny wpływ na moje wybory. To dlatego jestem tu, gdzie je-
stem. ale nie narzekam, choć i powodów do chwalenia się niezbyt wie-
le. Tyle, że sen mam spokojny. nie tak jak były kolega, który na pyta-
nie: dlaczego tak się zeszmaciłeś? kłamie bez zmrużenia powiek: nie 
miałem wyboru. Otóż, miałeś kolego były. zawsze miałeś i wciąż masz, 
tyle, że na wagę położyłeś przyzwoitość i korzyści. a one parami nie 
chadzają.

przed dylematem wyboru stawali również bohaterowie literatury i filmu. 
Luke Skywalker wybrał jasną stronę Mocy, a kubuś puchatek postano-
wił wyżreć miód ze słoika, który był podarkiem na urodziny kłapouche-
go. Marek kondrat wybrał reklamę, miast kolejnych filmowych kreacji, 
a szef tiwi Sławomira zamiast Leszka Możdżera. Cóż, nie mnie te decyzje 
oceniać. Ja dokonuję wyboru zarówno w doborze książek, jak i cyferek 
na pilocie telewizora. przecież nie wypożyczę w bibliotece książki z serii 
„Ona go kocha, a on ją nie”. albo jakoś tak podobnie.

konieczność wyboru opisana została już dawno w  mądrościach ludo-
wych. „Osiołkowi w żłobie dano”, „albo rybka, albo pipka”, „Wóz, albo 
przewóz”. Od najmłodszych lat słyszymy: albo odrobisz lekcje, albo za-
biorę komputer. Wciąż w uszach, albo w duszy brzmi słowo-klucz: aLBO! 
przypatrz się dokładnie temu słowu… przeczytaj je dwa razy na głos. 
Jeszcze raz. a teraz pomyśl o sobie i swoich bliskich… O najbliższej przy-
szłości i konsekwencjach Twojego prawa wyboru. no, jeszcze raz: albo, 
albo…

p.S. Czasem wyboru nie mamy. Musimy wybierać.

niedługo znów wstanę (w wyniku wyboru) i znów dokonam następne-
go. Muszę tylko pamiętać, że linie w kratce muszą się przecinać. Czego 
wszystkim nam życzę.

Szymon kaczmarek 
- dziennikarz, filozof 
robotniczo-chłopski            

Szymon kaczmarek

„ Albo…”









Jest soczysta, delikatna i  mało kaloryczna. W  zależności od pory roku wydziela 
specyficzny aromat- jesienią jest orzechowy. Co tak nad wyraz smacznie brzmi? 
Sarnina. dziczyzna rzadko gości na naszych stołach ze względu na trudny do 
niej dostęp. Jeśli jakimś zrządzeniem losu pojawi się wśród dań, to warto jej 
spróbować, odpowiednio przyrządzona zmieni nasze pojęcie o  kuchni i  o  tym 
ak powinno smakować mięso. nie bez powodu była dawniej zarezerwowana 
tylko na książęce i królewskie stoły. To mięso najwyższej jakości. polecamy!

Smak jesiennego 

stołu

Kulinaria78 



Studio kulinarne Bataty
www.studiobataty.pl

www.facebook.com/studiokulinarnebataty

Polędwiczka z sarny ułożona 

na sosie z moreli, podawana 

z gołąbkiem nadziewanym 

komosą ryżową i opiekanymi 

ziemniakami z czosnkiem.

Foto: iwona Orzechowska-zeidler (Smakowity Blog kulinarny)

Składniki:
» 1 polędwiczka z sarny
» 2 morele
» 50 ml likieru porzeczkowego (Crme de cassis)
» 100 g komosy ryżowej (quinoa)
» kapusta włoska
» 200g małych ziemniaków
» 4 ząbki czosnku
» jarmuż
» chilli
» 0,5l bulionu
» 5 łyżki oleju
» 100g masła

Przygotowanie:
» Oczyszczamy polędwiczkę.
» na patelnię wlewamy olej, rozgrzewamy i ob-
smażamy mięso z każdej strony na złocisty ko-
lor.
» przekładamy mięso do naczynia żaroodporne-
go i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 160 
stopni na 5 minut.
» komosę płuczemy pod bieżącą wodą, a  na-
stępnie gotujemy w bulionie 15 minut pod przy-
kryciem.
» z kapusty wycinamy głąb, wkładamy do duże-
go garnka i zalewamy wodą.
» Ugotowane liście wyjmujemy i osuszamy.
» Układamy na nie quinoe i  zwijamy: najpierw 
zewnętrzne krawędzie liścia zawijamy do środ-
ka, a następnie całość zwijamy w rulon.
» każdy gołąbek delikatnie podsmażamy na 
maśle.
» z moreli wyjmujemy pestkę i kroimy w cząst-
ki.
» na patelni rozpuszczamy łyżkę masła, ukła-
damy owoce smażymy 5 minut, a następnie do-
dajemy likier i dusimy do momentu kiedy więk-
szość płynu wyparuje.
» ziemniaki myjemy, przecinamy na pół skrapia-
my olejem, solimy i posypujemy pieprzem.
» Mieszamy tak, aby każdy ziemniak był obto-
czony olejem i przyprawami.
» ziemniaki układamy w  naczyniu żaroodpor-
nym, dodajemy rozgniecione nie obrane ząbki 
czosnku. pieczemy 30 minut w  piekarniku roz-
grzanym do 190 stopni.
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Sake, Szczecin, al. piastów 1, tel. 91 484 36 18, www.sake.szczecin.pl,        / restauracjaSake

Zapraszamy na wyborne sushi 
– uczciwe porcje za rozsądną cenę

oraz 
tajskie specjały w wykonaniu 

szefa kuchni z Tajlandii

To Już 14 laT!
NaJSTaRSza RESTauRaCJa JaPońSKa W SzCzECiNiE 

oBChoDzi uRoDziNy. DzięKuJEMy, żE JESTEŚCiE z NaMi!

oficjalny partner 
Pogoni Szczecin



Asianfoods.pl
Zasmakuj azjatyckiej kuchni w Szczecinie

Jin du
Szczecin, al. Jana pawła ii 17  

tel. 91 489 34 68
www.jindu.pl 

        / restauracjajindu 

Mr. Wang
Szczecin, al. Boh. Warszawy 40 

(C.H. nowy Turzyn)
www.mr-wang.pl 
       / mrwangpl 

Sake
Szczecin, al. piastów 1

tel. 91 484 36 18
www.sake.szczecin.pl 
       / restauracjaSake

ChińSKi SzEF KuChNi 
z 20-lETNiM 

DoŚWiaDCzENiEM

oD 10 laT 
oFiCJalNy PaRTNER 
PogoNi SzCzECiN

PRaWDziWy 
azJaTyCKi 

StReet food



Lasery Pikosekundowe

Lasery pikosekundowe to obecnie jedne z najnowocześniejszych tech-
nologii w medycynie estetycznej. dają bardzo szerokie możliwości zabie-
gowe. Wykorzystywane są do głębokiej przebudowy skóry, mobilizują 
skórę do silnej regeneracji i  intensywnej produkcji kolagenu. a  co naj-
ważniejsze – dają doskonałe rezultaty w odmładzaniu, co przekłada się 
z  kolei na bardziej napiętą, promienną i  gładką skórę przy wyjątkowo 
krótkim okresie rekonwalescencji.

Spośród dostępnych na świecie laserów pikosekundowych palmę pierw-
szeńswa posiadają urządzenia dwóch największych amerykańskich 
potentatów laserowych Cynosure (laser picoSure) i  Cutera (laser enli-
ghten). picosure i enlighten to obecnie najnowocześniejsze i najbardziej 
wszechstronne medyczne systemy laserowe oparte na innowacyjnej 
technologii ultrakrótkich impulsów. Wybierane są przez osoby, którym 
zależy na nienagannym wyglądzie skóry, które chcą wykonywać zabiegi 
laserowe przez cały rok, niezależnie od pory roku. To oznacza szybszą 
rekonwalescencję pozabiegową i  praktycznie natychmiastowy powrót 
do codziennych czynności.

HIFU

Technologia HiFU (high intensity focused ultrasound) robi od kilku lat fe-
nomenalną furorę w medycynie estetycznej. Jędrna, napięta i jednocze-
śnie wypoczęta skóra  to ideał. By  osiągnąć ten cel powstało urządzenie 
emitujące skoncentrowane ultradźwięki. Odpowiednio przeprowadzona 
i  pełna procedura zapewnia uzyskanie długotrwałego efektu liftingu 
twarzy i  ciała widocznnego już po jednym zabiegu. Ultraformer iii to 
aktualnie najnowocześniejsze urządzenie wykorzystujące technologie 
HiFU. W wyniku selektywnego podgrzania tkanek na różnych głęboko-
ściach  zwiększa się aktywność struktur tkanki podskórnej i  komórek 
skóry pobudzając je do silnej regeneracji i wytworzenia nowego kolage-
nu. Wykorzystując technologie HiFU możemy poprawić jędrność tkanek 
oraz napięcie skóry twarzy ze szczególnym uwzględnieniem okolic oczu 
i ust, do  których dedykowana jest głowica 1.5 i 2 mm - nowość na rynku.  
zabieg Ultraformer jest dedykowany zarówno dla kobiet jak i mężczyzn 
oraz dla każdej grupy wiekowej. dodatkowym atutem tego zabiegu jest 
brak rekonwalescencji, pacjent wraca do codziennych zajęć następnego 
dnia oraz możliwość wykonywania zabiegów przez cały rok, bez wzglę-
du na nasłonecznienie.

Lipotransfer

Lipotransfer czyli przeszczep tkanki tłuszczowej metodą adivive jest 
procedurą bardziej skomplikowaną niż podanie wypełniacza z kwasem 
hialuronowym. Jest to metoda, która znakomicie odmładza, można nią 
uzupełnić związane z wiekiem ubytki tkanki  tłuszczowej twarzy, zni-
welować blizny także te potrądzikowe, silnie odmłodzić szyję, dekolt, 
dłonie, a również powiększyć piersi czy pośladki. Metoda ta ma jeszcze 
inną dodatkową zaletę. pozyskanie tłuszczu do reimplantacji może być 

 5 Światowych trendów 
w medycynie estetycznej
Medycyna estetyczna to niewątpliwie jedna z najszybciej  rozwijających się dziedzin medycyny. Sprzyja temu rozwój nowoczesnych technologii, 
dzięki czemu zabiegi z zakresu medycyny estetycznej stają się coraz bardziej skuteczne i bezpieczne. Jakiego rodzaju zabiegi i technologie 
są obecnie najbardziej  popularne w światowych rankingach? na podstawie światowej sławy opinioliderów przedstawiamy 5 najbardziej 
zaawansowanych i najmodniejszych trendów w medycynie estetycznej, dostępnych również w klinice zawodny, która systematycznie od wielu lat 
wprowadza sprawdzone trendy do swojej oferty. 
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klinika zawodny estetic
ul. ku Słońcu 58, Szczecin

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

www.klinikazawodny.pl

dr n. med. 
piotr zawodny
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okazją do usunięcia go z okolic ciała, w których występuje w nadmia-
rze. Wykorzystywanie własnego materiału, zamiast sztucznego wypeł-
niacza eliminuje możliwość nadwrażliwości, wywołania alergii i innych 
reakcji na ciało obce. dodatkowymi atutami tej metody  jest fakt, że 
tłuszcz jest również bogaty w  komórki macierzyste, które stymulują 
tkanki do regeneracji i  działają przeciwzapalnie, jego  żółty kolor ma 
ogromne znaczenie, szczególnie w okolicy oczu. kolejnym ważnym ele-
mentem jest to, że tłuszcz nie chłonie wody, więc po przeszczepieniu go 
w okolicę twarzy mamy pewność, że nie będzie zatrzymywał wody i nie 
zmienią się proporcje twarzy. podstawową zaletą lipotransferu jest bar-
dzo naturalny i natychmiastowy efekt wypełnienia, który utrzymuje się 
przez wiele lat.

Laserowa korekta powiek

Blefaroplastyka czyli plastyka powiek, to jeden z najpopularniejszych 
zabiegów chirurgii estetycznej, ponieważ dotyczy jednego z najbardziej 
problematycznych obszarów jakim jest okolica oka. „Opadająca powie-
ka” najczęściej wiąże się z nadmiarem skóry na powiece, która sprawia 
że nawet zadbana twarz wyglada na przemęczoną, dotkniętą upływem 
czasu, może też mieć wpływ na ograniczenie pola widzenia. Wprowa-
dzenie  metod laserowej korekcji zmieniło oblicze tych zabiegów skra-
cając czas zabiegu i okres potrzebny na rekonwalescencje. pomimo, iż 
nadal jest to zabieg chirurgiczny wycięcia skóry, plastyki mięśni i ewen-
tualnego usunięcia tłuszczu oczodołowego to niewątpliwą zaletą tej 
metody w  stosunku do blefaroplastyki skalpelem jest fakt, że jest to 
zabieg praktycznie bezkrwawy. działanie lasera powoduje koagulacje 

naczyń tym samym ograniczając krwawienie, co za tym idzie minimali-
zuje ryzyko powstania obrzęków lub rozległych siniaków oraz przyśpie-
sza proces gojenia. Laser wykorzystywany jest dodatkowo jako sposób 
do zniwelowania blizny po cieciu jak i do przywrócenia prawidłowego 
napięcia skóry.

Nici

nici - to w ostatnich latach właśnie nimi zachwycił się świat,  co równie 
szybko dotarło na rynek polski. dostępne są różnego rodzaju nici roz-
puszczalne oraz nici na stałe.

najczęściej stosowane są nici rozpuszczalne, które można podzielić na 
nici gładkie, służące do stymulacji skóry oraz nici z wypustami np. haczy-
kami tzw. nici liftingujące. Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzane 
zabiegi z użyciem nici pozwalają osiągnąć doskonały rezultat estetycz-
ny, w niektórych przypadkach odraczając w czasie lub nawet zastępując 
niektóre operacje plastyczne. nici liftigujące unosząc czoło, policzki, 
jednocześnie korygują rysy  i symetrię twarzy. nici możemy również sto-
sować w obrębie podbródka i szyi . najlepsze jakościowo nici liftingują-
ce oprócz haczyków zawierają substancje stymulujące syntezę kolagenu 
np. kwas polimlekowy czy polikaprolakton, które dodatkowo wywołują 
efekt odmładzający powodując silną rewitalizację skóry i  spowalniają  
proces starzenia.

W ostatnich miesiącach nowością, prawdziwym hitem  jest kolejna for-
muła nici  aptos z dodatkiem kwasu hialuronowego, wzmacniająca efekt 
biorewitalizacji i nawilżenia. 



