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Mercedes GLC. 
Zachwyca nie tylko pięknem.
SUV czy coupé? Oto pytanie, które zadajesz sobie, patrząc na nowe modele Mercedes-Benz GLC.    
Różni je sylwetka i stylistyka wnętrza, łączy – nowoczesna technologia, przywiązanie do luksusu  
i wrażenie prawdziwego komfortu. Który samochód wybierzesz? Odwiedź salon Mercedes-Benz  
i odkryj wszystkie zalety nowych modeli. 

od 1832 PLN netto/m-c*

GLC SUV

Pierwsza rata gratis!

* Rata miesięczna netto dla GLC SUV 220 d 4MATIC w programie finansowania Lease&Drive 1%  
dla przedsiębiorców (wpłata wstępna: 10% ceny netto pojazdu, okres umowy: 36 miesięcy,  
przebieg średnioroczny: 25 000 km; Pakiet Gwarancyjny +24M/120 000 km gratis!).  
Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

GLC SUV 220 d 4MATIC – zużycie paliwa (średnio) – 5,3 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 136 g/km.
GLC Coupé 220 d 4MATIC – zużycie paliwa (średnio) – 5,2 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 137 g/km.

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: +48 91 48 08 714, 48 08 719; Stare Bielice 128, Koszalin, tel.: +48 94 34 77 376
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07 / 04
YOUnique 

Club
Jeansy jeszcze nigdy nie były tak wyjątkowe! Younique Club przybywa  

do Szczecina! 
 
W sobotę 7-go kwietnia w salonie marki Liu Jo w Galerii Kaskada 
powitamy wiosnę niezwykłym wydarzeniem – Younique Club.  
Po sukcesie we Włoszech i kluczowych europejskich miastach 
przyszedł czas na Szczecin. Spotkanie będzie niepowtarzalną okazją, 

aby odmienić swoją garderobę w nadchodzącym sezonie.

Tego dnia w salonie Liu Jo czekać nas będzie wiele niespodzianek. Szczeciński 
butik na jeden dzień zmieni się w kreatywną pracownię, w której wszelkie 
wariacje na temat jeansu będą dozwolone. Każdy element denimowej 
kolekcji marki Liu Jo może zostać poddany personalizacji przez włoskich 
specjalistów w dziedzinie krawiectwa i hafciarstwa. Bogata oferta ćwieków, 
cyrkonii i innych ozdób pozwoli na stworzenie niepowtarzalnych projektów. 
Ideą akcji jest przeistoczenie jeansów w zaskakujący element garderoby,  

który odzwierciedli naszą osobowość. 

Serdecznie zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie wszystkie
miłośniczki mody!

*Personalizacji podlegają jeansy marki Liu Jo. Szczegóły 
pod numerem tel.: 91 810 20 10 lub w salonie Liu Jo, 

Galeria Kaskada, al. Niepodległości 36, Szczecin.
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„aktor jest dwa razy nieszczęśliwy w życiu – kiedy gra i kiedy nie gra. 
To zawód potwornie niesprawiedliwy. Nic w nim się nikomu nie 
należy. Są wśród nas tacy, którzy potrafią walczyć, i tacy, którzy 
nie umieją.”  

Ta wypowiedź Piotra Machalicy skłoniła mnie do refleksji nad zawodem aktora. 
W efekcie powstała nasza sesja okładkowa z udziałem Piotra Bumaja, Filipa Cem-
bali, Wojciecha Sandacha. To utalentowani, wszechstronni i co tu dużo mówić – 
świetnie wglądający aktorzy, doskonale znani miłośnikom szczecińskich teatrów.                                                                                                      
Jak mówią zgodnie panowie – aktorstwo to wieczne przekraczanie granic i walka 
o uwagę widza. – Pamiętam taką sytuację: byłem gościem jednej ze szkół i któryś 
z uczniów zapytał mnie jakie to uczucie, kiedy muszę wystąpić na scenie nago. 
No cóż, ekshibicjonistą nie jestem i nie czerpię przyjemności z publicznego ob-
nażania się. Każde wystąpienie na scenie to wyjście ze strefy komfortu – mówi 
Wojtek Sandach. – Natomiast Piotr Bumaj dodaje: – Aktor jest postrzegany z jed-
nej strony jako nadczłowiek, ktoś wyjątkowy i nadzwyczajny z drugiej strony jako 
ktoś szalony, spontaniczny i odrealniony – są też opinie, które ten zawód traktują 
z politowaniem – a wy w tej pracy sobie coś poczytacie, coś powiecie, trochę po-
skaczecie, powygłupiacie się… Ja się tego zawodu cały czas uczę. Najtrudniejsze 
w tej profesji jest to, że cały czas jesteś oceniany. 

Na specjalne zaproszenie Prestiżu aktorzy postanowili się wcielić w rolę modeli. 
Sesja nawiązuje nieco do kultowego teledysku Madonny „Vogue”, estetyki czarno
-białych filmów i złotych czasów Hollywood.  W trakcie zdjęć okazało się, że pa-
nowie doskonale się bawią. Nic dziwnego, bowiem przy zdjęciach mogli wykorzy-
stać swój aktorski warsztat. – Pozowanie przed obiektywem aparatu jest mocno 
wpisane w zawód aktora, w naszą próżność – nie ma wątpliwości Filip Cembala.

Co jeszcze szczególnie polecam w marcowym wydaniu? Wiosna powita nas so-
lidną dawką dobrych koncertów. Śmiało można powiedzieć, że Szczecin staje się 
kolebką wartościowych wydarzeń muzycznych. Od świetnych koncertów jazzo-
wych, przez muzykę klasyczną, po dobre klubowe brzmienia. Prestiż ma zaszczyt 
i przyjemność patronować tym wydarzeniom. Pragnę zwrócić szczególną uwagę 
na Szczecin Music Fest, który już po raz 15 zagości w naszym mieście. Wiosną 
i  latem odbędą się fantastyczne koncerty, a wśród nich m.in. Gentelman – naj-
bardziej popularny i  ceniony wykonawca reagge w  Europie. Co to oznacza dla 
czytelników Prestiżu? Będziemy mieli dużo biletów do rozdania. Zachęcam do 
zaglądania na nasz profil na Facebooku: www.facebook.com/prestiz.magazyn.
szczecinski/

Izabela Marecka 
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Krzywym okiem
Powoli kształtu nabiera projekt Morskiego Centrum Nauki, które stanie 
na Łasztowni. Władze województwa, instytucji oraz twórcy koncepcji 
artystycznej obiektu rozmawiali z przedstawicielami zachodniopomor-
skich uczelni, instytucji kultury środowiska nauczycielskiego na Pomorzu 
Zachodnim, popularyzatorami nauki i zawodów związanych z morzem 
o tym co i jak w nim pokazać. Ale swoje pomysły może zgłosić każdy i za-
proponować jakąś postać, zjawisko lub urządzenie, które powinno być 
pokazywane na przyszłej wystawie. Finalna koncepcja artystyczna Mor-
skiego Centrum Nauki powstanie do 30 czerwca 2018 roku. Wystawy 
związane będą m.in. z morzem, żeglugą, rybołówstwem i będą osadzone 
w realiach regionu. Zakończenie budowy Morskiego Centrum Nauki im. 
prof. Jerzego Stelmacha przewidywane jest na rok 2020. No to jest czas 
na zgłaszanie pomysłów. I szerokie pole do popisu. Bo i powinno się tam 
upchać np. łodzie Wikingów, rybacki kuter z okolic Darłowa, U-Boota ze 
szczecińskiej stoczni oraz np. bulaje z gigantów, które powstawały pod 
koniec XIX i na początku XX wieku (bo w Szcze-
cinie budowano największe w  dziejach żeglugi 
statki pasażerskie, które biły potem  rekordy 
prędkości), jakiś kawałek jednostki zbudowa-
nej i  oddanej w  czasach socjalizmu dla ZSRR, 
kawałek styropianu strajkującego stoczniowca 
z 1980 roku, jedno z jajek, którymi stoczniowcy 
obrzucili ministra gospodarki Jacka Piechotę jak 
przyjechał zamykać zakład kilka lat temu. Do 
tego inne atrakcje np. symulatory ruchu statku 
(własnoręcznie można byłoby się władować na 
mieliznę),  symulator sztormu na morzu (deli-
kwent wchodzi do jakiegoś pomieszczenia i od 
razu dostaje w twarz powietrzem z włączonego 
na maksa wentylatora i  ktoś go oblewa zimną 
wodą z  wiadra), szorowanie pokładu żaglowca 
szczoteczką do zębów, oprawianie świeżo zło-
wionych ryb, warsztaty dla pań pt. dlaczego 
kiedyś było warto być „marynarzową” oraz dla panów – jak mieć narze-
czoną w każdym porcie, opowieści lekarza wenerologa o tym co można 
było złapać w portowych burdelach oraz lokalnych weteranek najstar-
szego zawodu świata o  tym z  jakich stron  przypływali w  ich ramiona 
marynarze słodkich i słonych wód. Oprócz tego stoiska z wykonywany-
mi na miejscu tatuażami o tematyce morskiej (z nieodłączną, żenującą 
kotwicą na przedramieniu) oraz tradycyjne pamiątki znad Bałtyku, czyli 
np. góralska ciupaga z napisem „Pozdrowienia z Kołobrzegu”. A w muze-
alnym bufecie koniecznie i wyłącznie dania z ryb oraz innych owoców 
Morza Bałtyckiego. A przy wejściu koniecznie „na dobry początek” mała 
kanapeczka z paprykarzem szczecińskim. Kto nie zje, ten nie zwiedza.

Mamy kolejną fajną awanturę w Szczecinie związaną z pewną miejską 
inwestycją. Kosztowną nieco, bo za 7,3 miliona złotych. Chodzi o parking 

przy ulicy Hangarowej (typu „Park&Ride”). Radni najpierw zgodzili się, 
aby obiekt powstał. Ale teraz dziwią się dlaczego akurat w tym miejscu, 
dlaczego kosztował aż tyle i dlaczego kierowcy nie chcą tam parkować 
swoich samochodów. Bo na prawie 460 miejsc codziennie zajętych jest 
tak między 30 a 50. Pełen był tylko raz – podczas ubiegłorocznych fina-
łów regat The Tall Ships Races. No i teraz radni szukają winnych, a raczej 
jakiegoś kozła ofiarnego na którego będzie można zwalić winę za tę kolej-
ną inwestycyjną porażkę w mieście. Zawiesić jego głowę przy wejściu do 
magistratu oraz ogłosić wszem i wobec, że to ON dał ciała. Trwają także 
usilne poszukiwania rozwiązania poprawienia frekwencji na parkingu. 
Bo oprócz tego, że hula po nim wiatr z pobliskiego lotniska, to znajduje 
się na nim tylko jeden toi-toi. I to chyba w dodatku zepsuty. Radni i wła-
dze miasta zachodzą więc w głowę co zrobić, żeby przekonać kierowców, 
aby zostawiali na parkingu samochody, przesiadali się od środków komu-
nikacji miejskiej i nimi zmierzali w kierunku centrum Szczecina. Ale to nie 

łatwa sprawa. Bo nie ze szczecinianami takie 
numery! Przecież lepiej pchać się furą do cen-
trum i potem szukać przez pół godziny miejsca 
do parkowania. Na Hangarowej niech sobie par-
kują przyjezdni. Ale okazuje się, że w Urzędzie 
Miejskim podobno powstał już tajny plan uzdro-
wienia całej sytuacji. Ochrzczony został krypto-
nimem „Jak nie marchewką ich, to kijem”. Otóż 
miasto opracowało kilka sposobów mających 
skusić kierowców do korzystania z  parkingu. 
Jednym z nich mają być atrakcyjne i skąpo ubra-
ne hostessy, które skuszonym będą serwować 
gorącą kawę, herbatę, czekoladę, barszczyk, 
paszteciki, hot dogi oraz tosty (do wyboru). To 
marchewka. Jak z nią nie wyjdzie, to miasto ma 
w zanadrzu kij. I to w kilku postaciach. Np. kij nr 
1 – drogówka. Policja ma stać tuż przy parkingu 
i  losowo wybierać „chętnych” do skorzystania 

z  jego usług. Dobra wiadomość jest taka, że szczególnymi względami 
będą się cieszyć kierowcy aut z rejestracjami spoza Szczecina próbujący 
z Prawobrzeża dostać się do centrum. Lepiej niech szukają innej drogi do 
miasta. Albo kij nr 2 – księża podczas spowiedzi mają zadawać zmotory-
zowanym grzesznikom, w formie pokuty oczywiście, zostawianie aut na 
parkingu np. przez tydzień, miesiąc, kwartał. Wszystko zależy od tego 
co dany delikwent ma na sumieniu, wyraża skruchę i obiecuje poprawę. 
A po miesiącu parkowania niejednemu odechce się grzeszyć. Chyba, że 
w  międzyczasie wpadnie w  objęcia parkingowych hostess.  Apelujemy 
więc do kierowców. Zacznijcie korzystać z Park&Ride dobrowolnie. Bo 
jak nie skuszą was czarujące spojrzenia diablic w miniówkach, to może 
Was spotkać kara – tu, na Ziemi oraz w zaświatach. 

Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem 
i podobno niezłym dorobkiem. Aktualnie 
dziennikarz Kuriera Szczecińskiego.
Od kilku lat dźwiga, choć nie sam, lubianą 
przez wielu i znienawidzoną przez niektórych 
specjalną kolumnę w magazynie „Kuriera” 
pod nazwą „Kurier Towarzyski” próbując 
satyrycznie przedstawić m.in. świat lokalnej 
polityki. Namiętny wielbiciel kobiet, hucznych 
imprez towarzyskich, dobrej kuchni 
oraz polskiej kinematografii.

Dariusz Staniewski

Rysował: Grzegorz Dolniak

PIERWSZA PRYWATNA
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

od 1983 roku

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



reklama

Klubokawiarnia Miejska to miej-
sce stworzone z  pasji do praw-
dziwej, rzetelnej kuchni opartej 
o  świeże, sezonowe produkty, 
z  menu uwzględniającym zarów-
no tradycyjne, jak i  nowoczesne 
gusta kulinarne. Pyszne kok-
tajle, wyselekcjonowane wina 
i  rzemieślnicze piwa umilą czas 
spędzony w  pięknych i  dopra-
cowanych wnętrzach Miejskiej. 
Właściciele, zainspirowani desi-
gnem lat 60-tych największych 
metropolii świata, zapraszają na 
cykliczne wydarzenia kulturalne 
i muzykę na żywo.
Szczecin, ul. Śląska 12/1

Fryzjer damski, barber, gabinety 
kosmetyczne, medycyna este-
tyczna oraz stylizacja paznokci 
i  rzęs metodami 1:1 oraz 2D i 3D 
– to wszystko znajdziemy w nowej 
klinice urody Pegasownia. Zespół 
profesjonalistów kompleksowo 
zadba tu o nasz wygląd i stanie na 
wysokości każdego zadania, by-
śmy poczuli się komfortowo i wy-
jątkowo. Zabiegami medycyny es-
tetycznej (wypełniacze, botoks, 
mezoterapia igłowa) zajmuje się 
dr. n. med. Magdalena Janeczek, 
a  w  ramach kosmetyki możemy 
liczyć na zabiegi na twarz, depila-
cję, pielęgnację stóp.
Szczecin, ul. Zofii Nałkowskiej 13

Galeria 
Szpargałek

To pierwsze takie miejsce w  Pol-
sce i  raj dla łowców okazji, in-
spirowany brytyjskimi „Charity 
Shops”. Znajdziemy tu pochodzą-
ce z  ośmiu ekoportów Szczecina 
rzeczy z  drugiej ręki – wszystko 
w  dobrym stanie: od zabawek 
i  książek przez sprzęt sportowy 
i  AGD po meble i  dekoracje. Każ-
dej rzeczy nadano punktację prze-
liczaną na kwotę, którą należy 
wpłacić na cele charytatywne, na 
rzecz organizacji pożytku publicz-
nego w Szczecinie lub działającej 
na rzecz mieszkańców naszego 
miasta. Galeria otwarta będzie 
w każdą środę w godz. 11-18. 
Ekoport u zbiegu 
ul. Arkońskiej i Harcerzy

Klubo 
Kawiarnia MiejskaPegasownia

Lokal zaprasza wszystkich sma-
koszy na naleśniki każdego ro-
dzaju: deserowe dla osłody, obia-
dowe dla bardziej wygłodniałych. 
W  menu także zupy, sałatki, na-
leśnikowe makarony, wina, rze-
mieślnicze piwa oraz ciepłe i zim-
ne napoje. Zebra systematycznie 
zaskakuje nowymi smakami i po-
mysłami na pyszne dania. Orga-
nizuje także eventy tematyczne 
jako zaproszenie do kulinarnej 
przygody. Dodatkowo w  klimaty-
zowanej sali na 40 osób można 
zorganizować imprezy okoliczno-
ściowe, począwszy od urodzin, 
imienin, komunii i rocznic, a koń-
cząc na imprezach firmowych. 
Szczecin, ul. Śląska 42/3

Naleśnikarnia 
Zebra

PIERWSZA PRYWATNA
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

od 1983 roku

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





Ślubne detale

W tym sezonie projekty sukien ślubnych są proste, z zaznaczeniem de-
tali, które odgrywają tu znaczącą rolę. Długości sukien to nieśmiertelne 
maxi i midi. W tym sezonie Fanfaronada zdecydowanie stawia na mocno 
wycięte lub odkryte plecy.  Na takie rozwiązanie może sobie pozwolić 
każda z pań, dzięki specjalnym konstrukcjom zawierającym usztywnie-
nia na biuście (wkładki) oraz elastycznym, niemal niewidzialnym siat-
kom.

ad

Fot. Fotografika Horyzonty
MUA: Joanna Manicka

Model: Weronika / Neva Models

Koronkowe aplikacje, minimalizm, odkryte plecy i klasyczna biel przeła-
mana zielenią – tak wygląda nowa kolekcja ślubna Fanfaronady – Bridal. 

Jest piękna, subtelna i uniwersalna.
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Szczecin Music Fest 

Geniusze i rewolucjoniści 
Szczecin Music Fest już po raz 15 rozgości się w mieście. Wiosną i latem w przyjaznych przestrzeniach Filharmonii, Zamku i klubu K4 odbędą się 

koncerty fantastycznych artystów. Tą ekscytującą wyliczankę zaczynamy od pewnego… Gentlemana.

Miłość, pokój i reggae

„W muzyce nie liczy się narodowość, ale to, czy czujesz jej ducha, jesteś 
szczery i prawdziwy. Mnie zaakceptowali jamajscy muzycy, bo wiedzieli, 
że właśnie taki jestem”. 

Gentleman to najbardziej popularny i ceniony wykonawca reggae w Euro-
pie. Śpiewa w języku angielskim lub w patois – kreolskim dialekcie używa-
nym na Jamajce. Śpiewa o pokoju, miłości, nadziei oraz rzeczywistości, 
która go otacza. Dorastał w Kolonii, ale swoje pierwsze kroki sceniczne 
stawiał na Jamajce, gdzie wyjechał jako nastolatek. Zafascynowany mu-
zyką Boba Marley’a oraz kulturą karaibską, po powrocie do Niemiec na-
wiązał współpracę z zespołem Freundeskreis, a następnie z kolektywem 
Silly Walks Movement. Jego kariera nabrała tempa po wydaniu debiutanc-
kiej płyty „Trodin On” (1999), która zwróciła uwagę krytyków i spowodo-
wała zainteresowanie artystą w całej Europie. Nagrany jeszcze w latach 
90. utwór „Tabula Rasa” wspólnie z  Freundeskreis i  Mellowbagiem wy-
wołał sporo zamieszania. Obecnie uważany jest za legendarny kawałek 
i jeden z najlepszych utworów hip hopowych jaki kiedykolwiek powstał. 

Źli chłopcy jazzu

Noszą zasłużony przydomek The Bad Boys OF Jazz. Hypnotic Brass En-
semble to najbardziej niesamowity i roztańczony kolektyw rodzinny gra-
jący na instrumentach dętych. Opisywanie ich koncertów to niezwykle 
trudna sprawa, a określenia, takie jak: „huragan”, „sztorm” czy „torna-
do”, nawet w połowie nie oddają tego, co dzieje się zarówno na scenie, 
jak i wśród publiczności. 
Są synami trębacza Phila Cohrana, współpracownika legendarnej Sun Ra 

Arkestra. Występowali razem z Princem, Mos Defem, Wu Tang Clan, Ery-
kah Badu i De La Soul, należą do ulubionych składów Damona Albarna 
i  Tony’ego Allena. Ich najpopularniejszy utwór, „War”, trafił na ścieżkę 
dźwiękową kinowego hitu „Igrzyska Śmierci”. Podczas gdy inni coraz 
chętniej sięgają po elektroniczne brzmienia, oni pozostają wierni wpły-
wom jazzu, funku, soulu i hip-hopu w klasycznym wydaniu i właśnie dlate-
go – szczególnie w wersji live – zarażają niewymuszoną pozytywną ener-
gią. Uwielbiają koncerty klubowe, ale potrafią rozgrzać też publiczność 
wielkich imprez – grali na głównych scenach największych plenerowych 
festiwali, m.in. Glastonbury i Roskilde dla 100-tysięcznej publiczności!

Rozśpiewany feminizm

Dee Dee Bridgewater jest najsłynniejszą jazzową wokalistką naszych cza-
sów. Występuje na największych festiwalach jazzowych, na swoim kon-
cie ma trzy nagrody Grammy, kilkanaście płyt, tysiące koncertów i nagra-
nia z jazzowymi wyjadaczami, praktycznie z każdej dekady.

Dee Dee Bridgewater urodziła i wychowała w Tennessee. Bardzo szybko 
podjęła decyzję o zawodowym związaniu się z muzyką. Miała wszystkie 
atuty rasowej wokalistki: mocna, ciemna barwa, dobra prezencja, wro-
dzony sex appeal i  przebojowość. Zawsze popularna wśród mężczyzn, 
wzbudzała zazdrość wśród rówieśniczek, bardzo lubiła zwracać na sie-
bie uwagę kolorowym strojem i stanowczym zachowaniem. Miała trzech 
mężów: pierwszy z nich dał jej nazwisko, którego używa do dzisiaj, dru-
gi wprowadził ją do świata teatru, ostatni i obecny – francuski impresario 
do dziś bierze udział w organizacji jej koncertów. Z każdym z nich woka-
listka ma jedno dziecko. Jej druga córka – China Moses załapała wokal-
nego bakcyla i robi karierę we Francji. Dee Dee słynie z zabierania głosu 
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w publicznych dyskusjach na temat aborcji. Jest zwolenniczką prawa do 
legalnej aborcji. W wywiadach często powołuje się na wyznawane przez 
siebie wartości: wolność, niezależność, a także równość (zarówno raso-
wą,  jak i płciową).

Elektryczny mistrz

Żywa legenda jazzu, najwybitniejszy pianista jazzowy naszych czasów. 
Chick Corea był jednym z liderów rewolucji fusion, która skierowała jazz 
w stronę nowoczesności i otworzyła go na elektryczne brzmienia. 

Amerykański magazyn „Downbeat” nazwał Coreę „najbardziej różnorod-
ną i  nieprzewidywalną postacią w  jazzie”. Artysta brał udział w  nagry-
waniu przełomowych dla fusion albumów Milesa Davisa (m.in.„Bitches 
Brew”), następnie był założycielem i filarem formacji Return to Forever 
– jednej z najważniejszych grup fusion w historii. Grany przez Coreę jazz

-rock wpłynął fundamentalnie na rock progresywny oraz zburzył ścianę 
między jazzem i listami przebojów, dzięki czemu elitarna dotąd muzyka 
zaczęła docierać do milionów nowych słuchaczy. Artysta w jednym z wy-
wiadów powiedział: „Zawsze uważałem, że wszystkie instrumenty to 
tylko narzędzia do robienia muzyki. Pamiętam, jak w 1969 roku brałem 
udział w sesji z Milesem i nie miałem wcześniej styczności z elektrycznym 
pianinem. Ale on mi stanowczo powiedział, żebym siadał i  grał. Potem 
jeszcze pojawiły się syntezatory i dołączyłem je do składu, żeby uzyskać 
bardziej orkiestrowe brzmienie zespołu przez użycie różnych barw instru-
mentu. Jednym słowem staram się iść z duchem czasu i wykorzystywać 
dostępną technologię i  wszelkie możliwości, chociaż fortepian zawsze 
pozostanie moją pierwszą miłością”. 

Na dobry początek

Omar Hakim to jeden z najwybitniejszych i najbardziej rozrywanych per-
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kusistów ostatnich 40 lat. Z  jego talentu 
korzystali, m.in.: Miles Davis, David Bowie, 
Madonna, Michael Jackson, Kate Bush, Bru-
ce Springsteen, D’Angelo i Daft Punk.

Jest synem Hasana Hakima, muzyka or-
kiestr Counta Basiego i Duke’a Ellingtona. 
W czasach dzieciństwa w ich domu bywali 
najwybitniejsi muzycy lat 60-tych, a  mło-
dziutki Omar zapatrzony był zwłaszcza 
w Elvina Jonesa, perkusistę kwartetu Johna 
Coltrane’a. Profesjonalna kariera artysty 
potoczyła się błyskawicznie. Napisać, że 
był to jeden z  najbardziej zapracowanych 
muzyków ostatnich lat to mało – Omar do-
słownie podbił muzyczny świat. Jeśli ktoś 
chciałby dopiero zacząć przygodę z  tym 
muzykiem niech na dobry początek posłu-
cha dwóch utworów w  nagraniu których 
brał udział: „Let’s Dance” Davida Bowie 
i „Get Lucky” Daft Punk i Pharella William-
sa. 

Ten facet od gitary

„Mam już naprawdę spory staż na scenie, a zawsze kiedy mam wyjść solo 
i stanąć na scenie, mając świadomość, że te 200 osób słyszy mój każdy 

dźwięk, jestem przerażony jak dzieciak. 
Wydaje mi się, że każdy myśli: ‘OK, a więc 
to jest ten Dominic Miller, o którym tyle pi-
szą, zobaczmy czy faktycznie jest dobry.”

Świetny gitarzysta, przyjaciel i  współpra-
cownik Stinga od blisko 30 lat, jego muzycz-
na „prawa ręka”. Na scenie kiedy jest czę-
ścią zespołu zwraca uwagę nie tylko gra, 
ale pewnego rodzaju luzem, zachowuje się 
tak jakby gitara była przedłużeniem jego 
ręki – przez to zawsze sobą zwraca uwagę 
i fascynuje.

Dominic Miller jest uznanym gitarzystą 
popowym, klasycznym i  jazzowym. Uro-
dził się w  Buenos Aires, studiował grę na 
gitarze w Berklee College w Bostonie oraz 
w Guildhall School of Music w Londynie. Na 
swoim koncie ma 9 autorskich albumów 
i cieszy się sławą wybitnego muzyka sesyj-
nego, tego z którym każdy chce zagrać. Po-
czynając od końca lat 80-tych wziął udział 

w nagraniu około 200 płyt takich wykonawców jak m.in.: The Chieftains, 
Manu Dibango, Luciano Pavarotti, The Pretenders, Boyzone, The Backs-
treet Boys.

ad

Rozkład jazdy:

OMAR HAKIM - RACHEL Z:: OZ EXPERIENCE
11.04, 19:00, Filharmonia 

DEE DEE BRIDGEWATER
23.04, 20:00, Filharmonia 

HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE
11.05, 20:00, Klub K4

DOMINIC MILLER & BAND
29.05, 19:00, Filharmonia 

CHICK COREA AKOUSTIC BAND
1.07, 19:00,  Filharmonia 

GENTLEMAN
12.07, 20:00, Zamek
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Szczecin, al. Jana Pawła II 17

tel. 91 489 34 68

www.jindu.pl

   /restauracjajindu

Szczecin, al. Piastów 1

tel. 91 484 36 18

www.sake.szczecin.pl

   /RestauracjaSake

Zapraszamy na kuchnię chińską, japońską i tajską!

Gratulujemy 70-lecia klubu. Od 10 lat z dumą wspieramy Pogoń Szczecin. Razem na dobre i na złe!



reklama

dentallica 

Szczecin, ul. Mickiewicza 48/U1, tel. 91 831 49 99, kom. 602 35 69 80, www.stomatologia-mikroskopowa.com.pl 

pracownia stomatologii mikroskopowej

gabinet rekomendowany przez 
Polskie Towarzystwo Endodontyczne

Velpa dla Vogue’a

Na łamach Vogue’a opublikowana została bardzo kobieca i zmysłowa 
sesja fotograficzna, w której wzięły udział projekty od Elisabetty Fran-
chi. Zdjęcia powstały w klimatycznych i eleganckich wnętrzach Hotelu 
Dana, ich autorem jest Dawid Michalski, fotograf velpa.pl. Makijażami 

zajęła się Agnieszka Szeremeta a na planie zdjęciowym spotkała się para 
modeli: Aleksandra Ławnik-Sadkowska i Paweł Bąkowski. Vogue Polska 
oficjalną premierę miał 14 lutego w Walentynki.

ad

Szczeciński sklep wysyłkowy velpa.pl specjalizujący się w sprzedaży luksusowych ubrań od światowych projektantów takich jak Emporio Armani, 
Diesel, Guess, Patrizia Pepe i inne pojawił się w pierwszym numerze polskiego wydania magazynu Vogue.  

foto: Dawid Michalski 
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ul. Mickiewicza 49a, 70-385 Szczecin, tel. 666 732 666, 666 525 222, e-mail: estedent.eu@gmail.com, www.estedent.eu
Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel.  796 555 222, 957 819 973

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
stomatologia estetyczna Iwona Pawlak

Biznes
i dobra muzyka

Już 23 marca, w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni salonu Kia Polmo-
tor przy ul. Struga odbędzie się druga edycja gali. Magazyn Prestiż objął 
patronat medialny nad tym wydarzeniem. Na przybyłych gości czekać 
będzie mnóstwo atrakcji, m.in. wręczenie statuetek dla partnerów biz-
nesowych Radia ESKA, strefa gastronomiczna z wykwintnym jedzeniem 
z restauracji Aramia Podzamcze oraz bogaty program artystyczny z kon-
kursami, pokazami i zabawą. Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Natalia 
Nykiel, znana z takich hitów jak „Bądź duży”, „Error” czy „Spokój”. Na-
talia Nykiel mocnym krokiem weszła na muzyczny rynek. Jeszcze przed 

wydaniem debiutanckiej płyty została okrzyknięta przez dziennikarzy 
najbardziej intrygującym i  wyczekiwanym debiutem roku. Zdaniem 
dziennikarzy wokalistka albumem „Lupus Electro” zapełniła trwającą 
od wielu lat na rodzimym rynku muzycznym lukę – otworzyła nowy, od 
dawna wyczekiwany rozdział na gruncie polskiego electro popu. Redak-
cja przygotowała zaproszenia na koncert Natalii Nykiel podczas ESKA 
Business Party By Grupa Polmotor. Szczegóły na www.facebook.com/
prestiz.magazyn.szczecinski.

ad

To będzie wyjątkowa gala. Przedstawiciele szczecińskiego biznesu spotkają się na ESKA Business Party BY Grupa Polmotor. 

foto: Bartek Szmigulski foto: Łukasz Ziętek 

  }
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Najlepsza 
pościel w Europie
Pościel Hayka imitująca stóg słomy produkowana przez szczecińską mar-
kę Foonka została wyróżniona jedną z  najbardziej prestiżowych nagród 
w dziedzinie projektowania w Europie – German Design Award.

