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a górami, za morzami, 

w pięknym zamku miesz-

kał sobie książę Fryderyk. 

Był bardzo przystojny, 

gruntownie wykształco-

ny i korzystał życia łamiąc serca okolicznych 

aktorek, modelek i urodziwych arystokratek. Zdobywał także góry, 

przemierzał morza i uprawiał liczne sporty ekstremalne, krotko mó-

wiąc wałęsał się po całym świecie. Tym wszystkim przyprawiał o ból 

głowy królową – matkę Małgorzatę, która zaczęła wątpić, że syn kie-

dykolwiek się ustatkuje. 

Książę nie wiedział, że w jego życie postanowiła wkroczyć opatrz-

ność, która skierowała jego losy do Australii na Igrzyska Olimpij-

skie. Gdy wieczorem wraz z grupą arystokratów udał się do mod-

nego klubu, uwagę jego zwróciła piękna, szczupła szatynka ubrana 

w dżinsy i top. Mary, bo tak miała na imię, nie wiedziała, że spotka-

ła prawdziwego księcia. Doskonale się bawili, a gdy ona zniknęła 

pośpiesznie bazgrając mu swój numer na ka-

wałku serwetki.. on już wiedział, że będzie jej 

szukał.. 

Brzmi jak bajka - prawda? Faktycznie histo-

ria ich miłości mogłaby służyć za scenariusz 

komedii romantycznej. O tym jak zwyczajna dziewczyna spoty-

ka księcia, on dla niej rzuca dotychczasowe przyzwyczajenia, ona 

opuszcza rodzinne strony by wieść spokojnie i szczęśliwe życie 

u jego boku z gromadką dzieci.

A to najprawdziwsza historia duńskiego następcy tronu Księcia 

Fryderyka i Księżniczki Mary, którzy niedawno odwiedzili Szczecin. 

Warto dodać, że była to pierwsza taka wizyta w historii powojen-

nego Szczecina. I Szczecin na pewno długo będzie ich wspominał. 

Jacy byli? uśmiechnięci, wyluzowani, sympatyczni, po prostu zwy-

czajni. Tylko w Prestiżu kulisy wizyty książęcej pary.

Miłej lektury!

Izabela Magiera
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Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP Szczecin „Kronika”. Prowadzi ogólnopolskie serwisy w TVP

Poradnik 
dla dobrej 

żony

uszę kolejny raz przyznać, że życie jest 
pełne niespodziewanych zwrotów akcji. 
Miesiąc temu rozmawiałam z osobą, któ-
ra opowiadała o tym, jak mężczyzna może 
sprawić, by kobieta była szczęśliwa. Od 
razu się z państwem podzieliłam tą wiedzą 

w ostatnim art. Magazynu Prestiżu. W przyrodzie najwyraźniej musi 
być zachowana równowaga i pewnie dlatego moje kolejne spotka-
nie w pociągu dotyczyło sytuacji odwrotnej, czyli tego, jak to kobie-
ta może być dobra dla swojego wybranka. Wskazówki, o których za 
chwilę, mogą się niektórym wydawać bardzo niewspółczesne, ale 
to już państwo sami ocenią. To pewnie też kwestia pokoleniowa, 
ponieważ moja współpasażerka miała ponad 70 lat. Wychowana 
w innym świecie, niż my obecnie. Była ujmująca i delikatna i wła-
śnie tak opowiadała o życiu, które spędziła ze swoim jedynym i naj-
ukochańszym mężem (jak się wyraziła). – To on pracował, ja byłam 
w domu. Wychowywałam nasze dzieci i dbałam o to, aby wszyscy 
z radością wracali do naszego gniazda. Miałam szczęście, bo Ka-
zimierz, mój mąż, był czułym i bardzo dobrze wychowanym czło-
wiekiem. Potrafił docenić moje starania, a to dawało mi impuls, by 
być dla niego godną partnerką i przyjacielem. Każdego dnia wie-
działam, że kocha mnie coraz bardziej i tak przez 50 lat. Wyobraża 
sobie pani? – Westchnęłam i przytaknęłam. W końcu wyobraźnia 
może być nieograniczona… – Kazimierz był inżynierem, budował 
i miał bardzo nerwową pracę. Wciąż goniły terminy, a dodatkowo 
komplikowała sytuację wszechobecna propaganda sukcesu. Czy 
miałeś cement czy nie, trzeba było budować, bo plan 5-letni, albo 
I sekretarz i zjazd partii, a wtedy należało obowiązkowo pochwa-
lić się sukcesami socjalistycznej Polski. Co to były za czasy, droga 
pani… Codzienny stres. Trzeba było również uważać z kim i jak roz-
mawiać, ale dziś chyba jest tak samo. Mogę wywnioskować z opo-
wieści o pracy mojego syna. – Za to na pewno o cement jest łatwiej. 
Dodałam ze śmiechem. – To prawda. Czasy się zmieniają. Dziś też 
kobiety i mężczyźni żyją inaczej. Boją się zakładać rodziny. Za mojej 
młodości i potem dojrzałego życia, to było marzenie każdej panny 

i kawalera. Potwierdzenie dojrzałości i miejsca w dorosłym życiu. 
Miałam wrażenie, że ludzie chcieli się kochać i nawzajem sobą opie-
kować, brać odpowiedzialność za drugiego, bo takie myślenie bu-
dowało bliskość, wspólnotę i dawało siłę. Świadomość: nie jestem 
sam na Świecie, mam dla kogo żyć, nadawała sens codziennemu 
działaniu. Człowiek nabierał szacunku do samego siebie, że nie jest 
egoistą, że ma potrzebę dbać o bliskich. Oni tworzyli jego wartość. 
Kiedy mąż wracał z pracy do domu, zawsze starałam się ładnie dla 
niego wyglądać. Miałam tysiące domowych obowiązków, byłam 
zmęczona, to prawda, ale on przecież nie był na wczasach. Zawsze 
stawałam u drzwi, kiedy tylko zazgrzytał klucz w zamku. Chciałam go 
przywitać, przytulić się do niego, tak właśnie ucieszyć, że już wrócił.  

Podawałam mu kapcie i usadzałam w fotelu, 
przy którym stała już nie za gorąca mięta. 
Tak lubił przed obiadem. Nakrywałam 
do stołu i po pół godziny siadaliśmy do obiadu

Cudowne chwile. Rozmawialiśmy. Opowiadał, co wydarzyło się 
w pracy, a ja o swoim dniu. Co w szkole u dzieci. Kiedy zbliżały się 
wakacje, planowaliśmy wyjazdy. Wszystko przy tym stole, na którym 
zawsze był obecny święty chleb naszego życia. – Mówiła ze wzru-
szeniem, z mokrymi oczami. Wiedziałam, że na chwilę przeniosła 
się w czasy, kiedy pan Kazimierz siedział przy ich stole…

Do przemyślenia, znalezione w sieci: poradnik dobrej gospodyni 
z 1955 r.: powitaj Go ciepłym uśmiechem, wysłuchaj, spraw, aby 
dom był miejscem spokoju i porządku, niech się na chwilę położy 
po powrocie z pracy. Ułóż Mu poduszki i zdejmij buty. Mów do Nie-
go ciepłym i kojącym głosem…. I co Panie na to? A Panowie?

Do zobaczenia w następnej podróży…

Joanna Osińska
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Nowa edukacyjna przestrzeń ar-
tystyczna  dla dzieci i młodzieży 
powstała w wyniku współpracy 
13 muz i Fundacji Las Sztuki. Ga-
leria podzielona jest na dwie czę-
ści: edukacyjną, w której będą 
się odbywać warsztaty, pokazy 
filmów, wykłady i spotkania oraz 
wystawienniczą, w której prezen-
towane będą wystawy tworzone 
dla dzieci i przez dzieci oraz efek-
ty działań twórczych. Celem no-
wego miejsca sztuki jest pobu-
dzanie kreatywności i twórczego 
rozwoju młodych mieszkańców 
Szczecina w wieku 2 – 14 lat. 
Szczecin, pl. Żołnierza Polskiego 2

To wyjątkowo ekskluzywna i pre-
cyzyjna oferta pielęgnacji i zabez-
pieczania samochodów. Wszyst-
kie etapy prac są wykonywane 
ręcznie przez doświadczonych, 
wyszkolonych fachowców, którzy 
pracują na profesjonalnych pre-
paratach z linii Tenzi Car i Tenzi 
Quartz. Salon oferuje usługi 
m.in. zabezpieczenie lakieru po-
włoką kwarcowo – ceramiczną 
(auta stare i nowe), polerowanie 
lakieru, usuwanie grubych, śred-
nich i mikro rys, doczyszczanie 
i impregnacja skór starych i no-
wych.
Szczecin, Skarbimierzyce 20