Impresja  Salon Dekoracji Okien
ul. Śląska 9, 70-432 Szczecin
tel. +48 91 48 32 127
kom. +48 603 863 786
www.salony�ran.pl

Znakomita jakość która nas cechuje
Ponad piętnastoletnie doświadczenie
Pomoc przy wyborze odpowiednich tkanin i dekoracji
Solidny serwis posprzedażowy

Oferujemy również naszą kreatywność 
oraz miłość do tkanin.
- zasłony - �rany - rolety rzymskie  
- tkaniny - tapety - dywany 
- poduszki - obrusy – karnisze

Letnie wystroje 
okien oraz wnętrz 
- od pomiaru 
do montażu!

Nieinwazyjna laserowa
ginekologia estetyczna

Rejestracja internetowa: www.engel-hajdasz.pl

Rejestracja telefoniczna: 602 111 640, od godz. 16:00

Adres: ul. Partyzantów 3/2, 70-222 Szczecin    

Korekcja intymnych narządów zewnętrznych

Leczenie nietrzymania moczu

Rehabilitacja po porodzie

Vaginal Narrower

GINEKOLOGIA GINEKOLOGIA  ESTETYCZNA
POŁOŻNICTWO 

BADANIE USG 

 Promocja na wszystkie zabiegi 20%



Początek jesieni już za nami i  śmiało możemy rozpocząć pracę 
z pomocnymi w medycynie estetycznej laserami. znajdziemy je 
w Gabinetach Medycyny estetycznej Marosz.

Lifting laserowy 

zdecydowanie najchętniej wykonywany zabieg, gdy intensywność 
nasłonecznienia nie jest już duża. Celem terapii laserowej jest: odmło-
dzenie, poprawa sprężystości oraz napięcia skóry, redukcja zmarszczek 
w  obrębie twarzy, szyi oraz dekoltu. najnowsze technologie wykorzy-
stywane w tej terapii bazują na technologii tworzenia frakcji (tworzenie 
mikroskopijnych uszkodzeń, które są otoczone zdrową tkanką inicjując 
tym samym odbudowę). Skóra po zabiegu jest widocznie odmłodzona, 
promienna, pozbawiona nierównomiernego kolorytu oraz nierówności.

Blizny 

potrądzikowe, pooperacyjne czy pooparzeniowe z pewnością są dużym 
dyskomfortem, mało osób jest w stanie je zaakceptować. powstałe bli-
zny to defekt estetyczny, ale niejednokrotnie mają one wpływ na zdro-
wie psychiczne znacznie obniżając komfort życia. Usuwanie, niwelo-
wanie tego rodzaju nierówności na skórze polega na uszkodzeniu oraz 
ponownej odbudowie zmienionej tkanki. Wszelkiego rodzaju blizny za-
zwyczaj wymagają połączenia kilku metod, aby wzmocnić efekt regene-
racji. doskonałe rezultaty terapeutyczne przynosi połączenie działania 
lasera z np. z radiofrekwencją mikroigłową – Vivace.

Przebarwienia 

powstają najczęściej po nadmiernej ekspozycji na słońce lub są efektem 
zaburzenia gospodarki hormonalnej. W przypadku płci żeńskiej problem 
dotyczy aż osiem na dziesięć kobiet w  mniejszym lub większym stop-
niu. działanie lasera pozwoli na usunięcie zmian pigmentacyjnych płyt-
kich i głębokich, działając bezpośrednio na niechciany barwnik zawarty 
w skórze. 

Rozstępy 

powstałe w wyniku dużych wahań wagi, ciąży podobnie jak blizny, wy-
magają zaplanowania serii zabiegów w czasie. problem nie dotyczy tylko 
i wyłącznie kobiet, ale również i mężczyzn. Laserowe leczenie cechuje 
wysoka skuteczność, trwałe efekty oraz najwyższe bezpieczeństwo. 
zdobyte przez nas doświadczenie pozwala na stworzenie indywidual-
nych terapii w zależności od nasilenia problemu.

Pory 

dzięki nim skóra oddycha oraz odprowadza różnorodne zanieczysz-
czenia, łój. rozszerzone pory widoczne są w  przypadku powiększenia 
ujścia gruczołów łojowych w  postaci wgłębień lub dziurek na skórze. 
Cera z rozszerzonymi porami ma tendencję do błyszczenia się, nadpro-
dukcji sebum, pojawiania się wągrów czy wyprysków. W tym przypadku 
laseroterapia pozwala na wykorzystanie energii w celu wywołania serii 
kontrolowanych uszkodzeń termicznych prowadząc do stopniowej prze-
budowy struktury skóry. W  konsekwencji widoczność porów zostaje 
zniwelowana tym samym przywracając prawidłowe funkcjonowanie 
elementów skóry. 

nasze długoletnie doświadczenie pozwala nam na prawidłową ocenę 
problemów z którymi zgłaszają się do nas pacjenci. priorytetem w na-
szych gabinetach jest najwyższa jakość usług, komfort oraz bezpieczeń-
stwo wykonywania zabiegów. zapraszamy na konsultacje w celu doboru 
indywidualnej terapii. 

każda pora roku niesie za sobą ograniczenia, ale również otwiera nowe możliwości udoskonalenia, bądź zniwelowania problemów związanych 
ze stanem naszej skóry.

MAROSZ do zadań specjalnych

Marosz Gabinety Medycyny 
estetycznej i kosmetologii

ul. kazimierska 2G/2, 71-043 Szczecin 
tel. +48 691 504 423

www.drmarosz.pl, www.agnieszka-marosz.pl

prezentacja

Nieinwazyjna laserowa
ginekologia estetyczna

Rejestracja internetowa: www.engel-hajdasz.pl

Rejestracja telefoniczna: 602 111 640, od godz. 16:00

Adres: ul. Partyzantów 3/2, 70-222 Szczecin    

Korekcja intymnych narządów zewnętrznych

Leczenie nietrzymania moczu

Rehabilitacja po porodzie

Vaginal Narrower

GINEKOLOGIA GINEKOLOGIA  ESTETYCZNA
POŁOŻNICTWO 

BADANIE USG 
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dzięki rzeczywistości wirtualnej potraficie faktycznie po-
móc pacjentom?
dokładnie. z  naszej kliniki wysyłamy do zaprojektowania 
i opracowania przypadki naszych pacjentów. Lekarze z dental 

Center współpracują z ośrodkami cyfrowej stomatologii na całym świe-
cie, a światowe możliwości, technologie i materiały płyną z powrotem 
cyfrowym szlakiem do naszej szczecińskiej siedziby, gdzie są urzeczy-
wistniane w postaci nowych uśmiechów naszych pacjentów.
 
Jak więc ten rodzaj stomatologii wygląda w praktyce?
pierwszym i najważniejszym etapem pracy jest projektowanie. Tu z po-
mocą przychodzi digital Smile design - metoda pracy, oparta o  foto-
grafię cyfrową. zaprojektował ją brazylijski lekarz dr Coachman w celu 

ułatwienia komunikacji z  pacjentem i  całym sztabem ludzi stojącym 
za ostatecznym efektem. Metoda ta zrewolucjonizowała stomatologię 
estetyczną. dzięki niej obrazujemy pacjentowi  jak może wyglądać po 
zakończeniu leczenia. pacjent aktywnie uczestniczy w tym etapie, reali-
zując swoje preferencje i oczekiwania.
kolejnym etapem, po akceptacji wstępnego projektu jest skanowanie 
istniejącego uzębienia pacjenta. zastępuje ono pobieranie tradycyjnych 
wycisków. Wykonujemy dodatkowe cyfrowe badania jak pantomogram 
i tomografia komputerowa i następnie całość dokumentacji wysyłamy 
do Madrytu, do dSd planning Center. po wspólnej analizie przypadku,  
gotowy projekt wraca do gabinetu, gdzie wykonujemy przymiarkę nowe-
go uzupełnienia jeszcze w wersji tymczasowej z możliwością ewentual-
nych drobnych korekt.

Wielki świat 
cyfrowej stomatologii

Zdrowie i uroda

prezentacja

Stomatologia cyfrowa to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijający się segment tej dziedziny. digitalizacja służy wzrostowi precyzji 
wykonywanej pracy, dokładnemu zaprojektowaniu i zwizualizowaniu efektu końcowego, przyspieszeniu etapów klinicznych oraz laboratoryjnych. 
To, co jest tworzone wirtualnie, przenoszone jest później do rzeczywistości, dzięki komputeryzacji i nieograniczonym możliwościom przesyłu 
informacji poza granice miasta, a nawet państwa. O nowoczesnych technologiach w służbie zdrowego uśmiechu rozmawiamy z dr. n. med. edytą 
Wejt-Tawakol z dental Center w Szczecinie.
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Co w przypadku wszczepienia implantów?
Wtedy łączymy tomografię komputerową ze skanem wewnątrzustnym 
w programie Simplant i zamawiamy specjalną szynę chirurgiczną z  fa-
bryki w Belgii, aby idealnie, precyzyjnie wkręcić implant, a potem zało-
żyć na niego zaprojektowany i wyprodukowany specjalny łącznik indywi-
dualny atlantis oraz koronę tymczasową. W przypadku złych warunków 
kostnych odbudowujemy brakującą kość pod wszczepy na podstawie 
tomografii komputerowej wysyłanej do centrum planowania w Berlinie, 
gdzie projektowany jest krojony na miarę blok kostny. następnie plan 
w cyfrowej postaci wysyłany jest do krems w austrii, skąd przychodzi 
gotowy produkt.

Co to oznacza dla pacjenta?
krótszy zabieg, bardziej przewidywalny efekt, lepsze dopasowanie, oraz 
brak potrzeby pobierania własnej kości. Jeżeli potrzebna jest korekta 
dziąseł, z Madrytu przychodzą specjalne cyfrowe pliki do wydrukowania 
w 3d, szyny ułatwiającej zabieg mikrochirurgii śluzówkowej. natomiast 
jeżeli ktoś marzy o leczeniu ortodontycznym w przyjazny  sposób, z po-
mocą przychodzą aparaty ortodontyczne  amerykańskiego invisalign. 
Od początku wiadomo jakiego efektu końcowego należy się spodziewać, 
dzięki cyfrowym urządzeniom do planowania przebiegu leczenia, który 
opracowują technicy z ośrodka w Holandii. następnie nakładki są wyko-
nywane przy użyciu najnowocześniejszej technologii druku 3d  w Meksy-
ku i  stamtąd dostarczone pacjentowi w Szczecinie.

Brzmi to wszystko dość niesamowicie.
Cóż, śmiało możemy powiedzieć, że praktykujemy stomatologię na świa-
towym poziomie… również wirtualnym.

Dziękuje za rozmowę

rozmawiała: aneta dolega / Foto: dagna drążkowska-Majchrowicz

dental Center
Szczecin, ul. Mariacka 6/U1

tel. 91 423 57 57
kontakt@dentalcenter.pl

www.dentalcenter.pl
/ klinika.edentist
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Jak działa zabieg i jakie daje efekty? Spytaliśmy o to stylistkę z salo-
nu ernest kawa Hairdesigner. – HS3 to ekskluzywny zabieg pielęgna-
cji włosów, zawierający kreatynę kaszmirową. przede wszystkim 
wygładza, mocno odbudowuje i nawilża pasma – wyjaśnia stylistka 

        Lesya Czajka.

kaszmir regeneruje zniszczone włosy, zapobiega ich elektryzowaniu się 
oraz dodaje im objętości. Sprawia, że stają się nie tylko zdrowe, lśniące, 
ale też uporządkowane. kreatyna to białko, zawierające witaminy i ami-
nokwasy, które pozytywnie wpływają na wewnętrzną kondycję pasm. 
przywraca włosom odpowiedni poziom nawilżenia oraz sprawia, że stają 
się trwalsze oraz mocniejsze.

zabieg wnika głęboko we wnętrze włosa i odbudowuje w nim wiązania 
keratynowe. pogrubia oraz wypełnia pasma, jednocześnie ich nie obcią-
żając, dlatego jest idealny dla cienkich, matowych czy łamliwych pasm. 
dogłębnie je odżywia oraz niweluje efekt puszenia i elektryzowania się 
włosów. Wyrównuje, a  także wygładza strukturę zniszczonych pasm. 
dodatkowo, regeneruje łuskę pasm po farbowaniu, rozjaśnianiu lub de-
koloryzacji. kuracja HS3 może więc znacząco poprawić kondycję wło-
sów, dzięki czemu będą one podatniejsze na dalsze zabiegi fryzjerskie.

– HS3 jest idealną pielęgnacją dla wszystkich rodzajów włosów. podkre-
śla ich naturalne piękno, dodaje im elastyczności i sprawia, że łatwiej się 
modelują. Wypełnia delikatne pasma oraz eliminuje elektryzowanie się 
cienkich włosów. Sprawia, że proste stają się bardziej wygładzone, a krę-
cone uzyskują większą sprężystość i mniej się puszą – mówi stylistka.

a jak wygląda sam zabieg? Stylistka z salonu ernest kawa Hairdesigner 
zapewnia, że jest bardzo prosty i przyjemny. Trwa od 1 do 1,5 godziny, 

a fryzjer dostosowuje go do rodzaju oraz indywidualnych potrzeb klien-
ta. – Myjemy włosy, nakładamy produkt, suszymy i modelujemy pasma. 
Odczekujemy chwilę, by produkt wniknął w strukturę włosa. a później… 
wypuszczamy klientkę z salonu z ładnymi, pięknymi, o wiele zdrowszymi 
pasmami. efekt utrzymuje się około 2 tygodni, a zabieg najlepiej wyko-
nywać raz na 2,3 miesiące – mówi z uśmiechem Lesya.

Włosy po zabiegu można umyć już następnego dnia. niektórzy styliści 
fryzur zalecają jednak, by odczekać od 36 do 48 godzin, by lepiej utrwalić 
rezultaty pielęgnacji w salonie. dla podtrzymania efektu zaleca się też 
stosowanie szamponu, odżywki oraz serum Bioactive HS3. dodatkowo, 
ostatni z produktów wzbogacony jest o olejek arganowy, który nazywa 
się często „marokańskim złotem”, gdyż ma szereg właściwości pielęgnu-
jących, w tym: regenerujące, naprawcze, a także nabłyszczające. Olejek 
dzięki temu doskonale wspomaga pielęgnację kreatyną kaszmirową, 
a cała seria produktów świetnie uzupełnią kurację oraz znacznie prze-
dłuża efekt działania zabiegu fryzjerskiego.

– Co najważniejsze – podkreśla Lesya. – HS3 jest bezpieczne dla włosa, 
nie obciąża go, ani nie zmienia jego struktury. zabieg pozwala do mini-
mum ograniczyć codzienną stylizację fryzury i jednocześnie wspiera pa-
sma od środka, odbudowując oraz regenerując je od wewnątrz. W skró-
cie: zabieg HS3 łączy efekt dogłębnej pielęgnacji z modelowaniem, które 
utrzymuje się nawet kilka tygodni. kuracja jest więc idealnym rozwiąza-
niem dla pań, które chcą codziennie mieć ładną fryzurę, jednocześnie nie 
poświęcając jej zbyt wiele czasu.