Nagroda przyznawana jest przez Niemiecką Radę Wzornictwa, fundację 
powołaną w 1953 roku przez niemiecki Bundestag. Głównym celem konkur-
su jest odkrywanie, prezentowanie i wyznaczanie najnowszych trendów 
w  designie. Jury wybiera tylko te wyróżniające się świeżym podejściem 
w projektowaniu oraz najwyższą jakością wykonania. Pościel z nadrukiem 
słomy powstała z tęsknoty za latem. Nazywana przez projektantów „pry-
watnym stogiem słomy domowego użytku”, kojarzy się z beztroskim, wa-
kacyjnym czasem i zapewne dlatego cieszy się tak dużym powodzeniem 
w całej Europie. Marka Foonka powstała w 2014 roku, do końca 2017 roku 
znana była pod nazwą Hayka. Jej właścicielami i projektantami jest Gosia 
i Marcin Dziembaj. Ich słomiana pościel największą popularnością cieszy 
się w Niemczech, stąd też ta nagroda. Hayka obecnie funkcjonuje jako na-
zwa linii pościeli o naturalnych, realistycznych nadrukach, takich jak sło-
ma, siano, mech, plaża czy niebo północne.

ad

foto: Maksymilian Ławrynowicz

Czwarta 
część kobiety
Czym jest piękno? Odpowiedź fotografa Maksymiliana Ławrynowicza 
jest oczywista: kobietą.

Piękno jako takie zależy od kanonu, czasów, regionu świata i indywidu-
alnej wrażliwości. Jest jednak pewne uniwersalne piękno, którego nie da 
się zmierzyć. To piękno kobiecej siły. Czwarta część Projektu Kobiety bę-
dzie punktem zwrotnym w pracy fotografa. Zafascynowany kreacją, sty-
lizacją i modą tym razem robi emocjonalny demakijaż swoich bohaterek. 
Uzbrojony w aparat zagłębia się w świat kobiecych emocji: smutku, żalu, 
gniewu, radości... Rezygnuje z mocnej stylizacji i postprodukcji. – Naj-
nowsza odsłona cyklu to również opowieść o relacjach między kobieta-
mi – wyjaśnia autor. – Zobaczymy matki z córkami, przyjaciółki, siostry 
i  pary jednopłciowe. Zobaczymy subtelną granicę między dziewczęcą 
niewinnością a kobiecą zmysłowością i moment, kiedy w życiu każdej 
z nich ta granica się przenika. Nie będzie wcielania się w role. Premiera 
cyklu została zaplanowana na drugą połowę roku. Partnerami projektu 
zostały marki Armani Beauty, Biolage RAW oraz projektantka Agnieszka 
Bukowska. Partnerem medialnym jest Prestiż.

ad

foto: materiały prasowe
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Suknie 
uszyte z mgły

– Satyny pokryte różnymi tiulami w połączeniu z koronkami, koralikami 
i kryształkami tworzą wielowarstwowe kreacje – tak o sukniach mówi 
jej autorka. – Dzięki nakładającym się kolorom, uzyskują efekt „mgły”.
Kinga Szarłowska za chwilę będzie absolwentką warszawskiej Między-
narodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru. Kolekcja dy-
plomowa nosi tytuł „The Birth of Venus” i jest opowieścią o narodzinach 
piękna w  ciemnościach. – To hołd dla ludzkiej natury, wewnętrznego 
bólu człowieka i rodzącej się nadziei – tłumaczy projektantka. – Kolek-
cja jest połączeniem glam rocka, miłości do haute couture, londyńskiej 
mgły i  japońskiej infantylności. Skierowana jest do zbuntowanych ko-
biet, czujących się młodo i pragnących się wyróżniać z tłumu. 

ad

Fotografie: Filip Kacalski
Modelka: Magda Lenart
MUA: Kinga Szarłowska

„Nocturno” to preludium do kolekcji dyplomowej ubrań szczecińskiej 
projektantki Kingi Alicji Szarłowskiej. To seria zjawiskowych sukien 

wieczorowych. 
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Bumaj
CemBala
SandaCh
Legendarny, czarno-biały teledysk Madon-
ny do piosenki „Vogue”, który wyreżysero-
wał David Fincher, jest to hołd złożony fil-
mowym gwiazdom złotej epoki Hollywood, 
modzie, stylowi art deco, latom 20., 30 i 40. 
minionego wieku. Czasom, kiedy wszystko 
było glamour. Ten genialny, autorski pomysł 
samej artystki, będący efektem jej prywat-
nych fascynacji, zainspirował nas do stwo-
rzenia sesji fotograficznej.

W Roli GłóWNEj: 

Temat z okładki 27 



W teledysku główną rolę gra oczywiście sama Madonna, ale tu-
taj ważny jest każdy element scenografii, każdy detal a także 
drugi plan, który wypełniają fantastyczni tancerze. Przystoj-
ni, eleganccy, ucharakteryzowani na gentlemanów panowie, 
przykuwają wzrok i fascynują. Ich role powierzyliśmy trzem 
świetnym aktorom i umieściliśmy ich w kulisach całej sytuacji. 
– Zawsze sprawia mi ogromną radość możliwość otarcia się 
o taką stylizację jak ta, która pojawiła się w „Vogue” Madon-
ny – zachwyca się Filip Cembala, aktor szczecińskiego Teatru 
Polskiego i Teatru Muzycznego w Gdyni. – Na co dzień jestem 
bardziej eklektyczny w tym co noszę, bardziej „streetowy”. 
Bardzo długo byłem obrażony na swój nos, na góralskie, ostre 
rysy twarzy. I w końcu któryś z moich kolegów teatralnych, bo-
dajże mój przyjaciel śp. Jacek Polaczek, powiedział, że w mo-
jej urodzie jest coś z tamtej epoki, z lat 30., 40. Wielokrotnie 
pozowałem do zdjęć, ale nigdy do tak przemyślanej i świetnie 
zaplanowanej sesji jak ta.

Wojciech Sandach, aktor Teatru Współczesnego: – Na począt-
ku trochę z rezerwą podszedłem do tego pomysłu, bo zawsze 
myślałem, że praca modela to zupełnie coś innego niż bycie 
aktorem. Trzeba wiedzieć jak zapozować, jak się ustawić. Dzie-
sięć lat temu jeden fotograf, który robił mi zdjęcia, powiedział, 
że praca z aktorami jest ciężka, że trzeba dać nam przed sesją 
trochę alkoholu, bo zawsze jesteśmy spięci (śmiech). Może jak 
byłem młodszy to faktycznie byłem spięty? Teraz w ogóle tego 
nie odczuwam. 

Prywatnie nie przykładam uwagi do swojego wyglądu, nie przej-
muję się tym w co się ubieram, nie spędzam pół godziny przed 
lustrem, aby zrobić sobie fryzurę. Być może trochę przeginam, 
bo zazwyczaj noszę bluzy z kapturem, ale przyznam szczerze, 
że wizyta w galerii handlowej mnie przytłacza. Po kwadransie 
muszę już stamtąd wyjść, za dużo wrażeń, ludzi… boli mnie gło-
wa. Najchętniej bym zapłacił pani kostiumolog, żeby zrobiła  
to za mnie. Ja ci zapłacę, tylko błagam kup mi ubrania! (śmiech).
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Piotr Bumaj



Strike a pose
W trakcie sesji okazało się, że pozowanie przed obiektywem ma w sobie 
coś z gry aktorskiej. Fotograf jest kimś w rodzaju reżysera, mówi mode-
lowi gdzie ma spojrzeć, jak stanąć, a nawet o czym pomyśleć…– Pozowa-
nie przed obiektywem aparatu jest mocno wpisane w pracę aktora, w na-
szą próżność – mówi Filip. – Myślę, że u podstaw tego zawodu występuje 
w jakimś stopniu megalomania, która mówi: „patrzcie na mnie, chociaż 
przez chwilę”. Moja rola tutaj jest bardzo ograniczona. Jestem powło-
ką, obiektem do sfotografowania. A to jak ktoś na mnie spojrzy później  
w końcowym efekcie ma ogromne znaczenie. Na teatralnej scenie sta-
ram się być tworzywem nad którym pracuje reżyser. Kostium bardzo 
pomaga wejść w rolę. 

Do pracy na scenie nawiązuje też Wojtek Sandach: – W teatrze łatwo 
poddaję się sugestiom reżysera czy kostiumologa. Kiedyś jeden z moich 
kolegów powiedział, że wygląd mam „neutralny, prawie że nijaki”, ale w 
tym sensie, że ze mną można zrobić prawie wszystko. Coś w tym fak-
tycznie jest, bo zdarzyło mi się, że nie zostałem rozpoznany w prywatnej 
sytuacji, tylko osoba, która widziała mnie wcześniej na scenie, skojarzy-
ła mnie po głosie. To była bardzo miłe, bo oznaczało, że dobrze wyko-
nałem swoją pracę. Kostium jest taką wisienką na torcie, dopełnieniem 
postaci, którą się zbudowało. 
W rytmie Vouge             
                       
W teledysku Madonny kolejnym ważnym elementem jest taniec. Filip 
Cembala tańczy w musicalach, a Piotr Bumaj, na co dzień aktor Teatru 
Polskiego, ma za sobą spore doświadczenie jako tancerz. – Kocham 
taniec ale vouging – styl tańca powstały w latach 60 w Nowym Jorku,  

a który wszedł do głównego nurtu kultury popularnej (tzw, mainstre-
amu) za sprawą Madonny i jej klipu ,,Vogue’’, nie podoba mi się. Mam 
duży szacunek do tancerzy, którzy specjalizują w tym stylu, ale nie jest 
on bliski memu sercu . – wyznaje Piotr. – Bardzo lubię za to taniec współ-
czesny, formy streetowe, kubańską salsę, której zresztą uczyłem, tango 
argentyńskie, flamenco. Taniec, który wypływa z trzewi, rozpalający 
zmysły ,albo taki który sprowadzi błogie katharsis. Umiejętności tanecz-
ne pomagają  mi w pracy aktora dramatycznego. Odpowiednia postawa, 
świadomość ruchów… ale zdarza się, że są również przeszkodą. Słyszę 
wtedy, że jestem za bardzo taneczny.

Nawiązanie do tańca ożywia również Filipa, który z łatwością zamienia 
dramatyczne role na musicalowe i jest orędownikiem tego drugiego. – 
Uważam, że musical nadal jest Polsce niedocenianym gatunkiem. I nie 
mam tu na myśli publiczności, która entuzjastycznie podchodzi do tej 
formy sztuki, co jest widoczne w ogromnej frekwencji podczas spekta-
kli, tylko o opinii środowiska. Aktorzy musicalowi to „trzy w jednym”. 
Ich jedyną formą nie jest wyłącznie słowo i ekspresja, ale dochodzi do 
tego ciało, taniec i śpiew. Każda z tych form wymaga ogromnego nakła-
du pracy – podkreśla aktor. – Jestem teraz w bardzo zaawansowanych 
próbach w Teatrze Muzycznym w Gdyni do musicalu „Gorączka sobot-
niej nocy”. Postać, którą gram, wymaga ode mnie zderzenia się z ikoną, 
czyli z Johnem Travoltą. Nie próbuję się z nim mierzyć, on swoją robotę 
wykonał świetnie, ja mam inne warunki. On zagrał tę postać w filmie, ja 
ją będę odtwarzać w teatrze. Ze sceny nie będę praktycznie schodził, 
może łącznie na dwie minuty. W spektaklu jest mnóstwo choreografii, 
bardzo dużo piosenek. Do prób podchodzę z dużą pokora a na scenie 
dam z siebie wszystko. 
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Tekst: Aneta Dolega   |   Zdjęcia: Adam Fedorowicz
Stylizacja: Maja Holcman-Lasota
Włosy: Anna Treder / Beverly Barber Shop
Modele: Piotr Bumaj, Wojciech Sandach, Filip Cembala

Podziękowania dla Teatru Polskiego za udostępnienie 
miejsca do sesji

Taki zawód
Od pozowania do zdjęć i  teledysku, płynnie przechodzimy do samego 
zawodu aktora, który jest bardzo złożony i  jest pełnym wyzwań zaję-
ciem. – Pamiętam taką sytuacje: byłem gościem jednej ze szkół i  któryś 
z  uczniów zapytał mnie jakie to uczucie kiedy muszę wystąpić na sce-
nie nago. No cóż, ekshibicjonistą nie jestem i  nie czerpię przyjemności 
z  publicznego obnażania się. Każde wystąpienie na scenie to wyjście 
ze swojej strefy komfortu – wyznaje Wojtek. – Nie zawsze robisz rze-
czy, które sprawiają ci przyjemność, szczególnie niełatwa jest nagość.  
Np. w „Bziku” nie miałem wyjścia. Zamysłem reżyserki było to, że wszyscy 
aktorzy występują bez majtek, nie mają bielizny pod sukienkami, które no-
szą na scenie. Ja jeszcze nie miałem tak najgorzej, bo mnie od widza dzielą 
jakieś dwa metry (śmiech), natomiast inni koledzy chodzą między widow-
nią, siadają między ludźmi. Gdyby byli całkowicie nadzy to mogłoby być  
to krępujące, nawet bardziej dla widza (śmiech). Jeśli nagość wynika z tek-
stu, ma uzasadnienie to trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. Co robić… 
taki to zawód.

Natomiast Piotr na koniec dodaje: – Spotkałem się z  kilkoma modelami 
w jaki sposób  postrzegany jest aktor. Z jednej strony wręcz jak ktoś wy-
jątkowy i nadzwyczajny; z drugiej strony jako ktoś szalony, ekcentryczny, 
z  głową w  chmurach; są też i  tacy (na szczęście małe grono), którzy ten 
zawód traktują mało poważnie: ,,A  wy w  tej pracy sobie coś pogadacie, 
trochę poskaczecie, powygłupiacie się, takie sympatyczne tralalala… 
Kolokwialnie mówiąc, jednym z  największych minusów tego zawodu to 
ciągła ocena. Reżyser cię ocenia, koledzy z  zespołu, publiczność, kryty-
cy i  największy cenzor- ty sam. Czasem wychodzisz na scenę w  nieko-
niecznie dobrej formie i  grasz tak by publiczność się nie zorientowała. 
Masz gorączkę, kontuzję, boli cię głowa, ale wychodzisz na scenę i robisz 
to co do ciebie należy. Oczywiście najtrudniejsze sytuacja to taka w któ-
rej zderzają się dwa światy, scena i  twoje życie prywatne, bo np. grasz  
w komedii a ktoś z Twoich bliskich, w tym momencie choruje. Wielobarwny  
i niejednoznaczy to zawód. Zresztą tak jak zawód zwany ,,człowiek’’.
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Filip Cembala
Góral z Beskidów. Szczecińskiej publiczności znany jest od 2008 r., 
kiedy to zagrał Angel w musicalu „Rent”, wystawianym w Operze 
na Zamku. W 2011 roku dołączył do zespołu aktorskiego Teatru 
Polskiego w  Szczecinie (m.in. brawurowy „Pensjonat pana Bie-
lańskiego” i „Pijacy”) w Szczecinie, w którym zasilił także grupę 
tworzącą kabaretową scenę Czarny Kot Rudy. Można go również 
zobaczyć na deskach Teatru Kameralnego.

Piotr Bumaj
Aktor i tancerz, pochodzi z Polanicy Zdroju. Absolwent Państwo-
wej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Od 2011 pracuje 
w  Teatrze Polskim w  Szczecinie ( m.in. „Opera za trzy grosze”, 
„Mieszczanie”, „Panie, panowie – Młynarski”). Związany z kaba-
retem Czarny Kor Rudy. Za rolę w znakomitych „Mieszczanach”, 
został doceniony przez Kapitułę Nagrody „Bursztynowych Pier-
ścieni” – otrzymał nagrodę w kategorii „najlepszy aktor” oraz na-
grodę „Srebrnej Ostrogi”.

Wojciech Sandach
Szczecinianin. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie (2007). Na scenie Teatru Współczesnego w Szczeci-
nie zadebiutował w  „Szklanej menażerii” Tennessee Williamsa 
(reżyseria zespołowa). W  „Zemście” wyreżyserowanej przez 
Annę Augustynowicz rewelacyjnie zagrał rapującego Papkina. Na 
scenie Teatru Współczesnego możemy oglądać m.in. w  „Bziku. 
Ostatnia minuta” i „Godzinie spokoju”. Laureat Srebrnej Ostrogi 
dla najbardziej obiecującego młodego aktora.
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To nie jest kolejna biografia Anny Jantar. Tych napisano kilka. To literacka próba zrozumienia 
fenomenu jakim piosenkarka stała się po swojej przedwczesnej i tragicznej śmierci. Rafał 
Podraza w swojej książce „Anna Jantar. Ikona z przypadku?” będącej studium socjologicznym, 
próbuje odpowiedzieć na to pytanie przedstawiając bohaterkę swoich rozważań w nowym (?) 
a na pewno zaskakującym świetle. To bardzo subiektywne odczucia wielkiego fana artystki.

Anna 
Jantar 
- na zawsze młoda

foto: Andrzej Karczewski
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zanim trafiła w moje ręce twoja praca z socjologii na temat 
Anny Jantar, uważałam ją, zresztą jak wielu innych, za naj-
wybitniejszą polską piosenkarkę, za ikonę, za nieskazitel-
ną, wręcz świętą postać. Tymczasem po lekturze i rozmo-

wach z tobą, mój dotychczasowy obraz, legł w gruzach.
No nie przesadzajmy... Ale fakt, również przez pewien czas myślałem 
o niej w ten sposób. Zresztą w artykułach wspomnieniowych i wszelkich 
materiałach jakie ukazały się pośmiertnie, Anna Jantar była przedsta-
wiana jako ta najlepsza, najbardziej utalentowana, najbardziej kochana 
przez fanów i krytyków. Wręcz stawiano jej pomniki. Kiedy jednak się-
gnąłem po artykuły na jej temat z końcówki lat siedemdziesiątych, czyli 
wtedy kiedy żyła i nagrywała, okazało się, że jej pozycja w naszym sho-
w-biznesie nie była tak mocna, a ona sama nie była tak genialna i taka 
„naj”. W  rankingach popularności zajmowała nie pierwsze, a  trzecie, 
czwarte miejsca!

Czyli w przypadku Anny Jantar potwierdza się reguła, że nic tak do-
brze nie robi artyście jak jego śmierć? Bo z tego wynika, że dopiero 
po tragicznej śmierci, narodziła się jej legenda?
Tak. Anna Jantar, kiedy zginęła miała 29 lat. Była młodą, piękną i wspa-
niałą dziewczyną. Faktycznie jest tak, że 
śmierć zawsze dobrze się sprzedaje, a śmierć 
w  młodym wieku jeszcze bardziej. Do tego 
śmierć w  katastrofie lotniczej, dodaje temu 
tragiczny i  spektakularny wymiar. Kiedy roz-
mawiałem z panem Andrzejem Kosmalą, me-
nagerem Krzysztofa Krawczyka, który znał 
przecież bardzo dobrze Annę Jantar, czy dzien-
nikarzem muzycznym Bohdanem Gadomskim 
lub profesorem Dionizjuszem Czubalą, specja-
listą od plotki, panowie ewidentnie podkreśli-
li, że śmierć tak tragiczna i okrutna pomogła 
w późniejszym budowaniu mitu Anny Jantar.

Dlaczego zatem Jantar za życia nie była 
wystarczająco doceniania przez słuchaczy 
i krytyków?
Trudne pytanie. Na pewno nie pomagał jej 
w tym mąż – Jarosław Kukulski. Bardzo często 
walcząc o sprawy żony, kłócił z ludźmi, odpo-
wiedzialnymi poniekąd za budowanie karier, 
z  krytykami, reżyserami, dziennikarzami. 
Zawsze miał swoje zdanie i  zawsze wiedział 
lepiej. Ale, i to jest bardzo ważne, w temacie 
repertuaru „bursztynowej dziewczyny” od-
kryłem, że póki Kukulski komponował dla niej, 
to były wysokie miejsca na listach przebojów, 
zaś kiedy piosenkarka nagle postanowiła pójść w inny repertuar, w in-
nych kompozytorów, zaczęły się problemy. Nie powiem, na moment kry-
tycy zachwycili się nową Anną. Piosenka „Nic nie może wiecznie trwać” 
jest wspaniała. Jednak, moim zdaniem, to było chwilowe, to był raczej 
efekt szoku; oto artystka popowa, sięga po rockowy repertuar.

Niestety, zmiana stylu muzycznego Jantar nie przełożyła się na pu-
bliczność. Młodzi – mam wrażenie – mieli z  nią wyraźny problem. 
Trudno w to uwierzyć.
Dlaczego? Dla młodych ludzi, co podkreśla Janusz Kondratowicz, któ-
ry był przyjacielem artystki, Anna Jantar była piosenkarką pokolenia 
ich matek i  ojców. Trzydziestoletnia wokalistka, która chce być nagle 
rockmenką, było odbierane przez dwudziestolatków niekoniecznie po-
zytywnie. To, że sukienki zmieniła na skórzane spodnie nie oznaczało 
wcale, że zmieniła siebie i została rockmenką. Musimy pamiętać, że był 
to choćby czas debiutu Kory, a gdzie Jantar do Kory?... Niestety, żeby być 
rockmenką, trzeba mieć rockową duszę. Anna, co zawsze podkreślał Ja-
rosław Kukulski, miała zbyt delikatny i szlachetny głos na taki repertuar. 
Uważam podobnie. Anna Jantar sprawdziłaby się w soulu, disco, jazzie, 
ale nie w rocku.

Czy te próby zmiany image’u nie były spowodowane także próbami 
oderwania się Jantar od męża i udowodnienia mu, że potrafi być ar-
tystką bez jego wsparcia?

Na pewno tak. Był to okres, kiedy Annie nie było, jeśli można tak powie-
dzieć, z mężem po drodze. Szukała dla siebie alternatywy. Chciała mu 
udowodnić, że bez niego, też sobie poradzi. Potrzebowała więc nowego 
zaplecza. Wtedy w  jej życiu pojawili się Lipko i  Hołdys, którzy zaczęli 
dla niej komponować nowe piosenki. Odnoszę jednak wrażenie, że wró-
ciłaby do popu, traktując przygodę z  rockiem jako artystyczny ekspe-
ryment. Zdawała sobie sprawę, że jej fani kompletne nie akceptują jej 
rockowej odsłony.

Wszystko zmieniło się po jej śmierci… 
Tak. Anna Jantar swoją przedwczesną śmiercią wpisała się w  definicję 
„Klubu 27”, dołączając niejako do grupy artystów, którzy odeszli w prze-
łomowym dla siebie momencie, tworząc w ten sposób poniekąd swoją 
legendę. Po jej śmierci zaczęto uważać ją za największą gwiazdę polskiej 
piosenki, zaczęto nazywać diwą, ikoną. Jarosław Kukulski także poma-
gał w rodzeniu się mitu, choć nie wiem na ile to było działanie świadome. 
Kukulski, co by o nim nie mówić, kochał swoją „Anię”. Zawsze tak o niej 
mówił. Wydaje mi się, że tarcia między nimi były spowodowane ich mło-
dym wiekiem. Uważam, że nawet jeśliby się rozstali, to na pewno, by ze 
sobą współpracowali.

Jej śmierć nie tylko wywołała ogromną falę 
popularności jej twórczością, ale pojawi-
ło się też wiele teorii spiskowych. Sama 
z  dzieciństwa pamiętam, że były osoby, 
które nie wierzyły w  jej śmierć i  uważały, 
że podobnie jak Elvis Presley zaczęła zagra-
nicą nowe życie.
Były różne teorie na ten temat, niektóre szale-
nie absurdalne i głupie, a to, że porwał ją szejk 
i że trzeba ją wykupić, ale by do tego doszło, 
to Jantar musi schudnąć, bo za dużo waży, a to 
że była kochanką syna premiera Jaroszewicza 
i dlatego musiała zginąć... Kompletne bzdury. 
Z tego co mówił mi przed laty zaprzyjaźniony 
psycholog, zadziałał w tym przypadku - pod-
ręcznikowo – syndrom „wyparcia”. Nikt nie 
chciał bowiem uwierzyć w jej śmierć. 

Czy gdyby Anna Jantar urodziła się w  Sta-
nach Zjednoczonych i  tam spotkała Jaro-
sława Kukulskiego, jej kariera potoczyłaby 
się inaczej? 
Myślę, że byłaby gwiazdą światowego for-
matu. Kukulski był świetnym aranżerem, 
doskonałym kompozytorem, miał ogromne 
wyczucie, był znakomitym menadżerem. 

Niestety, oboje mieli pecha; urodzili się w  Polsce, podobnie jak Villas, 
German czy Niemen. Niewątpliwie, śmierć Anny, zabrzmi to bardzo 
brutalnie, bardzo pomogła w  jej życiu po życiu. Odnoszę bowiem wra-
żenie, że gdyby żyła, byłaby piosenkarką pokolenia gwiazd sprzed lat, 
pokroju Haliny Frąckowiak, Alicji Majewskiej, czy Haliny Kunickiej.  
Do dzisiaj mam w  głowie słowa Haliny Frąckowiak, która wyznała mi, 
oglądając zdjęcia Anny Jantar: „Wie pan, czego zazdroszczę Ani?... Za-
wsze będzie młoda”.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Aneta Dolega 

„Anna Jantar. Ikona z przypadku?” swoją oficjalną promocję, 
będzie miała 15 marca (godz.17.30) w Sali Widowiskowej Szcze-
cińskiej Agencji Artystycznej. Rozmowę z autorem poprowadzi 
Katarzyna Stróżyk a na scenie przeboje Anny Jantar zaśpiewa 
Anna Żebrowska. Książka jest dofinansowana ze środków Mia-
sta Szczecin.
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„Twój Vincent” dostał nominacje do najważniejszych nagród filmowych, w tym Złotych Globów, 
BAFTY i Oscara. To niesamowite dzieło pod względem wizualnym. Mowa o głośnej animacji, 
polsko-brytyjskiej produkcji nawiązującej do twórczości, życia i śmierci genialnego malarza Vincen-
ta Van Gogha, przy której pracowało ponad stu (!) malarzy z całego świata. Wśród nich znalazł się 
pochodzący ze Szczecina January N. Misiak, na co dzień autor komiksów, który nie tylko 
współtworzył film, ale także szkolił innych artystów pracujących przy tym fascynującym dziele.

Van Gogh i Fistaszki 
w smudze cienia
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Nasza rozmowa przebiega jeszcze przed rozdaniem Osca-
rów, do których „Twój Vincent” otrzymał nominację w ka-
tegorii „najlepszy film animowany”. Wcześniej były m.in. 
Złote Globy i  brytyjska BAFTA. Ekscytujące uczucie być 

docenionym przez najważniejszych w branży filmowej?
Jeśli chodzi o nominacje i nagrody, które zbiera „Twój Vincent” to jest to 
oczywiście bardzo miłe i bez wątpienia prestiżowe wydarzenie. To owoc 
kilkuletniej, ciężkiej, ale też wspaniałej pracy.

Skromnie powiedziane.
Jeśli pytasz oto jak zareagowałem na te wszystkie wyróżnienia to wyglą-
dało to mniej więcej tak: zazwyczaj klikałem na kciuk lub na serduszko 
pod newsem, albo dwa razy na zdjęcie (śmiech). Pracowałem w Break-
thrufilms (od red. – współproducent filmu) przez pięć lat. Pracę przy fil-
mie skończyłem ponad rok temu. Teraz pracuję przy innej produkcji w in-
nym studio filmowym i  przygody Vincenta śledzę głównie w  mediach 
społecznościowych.

Jak trafiłeś do Breakthru i w rezultacie na plan filmu?
Do Breakthru trafiłem przeczytawszy w Gazecie artykuł o tym, że studio 
przenosi się z Łodzi do Gdyni. Wcześniej przez ładnych kilka lat uprawia-
łem freelance, miałem więc wprawę w pukaniu do drzwi. Przyszedłem 
do nich z własnym projektem – serialem animowanym na 
podstawie moich stripów komiksowych. Projekt 
spodobał się do tego stopnia, że miał być ich 
produkcją. Jakoś tak się jednak złożyło, że 
serial nie powstał, a  ja zacząłem pra-
cować dla studia. W  międzyczasie, 
jako jedni z  pierwszych (wspólnie 
z  moją żoną Marleną, która tak-
że jest grafikiem i  malarzem) 
przeszliśmy testy malarskie do 
filmu. Testy polegały na nama-
lowaniu na podstawie filmu 
referencyjnego, jak najdłuż-
szego fragmentu animacji 
utrzymanego w  stylu Van 
Gogha. Pierwsza siedziba 
studia mieściła się wówczas 
na ostatnim piętrze biurowca 
Stoczni Gdyńskiej. Budynek 
przeznaczony był do remon-
tu. Była zima, a  ogrzewanie 
nie działało. Malowaliśmy więc 
przyodziani „na zimowo”. Moje 
pierwsze stanowisko pracy, patrząc 
z  perspektywy skończonego filmu, 
wyglądało kuriozalnie. Podobrazie leża-
ło na bujającym się stole, a rzutnik stał na 
poruszanym podmuchami wiatru blaszanym 
regale. No ale udało się i wkrótce, namalowaliśmy 
wraz z  dwoma innymi malarzami, pierwszy trailer do fil-
mu. Kiedy rozpoczęliśmy produkcję filmu zostałem malującym supervi-
sorem czarno-białej części filmu. Zanim do tego doszło, m.in. rysowałem 
i malowałem storyboardy oraz pracowałem przy szkoleniach kolejnych 
grup malarzy.

Szkoliłeś osoby pracujące dokładnie przy tym filmie? To musiała być 
szalenie skomplikowana produkcja.
Trudność, właściwie na każdym etapie pracy nad tym filmem, polega-
ła na tym, że byliśmy pierwszą ekipą na świecie zmagającą się z takim 
przedsięwzięciem i  nie mieliśmy kogo naśladować, nie było gotowych 
rozwiązań, które moglibyśmy powielać. Wszystko wychodziło od nas 
i  w  miarę jak nabywaliśmy doświadczenia, ewoluowało. W  składzie: 
Dorota Kobiela – reżyser, Hugh Welchman – producent, troje malarzy: 
Marlena Jopyk-Misiak, Piotr Dominiak i  ja, zmieniający się skład dwóch 
grafików i  ogarniający wszystko Tomek Wochniak, pracowaliśmy nad 
stylistyką, kolejnymi wersjami storyboardów i rozwiązaniami technicz-
nymi. Do tego poszukiwaliśmy artystów do współpracy, co trwało ponad 
rok. Po selekcji zaprosiliśmy na 6 tygodni do studia w Gdańsku około 30 
malarzy. Pierwszą grupę stanowili wyłącznie Polacy. Malarze mieli kil-

ka zadań do wykonania, m. in. skopiować pejzaż czy animować portret. 
Ocenialiśmy osobno każde z  zadań, przyznawaliśmy punkty, tworzy-
liśmy rankingi. Część malarzy bardzo dobrze odnajdywała się w  stylu 
Van Gogha, ci, którzy nie czuli jego stylu, ale dysponowali świetnym 
warsztatem malarskim trafiali do „mojej” czarno-białej sekcji. Ostatecz-
nie przeprowadziliśmy trzy duże szkolenia w Gdańsku, jedno w Atenach 
i  jedno we Wrocławiu. Część przyjętych przez nas malarzy odchodziła 
po namalowaniu kilku, bądź jednego ujęcia i musieliśmy rekrutować na 
ich miejsce następnych. W  sumie w  ciągu dwóch lat pracy malowało 
ten film ponad stu dwudziestu artystów z całego świata. Mieliśmy dwie 
dziewczyny z Indii – Shuchi  i Hemali. Silną grupę Amerykanów. Valerie 
była z Kanady,  Mayra z Meksyku. Andrew z Australii. Nie byłem w Grecji, 
więc nie poznałem tamtej grupy, ale poznałem pozostałych i teraz oglą-
dając film, choć to nikomu nie potrzebna umiejętność, potrafię podać 
imię i nazwisko autora każdej ze scen.

Przeniosę się teraz na chwilę do przeszłości. Tak się składa, że zna-
my się jeszcze z  czasów szkoły średniej a  dokładnie z  Liceum Pla-
stycznego, tej zwariowanej szkoły z  krzywymi oknami, do której 
uczęszczały różne barwne postacie, m.in. ty. Pamiętam, że założy-
łeś w szkole grupę artystyczną, która nawet wydała autorski perio-
dyk.