Powstały z pasji do dobrego je-
dzenia sklep oferuje duży wybór 
niepowtarzalnych i oryginalnych 
produktów pochodzenia hisz-
pańskiego. W ofercie są m.in. 
najlepsze wędliny, wina, sery, oli-
wy z oliwek czy oliwki z poszcze-
gólnych regionów Hiszpanii. 
Znajdziemy w nim podstawowe 
składniki zdrowej kuchni śród-
ziemnomorskiej, które pomogą 
nam poczuć „dotyk Hiszpanii” 
w centrum Szczecina. Wszystko to 
w przyjaznej dla klienta przestrze-
ni z niepowtarzalną atmosferą ty-
powego hiszpańskiego sklepu.
Szczecin, ul. Unisławy 14/1

Oblicze nowego standardu ob-
sługi i kulinarnego przeżycia. 
Restauracja mieści się u podnóża 
Zamku Książąt Pomorskich. Potra-
wy kuchni śródziemnomorskiej 
i polskiej, a także bogato zaopa-
trzona winnica zadowolą najbar-
dziej wyszukane gusta. Wszystkie 
dania są przygotowywane na ba-
zie świeżych produktów. Na ama-
torów prywatności i ciszy czeka 
specjalne miejsce na poziomie -1 
– VIP room, czyli połączona z win-
nicą nieduża sala, która pomieści 
do 15 osób. Idealna do spotkań 
biznesowych, jak i prywatnych.
Szczecin, ul. Panieńska 15

Tworzę 
się!

Autodetailing 
Tenzi

 "Don 
Gastronom"

Centrum 
Zamek

R E K L A M A

nowe miejsca 9 

ul. Narutowicza 16 a  •  70 - 240 Szczecin
tel.: 91 4 330 776  •  klinika@dr-gajda.pl

OD PONAD 30 LAT ŚWIADCZYMY USŁUGI

NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 

W PEŁNYM ZAKRESIE STOMATOLOGII 

DLA DOROSŁYCH I DZIECI.

OD PONAD 30 LAT ŚWIADCZYMY USŁUGI

NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 

W PEŁNYM ZAKRESIE STOMATOLOGII 

DLA DOROSŁYCH I DZIECI.



Mężczyzna z brodą, przebrany za kobietę wygrał Eurowizję. 
Wokalnie wypadł słabo, stąd o zwycięstwie przesądził jego wy-
gląd. Nie pierwszy to przypadek, gdy słaby wokalista wygrywa 
konkurs wyłącznie dzięki ekscentryzmowi. Niektórzy pamiętają 
chociażby Michała Szpaka, śpiewającego bardzo przeciętnie, 
a mimo to faworyzowanego przez jury jednego z popularnych 
polskich talent show. Ciekawe na jakie eksperymenty z własnym 
ciałem zdecydują się uczestnicy kolejnych konkursów. Jedno jest 
pewne – w tego typu konkurencji – by wygrać – trzeba już sięgać 
po najcięższe działa. No, a przecież Polska ma już tutaj spore do-
świadczenie. W Popielnie na Mazurach jest stacja badawcza PAN, 
gdzie stworzono kiedyś żubronia, tj. połączenie żubra z krową. 
Eksperymenty zakoń-
czono na hybrydzie, 
czyli ćwierci żubra, 
ćwierci krowy i połowie 
bizona amerykańskie-
go. Niestety ten jedyny 
egzemplarz okazał się 
bezpłodny i na nim za-
kończyła swój żywot ta 
nowatorska rasa. Ale 
trzeba dodać, że na-
ukowcy z Popielna ma-
rzenia mieli tak wielkie 
jak sen Tytusa, szympan-
sa i bohatera dziesiątek 
komiksów. W jednym 
z nich – Tytusowi śni się 
szalony naukowiec, któ-
ry tworzy krowokura „co 
daje dziennie cysternę 
mleka i znosi jaja gigan-
ty“. Żubroń, hybryd, czy 
krowokur nie zaśpiewa-
liby niczego, ale Tytus 
pewnie tak. W końcu wg profesora T. Alenta, który w komiksie 
nadzoruje proces uczłowieczania Tytusa, został on zakończony 
pełnym sukcesem. Eurowizjo drżyj!

Maj to okres wielkich kampanii promocyjnych. Najpierw Kry-
styny Pawłowicz, posłanki PiS, a potem Janusza Korwina Mikke. 
Promocją zajęli się m.in. – opozycyjni wobec nich politycy, a także 
liczne stacje telewizyjne. Dzięki temu i jedno i drugie ma szansę iść 
w górę w sondażach. Bo, nieważne jak piszą, byleby nazwiska nie 
przekręcali. Tylko pogratulować.

Kolekcję czerwonych dywanów można było podziwiać podczas 
wizyty duńskiej pary książęcej w Szczecinie. Najszerszy i najdłuższy, 
o intensywnym kolorze wystawił Urząd Miasta. Znacznie węższy 
i o gorszej kolorystyce był przed fregatą rakietową przy Wałach 
Chrobrego, a którą wizytowali Duńczycy. Dywany były też w innych 
miejscach, które odwiedzała para książęca. Choć złośliwi twierdzą, 
że tak naprawdę były tylko dwie sztuki, które przez cały dzień krą-
żyły po Szczecinie.

Będziemy mieć drogę S6 do Trójmiasta. Tak ogłosiła wicepremier 
Elżbieta Bieńkowska. A potem osobiście potwierdził to w Szczeci-
nie premier Donald Tusk. Super. Pożyjemy, zobaczymy. Nie takie 

obietnice były składane. 
Swoją drogą S6 ma długą 
historię, bo budowę jej 
poprzedniczki – choć czę-
ściowo inną trasą – rozpo-
częli już w latach 30. XX 
wieku Niemcy. Autostra-
da miała połączyć Berlin 
z Królewcem (dzisiaj Ka-
liningrad). W ciągu kilku 
lat zbudowano 113 km 
– z Berlina do Szczecina. 
Kolejny odcinek budo-
wano już wokół Szczecina 
i dalej do Chociwla. Po-
tem autostrada miała biec 
przez terytorium II RP, co 
skończyło się wojną. No 
to teraz zbudujemy ją 
u siebie.

„Stabilną“ formę mają 
szczecińskie wyższe uczel-
nie. W publikowanym co 

roku rankingu akademickim miesięcznika Perspektywy Szczecin 
tylko minimalnie ulega Białystokowi i Lublinowi. Nasze uczelnie 
zajęły odpowiednio miejsca: PUM – 26, ZUT – 38, a US – 58. Biały-
stok liczący niecałe 300 tys. mieszkańców ulokował trzy uczelnie na 
miejscach 19, 41 i 52, a Lublin (blisko 350 tys. mieszkańców) – aż 
cztery: 27, 29, 44 i 46 miejsce. O większych miastach nie wspomi-
namy. Na szczęście mamy twórczych studentów, którzy podczas te-
gorocznych juwenaliów wykrzykiwali hasło „Juwenalia, kto nie pije 
ten kanalia“. My odpowiadamy słowami Sławomira Mrożka: „Pisarze 
do piór, studenci do nauki, pasta do zębów“.
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Michał Stankiewicz
Michał Stankiewicz, od 1999 r. związany z Rzeczpospolitą. Pracował także w Gazecie Wyborczej, TVP, TVN 

i Prestiżu. Laureat nagrody „Watergate“ Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Fundacji 
Batorego. Dwukrotnie – w 2004 (jako Rz) i 2012 (jako TVN) nominowany do Grand Press. Pasjonat tenisa, 

dobrej muzyki oraz psów rasy bokser.



Kolejne wybory - do Parlamentu Europejskiego już za nami. We-
dług obserwatorów więcej było kandydujących niż głosujących na 
nich.

Oddajcie palmę! Sprzed Bramy Królewskiej po zimowej prze-
prowadzce nie wróciła sławna szczecińska palma. Nieduża, ale za-
wsze coś egzotycznego. W imieniu oburzonych i rozczarowanych 
mieszkańców miasta wzywamy więc władze i odpowiednie służby: 
oddajcie palmę! Albo zastąpcie ją taką z prawdziwego zdarzenia! 
Dzięki niej ten fragment miasta, razem z masztem Maciejewicza 
(który ma wrócić na swoje stare miejsce) nabierze wyjątkowej war-
tości. I ucieszy oko. Do tego 
dochodzi położone tuż 
obok Muzeum Przełomów 
- Centrum Dialogu, które 
ma zostać (z powodu bra-
ku eksponatów i wiecznych 
kłótni wśród organizatorów) 
zamienione w największą 
w mieście Biedronkę. Drze-
wo, maszt i dyskont! Czyż 
nie będzie pięknie?

Przez kilka dni Szczecin 
żył tzw. aferą penisową. Dy-
rektorka MOPR zamówiła 
w DPS-ie przy ulicy Romera 
usługę cateringową z da-
niami na osiemnaste urodzi-
ny swojego syna. W menu 
m.in. bułki nadziewane pre-
zerwatywami i bananowe penisy. Zabrakło waginy z marcepanu.