Mamy świetną wiadomość dla pań, które marzą o tym, by ograniczyć codzienną stylizację włosów do minimum! HS3 to nowość we fryzjerskim 
świecie, która zdobywa serca coraz większej liczby klientek salonów urody. zabieg jest innowacyjną kuracją, stworzoną w 90% z naturalnych 
składników. 

Piękne i zdrowe 
włosy od zaraz

autor: karolina Wysocka / Foto: materiały prasowe
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kiedy rozpoznaje się migrenę przewlekłą?
To stan, w którym głowa boli przez pół miesiąca, czyli 15 i wię-
cej dni i trwa to co najmniej od 3 miesięcy. przy czym musi być 
8 dni w  miesiącu z  typowym mocnym bólem, a  reszta dni to 

mogą być z pozostałymi objawami migreny. Osobie zdrowej trudno so-
bie nawet to wyobrazić. pacjenci są cierpiący i wymęczeni, szukają po-
mocy gdzie się da. Typowe leczenie jest niestety mało skuteczne, więc 
pojawienie się terapii botulinowej daje dużo nadziei.

Jaka jest skuteczność tej nowej metody?
70 procent a  więc to dobry wynik. Stosuje się 1-3 cykli leczenia. po 
pierwszym podaniu połowa pacjentów odczuwa zdecydowaną popra-
wę, czy to w postaci całkowitego ustąpienia objawów, czy zmniejszenia 
nasilenia i częstotliwości bólu. Czasami jest to tylko lepsza reakcja na 
działanie leków przeciwbólowych. Brak efektu po pierwszym razie nie 
powinien zniechęcać do następnej terapii, po której dodatkowe 10 proc. 
chorych czuje poprawę, a po trzecim podaniu następne 10 proc. przerwy 
między podaniami to 12 tygodni.

A na czym polega to dobre działanie botoksu?
Botulina nie tyle działa rozluźniająco na mięśnie, aczkolwiek taki efekt 
z pewnością  się pojawi. Chodzi tutaj o oddziaływanie na nerwy czucio-
we, które są odpowiedzialne za odczuwanie bólu, tym lekiem jakby zale-
wa się zakończenia nerwowe, co znosi ból.

Dlaczego dochodzi do napadu migreny?
Jest to genetycznie uwarunkowana nadwrażliwość komórek nerwowych 
na bodźce, które normalnie u zdrowych nie wywołują bólu, a u predyspo-
nowanych niestety tak. Może mieć na to wpływ sytuacja stresowa, nie-
przespana noc, alkohol, zmiana pogody, niektóre potrawy i leki. pacjenci 
zwykle wiedzą, że zbliża się atak.

Jak wygląda sam zabieg?

pacjent musi mieć rozpoznaną przez neurologa migrenę przewlekłą, pro-
szę aby uzyskał zaświadczenie. Jeżeli nie ma przeciwwskazań do terapii 

wówczas podaję botulinę w odpowiednim stężeniu, w ponad 30 miejsc 
na głowie i karku. płytkie iniekcje, cieniutka igła sprawiają, że nie są zbyt 
bolesne i  nie wymagają znieczulenia. działanie leku zaczyna się od 3 
doby i ok. 14 dnia powinna być już odczuwalna poprawa.

Toksyna botulinowa wzbudza często wątpliwości co do bezpieczeń-
stwa, jak to wygląda w tym przypadku?
Tak, rzeczywiście, niektórzy pacjenci mają z tym problem. Sama nazwa 
wzbudza niepokój. Terapia jest bezpieczna, przebadana i zarejestrowa-
na. nie jest bardziej niepokojąca niż każdy inny lek. Botulina jest lekiem 
i  podobnie jak inne ma swoje działania niepożądane. Tak już jest, że 
mimo działań ubocznych przecież stosujemy leki, bo leczyć się musimy. 
Musimy się z tym pogodzić, nie ma innego wyjścia.

Jaki jest koszt zabiegu?
Terapia nie jest refundowana przez nFz. zabieg ze względu na cenę leku 
jest drogi, to 2 tys. zł. To dużo i mało, zależy jak wycenimy swoje cierpie-
nie. decyzję zawsze podejmuje pacjent.

Migrena jest bardzo niewdzięczną chorobą dla pacjenta i lekarza, spra-
wiającą cierpienie, a  w  dodatku trudną do leczenia. Charakterystycz-
ne cechy to m.in. mocny, pulsujący ból zlokalizowanym jednostronnie 
w oczodole, na czole i skroniach, z tak zwaną aurą, nudnościami i wymio-
tami. Może występować jako migrena epizodyczna i przewlekła. kilka lat 
temu toksyna botulinowa została zarejestrowana oficjalnie do leczenia 
migreny. To ten sam preparat, który jest stosowany do redukcji zmarsz-
czek. O terapii botulinowej rozmawiamy z   doktor  Violettą Grącką-
Chrzanowską, certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej 

ABC Medycyny 
Estetycznej

Botoksem 
w migrenę

rozmawiała: aneta dolega / Foto: dagna drążkowska-Majchrowicz

prezentacja

Medestetic
ul. niemcewicza 2/u2, 71-553 Szczecin

tel. 604 544 566, 606 383 800
www.medestetic.pl

Jeśli masz problem natury estetyczno-medycznej, chciałabyś/
chciałbyś jakiś zabieg, ale nie wiesz od czego zacząć, masz pyta-
nia dotyczące opisywanego tematu, napisz do nas: vgch@o2.pl
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D E R M A T O L O G I C Z N E  S P O J R Z E N I E  N A  P I Ę K N O !

Enklawa Institute & Enklawa Day Spa Park Ostrowska

Specjalista marki Dermquest
Marta Czerkwska Burgs

(specjalista kosmetologii
i makijażu permanentnego,

założycielka conceptu Enklawa

Światowy lider terapii na czystym retinolu.
Pionier i współtwórca przełomowego stosowania roślinnych komórek 

macierzystych w formie liposomów i ekstraktów roślinnych. 
Jest pierwszym i jedynym laboratorium kosmeceutyków medycznych, 

które połączyło zaawansowaną technologię witaminy C z kwasem ferulowym, 
komórkami macierzystymi, retinolem i neuropeptydami. 
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Jest kilka sposobów na przywrócenie młodego spojrzenia, tych mniej 
lub bardziej inwazyjnych – pociesza aleksandra Markiel, kosmetolog 
z kliniki Beauty Mazowiecka 13 – Jesteśmy w stanie dobrać, w zależ-
ności od problemu i potrzeb, idealny zabieg.

Te mniej inwazyjne to endermolift, który wspaniale liftinguje skórę 
wokół oka i  likwiduje kurze łapki. radzi sobie z  opuchlizną i  efektem 
podkrążonych oczu. –  Jeśli skóra jest bardzo dojrzała, to warto go dołą-
czyć do innego bardzo dobrego zabiegu, jakim są fale radiowe – zaleca 
aleksandra Markiel. – podgrzewają one zawarty w skórze kolagen, który 
kurczy się i podciąga zwiotczałą skórę. Skóra produkuje kolagen jeszcze 
przez kilka miesięcy po zabiegu, dzięki czemu jest nadal gładka i jędrna. 
Ta metoda jest szybka i bezbolesna.

Bardzo popularną metodą jest mezoterapia igłowa, stosowana również 
pod oko. Tutaj przy pomocy igły wprowadzany jest specjalny koktajl 
odżywczy na bazie kwasu hialuronowego i krzemu organicznego. To za-
bieg wykonywany pod miejscowym znieczuleniem, ale ładnie rozjaśnia-
jący i mocno nawilżający skórę wokół oczu. – dla osób, które nie boją 
się mocniejszej ingerencji w skórę świetna jest plazma iQ porównywalna 
do zabiegu chirurgicznego – zachwala kosmetolog. – Jest wykonywana 
w znieczuleniu, gdyż ma mocne działanie. za to świetnie liftinguje oko, 
usuwa kurze łapki, zmarszczki mimiczne, napina wiotką skórę.  po zabie-
gu skóra musi trochę odpocząć. Finalny efekt jest tego wart.  

Ostatnią, bardzo dobrą i szybką w wykonaniu metodą  jest karboksyte-
rapia, która daje spektakularne rezultaty. pod skórę wprowadzany jest 
czysty medyczny CO2. dzięki temu oko zaczyna oddychać, otwiera się, 
znikają cienie i opuchlizna. – zalecamy go robić w seriach, zresztą jak po-
zostałe zabiegi, jeśli chcemy mieć młode spojrzenie na całe lata – dodaje 
z uśmiechem kosmetolog.

ad

Opadające powieki, kurze łapki, opuchlizna, cienie. Skóra wokół oka jest 
niezwykle delikatna i przez to bardziej narażona na różne niekorzystne 
czynniki. złe oświetlenie, praca przed monitorem komputera, choroby 
oczu, brak snu, unikanie okularów przeciwsłonecznych latem. Lista jest 
długa. Są jednak sposoby, które poradzą sobie z tymi problemami tak, by 
nasze spojrzenie było znowu pełne blasku.

Długa młodość oczu

klinika Beauty Mazowiecka 13
ul. Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin

tel./fax (+48) 91 434-73-99
www.beauty.mazowiecka13.com

P R E M I E R A  M A R K I  D E R M Q U E S T  W  S Z C Z E C I N I E

D E R M A T O L O G I C Z N E  S P O J R Z E N I E  N A  P I Ę K N O !

Enklawa Institute & Enklawa Day Spa Park Ostrowska

Specjalista marki Dermquest
Marta Czerkwska Burgs

(specjalista kosmetologii
i makijażu permanentnego,

założycielka conceptu Enklawa

Światowy lider terapii na czystym retinolu.
Pionier i współtwórca przełomowego stosowania roślinnych komórek 

macierzystych w formie liposomów i ekstraktów roślinnych. 
Jest pierwszym i jedynym laboratorium kosmeceutyków medycznych, 

które połączyło zaawansowaną technologię witaminy C z kwasem ferulowym, 
komórkami macierzystymi, retinolem i neuropeptydami. 
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Młoda matka jest terroryzowana. Milion dobrych rad i cudow-
nych rozwiązań problemów. Wszystko musi być emocjonal-
ne, naturalne, z myślą o dziecku, a koncepcja rodzicielstwa 
bliskości jest jedyną słuszną. no i karmienie, tylko natural-

nie, absolutnie!

Karmisz piersią, prawda?

Okres ciąży z  założenia powinien być stanem cudownym, pełnym na-
tchnienia, błogosławionym. Jeśli traktujesz go fizjologicznie, jako część 
procesu biologicznego i przygotowujesz się technicznie na rozwiązanie, 
już jesteś okropna. poród także powinien być dla Ciebie czysto astral-
nym przeżyciem, pełnym uniesień. nie możesz się bać, mieć wątpliwości 
i  pod żadnym pozorem nie myśl nawet o  cesarce! Wszystko musi być 
w zgodzie z naturą. 

nikt nie neguje oczywiście tego, że natura wie co robi i  że tak skon-
struowała kobietę i cały proces ciąży i porodu, żeby się był wykonalny. 
Jasne jest również, że jeśli wszystko przebiega bez komplikacji to przyj-
ście na świat dziecka w drogami natury jest najlepszy. konsekwencją 
tego jest także naturalne karmienie. Czy tego chcesz czy nie, nie ma 
nic lepszego niż kobiece mleko. każde dziecko rodzi się z  instynktem 
ssania piersi, a  każda matka już w  czasie ciąży zaczyna produkować 
pokarm. 

– nie zastanawiamy się nad korzyściami picia czystej wody czy oddycha-
nia świeżym powietrzem – mówimy raczej o niebezpieczeństwach picia 
skażonej wody czy wdychania zanieczyszczonego powietrza. W związku 
z tym bardziej istotne powinno być rozmawianie o niebezpieczeństwach 
niekarmienia mlekiem matki. Wiadomo, że karmienie naturalne nie jest 
gwarancją dobrego zdrowia, ale na pewno zmniejsza ryzyko wielu cho-
rób. podobnie jak niekarmienie nie zawsze prowadzi do powstawania 
chorób, jednak zwiększa ryzyko zachorowania – tłumaczy elwira Bere-
zowska, iBCLC, położna, Międzynarodowy konsultant Laktacyjny, Cen-
trum narodzin Mamma.

do tego karmienie piersią jest sposobem na zaspokojenie potrzeby bli-
skości, najlepszym według położnych lekiem przeciwbólowym dla dziec-
ka, a także środkiem ułatwiającym zasypianie. nie ma co do tego wąt-
pliwości, nie ma lepszego pokarmu dla maluchów niż mleko mamy. ale 

kiedy pada popularne, ale jakże krępujące pytanie „karmisz piersią”? Co 
odpowiedzieć, jeśli tego nie robisz?

– zastanawiam się co daje przyzwolenie na zadawanie ludziom pytania 
o  to w  jaki sposób rodziłam i  czy karmię moje dziecko naturalnie? To 
bardzo prywatne kwestie, a wszyscy o nie pytają i oczekują odpowiedzi. 
W  zasadzie każda moja rozmowa po urodzeniu syna zaczynała się od 
tego czy karmię piersią – wspomina Hanna pieczyńska, mama rocznego 
Tomka. 

Moje ciało, moja decyzja

Specjaliści szacują, że 95% kobiet jest w  stanie wyprodukować odpo-
wiednią ilość pokarmu dla swojego dziecka. Jest to czynność naturalna 
i w większości to brak rzetelnej wiedzy i wsparcia fachowców powoduje, 
że mamy nie umieją karmić. Według danych około 90% kobiet w polsce 
deklaruje chęć karmienia piersią. Bezpośrednio po porodzie jest to 98%, 
po 3 dniach 60%, a po 6 tygodniach naturalnie karmi jedynie 46% mam. 
Są jeszcze te mamy, które nie chcą podawać swojej piersi wcale.

– Część kobiet już w ciąży rezygnuje z naturalnego karmienia. przyczyny 
najczęściej tkwią w sferze psychiki. Wynikają z braku akceptacji siebie, 
swojego ciała, niskiej samooceny, braku wiary w  swoje umiejętności. 
Czasem decyzja związana jest z doznaną krzywdą fizyczną lub psychicz-
ną, deficytem miłości i opieki w dzieciństwie. Lęki związane z karmie-
niem podobnie jak z  porodem mogą być też przejmowane po swoich 
matkach, babkach, siostrach – wymienia elwira Berezowska, iBCLC, 
położna, Międzynarodowy konsultant Laktacyjny, Centrum narodzin 
Mamma.

Jednak jest również spora grupa mam, która bez doznanych krzywd 
i upokorzeń świadomie decyduje się na niekarmienie piersią. Są to silne 
kobiety, znające i akceptujące swoje ciało, z wysoką samooceną, kocha-
ne przez partnerów. nie mają deficytów, nie zarabiają na życie pięknem 
swojego ciała, a jednak karmienie naturalne nie jest dla nich.