W Plastyku, z  inicjatywy mojego kolegi z klasy – Waldka 
Pranckiewicza, założyliśmy grupę artystyczną, 

którą nazywaliśmy August Backenbart. Za-
jęliśmy się początkowo Mail-Artem, póź-

niej zaczęliśmy wydawać, drukowany 
na szkolnym ksero magazyn „BUM 

BUM”. Wydaliśmy dwa numery. Do 
„BUM BUM” narysowałem swój 

pierwszy komiks – „Miasto ko-
biet” – na podstawie książki 
Federico Felliniego. Do „BUM 
BUM” narysowałem też swój 
pierwszy rysunek satyrycz-
ny na którym gruby ksiądz 
mówił „czarne wyszczupla”. 
Pan dyrektor naszej szkoły 
powiedział mi, że „bardzo faj-
ny rysunek” (śmiech).

Lata 90. kiedy to wszystko 
się odbywało to był nieco 

zwariowany czas. Pamiętam 
różnego rodzaju hece, które 

miały miejsce na szkolnych kory-
tarzach.

Akcji w  wykonaniu mojej klasy nie pa-
miętam niestety żadnej, chyba ich po pro-

stu nie robiliśmy. Za to klasa o rok młodsza od 
naszej, robiła dużo skeczy. Na przykład z ostatniego 

piętra klatki schodowej znajdującej się nad pokojem na-
uczycielskim, uczniowie spuścili kiedyś powieszony na przeźroczystej 
żyłce portfel, tak, że każdy nauczyciel wychodzący po dzwonku na lek-
cję, miał go wprost przed nosem. Oczywiście każdy próbował go złapać. 
Portfel wtedy unosił się delikatnie do góry trafiając poza zasięg rąk na-
uczyciela, z góry zaś dobiegał rechot sprawców. Skeczem samym w so-
bie był nasz kraj - Polska Ludowa. Skeczem była nasza szkoła – z gotyc-
kimi kolumnami pośrodku sali gimnastycznej. Skeczem były zajęcia z PO 
(przysposobienia obronnego) na których na trawniku przed szkołą, pró-
bowaliśmy trafić granatem ćwiczebnym do koła utworzonego za pomo-
cą szarfy. Przeszłość raczej rzadko wspominam, bardziej nawet niż te-
raźniejszość interesuje mnie przyszłość. Ale... lata 90. w Szczecinie były 
świetne. Ludzie – bystrzy i kreatywni. Ale dziewięćdziesiąte chyba były 
takie wszędzie. Koniec wieku. Muzyka, kino. Beastie Boys i Tarantino. 

Na dyplom zrobiłeś ilustracje do „Przygód Barona Munchausena”. 
Wydawać by się mogło, że kolejny krok to studia artystyczne. Tym-
czasem tak się nie stało.
Na studia do innego miasta nie mogłem wyjechać z powodów finanso-
wych. W Szczecinie nie było wówczas uczelni artystycznej, była za to 



obowiązkowa służba wojskowa. Na komisji poborowej dostałem katego-
rię A1, nie byłem jednak zainteresowany karierą w siłach zbrojnych PRL. 
W tamtych czasach, jednym ze sposobów na odroczenie służby wojsko-
wej było studiowanie. Stąd mój epizod na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Szczecińskiego, (dostałem się również na socjologię), trzy semestry spę-
dziłem też na wydziale architektury Politechniki Szczecińskiej. Właśnie 
ze znajomymi z architektury pojechaliśmy na egzaminy na ASP do Pozna-
nia. Dostałem się i wyjechałem z miasta. 

Malujesz, pracujesz przy filmach animowanych, ale to z komiksem 
masz najsilniejszy związek. Co jest fascynującego w tej najbardziej 
oryginalnej formie literackiej?
Najciekawiej jest na styku. Tam gdzie kilka rzeczy na siebie zachodzi, 
miesza się i  oddziałuje. Jak wielokulturowość w  dużym mieście. Ko-
miks jest taką dziedziną sztuki leżącą na styku literatury, kina i  sztuk 
plastycznych. Po za tym, panuje w  nim wielka dowolność jeśli chodzi 
o  formę i  treść. Nie pociągały mnie nigdy historie o superbohaterach. 
Bardziej okolice awangardy i  undergroundu. Jeszcze jak byłem na stu-
diach, opublikowałem w magazynie „AQQ” parę stripów, które wpadły 
w oko wydawcy słoweńskiego magazynu „Stripburger”. Później wziąłem 
udział w ich przedsięwzięciu wydawniczym pt. „Stripburek - comic from 
the other Europe” (były to czasy tuż po opadnięciu żelaznej kurtyny). 

W  „Stripburku” opublikowałem dość duży fragment komiksu, który 
zrobiłem na podstawie opowiadania Philipa K. Dicka pt. „Król elfów”. 
„Stripburka i „Stripburgera” można było kupić na całym świecie, pręż-
nie i  świetnie działali, mieli dotacje od ministerstwa kultury Słowenii. 
Zorganizowali cykl wystaw w Europie. Mnie zaprosili do udziału w wy-
stawie w Poitiers we Francji. Wystawa miała miejsce w Confort Moderne 
centum kultury alternatywnej, z jedną z nielicznych na świecie bibliotek 
komiksowych. Parter i piętro. Koncerty i wystawy. Zarządzał nim Didier, 
były basista z Manu Chao. Poznałem tam kilku innych biorących udział 
w  Stripburgerze rysowników, m.in. Aleksandra Zografa, niewątpliwą 
gwiazdę światowej sceny alternatywnego komiksu. Zobaczyłem świet-
ne komiksy. Poznałem twórczość Chrisa Weara, który od tamtej pory 
jest moim ulubionym autorem.

Ty za to dałeś się poznać jako autor przezabawnego albumu „Sie-
dem tygodni”. W tym komiksie bardzo celnie i dowcipnie opisujesz 
życie współczesnego everymana, jego problemy z bycia ojcem, mę-
żem, synem, przyjacielem, pacjentem... Wszystko zanurzone w ab-
surdalnym humorze. Twój bohater jest trochę wyjęty z komedii Wo-
ody Allena.
„Siedem tygodni” jest to rodzaj fabularyzowanego dziennika. Zaczęło 

się jak zwykle od książki. Pewnego razu czytałem książkę J.M. Coetze’go 
„Mistrz z  Petersburga”. W  jednym ze zdań padło tam sformułowanie 
„arogancka siła młodości”. Pomyślałem sobie: „Hej! Miałem coś takiego. 
Przepadło, gdy urodził się mój syn.” Narysowałem pierwszy pasek, po-
czątkowo w realistycznym stylu. I tak poszło dalej. Jedna z recenzji tego 
komiksu miała tytuł „Fistaszki w smudze cienia” co mi się bardzo spodo-
bało. Recenzent pisał, że Fistaszki dorosły i nie bardzo wiedzą co dalej.

Twoje komiksy trafiają też poza Polskę.
Ośmiostronicowy komiks na podstawie opowiadania Kurta Vonnegu-
ta, który zrobiłem na amerykańską wystawę prac artystów pracują-
cych przy „Twoim Vincencie” będzie najprawdopodobniej sprzedawany 
w muzeum Kurta w Indianapolis. Tam też będzie miała miejsce pierwsza 
z cyku wystaw.

Plany na przyszłość?
Przyszłość – wolę nie myśleć o emeryturze – pracowałem i pracuję na-
dal głównie na umowę o dzieło. Zgodnie z  informacją przesłaną mi jakiś 
czas temu przez ZUS, gdybym teraz przeszedł na emeryturę dostawał-
bym jakieś dwadzieścia złotych miesięcznie. Nie pochylam się też nad 
światem, nie myślę co dalej będzie. Nie martwię się tym, co się dzieje 
w Polsce i raczej nie martwię się o przyszłość syna. Myślę głównie o tym, 

co jeszcze mogę zrobić i jak się do tego zabrać. Mam na przykład gotowy 
do wydania komiks - kontynuację „Siedmiu tygodni”, chciałbym jednak 
spróbować wydać go najpierw za granicą. Mam pomysły na nowy komiks 
i książkę. Jestem w trakcie pisania kilku scenariuszy. Chciałbym zrobić 
pełnometrażowy film animowany na podstawie komiksu, który zrobi-
łem dla dzieci, a który został jakiś czas temu wydany przez Egmont itd. 
No i mam też świetną pracę, która pochłania dużo czasu. Jestem anima-
torem stopmotion w studiu Trefl. Robimy serial dla dzieci pt. „Rodzina 
treflików”. Leci na TVP ABC. Wsiadam na rower, który kupiłem pracując 
przy „Vincencie” (wtedy do studia jechałem 35 km w jedną stronę, z cen-
trum Gdyni przez Sopot do Gdańska), teraz jadę 5-10 minut, bo studio 
jest nad morzem, na końcu mojej ulicy.

A Szczecin? 
W Szczecinie bywam odwiedzając mamę. Zazwyczaj wpadamy z synem. 
Ostatnio byliśmy też z psem. Latem. Byliśmy z Ziemkiem na Monty Phy-
tonie w Teatrze Polskim. Było bardzo fajnie.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Ilustracje: January N. Misiak
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- bardzo duży wybór akcesoriów - odzież motocyklowa 
- dział części zamiennych - autoryzowany serwis - wypożyczalnia motocykli

Moto 46
ul.Kurza 1

tel. 91 460 00 00 
Yamaha, Marine, Akcesoria 

Moto46
ul. Kurza 4, 70-795 Szczecin

tel. 91 482 80 80
Ktm, Kawasaki, Ducati, Suzuki

Wszystkie marki w jednym miejscu
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Uwaga! Coraz więcej osób choruje na… zamiłowanie do komiksów. Są wśród nich i mali i duzi. 
Są lekarze, urzędnicy, dziennikarze. Dotyka to ludzi w każdym wieku i z każdej branży. – Komiksy 
to magia – przekonuje prezenter telewizyjny Dariusz Baranik. – Na ich punkcie całkowicie oszalałem 
– dopowiada Tomasz Kurtycz, urzędnik. 

Oszaleli(śmy) na
punkcie komiksów

Nazywam się Andrzej Kus i jestem komiksoholikiem. Marzy mi 
się w  Szczecinie wielka biblioteka, a  w  niej mnóstwo rega-
łów z komiksami z całego świata. Na bulwarze lub w  innym 
miejscu natomiast aleja komiksowa z rzeźbami z uniwersum 

Marvela i  DC. Dlaczego akurat wybrałem ten rodzaj sztuki? Komiksy 
towarzyszą mi od dziecka. Gdy miałem 6 lat zaraziło mnie nimi starsze 
rodzeństwo. Ze strychu przynieśli Kajko i  Kokosze, Thorgale, Tytusa 
Romka i À Tomka. Później poprawili Kaczorem Donaldem i tak zaczęła 
się „choroba”, z którą walczę do dzisiaj. Mam nadzieję, że nie uda mi się 
jej pokonać. 

Komiksy rozwijają wyobraźnię. Czytając je można się zrelaksować, po-
znać dzięki nim wiele ciekawych osób. Trafiłem przed paroma laty na 
konwent w  Londynie. Spodziewałem się, że będę przeciskał się przez 
tłumy dzieciaków. Szybko okazało się, że jestem w błędzie. Tłumy były, 
bo kilkaset tysięcy osób. Większość jednak to dorośli. Część pokusiła 
się o przebranie za postaci z komiksów: Batmana, Harley Quin, Jokera. 

Tylko tam można było spotkać Supermana z fajką w zębach, czy Thora 
popijającego piwko. Wszyscy jednak uśmiechnięci, przyjaźnie nastwieni, 
z jedną wspólną pasją. 

Ich domem rządzą komiksy

Na podobną chorobę „komiksową” cierpi Tomek Kurtycz. Na co dzień po-
ważny urzędnik. Po godzinach pracy pasjonata pełną gębą. Swoją pasją, 
niczym wirusem, zaraził wszystkich bliskich. Ma w domu pięcioletniego 
Iron-Mana, Wiktora. Chłopiec w każdej możliwej chwili ogląda w kółko 
film o ukochanym superbohaterze. Gdy spytałem go jak się nazywa od-
powiedział dumnie: Tony Stark. Obowiązkowym strojem jest oczywiście 
zbroja Starka i maska. Zresztą w takiej odsłonie poznał go nawet ksiądz 
chodzący po kolędzie. Przecież wypada ubrać się odświętnie. 

Przy boku Wiktora zawsze można spotkać ukochaną siostrę, którą pasjo-
nuje wszystko to, co związane nie z Elzą, Kubusiem Puchatkiem czy Hello 

Dariusz Baranik
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Kitty, ale z  Gwiezdnymi Wojnami. Dumnie kroczy po domu z  mieczem 
świetlnym i zagnie każdego, kto spróbuje popisać się znajomością sagi. 

Zainteresowanie najbliższych podziela nawet mama, Joanna. Jej ulubio-
ną postacią komiksową jest nie kto inny, a…

– Thorgal – przyznaje bez zastanowienia pani doktor. – Od najmłodszych 
lat uwielbiam te komiksy. Czytałam je wielokrotnie. Na początku tylko 
wybrane tomy, bo trudno było je dostać. Na piątym roku studiów znajo-
my miał wszystkie części, a ja akurat przygotowywałam się do egzaminu. 
Musiałam wybrać: zrobić przerwę w nauce czy nadrobić zaległości i prze-
nieść się komiksowego świata. Nauka musiała chwilę poczekać – dodaje.  

Tomek z  Joanną dobrali się idealnie. Oglądali wszystkie adaptacje ko-
miksowe. W salonie przy telewizorze dominują na półkach filmy w for-
macie blue-ray o superbohaterach. Każdy z nich oglądany wielokrotnie. 
W sypialni i gabinecie regały mają zapełnione różnymi wydawnictwami. 
Znajdują się tam oczywiście i książki, jednak gdzieś w drugim rzędzie. 
W pierwszym są komiksy, które prezentują się naprawdę okazale. 

– Mamy ich około 300 – opowiada kolekcjoner. – Ostatnio nie nadążam 
z odbiorem paczek. W latach 90. komiksów wychodziło bardzo niewiele. 
Tytuły można było policzyć na palcach jednej ręki. Świątyniami były kio-
ski ruchu, bo poszczególne tytuły wystawiane były na wystawach. Teraz 
każdego miesiąca jest ich grubo ponad setka. 

– Tomek, masz jeszcze pełne kartony wydań zeszytowych – dopowiada 
roześmiana żona. – Już nie mamy ich gdzie trzymać. 

– Dlatego mam tak zwaną „stertę wstydu” – ripostuje mężczyzna. – Na 
specjalnej „kupce” odkładam komiksy, które przeczytałem ale już wiem, 
że do nich nie wrócę. Ciężko mi to robić ale muszę je sprzedać, by zwol-
nić miejsce na inne i mieć na nie pieniądze. Wiem, że tego nie powinno 
się robić ale nie mam wyboru. 

Tomek nie ogranicza się wyłącznie do zbierania i  czytania komiksów. 
Gdy jedzie samochodem w radiu słucha ściągnięte z internetu podcasty, 
czyli opisy udostępniane w sieci przez innych pasjonatów. Dzięki temu 
dowiaduje się co warto kupić, a co należy sobie odpuścić. 

– Jestem absolutnie zakochany we wszystkich historiach o  X-Menie. 
Mam także kompletną kolekcję „zeszytówek” z  lat 90. To, czego nigdy 
nie sprzedam to Thorgal – Strażniczka Kluczy. Jest to biały kruk w twar-
dej oprawie. 

Kolekcja komiksów z czasów PRL

Darek Baranik. Kojarzycie to nazwisko? Dokładnie, to pan, którego od lat 
możemy oglądać w regionalnej TVP Szczecin. Na co dzień zawsze poważ-
ny, kulturalny, elegancki. Okazuje się, że i on nie wyobraża sobie życia 
bez komiksów. W swojej kolekcji ma ponad pół tysiąca tytułów. Z tym, 
że nie zobaczymy tutaj takich, jak: Green Lantern czy Batman. 
– Większość to klasyka polskiego komiksu, oryginalne pierwsze wydania 

Relaxu, Kajka i Kokosza, Kapitana Żbika. Plus moje ulubione: Thorgal, 
który jest dla mnie komiksem idealnym, Szninkiel, Yans, Funky Koval, 
Ekspedycja czy Kryształowa Szpada i  Wieczna Wojna – wymienia pre-
zenter. 

U Darka przygoda z historiami obrazkowymi rozpoczęła się bardzo daw-
no. Miał wówczas 4 lub 5 lat. 

– Historia jest ciekawa. Lata 70-te, potem 80-te to czasy, w których by 
cokolwiek dostać w sklepach, trzeba było uzbroić się w cierpliwość i stać 
w kolejkach. Wiadomo, jak w tej sytuacji mógł czuć się kilkuletni obywa-
tel PRL. Moja mama zakupiła kiedyś komiks w kiosku – chyba Relax i jak 
potem pamiętam – to był mój nieodłączny „kolejkowy” przyjaciel. Na 
początku oczywiście tylko oglądałem, nie czytałem, ale w końcu chyba 
w wieku 5-6 lat, dzięki komiksom nauczyłem się czytać – dodaje. 

Baranik słusznie i zdecydowanie przyznaje: komiks to sztuka. Świadczą 
o tym chociażby ceny białych kruków. W Polsce to czasami kilkaset zło-
tych za egzemplarz, może więcej. W Stanach Zjednoczonych kwota kilku 
tysięcy dolarów za pierwsze wydania Batmana czy Supermana nie jest 
niczym szokującym. 

– Komiksy to też magia, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że ktoś je wymy-
śla, ktoś rysuje, ktoś koloruje a ktoś inny często zajmuje się fabułą. To 
wszystko musi być spójne, ciekawe i intrygujące. To też forma wciągnię-

cie czytelnika do zabawy w światach i miejscach, które nie mają żadnych 
ograniczeń. Ograniczeniem może być tylko fantazja rysownika – mówi 
kolekcjoner i sam przyznaje, że w swojej kolekcji takich białych kruków 
ma naprawdę sporo. Są nimi pierwsze wydania Kapitana Klossa, Kapita-
na Żbika, Tytusa Romka i À Tomka. Do tych tytułów, ale nie tylko, wraca 
z ogromnym sentymentem.

– Uwielbiam Kajka i Kokosza. Szczególnie jedno wydanie dwuczęściowe 
– Szranki i Konkury. Co ciekawe jest czarno-białe, nie kolorowe. Dosta-
łem je pod choinkę chyba w 1986 roku, kiedy ogólnie ciężko było dostać 
cokolwiek. Mama miała teczkę w  kiosku ruchu i  wiedziała, że mnie to 
ucieszy. Znalazłem w szafie przed świętami i szybko je w ukryciu prze-
czytałem – wspomina.

Z komiksem życie jest piękniejsze

Przyznam szczerze: nie wyobrażam sobie życia bez komiksów, gdyż to-
warzyszą mi od najdalszych czasów, które sięgam pamięcią. W swojej ko-
lekcji mam ponad 2300 tytułów. Wszystkie alfabetycznie skatalogowane, 
każdy ma swoje miejsce, niemal z każdym wiąże się jakaś historia. W pasji 
wspierają mnie rodzice, brat, siostra, dziewczyna. Można śmiało przy-
znać, że jestem, tak jak pozostali moi rozmówcy uzależniony. Czy jest to 
jednak szkodliwe dla zdrowia? Zdecydowanie nie, jedynie dla portfela. 

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński

Tomasz Kurtycz z rodziną Andrzej Kus
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Co robić, gdy za oknem sroga zima, a do lata jeszcze daleko? 20-30 cm śniegu i wiatr o sile 3-6 w skali 
Beauforta wystarczy żeby doświadczyć nowej formy białego szaleństwa i  powrócić do letnich 
wariacji z kitem. Snowkite to ekscytująca mieszanka, której nie da się porównać z żadnym innym 
zimowym sportem.

Nie chowaj 
latawców zimą

Słońce, wiatr i  tysiące kitesurferów to znajomy widok latem na 
wybrzeżu. Nie chowają oni jednak latawców na zimę. Jeśli tylko 
spadnie śnieg poszukują miejsc, gdzie mogą na snowboardzie 
lub nartach skorzystać z  pomyślnych wiatrów. Wszystko za 

sprawą snowkite’a. To rewolucyjny sport zimowy, bo jak inaczej nazwać 
połączenie żeglarstwa z  paralotniarstwem wraz ze snowboardingiem 
i narciarstwem? Sport, który umożliwia poruszanie się po polach, zamar-
zniętych zaśnieżonych jeziorach, górach. Sport, w którym można zigno-
rować całą infrastrukturę narciarsko-snowboardową –wyciągi, karnety, 
tłumne miejsca masowych zimowych wakacji. To doskonała zimowa al-
ternatywa dla każdego kitesurfera, ale i nowy pomysł dla każdego, kto 
chce poczuć coś więcej niż przyjemność zjeżdżania ze stoku. Snowkite 
daje możliwość rozpędzenia się do nawet 90 km/h. Jednak nie o prędkość 

tu chodzi, cała frajda polega na wykonywaniu drobnych ewolucji - pod-
skokach, obrotach i lekkiej rywalizacji.

Powiew świeżości

Z roku na rok snowkiting staje się coraz popularniejszy. Zawiera on ele-
menty kilku dziedzin sportu, związanych nie tylko z  zimą. W  pewnym 
sensie łączy lato z zimą. Snowkiting to bowiem połączenie kitesurfingu 
z nartami czy snowboardem. Amatorzy tego sportu wyposażeni w skrzy-
dło latawca wykorzystują siłę wiatru i przemierzają na nartach lub snow-
boardzie zaśnieżone pola, szerokie zbocza zasypane głębokim puchem 
i zamarznięte jeziora, wykonując przy tym przeróżne ewolucje, a czasem 
nawet kilkudziesięciometrowe skoki. Co ciekawe, snowkiting jest dużo 
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prostszy od odmiany letniej, dzięki stabilnemu gruntowi pod nogami 
i możliwości uprawiania przy znacznie słabszych wiatrach.

Jak zacząć?

Snowkiting to sport właściwie dla wszystkich, do uprawiania którego 
wystarczą podstawowe umiejętności jazdy na nartach i dobre chęci. Na-
uka snowkitingu sprowadza się głównie do opanowania latawca.  Już po 
2-3 godzinach spędzonych z instruktorem można cieszyć się pierwszymi 
ślizgami. Potem już można oddać się adrenalinie. Warto jednak przed 
pierwszym samodzielnym lotem skorzystać ze szkółki, aby nauczyć się 
podstawowych zasad dotyczących sterowania latawcem, techniki jazdy 
i wykonywania ewolucji.
 

Kursy trwają zazwyczaj 1-2 dni, to w przybliżeniu 4-8 godzin nauki. Na 
początku kursantom tłumaczona jest teoria. Mówi, jak okiełznać wiatr 
i jak badać jego kierunki. Dopiero po zdobyciu takiej wiedzy nowy adept 
snowkitingu zakłada uprząż, jest przypinany do latawca i zaczyna jeź-
dzić czy nawet delikatnie latać. Średnia cena godziny kursu waha się 
w granicach 150 zł, podstawowy indywidualny to wydatek rzędu 500 zł, 
a pełny dwudniowy kurs waha się w granicach 850 zł.

Gdzie szukać spotów?

Miejsc do uprawiania snowkitingu jest całkiem sporo. Można go upra-
wiać praktycznie wszędzie. Potrzebny jest lekki wiatr oraz duża, otwar-
ta przestrzeń pokryta śniegiem z dala od linii wysokiego napięcia. Nie 
ma potrzeby wyjazdów w góry, wyciągów, wystarczy duże pole za mia-
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stem lub zamarznięty zaśnieżony zbiornik wodny – wówczas trzeba mieć 
pewność odpowiedniej grubości lodu – przynajmniej 12 cm i uważać na 
potencjalne miejsca o słabszej grubości. Szereg spotów jest opisanych 
na kiteforum.pl. Na początek do nauki najlepsze są płaskie tereny. Jed-
nak jest też druga strona medalu.

–  Ze spotami snowkite jest zdecydowanie inaczej niż z kite/surfem, dla-
tego, że woda „należy” do każdego, a ziemia ma już określonych właści-
cieli i jasne, jak ktoś się orientuje, gdzie przy danym kierunku będzie do-
brze wiało i gdzie jest szansa na bardzo dobrą pokrywę, jest się w stanie 
to wydedukować z map. Jednak najbezpieczniej korzystać z zamarznię-
tych zbiorników wodnych, bo póki co, nie ma jeszcze konkretnej mapy 
spotów do uprawiania snowkitingu – tłumaczy Dariusz Ziomek, pierw-
szy w Polsce licencjonowany instruktor IKO.

Na terenie północnej Polski często spotyka się snowkiterów na rozle-
głych kaszubskich polach, a także niespełna 20 minut od centrum Gdań-
ska w pobliżu lotniska. Nie przeszkadza to w jego funkcjonowaniu, po-
nieważ latawiec wznosi się na wysokość koron drzew, około 23 metry.

Snowkite’a uprawia się też często w okolicach gór. W Zębie niedaleko 
Zakopanego znajduje się świetny spot snowkite’owy - Ząb Snowkite 
Spot. Obfita pokrywa śnieżna i położenie na wysokości ponad 1000 m 
n.p.m., daje niesamowicie sprzyjające warunki, by cieszyć się z uprawia-
nia snowkitingu. Co ciekawe, organizowane są również dedykowane wy-
jazdy tzw. Snowkite-Safari na Słowację na spot na wysokości 1500 m 
n.p.m czy snowkite camp w Norwegii.

–  Snowkiting to sport, w którym możesz podróżować i przeżyć niezwy-
kłe przygody. W  Norwegii np. organizowane są kilkudniowe zawody, 
gdzie jeździ się w parach ciągnąc za sobą sanki z namiotem i wyżywie-
niem. Namiot rozkładasz, by przenocować i  kolejnego ranka odpalasz 
kajta, by przemierzyć około 100 km dziennie, to coś totalnie niesamowi-
tego! Potencjał snowkitingu jest ogromny, a idea sportu genialna – tłu-
maczy Grzegorz Kucieński, organizator zawodów Surf to Fly.

Sprzęt

Na dłuższą metę snowkiting nie jest sportem drogim. By, go uprawiać, 
potrzebujemy narty lub deskę, a  także specjalną uprząż „trapez” oraz 
latawiec, taki sam, którego używa się do kitesurfingu.

–  By uprawiać snowkiting, potrzebujemy zakupić przynajmniej 2 rozmia-
ry latawców, by objąć zakresem większość możliwych wiatrów, trapez 
i bar (drążek sterowniczy). Do tego kask dla bezpieczeństwa oraz gogle 
narciarskie, jeśli nie posiadamy tego w  ramach ekwipunku narciarsko-
snowboardowego. Jeśli kupimy sprzęt używany w  dobrym stanie np. 
po 2 sezonach, to przy dwóch latawcach z trapezem, barem i kaskiem 
jesteśmy w stanie zmieścić się w granicach 5000  zł – dodaje Grzegorz 
Kucieński.

Profesjonalne ewolucje

Snowkiting pozwala nie tylko na wrażenia takie jak podczas jazdy na de-
sce, czy nartach, ale także dostarcza dodatkowych emocji związanych 



z mocą latawca. Bez problemu można oderwać się od ziemi i na kilka se-
kund zawisnąć w powietrzu wykonując przy tym różnego rodzaju obroty 
i inne ewolucje. 

Obowiązkowym święte

m każdego fana snowkite’a  jest Red Bull Ragnarok, czyli najbardziej 
znane na świecie zawody snowkite. Trasa ma około 20 kilometrów, aby 
ukończyć wyścig należy przejechać pięć okrążeń tej samej trasy, po dro-
dze zaliczając wszystkie bramki, które rejestrują obecność. Razem daje 
to około 100 km. Do tego dochodzi sprzęt, który taszczy się ze sobą na 
plecach (nieraz jest to zapasowy latawiec, na wypadek jakby się warunki 
zmieniły). Są też momenty, kiedy trzeba podejść na nogach. Podsumo-
wując, trzeba być naprawdę mentalnie gotowym na tą wyprawę, o czym 
niech świadczy fakt, że w 2016 r. roku tylko 22 zawodników z 333 ukoń-
czyło wyścig.

Z kolei w Polsce sport rozwija się wolniej. Jedynie drobna część odkrywa 
potencjał i piękno tego sportu. Niemniej jednak z roku na rok stopniowo 
entuzjastów i pasjonatów przybywa. Na ograniczony rozwój snowkitin-
gu z pewnością mają wpływ zimy, które w ostatnim dziesięcioleciu były 
zazwyczaj słabe i kapryśne. Jednak mimo przeciwności, w Polsce organi-
zowane są już zawody w tej dyscyplinie.
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Autor: Klaudia Krause / Foto: Mats Grimsæth Red Bull Content Poo



zima w Tyrolu (inaczej niż u nas) dała o sobie znać, powinnam 
więc zacząć od nart, ale wstrzymam się na chwilę. Zacznę od 
kuchni, która jest tu wybitna. Uwierzycie mi, jeśli wyobrazicie 
sobie, że na obszarze trzy razy mniejszym od województwa za-

chodniopomorskiego jest aż 19 restauracji z gwiazdkami Michelin, naj-
wyższym wyróżnieniem przyznawanym w świecie kulinariów.

Z poszanowaniem tradycji 

W skali światowej jest to największa liczba gwiazdek przyznanych w jed-
nym tylko regionie. Na smakoszach nie może to nie zrobić wrażenia. Jed-
nogwiazdkowych restauracji jest tu aż 13, natomiast dwie gwiazdki ma 
5 restauracji. Największą liczbą gwiazdek w południowym Tyrolu może 
poszczycić się szef kuchni Norbert Niederkofler i jego restauracja St. Hu-
bertus. W  2017 roku wpadła tu kolejna, trzecia już gwiazdka Michelin.

Nagrodom i wyróżnieniom przestajemy się dziwić, kiedy doświadczymy, 
w jaki sposób przy tworzeniu kolejnych kart menu tutejsi szefowie kuch-
ni hołdują tradycji opierającej się na zasadach uczciwości, prostoty i po-
wrotu do lokalnych smaków. Inspirację czerpią z otaczających ich gór, 
będących swoistą naturalną spiżarnią. Ta kulinarna filozofia zyskała już 
nawet oficjalną nazwę „Ugotuj góry” (Cook The Mountains).

Alpejskie smaki 

Alpejsko-śródziemnomorską różnorodność kulinarną poczuć można 
wszędzie - w  kameralnych miasteczkach i  górskich chatach ulokowa-
nych wysoko na szczytach stoków. Ja zakochiwałam się na zabój raz 

w Schlutzkrapfen (pierożkach ravioli z serem i szpinakiem), a zaraz po-
tem w pieczonej dziczyźnie, aromatycznym Specku, serach nafaszero-
wanych ziołami i wspaniałych makaronach.

Są też cudowne knedle na 360 sposobów (prawdziwy klasyk południo-
wotyrolskiej kuchni), a  strudel z  jabłkami czy Kaiserschmarn (omlet 
cesarski) nie mają tu sobie równych. Po takiej uczcie można już tylko 
machnąć ręką na nadprogramowe kilogramy i napić się wina, które wy-
twarzane jest tu z wyjątkową starannością.

Biały raj 

Kiedy zaczyna się sezon, szefowie kuchni szusują po stoku. Chris 
Oberhammer, jeden z posiadaczy gwiazdki Michelin, na swoim snowbo-
ardzie pędzi jak strzała, ostro wchodząc w zakręty. Mniej zaprawionych 
w bojach wpędzić mógłby w kompleksy, gdyby nie szczery uśmiech, któ-
rym częstuje podczas spotkań w górskich chatach.

Nie jest chyba tajemnicą, że zimą region staje się mekką narciarzy 
i  snowboardzistów. Trudno nie docenić setek kilometrów tras narciar-
skich obsługiwanych przez wyciągi i kolejki linowe najnowszej generacji 
i dużą przepustowość wyciągów ograniczającą do minimum kolejki ocze-
kujących na wjazd.

Kronplantz 

Tak naprawdę trudno polecić jeden z  ośrodków, bowiem zdecydowa-
na większość godna jest uwagi. Osobiście doceniam Plan de Corones 

Południowy Tyrol, 
czyli inne Włochy
To kraina dla wymagających. Dla tych, którzy kochają dobre jedzenie, ludzi i nade wszystko 
szusowanie po ośnieżonych stokach. Jeśli te uczucia są wam obce, nie myślcie o wyprawie do tego 
włoskiego zakątka. Bo Południowy Tyrol to inne Włochy. Zupełnie inne.
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reklama

(Kronplatz), najwyższej klasy teren narciarski na stokach góry o tej wła-
śnie nazwie (2275 m wysokości). Nie jest to najwyższy szczyt w okolicy, 
ale dla wielu jest południowotyrolskim faworytem pośród narciarskich 
ośrodków. 