W Szczecinie odbyły się kolejne Juwenalia. Niestety, nie udało 
się, przy tej okazji, zrealizować koncepcji wiceprezydenta miasta 
Piotra Mynca odpowiedzialnego za architekturę i urbanistykę. Pro-
ponował on, aby studenckie święto zorganizować w budynkach 
i obiektach, które mają być rozebrane. Ale miasta na taką operację 
nie stać. A tak po Juwenaliach kamień na kamieniu by po tym nie 
pozostał. Niektórzy to się potrafią bawić!

Tuż przed wyborami do Europarlamentu doszło w centrum 
Szczecinie do zamieszek. Ściślej mówiąc przy placu Rodła. Kampa-
nię wyborczą prof. Tomasza Grodzkiego wsparł znany aktor Tomasz 
Karolak. Jego widok wzbudził sensację. Rzucili się na człowieka 
starsi i młodsi - autografy, "sweetfocie", uściski. dziw, że ubrania 

na nim nie porwali. Kilka dni wcześniej w mieście odbył się kolejny 
Festiwal Książki Słuchanej. Pojawiło się kilkanaście gwiazd polskiej, 
aktorskiej czołówki. Jakoś nikt się na nich nie rzucał. Może wybrali 
złe miejsce dla swoich występów? Może powinni byli to robić na 
placu Rodła?

Szczecińscy radni z komisji rewizyjnej zakończyli swoje docho-
dzenie dotyczące afery związanej z budową Centrum Żeglarskiego 
w Dąbiu. I według ich opinii "stał za tym ktoś z Urzędu Miasta". Kto? 
Na razie nie wiadomo. Szkoda, że Bogusław Wołoszański już nie 
robi swoich sensacyjnych programów. Miałby pole do popisu. Na-

dzieja w "Ojcu Mateuszu", 
"Komisarzu Aleksie" oraz 
w "W - 11".

Na początku maja ar-
cheolodzy odkryli w Ka-
mieniu Pomorskim szcząt-
ki... wampira. Badają je 
teraz specjaliści z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. 
Szkielet mężczyzny od-
naleziono w miejscu XVI-
wiecznego cmentarza. Na-
ukowcy twierdzą, że miał 
wybite zęby, a w ustach 
cegłę. Dziwne. Wampir 
z Kamienia powinien mieć 
raczej w ustach kamień, 
a nie cegłę. Ale co tam. 
Przynajmniej miastu przy-

była kolejna atrakcja turystyczna, w lokalnych knajpach pojawi się 
czernina i kaszanka, a Rada Miasta może ogłosić Halloween za ofi-
cjalne Święto Kamienia Pom.

I znowu ci studenci. Tym razem narazili się rektorowi Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, bo zrobili so-
bie, bez jego zgody, na Osiedlu Akademickim przy alei Piastów 
imprezę - "Wielkie Grillowanie" na prawie tysiąc osób. Przyjechała 
policja i spacyfikowała tę nielegalną demonstrację wielbicieli mię-
siwa z grilla. Wręczyła 130 studentom mandaty za "spożywanie 
alkoholu, zaśmiecanie i używanie słów wulgarnych". A wystarczyło 
tylko kawałek kiełbachy albo zgrabnie wypieczonej karkóweczki 
z pieczywkiem, ogóreczkiem i ketchupem dostarczyć migusiem na 
biurko rektora. Nie chciało się? To zamiast pieczystego nadal będą 
konserwy, słoiki i "gorące kubki".

Ry
su

nk
i: 

Gr
ze

go
rz

 D
ol

ni
ak

oKiem
felieton 11 

Dariusz Staniewski
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.



dokładnie usuwa bakterie i roztocza. Per-
fekt oferuje też nietypową i rzadko spoty-
kaną usługę – czyszczenie i naprawę sukien 
ślubnych.                                                        jch

port kontra uzależnienia. Z począt-
kiem czerwca w Międzywodziu od-

będzie się impreza zorganizowana przez 
Polską Fundację Przeciwdziałaniu Uzależ-
nieniom przy współpracy ze szkołą spor-
tów ekstremalnych EH School.

Podczas gorącego weekendu odbędą 
się testy i zawody kitesurfingowe. Próbę 
pobicia rekordu prędkości katamaranem 
napędzanym latawcami do kitesurfingu, 
podejmą się szaleni załoganci z CKM Sa-
iling. Dodatkowo, instruktorzy ze szkoły 
sportów ekstremalnych EH School popro-
wadzą szkolenia oraz zawody na torze skim-
boardowym. Nie zabraknie również atrakcji 
artystycznych. Uczestnicy imprezy będą 
mogli wziąć udział w konkursie tworzenia 
grafitti na płótnie i w warsztatach tworze-
nia bitów muzycznych, które poprowadzi, 
młody raper Szuba. Swoją obecność na 
imprezie zapowiedzieli m.in. Mistrz Świata 
w pływaniu Przemysław Stańczyk i trzykrot-
ny Mistrz Świata Robert Bałdyga.

– Aby zainteresować dzieci i młodzież 
takimi stabilizatorami emocji i nauczyć je 
wyrażać uczucia chcemy wprowadzić je 
w świat sportu, sztuki i muzyki używając na-

merykańskie pralnie samoobsługo-
we to miejsce wręcz kultowe. Zagra-

ły w dziesiątkach, jeżeli nie setkach filmów. 
Podobny punkt działa już w Szczecinie.

Młoda dziewczyna czyta książkę. Kilka 
metrów dalej siedzi mężczyzna w średnim 
wieku. Zagaduje. Od słowa do słowa wywią-
zuje się rozmowa. Kto nie zna podobnych 
scen z amerykańskich filmów? Akcja oczy-
wiście dzieje się w klasycznej, samoobo-
sługowej pralni. To miejsce wręcz kultowe 
dla Amerykanów. Bohaterowie dziesiątek, 
o ile nie setek filmów to właśnie w nich się 
poznają, tańczą, śpiewają. W pralniach roz-
grywają się zarówno sceny tragiczne, jak 
i wesołe czy romantyczne. 

Podobny punkt ruszył w Szczecinie przy 
ul. Witkiewicza. 

Na wyposażeniu są stojące w szeregu 
pralki i suszarki, na razie o pojemności 7 i 12 
kg. Niebawem mają być jeszcze większę, 
bo zainteresowanie usługami jest spore.

– Korzystają z nich osoby starsze, ci którzy 
nie mogą do własnej pralki włożyć dużych 
rzeczy, jak choćby kołdry – mówi Dorota 
Ciechońska, właścicielka. – Korzystają też 
osoby zapracowane, które po przyjeździe 
z jednej delegacji – po dniu, czy dwóch mu-
szą wyjechać ponownie. 

Pralnia oferuje jednak więcej usług niż 
typowy amerykański „Laundromat“. I tak 
u pani Doroty można przyszyć urwany wcze-
śniej guzik albo naprawić inne uszkodzenie 
odzieży. Można też skorzystać ze sprzętu do 
prania antyalergicznego, które wyjątkowo 

zelest sukien, błysk brokatu i brylan-
tyny, trzepot rzęs. Taniec towarzyski 

roztacza czar dawnych balów będąc jed-
nocześnie dyscypliną sportową. Euro Dan-
ce Festiwal promuje go w bardzo dobrym 
stylu.

Uniwersalny, cieszy się nieprzerwaną 
popularnością na całym świecie. Walc, tan-
go, rumba, cha-cha… taniec nie wychodzi 
z mody.

Euro Dance Festiwal, to sztandarowa im-
preza prestiżowej Szkoły Tańca „Astra” or-
ganizowana od 2000 roku. Ma tę samą ran-
gę, co Międzynarodowy Finał Grand Prix 
Polski czy Mistrzostwa Polski Zawodowców 
w Tańcu Sportowym. W połowie czerwca 
(14-15) w Hali Sportowej SP 35, odbędzie 
się kolejna edycja tej imprezy. Wezmą 
w niej udział pary taneczne amatorskie i za-
wodowe z kraju i zagranicy.

W czasie trwania Euro Dance odbędzie 
się międzynarodowy turniej par S klasowych 
w tańcach latynoamerykańskich, turnieje 
punktowe w kategoriach dziecięcych i mło-
dzieżowych, pokazy i turnieje dla najmłod-
szych adeptów sztuki tanecznej. Dodatkową 

atrakcją będzie specjalny pokaz przygoto-
wany przez gospodarzy turnieju. Tancerzy 
oceniać będzie kilkunastoosobowe mię-
dzynarodowe jury.                                        ad
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KLINIKA IMPLANTOLOGII I ORTODONCJI www.hahs.pl                                 tel. 91 461 43 18



CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ www.hahs-lekarze.pl                               tel. 91 422 06 49

Zbadaj swoje
serce

Święto wiosny”, czyli 
wystawa jubileuszo-

wa w stulecie otwarcia Gmachu Główne-
go Muzeum Narodowego w Szczecinie 
laureatem I nagrody w kategorii Wystawy 
Sztuki w XXXIV Konkursie na Wydarzenie 
Muzealne Roku Sybilla 2013! 