– kiedyś wydawało mi się, że będę karmiła naturalnie, aż do momentu 
kiedy zaszłam w  ciążę. nie nastawiałam się negatywnie, ale jakoś nie 
czułam wielkiej chęci. po urodzeniu córki świadomie podałam je butel-
kę, nie umiałam się przełamać. dużo się przytulamy, jesteśmy blisko, 

Wolność wyboru i słowa kończą się tam, gdzie zdanie większości, szczególnie w kwestiach wychowania. Możesz decydować sama i wygłaszać 
swoje opinie, o ile są zgodne z tym, co mówią Twoje koleżanki i czego oczekuje otoczenie. W przeciwnym razie, z całą pewnością robisz źle!

Terror 
laktacyjny
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a mleko modyfikowane towarzyszy nam od urodzenia – ewelina Tumieja, 
mama 3 letniej Julki.

A czemu bez czapeczki?

Młode mamy są stale pouczane. każdy ma dobre rady i wie lepiej co jest 
dobre, a co złe dla dziecka. Jest kanon tekstów standardowych, często 
ze sobą sprzecznych i trzeba się liczyć z tym, że prędzej czy później je 
usłyszymy - „trzymaj główkę”, „ma zimne rączki, pewnie mu zimno”, 
„a czemu bez czapeczki”, „przykryj, bo się przeziębi”, „odkryj nie prze-
grzewaj”, „nie noś, bo się przyzwyczai”, „bierz na ręce jak najczęściej”, 
„odłóż, bo się przyzwyczai”, „dziecko powinno spać z mamą”… Można 
wymieniać bez końca. do tej licznej grupy rad można dorzucić te odno-
śnie butów, szczepień i żywienia właśnie. na każdą radę, albo zadane 
pytanie najlepiej tylko kiwać głową, żeby uniknąć krytyki.

– nigdy nie chciałam karmić piersią, to mnie brzydzi. kocham swoje 
dziecko, daje mu dużo miłości i  bliskości, ale piersi są w  mojej głowie 
moją sferą erotyczną, przeznaczoną dla partnera. Jednak nie lubię zbęd-
nych komentarzy i mówię, że nie miałam pokarmu, dlatego córka dosta-
je mleko modyfikowane – mówi natalia, mama półrocznej klary. kasia 
jest w ciąży i już teraz wie, że nie będzie karmić piersią. powodem jest 
nie tylko obrzydzenie, ale także obawa o ciało, o które dba od wielu lat.

– Ja wiem, że to najzdrowsze dla dziecka, ale dla mnie obrzydliwe. nie 
mogę sobie wyobrazić, że będzie wypływać ze mnie jakaś wydzielina, 
którą dziecko będzie ssać. poza tym nie chcę poświęcać swojego ciała 
i czasu. Mój mąż to rozumie, rodzina niestety nie – tłumaczy katarzyna 
Belka, która w grudniu zostanie mamą.

pokarm kobiecy jest substancją unikalną, to fenomen natury, który 
zmienia swój skład w zależności od czasu trwania ciąży, pory dnia i nocy, 
wieku dziecka, czasu rozpoczęcia ssania. Badania naukowe dowodzą, 
że jest dla dziecka najzdrowszy i  najbezpieczniejszy. kamienie piersią 
ma także dobroczynne skutki dla matki. zacieśnia więź emocjonalną, 
zmniejsza ryzyko depresji poporodowej, zachorowania na cukrzycę typu 
ii, nowotwory piersi i  jajnika, osteoporozy, nadciśnienia tętniczego, hi-
perlipidemii, chorób układu krążenia w okresie pomenopauzalnym. Jed-
nak nie każda z mam musi chcieć karmić. Szczęśliwe dziecko to szczęśli-
wa mama, nie można robić nic na siłę. 

– Wzmacniajmy mamy, gdy podejmują próby karmienia, nawet jeśli do-
świadczają trudności. ale też nie narażajmy na ostracyzm kobiet, które 
wybierają inaczej i  z karmienia piersią rezygnują. kochająca, zrelakso-
wana mama na pewno będzie w stanie wypełnić miłością relację z dziec-
kiem i  prawidłowo rozwijać więź także podczas karmienia mlekiem 
modyfikowanym. zaufajmy mamom, bowiem zdecydowana większość 
ma dobre intencje względem swojego maleństwa – przekonuje karolina 
drelich psycholog, psychoterapeuta

To, że kobiety nie chcą karmić to wyłącznie ich indywidualna sprawa. 
W żaden sposób nie krzywdzą swoich dzieci. To, co dzisiaj jest najgorsze 
to laktacyjny terror i komentarze, które serwują mamy innym mamom. 
Wystarczy wejść na pierwsze forum, żeby przekonać się, że pomysły na 
wychowanie, nie zawsze zbieżne z ideą rodzicielstwa bliskości, spotyka-
ją się nie tylko z krytyką, ale falą ogromnego hejtu. 

”To, po co decydowałaś na dziecko, skoro nie chcesz go karmić. karmie-
nie to fizjologia - brzydzisz się robić siku? To podchodzi pod nieuzasad-
niona fobię, wiec może psycholog?”, 

„Odmówiłaś dziecku tego co jest najlepsze dla niego, czyli dorastanie 
w dodatku gwarantującym dobry start, jesteś złą matką! popatrz na sie-
bie. kim jesteś, aby decydować, co jest dla kogo najlepsze?” 

Tego typu komentarzy w internecie jest mnóstwo. To między innymi dlate-
go kobiety nie mają odwagi mówić o swoich lękach czy niechęci. Wsparcie, 
niezależnie od podjętej decyzji należy się każdej z mam. Wszystkie są wy-
jątkowe, ale muszą myśleć nie tylko o tym co najlepsze dla ich dzieci. Waż-
ne w tym wszystkim są również one same i nie można o tym zapominać.
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Badania profilaktyczne należy wykonywać regular-
nie, minimum raz do roku. 

Podstawowe badania krwi (morfologia krwi z rozma-
zem, OB, poziom glukozy na czczo) oraz moczu 
dostarczają ważnych informacji na temat stanu 
zdrowia człowieka. 

Częstotliwość wykonywania pozostałych badań 
laboratoryjnych zależy zarówno 
od kondycji naszego organizmu jak i od wieku. 

Warto pamiętać o regularnym badaniu: wątroby 
(służy do tego oznaczenie enzymów wątrobowych 
AST i ALT), nerek (poziom kreatyniny, mocznika) i 
ocenie gospodarki lipidowej (cholesterol całkowity, 
cholesterol HDL, LDL oraz trójglicerydy).

Zaleca się, aby raz na dwa lata sprawdzić stan 
swojej tarczycy (oznaczenie poziomu TSH, w dalszej 
kolejności wolnych hormonów tarczycy  –  fT3 i fT4), a 
mężczyznom po 40 r.ż. zaleca się badanie poziomu 
PSA – ocena funkcji gruczołu krokowego.

W przypadku konieczności dalszej diagnostyki stanu 
tarczycy wykonywany jest całkowite poziomy 
hormonów (T3 i T4) oraz  oznaczenie poziomu prze-

BADANIA PROFILAKTYCZE W MEDICUSIE
ciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-T-
PO), przeciwciał przeciwko tyreoglobulinie (anty-Tg) 
oraz przeciwciał przeciw receptorowi tarczycy 
(TRAb).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjenta w 
Laboratorium SPLS MEDICUS wykonujemy również 
oznaczenia markerów nowotworowych takich jak: 
CEA – marker karcinoembrionalny, Ca 125, HE4 oraz 
wskaźnik ROMA, AFP, CA 19-9 – marker raka trzustki, 
ale także marker raka przewodu pokarmowego oraz 
Ca 15-3 – marker raka sutka.

Laboratorium SPLS MEDICUS wykonuje szereg innych 
badań z zakresu Hematologii, Koagulologii (krzepnię-
cia krwi), Biochemii, Immunochemii (hormony płcio-
we, zakażenia wirusowe), Serologii grup krwi oraz 
Analityki Ogólnej. 

Pacjent może zgłosić się na badania do Laborato-
rium Analitycznego MEDICUS codziennie  w godz. 
7.30 do 18.30; w soboty 8.30 do 13.00. Większość 
wyników jest do odebrania w dniu badania.

Istniej możliwość podglądu wyników przez stronę 
internetową.



Z mojej twarzy zniknęła opalenizna, a w jej miej-
scu pojawiły się przebarwienia, wypryski i drobne 
zmarszczki. Co robić?
To cena, jaką się płaci za opalanie. Skóra potrzebu-
je odnowy aby mogła prawidłowo funkcjonować. 
W  tym przypadku jej najlepszym przyjacielem jest 
peeling, czyli złuszczanie skóry. 

Od czego więc należy zacząć?
każdy zabieg złuszczania zaczynamy od kawitacji 
czyli oczyszczania skóry. To metoda polecana tak-
że cerom naczynkowym i wrażliwym. zabieg wyko-
rzystuje zjawisko wibracji ultradźwiękowej, która 
złuszcza naskórek, do tego odblokowuje gruczoły 
łojowe, ma działanie bakteriobójcze. drugim sposo-
bem peelingu skóry jest mikrodermabrazja, w której 
stosujemy urządzenie z głowicą pokrytą kryształka-
mi diamentu. Ta metoda usuwa zaskórniki, reguluje 
produkcje sebum i zwęża pory.

A mezoterapia mikroigłowa?
To metoda lecząca różne choróby skóry, polegająca 
na wielokrotnym nakłuciu skóry specjalnym urządze-
niem. My używamy dermapen. Jest sterylny, precy-
zyjny i prawie bezbolesny. przywraca gładkość i gę-
stość skórze, spłyca zmarszczki. Tak jak każdy zabieg, tak i ten najlepiej 
wykonuje się w seriach. 

A co z peelingami chemicznymi? 
złuszczają skórę i w zależności od jej potrzeb, wykorzystywany jest kon-

kretny kwas. kwas migdałowy radzi sobie z wypry-
skami, przebarwieniami, ze zmarszczkami. do walki 
z  trądzikiem idealnie nadaje się kwas azelainowy. 
działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. 

A dla skóry dojrzałej?
Miks kwasu fitynowego i  pirogronowego. Ten 
peeling ma działanie przeciwutleniające, odmładza 
i  rozświetla skórę, likwiduje przebarwienia. działa-
nie odmładzające ma też kwas mlekowy. Mocno na-
wilża skórę i ją wygładza.

Czy te zabiegi są bardzo inwazyjne?
Cały proces odbywa się prawie niezauważalnie i nie 
wyłącza nas z  codziennego życia. nie należy tylko 
nakładać po zabiegu na twarz grubej warstwy maki-
jażu i to wszystko.

Dziękuję za rozmowę.

po lecie skóra jest przesuszona, pojawiają się na niej przebarwienia i zmarszczki. Jest na to kilka niezawodnych sposobów o których 
porozmawialiśmy z lekarzem medycyny estetycznej Małgorzatą Jabłońską-Żelepień z gabinetu Od Stóp do Głów.

SOS 
dla 
skóry

rozmawiał: aneta dolega / Foto: materiały prasowe

Od stóp do głów
70-764 Szczecin

ul. Batalionów Chłopskich 39a
tel. 505 111 690

www.odstopdoglow.com

reklama
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Witam, w wyniku nadmiernego stresu moje włosy znacznie się prze-
rzedziły. Niestety nie pomagają babcine wcierki, profesjonalne ko-
smetyki oraz suplementy diety. Wciąż obserwuję znaczną ilość wy-
padających włosów w codziennej pielęgnacji. Proszę o pomoc. Czy 
są zabiegi, które zahamują ten proces.
przyczyn łysienia - nadmiernego wypadania włosów jest wiele i nieodzow-
na jest konsultacja  ze specjalistą aby zdiagnozować przyczynę i zaplano-
wać odpowiednią terapię. Lekarz na podstawie oceny stanu włosów oraz 
kondycji skóry głowy dobierze odpowiednie zabiegi. Możliwości jest kilka: 
karboksyterapia - wzbudza procesy metaboliczne skóry, udrażnia i posze-
rza zwężone naczynia mikrokrążenia, jednocześnie wpływając na dotle-
nienie i odżywienie mieszków włosów. zabieg można uzupełnić mezote-
rapią igłową, preparatami przeznaczonymi do owłosionej skóry głowy. 
doskonałe efekty obserwujemy z  odpowiedniego połączenia karboksy-
terapii oraz autologicznego osocza bogatopłytkowego. połączenie tych 
zabiegów to zapoczątkowanie szeregu procesów autoregeneracji i biosty-
mulacji owłosionej skóry głowy. Skuteczną metodą jest również stosowa-
nie odpowiednich programów terapeutycznych opartych na naświetlaniu 
lampą Led. Wzbudzone procesy energetyczne komórek, przyspieszają ich 
regenerację oraz wzmacnianie. rozwijająca się medycyna regeneracyjna 
wykorzystuje iniekcje komórek macierzystych z  tkanki tłuszczowej lub 
komórek progenitorowych ze skóry głowy w  postaci zabiegu regenera 
activa. zabiegi można stosować w monoterapii lub łączyć w terapie skoja-
rzone aby potęgować i przyspieszać efekty. dobra kondycja skóry to pod-
stawa pięknych i mocnych włosów. proces odrostu włosów jest mocno 
rozciągnięty w  czasie, dlatego aby niwelować negatywne skutki utraty 
włosów, należy jak najwcześniej rozpocząć profilaktykę. 

Dzień dobry. Moim problemem jest intensywne owłosienie, wrasta-
jące włoski i  powstające stany zapalne. Jest to dla mnie ogromny 
dyskomfort, zwłaszcza w okresie letnim. Czy jest na to rozwiązanie, 
abym w kolejne wakacje mogła cieszyć się gładką skórą?
problem wrastających włosów i stanów zapalnych w okolicy ujść miesz-
ków włosowych oraz nadmiernego owłosienia, najskuteczniej rozwią-
że laseroterapia. Wiązka światła lasera, która wnika głęboko w  skórę, 
niszczy cebulkę włosa. energia, która jest wytwarzana przez laser, po-
chłaniana jest przez barwnik włosa (melaninę), która następnie zmienia 
się w  energię termiczną i  niszczy nieodwracalnie włos w  procesie tak 
zwanej selektywnej fototermolizy (termicznej destrukcji) mieszka wło-
sowego. Warunkiem uzyskania zadowalających efektów jest dobór od-
powiedniej gęstości energii i czasu trwania impulsu, które są zależne od 
koloru skóry i rodzaju włosów. istnieją technologie z wbudowanym inte-
ligentnym czytnikiem poziomu melaniny w skórze tzw. Skintel. Czytnik 
ten sam określa poziom melaniny i na tej podstawie możliwe jest dobra-
nie optymalnych parametrów do zabiegu. Systematyczne powtarzanie 
zabiegów w odstępie 4-6 tygodni jest konieczne ze względu na to, że la-
ser oddziałuje wyłącznie na włosy znajdujące się w fazie wzrostu. Okres 
jesienno-zimowy jest najlepszym momentem na rozpoczęcie terapii i za-
pewni pani gładką skórę bez stanów zapalnych latem.