W Kronplatz znajduje wszystko czego narciarska dusza mogłaby zapra-
gnąć: 116 km tras o różnych stopniach trudności, wijących się ku dolinie 
we wszystkich kierunkach oraz 31 wyciągów.

Trzy Szczyty 

Nieco bardziej wymagające są trasy Tre Cime di Lavaredo/Drei Zinnen, 
tzw. Trzech Szczytów, które zobaczyć można w logo na wożących nar-
ciarzy wagonikach. Więcej tu stromyc ścian, co spodoba się wszystkim 
poszukującym na stoku adrenaliny. Jeśli mało wam krajobrazów, wy-
bierzcie się do Alpe di Siusi, największej wysokogórskiej hali w Europie 
i niezaprzeczalnie wielkiej atrakcji Południowego Tyrolu. 

Każdej zimy w tutejszych ośrodkach ożywają białe wstęgi tras narciar-
skich z najładniejszymi panoramicznymi widokami, o jakich można tylko 
zamarzyć.

Zamień narty na rakiety 

Sezon w regionie trwa do końca kwietnia, do wiosny można więc swo-
bodnie cieszyć dobrymi warunkami. Jednak jeśli narty nie są waszą moc-

ną stroną, spróbujcie swoich sił na rakietach śnieżnych, które powoli 
i u nas stają się coraz bardziej popularne. 

Ja nie odmówiłam sobie tej przyjemności. W  sprzęcie, który pomaga 
chodzić po świeżym, puszystym śniegu, dotarłam na szczyt Strudel-
kop, z którego roztacza się panorama na łańcuch Dolomitów z ponad 20 
szczytami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Widok 
powala na kolana.

Włosko-austriacki mix 

Kontrasty sprawiają, że życie jest ciekawsze, ma więcej barw. Austriac-
ka rzetelność połączona z  włoską otwartością są mieszanką idealną 
w kuchni, sztuce i tradycji. Południowy Tyrol, choć geograficznie znaj-
duje się na terenie Włoch, historycznie mocno związany jest z narodem 
i  tradycją austriacką. To tłumaczy obecne wszędzie nazwy w  dwóch 
językach: włoskim i  niemieckim. I  właśnie dlatego usłyszeć można tu 
mieszkańców regionu płynnie przechodzących z jednego języka na dru-
gi, bowiem aż dla 70 proc. mieszkańców językiem ojczystym jest język 
niemiecki, dla 25 proc. włoski, a dla 5 proc. ladyński, czyli retoromański, 
którym posługują się mieszkańcy Val Gardena i  Alta Badia w  Dolomi-
tach. 

Często odnoszę wrażenie, że mieszańcy tych terenów różnią się od typo-
wych Włochów. Niczego nie odkładają na później, choć jak u Włochów, 
uśmiech nie schodzi z ich twarzy.



Człowiek lodu

Region ten ma swoje gwiazdy, a  jakże. Właśnie stąd pochodzi Rein-
hold Messner, legendarny himalaista. Poza tym, że zdobył on wszystkie 
ośmiotysięczniki, jako pierwszy wspiął się na Mount Everest bez maski 
tlenowej.

W  2015 roku na szczycie Kronplatz otwarto muzeum MMM Corones, 
ukazujące świat tradycyjnego alpinizmu, któremu Messner nadał nowy 
wymiar. Niesamowity widok na potężne ściany Dolomitów i  alpejskie 
szczyty stanowi niejako integralną część tego miejsca.

Jest jeszcze Muzeum Archeologiczne w Bolzano, w którym swe miejsce 
znalazł Ötzi, czyli Człowiek Lodu. Jego doskonale zachowane ciało - wraz 
z ubraniem i zaopatrzeniem - odnaleziono w górach po ok. 5300 latach 
leżenia w lodzie. Mumię odnaleziono w 1991 roku. Wpadnijcie tam i zo-
baczcie naszego przodka.

Kąpiel w sianie 

Zima i  narty to udana para. Ale co, jeśli ktoś nie lubi ślizgania się na 
deskach? I dla takich osób mam propozycję. Spróbujcie kąpieli w sianie. 
Wiem, brzmi dziwnie, ale zapewniam, że tego doświadczenia nie zapo-
mnicie do końca życia. Kąpiel w  sianie to tutejsza wiekowa tradycja, 

znana grubo od ponad 100 lat. Dawniej miejscowi odzyskiwali dzięki 
niej siły.

Niedawne badania naukowe wykazały, że kąpiel taka pomaga na wiele 
chorób, pobudza krążenie krwi i metabolizm. Jest też dobrym środkiem 
pielęgnacyjnym dla skóry. Siano możecie zastąpić jabłkami, winem, igła-
mi sosnowymi czy kąpielą w mleku. I one wykorzystywane są tu do uni-
kalnych zabiegów leczniczych.

Śladem księżniczki Sissi  

W Merano, drugim co do wielkości mieście w Południowym Tyrolu (zaraz 
po Bolzano) można się relaksować w bardziej tradycyjny sposób - tak, jak 
dawniej robiła to księżniczka Sissi.

Miasto należy do światowej czołówki wiodących kurortów oraz ośrod-
ków SPA. Brzmi dobrze, prawda? W dolinie osłoniętej z północy i wscho-
du przez góry pluskać się można w nowoczesnych termach. Wylegiwanie 
się zimą w zewnętrznych basenach wypełnionym ciepłą wodą i podzi-
wianie palm na tle wysokich, ośnieżonych szczytów to doświadczenie 
jedyne w swoim rodzaju.

reklama

Autor: Marta Legieć / Foto: materiały prasowe

Lighthouse Dental Szczecin, ul.Arkońska 51/5, tel. 732 530 009, www.lighthousedental.pl,      /Lighthouse Dental

IMPLANTY, LECZENIE ORTODONTYCZNE INVISALIGN,

CYFROWA PROTETYKA Z LECZENIEM STAWÓW SKRONIOWO- ŻUCHWOWYCH,

MEDYCYNA ESTETYCZNA,  LICÓWKI CERAMICZNE.
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Ten przepiękny SUV idealnie nadaje się do miejskiej dżungli. Jest bardzo wygodny, funkcjonalny
i oszczędny. Mowa oczywiście o Fordzie EcoSport, który dostępny jest na rynku już od 59.900 złotych.

Ford EcoSport
podbija Szczecin

Nowy Fort EcoSport nie jest zwykłym SUV-em. Jest to samo-
chód, który łączy w sobie wygodę, funkcjonalność oraz ele-
gancję. Znajdziemy w nim „sportowy pazur”, który tak często 
poszukiwany jest nie tylko przez młodych kierowców, ale rów-

nież tych bardziej doświadczonych. 

Samochód wyposażony został w  wiele układów wspomagających kie-
rowcę. Inteligentny napęd na wszystkie koła zapewnia wyjątkową kon-
trolę w zmieniających się warunkach. Niezależnie od rodzaju nawierzch-
ni – mokrej, suchej lub oblodzonej – przekazuje do odpowiednich kół 
moment obrotowy, by zapewnić optymalną przyczepność, zwrotność 
i stabilność na drodze. Niezwykle przydatny jest układ HSA, który uła-
twia ruszanie na wzniesieniach. Gdy zdejmiemy nogę z pedału hamulca, 
wstrzyma on auto na dodatkowe 2,5 sekundy. W aucie znajdziemy także 
system monitorowania martwego pola widzenia w  lusterku. Ostrzega 

kierowcę, że inny pojazd znajduje się w miejscu, które nie do końca jest 
widoczne dla kierowcy. Na pokładzie znajdziemy także czujniki parko-
wania, czy kamery ułatwiające ten manewr. Nie można nie wspomnieć 
o  tempomacie z  regulowanym systemem ograniczenia prędkości. Po-
zwala on zaoszczędzić paliwo oraz zminimalizować ryzyko przekracza-
nia dozwolonej prędkości. 

Bezpieczny i funkcjonalny

We współczesnych samochodach konstruktorzy najwięcej uwagi przy-
kładają do bezpieczeństwa. Nie inaczej jest w  Fordzie. Dzięki ostrze-
ganiu o spadku ciśnienia w oponach, gdy tylko w jednej z nich zacznie 
brakować powietrza - kierowca zostanie o tym natychmiast poinformo-
wany za pomocą kontrolki na desce rozdzielczej. Pozwala to na wczesną 
reakcję i szybkie rozwiązanie tego niebezpiecznego problemu.

Ford EcoSport
Pojemność: 1000 cm3

Moc: 125KM
Średnie spalanie: 5,2l/100 km

Cena od: 59.900 zł
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Zaawansowany system kontroli trakcji (TCS) nie dopuszcza do bokso-
wania kół oraz zapewnia maksymalną przyczepność i stabilność zawsze, 
gdy są one najbardziej potrzebne. TCS stale monitoruje zachowanie sa-
mochodu i rozkłada moc na poszczególne koła, zapewniając przyczep-
ność podczas przyśpieszania.

System przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) 
wraz z  elektronicznym rozdziałem siły hamowania (EBD) zapewniają 
lepszą kontrolę nad hamowaniem. Z  kolei układ wspomagania hamo-
wania awaryjnego (EBA) to kolejna funkcja, dzięki której Ford EcoSport 
skuteczniej zatrzymuje się w nagłych przypadkach – rozpoznaje on siłę 
nacisku na hamulec i automatycznie zwiększa ją w razie potrzeby.

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) nieprzerwanie moni-
toruje ruch pojazdu. Wyczuwa wszelkie odchylenia od wybranego toru 
jazdy i dokonuje automatycznej korekty pozycji samochodu na drodze. 
System ten pomaga w utrzymaniu kontroli nad samochodem i skróceniu 
drogi hamowania w sytuacjach awaryjnych.

Oprócz poduszek powietrznych kierowcy i pasażera oraz poduszki chro-
niącej kolana kierowcy, auto wyposażono również w chroniące okolice 
klatki piersiowej poduszki boczne, które izolują podróżnego od strefy 
zderzenia. Powodują one także uniesienie ramienia pasażera, skutecz-
niej odsuwając od strefy wgniecenia. Poduszki kurtynowe zapewniają 
maksymalną ochronę, zaś zagłówki zabezpieczają przed urazami krę-
gów szyjnych.

Silniki benzynowe lub diesla – do wyboru

Niemiecki producent wyposażył Forda EcoSport w jednostki napędowy 
o pojemności 1000 centymetrów sześciennych o mocy 100, 125 lub 140 
koni mechanicznych. W gamie silników znajdziemy także wysokoprężne 
o pojemności 1500 centymetrów sześciennych i mocy 100 lub 125 koni 
mechanicznych. Każdy z  nich jest niezwykle oszczędny. Turbodiesel – 
przykładowo o mocy 125 koni mechanicznych – zużywa średnio 4,6l na 
100 kilometrów! Zaawansowana, 6-biegowa przekładnia ręczna została 
zaprojektowana tak, by zmiany biegów były szybsze, precyzyjniejsze 
i  płynniejsze. Pomaga skutecznie oszczędzać paliwo i  redukować po-
ziom hałasu. Ford EcoSport może zostać wyposażony również w wygod-
ną i oszczędną 6-stopniową, automatyczną skrzynię biegów.

Eleganckie wnętrze

W  Fordzie zastosowano bezkluczykowy system otwierania i  zamyka-
nia drzwi. Wnętrze natomiast zostało wyposażone w iście królewskim 
stylu. Podgrzewane są siedzenia, kierownica, przednia szyba, a  nawet 
elektrycznie składane lusterka. W gorące dni niezwykle istotna jest na-
tomiast elektroniczna klimatyzacja, która uprzyjemni nawet najdalszą 
podróż. Na pokładzie znajdziemy zaawansowany system multimedialny 
zapewniający łączność oraz możliwość obsługiwania telefonu, odtwa-
rzacza muzyki i systemu nawigacji dzięki poleceniom głosowym lub za 
pośrednictwem 8-calowego kolorowego ekranu dotykowego. Łączy się 
on również z Apple CarPlay i Android Auto. System audio obsługiwany 
jest przez 9 głośników z subwooferem – wszystko o mocy 675 W. 

Dla kierowcy i  pasażerów przygotowanych zostało wiele schowków. 
Można również powiększyć przestrzeń bagażową aż do 1238 litrów. 
Tylne siedzenia dzielone są w proporcji 60:40. Pomaga w tym także re-
gulowana w trzech ustawieniach wysokości podłoga, dzięki której – po 
złożeniu siedzeń, można uzyskać płaską powierzchnię. 

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński

www.bemo-motors.pl
ul.Pomorska 115 B

Ustowo 56
Szczecin
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Obok tego motocykla nie da się przejść obojętnie. Ducati XDiavel oferuje nieprawdopodobną 
stylistykę, najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i osiągi typowe dla motocykli włoskiego 
producenta. Jest to prawdziwe dzieło sztuki! 

Uwaga, bestia na drodze!

Długi, niski, muskularny, z nowoczesnymi kształtami i kompo-
nentami najnowszej technologii. Ale przede wszystkim, sek-
sowny. Takie było podstawowe założenie projektowe Ducati 
już od wstępnych szkiców motocykla, który łączy w  sobie 

wyjątkowy styl z najlepszą technologią. XDiavel przedstawia koncepcję 
współczesnego, nowoczesnego cruisera, który wkracza w epokę „tech-
nocruiserów”

Po raz pierwszy zaprezentowany został w 2015 roku na targach w Me-
diolanie. Prezentacja była prawdziwym „wejściem smoka”, a  do sprze-
daży trafił niedługo potem, bo w 2016 roku. XDiavel zachwycił bowiem 
ekspertów i  został wybrany najpiękniejszym motocyklem targów. Nie 
sposób w nim nie zauważyć monstrualnego, pięknie wykończonego sil-
nika o pojemności 1262 centymetrów sześciennych oraz mocy 156 koni 
mechanicznych. Do tego dochodzą fantastyczne czarne koła i charakte-
rystyczne lampy: przednia i tylna. Muskularna sylwetka budzi respekt!

Naszpikowany technologią

Ducati XDiavel wykorzystuje najnowocześniejszą elektronikę i  rozwią-
zania techniczne z  najwyższej półki. Ma „Cornering ABS” – ABS dają-
cy sobie radę także w  czasie hamownia na zakręcie, „Ducati Traction 

Control” – kontrolę trakcji, „Riding Modes” – trzy tryby jazdy, „Cruise 
Control” – tempomat, „Hands Free” – bezkluczykową stacyjkę, „TFT 
Dashboard” – kolorowy, ciekłokrystaliczny zestaw wskaźników, a także 
elektryczną blokadą kierownicy oraz czerwono podświetlane przełącz-
niki. Dodatkowo, wersja S wyposażona jest standardowo w DRL (Dayti-
me Running Light) – reflektor ze światłem do jazdy dziennej.

Dwie twarze XDiavela 

Ducati XDiavel, czyli druga odsłona Diavela, jest całkowicie inny od po-
przednika. Siedząc na nim mamy zdecydowanie bardziej wysunięte nogi, 
wysunięta jest także kierownica. Prowadząc go przybieramy pozycję ni-
czym na cruiserze. Wszystkie rozwiązania techniczne mamy zaczerpnię-
te z wyścigowych jednośladów. Znajdziemy w nim m.in. sportowe zawie-
szenie, czy hamulce, które są wykorzystywane na torach w motocyklach 
sportowych.

Charakter XDiavela doskonale uzupełnia Ducati Power Launch. DPL jest 
aktywowany przez naciśnięcie dedykowanego przycisku. Po aktywacji 
można wybrać poziom ingerencji, wcisnąć sprzęgło, załączyć pierwszy 
bieg i odkręcić rolgaz do końca. W tym momencie, zwalniając stopniowo 
sprzęgło, można delektować się rakietowym startem spod świateł.



Motocykl jest dostępny w dwóch wersjach – standardowej oraz różnią-
cej się wizualnie wersji S. Ma ona inną tylną, zjawiskową felgę, alumi-
niowe osłony silnika, jeszcze lepsze hamulce oraz nieco inne malowanie- 
czarny z czerwonymi dodatkami. 

Modyfikacja niepotrzebna…ale możliwa 

Ducati XDiavel jest doskonale zbudowany motocyklem. Wymagający 
mogą jednak pokusić się o niewielkie przeróbki. 

- Decyduje się na to bardzo mało osób, mimo że jest dostępny cały kata-
log akcesoriów – mówi Oskar Sylwestrzak z firmy Moto46, czyli Autory-
zowanego Dealera Ducati. - Do każdego klienta podchodzimy indywidu-
alnie i, w razie możliwości, jesteśmy w stanie spełnić jego wymagania. 

Ducati XDiavel występuje w czarnej, matowej kolorystyce, bądź – wersja 
S -  w czarnym połysku. W 2018 roku otrzymał nową wersję kolorystycz-
ną, białą. Czasami ci, którzy chcą mu nadać indywidualny design – pro-
szę o  jego oklejenie. Jest to coraz częstsza metoda, dzięki której bez 
większych ingerencji zawsze można wrócić do oryginalnej wersji.
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Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński

Moto 46
/moto46szczecin

 Szczecin ul. Kurza 1, tel. 91 460 00 00
 Szczecin ul. Kurza 4, tel. 91 482 80 80
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Boskie
suknie

Tiule hafty, kryształki, klasyczna biel i pudrowy róż. Suknie ślubne według Boskiej są delikatne,
subtelne i kobiece. Panuje prostota i umiar, gorsety i maksi długości, dopasowane do każdej
figury. Panna Młoda w tym sezonie jest królewną na własnym balu.
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Centrum Mody Ślubnej
ul. Krzywoustego 78, Szczecin

tel. 91 433 90 38
salon@lovecms.pl

Suknie: Centrum Mody Ślubnej by Boska
MUA: Agnieszka Arciszewska (Beautyco)
Hair stylist: Izabela Simonides (Szyk)
Photo/ Retouch: Damian Arciszewski
Model: Aleksandra Popiela, Agnieszka Gulczyńska
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zawsze, od lat najmłodszych, marzec jest dla mnie miesiącem 
marzeń i tęsknot. W oczywisty sposób te marzenia wraz z upły-
wem czasu ulegają zmianom. Pierwsze dotyczyły matczynej 
bliskości, pełnego brzucha, suchej pieluchy. Cieszę się, że nie 

zatoczyły jeszcze pełnego cyklu: od marzenia o suchym pampersie, do… 
marzenia o suchym pampersie. Marzy mi się, bym jeszcze miał na taką 
sytuację sporo czasu. Jeszcze tak niedawno, w marcu marzyłem o zbliża-
jącej się wiośnie, a jeszcze bardziej lecie. Bo to i wakacje i słońce i ciepła 
woda w jeziorze. Wolne od szkoły, od uciążliwej opieki rodziców. Takie 
marzenie o nadchodzącej wolności. Po kilku latach, całkiem niespodzie-
wanie, w  marcowych marzeniach pojawiły się, skromniej niż w  zimie, 
ubrane koleżanki. Z roku na rok moje marzenia stawały się bardziej wy-
rafinowane… I tu właśnie się pomyliłeś Czytelniku, Ty świntuszku! Oto 
marzenia moje skupiły się na… kolejnym sezonie wędkarskim i emocjach 
z tym związanych. Ileż nowych, dzikich wód nietkniętych przez człowie-
ka, ile wypraw w nieznane? Im jestem starszy, marzenia moje w kalenda-
rzu coraz bliższe. Ot, tak na przyszły tydzień, może miesiąc? Zniknęły te 
o tym, kim będę w przyszłości, bo przecież już wiem. Już jestem. Także 
przyszłość całkiem niespodziewanie stała się dzisiejszością. W  niebyt 
uleciały marzenia o  lekkim, wesołym życiu pełnym sukcesów. Rzeczy-
wistość, to najdoskonalszy weryfikator mrzonek. (Mrzonki, to również 
marzenia, tyle, że z góry skazane na porażkę. Nie polecam.)

Niedawno byliśmy świadkami marzeń naszych olimpijczyków o  meda-
lach. Najlepiej złotych. Dziennikarze sportowi tych marzeń nie mieli. Oni 
po prostu wieszali medale na polskich szyjach jeszcze przed rozpoczę-

ciem Igrzysk. Marzyciele obeszli się smakiem, a  medale przywieźli ci, 
którzy pojechali do Korei wykonać swoją pracę. Ja podczas Igrzysk ma-
rzyłem by sprawozdawcy sportowi TVP byli choć w połowie tak profesjo-
nalni jak Wyrzykowski i Jaroński komentujący dla Eurosportu. Marzenia 
mają wszyscy. Nie wszyscy jednak, mają marzenia.

Marzenie o tym, by sąsiadowi popsuł się samochód, lub żona go zdradzi-
ła, nie jest marzeniem, tylko życzeniem. I to wcale nie pobożnym. Z ko-
lei marzenie by w każdym mieście stanął wysoki pomnik niewysokiego 
człowieka, jest bardziej jednostką chorobową, niż przedmiotem naszych 
rozważań i tym powinni się zająć specjaliści.

W niezwykłym filmie Andrzeja Kondratiuka, Iga Cembrzyńska podłączo-
na do specjalnej aparatury spełniającej marzenia szepcze: „żeby nigdy 
wojny nie było na świecie, żeby zbrodnia, złość, nienawiść na zawsze 
zniknęły z tej ziemi. Żeby człowiek przestał niszczyć, a zaczął miłować…” 
Ilu z nas, podłączonych do podobnej aparatury, znalazłoby w sobie dość 
siły by takie słowa wypowiedzieć? Ilu dzisiejszych reżyserów zrobiłoby 
taki piękny film?

Marzec to piękny miesiąc. Wypełniony obietnicą, optymistyczny i coraz 
bardziej zielony. Na koniec więc, z okazji zbliżającej się Wiosny, zdradzę 
Ci Czytelniku największą tajemnicę marzeń. Otóż każde z  nich może 
się spełnić. Pod jednym wszak warunkiem: musi być w zasięgu Twoich 
możliwości… Moje marzenie właśnie w tej chwili się spełnia (o ile wciąż 
jeszcze czytasz ten tekst?) 

Szymon Kaczmarek 
- dziennikarz, filozof 
robotniczo-chłopski            

Szymon Kaczmarek

MARZEnieC 
2018

Położył się Dyzio na łące, Przygląda się niebu błękitnemu I marzy:
(J. Tuwim „Dyzio marzyciel”)
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Śniadania 

Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1

Café Lunch Lounge Bar



Żurek
Foto: Iwona Orzechowska-Zeidler (Smakowity Blog Kulinarny)

»   Przepis na bulion: Obieramy warzywa, kroimy w kostkę 1x1. Wkładamy do 
garnka z 3 litrami zimnej wody i suszonymi grzybami, trzema ziarenkami ziela 
i dwoma liśćmi laurowymi, łyżeczką soli i szczyptą pieprzu. Gotujemy przez 
20 minut.

»   Przepis na żurek: W bulionie gotujemy kiełbasę około 3-4 minuty, wyjmuje-
my schładzamy, a następnie kroimy w plasterki, odkładamy na bok. Pokrojony 
w kostkę boczek przesmażamy przez 3 minuty na średnim ogniu, następnie 
dodajemy cebulę pokrojoną w  średniej grubości kostkę i  czosnek pokrojony 
w plasterki. Smażymy jeszcze 2 minuty. Dodajemy 1 łyżkę mąki dokładnie mie-
szamy tak, aby mąka rozpuściła się w wytopionym tłuszczu i nie było grudek. 

Wielkanoc to tradycja także w jedzeniu. Nie ma świątecznego stołu bez białej kiełbasy i domowego
żurku z jajkiem. Najważniejsze jest śniadanie, które musi być sute i oczywiście wyjątkowe pyszne.
Studio Bataty zaprasza nas do uczty i zdradza swoje autorskie przepisy. Smacznego!

Święta z jajem

Kulinaria

Składniki:

» biała kiełbasa surowa 1kg
» boczek wędzony 300g
» cebula 1 duża
» czosnek 3 ząbki
» chrzan 2 łyżki
» mąka 1 łyżka
» zakwas 0,7 l
» majeranek

Składniki na bulion grzybowy:

» grzyby suszone 5 g
» pietruszka korzeń 1 szt
» marchew 2 szt
» 1/5 selera
» liść laurowy,
   ziele angielskie, sól, pieprz
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Biała kiełbasa

zapiekana

w chrzanowym

beszamelu

Składniki:
» biała kiełbasa surowa 4 sztuki
» chrzan 2 łyżki
» masło 2 łyżki
» mąka pszenna 2 łyżki
» mleko 0.5 l
» gałka muszkatołowa szczypta
» parmezan 50 g
» sól

»   Beszamel: W rondelku rozpuść masło, do-
dajmąkę i dokładnie wymieszaj. Smaż mąkę 
około 2 minut, aż zacznie się rumienić. Dolej 
200 ml mleka cały czas mieszając, gdy wy-
mieszasz na jednolitą masę gotuj cały czas 
do momentu, aż zgęstnieje. Znowu dolej 
mleko gotując cały czas mieszaj. Czynność 
powtarzaj do momentu, gdy uzyskasz kon-
systencję ciasta naleśnikowego. Dodaj dwie 
łyżki chrzanu oraz gałkę, dokładnie wymie-
szaj i wyłącz

Zakwas na żurek

Składniki:
» 400 ml letniej wody
» 50 g zakwasu żytniego na chleb
» 100 g mąki żytniej typ 2000
» 2 ząbki czosnku
» 3-4 ziarenka ziela angielskiego
» 2-4 listki laurowe
» 6-8 ziaren czarnego pieprzu
» 1 łyżeczka suszonego majeranku

»   Przygotowanie: zakwas umieszczamy w sło-
iku, zalewamy wodą i  mieszamy. Dodajemy 
rozgnieciony na płasko czosnek (razem z łu-
pinami) oraz pozostałe składniki. Mieszamy 
i odstawiamy w ciepłe miejsce na 3 dni.

Smacznego!
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Studio Kulinarne Bataty
www.studiobataty.pl

www.facebook.com/studiokulinarnebataty

Zasmażkę powstałą z boczku, cebuli, czosnku i mąki oraz 
kiełbasę, przekładamy do garnka z bulionem. Zagotowuje-
my, dolewamy zakwas, przyprawiamy solą, pieprzem oraz 
chrzanem. Gotujemy 5 minut na małym ogniu, a na koniec 
dodajemy sporą ilość majeranku.

»   Podajemy z jajkiem sadzonym.



Kulinaria62 

Szczecin powoli staje się piwnym rajem. Koneserzy dobrych trunków mają coraz większy wybór miejsc, które oferują im piwo własnej produkcji.
 – Ludzie wolą zapłacić parę groszy więcej i napić się czegoś dobrego. Nie patrzą już tak na cenę, jak kiedyś – przyznaje piwowar Andrzej Mile

restauratorzy niechętnie mówią o tym, ile litrów piwa sprzedają 
dziennie, miesięcznie czy rocznie.  Nic dziwnego, konkurencja 
nie śpi. Wszyscy natomiast zgodnie przyznają, że nie traktu-
ją kolegów z branży jak rywali. Wzajemnie się lubią, spotykają 

ze sobą. Każdy ma inny target i oferuje inne smaki. Powoli do lamusa 
odchodzą piwa dominujących koncernów, które na co dzień spotykamy 
w większości lokali czy w zwykłych sklepach. Restauracje decydują się 
coraz częściej na to, by samemu przygotowywać nowe, często bardzo 
wymyślne smaki. Piwa warzą na oczach klientów, którzy mają pewność, 
że złocisty trunek przygotowany został z absolutnym zaangażowaniem 
i dokładnością. 

Nagrodzeni w Portugalii

Jednym z  takich miejsc jest Browar Wyszak. Znajduje się w piwnicach 
Ratusza Staromiejskiego. Prowadzi go rodzeństwo – Joanna Różycka 
i Michał Jagła. Już jako dzieci wymyślili sobie, że w przyszłości otworzą 
swoją własną restaurację. Ciężką pracą, również fizyczną, zarobili na 
spełnienie marzeń i dzisiaj są z tej decyzji niezwykle szczęśliwi. 

– Wystartowaliśmy 8 marca 2015 roku. Nie spodziewaliśmy się wówczas 
aż tak fajnego przyjęcia przez mieszkańców oraz turystów – przyznaje 
właścicielka. – Początkowo zakładaliśmy sobie, że do zrealizowania na-
szego planu wystarczy nam osiem tanków na piwo. Teraz się okazuje, że 
zapotrzebowanie jest znacznie większe. Czekamy więc na trzy kolejne. 
W każdym mieści się tysiąc litrów płynu. 

Joanna zdradza, że receptą na sukces jest to, że do przygotowywania 
piwa używają wyłącznie produktów z wyższej półki. Od samego począt-
ku istnienia browaru pracują w tym samym zespole. Każdy jego członek 

jest zakochany w tym, co robi. Wszyscy bez przerwy doszkalają się i po-
znają kolejne tajniki piwowarstwa. 

– Jestem dumna z zespołu, że dzięki naszej pracy udaje się trafiać w gu-
sta klientów, a nasze smaki co rusz zdobywają nagrody w konkursach 
polskich i międzynarodowych. W ubiegłym roku zdobyliśmy cztery wy-
różnienia, tylko w tym roku już dwa kolejne. Mamy nawet trzy nagrody 
zdobyte w Portugalii, gdzie konkurowały z nami alkohole m.in. z Anglii, 
Niemiec czy Belgii. To ogromne browary, które latami pracują na to, by 
wyrobić sobie markę. Nam to zajęło zaledwie trzy lata – opowiada. 

W  Browarze Wyszak „na kranie” zawsze znajdują się trzy bądź cztery 
gatunki piwa. Nie znikają pils i piwo pszeniczne – czyli najbardziej utytu-
łowane. Przygotowywane są też trunki sezonowe. 

– Latem oferujemy lżejsze piwa, które pozwalają się bardzie nasycić. Zimą 
już mamy np. koźlaka wędzonego czy portera bałtyckiego. Oba dłużej le-
żakują. W lutym i marcu z okazji Walentynek przygotowaliśmy piwo z do-
datkiem owoców miłości – granatów. Smaki wymyślamy sami. Nie robi-
my niczego przypadkowo. Wszystko jest zawsze dokładnie przemyślane.  
 
Piwo na wynos

Sześć lat temu przy placu Batorego powstał Browar Stara Komenda. 
W  zabytkowym, wyremontowanym budynku właściciele postawili na 
nietypowe menu, muzykę na żywo oraz piwo własnego wyrobu. 

– Można powiedzieć, że byliśmy pierwsi w  Szczecinie – przyznaje Da-
mian Kunach. – Lokal cieszy się dużą popularnością. Wśród mieszkań-
ców wzrasta zainteresowanie piwem i  sposobem jego przygotowywa-

Nawarzyli niezłego piwa



nia. Szukają smaków, których na co dzień nie spotykamy. Mają większą 
świadomość i przykładają większą uwagę do tego, co piją.  W Starej Ko-
mendzie zawsze znajdziemy na barze cztery gatunki piw, z czego trzy 
z nich oferowane są przez cały rok – pszeniczne, bursztynowe, czy jasne. 
Czwarte natomiast jest zmienne. 

– W marcu przykładowo mamy m.in. Brown Ale. Przed paroma dniami 
mieliśmy premierę Portera Komendowego 308 leżakowanego w  dębo-
wych beczkach po czerwonym winie. – opowiada właściciel. Na miejscu 
można zażyczyć sobie również piwa na wynos. Oferowane są w małych 
butelkach 0,33l oraz większych – litrowych. Pojedyncze sztuki dostępne 
są od „od ręki”. Większe ilości nalewane są na życzenie klienta. –  Łącz-
nie mamy 10 tanków, a warzenie przeprowadzamy 3 razy w tygodniu – 
podsumowuje Kunach. 