W świecie muzealnym to jedno 
z najważniejszych wyróżnień, określane 
mianem muzealnego Oskara.

– Nasza wystawa spełniała kryteria nowej 
muzeologii, czyli z perspektywy krytyczniej 
patrzyła w przeszłość. To według jurorów 
zaważyło na wygranej – mówił podczas 
prezentacji statuetki w Szczecinie kurator 
wystawy, dr Szymon Piotr Kubiak. 

Wystawa „1913. Święto wiosny“ upa-
miętniała otwarcie szczecińskiego muzeum, 
gmachu przy ówczesnym Tarasie Hake-
na i przywoływała prekursorskie metody 
pierwszego dyrektora instytucji Waltera 
Rezlera – zestawienie arcydzieł sztuki pierw-
szych dekad XX wieku z ich archaicznymi 
i klasycznymi źródłami inspiracji. Motywem 
przewodnim uczyniono taniec – metaforę 
witalności i wolności. Prezentowano malar-
stwo, rzeźbę, rysunek, grafikę oraz rzemio-
sło artystyczne autorstwa najwybitniejszych 
artystów europejskiej i polskiej sztuki. Wcze-
śniej, pod koniec 2013 roku, wystawa zdo-
była główną nagrodę w kategorii identyfika-
cji wystaw w Konkursie „Muzeum Widzialne”. 

rzędzi, które są uznawane przez młodzież 
za modne i „cool” – mówi Agnieszka Zalew-
ska, prezes Polskiej Fundacji Przeciwdziała-
niu Uzależnieniom. Sami niedawno byliśmy 
młodzi, wiemy jak działać, aby być skutecz-
nymi i nieść pomoc, która ma sens.          ad

"1930.

Muzealny Oskar 
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Do dziś w muzealnych księgarniach można 
kupić wspaniale wydane, bogato ilustrowa-
ne albumy oraz oryginalne gadżety.      nath

zczecińscy alpiniści zdobyli nagrodę 
Travelery 2013 magazynu National 

Geographic. Marcin „Yeti” Tomaszewski 
i Marek „Regan” Raganowicz wyznaczy-
li nową trasę „Bushido” na największym 
skalnym urwisku świata w Pakistanie.

Laury przypadły im w kategorii „Wyczyn 
roku”: „Za pionierskie podjęcie wyjątkowe-
go wyzwania w dziedzinie podróży, eksplo-
racji lub sportów ekstremalnych”. 

Na Great Trango Tower w Pakistanie – 
jednej z najtrudniejszych technicznie ścian 
na świecie alpiniści spędzili w sierpniu ze-
szłego roku prawie trzy tygodnie. Mieli ze 
sobą 400 metrów lin oraz 150 kg sprzętu 
i jedzenia. Wyznaczona przez nich droga 
Bushido (droga wojownika) uważana jest za 
jedno z najbardziej liczących się na świecie 
przejść wytyczonych w 2013 r. 

Travelery to nagrody promujące polskich 
naukowców, odkrywców i podróżników. 
Statuetki w kształcie piramidy przyznaje re-
dakcja, laureaci z poprzednich lat oraz czy-
telnicy miesięcznika National Geographic 
Traveler. W tym roku nagrodę przyznało 
jury w skład którego weszli m.in. redaktor 
naczelna Travelera Martyna Wojciechow-
ska, podróżnicy Elżbieta Dzikowska i Ma-
rek Kamiński, astronom prof. Aleksander 
Wolszczan i przewodnicząca Polskiej Akcji 
Humanitarnej Janina Ochojska.                 ad

Ślizgu! to najnowsza gazeta w „ro-
dzinie“ Prestiżu. Znaleźć można 

w niej informacje o żeglarstwie i innych 
sportach wodnych, a dedykowana jest za-
równo znawcom tematu, jak i laikom.

Tematem przewodnim pierwszego nu-
meru jest match racing, który zdobywa 
w Polsce coraz większą popularność, a Trój-
miasto i Szczecin stały się jego głównymi 
ośrodkami. Ponadto w numerze można 
przeczytać o planach znanych żeglarzy 
„wyczynowców“, budowie łódki napędza-
nej słońcem, czy też relację z rejsu Szymo-
na Kuczyńskiego, malutkim jachtem przez 
Atlantyk. Kolejne numery również dotyczyć 
będą żeglarstwa sportowego i wyczynowe-
go, a także najnowszych jego odmian jak 
kitesurfing czy wakeboard. Znaleźć w nim 
będzie można też informacje dotyczące 
najciekawszych polskich projektów i wyczy-
nów wybitnych żeglarzy.
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Travelery za Bushido
Prestiżowe
żeglarstwo

W Ślizgu! ukazuje się w cyklu dwumie-
sięcznym – na terenie Szczecina i Trójmiasta 
– dwóch ośrodkach żeglarstwa morskiego 
w Polsce, a także Koszalina i Kołobrzegu. 
Gazeta będzie obecna także na najważniej-
szych imprezach żeglarskich.                      br
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PARA KsIąŻęcA 
zDObyła szczecin

aUtOr: aneta DOLeGa / FOtO: DaGna DrĄŻkOwska

Uśmiechnięci, rozluźnieni, sympatyczni, zwyczajni. tak ich zapamiętają szczecinianie. 
pierwszy raz w powojennej historii tego miasta w jego mury zawitała książęca para. 

następca tronu Danii Frederik i jego małżonka księżna mary, przylecieli do szczecina na 
jeden dzień. tylko w prestiżu kulisy wizyty książęcej pary.

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI

temat z oKładKi 15 



temat z oKładKi16 

Szczecinie wylądowali duń-
skim samolotem wojskowym 
i po oficjalnym powitaniu uda-
li się na uroczyste śniadanie 
do prezydenta Piotra Krzystka. 
Wysoko urodzonym gościom 

zaserwowano, m.in. jaja po benedyktyńsku, tradycyjne wędliny, 
różne gatunki serów i twarogów, kilka rodzajów pieczywa i napoje. 
Księżna była ubrana we wzorzystą suknię i na to zarzucony jasny 
płaszcz, natomiast książę na tę okazję wybrał granatowy garnitur 
i błękitną koszulę. Para w Szczecinie pojawiła się ze świtą złożo-
ną z damy dworu, trzech ministrów: handlu i rozwoju współpracy, 
zdrowia oraz środowiska. Dodatkowo towarzyszyła im delegacja 
duńskich biznesmenów. 

POZa PROTOKOłEM

Nie bez powodu Frederik i Mary uchodzą w Europie za naj-
bardziej lubianą i otwartą parę książęcą. Było to widoczne nawet 
podczas oficjalnych rozmów, mimo że dotyczyły głównie tematów 
gospodarczych. W czasie ich trwania można było parze książęcej 
zadawać pytania bezpośrednio, bez dworskiej i dyplomatycznej 
„cenzury”. Ponadto książę Frederik zaskoczył wszystkich podczas 

wizyty w Trafostacji Sztuki, kiedy to zupełnie znienacka wpisując się 
do pamiątkowej księgi, rzucił „fajnie tu”.

Wizyta Frederika i Mary w Szczecinie zbiegła się z 10 rocznicą 
ich ślubu, co zresztą było zwyczajnym przypadkiem. Jednak nie za-
brakło prezentów i z tej okazji. Para książęca otrzymała od miasta 
w prezencie, m.in. piękny jedwabny malowany ręcznie szal z wi-
zerunkiem Zamku, porcelanowy zestaw kawowy i tort, specjalnie 
upieczony z okazji ich ślubu. W międzyczasie książę z małżonką 
zjedli uroczysty obiad, na który złożyły się polędwiczki z kurkami, 
jako danie główne, śledzie na przystawkę i panna cottę z owocami 
leśnymi na deser. Wieczorem odlecieli do Kopenhagi, gdzie czeka-
ła na nich rodzina.