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej, 
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej 

dr n. med. piotr zawodny

Ekspert radzi

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
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zanim przejdziemy do nowych projektów ZARR, chciałabym 
porozmawiać o  Pani. Które z  dotychczasowych osiągnięć 
mają dla Pani szczególne znaczenie? 
zawsze dbałam o rozwój Szczecina i regionu zgodnie z maksy-

mą  Billa Clintona – „po pierwsze gospodarka, durniu.” Moim priorytetem i 
celem na Wiejskiej, kiedy byłam posłanką było doprowadzić do 10-krot-
nego obniżenia stawek opłaty za użytkowanie wieczyste w  portach 
Szczecin i  Świnoujście. zadbałam, aby nasz największy zakład pracy 
w regionie, jakim są zCH police z Grupy azoty mógł spokojnie się rozwi-
jać. doprowadziłam do przyjęcia ustawy o kontroli niektórych inwesty-
cji, która chroni strategiczne polskie spółki przed wrogim przejęciem. 
Wspierałam środowiska kupieckie, np. walcząc o racjonalizację obciążeń 
podatkowych. Walczyłam, aby były pieniądze budżetowe np. na szpital 
w zdrojach.

Czym jest dla pani „sukces” i jak go osiągnąć?
każdy może odnieść sukces, o  ile będzie do tego dostatecznie zdeter-
minowany. Jestem osobą, którą nakręcają pozytywne rzeczy, która 
wyznacza sobie cele, wyzwania i  je realizuje. Chcesz osiągnąć sukces? 
postaw sobie cele w bliższej i dalszej perspektywie. krok po kroku je re-
alizuj. nie zrażaj się porażkami, one nas jedynie wzmacniają.
 
Agencja Rozwoju Regionalnego prężnie działa. Co zatem nowego?
aktualnie realizujemy projekty współfinansowane ze środków Ue dedy-
kowane przedsiębiorcom. Jest wśród nich m.in. międzynarodowy pro-
jekt „Wep Up! West pomeranian iCT Start Up Hub”. przeznaczony jest 
dla zachodniopomorskich innowacyjnych przedsiębiorców z branży iCT, 
zapewniający udział w specjalistycznych szkoleniach, wsparcie mento-
ringowe, kontakty z  inwestorami, prezentację działalności startupów 
i  rozwijanie sieci kontaktów dzięki platformie One Stop Shop. kolejny 
projekt to „dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomor-
skich MMŚp”. dzięki niemu przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinanso-
wanie na podnoszenie kwalifikacji własnych lub swoich pracowników. 
Można uzyskać do 80% dofinansowania szkoleń, studiów podyplomo-
wych, kursów zawodowych i innych usług rozwojowych dla mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw.

A czym się zajmuje Zachodniopomorski Funduszu Rozwoju (ZFR)?
Jego zadaniem jest wdrażanie instrumentów finansowych dla mikro, 
małych i  średnich przedsiębiorstw, pochodzących ze środków zwrot-
nych regionalnego programu Operacyjnego Województwa zachodnio-
pomorskiego na lata 2007-2013 (w  ramach inicjatywy JereMie i  JeSSi-
Ca). Główne jego cele to m.in. likwidowanie barier w dostępie kapitału; 
wspieranie projektów inwestycyjnych; finasowanie/współfinansowa-
nie projektów badawczych; wspieranie działań z zakresu rewitalizacji; 
wspieranie innych obszarów z zakresu polityki rozwoju miast i obsza-
rów wiejskich.  

a o sukcesie będziemy rozmawiać 15 października 2018 r. podczas kon-
ferencji #Sukces. Tylko dla odważnych: www.wepup.zarr.com.pl/pl/kon-
ferencja/.

Dziękuję za rozmowę.

zachodniopomorska agencja rozwoju regionalnego posiada wieloletnie 
doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków 
Ue ukierunkowanych m.in. na rozwój przedsiębiorczości i  aktywizację 
zawodową. agencja zarządza również środkami zachodniopomorskiego 
Funduszu rozwoju (zFr), w  którego portfelu znajdują się pożyczki, 
poręczenia i wejścia kapitałowe. zarr obecnie prowadzi dwa projekty, 
m.in. o  których rozmawiamy z  renatą zarembą, wiceprezes zarządu 
zachodniopomorskiej agencji rozwoju regionalnego.

Po pierwsze 
– wspierać 
biznes

prezentacja

rozmawiał: aneta dolega / Foto: materiały prasowe

renata zaremba – przedsiębiorca, menadżer, specjalista ds. 
marketingu, politolog. Ukończyła   studia podyplomowe w za-
kresie zarządzania biznesem i marketingu. Wiceprezes zachod-
niopomorskiej agencji rozwoju regionalnego. radna rady 
Miasta, a potem posłanka rp. działa na rzecz rozwoju pomorza 
zachodniego i wsparcia przedsiębiorczości. Wspiera działania 
o charakterze prospołecznym i charytatywnym.

Biznes 101 
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Jesteś pomysłodawcą filmu „Milczące pokolenie”. Jego produk-
cję rozpocząłeś z Marcinem Majerskim. Szybko okazało się jed-
nak, że dwuosobowy zespół nie wystarczy. 
przygotowuję film nawet z kilkoma kolegami – to dość spore 

     przedsięwzięcie, które docelowo ma mieć zasięg europejski, więc 
tandem: operator – reżyser to trochę za mało, choć oczywiście ten duet 
stanowi trzon ekipy. pracuje z nami świetny szczeciński grafik i animator 
Wojciech Ochrymiuk, obsługą kranu kamerowego zajmie się żona pro-
ducenta, do tego dźwiękowcy, oświetleniowcy, ostrzyciele i kompozytor 
muzyki. zaczęliśmy faktycznie we dwóch – skończymy może w dziesiąt-
kę. Operatorem i producentem filmu jest Marcin Majerski, który na co 
dzień zajmuje się tworzeniem filmów reklamowych. z  kilku powodów 
ta współpraca niezmiernie mnie cieszy. po pierwsze Marcin zgodził się 
wejść w ten projekt mimo, że nie mieliśmy żadnej gwarancji finansowa-
nia, a  to na rynku operatorskim rzadkość. po drugie – przy tworzeniu 
reklamy ważną (jeśli nie najważniejszą) kwestią są przemyślane, atrak-
cyjne ujęcia, bo tego typu filmy mają przyciągać oko. Uważam, że prze-
niesienie tego typu ujęć na godzinny dokument zaowocuje ciekawym 
efektem. Film będzie nie tylko merytorycznie wartościowy, ale również 
piękny „obrazkowo”. Wspólnie z Marcinem jeździmy na dokumentację, 
wymieniamy się wrażeniami i dyskutujemy nad scenariuszem, który fi-
nalnie tworzę ja. Marcin – odpowiedzialny za zdjęcia tę wizję realizuje.

Milczące pokolenie jest filmem dokumentalnym. Opowiedz pokrót-
ce o czym opowiada?
Film opowiada o  fenomenie ostatnich lat związanym z  „modą na pa-
triotyzm”. Celowo wziąłem to w cudzysłów, bo nie zawsze jest to tylko 
moda, a nawet jeśli nią jest, to wynika z pewnej potrzeby. O tej potrze-
bie będzie ten film. dziś dziesiątki tysięcy osób w różnym wieku – ale 
najczęściej młodych – zakładają koszulki z  motywami patriotycznymi. 
Często jest to kotwica polski Walczącej, czasem wizerunki Żołnierzy 
Wyklętych. To sytuacja z którą mamy do czynienia zaledwie od kilku lat. 
To jednak nie wszystko – coraz więcej jest akcji charytatywnych, dzięki 
którym pomoc otrzymują kombatanci. Okazuje się, że ci, którzy przeszli 
piekło śledztw nkWd, byli w łagrach, po wojnie nie mogli znaleźć pracy 
bo służyli w ak – dziś żyją w cieniu i ostatnie lata swojego życia spędza-
ją w zapomnieniu. zdumiewa, że dopiero dziś młodzi ludzie organizują 
dla nich pomoc. Film będzie się nazywał „Milczące pokolenie” - to ma 
wymiar wielowątkowy. pierwszym „milczącym pokoleniem” są właśnie 
ci, którzy przeżyli wojnę, ale władza sowiecka odcisnęła na ich życiu 
ogromne piętno – nie tylko przez brutalne śledztwa nkWd, ale później-
sze zastraszanie. Ci ludzie nie mówili nawet swoim najbliższym o swojej 
przeszłości, do upadku komuny bali się, po upadku komuny nikt nie miał 
czasu ich wysłuchać, bo trzeba było budować kraj na nowo. dopiero 
u schyłku życia, ktoś sobie o nich przypomniał. 

Spowiedź 
„Milczącego pokolenia”
Trwają prace nad filmem dokumentalnym „Milczące pokolenie”. Jednym z jego twórców, a zarazem pomysłodawcą, jest szczeciński dziennikarz 
paweł domański. – W filmie poszukamy granicy między patriotyzmem prawdziwym, modą na patriotyzm, a przegięciem – mówi paweł. – Będzie to 
również m.in. swoistego rodzaju spowiedź tych, którzy przeżyli wojnę. Opowiedzą, jakie odcisnęła na nich piętno: nie tylko w latach jej trwania, 
ale również po niej. 



reklama

„Milczące pokolenie” podzieliłeś na dwie grupy ludzi. Kto stanowi 
kolejną?
drugim „milczącym pokoleniem” są ci, którzy brutalnych śledztw nie 
przeżyli, albo stalinowscy sędziowie skazali ich nie tylko na śmierć, 
ale i zapomnienie. To ci, których szkielety ipn wykopywał na przykład 
w kwaterze „Ł”, czyli tzw. Łączce, która stała zbiorową bezimienną mo-
giłą dla dziesiątek żołnierzy niepodległościowego podziemia. Te szkie-
lety po wykopaniu przez archeologów trafiały do Szczecina – to tu jest 
polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów i  dr. andrzej Ossowski, 
który przywraca im tożsamość. To dzięki wysiłkom takich ludzi można 
było godnie pochować „inkę” czy „zagończyka”. Te szkielety opowiada-
ją po kilkudziesięciu latach swoją historię – przestają więc „milczeć”.  Co 
ciekawe dr. Ossowski jest reprezentantem jeszcze jednego „milczącego 
pokolenia”. To dość młody człowiek, choć urodzony jeszcze w czasach 
prL – w nich się wychowywał i w nich chodził do szkół. nikt nie opowia-
dał mu o żołnierzach armii krajowej, a za pytanie dotyczące zbrodni ka-
tyńskiej... nauczycielka historii go spoliczkowała. komuna tak właśnie 
chciała wychowywać i tak uczyć historii – kompletnie przemilczeć ofiarę 
krwi kilkudziesięciu tysięcy osób i terror stalinowskich oprawców. nasz 
film ma pokazać tę zależność między kilkudziesięcioma latami milcze-
nia, a obecnym „hypem” na Żołnierzy Wyklętych. 

Jaki jest klucz doboru bohaterów? 
Chcemy na temat filmu spojrzeć z kilku perspektyw. rozmawiamy z mjr 
danutą Szyksznian Ossowską – łączniczką w Okręgu Wileńskim ak. na 
własnej skórze doświadczyła działalności nkWd, później bezpieki. na-
turalnym wyborem był dr andrzej Ossowski z  pBGOT, który dokonuje 
identyfikacji szkieletów i  przywraca tożsamość żołnierzom pochowa-
nym w bezimiennych mogiłach. Będziemy rozmawiać też z właścicielem 
największej firmy w polsce produkującej odzież patriotyczną, odwiedzi-
my Wilno, katyń, chcemy też porozmawiać z uczestnikami Marszy nie-
podległości i sprawdzić ile wiedzą na temat postaci i symboli, które mają 
na koszulkach czy bluzach. Chcemy sprawdzić co do powiedzenia mają 
na przykład tatuatorzy, do których w ostatnim czasie lawinowo dociera-
ją klienci chętni uwiecznić na własnej skórze kotwicę polski Walczącej. 
W  filmie poszukamy też granicy między patriotyzmem prawdziwym, 
modą na patriotyzm, a przegięciem. nasi bohaterowie muszą nas swoją 
narracją płynnie przez tę opowieść przeprowadzić. 

W  poszukiwaniu dokumentacji jeździcie nie tylko po Polsce, ale 
wyjeżdżacie poza granice. W jaki sposób docieracie do osób, które 
mogą wam merytorycznie pomóc? 
poszukując pomocy za granicą opieramy się na instytucjach państwo-
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wych – głównie ambasad, czy – jak to jest w przypadku Wilna – instytutu 
polskiego. zawsze jest tak, że ktoś zna kogoś, kto zna jeszcze kogoś in-
nego... w ten sposób docieramy do wybranej przez nas osoby. Czasem 
trzeba po prostu – wsiąść w samochód i jechać kilka tysięcy kilometrów, 
żeby porozmawiać osobiście. 

Podczas „spowiedzi” waszych milczących bohaterów coś Was zasko-
czyło? Czy utwierdzacie się wyłącznie w wiedzy, którą posiadacie?
zaskakuje nas bardzo wiele. nawet nasza własna reakcja na pewne rze-
czy, które słyszymy i widzimy w trakcie dokumentacji. Opowieść pani 
danusi Szyksznian Ossowskiej o jej cierpieniu w areszcie na Łukiszkach 
w Wilnie, gułagu, rozłące z rodziną, o tym jak niewiele zostało z jej ro-
dzinnego domu – to było wstrząsające. Słuchając tego trudno zrozumieć 
bezmiar okrucieństwa wojny i  pierwszych lat powojennych. kolejnym 
trudnym doświadczeniem była wizyta w areszcie Śledczym przy rako-
wieckiej w Warszawie, gdzie dziś mieści się Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych, i gdzie zginął chociażby rotmistrz Witold pilecki. Byliśmy w  jego 
celi, patrzyliśmy na odrapane mury. kiedy dotarło do nas, że dokładnie 
do tego miejsca trafiał po torturach, że patrzył na te same ściany i przez 
tę samą kratę – zimny dreszcz przebiega po plecach. poza tym zasko-
czyła nas niechęć dyrektora Muzeum do mediów. Okazało się, że kilku-
krotnie gościł u siebie ekipy filmowe, ale grano tam przede wszystkim 
kino rozrywkowe – coś kręcił tam Vega, raz robili odcinek M jak Miłość 
czy innego tasiemca. To spowodowało, że nawet dokumentalistom nie-
szczególnie się tam ufa i musieliśmy długo nalegać, żeby w ogóle się tam 
dostać w celu dokumentacji. To był jednak jedyny przypadek, kiedy na-
potkaliśmy na opór – to, co zdumiewa nas najbardziej to sposób w jaki 
ludzie reagują na informację, że robimy taki film. Otwierają przed nami 
serca i drzwi, oferują pomoc i czekają, bo mówią, że takiego filmu jesz-
cze nie było. zrobimy wszystko, żeby się nie zawiedli. 