Zamierzają się rozbudowywać

Niedaleko Browaru Stara Komenda, a  dokładniej przy ulicy Partyzan-
tów, znajdziemy Nowy Browar. Rafał Kaczmarek, współwłaściciel miej-
sca przyznaje, że do jego stworzenia przygotowywali się od ponad 10 
lat. – Jedyne rozeznanie w sprawie tego, czy pijalnia piwa się przyjmie, 
robiliśmy wśród znajomych – przyznaje. – Najpierw kupiliśmy kamieni-
cę, później trzeba było pozyskać środki na jej remont, dofinansowania, 
i dopiero mógł rozpocząć się proces budowlany. Tego wszystkiego nie da 
się zrobić w 2 czy 3 miesiące. Trwa latami. Teraz pracujemy nad rozbudo-
wą browaru. Zainwestujemy w nowe tanki leżakowe. Kupiliśmy budynek 
obok – pogłębimy w nim piwnice i przygotujemy tam całą technologię. 
Za 2 lata chcemy mieć większą warzelnię, większe zbiorniki. Póki co 
miejsce i tak cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W bogatym menu, 
oprócz wielu potraw, znajdziemy też piwa, których nie spotkamy nigdzie 
indziej. Są to oczywiście trunki przede wszystkim własnej produkcji. 

– Nastawiliśmy się na piwa dolnej fermentacji. Mamy lagery, jasne 
i ciemne. Jest pils i piwo pszeniczne – mówi Kaczmarek. – Nie znajdzie-

my u nas piw komercyjnych, ewentualnie gościnnie są, przygotowywa-
ne w małych browarach. Przykładem jest Browar Rockmill, dla którego 
piwa „tworzy” szczecinianin Andrzej Miller. Chcemy też w  niedalekiej 
przyszłości wprowadzić browar na wynos. Tak, by każdy mógł do nas 
przyjść i zabrać go ze sobą do domu. Ludzie wolą produkty naturalne, 
przygotowywane w  tradycyjny sposób. Stąd też pewność, że piwo na 
wynos cieszyło się będzie dużą popularnością. 

Policjant – specjalista od piwa

Co ma wspólnego policja z przepysznym piwem? Otóż, instytucja może 
pochwalić się w swoich szeregach doskonałym piwowarem. Wspomnia-
ny Andrzej Miler produkcją piwa w domowych warunkach zajmuje się od 
9 lat. Przez ten czas zdobył w różnych konkursach około 60 nagród. Przy-
znaje, że „scena piwna” w  Szczecinie bardzo mocno się rozbudowuje. 
Powstają nowe niewielkie browary i inne piwne miejsca.  Andrzej swoje 
receptury udostępnia m.in. Browarowi Rockmill, który został uznany za 
najlepszy w Polsce. Zdecydowali tak na portalu ratebeer.com internauci. 
Głosując oceniają w ten sposób piwa, recenzują je, polecają lub odradza-
ją. 

Piwa Andrzeja można znaleźć także w kilku sklepach w Szczecinie. Naj-
bardziej znane to Juicy Delight czy Juicy Melody. – Ludzie są w  stanie 
zapłacić parę groszy więcej i napić się czegoś dobrego. Nie patrzą już 
tak na cenę, jak kiedyś. Częściej też decydują się na unikalne miejsca. 
W takich wolą spędzać wieczory – przyznaje. – Rzeczywiście mam dwie 
pasje w życiu. Jedną jest praca w policji, drugą warzenie piwa. Staram 
się w miesiącu przygotować jedną – dwie warki 25-litrowe. Jestem szczę-
śliwym człowiekiem. Nie wykluczam jednak, że w przyszłości w całości 
poświęcę się tej pasji. Czas pokaże….
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reklama

z  roku na rok rankingi alkoholowe wykazują ogromny wzrost 
sprzedażowy produktów wysokoprocentowych na polskim 
rynku. Jednym z nich jest sprzedaż whisky, która od niespełna 
pięciu lat nabiera niebywałego tempa i wzrosła już o 60%, co 

wskazuje na ogromne zainteresowanie tym trunkiem.

Zestawy degustacyjne

Koktajlbar 17 Schodów, który posiada na swoim barze ponad 95 butelek 
whisky spełnia oczekiwania najbardziej wymagających gości, których 
ulubionym alkoholem jest właśnie „szkocka”. Tak powstały zestawy de-
gustacyjne, które wraz z  opisami podawane są na specjalnie zaprojek-
towanych przez zespół 17 Schodów drewnianych deskach. W ich skład 
wchodzą cztery różne pozycje whisky: od łagodnych do tych nieco bar-
dziej charakternych. Dobrano osiem uznanych pozycji szkockich Single 
Malt’s. Większość z nich znajduje się na światowej liście „Classic Malt’s”. 
– W doborze kierowaliśmy się przede wszystkim bogatą historią destylar-
ni oraz różnorodnością. Braliśmy pod uwagę region i jego terroir (czynni-

ki geograficzne, mające wpływ na wybór miejsca do produkcji whisky), 
selekcję beczek po innych alkoholach, w których starzone były szkockie 
destylaty, dzięki czemu nabierały dodatkowego aromatu i smaku, a także 
sposób samej produkcji. W zestawie dostępne są również whisky torfowe 
– mówi Przemysław Wojciechowski, menedżer lokalu.

Nowa jakość

Picie alkoholu nie musi kończyć się na tradycyjnym piwie. Ekipa 17 
Schodów chętnie dzieli się z gośćmi swoją ogromną wiedzą o trunkach. 
– Otwieramy przed Państwem drzwi do degustacji alkoholi, o  których 
kiedyś, być może, tylko Państwo słyszeliście. Dajemy możliwość znale-
zienia ukrytych jeszcze, własnych smaków i preferencji alkoholowych. 
Szerzymy kulturę picia alkoholu w  Szczecinie. Zacznijmy więc od kla-
sycznego Single Malta – dodaje menedżer.

Whisky – królowa

współczesnych alkoholi
Aby sprostać oczekiwaniom gości w kwestii znalezienia odpowiedniego smaku whisky, koktajlbar 17 Schodów przygotował dla nich specjalny
prezent. Trzy zestawy degustacyjne Single Malt’ów umilą czas spędzony w lokalu i zabiorą gości w odległy świat szkockich tradycji gorzelniczych
oraz szerokiego wachlarza smaków i aromatów.

Foto: Przemysław Wojciechowski





często negatywne sygnały jakie daje nam organizm bagatelizu-
jemy i nie łączymy tego z odżywianiem. A nawet jeśli czujemy 
się źle po posiłku i szukamy źródła, to niejednokrotnie bywa, że 
standardowe testy alergiczne i badania nic nie wykazują.

Odpowiedzią na tego typu problemy mogą być nietolerancje pokarmo-
we. Dlatego Klinika Zawodny jako pierwsza w Szczecinie wprowadziła do 
swojej oferty testy MRT, które stanowią pewną diagnozą w przypadku 
nietolerancji.

Nadwrażliwość pokarmowa polega na pobudzaniu układu immunolo-
gicznego do wytwarzania mediatorów, które powodują stany zapalne 
jelit, innych narządów oraz różnych tkanek. Wielu diagnostów łączy 
z nadwrażliwością takie schorzenia jak: astma oskrzelowa, zespół jelita 
drażliwego, refluks żołądkowo-przełykowy, migreny i  inne bóle głowy, 
wahania masy ciała, fibromialgia, chroniczne zmęczenie, wykwity skór-
ne, atopowe zapalenie skóry, autyzm, ADHD i inne.

MRT jest testem wykrywającym stany nadwrażliwości pokarmowej. 
Pozwala on również na ustalenie stopnia siły reakcji na poszczególne 
pokarmy. Polski panel testu MRT składa się ze 150 antygenów pokarmo-
wych oraz dodatków do żywności. Odpowiednio przygotowaną próbkę 
krwi pacjenta łączy się z antygenami pokarmowymi i umieszcza na pane-
lach testowych MRT. Próbki te poddaje się procesowi inkubacji, która ma 
zapewnić zbliżone warunki panujące w organizmie. Dochodzi wówczas 
do reakcji dającej odpowiedź oraz możliwość pogrupowania substancji 

i  ich siły negatywnego wpływu na organizm. Na podstawie tych wyni-
ków układany jest indywidualny plan dietetyczny dla pacjentów.

Dzięki wynikom testów MRT mamy możliwość nie tylko łagodzenia ob-
jawów nadwrażliwości pokarmowej, ale przede wszystkim eliminacji ich 
przyczyn. Lata badań pomogły stworzyć metodę dopasowaną do specy-
fikacji tych reakcji. Niezwykle często dochodzi bowiem do opóźnionych 
reakcji nadwrażliwości, związanych z ilością przyjętego pokarmu. Przez 
to trudno jest zdiagnozować źródło problemu i stosować profilaktykę. 
Dlatego warto dowiedzieć się jak reaguje nasz organizm na pokarmy 
i dodatki do żywności, mała próbka krwi może oznaczać duże zmiany. 
Pacjenci poddający się testom MRT uzyskują interpretację wyników do-
stosowanych indywidualnie, a dostosowanie do zaleceń pozwoli uwolnić 
się od dolegliwości, które kiedyś wydawały się być nieodłączną częścią 
naszego życia. Dodatkowo będziemy usatysfakcjonowani wymarzoną 
sylwetką i świetnym samopoczuciem.

Wiesz co jesz
W dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzimy do wniosku, że jedzenie przetworzonej, łatwo dostępnej żywności ma ogromny wpływ na nasze 
samopoczucie, wygląd, a co najważniejsze zdrowie. Nie bez przyczyny powstaje wiele miejsc gdzie dostępne są modne produkty „eko” czy „bio”.  
Pomimo to, niełatwo jest zwolnić tempo życia i odrzucić w codziennej diecie korzystanie z przetworzonej żywności i  restauracji typu „fast food”.

Prezentacja

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

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

www.klinikazawodny.pl
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Wielu z nas wydaje się, że leczenie chorób serca czy cukrzy-
cy, a  także ryzyko zawału lub udaru nie mają żadnego 
związku z zębami. Jesteśmy jednak w błędzie. Z tymi mi-
tami rozprawili się lekarze z centrum stomatologicznego 

Dental Center i Dental Center Kids. 

Zwykły kamień 

Aż 90% chorób ma swoje odzwierciedlenie w  jamie ustnej, a stany za-
palne spowodowane obecnością nazębnej płytki bakteryjnej i kamienia 
stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. – To właśnie choroby dziąseł 

Łatwiej zapobiegać
niż leczyć

Prezentacja
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Opieka stomatologiczna jest istotna nie tylko z powodu chęci posiadania zdrowych zębów, pięknego uśmiechu, możliwości komfortowego żucia
czy poprawienia wizerunku. Zły stan jamy ustnej ma znaczący, negatywny wpływ na nasze zdrowie, dlatego o zęby warto dbać regularnie.



są najczęstszym przewlekłym stanem zapalnym organizmu, na dodatek 
często bagatelizowanym lub nieświadomie utrzymywanym. Ta bakte-
ryjna infekcja dotyczy na początku dziąseł, z  czasem kości i  w  końcu 
osłabia utrzymanie zęba w zębodole, co objawia się jego ruchomością 
i utratą – opisują dr n. med. Edyta Wejt-Tawakol i lek. dent. Marek Tawa-
kol, właściciele kliniki.

Błędne koło

Pierwszym objawem stanu zapalnego dziąseł jest krwawienie podczas 
szczotkowania. Często pacjentom wydaje się, że się po prostu skaleczy-
li, starają się więc szczotkować delikatniej i omijać krwawiące miejsca. 
Takie postępowanie prowadzi do zwiększonego gromadzenia się osadu, 
a  co za tym idzie – bakterii i  pogłębienia stanu zapalnego. W  efekcie 
krwawienie jest intensywniejsze, więc słabiej szczotkujemy itd. – Tylko 
regularne wizyty u stomatologa, wczesna diagnoza i profesjonalne usu-
wanie złogów nazębnych wraz z instruktażem higieny jamy ustnej mogą 
skutecznie wyleczyć i  zapobiegać dalszemu rozwojowi choroby. Tym 
bardziej, że zapalenie dziąseł jest odwracalne – pociesza dyplomowana 
higienistka Dental Center Wejt & Tawakol Agnieszka Rawska, zajmująca
się profesjonalnym oczyszczaniem zębów i prewencją chorób przyzębia.

Leczenie nie tylko dla dorosłych

Słaba higiena jamy ustnej lub jej brak powodują takie same dolegliwości 
u dzieci, które z tego powodu w ogóle odmawiają mycia ząbków. O ich 
zdrowie powinno się jednak zadbać już na etapie życia płodowego. Do-
wiedziono bowiem, że choroby przyzębia matki siedmiokrotnie zwięk-
szają ryzyko przedwczesnego porodu lub niskiej masy urodzeniowej 
dziecka. Nie trzeba dodawać, iż dla kobiet ciężarnych wizyty u stomato-
loga są wręcz obowiązkowe. Tym bardziej, że zmiany hormonalne u cię-
żarnej powodują większą podatność dziąseł na stan zapalny. 

Choroby przyzębia a cukrzyca 

Sytuacja znacznie się komplikuje u  pacjentów z  cukrzycą, ponieważ 
sama ta dolegliwość wywołuje poważne zmiany chorobowe w jamie ust-
neji intensyfikuje przebieg choroby przyzębia. Działa to także w drugą 
stronę – istniejąca choroba przyzębia pogarsza zdrowienie pacjentów 
z cukrzycą i utrudnia jej uregulowanie – wyjaśnia Marek Tawakol.

Zwiększone ryzyko chorób serca

Jama ustna dorosłego człowieka to siedlisko bakterii wywołujących 
wiele infekcji lub pogarszających stan chorób podstawowych. Choroby 
takie jak zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, zapalenie septyczne stawów, wsierdzia, opłuc-
nej, osierdzia, tkanki łącznej i ropnie tkanki mózgowej mogą mieć zwią-
zek z bakteriami jamy ustnej. Okazuje się, że obecność patologicznych 
szczepów bakterii odpowiedzialnych za powstawanie paradontozy aż 
dwukrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca. – Pacjenci nara-
żeni są na bakteryjne zapalenie wsierdzia lub pogorszenie efektów lecze-
nia stentami lub bypassami – mówi Edyta Wejt-Tawakol i dodaje: łatwiej 
zapobiegać niż leczyć, warto więc uczęszczać regularnie do stomatolo-
ga i poddawać się profesjonalnym zabiegom higienizacyjnym.

im / Foto: Dagna Drążkowska

Dental Center
Szczecin, ul. Mariacka 6/U1

tel. 91 423 57 57
kontakt@dentalcenter.pl

www.dentalcenter.pl
/klinika.edentist
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Tymczasem, medycyna ma do zaoferowania skuteczne terapie. 
W Centrum HAHS dużą popularnością wśród pacjentek cieszą 
się zabiegi laserem MonaLisa Touch. Zabiegi tym laserem są nie-
inwazyjne i bezbolesne, nie wymagają rekonwalescencji. 

Laser działa bezpośrednio na ścianki pochwy. Odpowiednio ukierun-
kowane światło, podawane w  specjalnych, kontrolowanych impulsach 
wnika w powierzchowne warstwy błony śluzowej pochwy. Pobudza do 
odnowy tkankę łączną, która staje się bardziej sprężysta, przez co po-
chwa ulega zwężeniu.

Dlaczego MonaLisa Touch?

– Wyróżnia go skuteczność i  bezpieczeństwo – tłumaczą specjaliści 
z Centrum HAHS. – Potwierdzają to niezależne badania kliniczne prowa-
dzone na świecie od ok. 8 lat. Warto dodać, że MonaLisa Touch to jedy-
ny laser, który w USA został dopuszczony do stosowania w ginekologii. 
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne również go rekomenduje. W Cen-
trum HAHS już od prawie 5 lat lekarze wykonują zabiegi tym laserem 
i całkowicie spełnił on oczekiwania pacjentek – są bardzo zadowolone 
z efektów.

Leczenie nietrzymania moczu

Zastosowanie lasera MonaLisa Touch przynosi bardzo dobre efekty 
w  leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u  pań. W  wyniku jego 
działania pochwa się obkurcza, wzmocnieniu ulegają jej ściany, powięź 
wewnątrzmiednicza oraz obszar ujścia cewki moczowej. Jednak możli-
wość zastosowania lasera do leczenia tego problemu zależy od stopnia 
zaawansowania choroby i wymaga właściwej diagnostyki.

Rehabilitacja laserem po porodzie

Regeneracja pochwy, która następuje w  efekcie zastosowania lasera 
niweluje rozluźnienie tkanek, utrzymuje jej elastyczność i sprężystość. 
Zastosowanie lasera do rehabilitacji pochwy krótko po porodzie odtwa-
rza jej prawidłowe warunki anatomiczne, doprowadza ją do stanu przed-
porodowego. To pomaga zapobiec uciążliwym następstwom mogącym 
wynikać z rozszerzonej podczas porodu pochwy (nie tylko problemowi 
nietrzymania moczu). Warto zatem taki zabieg wykonać profilaktycznie. 
Tym bardziej, że jest on krótki i nieinwazyjny. Laserem można także zli-
kwidować lub zmniejszyć blizny poporodowe, np. po cięciu cesarskim.

Rewitalizacja w czasie menopauzy

Regeneracyjne właściwości lasera sprawiają, że niweluje objawy su-
chości i zanikowego zapalenia pochwy, eliminuje nieprzyjemne upławy, 
przywraca jędrność okolic intymnych.

Zastosowanie lasera w ginekologii staje się standardem. Zabiegi laserem 
nie tylko pomagają wyleczyć dolegliwości, ale mogą zapobiec powstaniu 
poważniejszych problemów zdrowotnych. Laser obkurcza i  regeneruje 
pochwę, co istotnie podnosi jakość życia intymnego pań i ich partnerów. 
Innymi słowy, przywraca kobietom zdrowie, komfort i radość z seksu.

Centrum Diagnostyki Medycznej HAHS
ul. Felczaka 10, Szczecin

www.hahs-lekarze.pl

Kobiece
sprawy
Nietrzymanie moczu, utrata jędrności i nawilżenia w okolicy pochwy. Większość kobiet na pewnym etapie swojego życia cierpi na te dolegliwości
i wstydzi się o nich mówić nawet swojemu lekarzowi. Także młode mamy po urodzeniu dzieci cierpią na wysiłkowe nietrzymanie moczu, czy
rozluźnienie ścian pochwy.
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Położnicze
Ginekologiczne
Jamy brzusznej

Tarczycy
Piersi

MonaLisa Touch
Rehabilitacja po porodzie

Menopauza
Leczenie nietrzymiania moczu

Estetyczna korekcja intymnych narządów zewnętrznych

Badania profilaktyczne
Antykoncepcja

Choroby kobiece
Diagnostyka piersi

Niepłodność

Planowanie ciąży
Ciąża fizjologiczna

Ciąża bliźniacza
Opieka poporodowa

Ultrasonografia położnicza 3D i 4D
KTG płodu

promocja 50%
na zabiegi

Mona Lisa Touch



została Pani managerem SPA w Grand Park Hotelu, osobą, 
która tworzy to miejsce od początku do końca. Na czym do-
kładnie polega Pani rola?
Zaczęłam od wyboru marek kosmetycznych, partnerów 

z którymi będziemy tworzyć to miejsce. Kolejnym krokiem jest wybór 
wyposażenia i zorganizowanie pracy w wellness. Trzeba dobrze zapro-
jektować menu SPA, które będzie wyróżniać się oryginalnością i bardzo 
wysoką jakością.

Na jakie zatem atrakcje powinien być przygotowany klient?
Absolutnym hitem jest oryginalny, marokański Hammam. Specjalnie za-
projektowane pomieszczenie łaźni parowej z rytuałami opartymi o tra-
dycyjne zabiegi, które są oferowane na całym świecie, znajdą się także 
u nas. Na uwagę zasługuje wyposażenie pomieszczeń do zabiegów, któ-
re jest uznane za jedno z najlepszych. Odpowiada za nie marka Gharieni 
Group, która na wymagającym, amerykańskim rynku SPA, zdobyła na-
grodę za swoje produkty w 2017 roku. Zdradzę tylko, że każde łóżko do 
zabiegów jest podgrzewane, a gościa otulać będą ciepłe ręczniki, podob-
nie jak i nakładane na skórę kosmetyki.

Ile trwały przygotowania, szukanie odpowiedniego personelu, wybór
zabiegów?
To proces, który trwa kilka miesięcy. Wybór dostawców, marek kosme-
tycznych to negocjacje biznesowe, które wymagają czasu. Projekt menu 
SPA, zwłaszcza masaży i rytuałów autorskich zajął mi prawie 3 miesiące.
Rekrutacja pracowników odbyła się już w  grudniu, a  teraz zaczynamy 
szkolenia, które potrwają prawie miesiąc. W  najlepszych SPA, które 
miałam przyjemność przygotowywać, np. SPA w Hotelu Double Treeby 
Hilton w  Łodzi, to obligatoryjny czas przygotowania pracowników do 

pracy. Wszyscy nasi terapeuci mają wyższe wykształcenie kierunkowe
i praktykę zawodową.

Będą Państwo pracować na specjalnych kosmetykach, w tym autor-
skich, nawiązujących do miejsca w którym znajduje się hotel. Proszę 
zdradzić, co to będzie i jakie przyjemności na nas czekają?
Wiodącą marką kosmetyków w naszym SPA, jest Aromatherapy Associa-
tes wywodząca się z Wielkiej Brytanii, oparta całkowicie na naturalnych 
składnikach. Podczas Gali World SPA Awards 2017 uznana została za naj-
lepszą markę aromaterapeutyczną na świecie. Przygotowaliśmy także 
autorskie rytuały na ciało, oparte o produkty całkowicie naturalne, na-
wiązujące do tradycji miejsca w jakim hotel się znajduje. Park Kasprowi-
cza to wyjątkowa roślinność, na bazie której projektowane były zabiegi,
np. w ofercie znajdą się kąpiele w płatkach róż, nawiązujące do słynnej
„Różanki”.

Ma Pani spore doświadczenie w  prowadzeniu i  budowaniu podob-
nych miejsc w całej Polsce i nie tylko. Pani przepis na idealne SPA?
Idealne SPA to takie, w którym goście chcą przebywać i doskonale się 
czują. Piękne wnętrza, doskonałe kosmetyki, najlepsze wyposażenie ale 
bez profesjonalnego zespołu nie zastąpią dobrej usługi ma dobrej usłu-
gi. To ludzie tworzą takie miejsca. Ich cechy charakteru, zaangażowanie 
i pasja są najcenniejsze. Wbrew powszechnej opinii to nie wielkość SPA 
jest najważniejsza ale ludzie, którzy w nim pracują.

Śledzi Pani na bieżąco to, co się dzieje w świecie odnowy biologicz-
nej. Jakie panują obecnie trendy, co nowego warto przetestować na 
własnej skórze?
Branża wellness stale ewoluuje. Powstają nowe receptury zabiegowe 

Na takie SPA
czekał Szczecin
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Wkrótce w Szczecinie, w Parku Kasprowicza, swoje podwoje otworzy luksusowy Grand Park Hotel. Jego ważną część będzie stanowić Green SPAce
Grand Park Hotel, którego managerem została Anita Bajdalska, specjalistka od kosmetologii i odnowy biologicznej, mająca na koncie ogromne
doświadczenie w prowadzeniu spa w Polsce i w Europie.

Anita
Bajdalska
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i nowe urządzenia, które poprawiają nasz wygląd. Jednak wszyscy wraca-
ją do źródeł, czyli do natury, która jest naszym sprzymierzeńcem. Bardzo 
popularne są kosmetyki z wodą różaną czy wyciągami z jabłek. Ogromną 
uwagę przykłada się do profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałaniu nega-
tywnym wpływom stresu, który jest bardzo destrukcyjny dla ludzi.

Tradycja korzystania z sauny czy łaźni sięga starożytności. Jak Pani 
przekona ostatnich sceptyków, że tego typu zabiegi mają zbawien-
ny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie?
Hartują, wzmacniają i  regenerują organizm. To naukowo dowiedzione 
działanie saun jest dzisiaj na przysłowiowej fali. Nie każdy może z tego 
korzystać, ponieważ są również przeciwwskazania, choć jest ich nie-
wiele. To także idealne miejsce na spotkania biznesowe, czy wieczory 
panieńskie i kawalerskie. Tak było w starożytności i coraz częściej jest 
dzisiaj. 

Wróciła Pani do Szczecina po 10 latach. Nie mogę się nie zapytać 
Pani o refleksje związane z miastem, również pod względem zabie-
gów i kosmetologii. 
Tak to prawda, wróciłam do mojego miasta. Szczecin ma ogromny po-
tencjał i doskonałe położenie, a co za tym idzie wielu turystów, którzy 
cenią nasze usługi SPA. Jest naprawdę dobrze, a teraz po otwarciu na-
szego GreenSPAce będzie jeszcze lepiej. Pracowałam w najlepszych ho-
telach SPA w Polsce i Europie, dlatego mam świadomość wartości ludzi 
z którymi będę mogła współpracować w hotelu. Bardzo mnie to cieszy, 
że w moim rodzinnym mieście są eksperci hotelarstwa.

Kilka, według Pani niezawodnych zabiegów z których zawsze warto 
skorzystać?
Przede wszystkim zabiegi na twarz: fantastyczne zabiegi bankietowe 
przed wyjściem. Doskonałe są również wszelkie zabiegi nawilżające np. 
„Rytuał różany” czy „Ekspert intensywnie odmładzający” z  koktajlem 
anti- aging. Uwielbianym zabiegiem przez Panie jest „Wiecznie młoda 
skóra” zawierający silnie napinające serum pozyskane z  płatków róży. 
Wśród zabiegów na ciało polecam np. „Wygładzenie na zamówienie” na 
bazie zmielonych pestek oliwek i balsamu różanego. Następnie masaże, 
w  tym autorski masaż karaibski albo masaż synchroniczny na 4 ręce. 
Oczywiście fantastyczne są wspomniane kąpiele w płatkach róży z lamp-
ką czerwonego wina i na koniec jeszcze raz kompleksowy rytuał w praw-
dziwym Hammamie, który jest idealnym relaksem dla ciała i ducha.

Dziękuję za rozmowę.
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Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

Grand Parkg Hotel****
ul. Słowackiego 18, 71-434 Szczecin

info@grandparkghotel.pl
www.grandparkghotel.pl

****
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Pracujemy w zespole – to jeden z naszych 
głównych atutów – podkreśla dr Patrycja 
Sobczyńska-Jakubowska. – Konsultujemy 
między sobą prawie każdy przypadek le-

czenia protetycznego. Dojście do końcowego eta-
pu jest żmudne, a proces leczenia angażuje często 
wszystkie dziedziny stomatologii. Cieszę się więc, 
że posiadamy w naszym zespole silne autorytety 
różnych specjalności – m.in. chirurga szczękowo
-twarzowego, kilku periodontologów, endodontę, 
implantologa oraz stomatologa dziecięcego. Ja 
stoję często na początku i końcu tej drogi z pacjen-
tem, więc jestem trochę wizjonerem, który potrafi 
dostrzec docelowy efekt leczenia. 

Parkowa szczególnie słynie z  silnego zespołu 
periodontologicznego, czyli grupy specjalistów 
zajmujących się leczeniem chorób przyzębia, chi-
rurgiczną odbudową tkanek miękkich (dziąseł) 
i tkanek twardych (kości). – Na co dzień nasi specjaliści dokonują przesz-
czepów tych tkanek dla pokrycia np. odsłoniętych korzeni zębów, czy 
też w celu poprawy warunków kostnych przed wszczepieniem implantu 
– mówi właścicielka – wykonujemy pełen zakres zabiegów chirurgicz-
nych na przyzębiu.

W kadrze lekarskiej placówki znajduje się także dr n.med. Karolina Wę-
sierska – znakomity specjalista stomatologii dziecięcej z kilkunastolet-
nim doświadczeniem. – Pani doktor przyjmuje najtrudniejsze przypad-
ki dziecięcej stomatologii – mówi nasz ekspert. – Razem ze zgranym 
teamem asystentek sprawia, że nawet po trudnej wizycie uśmiech nie 

schodzi z twarzy maluchów. Bezdyskusyjnie jest 
ulubienicą najmłodszej częścinaszych pacjentów. 

Prawidłowo i  funkcjonalnie wykonane uzupeł-
nienie protetyczne powinno także wpisywać się 
w ogólnie przyjęte kanony piękna i harmonii twa-
rzy. Pomaga nam w tym Digital Smile Design czyli 
Cyfrowe Projektowanie Uśmiechu – nowatorska 
metoda opracowana przez dr Christiana Coach-
mana, guru światowej stomatologii estetycznej. 
– Wykorzystujemy tu graficzne techniki cyfrowe 
poprzedzające właściwe działania w jamie ustnej 
dla lepszej komunikacji z  pacjentem w  temacie 
nowego uśmiechu – wyjaśnia dr Sobczyńska-Jaku-
bowska, która posiada certyfikowany tytuł DSD 
team member. – Daje to możliwość doskonałej 
integracji estetyki zębów i dziąseł z ustami i twa-
rzą pacjenta. Dzięki fotograficznej dokumentacji 
każdego etapu terapii wg koncepcji DSD leczenie 

staje się przewidywalne i skuteczne. Zdrowe zęby to dziś za mało. Pięk-
ny, biały uśmiech sprawia, że jesteśmy postrzegani jako bardziej pewni 
siebie i atrakcyjni. Cel i decyzja o rozpoczęciu leczenia jest łatwiejsza, 
kiedy możemy zobaczyć efekt końcowy, a DSD nam to ułatwia.

ad

ul. Stefana Okrzei 2/A, 73-110 Stargard
tel. +48 791 653 570

www.parkowa.stargard.pl
/ parkowastargard

Specjaliści
od pięknego uśmiechu

Uśmiech jest wizytówką twarzy, na pewno warto więc o niego zadbać. Solidna wiedza stomatologiczna w połączeniu z pasją do zawodu daje
możliwość stworzenia nie tylko pięknego uśmiechu, ale również trwałego i funkcjonalnego. To filozofia Gabinetów Stomatologicznych Parkowa,
którą z sukcesem wprowadzają w życie swoich pacjentów pracujący tam lekarze. Na czele tego zespołu stoi dr Patrycja Sobczyńska – Jakubowska,
która specjalizuje się m.in. w zabiegach stomatologii estetycznej i chirurgii wyrostka zębodołowego

dr Patrycja
Sobczyńska-Jakubowska
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Siła, jaką dysponuje fala uderzeniowa niweluje cellulit i miejsco-
wą otyłość – mówi Małgorzata Figurska, właścicielka Klinika 
Beauty Mazowiecka 13. – W chwili wprowadzenia ich do ciała, 
fale akustyczne rozprzestrzeniają się na duże obszary, stymulu-

jąc proces leczenia poszczególnych warstw skóry. Terapia ta powoduje, 
że skóra staje się wygładzona i odmłodzona, tkanka tłuszczowa ulega 
rozbiciu, tkanka łączna napina się, a obwód części ciała poddanych za-
biegom ulega zmniejszeniu.

Zabieg falami akustycznymi rozpoczyna się od konsultacji i wybrania 
obszaru terapii. Następnie na leczone miejsce nakładany jest żel, aby 
przewodzenie fal akustycznych było lepsze. Zabieg jest bezbolesny i nie 
wymaga rekonwalescencji. Aby uzyskać optymalne efekty zaleca się se-
rię 10 masaży, wykonywanych co 3 – 4 dni. Najlepsze efekty widoczne są 
nawet 2 – 3 miesiące po ostatnim zabiegu. – Do zabiegu wykorzystujemy 
urządzenie o nazwie Cellator SC1 – wyjaśnia Małgorzata Figurska. – To 
urządzenie szwajcarskiej firmy Storz Medical uznanego producenta wie-
lu renomowanych systemów działających w oparciu o fale akustyczne 
(inaczej dźwiękowe, uderzeniowe). Siła, jaką dysponuje fala uderzenio-
wa niweluje cellulit, w tym cellulit zwłókniały III i IV stopnia oraz redu-
kuje miejscową otyłość. Urządzenie to umożliwia wykonanie w pełni 
bezpiecznych zabiegów na określonej partii ciała, bez ryzyka powikłań, 
zapewniając osiągnięcie maksymalnych efektów widocznych już bezpo-
średnio po zabiegu.