MIłOŚć Z BaRU

Trudno znaleźć bardziej romantyczną i zarazem wyluzowaną 
parę książęcą w Europie. Frederik i Mary reprezentują to, czego 
brakuje sztywnemu dworowi brytyjskiemu. Są młodzi, piękni i po-
znali się w... knajpie. Ona, Australijka z dyplomem prawnika i on 
następca tronu Danii, inteligent z opinią playboya i wielbiciel spor-
tów ekstremalnych. Wpadli na siebie w Sydney w czasie Igrzysk 
Olimpijskich w 2000 roku. Zanim związali się węzłem małżeńskim, 
Mary Donaldson porzuciła australijskie obywatelstwo, a Frederik 
kawalerski tryb życia, utrzymywali przez jakiś czas znajomość na 
odległość. Czym uwiodła księcia wygadana Australijka, że porzucił 
dla niej dotychczasowe życie? Trudno powiedzieć. Być może swoją 
naturalnością, intelektem i spontanicznością, której zwolennikiem 
zawsze był sam książę. Mary w momencie poznania przyszłego 
męża nie miała pojęcia kim jest „Fred z Danii” jak jej się na począt-
ku przedstawił.

w
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Znajomość przetrwała i rozwinęła się w głębokie uczucie. Mary 
porzuciła ojczyznę i przyjęła nie tylko obywatelstwo duńskie, 
ale również książęce oświadczyny. Ślub odbył się 14 maja 2004 
roku w Von Frue Kirke w Kopenhadze. Kiedy Mary szła do ołtarza 
w oczach księcia pojawiły się łzy. Para przez całą ceremonię przytu-
lała się i czule całowała. Rok później przyszło na świat ich pierwsze 
dziecko. Po synu urodziła się córeczka, a później bliźnięta.

FaJNI, NIEZWYcZaJNI

Trudno we wspólnej biografii Frederika i Mary znaleźć rysę. Na-

wet kawalerskie ekscesy księcia nie kładą się cieniem na jego aktual-
nym życiu. Przyszły król Danii jest uwielbiany przez swoich rodaków. 
Kiedy ma wolną chwilę jeździ na rowerze albo uczestniczy w ma-
ratonach. Jego żona równie uwielbiana, jak na księżną prowadzi 
skromne i zwyczajne życie. Nie wydaje fortuny na garderobę, może 
poza Pradą, której jest wielbicielką. Bezpośredni, zawsze uśmiech-
nięci, Mary i Frederik. Nie lubią, kiedy zwraca się do nich „wasza 
wysokość", nie są kapryśni, nie otaczają się ogromną świtą, nie od-
dzielają się murem od świata. Można ich spotkać w miejscach, do 
których chodzą zwykli śmiertelnicy. Spokojni, rozluźnieni, mają do 
siebie dystans i nie przypominają klasycznych arystokratów.

temat z oKładKi18 





lUdzie20 

Paweł Żuchowski 
Na TroPie ameryki

raz bryluje na ceremonii rozdania Oskarów, innym razem siedzi ramię w ramię 
z barackiem Obamą. niestety ma też do czynienia ze strzelaninami, a takich w stanach 
nie brakuje. tak w skrócie wygląda życie korespondenta rmF Fm pawła Żuchowskiego. 

wszystkie nieprzyjemne sytuacje rekompensuje mu jednak widok z okna na kapitol.

d jak dawna mieszkasz w Stanach i dlaczego 
chciałeś pojechać?

Do Stanów Zjednoczonych pojechałem 
na dwa lata. Właściwie pojechaliśmy, bo jest 
tutaj ze mną również moja żona Lidia Kraw-
czuk, dziennikarka RMF Classic no i teraz 
także nasz syn, który urodził się w ubiegłym 

roku. Przyszedł na świat w szpitalu w Arlington w Virginii, a więc 
ma podwójne obywatelstwo. Nie potrzebuje wizy jak wjeżdża tu-
taj (śmiech). W każdym razie z tych dwóch lat zrobiło się trochę 

więcej i w lipcu minie pięć lat od kiedy mieszkamy w stolicy USA. 
Przyjechałem ponieważ uważałem, że na pewno jest to szansa na 
to, aby zobaczyć kawałek świata. Ale muszę zaznaczyć, że nie byłem 
znudzony pracą w Szczecinie. Kocham Szczecin i pewnie wcześniej 
czy później wrócę. 

Gdzie dokładnie urządziłeś swoje nowe gniazdo?
To mieszkanie w fajnym apartamentowcu w Arlington. Mamy 

jednak wrażenie jakbyśmy mieszkali w samym Waszyngtonie, bo 
z okna mamy widok na Kapitol i całą stolicę USA. Mieszkamy już za 
rzeką Potomac, a więc z dala od całego waszyngtońskiego zgiełku, 

o
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ale to w sumie zaledwie 3 stacje metra od Białego Domu. A stacja 
metra jest przy samym budynku. Tak więc jak trzeba to dosłownie 
chwila i jestem w samym centrum amerykańskiej stolicy.

czy po latach masz już jakieś swoje przemyślenia jaki jest typo-
wy amerykanin? czy wybijają się na wierzch jakieś cechy, które 
według ciebie charakteryzują ten naród?

Pewnie mam zupełnie inne zdanie o Amerykanach niż przecięt-
ny Polak. Z pewnością dlatego, że poznałem wielu, którzy są na-
prawdę fajnymi, wartościowymi ludźmi. Wcale nie grubymi. Nie 
jedzą hamburgerów na śniadanie i nie mają nadwagi. Przy tym 
mają ogromną wiedzę, być może większą niż nie jeden nasz ro-
dak. To jest olbrzymi kraj, wielokulturowy. Czasem słyszę, że „znów 
coś tam się dzieje w USA”. Ale zauważmy, że w Europie też się spo-
ro dzieje. Popatrzmy na wielkość tego kraju, sam Teksas ma obszar 
podobny do Polski. Tu się dzieje i musi się dziać. Na takim terenie 
i przy tylu ludziach zawsze ktoś coś „wywinie”. To co mi się tu nie 
podoba to dostęp do broni. Efektem tej dostępności są potem 
strzelaniny.

Mówi się powszechnie, że to kraj ludzi szczęśliwych? Zauważy-
łeś to szczęście?

Na pewno Amerykanie nie przejmują się wieloma sprawami tak 
bardzo jak my Polacy. Starają się być mili. Czasem uśmiech rozła-
dowuje napięcie i wtedy żyje się inaczej. Chętnie ten amerykański 
optymizm przywiózłbym do Polski, kiedy będę już wracał. Czasem, 
kiedy przyjeżdżam do kraju bardzo brakuje mi uśmiechu i tej ame-
rykańskiej życzliwości.

Mają najlepsze uczelnie na świecie, ale wielokrotnie spotyka-
my się z tym że niewiedzą nic co dotyczy innych narodów i miejsc 
poza ich własnych krajem. czy to świadczy o ich inteligencji? Jakie 
masz przemyślenia na ten temat?

Ostatnio w Internecie oglądałem filmik. Zadawano Polakom py-
tania typu co to jest Krym, jaka waluta jest na Ukrainie jakie miasto 
jest stolicą Ukrainy itd. itp. I wszystko w chwilach, kiedy tak wiele 

mówi się o Ukrainie. Warto poszukać tego filmiku i zobaczyć jakie 
odpowiedzi padały. Wydaje mi się, że w każdym kraju znajdziesz 
takich ludzi, którzy czegoś nie wiedzą. Czy oni naprawdę muszą 
wiedzieć jakie mamy góry w Polsce?

Wschód czy zachód? Który kierunek bardziej przypadł ci do 
gustu i dlaczego?

Mieszkam na wschodnim wybrzeżu. Lubię tą część USA. Mam 
blisko do Nowego Jorku w którym nie jestem w stanie policzyć ile 
razy byłem. Lubię chodzić sobie ulicami tego miasta. Ot tak, bez 
celu. Zawsze człowiek zobaczy coś nowego. W zachodniej części 
byłem kilka razy. Ale zdecydowanie mniej. Najczęściej lecę tam na 
ceremonię wręczenia Oscarów. W tym roku planuję pojechać na 
wakacje na drugie wybrzeże. Niestety najczęściej lecimy gdzieś 
służbowo. Wpadamy na kilka dni, robimy co mamy i gonimy dalej. 
Taka jest praca reportera. Czasem nie ma czasu na to by zwiedzić 
jakieś miasto. Bardzo lubię zachodnie wybrzeże San Francisco. Nie 
jestem zachwycony Los Angeles, a Hollywood mnie rozczarowało. 
Niech będzie, że wolę wschodnią część USA.

Obserwujesz amerykańską politykę z bliska, czy nasi politycy 
mają się czego uczyć, czy wręcz przeciwnie?

Oczywiście, że mamy się czego uczyć... Daleko nam do amery-
kańskiego stylu uprawiania polityki. Do klasy ich polityków i sza-
cunku do prezydenta nawet jak się jest w opozycji. Tutaj szanuje 
się urząd. Można się z prezydentem nie zgadzać, ale pewne słowa 
nigdy nie padają. Na pewno nie publicznie. A u nas? Bagno.

Wiele mówi się o wolności w tym kraju, czy nie jest przesadna? 
czy nie popada się w skrajność i absurd?