Czy to, o czym słyszycie od osób starszych, nie przeraża was trochę 
i nie obawiacie się, że te czasy mogą wrócić?
przeraża i to bardzo. z jednej strony można powiedzieć, że nasz los jest 
w naszych rękach, ale z drugiej uświadamiamy sobie jak rozpoczęła się 
ii wojna światowa – to był zupełnie zwyczajny dzień, taki jak dziś i nic 
nie zwiastowało nadciągającego piekła. Chyba, że pytanie jest wprost 
polityczne i pytasz czy nie boimy się, że piS, czy jakakolwiek inna par-
tia, zacznie zamykać ludzi w więzieniach za poglądy, czy mordować – bo 
kombatanci opowiadają właśnie o torturach, mordowaniu i potwornej 
grozie. kiedy o tym słyszysz, cieszysz się, że przyszło ci żyć w czasach, 
w których panuje względny pokój i możesz mówić, pisać, śpiewać, krzy-
czeć o czym tylko chcesz. Może właśnie dlatego tyle mówi się o Żołnier-
zach Wyklętych – bo dziś można. 

Wiem, że interesujesz się historią, ale skąd pomysł na taką produk-
cję?
pomysł spokojnie sobie we mnie kiełkował na zasadzie: „fajnie byłoby 
to opowiedzieć”. potrzebowałem jednak katalizatora. Takim stał się 
festiwal niepokorni, niezłomni Wyklęci w  Gdyni – trzeba było wysłać 
zapowiedź filmu, żeby móc walczyć o  dofinansowanie, potem zostać 
wyłonionym przez jury – udało się. zostaliśmy wyróżnieni i jesteśmy po 
festiwalu – to znakomita promocja, choć finansowanie mieliśmy zapew-
nione już wcześniej, ponieważ znaleźli się inwestorzy chętni pomóc. Jeśli 
również chcecie nas wspomóc – znajdźcie nas na facebooku – wystar-
czy wklepać „Milczące pokolenie”. Obserwujcie nas i trzymajcie za nas 
kciuki. 

Część osób może pomyśleć, że będziemy mieli do czynienia z filmem 
nawiązującym do współczesnej polityki. Możesz obiecać, że ode-
tniecie się od niej w 100 procentach? 
nie mogę odpowiadać za cudze postrzeganie świata czy poczucie este-
tyki. zawsze jest tak, że cokolwiek robisz – jednym się spodoba, ktoś 
inny ma zastrzeżenia. ktoś zauważy w  tym filmie coś, co nasunie mu 
skojarzenia z  rządem, ktoś inny stwierdzi, że niczego takiego nie ma. 
Wszystkie opowieści w tym filmie są w 100 procentach prawdziwe – to 
gwarantuję. Żołnierze Wyklęci nie byli monolitem – to bardzo szerokie 
pojęcie i grupa, której nie da się zdefiniować na podstawie kilku osób. 
Byli wśród nich bohaterowie, byli i  tacy, co do których bohaterstwa 
nawet historycy się spierają. Ten film być może również wywoła spór – 
i bardzo dobrze – bo rozmowa oparta na argumentach zawsze prowadzi 
do konstruktywnych wniosków. 

Kiedy będziemy mogli obejrzeć już gotowy dokument? 
premiera filmu zaplanowana jest na początek marca przyszłego roku 
– w  dzień Żołnierzy Wyklętych. Czasu jest niewiele, pracy dużo – do 
ukończenia jest warstwa zdjęciowa, montaż, postprodukcja, udźwię-
kowienie, tłumaczenie na kilka języków, nagranie lektorów... uff... dużo 
tego, ale zdążymy! O tym, gdzie będzie można obejrzeć film zdecyduje 
dystrybutor – na pewno będę starał się zorganizować prapremierę filmu 
w studiu S1 radia Szczecin dlatego, że po pierwsze tam pracuję, poza 
tym – radio pomaga nam również jako patron medialny. poza tym warun-
ki w studiu S1 są dogodne do zorganizowania takiego wydarzenia. Szcze-
góły na pewno będą pojawiać się na profilu facebookowym „Milczącego 
pokolenia” – już teraz gorąco zapraszam! 

rozmawiał: andrzej kus  / Foto: kadry z filmu 
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Siła 
sióstr

foto: Johan perssonfoto: materiały prasowe

Siostry przybysz po rozwiązaniu zespołu Sistars, kontynuowały działal-
ność w ramach solowych projektów. Teraz znów połączyły siły i wraca-
ją do wspólnego grania. podczas jesiennej trasy koncertowej artystki 
rozgrzeją muzyką serca słuchaczy aż w 10 miastach, w tym w Szczeci-
nie. zaprezentują publiczności swoje solowe albumy: „Światło nocne” 
i  "Chodź Tu!”. Co ciekawe, oba krążki zostały w tym roku nagrodzone 
Fryderykami. W muzyce artystki poruszają często istotne oraz kontro-
wersyjne kwestie, a ich repertuar jest w dużej mierze autobiograficzny. 
W singlu „Światło nocne” natalia śpiewa o balansowaniu na krawędzi by-
cia sobą, a paulina w jednej z piosenek z albumu „Chodź Tu!” o „dzielnych 
kobietach, ogarniętych do granic”. Co siostry zaprezentują podczas je-
siennej trasy? na razie jest to tajemnicą, ale już wiadomo, że koncerty 
będą pełne niespodzianek oraz wyjątkowych gości.

peron 5, 28 października, godz. 20.00

kw

Mieszkam 
w mieście

foto: Johan perssonfoto: materiały prasowe

WeSTiVaL to jedno z najważniejszych w polsce przedsięwzięć dedyko-
wanych architekturze oraz wnikliwemu i wszechstronnemu spojrzeniu 
na miasto, nie tylko w  kontekście architektonicznym czy urbanistycz-
nym, ale przede wszystkim społecznym. To prezentacje, prelekcje, 
warsztaty, wystawy, filmy, wycieczki, wydawnictwa i przede wszystkim 
długie rozmowy o mieście. Tegoroczne, już dwunaste wydanie odbędzie 
się pod hasłem „Mieszkam w mieście. realia i alternatywy”, a kuratorem 
jest Grzegorz piątek – krytyk architektury, kurator, publicysta, a z wy-
kształcenia architekt. Wśród gości między innymi autorki głośnych ksią-
żek – anna Cymer, dorota Jędruch, Beata Chomątowska czy Magdalena 
Matysek-imielińska. W  panelach dyskusyjnych wezmą udział znani ar-
chitekci z prestiżowych pracowni oraz specjaliści, m.in. Wojtek kotecki, 
zbigniew Maćków, Łukasz pancewicz, oraz Mikołaj Lewicki i Mateusz Ha-
lawa. na uwagę zasługują propozycje filmowe, z tematycznymi propo-
zycjami, niebędącymi w powszechnej dystrybucji. pełny program festi-
walu można znaleźć na stronie www.westival.pl. 12. edycja WeSTiVaLU 
odbędzie się między 12 a 20 października 2018 roku. Centrum stanowić 
będzie Westival Loft w  budynku dawnego „polmozbytu” przy pl. Orła 
Białego oraz siedziba Sarp przy ul. Mariackiej. 

12 - 20.10 plac Orła Białego

nath
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reklama

Jazzująca 
Basia

foto: Johan perssonfoto: materiały prasowe

Basia, a  właściwie Barbara Trzetrzelewska to jedna z  najsłynniejszych 
polskich wokalistek. artystka na przełomie lat 80. i 90. odniosła wielki 
międzynarodowy sukces, a  publiczność na całym świecie doceniła jej 
unikatowy głos w połączeniu z ciepłymi melodiami latynoskimi i jazzem. 
największym powodzeniem wokalistka cieszyła się w Stanach zjedno-
czonych, Japonii, Wielkiej Brytanii oraz Francji. dziś, po 9 latach przerwy, 
artystka wraca z nowym albumem. krążek „Butterflies” zachwycił za-
równo wiernych fanów, jak też krytyków wokalistki. Sama Basia mówi, 
że jest to najbardziej jazzowa płyta w  jej dorobku, a  piosenki na niej 
zawarte opowiadają o miłości „do życia, do muzyki i do ludzi”. koncert 
w Szczecinie odbędzie się w Filharmonii i zakończy wielką międzynaro-
dową trasę promującą nową płytę artystki. podczas muzycznej uczty 
z głosem o 3 oktawach na pewno nie zabraknie znanych przebojów Basi, 
w tym „Half a Minute” czy „Get Out of Your Lazy Bed”.

Filharmonia, 17 listopada, godz. 20.00

kw

prezent 
dla żony
„Chcesz się bawić? zadzwoń!” to kolejny hit twórców „Mayday2” oraz 
„Szalonych nożyczek”. Spektakl jest prawdziwą ucztą pełną zwrotów ak-
cji, barwnych postaci oraz świetnego humoru. Charlotte cieszy się z wy-
jazdu do paryża, który ma być prezentem na 20 rocznicę ślubu. W tym 
momencie Henry, jej mąż, traci pracę i wszystkie środki przeznaczone 
na podróż. Gdy spełnienie paryskiego marzenia staje pod znakiem zapy-
tania, na pomoc mężczyźnie przybywa kreatywny sąsiad, Tristan. Hen-
ry dostaje propozycję nie do odrzucenia… a to dopiero początek dobrej 
zabawy! kiedy Charlotte wpada na trop tajemnic męża, po jej piętach 
zaczyna dreptać detektyw Bloggins. Co ukrywa kobieta? Czego szuka 
detektyw? Jeśli jesteście ciekawi – koniecznie wybierzcie się na spek-
takl. prócz dużej dawki humoru, plejada gwiazd na scenie gwarantowa-
na! W obsadzie m.in. Michał piróg, klaudia Halejcio, Marek Włodarczyk 
i anna powierza.

Opera na zamku, 17 października, godz. 16.30 i 19.30 

kw

foto: materiały prasowe
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Wyznanie miłości 
dla Szczecina
emerald to szczecińska grupa, grająca muzykę z pogranicza folku, roc-
ka i punk rocka. zespół powstał w 1991 roku. Od początku działalności 
jego styl kojarzony był z The pogues, The dubliners oraz The Mahones, 
a grupa koncertowała nie tylko w polsce, ale też w niemczech i danii. 
W  twórczości muzyków słychać inspiracje muzyką irlandzką, szkocką 
oraz żeglarską. pod koniec września emerald wydał czwartą płytę pt. 
„Sayonara”. na krążku znajdują się piosenki autorskie, irlandzkie przebo-
je muzyki folk i szanty. Wśród nich można znaleźć szczecińskie akcenty, 
w tym piosenki „kurs na Szczecin” oraz „niebuszewo”. – To miasto jest 
jak pierwsza miłość, z której się nigdy nie wyrasta i zawsze nosi ją w ser-
cu. Gdziekolwiek jestem, dokądkolwiek pojadę, zawsze wiem, że potem 
wracam do domu. Szczecin ma ten magnes, którego mogą mu tylko po-
zazdrościć inne miasta […]. To moje dziękuję za to, że tu się urodziłem, 
tu poznałem wspaniałych ludzi i tu mieszkam – mówi lider zespołu, Lech 
Czarnecki. 

kw

foto: materiały prasowe

koncert zamaskowanej 
formacji
BOkka wystąpi w Szczecinie na początku października w ramach trasy 
„Live On planet B”. Grupa to jedno z najbardziej niesamowitych zjawisk 
na polskiej scenie muzycznej. nie tylko dlatego, że na koncertach skry-
wają twarze pod maskami, a słuchacze nie znają ich personaliów. zespół 
przede wszystkim wyróżnia niebanalne podejście do tworzenia muzyki, 
czego najlepszym dowodem jest wykorzystywanie nietuzinkowego in-
strumentarium. Tajemniczy artyści tworzą utwory z  pogranicza synth 
pop i shoegaze. Co ciekawe, BOkka pojawiła się na naszej scenie mu-
zycznej niemal znikąd, a dziś są jednym z najbardziej znanych polskich 
zespołów alternatywnych. ich debiut w 2013 roku zauważył wpływowy 
serwis pitchfork, później drugą płytą „don’t kiss and Tell” z 2015 r. przy-
pieczętowali swój status, a  w  kwietniu tego roku grupa wydała trzeci 
album – „Life On planet B”. Materiał powstał we współpracy z danielem 
Walczakiem, który wcześniej czuwał nad nagraniem płyt m.in. Curly He-
ads i Grzegorza Hyżego.

Studio koncertowe S-1 radia Szczecin, 13 października, godz. 20.00

kw

foto: materiały prasowe

www.topolowa8.pl
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Muzyczno
-historyczny fresk

foto: Johan perssonfoto: materiały prasowe

Opera na zamku zaprasza na wielkie wydarzenie muzyczne z okazji stu-
lecia odzyskania przez polskę niepodległości oraz zakończenia i Wojny 
Światowej. 31 października w  szczecińskiej instytucji zabrzmi monu-
mentalne „requiem wojenne” Benjamina Brittena. W kompozycji prze-
ciwstawione są sobie sacrum i profanum. Świat rytuału religijnego, ide-
ałów chrześcijańskich skontrastowany jest z  brutalną rzeczywistością 
wojenną, dzięki czemu utwór to niepowtarzalne i niezwykle przejmujące 
dzieło. Muzyczny fresk wykonają połączone zespoły artystyczne Opery 
na zamku w Szczecinie, Theater Vorpommnern z Greisfwaldu i Teatru 
Muzycznego w  kłajpedzie, wspomagane przez Chór akademicki im. 
prof. J. Szyrockiego zUT oraz Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”. ar-
tyści poprowadzeni zostaną przez Floriana Csizmadię i Jerzego Wołosiu-
ka, a w partiach solowych wystąpią znakomici śpiewacy, występujący 
w najlepszych europejskich teatrach operowych (aga Mikolaj, Benjamin 
Hulett, Benjamin appl).

Opera na zamku, 31 października, godz. 19.00 

kw

Festiwal 
w cieniu Freddie’go
Szczecin european Film Festival to największy, międzynarodowy festi-
wal filmowy na pomorzu zachodnim i  jedno z ważniejszych wydarzeń 
na pograniczu polsko-niemieckim. rok temu podczas imprezy zaprezen-
towano ponad 200 produkcji z 35 krajów, a wśród znanych osobistości 
pojawili się m.in. agata kulesza, Tomasz raczek, roma Gąsiorowska, 
Bernd Buder i Goncalo almeida. Wydarzenie odwiedziło aż 4000 gości! 
W tym roku festiwal ma 2 odsłony, jedna odbyła się w czerwcu, a druga, 
październikowa dopiero przed nami. Jak zapowiada się jesienna edycja? 
podczas wydarzenia odbędzie się nie tylko konkurs filmowy, czekają nas 
również odwiedziny znanych osobistości, w tym Marii Sadowskiej i ra-
inera komersa. dużą atrakcją będzie na pewno oryginalna zapowiedź 
premiery filmu „Bohemian rhapsody”, czyli spotkanie z osobistym, wie-
loletnim asystentem Freddie’go Mercury’ego – peterem Freestonem. po-
nadto, przed nami kilkadziesiąt filmowych wydarzeń i różnych aktywno-
ści związanych ze światem kina. 