Dobroczynne
uderzenie
Elastyczność skóry maleje z wiekiem. „Skórka pomarańczowa”
pojawiająca się na udach, pośladkach i ramionach dotyka 80%
kobiet. Medycyna estetyczna poszukuje ciągle nowych rozwiązań
w walce z upływem czasu. Ostatnim przebojem w tym temacie jest
leczenie falami akustycznymi – Acoustic Wave Therapy – AWT.

ad / Foto: materiały prasowe

 FALA AKUSTYCZNA

PIĘKNE CIAŁO BEZ CELLULITU

ZABIEGI STOSUJEMY NA:
» pośladki » brzuch

» uda » ramiona 
 

REZULTATY ZABIEGÓW:
» redukcja cellulitu w najbardziej

   zaawansowanym stadium
» redukcja tkanki tłuszczowej

» poprawa jędrności skóry
» modelowanie sylwetki

» drenaż limfatyczny

Klinika Beauty Mazowiecka 13, ul. Mazowiecka 13
70-526 Szczecin, info@mazowiecka13.com

fitmaz@inet.pl, tel./fax: (091) 434-73-99
www.mazowiecka13.com



Kończy się sezon laserowy. A wraz z nim seria wykonywanych prze-
ze mnie u Państwa zabiegów. Moim problemem są nawracające 
problemy z kolorytem skóry, zarówno o podłożu rumieniowym jak 
i przebarwienia w postaci brązowych plam. Stosowane przeze mnie 
zabiegi doskonale poprawiły stan mojej skóry. Proszę o nakierowa-
nie mnie, co zrobić żeby utrzymać uzyskane efekty? Jak prawidłowo 
powinnam dbać o skórę?

Witam. Podstawą kontynuacji terapii jest prawidłowa pielęgnacja skó-
ry. Niezależnie czy będzie Pani chciała kontynuować zalecone terapie w 
przyszłym sezonie jesienno-zimowym, ważne jest utrzymywanie skóry 
w dobrej kondycji przez cały rok. Oczywiste jest stosowanie filtrów prze-
ciwsłonecznych, niezależnie od wykonywanych zabiegów. Jednak to za 
mało, aby zabezpieczyć się przed ponownym powstawaniem zaburzeń 
funkcji skóry. Aby zmniejszyć ryzyko nawrotu przebarwień oraz proble-
mów naczyniowych należy właściwie ukierunkować codzienną pielęgna-
cję. Oczywiście najlepiej skonsultować się z kosmetologiem, który ukie-
runkuje Panią i dobierze właściwe preparaty. Podpowie jak je stosować, 
aby czerpać z nich maksimum korzyści. Do dyspozycji mamy gotowe 
kosmetyki oraz przygotowywane na miejscu, indywidualnie dla każdego 

pacjenta, na podstawie ankiety oraz przeprowadzonego wywiadu i dia-
gnozy skóry – Universkin. Dostępne u nas preparaty są najwyższej jako-
ści. W Pani przypadku ważne jest dbanie o prawidłową funkcję bariery 
naskórkowej, zmniejszanie skutków stresu oksydacyjnego, zmniejsze-
nia procesów zapalnych oraz zahamowanie powstawania przebarwień. 
Doskonałym rozwiązaniem jest stworzenie dla Pani indywidualnego 
programu długofalowej pielęgnacji. W miarę upływu czasu przygotowy-
wane dla Pani serum będzie się zmieniać wraz z potrzebami skóry. W 
okresie pozabiegowym ważne jest zastosowanie substancji nawilżają-
co – regenerujących np. pantenol czy wyciąg z aloesu. Antyoksydanty, 
odpowiednio dobrane ochronią  skórę przed stresem oksydacyjnym, 
zmniejszą ryzyko powstawania uszkodzeń błon komórkowych skóry, co 
zaprocentuje zmniejszeniem ryzyka powstawania nowych przebarwień 
i rumienia. Rutyna uszczelni naczynia krwionośne i wzmocni je. Gdy 
zadbamy o podstawowe potrzeby skóry, będziemy mogli sukcesywnie 
wprowadzać preparaty poprawiające jej napięcie i jędrność, zadbać o jej 
koloryt oraz gładką strukturę. Wielokierunkowe kontynuowanie pielę-
gnacji Universkin zaspokoi wszystkie potrzeby skóry. Oczywiście to jest 
tylko propozycja planu pielęgnacji. Indywidualnie zostanie ona dostoso-
wana  w trakcie konsultacji na którą, serdeczne  zapraszam.

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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ZDOBĄDŹ MARKĘ „ZROBIONE W SZCZECINIE”

Tworzenie przyjaznego klimatu do prowadzenia biznesu, budowa-
nie pozytywnych relacji, lokalnego patriotyzmu oraz wspieranie 
innowacyjnych działań kreujących współpracę, rzutuje na to jak 
nasze miasto jest postrzegane na arenie krajowej czy międzynarodo-
wej. 

Dlatego też chcąc docenić lokalnych przedsiębiorców oraz ich wkład 
w promowanie naszego miasta, zapraszamy do udziału w nowej 
inicjatywie – „Zrobione w Szczecinie”.

Czym jest „Zrobione w Szczecinie”?

Marka „Zrobione w Szczecinie” przyznawana będzie oryginalnym 
szczecińskim produktom lub usługom, które wyróżniają się na rynku 
wysoką jakością oraz, co istotne, mają wpływ na kreowanie pozytyw-
nego wizerunku Miasta. Poprzez markę chcemy pokazać, że w Szcze-
cinie można tworzyć ciekawe i inspirujące rzeczy, którymi warto się 
chwalić.

Przedsiębiorcy, którym zostanie przyznana marka, zyskają możli-
wość udziału w programach promocji gospodarczej prowadzonych 
przez Miasto Szczecin oraz będą mogli zamieścić logotyp marki na 
swoich produktach oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych.

Nabór wniosków trwa 

Nabór wniosków o przyznanie marki „Zrobione w Szczecinie” trwa do 
31 marca br. Warunkiem ubiegania się o przyznanie marki jest 
wytwarzanie produktów bądź świadczenie usług w Szczecinie od co 
najmniej 12 miesięcy.

Wnioski są dostępne na stronie www.szczecin.pl. Wypełniony druk 
należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zrobione w Szcze-
cinie” w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 
1, 70-456 Szczecin (wejście od ul. Odrowąża 1, IV piętro, pok.411b).

Przedsiębiorco nie czekaj, złóż wniosek już dzisiaj!

 Foto: www.graphicsfuel.com
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Corocznie przedstawiciele marki Mercedes-Benz Trucks w Polsce dokonują podsumowania 
działalności dealerów tej marki. Rok 2017 okazał się sukcesem dla Mercedes-Benz Mojsiuk, gdyż 
w ocenie zarówno Centrali jak i klientów uznano, że są wyjątkowi w sprzedaży części do samochodów 
ciężarowych Mercedes-Benz, mają najlepszy Serwis 24 h oraz zapewniają najlepszą obsługę 
posprzedażową w Polsce.  Mowa oczywiście o szczecińskiej firmie Mojsiuk Mercedes-Benz, która 
na corocznej gali zorganizowanej w Toruniu została w szczególny sposób doceniona zarówno przez 
centralę jak i klientów za działania trzech lokalizacjach: Szczecin, Gorzów Wielkopolski i Koszalin.  

Mercedes-Benz Mojsiuk 

najwyższa jakość doceniona przez klientów

To dla nas ogromne wyróżnienie – przyznaje Marcin Majchrowski, 
przedstawiciel firmy Mojsiuk. Bardzo się cieszę, że praca całe-
go zespołu została doceniona. Szczególnie ważny jest dla nas 
tytuł najlepszego serwisu w Polsce. Chciałbym w tym miejscu 

podziękować naszym wspaniałym klientom za docenienie naszych sta-
rań – dodaje.

Tytuł najlepszego serwisu w 2017 r. przyznawany jest po przeanalizowa-
niu wielu czynników. Wśród nich są m.in. ilość reklamacji, czas napra-
wy, a także zadowolenie klientów z jakości oferowanych usług. – Dobry 
i zgrany zespół, wysokie normy jakościowe, a przede wszystkim ciężka 
praca, która przełożyła się na zadowolenie klientów była kluczem do 
zdobycia tej nagrody – przyznaje Majchrowski. 

Druga kategoria, w której Mercedes-Benz Mojsiuk nie miał sobie rów-
nych to Dealer Roku w usłudze „Serwis 24h Mercedes Benz Trucks”. – 
Mimo, że nasz serwis czynny jest w godzinach 7-21 (w soboty 9-16) to 
klienci mogą skorzystać z pomocy doświadczonych mechaników firmy 
Mojsiuk, którzy w przypadku awarii są w stanie dojechać i usunąć w mia-

rę możliwości usterkę na miejscu lub odholować samochód do serwisu 
– dodaje Majchrowski

To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o profesjonalną opiekę nad klien-
tem. Mercedes-Benz Mojsiuk przygotował specjalną „Strefę kierowcy”, 
w której kierowcy mogą poczekać na swoje auto. Co więcej, jeśli napra-
wa potrwa do dnia następnego – kierowca może także przenocować. Na 
miejscu jest także bar, gdzie klient może zjeść ciepły posiłek. Na życze-
nie firma użyczy także ciągnik siodłowy, aby klient mógł kontynuować 
swoją pracę. 

Trzecia nagroda, która powędrowała do szczecińskiej firmy jest za 
„Sprzedaż części Mercedes Benz Trucks”. Serwis samochodów ciężaro-
wych Mojsiuk Mercedes-Benz oferuje szeroki asortyment części zamien-
nych do pojazdów nowych jak i starszych. Są to części zarówno orygi-
nalne, jak i dostępne w specjalnym programie Truck Parts, z których 
większość dostępna jest od ręki. Jeśli jednak pojawia się konieczność 
sprowadzenia, doradca klienta błyskawicznie składa zamówienie do ma-
gazynu dealerskiego.  

Biznes



Ryszard Olszewski, właściciel firmy 
USP Transport Spedition: 

W  Firmie Mojsiuk kupiłem już 40 samo-
chodów, współpracę oceniam doskonale. 
Dokonuję tam wszystkich niezbędnych 
napraw, robię także przeglądy technicz-
ne. Dla mojej firmy to bardzo istotne, że 
na pomoc serwisu mogę liczyć o  każdej 

porze dnia i  nocy. Ze względu na międzynarodowy profil działalności 
mojej firmy wielokrotnie korzystałem też z pomocy serwisów Mercede-
sa w Niemczech. Moim zdaniem od szczecińskiej firmy mogliby się wiele 
nauczyć. 

Tadeusz Kurowski, właściciel spółki 
Cross System 

W  swojej flocie mam 60 Mercedesów, 
wszystkie kupione w Mercedes-Benz Moj-
siuk. Korzystam z usług tej firmy od bar-
dzo dawna. Nasza współpraca układa się 
rewelacyjnie. Serwis jest na wysokim po-
ziomie, a obsługa najlepsza z możliwych. 
Charakteryzuje ich terminowość oraz na-

prawy w błyskawicznym tempie. Gdy przytrafi się awaria – pracują aż 
skończą, nawet w  soboty i  niedziele. Dzięki takiemu podejściu zamie-
rzam w dalszym ciągu korzystać z ich usług. Już teraz negocjuję z firmą 
zakup kolejnych 20 samochodów. 

– Sprowadzenie części z Warszawy nie trwa nawet 24 godzin. Jeśli zamó-
wienie kierowane jest do Niemiec to cała procedura trwa maksymalnie 
dwa dni. W szczególnych przypadkach korzystamy także z usług poczty 
lotniczej. Dostarczamy także części bezpośrednio pod wskazany przez 
klienta adres, a klientom ze Szczecina i okolic przywozimy je osobiście. 
Cenimy czas naszych klientów dlatego przygotowaliśmy tak szeroki wa-
chlarz możliwości – podsumowuje Marcin Majchrowski.  
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Foto: materiały prasowe

Mercedes-Benz Mojsiuk 
ul. Pomorska 88, 70-812 Szczecin - Dąbie

tel. +48 91 4 808 700
FB/MercedesBenzMojsiuk

www.mojsiuk.mercedes-benz.pl

Co sądzą o współpracy klienci?
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celujemy w  wymagającego klienta, który nie lubi pośpiechu, 
podróżuje w małych grupach i bez niepotrzebnych przesiadek 
– mówi Barbara Łubińska, właścicielka biura. – Nasze autokary 
wyjeżdżają wyłącznie ze Szczecina, nie mamy nocnych przejaz-

dów, planujemy loty z Berlina. Oczywiście naszych klientów dowozimy
prosto na lotnisko. Pelikan działa na rynku turystycznym już ponad 20 lat 
i jest szczecińską firmą, nie należy do żadnej sieci. – Żartujemy, że powin-
ni z nas zrobić regionalny produkt niczym Pasztecik – śmieje się Barbara 
Łubińska. – Faktycznie jest tak, że dbamy o naszego klienta, stawiamy 
na dobre i dogodnie zlokalizowane hotele, pracujemy z doświadczonymi 
pilotami i  korzystamy z  usług lokalnych przewodników. Organizujemy 
wycieczki w takie miejsca, które nie są oblegane przez turystów, ale nie 
unikamy też turystycznego „must – see”. Nie lubimy tłumów i gonitwy, 
a nasze podróże są tematyczne i mają objazdowy charakter. Od wielu 
lat wydajemy katalog z ofertą skierowaną do klientów indywidualnych. 
W tym roku oprócz znanych i sprawdzonych kierunków pojawiły się też 
nowe trasy oraz propozycje aktywnego wypoczynku. Niesłabnącym za-
interesowaniem od lat cieszą się wycieczki samolotowe. Czarująca Mal-
ta, dostojna Toskania czy urokliwy Budapeszt to propozycje na wyjątko-
wo długą majówkę, którą rozpoczynamy sezon, a rzadziej odwiedzana 
przez nas Bolonia, to pomysł na przedłużenie wakacji.

I  tak szczecińskie biuro specjalizuje się w wycieczkach do Niemiec. Na 
liście odwiedzanych miejsc znajdują się prawie wszystkie atrakcje tury-
styczne naszego zachodniego sąsiada. Możemy odwiedzić słynną Bawa-
rię czy Szwarcwald, ale także zobaczyć mniej nam znaną Turyngię. Nie-
zmienną popularnością cieszą się wyjazdy weekendowe. Do tego Pelikan 

proponuje kierunki w przeróżne części świata. Szampan Mercier i Dom 
Perignon w  miejscach gdzie jest produkowany, a  może termy i  gulasz 
w Budapeszcie, albo spacer po Korsyce Napoleona i relaks na Sardynii? 
Kiedy Europa już się nam znudzi można zawsze stanąć pod chińskim Wiel-
kim Murem albo na Placu Niebiańskiego Spokoju, zwiedzić Macao i Hong 
Kong albo obejrzeć tango w  Buenos Aires i  pozachwycać się przyrodą 
argentyńskiej Zielonej Laguny, Wyspy Ptaków czy kolonii pingwinów Ma-
gellana. – Dla tych osób, które nie lubią zbyt daleko wyjeżdżać mamy też 
wycieczki po naszym kraju – zachęca właścicielka Pelikana – W ofercie 
mamy takie bestsellery jak Kraków i Wrocław, ale także coraz chętniej 
odwiedzane Podlasie, Roztocze czy Kaszuby. Generalnie dopasowujemy 
się do naszego klienta, ale zawsze stawiamy, na jakość a nie na ilość.

Pelikan zajmuje się także organizacją wycieczek szkolnych i wyjazdów 
integracyjnych, sprzedażą biletów samolotowych i biletów na między-
narodowe przewozy autokarowe. Pomaga w rezerwacji noclegów na ca-
łym świecie, a także oferuje wczasy, kolonie, obozy młodzieżowe i kursy 
językowe.

ad / Foto: Jarosław Gaszyński
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Biuro Turystyki PELIKAN
Szczecin, ul. Edmunda Bałuki 2/U3

tel. +48 91 48 81 422, +48 91 48 81 686
www.pelikan.szn.pl

Podróżuj komfortowo
Któż z nas nie lubi zwiedzać świata i podróżować? Robimy to chętnie i coraz częściej. Lubimy, kiedy organizacja wyprawy zabiera nam mało czasu
i nie przekracza zawartości naszego portfela. Gotowe wycieczki to nadal dobra opcja podróżowania, bo o nic nie musimy się martwić. Szczecińskie
Biuro Turystyki Pelikan nie dość, że zabierze nas w upragnioną podróż to jeszcze sprawi byśmy poczuli się naprawdę wyjątkowo.

Prezentacja

Biznes
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Firany, zasłony, rolety rzymskie pięknie prezentują się w naszych 
oknach. Przychodzi jednak moment, kiedy trzeba się uporać 
z wypraniem i wyprasowaniem dekoracji okiennych. Czynności 
te są czasochłonne i wymagają dużej ilości miejsca. I wtedy my 

przychodzimy z pomocą – mówi Barbara Pindera, właścicielka salonu. 
– Przyjeżdżamy do naszych klientów, zdejmujemy zasłony, firany lub role-
ty. Pierzemy, prasujemy i dostarczamy uprane dekoracje z powrotem do 
ich właścicieli. Oczywiście wieszamy je na ich miejsce. Wszystkie tkaniny 
są traktowane indywidualnie, prane są w  odpowiedni dla nich sposób. 
Dodatkowo wymieniamy lub naprawiamy elementy rolet rzymskich.

Impresja przyjmuje również elementy wystroju wnętrz w swojej siedzi-
bie w centrum Szczecina. Obsługuje również klientów na terenie całego 
miasta a także, co ważne, w miejscowościach graniczących ze Szczeci-
nem.

– Świadczymy wysoką jakość usług – podkreśla Barbara Pindera. – W na-
szej działalności liczy się przede wszystkim klient, poznajemy jego po-
trzeby i upodobania. Każdy projekt, każde zlecenie jest dla nas niepo-
wtarzalne.

Dbać
i upiększać
Salon Firan Impresja został stworzony z myślą o osobach ceniących
estetykę, piękne aranżacje połączone z wysoką jakością oraz
nieprzeciętne rozwiązania w kwestii dekoracji wnętrz. Zasłony,
firany, żaluzje, poduchy, narzuty czy pozostałe elementy upiększające
nasze domy wymagają jednak specjalnej opieki i ochrony.

ad / Foto: materiały prasowe

Szczecin Plac Zwycięstwa 1
www.medicus.szczecin.pl

Informacja – Rejestracja telefoniczna: 91 434 73 06
Stomatologia – Rejestracja – Informacja: 91 433 99 80
Stomatologia – gabinety: 91 484 65 66, 91 484 65 67

Do dyspozycji Pacjentów mamy siedem 
nowocześnie wyposażonych  gabinetów 
stomatologicznych, w których przyjmuje 18 
stomatologów, w tym specjaliści z zakresu 
stomatologii zachowawczej, periodontologii, 
chirurgii stomatologicznej, protetyki.

Gabinety stomatologiczne czynne są 
codziennie w godzinach 8.30 do 19.00, 
w sobotę 8.30 do 13.00. Rejestracja codziennie 
pod nr telefonów: 91-433-99-80, 91-484-65-66, 
91-484-65-67.

Wykonujemy zabiegi z zakresu:
▪ Protetyki

▪ Chirurgii  Stomatologicznej
▪ Stomatologii Zachowawczej

▪ Periodontologii
▪ Implantologii

STOMATOLOGIA MEDICUS
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To nie tylko grupa wysoko wykwalifikowanych lekarzy, pielęgnia-
rek, psychologów, fizjoterapeutów i  wolontariuszy, to przede 
wszystkim ekipa wierzących w  to, co robi i  entuzjastycznie 
nastawionych do swej pracy ludzi.  Hospicjum jest niesłusznie 

kojarzone z miejscem gdzie się umiera. Jest wręcz przeciwnie – nigdzie 
indziej nie spotkamy się z tak pozytywnym, z tak ciepłym nastawieniem, 
jak wśród osób, które pomagają ciężko i śmiertelnie chorym pacjentom. 
– Nasza pomoc jest ukierunkowana z wielu stron i rozchodzi się na całą 
rodzinę pacjenta – mówi Małgorzata Zielińska, pielęgniarka z  Hospi-
cjum. – Na rodziców, na żonę, na męża, na dzieci, na pomoc socjalną, na 
pomoc duchową. Oferujemy kompleksową opiekę.

Pracownicy Hospicjum bardzo często stają się nieoficjalnymi członkami 
rodzin. Ich wizyty w domu pacjenta nie są traktowane wyłącznie jako 
obowiązek do spełnienia; ich obecność daje nie tylko wiedzę, jaką posia-
dają ale także poczucie bezpieczeństwa. – Okazujemy szacunek i pokorę 
naszym gospodarzom, bowiem wchodzimy do ich domów, wkraczamy 
w ich życie, czasem, jak to jest na przykładzie dzieci, na całe lata – tłu-
maczy Małgorzata Zielińska. – Powoli się stajemy częścią tej rodziny, 
niekiedy jesteśmy bliżej niż dalsi krewni.

Dla wielu rodzin pracownicy Hospicjum to jedyne bliskie osoby, pew-
nego rodzaju ostoja. To grupa ludzi, na których zawsze można pole-
gać, dająca ogromne poczucie bezpieczeństwa. Wymaga to jednak od 

nich pewnej odwagi i wewnętrznej siły. – Zawsze biorę głęboki oddech 
przed wejściem do nowego domu – wyznaje pani Małgorzata. – Wcho-
dzę z  przeświadczeniem, że mam tym ludziom dać siłę, by poczuli się 
pewniej i  spokojniej. Czasem do oczu cisną się łzy… wtedy po wyjściu 
z domu, wsiadasz do samochodu i zaczynasz płakać. Szybko się z tego 
otrząsasz i dalej do przodu. No, bo kto się tym zajmie jak nie ja?

W  Hospicjum pracują bardzo różne, osoby, w  bardzo różnym wieku, 
czasem bardzo młode.  – Swoją przygodę wolontariusza rozpoczęłam 
w wieku 17 lat od prelekcji w mojej szkole nt. wolontariatu. Gościem była 
wtedy Kinga Krzywicka, prezes Zachodniopomorskiego Hospicjum. Za-
interesowałam się tym tematem a to w połączeniu z wolnym czasem, 
na który nie narzekałam zaowocowało pracą tutaj – mówi Joanna Sta-
sik. – Podczas pierwszego spotkania z podopiecznym obawiałam się, że 
nie zostanę przez niego zaakceptowana, bo przecież wchodzę do jego 
domu, wkraczam w jego przestrzeń. Jesteśmy równolatkami, ja aktual-
nie mam 24 lata a mój podopieczny 23, zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. Za-
wsze żartuję, że razem dorastamy i razem się starzejemy. Każde moje 
spotkanie z  nim jest równie ważne dla mnie samej, za każdym razem 
mam poczucie, że przez to mój dzień stał się lepszy. Ta praca ma więc 
działanie terapeutyczne i to obustronnie. 

Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych jest wspaniałym przykładem na to, że fachowa pomoc ma wymiar bardzo ludzki. 

ad / Foto: Tomasz Pasula

Przyjaciele domu
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Wjednym z filmów komediowych główny bohater miał spe-
cjalne urządzenie wyglądające jak pilot do telewizora, 
dzięki któremu mógł sterować czasem. Jeśli chciał sekundy 
biegły bardzo szybko, innym razem czas stawał w miejscu, 

a  on mógł nadrabiać swoje zaległości w  pracy. Taki pilot to marzenie! 
Któż nie chciałby go mieć. Niestety przeszukiwanie portali sprzedażo-
wych w  jego poszukiwaniu będzie stratą, tak cennego czasu. Takiego 
wynalazku jeszcze nie ma.

Zarządzaj sobą w czasie

– Myślenie o zarządzaniu czasem jest złudne. Musimy uświadomić sobie, 
że zmiany muszą nastąpić w nas samych. Zarządzać oczywiście możemy, 
ale sobą w tym czasie, który mamy. Jest to możliwe, jeśli będziemy kon-
sekwentnie trzymać się pewnych wskazówek i znajdziemy najlepszy dla 
nas sposób na organizację – tłumaczy dr Justyna Bankiewicz-Nakielska, 
trener, psychoterapeuta

Jesteśmy pracownikami, rodzicami, współmałżonkami, przyjaciółmi, 
członkami społeczeństwa. Mamy mnóstwo ról, a każda z nich wymaga od 
nas pewnych działań. Jeśli brakuje nam czasu, rezygnujemy z tych, które 
wydają się nam najmniej potrzebne. Pranie wydaje się być ważniejsze niż 
czytanie książki, a nauka angielskiego bardziej przydatna niż spacer z mę-
żem. Okazuje się, że przy dobrej organizacji można wykonać wszystko.

– Sposobów na lepszą wydajność jest kilka. Najważniejsza jest dobra or-
ganizacja, plan i uporządkowanie. Dodatkowo warto stworzyć listę za-
dań oraz ustalić priorytety. Pamiętajmy, żeby dzielić rzeczy pilne i rzeczy 
ważne, bo to dwie zupełnie inne grupy. Nie zapełniajmy też swojego dnia 
co do minuty. Realnie jesteśmy w stanie wykonać plan rozpisany na oko-
ło 60% naszego czasu – dodaje dr Justyna Bankiewicz-Nakielska, trener, 
psychoterapeuta

Spisz, sprawdź, wykreśl

Zorganizuj pod siebie fragment dnia. Warto zacząć od małej rzeczy, która 
pozwoli zauważyć zmianę, ale nie jest mocno pracochłonna. Pierwszym 
krokiem może być uporządkowanie szafy, szuflady lub biurka w  pracy. 
Pamiętaj, że jeśli utrzymasz ład w jednej sferze, to w innych także to się 
uda. 

Stwórz listę zadań, która będzie realna. Sprawdź ją dokładnie i ustal prio-
rytety, zarówno w pracy jak i w domu. W pierwszej kolejności wykonuj 

rzeczy pilne i staraj się robić je na bieżąco. Nie odkładaj rzeczy na „po-
tem” i staraj się czas ustalony na dane zagadnienie wykorzystać w pełni.
– Jeśli pracujesz, warto skupić się na danej czynności. Wyłącz zbędne 
okna przeglądarki, telewizor, portale społecznościowe. Wszystko to, co 
mogłoby niepotrzebnie odwrócić uwagę. Można też stosować zasadę 
dwóch minut - jeśli coś zajmuje mniej niż 2 minuty warto to robić od razu 
– sugeruje dr Justyna Bankiewicz-Nakielska, trener, psychoterapeuta

Nawet najmniejsza rzecz do zrobienia powinna znaleźć się na liście. Każ-
de zrealizowane zadanie skreśl, a nie zapomnisz o niczym, a kilka odha-
czonych w ciągu dnia rzeczy napełni cię zadowoleniem. Pośród elemen-
tów „to do” (z angielskiego „do zrobienia”) znajdź czas dla siebie. Jeśli go 
nie zaplanujesz, nie będziesz go mieć, a 20 minut z książką lub krótki spa-
cer z pewnością dodadzą Ci energii. Nie zapominaj o krótkich przerwach 
i odpoczynku. Przemyśl jaki jest rytm Twojej dobowej sprawności. Jeśli 
jesteś „nocnym markiem” większą wydajność będziesz mieć po południu 
i wieczorem, wczesne wstawanie, żeby nadrobić zaległości traci sens. 

W tym szaleństwie jest metoda

Najważniejsze to znaleźć sposób na siebie. Korkowa tablica lub magne-
sy na lodówce mogą pomóc w zorganizowaniu dnia całej rodziny. Warto 
zapisać na niej najważniejsze do robienia rzeczy. W pracy można posiłko-
wać się karteczkami, albo wypunktować wszystko w kalendarzu. 

– Dla mnie najważniejsza jest systematyczność i własny schemat. Staram 
się w pracy robić wszystko na bieżąco, poza tym nie rozstaję się z żółtymi 
karteczkami, które naklejam na ważnych dokumentach, monitorze czy 
tablicy korkowej – wymienia Marta Kwiecień, pracownik biurowy.

Pamiętaj, że człowiek zorganizowany ma więcej czasu dla siebie i  naj-
bliższych. Spakowana wieczorem torba, przygotowane na rano rzeczy 
i  telefon zawsze w tym samym miejscu, dadzą kilka minut na poranną 
kawę. Lepsza organizacja to także więcej energii, pewność siebie i więcej 
pieniędzy - mając listę zakupów nie wychodzi się ze sklepu ze zbędnymi 
rzeczami. Wypracowane schematy i nawyki są najlepszymi przyjaciółmi 
osób zorganizowanych i dobrze zarządzających sobą w czasie. Z drugiej 
strony jeśli nie masz czerwonej peleryny i ekstra mocy, nie jesteś super
-bohaterem. Nie stawiaj sobie wyzwań ponad swoje siły. To tylko pogłębi 
frustrację. 

Komu nie zdarzył się poranny bieg z przeszkodami przez mieszkanie, w poszukiwaniu bluzki, telefonu, pakując jednocześnie torbę, ze szczoteczką
do zębów w ustach? Rytuał wyliczony co do minuty, a i tak wiecznie w niedoczasie? Kto nie marzy o magicznej machnie, która nie tylko wydłuży
poranek, bez skracania snu, ale doda kilka godzin do całej doby? Trenerzy personalni przekonują, że kapsuła czasu wcale nie jest nam potrzebna.
Wystarczy dobra organizacja i stosowanie się do kilku wskazówek, aby w jednym dniu zmieścić więcej niż do tej pory.
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Jak wydłużyć 
sobie dobę



Już dziś coraz więcej elektrycznych aut pojawia się na ulicach. W od-
powiedzi na potrzeby ich właścicieli, Galeria Kaskada we współpra-
cy ze szczecińskim dealerem BMW Bońkowscy oddała do użytku 
specjalną strefę ładowania. 

Zainstalowane w niej urządzenia umożliwiają ładowanie wszystkich ty-
pów samochodów elektrycznych i  hybrydowych typu plug-in. – Nowe 
technologie są doskonałym sposobem na walkę z  narastającym pro-
blemem zanieczyszczenia powietrza w mieście. Dlatego wraz z naszym 
partnerem, dealerem BMW Bońkowscy, chętnie wdrożyliśmy inicjatywę 
budowy stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydo-
wych w Galerii Kaskada – mówi Norbert Fijałkowski, Dyrektor Centrum. 
– Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie to niesie ze sobą wiele korzyści 
– nie tylko ekologicznych, ale także ekonomicznych. Wystarczy zaparko-
wać samochód, podłączyć przewód do wybranego urządzenia i… pójść 
na zakupy. W tym czasie auto się naładuje i będzie gotowe do dalszej po-
dróży. Właściciele takich pojazdów nie poniosą żadnych kosztów zwią-
zanych z poborem energii.

Stacja ładowania znajduje się na poziomie P1 parkingu Centrum oraz za-
raz przy wjeździe – w strefie P1A. Do dyspozycji właścicieli samochodów 

nowej generacji przeznaczone są trzy stanowiska. Szybkie naładowanie 
pojazdów dowolnej marki o  napędzie elektrycznym lub hybrydowym 
jest bezpłatne.

Idź na zakupy i załaduj 
auto za darmo
Elon Musk wystrzelił swoją elektryczną Teslę w przestrzeń kosmiczną robiąc najlepszą reklamę samochodom elektrycznym. Ta elektryzująca 
wiadomość przypomniała, że przyszłość motoryzacji należy do tego typu pojazdów. I ta przyszłość staje się faktem.

ad / Foto: materiały prasowe
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arkadiusz Wójcik gra regularnie w golfa od 3,5 roku. – Prawie 20 
lat temu spróbowałem pierwszy raz, ale wówczas mnie to nie 
wciągnęło – wspomina. – Jednak za drugim razem, jakby amor 
strzelił w moje serce, bo zakochałem się w golfie. Z bramki na 

pole golfowe Po trosze też dlatego, gdyż odezwała się w nim dusza spor-
towca. Jako młody człowiek grał w piłkę nożną (na pozycji bramkarza), 
w juniorach Pogoni Szczecin, z którą sięgnął nawet po mistrzostwo Pol-
ski juniorów w 1986 roku. Koledzy z drużyny Dariusz Adamczuk i Dariusz 
Szubert zrobili kariery międzynarodowe, włącznie z grą w reprezentacji 
Polski. – Miałem mniej szczęścia, bo gdy wchodziłem już do I zespołu, 
podczas treningu złamałem rękę – wspomina Arek – Gdy pojawiły się pro-
blemy ze zrośnięciem kości to zrezygnowałem z piłki, zajął się biznesem 
i to ze świetnym skutkiem. Dzisiaj jest właścicielem prężnej firmy arma-
torskiej Unibaltic, zatrudniającej łącznie na statkach i lądzie 300 osób.