Pewnie jest. Choćby kwestia dostępu do broni. Ludzie uważają, 
że mają prawo ją mieć. A potem dochodzi do tragedii. Ale jeżeli 
chodzi o inne sprawy to na pewno w tym kraju żyje się lepiej. Luź-
niej, swobodniej. Ale to nie jest tak, że tu nie ma zasad, że ludzie 
mogą robić co chcą. Tutaj jest wolność do pewnego stopnia. Ale 
jak ktoś łamie prawo, jakieś zasady, normy to już nie ma zabawy. 

Paweł Żuchowski na konferencji prasowej z prezydentami: Bronisławem Komorowskim i Barackiem Obamą
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Tu kierowca nie dyskutuje z policjantem, jeżeli ten zatrzyma go na 
drodze. Wie czym to się skończy.

Już drugi raz wspomniałeś o broni. I faktycznie od zawsze przy 
większych atakach poruszana jest tam kwestia legalizacji broni. 
Jakie ty masz zdanie na ten temat, co mówią sami amerykanie?

Jestem przeciwnikiem posiadania broni. Ale Amerykanie w tej 
sprawie są podzieleni. Ja uważam jednak, że powinno zmienić się 
prawo. Ameryka musi coś zrobić z dostępem do broni. Nie ma 
miesiąca bym nie mówił o kolejnej strzelaninie w Stanach Zjedno-
czonych. Byłem na miejscu strzelaniny w kinie w Aurorze w Colo-
rado w 2012 roku. Byłem też w szkole w Newtown w Connecticut. 
To jedno z najsmutniejszych wydarzeń jakie przyszło mi relacjo-
nować.  

Od zawsze ważny w tym kraju był kolor skóry. czy do tej pory 
można spotkać ataki na tle rasowym, czy odkąd Stany mają ciem-
noskórego prezydenta to faktycznie już przeszłość? 

To jest temat na długą dyskusję. Bardzo długą. Na pewno wciąż 
są różne przypadki o jakie pytasz. Ale mam wrażenie, że doszło też 
do pewnego rodzaju paranoi. Trzeba być nad wyraz poprawnym by 
nikogo nie urazić. Ja natomiast kilka razy usłyszałem: „ty białasie” 
- z ust Afroamerykanina. Gdyby było na odwrót, gdybym ja kogoś 
nazwał w sposób określający jego kolor skóry, mógłbym zostać 
oskarżony o rasizm. Ale czarnoskórym mieszkańcom najczęściej 
uchodzi to na sucho.

Jak w tym wszystkim wygląda podejście do religii? Mam wraże-
nie że można wymyśleć sobie wierzenie w pomidora i też znajdą 
się wierni. czy spotkałeś się z jakimś dziwnym kościołem?

Jak ktoś chce to niech sobie wierzy w co chce. To jest indywi-
dualna sprawa. Są małe grupy, które zakładają swoje kościoły, ale 
dotują je, utrzymują je. Nikt nie przekazuje publicznych pieniędzy 
na utrzymanie ich. Robią to wierni, którzy chcą być skupieni wokół 
jakiegoś kościoła i tyle. A wiara to indywidualna sprawa.

Podobno w Stanach liczy się wielkość auta. 

Eeeee, może kiedyś tak było. Paliwo jest coraz droższe. Ameryka-
nie przesiadają się do małych, ekonomicznych samochodów.

Jacy są Polacy w ameryce? 
Przynoszą nam bardzo często wstyd. 
Dlaczego tak uważasz?
Polacy mieszkający za granicą często mają bardzo roszczeniową 

postawę. Wystarczy też popatrzeć jak wyglądają polonijne dzielni-
ce. Jak się tam zachowujemy. Tymczasem Polska się zmieniła. A na-
sze polonijne dzielnice wyglądają jak niektóre części kraju jeszcze 
20 czy 30 lat temu. Tam czas się zatrzymał. Tu w Polsce tak już nie 
jest. 

Zaraziłeś się muzyką country? 
Czasem słucham. Byłem kiedyś w fajnym lokalu z muzyką na 

żywo. Obiecałem sobie, że będę chodził częściej. Ale jak zwykle 
brakuje czasu.

Zatem opowiedz jak wygląda praca korespondenta na co 
dzień?

Nigdy nie wiesz co się stanie. Wstajesz i masz wrażenie, że wy-
dawcy nie zamówili zbyt wielu materiałów i będzie spokojnie. A za 
chwilę pakujesz walizkę i lecisz na drugi koniec Stanów lub do in-
nego kraju bo dzieje się tam coś ważnego. Były takie wyjazdy, że 
nie miałem czasu walizki spakować, brałem tylko sprzęt reporterski 
i goniłem czym prędzej na lotnisko. Ale to jest fajne w tej pracy. 
Każdy dzień jest inny.

Dzięki tej pracy mogłeś pojechać chociażby do Kostaryki, a fina-
łem tej podróży była książka. Opowiedz coś o tej historii.

Pojechałem na Kostarykę aby odnaleźć i porozmawiać z Flori-
beth Morą Diaz, która twierdziła że uzdrowił ją papież Jan Paweł 
II. Nie wiedziałem dokładnie, gdzie ona mieszka. Nawiązałem kon-
takt z kimś kto miał mi pomóc do niej dotrzeć ale o tej osobie zbyt 
wiele nie wiedziałem. Moja żona obawiała się tej wyprawy w nie-
znane. Jak to w życiu bywa zawsze musi wydarzyć się coś niespo-
dziewanego. Pojechałem do San Jose, a ostatecznie rozmawiałem 

Na lunchu z Lennym Kravitzem
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z uzdrowioną kobietą, gdzieś pod granicą z Panamą. Gdzieś w po-
bliżu wulkanu, na obrzeżach lasu deszczowego.  Rozmawiałem 
też z lekarzami i księżmi – świadkami cudu o którym usłyszał cały 
świat. I dzięki któremu kanonizowano Jana Pawła II. Najpierw był 
wywiad dla Radia RMF FM. Po publikacji mojego materiału ode-
zwało się do mnie wydawnictwo abym napisał książkę. Miałem na 
to naprawdę mało czasu. Ale udało się. Powstała książka w której 
oprócz informacji o cudzie opisuje przygody w Kostaryce. To re-
portaż z podróży. Zawarłem tam wiele obserwacji z mojej wyprawy 
do Kostaryki.

Jaki jest odbiór książki po pierwszych dniach od Twojego de-
biutu i jak ty się z tym czujesz?

Trudno mi powiedzieć. Otrzymałem kilka naprawdę miłych maili. 
Kiedy je czytałem pomyślałem, warto właśnie dla nich było ją napi-
sać. Mam nadzieję, że przyjdzie więcej takich. 

czy spodobała ci się rola pisarza? Myślisz o kolejnej książce? 
Jeśli tak to w jakim kierunku chciałbyś pójść?

Nawet mi to przez głowę nie przeszło. Ale jeszcze pół roku temu 
też nie myślałem o napisaniu książki. (śmiech)

Gdybyś miał przypomnieć sobie jakieś najciekawsze, najdziw-
niejsze, a może najstraszniejsze wydarzenie które tam przeżyłeś?

Na zawsze zapamiętam choćby wyjazd do Sandy Hook, gdzie 
szaleniec strzelał do dzieci w szkole. Wielka tragedia. A trzeba tam 
było pracować, przygotowywać materiały. 

chciałbyś zostać, czy tęsknisz za Polską? Jeśli tęsknisz to za 
czym najbardziej, a czego brakuje ameryce?

Kocham Polskę. Kocham Szczecin. Lubię Stany Zjednoczone. 
Odpowiedź nasuwa się sama. Kiedyś wrócę do Szczecina. W USA 
nigdy nie będę u siebie. 

co mogłoby zatrzymać cię tam na dłużej? Może na zawsze…
Nie ma takiej opcji „na zawsze”. (śmiech)  Wrócę.
czy spełniłeś swój amerykański sen? czy to były dobre lata?
Mam nadzieję, że on wciąż przede mną, a te fajne lata, które tu 

spędziłem to dopiero wstęp.

PAWEŁ ŻUCHOWSKI
Karierę dziennikarską zaczynał w Kurierze Szczecińskim. Na-
stępnie Pomorska Stacja Radiowa, Polskie Radio Szczecin i od-
dział RMF FM w Szczecinie. Tematów z Zachodniopomorskie-
go nigdy mu nie brakowało, ale też przygotowywał materiały 
o Polakach, którzy wyemigrowali, relacjonował wejście Polski 
do Schengen. Od 21 lipca 2009 roku jest korespondentem 
w Waszyngtonie. W wolnym czasie przygląda się życiu Amery-
kanów, robi zdjęcia i nagrywa filmy. Choć polubił Stany, mówi, 
że i tak najładniejszym miastem jest Szczecin.