24-29 października

kw

foto: materiały prasowe
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komedia 
pełna uroku

foto: Johan perssonfoto: materiały prasowe

korowód barwnych postaci, niezwykłe perypetie, energetyczny mix 
emocji, nieco dyskretnej mądrości życiowej i angielski humor to dosko-
nały przepis na uroczą komedię. „Mała rzecz a cieszy” to szalona teatral-
na zabawa pełna pragnień, miłości oraz marzeń. Susan pracuje w sklepie 
charytatywnym i szuka drugiej połówki podczas express randek. Frazer 
jest jej współpracownikiem, marzy o  projektowaniu kostiumów filmo-
wych. ich szefowa Marjorie to energiczna dama z wyższych sfer, która 
potrafi dostarczyć emocji swoim pracownikom nawet wypiekanymi 
przez siebie babeczkami. Jest jeszcze david, który mieszka po sąsiedzku. 
pewnego dnia po raz pierwszy przekracza próg sklepu, nie spodziewa-
jąc się, jak to pozornie mało znaczące wydarzenie wpłynie na jego przy-
szłość… W Szczecinie zobaczymy realizację warszawskiego teatru iMka 
w  reżyserii piotra Jędrzejasa. na scenie pojawi się znakomita obsada, 
m.in. piotr Cyrwus, Olga Sawicka, Waldemar Obłoza i Maja Barełkowska.

Teatr polski, 29 października, godz. 19.00

kw

Smakowite 
kino
zamkowy dyskusyjny klub Filmowy przygotował na jesień bardzo cie-
kawą propozycję: „Wielkie żarcie”, czyli przegląd filmów, w których mo-
tywem przewodnim jest sztuka kulinarna, rozumiana jako idea, sposób 
na życie i pasja. nazwa imprezy, nawiązuje z jednej strony do kultowe-
go filmu z 1973 roku w reżyserii Marco Ferreriego, a z drugiej – stanowi 
przewrotną grę słów, nadając mu znaczenia zarówno strawy duchowej, 
jak i cielesnej. podczas spotkań na wielkim ekranie kina zamkowego zo-
baczymy m.in. „podróż na 100 stóp”, „Szefa” oraz „Soul kitchen”. Sporą 
zaletą wydarzenia jest znakomite towarzystwo! pikanterii spotkaniom 
nadadzą bowiem dziennikarz krzysztof Spór, znany z  radiowego pro-
gramu „kino konesera” oraz Bolesław Sobolewski, współautor książki 
„W szponach Gryfa. Szczecin i pomorze zachodnie – historia od kuchni”. 
Obaj panowie z pewnością doskonale wprowadzą widzów w świat filmu 
z perspektywy ducha oraz podniebienia.

kino zamek, 9, 16, 30 października i 6, 2 listopada, godz. 18.00

kw

foto: materiały prasowe
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Mistrz 
nastroju

foto: Johan perssonfoto: materiały prasowe

ketil Bjørnstad to norweski pianista, kompozytor i  pisarz. Tworzy na-
strojowe kompozycje, łącząc elementy nowoczesnej muzyki z poetycką 
zadumą. na scenie zadebiutował jako 16-latek, wykonując z Filharmonią 
w Oslo koncert fortepianowy Beli Bartoka. kilka lat później, słuchając 
kompozycji Milesa davisa „in a Silent Way”, zapragnął tworzyć własne 
kompozycje. artysta do tej pory wydał kilkadziesiąt autorskich płyt oraz 
niemal 20 książek. Czerpie inspiracje z  twórczości kompozytorów mu-
zyki klasycznej, instrumentalistów jazzowych oraz melodii folkowych. 
dzieła artysty były wielokrotnie wykorzystywane w filmach, m.in. w pol-
skiej produkcji „Samotność w sieci”, a nazwisko Bjørnstad pojawia się 
zawsze obok wybitnych pianistów i mistrzów nastroju, w tym Ludovico 
einaudi i Leszka Możdżera. W Szczecinie norweski kompozytor zagra na 
koncertowym fortepianie Steinway. koncert odbędzie się w ramach cy-
klu pomorze zachodnie – Morze Muzyki.

Opera na zamku, 16 października, godz. 19.00

kw

Spektakl 
jednego aktora
Maciej Litkowski, aktor szczecińskiego Teatru Współczesnego, został 
wyróżniony w  „Subiektywnym spisie aktorów teatralnych” Jacka Sie-
radzkiego. krytyk literacki w  swoim zestawieniu wyróżnił artystę za 
monodram „kalifornia nieśmiertelni” w reżyserii Szymona kaczmarka. 
Spektakl to niezwykła, oparta na faktach, opowieść o polskich celebry-
tach lat 60-tych XX wieku. Bohaterami historii są m.in. polański, kome-
da i Hłasko. Spektakl „kalifornia nieśmiertelni” opowiada m.in. o wódce 
w SpaTiFie, Hollywood, okrutnej zbrodni Charlesa Mansona, indianach 
Hopi oraz hippisach. Widowisko na podstawie scenariusza Justyny Lit-
kowskiej (żony aktora), inspirowanego reportażem „Jak umierają nie-
śmiertelni” krzysztofa kąkolewskiego, przypomina swoją konstrukcją 
wykład albo rozprawę sądową. Snując rozmaite teorie prokurator (Ma-
ciej Litkowski) odkrywa przed słuchaczami nieznane fakty z życia trójki 
dawnych gwiazd i łączy je w spójną całość. 

Teatr Mały, 6 i 7 października godz. 17.00

kw

foto: materiały prasowe



Od kiedy Maria dąbrowska pojawiła się w zespole Teatru przy 
Wałach Chrobrego nie zagrała słabej roli, jej każda postać 
elektryzowała, porywała i zachwycała. do dziś pamiętam jej 
„Całkiem to sobie plastycznie wyobraziłam, siabadabada…” 

z  debiutu w  „Samobójcy” nikołaja erdmana. To zdanie, ale już w  kon-
tekście aktorskich możliwości i  umiejęt-
ności, wyczerpująco charakteryzuje i  ją 
i  omawianą propozycję – plastyczność! 
Muzycznie zachwyciła w rockowej „pippi 
piratce” w  Teatrze Lalek pleciuga (wy-
stęp gościnny), a  później w  kolejnych 
realizacjach Współczesnego – „Białe ba-
loniki”, czy „moja mama leczy się u dok-
tora oetkera”. Śpiewanie dąbrowskiej 
to po porostu szczerość i wyjątkowa wi-
dowiskowość. Ona śpiewa cała sobą, co 
sprawia, że nawet jak się wydarzy fałsz, 
zachwyca dalej. Sama twierdzi, że „nie 
umie śpiewać, że nie ma jakiejś super 
emisji głosu, fałszuje, ale może właśnie 
dlatego lubi to robić, bo to sprawia, że 
coś się w  niej otwiera”. W  cytowanym 
wywiadzie Małgorzaty klimczak z Głosu 
Szczecińskiego przywołuje nawet postać 
Florence Foster Jenkins… 

W  „kobiecie zagrożonej niskimi świad-
czeniami emerytalnymi” wciela się 
w postać wielkiej gwiazdy, z której ewidentnie przebija ona sama. Tro-
chę taka z „tu i teraz”, trochę z marzeń, snu, a może po prostu ambicji. 
Jednak wszystko z dystansem, w oparach parodii, widziane w (bardzo!) 
krzywym zwierciadle ociekającym ironicznym egocentrycznym ekscen-
tryzmem. na scenę wchodzi w błysku cekinów wieczorowej kreacji, przy 
pomocy ledowych świeczek na pilota tworzy wyjątkowy nastrój, natych-
miast zdobywa publiczność, by później „wykorzystać” ją w odważnych 

interakcjach. Opowiada o  dwudziestu latach spędzonych w  „czarnych 
salach”, a później roli matki, o trudnym powrocie na scenę, o uwielbieniu 
publiczności, o trudach i radościach zawodu. Ów egocentryczny ekscen-
tryzm ujawnia się znakomitej „przymiotnikowej sekwencji”, określającej 
jej walory (O tak! dąbrowska polską Björk!). aktorka namawia wszyst-

kich, by tak jak ona, uwierzyli w siebie. 

Sednem spektaklu jest muzyka i zaskaku-
jące aranżacje znanych przebojów – „Od-
kryjemy miłość nieznaną” alicji Majew-
skiej „Samba przed rozstaniem” Hanny 
Banaszak, „diamentowa kula” Lombardu, 
„Gołębi puch” Małgorzaty Ostrowskiej 
czy „Szare miraże” Maanamu. każda 
z piosenek odkrywa inne oblicze dąbrow-
skiej – od jej komicznej siły, po nieco 
poetycką melancholię. nowego odczy-
tania utworów podjął się piotr klimek, 
a  na żywo wykonuje Jakub Fiszer (także 
w świetnych, pełnych humoru aktorskich 
scenach). Muzyk ma do dyspozycji perku-
sję i elektroniczny looper, ale brzmi to jak 
pełna orkiestra. dąbrowska część piose-
nek wykonuje absolutnie na serio, z fanta-
styczną choreografią, część jako ewident-
ne parodie. Trudno zorientować się gdzie 
ta granica przebiega. absolutnym hitem 
jest scena nieoczywistej zamiany miejsc, 

w której zasiada za perkusją: pycha! 

Gdyby chcieć twórców za coś zganić, to była to zbyt rozbudowana se-
kwencja interakcyjna, która z uwagi na nieoczekiwane reakcje publicz-
ności stała się nieco chaotyczna i męcząca. Wolałbym w tym czasie usły-
szeć raz jeszcze śpiewającą dąbrowską. Czy to na serio, czy to w parodii. 
i nie ważne czy czysto, czy z fałszem.

112 Kultura

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

To nie do końca spektakl, ani nawet monodram. To też nie recital, ani nie koncert. To nie kabaret, ani show, rzecz daleka od stand up’u, cz nawet 
benefisu. To mistrzowsko poprowadzona teatralna hybryda, czerpiąca garściami z rozmaitych technik i form, a przede wszystkim osobowości 
twórczyni i jednocześnie wykonawczyni. 

Recenzje teatralne
Teatr Mały, scena Teatru Współczesnego w Szczecinie

„Kobieta zagrożona niskimi świadczeniami emerytalnymi”

foto: piotr nykowski



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

8.12.18
godz.16:30 i 19:30

Opera na Zamku w Szczecinie

17.11.18
godz.16:30 i 19:30

Opera na Zamku w Szczecinie

 2.03.2019
godz. 17.00 i 19.15

Teatr Lalek PLECIUGA w Szczecinie



Współwłaściciel agencji reklamowej 
„BOnO” i “Bene Sport Centrum”, 
koordynator organizacji 15. Mistrzostw 
europy w pływaniu oraz turnieju 
pekao  Szczecin Open, wielki 
miłośnik tenisa i innych sportów 
rakietowych.

krzysztof Bobala

Działacze 
– partacze

kocham siatkówkę. Tą informacją już niejednokrotnie dzieliłem 
się z naszymi drogimi Czytelnikami na łamach prestiżu. Oczy-
wiście, że tenis bardziej, ale siatkówka jest na podium moich 
ulubionych dyscyplin. Siedzę z lampką czerwonego wina z wy-

piekami na twarzy i z ciśnieniem pewnie w okolicach dwustu. Właśnie 
zakończył się mecz naszych reprezentantów z  drużyną Serbii rozgry-
wany w ramach Mistrzostw Świata. To już drugi mecz z Serbami na tej 
imprezie. i to drugi wygrany. Okazuje się także, że wcale nie musi to być 
z  nimi, na mistrzostwach, mecz ostatni. Jak wszystko dobrze pójdzie 
to możemy się jeszcze spotkać w finale lub w walce o brązowe medale. 
pokażcie mi imprezę rangi mistrzowskiej, w której spotykamy się z tym 
samym przeciwnikiem trzykrotnie. Ten system rozgrywek to jakiś żart 
siatkarskich działaczy spod znaku światowej federacji FiVB. ale to prze-
cież nie koniec radosnej twórczości tych, którzy podobno dbają o dobro 
tej wspaniałej dyscypliny. Losowania, które wywołują u kibiców jedynie 
salwy śmiechu i zażenowanie. Okazuje się, że właściwie cały siatkarski 
świat już wcześniej wiedział jaki będzie rozkład grup, bo przecież ściany 
„muszą” pomóc gospodarzom, czyli Włochom. ale na szczęście sport 
jest ciągle sportem, bez względu na działaczy. Włosi, którzy dolosowali 
sobie Serbię i nas, kiedy dostali prawdziwy „łomot” od Serbów, zastana-
wiają się jeszcze, czy przypadkiem nie pomajstrować przy przyjętym już 
planie rozgrywek i nie przesunąć meczu gospodarzy z polakami o trzy 
godziny wcześniej, aby nasi odpoczywali o tyle mniej. Co to znaczy? Jak 
to możliwe? Gdzie tutaj duch sportu. a to wcale nie koniec kuriozalnych 
decyzji i zmian na ostatnią chwilę. Okazuje się, że właściwie już w trak-

cie imprezy ogłoszono zmianę w  technice „nabijania na blok”. nagle 
w  środku najważniejszej tegorocznej imprezy siatkarskiej na świecie, 
zawodnicy dowiadują się, że to czego się uczyli, co do tej pory dawa-
ło im punkty w rozgrywkach ligowych i meczach reprezentacji już jest 
nieprawidłowe. pogubieni siatkarze, całkowicie zagubieni i sfrustrowani 
sędziowie. Wygląda to żałośnie. Tyle o siatkówce, bo aktualnie przeży-
wamy w domu emocje związane z dobrą grą polskiej reprezentacji, ale 
podobne show fundują nam działacze rządzący innymi dyscyplinami. 
W moim ukochanym tenisie zaczęli ostatnio mieszać przy systemie roz-
grywek aTp, ale to jeszcze nie jest najgorsze. W 1900 roku niejaki dwight 
davis z własnych oszczędności zakupił srebrny puchar, którym uhono-
rował zwycięzców meczu pomiędzy reprezentacją Harvard University 
a brytyjskimi studentami. Tak narodziły się rozgrywki o puchar davisa, 
jedne z najbardziej rozpoznawalnych rozgrywek drużynowych na świe-
cie. Wszystko było poukładane, aż do tego roku, kiedy to jacyś szaleni 
działacze postanowili po 118 latach stwierdzić, że historia nie ma żad-
nego znaczenia, że wszystko co było do tej pory, było złe. i oczywiście, 
z jakiś wyimaginowanych powodów, trzeba to zmienić. i to jak najszyb-
ciej. Tylko nikt nie potrafi nam podać powodu, odpowiedzieć na pyta-
nie – dlaczego? Chociaż tak naprawdę wszyscy wiedzą, że to działania 
wyłącznie dla kasy. dlatego nie znoszę działaczy. i to bez względu czy 
to dotyczy moich ulubionych dyscyplin, czy tych, którym przyglądam się 
sporadycznie. Jak można psuć imprezę, widowisko, dyscyplinę, tylko dla 
swoich małych korzyści? To pytanie do całej rzeszy tzw. „ludzi sportu”, 
chociaż tak naprawdę to sport bez działaczy byłby o wiele piękniejszy. 