Finał WAGC w Kuala Lumpur był pierwszym w jego karierze golfisty. Wło-
dzimierz Bryła, właściciel firmy Nika-Sport w Szczecinie, wystąpił po raz 
trzeci w finale – wcześniej grał już w RPA i Turcji. – Ten w Kuala Lumpur 
był zupełnie inny, ze względu na scenerię i warunki klimatyczne – mówi 
Bryła, który powrócił z Malezji... bez sprawnego telefonu. – W tempe-
raturze 35 stopni i  olbrzymiej wilgotności po prostu się ugotował, co 
spotkało jeszcze dwóch kolegów z polskiej 20-osobowej ekipy. – Nawet 
pora deszczowa, która panowała w Malezji nie pomagała – wtrąca Arek. 
–Ściana wody leciała przez 15 minut, ale po deszczu było równie gorąco 
jak przed opadem.

Małpy sprawdzały bagaże

Obaj podkreślają świetne przygotowanie pól na których grali, choć inny 
rodzaj trawy w  egzotycznym kraju sprawiał graczom sporo kłopotów. 
Jedno z pól, na których grali trzej szczecinianie (w ekipie był również Sła-
womir Piński) było wycięte w środku dżungli, niecałe 40 km od stolicy 
kraju, Kuala Lumpur. Bliskość dżungli sprawiała wiele niespodzianek na 
polu golfowym. – Iguany wylegiwały się na słońcu a małpy przychodziły 
na pole i poruszały się niezwykłą gracją – opowiada Bryła. – Gdy jeden 

z caddy’ch nie przypilnował melexa, na którym były bagaże, to szybko 
zajęły się nimi małpy. Z toreb wyjęły kanapki i jabłka a my mogliśmy tyl-
ko po nich pozbierać papierki – śmieje się Włodek. – Niesforne zwierzęta 
potrafiły też podnieść piłkę i wówczas trzeba było przerwać grę. 

Czy to zgodne z regulaminem? 

– Takie niespodzianki traktuje się jako coś naturalnego – tłumaczy Wój-
cik. – Golf jako sport jest bardzo proekologiczny i idzie w parze z przy-
rodą. Zresztą przed turniejem ostrzegano nas, że jeśli piłka wpadnie 
trochę głębiej w dżunglę, to lepiej nie szukać i zrezygnować, bo zamiast 
niej można znaleźć... żmiję – uśmiecha się Arek. – Walki małp, odgłosy 
ptaków robiły wrażenie, a mnie przy okazji to rozładowywało wewnętrz-
nie – podkreśla Włodek. 

Pod polską flagą

Golf podczas turnieju WAGC to nie tylko wspaniale widoki, poznawanie 
ludzi z kilkudziesięciu krajów, ale i duma z racji reprezentowania Polski. 
W turnieju startowało ponad 30 krajów, a chorążym naszej ekipy niosą-
cym biało-czerwoną flagę podczas otwarcia był Sławek Piński. – Każdy 
z nas czuł się jak ambasador swojego kraju, w podświadomości było coś 
takiego, że promujemy polski golf na arenie międzynarodowej – mówi 
Wójcik. – Ludzie z większości krajów mają takie samo podejście do gry 
w  golfa – wszyscy są uśmiechnięci, zrelaksowani, a  my Polacy mamy 
większą chęć wygrywania. Podczas gdy inni głównie chęć gry – podkre-
śla Bryła. – Ale to dlatego, że oni grają od dawna, a my, jako społeczeń-
stwo dopiero zaczynamy. Jeden z tamtejszych caddy’ch mocno się zdzi-
wił, gdy powiedziałem mu, że w Polsce gra w golfa 3 tysiące osób. Był 
przekonany, że 3 miliony, jeśli w nasz kraj liczy 38 milionów mieszkańców 
– kończy Bryła.

Autor: Jerzy Chwałek / Foto: materiały prasowe

Golf wśród małp i iguanów
Ach, co to był za finał – mogą powiedzieć Włodzimierz Bryła i Arkadiusz Wójcik, dwaj szczecinianie, którzy wystąpili w finale World Amateur Golfers
Championship w Malezji. Były emocje na polu golfowym i poza nim. Gorący i wilgotny klimat dał się we znaki nie tylko ludziom, a nawet elektronice,
bo odmawiały posłuszeństwa telefony komórkowe. A pole golfowe odwiedzały – nie pytając o zgodę – małpy i iguany.
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Podaruj sobie piękne ciało 
– poznaj zalety endermologii

Instytut Urody Be Beauty

Jazz
atomowy

PRESTIŻ          
PATRONUJEDawka miłości

i muzyki
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Matusz Smoczyński Quintet powstał z „rozszczepienia atomu”.  Jej lider 
Matusz Smoczyński jest bowiem także założycielem Atom String Quar-
tet (artysta rezydent w Filharmonii w Szczecinie). W projekcie kwintetu 
wykonuje własne kompozycje i swojego brata Jana (fortepian), które – 
jak wyraził to Mateusz – są muzycznymi historiami ich życia. W świecie 
muzyki jazzowej (ale także w kręgu innych gatunków) o klasie muzyków 
możemy co nieco dowiedzieć się, śledząc listę artystów, z którymi grali. 
Mateusz Smoczyński muzykował ze Zbigniewem Namysłowskim, z Jaro-
sławem Śmietaną, Tomaszem Stańką, Krzesimirem Dębskim, Januszem 
Olejniczakiem, Adamem Sztabą i Krzysztofem Herdzinem. W kwintecie 
na perkusji gra Michał Miśkiewicz, pochodzący z uzdolnionej muzycznie 
rodziny (siostra Dorota Miśkiewicz, tata Henryk). Gitarzysta Konrad 
Zemler grał z  kolei z  Tomaszem Szukalskim, Adamem Pierończykiem 
i Urszulą Dudziak. Jan Smoczyński na stałe współpracuje, m.in. z Micha-
łem Urbaniakiem i Agą Zaryan.

Filharmonia, 19 marca, godz.19
ad
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Grupa Bitamina powstała z  przyjaźni i  miłości do muzyki. Słychać to 
w tekstach i w produkcji bitów. To zespół tworzony przez trójkę przy-
jaciół Amara, Mateusza i  Piotra, których drogi skrzyżowały się ponad 
dwanaście lat temu. Od tego czasu ich współpraca zaowocowała trzema 
dobrze przyjętymi albumami. Nie patrząc na mody i trendy, pracują nad 
swoją muzyką. Ich twórczość jest osadzona w stylistyce eksperymental-
nego hip-hopu, ocierające się o jazz a także bossa novę. Uzupełniają ten 
zestaw pełne gier słownych teksty autorstwa Piotra Sibińskiego. Zespół 
porusza kwestie życiowe, często trudne emocjonalnie, przemawiające 
do wrażliwości słuchaczy. Teksty Bitaminy traktują o dorastaniu, rela-
cjach międzyludzkich, codzienności, planach na przyszłość, których cza-
sem nie udaje się zrealizować i miłości. Bitamina jednocześnie uzależnia, 
oczyszcza, brudzi, prowokuje, pobudza i koi. Dawkować ją należy do woli 
a najlepiej na żywo.

K4, 9 marca, godz.20
ad
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foto: Johan Perssonfoto: materiały prasowe

Gitara klasyczna ma bardzo szlachetne brzmienie. Wśród instrumentów 
może jedynie konkurować z fortepianem. Z początkiem wiosny na szcze-
cińskim Zamku będzie można jej posłuchać w wirtuozerskim stylu. A to 
za sprawą znakomitych Wiosennych Koncertów Gitarowych. W progra-
mie tegorocznej edycji znalazły się m.in.: recital Krzysztofa Meisingera w  
opinii krytyków jak i melomanów z całego świata uważanego za jednego 
z  najbardziej fascynujących i  charyzmatycznych gitarzystów klasycz-
nych; koncert mistrzowskiego duetu Martina Barlotta i Daniel Egielman 
(na zdjęciu). Oboje bardzo młodzi, niezwykle utalentowani, zagrają m.in. 
utwory Bacha i Takemitsu. Kompozycje Piazzolli i Ravela zabrzmią w wy-
konaniu „czterech młodych muzyków z  wizją!” czyli Erlendis Quartet, 
uważany za jeden z najlepszych zespołów gitarowych na świecie. Wio-
senne Koncerty Gitarowe na stałe wpisały się w kalendarz szczecińskich 
wydarzeń kulturalnych. Organizowane są od 1998 roku. Kierownikiem ar-
tystycznym Wiosennych Koncertów Gitarowych jest Piotr Pałac, szcze-
ciński gitarzysta i pedagog.

Zamek Książąt Pomorskich, 23-25 marca, godz.18
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Dwie pary z  długoletnim stażem planują kolejne wspólne wakacje. Ta 
sama willa, te same atrakcje, no i niestety partner także ten sam. Aby 
więc tym razem urlop nie był nudny, mężowie postanawiają urozmaicić 
sobie letni wypoczynek i namówić żony do spędzenia wakacji oddziel-
nie. Tylko jakich argumentów powinni użyć, by ich chytry plan się ziścił? 
Ich obawy są jednak przedwczesne. Szybko okazuje się, że pań wcale nie 
trzeba do tego pomysłu przekonywać. Jak zamierzają ten urlop spędzić 
mężowie? A w jaki sposób będą wypoczywać ich małżonki? I na koniec 
– najważniejsze pytanie! Dlaczego wybór miejsca docelowego ma aż tak 
ogromne znaczenie? Komedia „Skok w bok”, autorstwa Donalda Chur-
chilla i  Petera Yeldhama, wystawiana była z  dużym powodzeniem na 
londyńskim West Endzie. Ogromną popularnością cieszyła się także we 
Francji, w Niemczech oraz w RPA. Teraz pora na Polskę. Reżyseria: An-
drzej Rozhin. Obsada: Dorota Chotecka, Robert Wabich, Paulina Holtz, 
Andżelika Piechowiak, Jacek Kopczyński, Marta Chodorowska i  Michał 
Malinowski.

Teatr Lalek Pleciuga, 10 marca, godz.20
ad
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W 1969 roku młodzi wspinacze, Gordon i John Stainforth, postanowili 
zmierzyć się z najwyższą w Europie pionową ścianą skalną, norweską 
Ścianą Trolli. Pewni swoich umiejętności i zaopatrzeni w marny pro-
wiant oraz sprzęt, który dziś określilibyśmy jako przestarzały, wybrali 
drogę nazywaną „Fiva”, czyli „gorączka”. Niestety bracia zlekceważyli 
kapryśną naturę gór. Przygoda, która miała im zająć jedno popołudnie, 
okazała się trwającym ponad 50 godzin testem sprawności fizycznej, a 
także prawdziwą próbą charakteru i zaufania. Po 40 latach od tego wy-
darzenia Gordon Stainforth postanowił opisać te wydarzenia książce 
„Fiva. Przekroczyć granice strachu” (Wydawnictwo Poznańskie). To oso-
bista, wspaniale opowiedziana, a zarazem nietypowa relacja, pozwalają-
ca czytelnikowi dotrzymać kroku młodym Stainforthom, pokonującym 
nieprzyjazną i trudną skalną drogę. „Nigdy nie czytałem książki lepiej 
opisującej przygodę alpinistyczną niż Fiva – tak bardzo ją przeżywałem, 
że docierając do ostatniej strony, odczuwałem stres pourazowy!” – Andy 
Kirkpatrick, autor „Psychovertical: przestrzeń obłędu” 

ad

foto: materiały prasowefoto: Johan PerssonProjekt plakatu: Oliwia Ziębińska

„Łzawe zjawy roku pamiętnego” to marcowa premiera Teatru Współcze-
snego. Sztuka autorstwa Bogusława Kierca (również reżyser spektaklu) 
została nagrodzona w konkursie „Strefy Kontaktu 2016” organizowanym 
przez Wrocławski Teatr Współczesny. Mamy przed sobą dialogi szóstki 
przyjaciół: prywatne, intymne, wstydliwe, a przede wszystkim - głębo-
ko zmysłowe. Sensualność rozmów podkreślają sceny, w których boha-
terowie wspólnie zasiadają do jedzenia, a spożywanie posiłków mieści 
się na dwóch biegunach – orgii i komunii. Tekst Bogusława Kierca sięga 
do mentalności ukształtowanej w  czasach PRL-u, gdy niezaspokojone 
potrzeby i  lęk przed obecnością tych, którzy wejdą „z  zewnątrz”, ste-
ruje wewnętrznym zagubieniem. W spektaklu wystąpi gościnnie Mate-
usz Wiśniewski, tegoroczny absolwent wydziału aktorskiego Akademii 
Sztuk Teatralnych  im. Stanisława Wyspiańskiego w  Krakowie (filia we 
Wrocławiu). W Szczecinie znany jest ze sceny off-owej – Teatru Nie Ma 
prowadzonego przez Tatianę Malinowską-Tyszkiewicz, gdzie stworzył 
kilkanaście ról.

Teatr Współczesny (Malarnia), 9 i 10 marca, godz.19.30
ad
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Scott Henderson uważany jest za jednego z najbardziej utalentowanych 
i oryginalnych gitarzystów w historii jazzu. Współpracował między in-
nymi z Joe Zawinulem oraz Chickiem Coreą. W 1984 roku, wraz z basi-
stą Garym Willisem, założył supergrupę Tribal Tech, uważaną za jeden 
z najważniejszych zespołów fusionowych. W ciągu swojej kariery Scott 
nagrał pięć płyt solowych. Najnowszą perełką w dyskografii Scotta jest 
solowy album „Vibe Station” z 2015 roku. Płyta utrzymana jest w klima-
tach fusion i rocka. I także tutaj wpływy jazzowe są niezaprzeczalne. Na 
płycie oprócz samego Scotta słychać Travisa Carltona (bas) i Alana Her-
tza (perkusja). Jak to często bywa z muzykami podobnego kalibru, popyt 
jest tak duży, że Scott dzieli się swoją wiedzą z  obecnym pokoleniem 
gitarzystów. Jest wykładowcą w Musician’s Institute w Hollywood i pisze 
teksty dla magazynów Guitar Player, Guitar World i Guitar School. Hen-
derson w Szczecinie zagra już po raz czwarty.

Free Blues Club, 13 marca, godz.21
ad
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Ruby My Dear jak nikt inny wspaniale łączy techno z  jazzem i muzyką 
klasyczną. Artysta pochodzi z Tuluzy we Francji. Zadebiutował w 2008 
roku jako Doc Colibri, wypuszczając do sieci kilka mrocznych nagrań. 
Pseudonim (od słynnego jazzowego numeru Theloniusa Monka) Ruby My 
Dear przyjął w 2010 roku. Francuski artysta jest postmodernistą pełną 
gębą. Słuchając jego kompozycji odnajdziemy w plątaninie elektronicz-
nej masy agresywnych technoidalnych dźwięków metalowy „fuzz”, ja-
zzowe tempo czy operowy sopran, szybujący ponad industrialną atmos-
ferą muzyki. Koncert Ruby My Dear zostanie zorganizowany w ramach 
cyklu Soundlab – filharmonicznego laboratorium muzyki elektronicznej, 
gdzie dokonuje się żywa komunikacja pomiędzy muzykami, słuchaczem 
a  przestrzenią. Niezwykła bryła Filharmonii w  Szczecinie posłużyła tu 
za formę, w której wzajemnie przenikają się dźwięk i architektoniczny 
kształt, uzmysławiając słuchaczom, że  komplementarność jest cechą 
wszystkich dziedzin sztuki.

Filharmonia, 10 marca, godz.19
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W  momencie premiery, w  1790 roku, libretto tej opery zo-
stało uznane za niemoralne i bulwersujące. Mimo, że mi-
nęło ponad dwieście lat i w między czasie odbyło się co 
najmniej kilka obyczajowych rewolucji, dalej można uznać 

jego treść za odważną i szokującą. Tak będzie zawsze, gdy będzie mowa 
o najintymniejszych sferach życia. Zawsze też będzie budziło to zainte-
resowanie – równie wielkie dwieście lat temu i dziś. Przesłanie zawarte 
w  libretcie Lorenzo Da Ponte jest wyjątkowo wymowne i uniwersalne. 
Dwaj młodzieńcy – Guglielmo i Fernando, wiodą beztroskie życie u boku 
swych narzeczonych – Fiordiligi i Dorabelli. Ich przyjaciel – Don Alfon-
so, stwierdzając, że nie ma wiernych kobiet (tytułowe „Così fan tutte” 
– „Tak czynią wszystkie”), prowokuje ich do udziału w pewnej szalonej 
grze, w  której wystawią swoje wybranki na ciężką próbę. Dalej mamy 
do czynienia z przewrotną maskaradą, szytymi grubymi nićmi intryga-
mi, a przede wszystkim potężną dawką humoru. Całość w takt genialnej 
muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta – tutaj najwyższe uznanie dla 
orkiestry Opery na Zamku pod kierownictwem Jerzego Wołosiuka. Na 
uwagę zasługuje jeszcze obecność dawno niewidzianego (instrument 
wystawiony na proscenium!) i niesłyszanego klawesynu, na którym za-
grała Monika Kolasińska. 

Inscenizacja Jacka Papisa to kwintesencja kameralności. Reżyser nie 
podniósł kurtyny, a jedynie „wyciął” w oknie scenicznym niewielką sce-

nę, przywodząca na myśl „camera obscura”, albo archaiczne urządzenia 
do oglądania przeźroczy. Ten odważny zabieg pomógł zbliżyć do siebie 
postaci, a  że mowa o  miłości, to owa bliskość pożądana. Zachwycały 
kolejne obrazy, kreowane dzięki pomysłowemu wykorzystaniu sceny 
obrotowej, i tworzone przy pomocy barwnych „horyzontów” i subtelnej 
scenografii Julii Skrzyneckiej, atmosferę podkreślały także inspirowane 
„epoką” kostiumy Martyny Kander. Całość efektownie wykończyła mi-
sterną pracą świateł Karolina Gębska. 

Premierowa obsada brawurowo wywiązała się z  powierzonych zadań, 
nie tylko tych muzycznych. Rewelacyjny duet, przede wszystkim w mu-
zycznej warstwie widowiska, stworzyły Victoria Vatutina i Monika Kory-
balska w rolach Fiordiligi i Dorabelli. Pyszni i wielce zabawni byli Paweł 
Konik i Pavlo Tolstoy, jako Guglielmo i Fernando (każdy w podwójnych 
rolach!). Znakomity był Tomasz Łuczak jako Don Alfonso. Jednak „show” 
skradła Anna Farysej jako Despina – cóż za komiczna siła, cóż za lekkość!  

Jeśli chcieć Papisa za coś zganić, to sporym mankamentem były sceny, 
w  których reżyser wyprowadza chór na proscenium. Zespół (o  ile po-
prawny wokalnie) absolutnie nie poradził sobie z zadaniami aktorskimi. 
Ich obecność nie była niczym uzasadniona, byli nienaturalni, do tego po-
zbawieni kostiumów, cali w czerni, kontrastowali z konsekwentnie budo-
waną atmosferą spektaklu. 

 Kulturoznawca, animator i menedżer kultury, 
dziennikarz prasowy i telewizyjny. Rzecznik 
prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie, 
związany także z Przeglądem Teatrów Małych 
Form Kontrapunkt w Szczecinie oraz 
świnoujskimi festiwalami – FAMA 
a także Grechuta Festival. Założyciel 
i reżyser niezależnego Teatru Karton

Daniel Źródlewski

Recenzje teatralne
W.A. Mozart „Così fan tutte”, reż. Jacek Papis, Opera na Zamku w Szczecinie

Kwintesencja kameralności

Foto: Piotr Nykowski
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Już niebawem czeka nas zagłada, a ze świata całkowicie zniknie ży-
cie. Część ludzi podejmuje nierówną walkę, aby odwrócić ten okrut-
ny los. W uniwersum, gdzie władza jest tyranią, wyznawane religie 
bardzo ponure i  mroczne, na powierzchnię wypływają wszelkie 

         możliwe nieporozumienia, spory i różnice zdań, które bardzo szybko 
doprowadzają do wielkiej wojny… 

Na szczęście jest to bardzo krótkie streszczenie powieści z gatunku dark 
fantasy autorstwa Arkadiu-
sza Mielczarka. Już niebawem, 
w maju, będziemy mieli okazję 
przeczytać trzecią część trylo-
gii „Upadek”, tym razem zaty-
tułowaną: Egregora. 

Arek Mielczarek prywatnie jest 
pasjonatem gier RPG i autorem 
jednej z pierwszych gier z tego 
gatunku wydanej w  Polsce. 
Zawodowo zajmuje się pro-
jektami unijnymi. Sam o  sobie 
mówi, że w duchu jest „klasycz-
nym krasnoludem, do którego 
nawet powoli upodabnia się 
fizycznie – raczej niewysoki, 
z brodą, brzuszkiem i łysiną”.

Pisarzem został przypadkowo. 
Przez lata tworzył „do szufla-
dy”. Zaczął już w  szkole śred-
niej, ale wszystkie - jak sam 
przyznaje grafomańskie - opo-
wiadania całe szczęście porwa-
ła powódź w piwnicy. 

– W tamtych czasach, mój wiel-
ki przyjaciel i człowiek, którego 
nazywałem bratem, Tomek Raźny, miał wątpliwą przyjemność wysłuchi-
wania tych czytadeł. Pamiętam, jak go męczyłem. Aspiracji „pisarskich” 
nie porzuciłem i  któregoś razu w  mojej głowie pojawiła się koncepcja 
„Upadku”, a że wykonywałem wtedy wolny zawód i miałem trochę cza-
su w pracy, zacząłem moje pomysły przelewać na papier. Tak powstały 
pierwsze dwa tomy powieści – „Objawienie Proroctwa” i „Dni Końca” – 
wspomina Arkadiusz Mielczarek. – Tę wersję powieści czytało kilka osób, 
ale zasadniczo miała nigdy się nie ukazać. Wtedy wydarzyło się coś, co 
wyjęło „Upadek” z szuflady. Mój przyjaciel, Tomek, zachorował. Popro-
sił mnie o  coś do czytania, bo zżerała go nuda w  szpitalu. Przesłałem 
mu moje „wypociny”. Jak się okazało Tomka zżerała nie tylko nuda. Miał 
raka. Takiego, jak w okrutnych kawałach, gdzie lekarz mówi do pacjen-
ta: „został panu miesiąc życia”. Niestety, lekarze nie pomylili się i Tomek 
odszedł od nas w niespełna miesiąc. Jednym z ostatnich zdań, jakie od 

niego usłyszałem po tej stronie życia było „chciałbym to przeczytać wy-
drukowane”. 

Arek obiecał przyjacielowi, że spełni jego prośbę. Wydanie książki kosz-
tuje jednak sporo pieniędzy, a autor nie posiadał wówczas takiej sumy. 
Za namową kolegów ogłosił zbiórkę na wydruk „Upadku” na szczeciń-
skiej platformie crowfundingowej wspieram.to. Zaznaczył, że na wyda-
nie książki potrzebuje trzech tysięcy złotych. Ostatecznie uzbierał… trzy 

razy tyle. 

– Źle oszacowałem kwotę, bo 
to co zebrałem nie starczyło na 
wszystko. Oprócz wydruku jest 
jeszcze korekta, redagowanie, 
grafika. Przy drugim tomie po-
nownie skorzystałem ze zbiór-
ki na platformie, jednak kwotę 
ustawiłem już na 6 tysięcy zło-
tych. Ludzie wpłacili 12 i spięło 
się to praktycznie kompletnie, 
dołożyłem jedynie do składu. 
Teraz znowu skorzystam ze 
wspieram.to, a  maksymalną 
kwotę ustawię na 12 tysięcy 
złotych. Mam już doświadcze-
nie i  wierzę, że tym razem to 
wystarczy – mówi Arek. 

Trzecia część Upadku, Egra-
gora, będzie miała około 770 
stron. Zamknie trylogię, z  któ-
rej autor jest ostatecznie bar-
dzo zadowolony. Spotkał się 
z  pozytywnym odbiorem czy-
telników. Jego książka znalazła 
kilkuset odbiorców. 

– Największą dla mnie nagrodą są pozytywne sygnały od ludzi. Cieszę 
się, że znalazły się osoby, które mi zaufały, dały pieniądze i dzięki tym 
środkom finansowym i oszczędnościom, udało się spełnić ostatnią wolę 
Tomka. Co więcej, okazało się, że powieść spotkała się z naprawdę nie-
samowicie pozytywnym przyjęciem i to nie tylko przez wspierających, 
którzy nie są do końca obiektywni bo mnie znają, ale także ze strony 
ludzi, których nigdy w  życiu nie spotkałem. To, że wydam trzeci tom 
uszczęśliwia mnie niezwykle i zarazem unieszczęśliwia, bo będzie trze-
ba pożegnać się z bohaterami książki i zapewne z „zabawą w pisarza” 
– podsumowuje autor.

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński

Zbliża się 
koniec świata
Ostatnią wolą przyjaciela Arkadiusza Mielczarka było to, by ten wydał książkę pisaną „do szuflady”, która miała się nigdy nie ukazać. Dzięki 
pomocy ludzi Arek spełnił tę prośbę.  Dwie pierwsze części jego trylogii okazały się hitem. Niebawem ukaże się ostatnia część „Upadku: Egregora”. 
Ponownie stanie się tak dzięki platformie wspieram.to. 



Rafał Podraza
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Norman Ohler

Trzecia Rzesza na haju
Wydawnictwo:  Poznańskie, 2017

Wziąłem do ręki, oglądnąłem, prze-
czytałem i… Powiem tak, temat Ad-
olfa Hitlera co rusz powraca w róż-
nych odsłonach. Niestety, mam 

dziwne wrażenie, że coraz częściej – i to przeraża 
mnie najbardziej – w  odsłonach wybielających 
kanclerza III Rzeszy. Czytając książkę niemiec-
kiego dziennikarza, Normana Ohlera miałem wra-
żenie, że biedny Adolf kompletnie nie wiedział 
w czasie wojny, co czyni, gdyż wszystkiemu win-
ne były prochy przepisywane mu przez osobiste-
go medyka, Theo Morella. Może tak, może nie, ale 
nikt nie ma prawa idealizować tego największego 
obok Józefa Stalina mordercy XX wieku. 

Teraz jednak parę słów o książce… Wątek cieka-
wy, nie powiem, ale przełożony dziwacznie. Uwa-
żam, po pierwsze: wydawca na przyszłość winien 
sięgać po bardziej doświadczonych tłumaczy, 
podniosłoby to poziom książki, a po drugie; prze-
rabianie na książkę popularną pracy naukowej, 
wymaga tak naprawdę, napisania jej od nowa. 
Bogaty aparat naukowy bowiem hamuje książkę (rozdział o narkotykach 
w nazistowskich Niemczech jest ciekawy, ale słabo poklejony z kolejny-

mi rozdziałami. Ma się wrażenie, że był napisany 
przy zupełnie innej okazji, a  potem do reszty – 
bez poprawek – dołączony). Z opowieści o narko-
tycznych skłonnościach Hitlera robi się nam więc 
momentami rozprawa naukowa, a to zupełnie nie 
sprzyja w czytaniu. Bo książka - jak mówiła nie-
gdyś Magdalena Samozwaniec - ma relaksować, 
a nie męczyć. Tutaj, niestety, występują momen-
ty męczące. 

Są też plusy: „Trzecia Rzesza na haju”, to książka 
dla ludzi sporo wiedzących już o realiach II woj-
ny światowej. Niewątpliwie uzupełnia i poszerza 
wiedzę, ale nie polecam jej naturszczykom. Zbyt 
duże skróty myślowe autora, mogą powodować 
w głowie mało wiedzącego o tym okresie czytel-
nika, chaos. Mimo tych kilku plusów, zupełnie nie 
mogę pogodzić się z próbą tłumaczenia przez Oh-
lera, makabrycznych decyzji Adolfa Hitlera jego 
stanem zdrowia i  błędami nadwornego lekarza, 
który eksperymentował na kanclerzu III Rzeszy, 
to w  moich oczach, tę książkę dyskredytuje. 

Oczywiście, to moje zdanie, a jako że (póki co) każdy ma prawo do swoje-
go, stąd książkę polecam, choć skróciłbym ją o połowę.

Dziennikarz. Jego pierwsza książka Magdalena, 
córka Kossaka (PIW, 2007) wywołała renesans 
twórczości Magdaleny Samozwaniec. Autor 
ponad dwudziestu książek. Autor pierwszej 
w Polsce biografii królowej twista – Heleny 
Majdaniec (W.A.B., 2015), ponadto wywiadu
-rzeki z Januszem Kondratowiczem „Wieczór 
nad rzeką zdarzeń” (Oficyna R 2014) 
i Krzysztofem Dzikowskim „Tekściarz” 
(PIW, 2016). Współpracuje z TVP3 Szczecin, 
TVP Rozrywka i tygodnikiem „Na Żywo”, 
gdzie współtworzy rubrykę „Historia 
jednej piosenki”.

www.madurainvestmen.pl
www.maduranieruchomosci.pl

 Mierzyn ul. Topolowa, bezczynszowe apartamenty już od 390 tys. zł
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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

Może
curling?

No i  się skończyła. Jakoś tak szybko i  bez głębszych uczuć. 
W tym roku wyjątkowo nie udało się jej złapać mnie w swoje 
macki i sidła. Olimpiada zimowa w Korei, bo o niej chciałbym 
dzisiaj słów kilka. Nie było emocji i oglądania z wypiekami na 

twarzy, mimo, że połowę olimpijskich zmagań miałem możliwość obej-
rzeć w domu, bo dokładnie w tym okresie walczyłem (jak pewnie więk-
szość czytelników Prestiżu) z szalejącą grypą. Gorąca herbata z miodem, 
cytryną i imbirem, ciepły koc i wygodny fotel – warunki wręcz doskonałe 
do kibicowania tym, którzy męczyli się na śniegu i lodzie. A jednak coś 
w tych igrzyskach było nie tak. Może to, że jako kibic realista czekałem 
jedynie na medale w  skokach i  mniej uwagi poświęcałem pozostałym 
występom naszych reprezentantów. A  może to przesunięcie czasowe 
i to, że najważniejsze zmagania oglądało się przy drugim śniadaniu, a nie 
przy kolacji, jak jesteśmy w  naszej strefie geograficznej przyzwycza-
jeni.  Pewnie swoje „trzy grosze” do oceny dodała także bardzo słaba 
frekwencja publiczności na olimpijskich arenach, a przez to brak atmos-
fery, którą znamy choćby z  europejskich zmagań skoczków, łyżwiarzy 
figurowych czy alpejczyków. Na pewno inaczej kibicuje się, kiedy „nasi” 
chociaż ocierają się o podium. Wtedy, kiedy medale są na wyciągnięcie 
ręki. Na poprzednich igrzyskach było w tej kwestii dużo łatwiej. W Soczi 
zdobyliśmy aż sześć medali, w tym cztery złote wyprzedzając w klasyfi-
kacji medalowej takie potęgi jak choćby Szwecja czy Chiny. Tutaj w Korei 
było zdecydowanie gorzej. Właściwie nie zawiedli jedynie skoczkowie. 
Tak naprawdę niewiele zabrakło, aby przynajmniej jeszcze jeden medal 
przywiózł do Polski Stefan Hula. Minimalnie gorszy drugi skok, dziwne 

przeliczenie wiatru przez sędziów i  zamiast szalonej radości smutek. 
Bardzo szkoda Stefana. Potem było już tylko gorzej. Nie trafiła z formą 
Justyna Kowalczyk, słaby występ zanotowali łyżwiarze szybcy i biatlo-
nistki. Ktoś nie założył okularów, ktoś się przewrócił zaraz po starcie, 
a komuś nie poszło strzelanie w pozycji stojąc. Zaczęło się poszukiwanie 
winnych, tłumaczenie porażek i wzajemne obwinianie. Do tego włączyli 
się kibice hejtujący i umieszczający tysiące negatywnych komentarzy na 
portalach społecznościowych i atmosfera zrobiła się delikatnie mówiąc 
dosyć „gęsta”. Dlatego chwała Kamilowi Stochowi i kolegom z drużyny, 
że wytrzymali to wszystko i chociaż oni dali nam prawdziwe powody do 
radości i dumy. Narzekamy, chociaż historia pokazuje, że to zupełnie do-
bry wynik. Wiele było takich zimowych olimpiad, gdzie nie udawało nam 
się zdobyć ani jednego medalu. Nie oszukujmy się – nie jesteśmy potęgą 
w zimowych sportach. W kraju, w którym nie ma ani jednej porządnej 
trasy zjazdowej nie będzie wspaniałych alpejczyków. W kraju, gdzie nie 
ma dobrego systemu szkolenia w  biegach narciarskich, biathlonie, ły-
żwiarstwie czy snowboardzie nie liczmy na światowe wyniki. Nie miejmy 
pretensji do Justyny Kowalczyk, że z Pjongczang nie przywozi medalu. 
Postawmy jej pomnik za to, co zrobiła dla polskiego sportu do tej pory 
i wykorzystajmy jej karierę do szkolenia kolejnych pokoleń. Myślę, że to 
dobry czas, aby zweryfikować pracę niektórych działaczy. Wyznaczyć 
nowe cele tak, aby kolejne zimowe igrzyska były dla nas nieco bardziej 
radosne, a  poszukiwania szans medalowych nie będziemy zacieśniać 
jedynie do skoków narciarskich. Może curling. Tam jest dużo medali do 
zdobycia.
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złapałam Cię w locie, po drodze na siłownię?
W zasadzie tak, chodzę na siłownię codziennie i ćwiczę godzinę 
do dwóch. Bardzo to lubię, ale wiem też, że warto zrobić sobie 
czasami przerwę.