źródło: rmf.fm

Paweł w rozmowie z Agnieszką Holland



PioseNy wiesława

nieżyjący już rysownik, arkadiusz Gacparski powiedział o nim: „robiłem mu portret 
3 razy - nie wychodziło, a twarz charakterystyczna. za czwartym razem 

też wychodził wałęsa...".

iesław Łągiewka to aktor, który od 40 
lat związany jest ze szczecińskimi te-
atrami. Zaczynał w Muzycznym, póź-
niej w Polskim. Występuje też na scenie 
kabaretowej Czarnego Kota Rudego. 
Bardzo lubi śpiewać. Niedawno wydał 

podwójny album „Piosenki ze scenki. Pioseny ze sceny”. Na jednej 
z płyt do słuchania zaprasza dzieci, druga przeznaczona jest dla ich 
rodziców. Obie pięknie zilustrował Leszek Żebrowski.

Jak pracowało się Panu nad częścią płyty skierowaną do naj-
młodszych słuchaczy?

Jestem również z wykształcenia pedagogiem, przez wiele lat 
pracowałem z Pogotowiem Teatralnym, którego odbiorcami były 
dzieci, także mam doświadczenie i potrafię się z nimi porozumieć. 

Poza tym urodziły mi się niedawno wnuki, także jestem „skazany” 
na ich towarzystwo (śmiech). Piosenki, które znalazły się na płycie 
zbierałem z różnych miejsc, ale interesowało mnie przed wszystkim 
środowisko autorów związanych ze Szczecinem. Zależało mi na wy-
daniu płyty rodzinnej, która zbliży do siebie najmłodszych i doro-
słych. Żyjemy w ciągłym ruchu, mamy coraz mniej czasu dla siebie. 
Jest szansa, że ten album, który ma formę zabawy, będzie całkiem 
miłą odskocznią od codzienności…, że nagle znajdziemy czas, by 
spędzić go z naszymi pociechami.

W książeczce dołączonej do płyty znajduje się coś w rodzaju in-
strukcji obsługi każdej z piosenek.

Utwory mają formę zabawy. Na przykład „Czarodziejski kufer” 
złożony jest z fragmentów różnych dobranocek. Słuchając go zga-
dujemy tytuły. Podobnie w „Smerfnym świecie” imiona bohaterów 
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słynnej bajki. Natomiast piosenka „Podróże” uczy dzieci rymowania. 
Opisy piosenek są równie ważne co same kompozycje. Przed uży-
ciem zalecam zapoznanie się z nimi (śmiech).

W części dla dorosłych udało się Panu zebrać oszałamiającą listę 
nazwisk. Wiesław Dymny, Julian Tuwim, Zbigniew Zamachowski, 
Jan Kanty Pawluśkiewicz, Ryszard Leoszewski – to robi wrażenie.

„Pioseny ze sceny” są związane z moim życiem teatralnym i ze 
Szczecinem, w którym mieszkam już blisko 40 lat. To już trzecia 
moja płyta, która preferuje do „blisko szczecińskich”. Wychodzę 
z założenia, że „cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, 
co posiadacie”. Nie wszystkie utwory wyszły spod rąk stricte szcze-
cińskich autorów, ale nawiązują do tego miasta.

ciekawym przykładem jest utwór „Barbara”, który nagrał Pan aż 
w 1966 roku.

Ta piosenka jest o jednej z moich młodzieńczych miłości. Mu-
siałem wyśpiewać moją fascynację tytułową Barbarą! Kawałek ten 
przetrwał dzięki temu, że nagrałem go w Polskim Radiu Opole z ze-
społem Aojdowie 20. Od niej też wziął się cały pomysł nagrania 
„Piosen”.

Wśród „nie szczecińskich” nazwisk na albumie znalazło się 
nazwisko Zbigniewa Zamachowskiego, który tu wstępuje w roli 
kompozytora.

Zbyszka poznałem na planie filmu „Wiedźmin”. Drugi raz spotka-
liśmy się już w Szczecinie w studiu radiowym, kiedy to Adam Opato-
wicz reżyserował „Osiołka Porfiriona” Gałczyńskiego ze Zbyszkiem 
w roli tytułowej. Okazało się, w trakcie jednej z naszych rozmów, 
że Zbyszek komponuje muzykę i od słowa do słowa nawiązaliśmy 
współpracę. Co prawda na gotowy materiał czekałem raptem dwa 
lata (śmiech), ale dostałem go. Tekst do „Czy to sen? Czy to wiersz?” 
napisała Agnieszka Mazurek, cudowna dziewczyna, niestety już nie-
żyjąca, której jestem wielkim fanem.

Ta część dla dorosłych poświęcona jest artystycznemu Szczeci-
nowi, osobom, które stanęły na Pana drodze, miejscom które Pan 
odwiedził. Jaki jest ten artystyczny Szczecin widziany oczami Wie-
sława łągiewki?

Trafiłem do Szczecina w 1975 roku i zostałem bardzo miło przy-
jęty w Teatrze Muzycznym na Potulickiej. W tym czasie środowisko 
teatralne było rozproszone, każdy działał osobno, a mi brakowało 
miejsca, które by nas zintegrowało. Dopiero zamkowa Piwnica przy 
Krypcie stała się takim miejscem. Za czasów Adama Opatowicza 
udało się zgromadzić aktorów i ze Współczesnego i z Polskiego. 
Ja byłem wówczas jedynym przedstawicielem Teatru Muzycznego. 

Wcześniej przez chwilę takim miejscem było 13 Muz, gdzie spoty-
kali się nie tylko artyści, ale też dziennikarze. Piwnica Przy Krypcie to 
była odskocznia od mojej codziennej pracy, ważny rozdział w moim 
życiu. Teraz w pewnym sensie takim miejscem jest Czarny Kot Rudy 
w Teatrze Polskim.

Pracuje już Pan w zawodzie ponad 40 lat. czy coś się zmieniło 
w teatralnej przestrzeni przez te lata?

Powraca moda na teatr. Teraz wypada chodzić do teatru. Widać 
to po frekwencji chociażby na dużej scenie Polskiego czy w Czar-
nym Kocie Rudym. Są takie spektakle, które nie schodzą z afisza od 
lat. Żywy aktor stojący na scenie stał się atrakcją. Jest autentyczny, 

żywy, można go wręcz dotknąć.
Będąc częścią artystycznego Szczecina przez tyle lat nie poku-

siłby się Pan o spisanie swoich wspomnień? To mógłby być cał-
kiem niezły materiał na książkę.

Nie mam chyba do tego predyspozycji. Zresztą kto by to wydał? 
(śmiech)

Dziękuję za rozmowę.

Wiesław Łągiewka już 6 czerwca zaśpiewa utwory z najnowsze-
go wydawnictwa. We wnętrzu restauracji Pasja Fabryka Smaku 
gwieździe wieczoru towarzyszyć będą dwie znakomite aktor-
ki Teatru Polskiego, Olga Adamska i Sylwia Różycka. Imprezę 
poprowadzi świetna w tej roli Aleksandra Kopińska – Szykuć. 
O podniebienia gości zadba również Wineland – sklep z tra-
dycyjnymi europejskimi winami. Będzie więc „Wino, kobiety & 
śpiew”. Organizatorem wieczoru jest Magazyn Prestiż.

R E K L A M A

lUdzie 25 



ierwszy salon powstał w Warszawie w 1958 roku. 
Pani Jadwiga sprowadziła do kraju zza żelaznej 
kurtyny pokazy mody i wzory modnych tkanin. 
W państwowej firmie promowała polskich pro-
jektantów. Zawsze nienagannie ubrana w ideal-
nie skrojone żakiety i niesamowite nakrycia gło-
wy, wprowadziła zachodni styl. Władze widząc, 
że Moda Polska nie jest żadnym zagrożeniem, 

pozwoliła na rozwój przedsiębiorstwa. Wkrótce w Polsce powstało 
aż 60 salonów, które zatrudniały ok. 2 tysięcy osób. Polki wreszcie 
mogły wyglądać modnie.

MENTaLNOŚć UBIORU

Pierwszy salon w Szczecinie powstał przy alei Wojska Polskiego 
w 1971roku, siedem lat później otwarto drugi przy placu Żołnierza 
(obecny do dzisiaj).

– W czasach pustych półek, kolejek i ogólnej szarości byliśmy czymś 
wyjątkowym – wspomina Elżbieta Ornowicz,  kierownik salonu Mody 

Polskiej przy pl. Żołnierza. – Mentalność ubioru wynosi się z domu. 
My niejako wytyczaliśmy trendy. To było małe okienko na zachód, 
na otwarcie którego pozwoliła nam ówczesna władza.

Przedsiębiorstwo zatrudniało projektantów mody i miało za za-
danie promować w państwowym przemyśle odzieżowym aktualne 
kierunki mody światowej. 

– Chodziło o prestiż. Ubieraliśmy tzw. klasę średnią: lekarzy, 
nauczycieli, urzędników, polityków, np. wszystkich prezydentów 
Szczecina. Ci w tamtych czasach mieli za obowiązek ubierać się 
w Modzie Polskiej. Bez wstydu, gdyż były to rzeczy ładne, modne 
i bardzo dobre gatunkowo. Do tego sprzedawane w limitowanych 
seriach – opowiada Elżbieta Ornowicz.