Lider grupy pod Budą – andrzej Sikorowski

Biznes i sztuka – m.in. Mariusz kałamaga, radosław Bielecki, adam Grochulski
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Szczecińskie święto tenisa
kolejna edycja pekao Szczecin Open już za nami! najdłuższy mecz trwał 
163 minuty, zużyto 3000 piłek, a na piątkowym bankiecie pojawiło się 
807 osób. Finał tenisowego challengera wygrał argentyńczyk Guido an-
dreozzi, który za zwycięstwo otrzymał 18  290 euro. Turniej odwiedzili 
zawodnicy najwyższej klasy, a także tradycyjnie – spore grono artystów, 
gwiazd i biznesmenów. zabawa upłynęła pod znakiem emocji sporto-
wych, muzycznych oraz towarzyskich.     

                                  kw

foto:  Jarosław Gaszyński

Od lewej: Mariusz Łuszczewski, anna Siergiej, Jarosław GaszyńskiOd lewej: muzycy Jacek „Jazzek” Janaszkiewicz i krzysztof Baranowski

Goście turnieju (m.in. ewa Sawka i Henryk Sawka)

Od lewej agnieszka Bobala, rafał przybylski, dorota Mida

Grzegorz Skorny (rektor WSTe)

 anastazja i Wojciech patora (rajski Ogród)Organizatorzy pekao Szczecin Open – agnieszka i krzysztof Bobala



Maria Borzyszkowska, krzysztof Wakuliński, ewa Sawka

aktorki anna Guzik, katarzyna Chrzanowska

Vip-y na turnieju Lexus OpenTomasz Stockinger w akcji

adam Grochulski opiekuje się gwiazdami na pekao Szczecin OpenTenisista dustin Brown

 aktor Tomasz Stockinger z synem robertem

piosenkarka Urszula dudziak

ewa Sawkarysownik Henryk Sawka, aktorka anna Guzik
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Urodziny w rytmie swinga

przejażdżka z Żeromskim

foto:  Jarosław Gaszyński

Marzena kustra-Szumska i iwona karaśkiewicz

 Jacek „Jazzek” Janaszkiewicz, Marta eva Mazurek

krzysztof paszkowski-Thurow i anna paszkowska, Hanna Choromańska
-Surdej i Szymon Surdej, ewelina przepłata i piotr przepłata

Henryk pojmański, Marta eva Mazurek, Marzena Maj, Teresa kierzkowska

zespół organizatorów z Biblioteki publicznej w Szczecinie, w środku Sylwia Trojanowska

Swing, pięknie podane drinki i klimat lat 20. ubiegłego wieku. 17 Scho-
dów świętowało 2. urodziny w stylu „Wielkiego Gatsby’ego”. zadaszony 
parkiet przed lokalem i dodatkowe bary to tylko niektóre z atrakcji, jakie 
wyjątkowy cocktail-bar przygotował dla zaproszonych osób. Gości przy-
wieziono prosto z domów, dzięki współpracy z grupą polmotor, a o opra-
wę muzyczną zadbał tradycyjnie dJ Jazzek. W podziękowaniu zaproszeni 
odwdzięczyli się nie tylko prezentami i życzeniami, ale przede wszystkim 
– doskonałą zabawą do białego rana.                                                                 kw

z początkiem września odbyła się w całej polsce, kolejna edycja narodo-
wego Czytania. Tym razem, w zabytkowym tramwaju, który przejeżdżał 
ulicami Szczecina, czytano „przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Lek-
torami byli znani i  lubiani przedstawiciele kultury, związani z literaturą 
i słowem jako takim, m.in pisarze: Sylwia Trojanowska, Marek Stelar, iwo-
na Małgorzata Żytkowiak, raper adam Łona zieliński a także Małgorzata 
narożna z księgarni „Fika”. Frekwencja dopisała.                                          ad

foto: Łukasz Wit 

natalia Wójcik, agnieszka drewnowska, konrad kijak

Tomasz połoński

edyta i Sebastian Świderscy

adam (Łona) zieliński

Sylwia Trojanowska, pisarka

artur Malewski i natalia Janus - Malewska



Kroniki 119 

królowa jest tylko jedna

Golf w szampańskim nastroju

foto: Włodzimierz piątek 

Bogumiła Stankiewicz, Sławomir preiss i elżbieta preiss

Henryk Sawka, agnieszka kołakowska i roman kołakowski

Sławomir piński Leszek Wacławczyk oraz laureatki turnieju

Teatr polski początek nowego sezonu artystycznego uświetnił sztuką 
Cat delaney „Lepiej już było”. komediowy spektakl opowiada o biednej, 
emerytowanej aktorce, która trafia do więzienia i… dochodzi do wnio-
sku, że to przyjemne miejsce. Główną rolę koncertowo zagrała Małgorza-
ta Chryc-Filary, która tą kreacją świętowała 35-lecie pracy artystycznej. 
Spektakl został ciepło przyjęty przez publiczność, a po jego zakończeniu, 
podczas bankietu, jeszcze raz nagrodzono aktorki i aktorów teatru grom-
kimi brawami.                                                                                                           kw

dwudniowe Mistrzostwa klubu Binowo park Golf Club odbyły się przy 
pięknej pogodzie. Wydarzenie przyciągnęło liczne grono gości, a zapro-
szeni chętnie brali udział we wszelkich przewidzianych dla nich atrak-
cjach. nie tylko frekwencja dopisała, poziom tegorocznego turnieju także 
był wysoki. Tytuł Mistrza klubu po raz kolejny obronił Szymon Olszewski, 
a Mistrzynią klubu została dorota Jankowska. Mistrzem Juniorów, tak jak 
rok temu, został patrik Fassero Gamba, a Mistrzynią Juniorek – ala kulig. 
Jak zwykle, rywalizacja miała charakter zabawy, a wszystkim uczestni-
kom dopisywały wyśmienite humory.                                                                                  kw

foto: materiały prasowe 

Trener Janusz kulig i goście BiM's pLUS

edyta arłukowicz, Magdalena Sieńko

Beata radziwanowska, Bogumiła Wolańska

Małgorzata dzieciniak, piotr Ochman

piotr Ochman, Małgorzata dzieciniak, Stefan Szaciłowski

iwona Marta Gątkiewicz, Violetta podleszańska

Sławomir piński, Leszek Wacławczyk, andrzej Śliwiński, Bartosz Majewski

Monika piechota, Jakub Szymański

profesor Stefan Friedrich i prof. Mariola Friedrich

Joanna Wilczyńska-Mikee i Marek drążkowski

Marcelina Celeberek-płotczyk, ewa komecka
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Bulwary z misją

dzień pięknego uśmiechu

foto:  Łukasz nyks

daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Miasta Szczecina, andrzej Szrajber (komenda 
Miejska policji), Mirosław Gosieniecki (WOpr), Marcin kłosiński (komenda Miejska policji)

 Tancerze z abballu dance Studio

Od lewej: Michał pawłowski (replay dance Studio), Michał Stawicki (Heart Break – Studio Tańca), 
anna kowalska (Studio Tańca anna kowalska), Marcin parcheta, mistrz świata w tajskim boksie

agnieszka zalewska (polska Fundacja przeciwdziałania 
Uzależnieniom), daniel Wacinkiewicz, andrzej Szrajber

zespół Fabryki Uśmiechu: Gabriela Wojewódzka, agnieszka Lach, dorota 
zawidzka, edyta kogut, damian Hejman, izabella doniec-zawidzka, emilia 
ninkiewicz, zofia kruszewska, patrycja koziara, Monika Wallas

akcja Bulwary Miejsce Spotkań, czyli „Jasna strona mocy”, to kampania 
społeczna mająca na celu pokazanie, że nie trzeba używek, żeby dobrze 
się bawić. podczas ostatniego wydarzenia na odwiedzających czekało 
sporo atrakcji. Można było m.in. poznać tajniki tai chi od wielokrotnego 
mistrza świata Marcina parchety oraz spróbować swoich sił w graffiti 
pod okiem Macieja „kredy” Jurkiewicza. Były także tańce o które zadba-
li profesjonaliści: anna kowalska (dance Studio) oraz finalista You Can 
dance Michał pawłowski.                                                                                       kw

Fabryka zdrowego Uśmiechu to gabinet stomatologiczny, który cechuje 
rodzinny klimat, profesjonalizm i zaangażowanie specjalistów. nic dziw-
nego, że podczas dnia Otwartego uśmiechniętą klinikę odwiedzili nie 
tylko dorośli, ale też dzieci oraz młodzież. Goście mogli zadać kilka pytań  
o nowoczesne nakładki prostujące invisalign i zrobić za darmo skan uzę-
bienia. Czas upłynął wszystkim w pogodnej atmosferze, a o podniebienia 
zaproszonych zadbało smakowite Bistro na Językach.                                 ad

foto: Jarosław Gaszyński 

zawodnicy Muay Thai Gym

izabella doniec-zawidzka, Jakub 
Gołuński, dorota zawidzka

Graffiti wykonał Maciej (kreda) Jurkiewicz

Słoneczna klinika i uśmiechnięci pracownicy

Gabriela Wojewódzka, aleksandra 
Bukowiec, dorota zawidzka

pomysłodawczymi projektu 
agnieszka zalewska (pFpU)

Blanka dzięciołowska (atelia nieruchomości)



podczas pekao Szczecin Open miała miejsce premiera niezwykle nowo-
czesnego i luksusowego pojazdu – Lexusa UX. Wydarzenie przyciągnęło 
liczne grono gości. na premierze pojawili się znani sportowcy, muzycy, 
aktorzy, politycy, biznesmeni oraz dziennikarze. Wieczór zorganizowany 
przez salon kozłowski wyróżnił się znakomitą atmosferą, a o podniebie-
nia gości tradycyjne zadbało exotic restaurants, serwując pyszne, eg-
zotyczne dania. Wydarzenie poprowadzili Małgorzata i Jan kozłowscy, 
właściciele szczecińskiego salonu Lexusa.                                                        kw
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nowe auto prezentuje się wyśmienicie

Tenis, gwiazdy i nowy Lexus

nowy salon świętował otwarcie

foto: Jarosław Gaszyński 

arek Błaszak, agnieszka dębińska (dyrektor zpSB), karolina Gryczuk, 
Jacek Gryczuk, Halina dębińska, aleksander nebratenko (alfa)

Od lewej: Michał kozłowski (Lexus kozłowski), lekkoatleta Marcin 
Lewandowski, Mariusz Łuszczewski (exotic restaurants)Od lewej: Mirosław Sobczyk (zapol), anna Siergiej, piotr Tomaszewicz (Tomaszewicz developer) 

 Mecenas paulina kozłowska, agnieszka Jesionka 
(Washpro), karol Tomczak (apart Hotel Międzyzdroje) 

krzysztof dranikowski (Lexus kozłowski)

Quady, motocykle, samochody. Mamy nowe miejsce na motoryzacyjnej 
mapie Szczecina. przy ulicy Gdańskiej otwarto największy w polsce sa-
lon polaris. W lokalu można obejrzeć prawie wszystkie modele marki. 
podczas uroczystego otwarcia na wszystkich gości czekała moc atrak-
cji, zaprezentowano także ciekawe modele z gamy polarisa. po oficjalnej 
części zaproszeni goście wybrali się na afterparty do Lulu Club. W klubie 
czekała na nich świetna muzyka, loża Vip oraz powitalne drinki. zabawa 
trwała do białego rana!                                                                                           kw

foto: Jarosław Gaszyński 

Miron Tymoszewicz z partnerką 

dariusz Ożóg (dad CarS), ewa Sawka, Łukasz 
Michalina (polaris), Tomasz dębiński (polaris)

Sławomir Gozdur (Slav aUTO) z partnerką 

Od lewej: Małgorzata i Jan kozłowscy (Lexus kozłowski)

Łukasz Michalina, Jakub Jawor 



Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

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  
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
Squash na Rampie (obok KJ) ul. Jagiellońska
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2  
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127 
Universum al. Wojska Polskiego 39

ZDROWIE I URODA

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
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
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5 
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1 
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska  7
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9 
Medestetic ul. Okulickiego 46
Odnowa  al. Bohaterów Warszawy  Galeria Nowy Turzyn, I piętro    
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
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
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 

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
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  ul. Nowy Rynek 2 
Willa Ogrody ul. Wielkopolska  19  
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65 
Wół i Krowa ul. Wielka Odrzańska 20
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  
Brancewicz al. Jana Pawła II  48 
Centrum Mody Ślubnej ul. Krzywoustego 78  
Chiara Boutique ul. Bogusława 12/2 i 11/1 
Clochee ul. Bogusława 10/2
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11 
Hexeline CH Galaxy - parter   
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 
Via di moda al. Wojska Polskiego 20 
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 

Fabryka  Deptak Bogusława 4/1 
Fanaberia Deptak Bogusława 
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego  4  
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Mała Francja ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 
Secesja Cafe al. Jana Pawła II 19/1  
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

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

Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2  
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45 
Neptun Developer ul. Ogińskiego 15 
SGI  pl. Hołdu Pruskiego 10
Siemaszko al.Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska  20/4 
Apartamenty ul. Panieńska 11

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
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 
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34

GABINETY LEKARSKIE

AMC ul. Langiewicza 28/U1
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
USG dr Magdalena Salamaga ul.Arkońska 51/4
Vitrolive Przychodnia Ginekologiczna al. Wojska Polskiego 103

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

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 sekretariat- kancelaria adwokacka św. Ducha 5A/12 
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 
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 
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria adwokacka ul. Narutowicza  12
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
Cafe 22 pl. Rodła 8
Cafe Hormon ul. Monte Cassino 6
Coffee Costa  GK KASKADA
Coffee Costa  CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Columbus Coffe ul. Królowej Jadwigi 12 
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro



 Apartamenty nad morzem 

Villa 44

Świnoujście, ul. Marii Konopnickiej 8

24 apar tament y  /   5  Kondygnacj i   /   Park ing podziemny

Tarasy   /   Ogrody  /   3  Standardy w ykończenia  wnętr z  –  S i lver  Gold Plat inum

90 m od promenady  /   250 m od plaż y

Elegancja  i  s t y l .    Nowoczesne wzornic t wo.    E rgonomia  wnętr z .

Biuro
ul. Langiewicza 28 U 2
Szczecin

Sprzedaż
+ 48 601 561 777

poczta@tlsdeveloper.pl
www.villa44.pl



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

Miesiąc walki 
z rakiem piersi.

Drogie Panie -  
nie zapominajcie  
o badaniach!