Dla większości 2 razy w tygodniu to max.
Ćwiczenia sprawiają mi wiele przyjemności. Na początku nie było ła-
two, bo nie umiałem nawet odpowiednio złapać hantli, ciężko było mi 
je w ogóle chwycić. Rzeczy, które dla każdego są czymś zwyczajnym ja 
musiałem długo się nauczyć. Najpierw zwykły chwyt i odpowiednie pod-
niesienie. Dopiero później przyszło zwiększanie obciążeń. Na siłowni 
ćwiczę od 6 lat, dużo się od tego czasu zmieniło, ale cały czas robię to 
dla przyjemności, siły, kondycji i sprawności. Dzięki ciężkiej pracy zde-
cydowanie lepiej chodzę, mam lepszą koordynację. Jestem też bardziej 
pewny siebie.

Ale niepełnosprawna osoba, szczególnie z takim stopniem jak u Cie-
bie, to nie jest codzienny widok w miejscu, gdzie wszyscy uprawiają 
sport.
Racja. Niestety tak właśnie jest. Osoby niepełnosprawne często zamy-
kają się w  sobie, w  swoich czterech ścianach. Nie chcą lub nie mogą 
wychodzić. Ja pokazuję, że można, a nawet trzeba. Wiem, że ciężko jest 
kiedy inni patrzą, a nawet się śmieją. Mi tez nie było łatwo, ale dzisiaj 
wiem że nie warto się tym przejmować, trzeba iść dalej. Jestem tego 
przykładem. Chodzenie na siłownię, wbrew opiniom innych, dało mi bar-
dzo dużo odwagi i pewności siebie, także w życiu.

Wcześniej nie byłeś odważny?
Zanim zacząłem chodzić na siłownię raczej się chowałem. Dzisiaj nie 

mam problemów z tym, żeby wyjść do ludzi. Ale to wszystko jest zasługą 
mojego taty, bez niego bym nie zaczął. To on się uparł i chciał, żebym 
umiał i mógł robić jak najwięcej. Lekarze powiedzieli moim rodzicom, że 
nie nadaje się do niczego, niczego nie osiągnę. Przekonywali, że powinni 
mnie oddać do domu opieki. Dzisiaj obalam mity, pokonuję ograniczenia 
i dzielę się swoimi doświadczeniami.

Twoja pewność siebie dodaje odwagi także innym?
Staram się inspirować i  motywować innych. Udało mi się na przykład 
zmobilizować do zmian moją przyjaciółkę. Ona zobaczyła, że potrafię 
jeździć na rowerze i teraz próbuje sama. Idzie jej coraz lepiej, najważniej-
sze, że się odważyła.

Jazda na rowerze dla większości osób nie jest żadnym wyczynem.
Ale dla niepełnosprawnych jest. Ja na przykład mam dziecięce poraże-
nie mózgowe, nie chodziłem wtedy, kiedy dzieci w moim wieku. Jeszcze 
kilka lat temu z moją mową też było o wiele gorzej niż teraz. Miałem 6 
lat, kiedy tata zaczął mnie uczyć jeździć na rowerze. Próbował do czasu, 
gdy byłem nastolatkiem, ale wtedy nie udało się. Wydawało się wręcz 
niemożliwe.

Inaczej się ruszasz, inaczej mówisz. Jak reagowali ludzie na Twój wi-
dok?
Widziałem na początku, że się śmieją ze mnie. To było przykre, ale mnie 
nie zniechęciło. Później, kiedy już się przyzwyczaili, zaczęli się ze mną wi-
tać, rozmawiać. Te początkowe uśmieszki zamieniły się w podziw. Szcze-
gólnie jak zacząłem wyciskać więcej niż niektórzy zdrowi. Ciągle ćwiczę 
dla przyjemności. Owszem chciałbym, dobrze wyglądać i być sprawniej-
szym, ale najważniejsza w tym wszystkim jest przyjemność właśnie.

Ludzie na siłowni odwracają od niego wzrok lub wręcz przeciwnie, patrzą ze zdziwieniem, czasami lekkim politowaniem, bywa że się śmieją. 
Ma dziecięce porażenie mózgowe, które powoduje, że jego ręce są nienaturalnie spięte i mniej sprawne, inaczej mówi, ma trudności z poruszaniem 
się, problemy z mową i słuchem. Jednocześnie Mariusz Belko pokonuje wbrew medycynie dziesiątki kilometrów na rowerze i intensywnie ćwiczy 
na siłowni. Jest motywacją dla zdrowych i niepełnosprawnych.

W nim jest moc
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reklama

A  jest coś, czego sobie nie wyobra-
żałeś ani Ty ani lekarze, że uda Ci się 
zrobić?
Taką rzeczą jest właśnie jazda na rowe-
rze. Ale to bardziej tata mi udowodnił, 
że można, to on bardzo długo mnie 
uczył. Zaczął jak miałem 6 i próbował do 
mniej więcej 14 roku życia. Na 2 kółkach 
pojechałem jednak jeszcze później. Mój 
obecny rekord to 121 km jednego dnia. 
Jak na kogoś, kto miał nie jeździć wcale, 
to całkiem niezły wynik.

Umieszczając zdjęcia w internecie ro-
bisz to dla siebie czy innych?
Wiem, że motywuję niepełnospraw-
nych. Udało mi się na przykład prze-
konać kolegę, żeby zaczął chodzić na 
siłownię. Moje ograniczenia ruchowe są 
znaczne, a  jednak pokonuję trudności 
i pokazuję to innym. Chciałbym, żeby do 
wyjścia z domu i walki o siebie przeko-
nało się jak najwięcej osób.

No, ale jak to zrobić. Wyciągnąć ta-
kiego niepełnosprawnego z domu na 
siłę i wręczyć karnet?
Nie ma złotego środka. Każdy sam musi 
zdecydować, dowiedzieć się czego 
chce. Czy woli zostać w domu czy wyjść 
do ludzi i na przykład rozwijać się sportowo. Ale zamykanie się w czte-
rech ścianach to błąd. Nie można się wstydzić, jesteśmy, jacy jesteśmy. 
Jesteśmy ludźmi.

Ostatnio strasznie nie chciało mi się 
ruszać. Zobaczyłam Twój profil na 
portalu społecznościowym i  zrobiło 
mi się głupio. Od razu wstałam z ka-
napy.
Czyli to działa i o to chodzi. Ale oprócz 
ćwiczeń próbuję też sam gotować, 
dbam żeby było smacznie i  zdrowo. 
Wiadomo mama troszczy się o  mnie, 
ale mam swoje dania popisowe. Wiele 
zawdzięczam swojemu trenerowi Ma-
teuszowi Sowińskiemu. On mnie bardzo 
dużo nauczył, pokazał jak wykonywać 
ćwiczenia. Teraz mogę je robić sam, we-
dług jego wskazówek.

Co jeszcze robisz dla przyjemności.
Dla przyjemności bardzo dużo jeżdżę 
na rowerze, jestem też miłośnikiem ko-
munikacji miejskiej. Można mnie często 
zobaczyć z  aparatem fotograficznym. 
Oprócz tego jestem członkiem Funda-
cji Aktywnej Rehabilitacji. Dzięki niej 
wyjeżdżamy do aquaparku, chodzimy 
na kręgle, spotykamy się ze znajomymi. 
Pracuję też zawodowo. Nie chcę sie-
dzieć bezczynnie w domu.

Jesteś niepełnosprawny a  przełamu-
jesz siłą mięśni i  siłą woli niejeden 

mur. Masz jakiś kolejny cel, marzenie?
Chciałbym pojechać na rowerze na Jasną Górę. To jest moje marzenie.

Autor: Hanna Promień / Foto: archiwum bohatera
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Piotr Lisek jest obecnie najbardziej rozpoznawalnym sportowcem ze Szczecina. Miniony rok był dla niego pasmem sukcesów – jako pierwszy 
Polak skoczył o tyczce 6 metrów, a najlepszy w karierze sezon przypieczętował wicemistrzostwem świata na stadionie w Londynie. 
Te osiągnięcia sprawiły, że zajął 8 miejsce w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski 2017 Roku. Ten rok zaczął się dla niego równie 
dobrze, zwycięstwami w serii mityngów i uzyskaniem najlepszego wyniku na świecie w hali (5,91). Kilka dni temu (już po zamknięciu wydania 
naszego magazynu) startował w mistrzostwach świata w Birmingham. Przed wyjazdem udało nam się porozmawiać.

Etat
na
skoczni
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Podczas Gali Mistrzów Sportu w Warszawie sprawiałeś wra-
żenie mocno stremowanego. Na skoczni czujesz się pewniej 
niż na scenie?
Zdecydowanie tak. Na scenie ani gdziekolwiek indziej nie jestem 

przygotowany na wypowiedzi przed publicznością. Na gali czułem stres 
chyba dwa razy większy niż na starcie podczas ostatnich mistrzostw 
świata w Londynie. 

Czy 8 miejsce w gronie najlepszych sportowców Polski było zasko-
czeniem?
Było, bo nie liczyłem na pierwszą dziesiątkę, ale cieszę się, że kibice mnie 
docenili. Nie wiem czy wzięli pod uwagę to, że skoczyłem 6 metrów. 
Bardzo trudno jest porównywać wyniki w różnych dyscyplinach sportu, 
więc to raczej jest plebiscyt na najpopularniejszych, a nie najlepszych 
sportowców. 

Na gali był obecny i  złożył Ci gratulacje Władysław Kozakiewicz, 
mistrz olimpijski z 1980 roku. On sam, jak i niektórzy fachowcy po-
równują was do siebie, ze względu na warunki fizyczne i cechy wo-
licjonalne... 
Fajnie nam się rozmawia ze sobą i chyba się lubimy. Pan Władek opowia-
dał mi sporo historii ze skoczni z jego czasów. A czy jesteśmy podobnymi 
tyczkarzami? Być może cechuje mnie zadziorność jaką on prezentował 
na skoczni, ale chyba każdy tyczkarz czy wręcz każdy sportowiec powi-
nien być taki. Natomiast w życiu prywatnym jestem raczej stonowanym 
i spokojnym człowiekiem.

Kozakiewicz równie co złotym medalem zapisał się w historii cha-
rakterystycznym gestem po wykonaniu skoku – pokazał „wała” ra-
dzieckiej publiczności. Ty nie musisz niczego pokazywać, bo żyjemy 
w  innych czasach. Twoim sztandarowym gestem jest groźna mina 
i charakterystyczny okrzyk, gdy ruszasz z tyczką na rozbiegu. Skąd 
to się wzięło?
Nie zaprzeczam, że tak jest. Kiedyś mnie to nakręcało i  mobilizowało 
przed skokiem, i już tak zostało. Taki mój znak rozpoznawczy, ale gdyby 
go nie było, to chyba czegoś brakowałoby w moich skokach i ja sam źle 
czułbym się bez tego.

A propos nakręcania się. Podczas wielu mityngów każdy z tyczka-
rzy skacze przy wybranej przez siebie muzyce. Twój utwór, skądinąd 
bardzo fajny, to „Sail” zespołu Awolnation. Skąd taki wybór?

To nie jest mój ulubiony zespół, ani gatunek muzyki. Natomiast akurat 
ten utwór idealnie pasuje do skakania i do mojego charakteru. Rytm pa-
suje, słowa pasują, bo mówią o swobodnym spadaniu, a więc o tym, cze-
go doświadczam na skoczni. Lubię ten utwór i go nie zmienię. 

Jakiej muzyki słuchasz poza skocznią? 
Alternatywnego rocka i  hip hopu. Ostatni koncert na jakim byłem we 
wrześniu ubiegłego roku, to był występ rapera i piosenkarza, Quebona-
fide.

Z czasem wolnym u profesjonalnego sportowca nie jest chyba naj-
lepiej?
W trakcie sezonu nie mam czasu, żeby wyskoczyć na koncert, nie ma 
nawet takiej opcji. Pomiędzy sezonami miałem trzy tygodnie wolnego, 
czyli nie za wiele. Spędziłem je z żoną Olą na Cyprze, ale tak naprawdę, 
to odpocznę dopiero na sportowej emeryturze. 

Żona nie narzeka, że tak mało Cię widzi?
Staramy się być ze sobą jak najczęściej. Zabieram ją czasami na obóz 
przygotowawczy albo na zawody. W  lutym spędziłem kilkanaście dni 
w domu w Szczecinie, bo z Berlina mam lepsze połączenia samolotem, 
gdy lecę na zawody, niż z Warszawy.  

Co najbardziej lubisz robić w domu w ramach relaksu?
Zwykle oglądamy wspólnie filmy, czytam książki i spaceruję z psem. Tak 
więc nic oryginalnego. Powrót do normalności po wielotygodniowych 
obozach i wyjazdach jest wskazany. 

Ile czasu dziennie trenujesz w okresie przygotowawczym? 
Siedem albo godzin dziennie, mam na myśli trening i  całą niezbędną 
otoczkę. Czyli tyle, co normalnie człowiek spędza w pracy. To tak jakbym 
miał normalny etat, tyle że mój jest na skoczni. 

Do Szczecina przyjechałeś z Wielkopolski. W ilu procentach czujesz 
się szczecinianinem?
To ciężkie i podchwytliwe pytanie (śmiech). Nie wiem jak to procento-
wo rozdzielić. Moje korzenie są w Dusznikach Wielkopolskich, gdzie się 
urodziłem, ale jeśli tutaj mieszkam od sześciu lat, to czuje się też mocno 
szczecinianinem. 

Rozmawiał: Jerzy Chwałek / Foto: Marcin Bielecki
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Golf na nartach
foto: Jarosław Gaszyński

foto: Jarosław Gaszyński

Nika Adamska, Staś Styś, Nel Bryła, Włodzimierz Bryła, Monika Lewandowska-Wacławczyk

Włodzimierz Bryła, Monika Lewandowska-Wacławczyk (BIM’s PLUS), Michał Palejczyk (Allegra)

Cezary Turostowski (Dentus), Grzegorz Skobel, Bogdan Witkowski, Włodzimierz Bryła,

Na Szczecińskiej Gubałówce odbyła się kolejna edycja Zawodów Narciar-
sko – Golfowych. W każdej z części zarówno golfowej i jak i narciarskiej 
można było startować oddzielnie. Impreza cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem oraz przyniosła wiele emocji na śniegu. Część golfowa rywa-
lizacji odbędzie się wiosną, jak tylko stopnieją śniegi na polu golfowym 
Binowo Park.

ad

Victoria Batutina, odtwórczyni roli Fiordiligi 

Nel Bryła, Ewa Kołodziej, Sławomir Piński (Bino-
wo Park), Włodzimierz Bryła (31 New Office)

Paula Mijas

Dyskutują: Daniel Źródlewski, Prestiż i Magdalena 
Jagiełło-Kmieciak, rzecznik prasowy Opery na Zamku

Pavlo Tolstoy, odtwórca roli 
Ferrando i Anna Farysej – Despina

Maksymilian Lewandowski (BIM’s PLUS) 
– I miejsce Kategoria Snowboard

Paulina Adamska, Monika 
Lewandowska-Wacławczyk, Paula Mijas  

Operowe przyjęcie
W Operze na Zamku odbyła się premiera „Cosi fan tutte” znanej i lubianej 
opery Mozarta z reżyserii Jacka Papisa. Widzowie przyjęli ją owacjami na 
stojąco. Miłosna intryga klasyczna komedią omyłek rozbawiła wszystkich 
do łez. Po premierze odbył się bankiet, na którym goście bawili się równie 
dobrze jak na widowni.   

    ad

Gabriela Wiatr, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego z mężem Andrzejem

Od Lewej: Piotr Hryniszyn, Katarzyna Wichowska, Jacek 
Papis, reżyser, Lucyna Hryniszyn i Michał Wichowski

Od lewej: Julia Skrzynecka, scenografka, Jacek Jekiel, dyrektor 
Opery na Zamku i Martyna Kander, autorka kostiumów
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Stylowe Walentynki

Bawi i pomaga

foto: Jarosław Gaszyński

Stanisław Siewiński z żoną Teresą Siewińską

Dominik Good na scenie

Na scenie: Sylwia Różycka i Andrzej Poniedzielski

Piotr Sulikowski, Sorrento, Katarzyna Sulikowska

Cezary Figurski, Wojciech Lewicki i Jerzy Dominiak

Władysław Grabow, artysta z żoną Zenobią i córką Joanną

Katarzyna Sulikowska, Jolanta Grygo-Podlecka, Piotr Sulikowski

Julia Maj i Andrzej Rybkiewicz

Dominik Good, gwiazda Walentynkowego koncertu w legendarnym klu-
bie Sorrento, zachwycił zgromadzonych gości ze świata sztuki i biznesu. 
Dominik jest laureatem programu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbri-
ghta i Top 500 Innovators. Jego występ był pierwszym po ponad 40 latach 
koncertem muzyki rozrywkowej we wnętrzach kultowej willi, która po 
długiej przerwie wznowiła działalność.

ad

Rotary Club Szczecin znany jest ze swojej działalności charytatyw-
nej. W  Teatrze Polskim członkowie klubu zbierali pieniądze na pomoc 
w kształceniu i rozwoju dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Szczytnemu celowi towarzyszyła dobra zabawa. Publiczność bawiła się 
przy niezrównanym Andrzeju Poniedzielskim i  jego nowym programie 
kabaretowym „Melo – nie – dramat” a w czasie bankietu, słuchała Anny 
Nowik i Swing Lovers Band.

ad

Gwiazda wieczoru Dominik Good, i projektantka mody Sylwia Majdan

foto: Jarosław Gaszyński
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Stylowa trzynastka
foto: Dagna Drążkowska

foto: Malina Majewska

Dorota Andrzejewska, notariusz, Agnieszka Drońska, architekt, Beata Karbowińska, pedagog,

Krystyna Figura-Zdanowicz (MaxMara), Anna Karbowińska 
(MaxMara), Ewa Bieganowska, Joanna Jaroszek, fotograf

Karolina Szyrocka, Anita Szyrocka, stomatolog, Renata Szyrocka, malarka

Katarzyna Oronowicz, ginekolog-onkolog, Karolina Kędzierska, nefrolog, 
Beata Piątak, prezydent RC Szczecin Center, Milena Majewska, modelka 
Elite Model Look New York, Ewa Bieganowska, Escada

Modelka Milena Majewska prezentowała wiosenną kolekcję Ecscady

Escada Sport Szczecin ma już trzynaście lat. To wbrew powszechnej opi-
nii szczęśliwa liczba, bowiem butik nieprzerwanie funkcjonuje. Urodziny 
Escady były wyborne.  W kieliszkach Prosecco, na salonach pogaduchy, 
na wybiegu piękne stroje prezentowane przez znakomitą modelkę Mile-
nę Majewską. Życzymy kolejnej trzynastki!

ad

Od lewej: Alicja Wilińska, Ewa Środecka, notariusz

Katarzyna Demiańczuk i Krzysztof Rachwalski, właściciele klubokawiarni

Od lewej: Jacek Karolczyk i Robert 
Palma, styliści fryzur

Miejska w mieście
Klubokawiarnia Miejska otworzyła swoje podwoje dla gości. Frekwencja 
była szalona. Między stolikami odbywały się tańce w szkle szumiało pro-
secco i koktajle, a przebojem kulinarnym wieczoru okazał się tatar konsu-
mowany w każdym kącie lokalu.     

    ad

Dorota Zawidzka, lekarz stomatolog (Fabryka Uśmiechu), Przemysław Małecki 
(Paramedic24 - Transport Medyczny), Monika Sałata, architekt – (Pracownia 
Architektury Wnętrz Sałata), Krzysztof Rachwalski (Spotkanie i Miejska)

Rafał Stodolny, radiolog, Adam Boczkowski i Justyna Boczkowska, styliści (Bestseller Studios)

Od lewej: Joanna Hoffmann, blogerka (The Freakery) 
z partnerem, Marta Garbaczewska, artystka i projektantka
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Sztuka za połowę ceny

Perły i gwiazdy

foto: Dagna Drążkowska

Waldemar Kulpa, szef 13 Muz i Monika Szpener, szefowa Galerii Jedna Druga

Kazimierz Mojsiuk (Mercedes Mojsiuk) i Włodzimierz Abkowicz, wydawca „Świata Biznesu”

Fragment wystawy „Half Price”

Od lewej: Tomasz Walburg (Zapol) i dziennikarz Dariusz Baranik

Od lewej: Piotr Pauk z narzeczoną Anią i Kacper Zieliński, malarz

Nagroda Inspirujący Start: Anna Samborska-Owczarek (FRIS Style Myślenia) i Jakub Purol 
(Urban Form), w środku: Barbara Bartkowiak (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)

Dj Kuncfot za gramofonami

Jeden z nagrodzonych Paweł Finkelman (Nordic Consulting and 
Development Company) I Jolanta Drąszkowska (Neptun Developer)

Łukasz Berger (w środku) z kolegami

Od lewej: Marcin Jarczyński (Prestiż) i Konrad Kijak (Grupa Polmotor)

Street art po raz kolejny wylądował w galerii. Tym razem za sprawą 
dwóch znakomitych artystów: Piotra Pauka i Łukasza Bergera. Panowie 
zmierzyli się w przestrzenią Galerii Jedna Druga. Ich wystawa pn. „Half 
Price” przyciągnęła tłumy. W tzw. międzyczasie zostawili po sobie ślad 
na jednej ze szczecińskich kamienic.

ad

Perły Biznesu to nagroda gospodarcza Pomorza Zachodniego przyzna-
wana od 14 lat w dwóch kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobo-
wość Biznesu. Organizatorem konkursu oraz gali wręczenia nagród jest 
redakcja Świata Biznesu, a mecenasem gali - Polska Fundacja Przedsię-
biorczości. W  tym roku przyznano nagrodę specjalną. Gwiazdą Świata 
Biznesu został diler samochodowy Kazimierz Mojsiuk, za konsekwencję 
i wytrwałość w budowaniu biznesu i marki firmy. Gratulujemy!

ad

foto: Jarosław Gaszyński



Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

EMS Studio al.Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul.Welecka 13 
Eurofitness  (Arena Azoty) ul.Szafera 3 
Fitness „Forma” ul.Szafera 196B 
Fitness Club ul.Monte Cassino 24  
Fitness dla Pań ul.Mazowiecka 13
Marina Sport ul.Przestrzenna 11 
PRIME FITNESS ul. 5 Lipca 46 
RKF ul.Jagiellońska 67
Sport Shop  ul.5-go Lipca 38
Squash na Rampie (obok KJ) ul.Jagiellońska
Strefa H2O basen ul.Topolowa 2  
Studio Tańca Anna Kowalska ul.Krasinskiego  10
Szczeciński Klub Tenisowy al.Wojska Polskiego 127 
Szkoła Jogi Deptak Bogusława 3 

ZDROWIE I URODA

Artmasters ul.Mickiewicza 138
Baltica Welness&Spa pl. Rodła 
Barber Shop ul.Sienna 5a
Be Beauty Instytut Urody, ul.Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul.Monte Cassino 37A 
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 
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz ul.Mazurska 20 
Imperium Wizażu ul.Jagiellońska   
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
Rajski Salon Piękności  ul.Rayskiego 17 
Royal Studio ul.Łokietka  7/10 
Royal Thai Masage ul.Sienna 4  
Salon Fryzjerski Keune  ul.Małopolska 60 
Sensitive pl.Batorego 5  
SPA Evita Przecław  96E 
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul.5-go Lipca 32D  
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3  
Vessna ul.Bł.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

Filharmonia – sekretariat ul.Małopolska 48 
Follow Me ul.Kolumba 1 
Galeria Kierat 2 ul.Małopolska 5  
Galeria Kierat ul.Koński Kierat 14 
Galeria ZPAP ul.Koński Kierat 16  
Muzeum Narodowe  ul.Staromłyńska  27 
Neckerman al.Wojska Polskiego 11 
Open Mind  ul.Koński Kierat 17/1 
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 
Taatr 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 

Marshal Food ul.Rayskiego 23/1
Między Wierszami ul.Moniuszki 6/1 
Na Kuncu Korytarza ul.Korsarzy 34
NIEBO Wine Bar Cafe  ul Nowy Rynek 5  
Paladin ul.Jana z Kolna 7
Pauza Cafe  (Filharmonia parter) ul.Małopolska
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
Restauracja Stara Rzeźnia ul.Wendy 14 
Restauracja Szczecin ul.Felczaka 9 
Ricoria al.Powstańców Wielkopolskich 20
Rybarex ul.Małopolska 45
Sake ul.Piastów  1
Spotkanie al.Jana Pawła II 45
Stara Piekarnia ul.Piłsudskiego 7 
Stockholm Kitchen&Bar  Bulwar
To i owo ul.Zbożowa 4  
Tokyo  ul.Rynek Sienny 3  
Towarzyska Deptak Bogusława   
Trattoria Toscana pl.Orła Białego
Ukraineczka ul.Panieńska
Unagi  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 4  
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  
Jubiler Kleist ul.Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny) 
Kropka nad i ul.Jagiellońska 96
La Passion ul.Jagiellońska 96 
LKJ CH Galaxy Galeria
LKJ CH Kaskada Galeria
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  galeria KASKADA 
Pink & blue baby store ul.Bogusława 42/1 
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej)  ul.Rayskiego 23/11
Portofino al.Jana Pawła II 42
Prowansja kwiaciarnia ul.Szwedzka 28
Prowansja kwiaciarnia ul.Rostocka 15
Riviera Maison  ul. Struga  23
Rosenthal ul.Bogusława 15/1A 
Rosenthal galeria KASKADA 
Stoprocent  ul.Krzywoustego 72 
Studio Mebli VIP ul.Krzywoustego 
Terpiłowscy jubiler (parter) CH Turzyn
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy - 1 piętro 
Terpiłowscy jubiler ul.Jagiellońska 
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

2-be-fit al.Wojska Polskiego 70 
Aquarium (basen dla dzieci) ul.Jemiołowa 4A 
ASTRA szkoła tańca al.Wyzwolenia 85 
BENE sport ul.Modra 80
Binowo Golf Park  Binowo 62 
Bloom ul.Koralowa 64X 
Calypso Fitness Club Office Center ul.Piastów 30

Cafe Hormon ul.Monte Cassino 6
Cafe Orsola pl.Żołnierza Polskiego 3/1 
Coffee Costa  GK KASKADA
Coffee Costa  CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Czekoladowa cukiernia al.Wojska Polskiego  17 
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fabryka  Deptak Bogusława 4/1 
Fanaberia Deptak Bogusława 
Koch Cukiernia al.Wojska Polskiego  4  
Lodziarnia Pogodna ul.Poniatowskiego 2
Secesja Cafe al.Jana Pawła II  19/1 

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, Suzuk Ustowo 56 
BMW i MINI przy rondzie Hakena 
Citroen Drewnikowski al.Boh. Warszawy 19  
Citroen Drewnikowski ul.Citroena 1  
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 
Kia Polmotor ul.Szymborskiej 8 
Kia, Nissan, Subaru Ustowo 52 
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 
Nissan ul.Struga 71 
Opel Bogacki ul.Mieszka I  45 
Opel Kozłowski ul.Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski ul.Bagienna 36D 
Peugeot Drewnikowski ul.Rayskiego 2 
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

Atelie Nieruchomości ul.Jagielońska 82/1 
Calbud, pokoj 17 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

RESTAURACJE

13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 2  
17 Schodów ul.Targ Rybny 1 
A nuż widelec ul.Ogińskiego 5
Bachus - winiarnia ul.Sienna 6 
Bistro na językach ul.Grodzka
Bohema al.Wojska Polskiego  67 
Bollywood ul.Panieńska 20 
Bombay ul.Partyzantów 1 
Buddah ul.Panieńska 
Buena Pinta ul.Śląska 12
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar ul.Sienna 10
Chałupa ul.Południowa 9
Chief pl.Grunwaldzki
Clou Wine Bar ul.Wielka Odrzańska 18 
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
Czerwone Korale al.Jana Pawła II 42
Dobre Rzeczy ul.Słowackiego 14
El Globo ul.Piłsudskiego 15
Food & wine ul.Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim) 
Hereford Steakhouse al.Jana Pawła II 47-48
Jin Du al.Jana Pawła II 17 
Karczma Polska Pod Kogutem pl.Lotników
Kitchen meet&eat Bulwar
La Passion du Vin ul.Sienna 8 
Mała Tumska ul.Mariacka 26

GABINETY LEKARSKIE

AMC ul.Langiewicza 28/U
Artmasters ul.Mickiewicza 138
Centrum Leczenia Otyłości ul.Krzywoustego 9-10
Dental Implant Aesthetic Clinic ul.Panieńska 18
Dentaltenter u.Mariacka 6/U1
Dentus ul.Mickiewicza 116/1
ESTETIC Klinika Zawodny  ul.Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul.Ostrawicka 18
Gabinet Okulistyczny Ewa Wojciechowska ul.5 Lipca 3/1
Gajda ul.Narutowicza 16A
Ginekologia estetyczna dr Ewa Sznura 
ul.Langiewicza 28/7
HAHS ul.Czwartaków 3
Hahs Protodens ul.Felczaka 10
Hajdasz ul. Partyzantów 3/2
In House ul.Bolesława Śmiałego 39
Kolmed ul.Mazurska 7
Laser Medi Derm ul.Kasprzaka 2C
Laser Studio ul.Jagiellońska 85
Lighouse Dental, ul.Arkońska 51/5
Lecznica Dentystyczna KULTYS ul.Bolesława Śmiałego 17/2
Medicus  pl.Zwycięstwa 1
Mediklinika ul.Mickiewicza 55
Medimel ul.Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center) 
al.Piastów 30
ORTO PERFEKT ul.Ogińskiego 12
Perładent - Gabinet Stomatologiczny 
al.Powstańców Wielkopolskich 4C
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





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

CHIRURGIA PLASTYCZNA    

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA    

ORTOPEDIA    

CHIRURGIA OGÓLNA

NOWA JAKOŚĆ
W MEDYCYNIE