Wśród klienteli były osoby powszechnie znane i szanowane jak 
adwokat Marek Mikołajczyk, który ciepło wspomina zakupy w Mo-
dzie Polskiej.

– Do dziś mam automatycznie rozkładany parasol, który kupiłem 
w 1978 roku w salonie przy Wojska Polskiego. Byłem wtedy skrom-
nym aplikantem i wydałem na niego większość pensji, ale się opła-
cało, bo nadal mi służy – opowiada. – W Modzie Polskiej za niemałe 
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P
w czasach prL-u na ulicach królowała szarość. nie był to styl 

wybrany przez mieszkańców polski Ludowej, tylko mocno 
ograniczony dostęp do modowych nowości. w ciężkich czasach 
pojawiła się niebanalna postać - Jadwiga Grabowska, pierwsza 

powojenna dyktatorka mody, założycielka legendarnej mody polskiej.

aUtOr: aneta DOLeGa / FOtO: włODzimierz piĄtek, JarOsław Gaszyński

modNy szczeciN

Tak wyglądała szczecińska Moda Polska w 1976 roku



pieniądze można było kupić rzeczy na wysokim poziomie i bardzo 
dobre gatunkowo. Pamiętam kolejki jakie się ustawiały, kiedy w sa-
lonie pojawiły się szetlandzkie swetry czy pierwsze dżinsy. Sam 
sklep był urządzony z klasą. Tu nie tylko przychodziło się na zakupy, 
ale żeby porozmawiać, pooddychać innym powietrzem.

Jolanta Drąszkowska, prezes i właścicielka Neptun Developer 
była oczarowana jakością sprzedawanych ubrań.

-To były włoskie materiały, rzeczy oryginalne, dzięki którym 
mogłaś wyróżnić się z tłumu – wspomina. – Jeździłam na pokazy 
mody do Warszawy. W tamtym okresie, a ubierałam się w Modzie 
Polskiej między 80. a 90. rokiem, szczególnie upodobałam sobie 
białe włoskie płaszcze i długie wzorzyste spódnice. To było także 
jedyne miejsce, poza Pewexem, gdzie mogłam kupić ekskluzywne 
kosmetyki.

SZcZEcIN, WaRSZaWa, MEDIOLaN

Lista ówczesnych projektantów pracujących dla MP jest imponu-
jąca. Wśród nich znaleźli się m.in. Katarzyna Raszyńska, Irena Bie-
gańska, Krystyna Dziak, Kalina Paroll, i Jerzy Antkowiak, który w la-
tach 80. pełnił rolę głównego projektanta i guru modowego. W tym 
czasie powstała polska szkoła modelek. Wykształciły się w niej m.in. 

Małgorzata Blikle, Bożena Toeplitz, Lucyna Ewa Wende, Teresa Tu-
szyńska, Lidia Popiel, Małgorzata Niemen czy Ilona Felicjańska.

– W ramach naszych obowiązków wysyłano nas do Mediola-
nu i Paryża, byśmy brały udział w pokazach mody – wyznaje była 
szefowa szczecińskiego salonu. – Nie były to główne pokazy, tylko 
spotkania dla klientów. Do Warszawy też jeździłyśmy do salonu na 
ul. Wiejskąiej, gdzie Moda Polska organizowała pokazy, np. dla żon 
dygnitarzy politycznych, którzy w tym czasie odwiedzali Polskę.

WOLNOŚć POD KONTROLą

Ta wolność panująca w obrębie działalności przedsiębiorstwa 
była jednak cały czas kontrolowana. Kierownicy salonów musieli 
wypracować narzuconą z góry normę i trzymać się odgórnych usta-
leń.

– Wolność była w wyborze kolekcji, które chciałam umieścić 
w swoim salonie. Warunek był taki, że musiały to być ubrania pra-
cujących dla Mody projektantów. Ich kolekcje musiałam sprzedać 
w pierwszej kolejności, później mogłam brać  towar od innych, np. 
od szczecińskiej Dany – wymienia Elżbieta Ornowicz. – Trudność tej 
pracy polegała na ciągłych kontrolach, bardzo długich kolejkach 
przed salonem. Nawet wypracowanie normy było do zrobienia, 
gdyż ubiory Mody były towarem szalenie poszukiwanym, szczegól-
nie w czasach kiedy niczego nie było.

WITaJcIE W cLUBIE

Czasy transformacji były łaskawe dla Mody Polskiej. Razem z po-
czątkiem lat 90. niektóre salony zostały przekształcone w prywatne 
sklepy. Salon przy placu Żołnierza przetrwał i pod nazwą Moda Club 
kontynuuje tradycję dostosowując się do współczesnych realiów.

– Nadal stawiamy na jakość i niepowtarzalność, tylko teraz 
w sprzedaży mamy ubrania marek zachodnich – tłumaczy Tomasz 
Ornowicz, właściciel salonu. – GERRY WEBER, TaIFUN - dla Pań, 
ROY ROBSON, BUGaTTI - dla Panów – to tylko część tego co ofe-
rujemy naszym klientom. W innych sklepach są małe partie tych 
marek i nie ma najnowszych kolekcji, w Modzie Club, który jest 
sklepem patronackim są zawsze najnowsze kolekcje i krótkie partie. 
Jesteśmy alternatywą dla sieciówek.

Jeśli ktoś ceni sobie niepowtarzalne modele, krótkie kolekcje, 
wysoką jakość w dobrej cenie, odnajdzie to w Modzie Club. Wszyst-
kie rzeczy są sprzedawane w limitowanych seriach, gatunkowo są 
bardzo dobre i cenowo przystępne. Dodatkowo w salonie rządzi 
profesjonalna obsługa, której brakuje w centrach handlowych.

– Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Chcemy by 
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Jadwiga Grabowska, „Polska Chanel”, założycielka Mody Polskiej

Godny następca Mody Polskiej – Moda Club



u nas poczuł się wyjątkowo. – zachwala Tomasz Ornowicz. – Intere-
sują nas gusta klientów, preferencje, to oni mają czuć się zadowole-
ni, tak by chcieli do nas wrócić. Nie sprzedajemy na siłę. Profesjona-
lizm i doświadczenie jest naszym priorytetem.

ELEGaNcKa aLTERNaTYWa

Moda Club przypomina nieco dawną Modę Polską pod wzglę-
dem atmosfery, obsługi i niepowtarzalności. Tu nawet najbardziej 
nieśmiały, nie mający pojęcia o modzie klient zostanie odpowiednio 
obsłużony. Ubrania są skierowane do całych rodzin. W Modzie Pol-
skiej było drogo, a w Modzie Club ceny są przystępne (we wszyst-
kich markowych salonach, ceny są jednakowe na całym świecie). 
Obecne logo kojarzy się z dawnym znakiem logo Mody Polskiej. 
Była jedna jaskółka, teraz są trzy.

– Cieszymy się kiedy przychodzą do nas klienci, którzy upodobali  

sobie nasz sklep w latach 80., 90., a teraz przyprowadzają swoich 
młodszych członków rodziny – stwierdza z uśmiechem właściciel sa-
lonu. – Mamy stałych klientów, Panie co kilka dni sprawdzają aktual-
ne kolekcje, a Panowie szukają dobrze skrojonych garniturów, ma-
rynarek i dodatków. Idąc z trendami mody, oferujemy pełną gamę 
rozmiarową z najbardziej aktualnymi wzorami, które obowiązują 
w danym sezonie. To są rzeczy tworzone przez najlepszych, świato-
wych projektantów, sygnowane ich nazwiskami.

Moda Polska w latach komunizmu była powiewem zachodu, tą 
upragnioną odrobiną luksusu. Moda Club w czasach wolności sta-
nowi alternatywę dla masowości jaka zaistniała w modzie. Różnica 
między sklepem a salonem nadal istnieje, nie tylko w nazwie.

– Przetrwaliśmy różne ustroje, znamy się na tym co robimy. Je-
steśmy w stanie zadowolić gusta nawet najbardziej wymagających 
klientów – dodaje Pan Tomasz i serdecznie zaprasza do odwie-
dzin.
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omysł poznania bliżej Madery zrodził się sponta-
nicznie, a wpływ na nasz wybór miała panująca 
tam aura. Pragnąc skrócić sobie okres zimowy 
w Polsce uznaliśmy, że podróż na portugalską 
wyspę pozwoli nam na jakiś czas zapomnieć 
o mrozach. Spodziewaliśmy się, że pogoda to 
tylko jeden z wielu aspektów bajki, w jakiej uda-
ło nam się znaleźć. – wspomina Sylwia. – I tak 

pod koniec stycznia wylądowaliśmy na dziewiątym z listy najniebez-
pieczniejszych lotnisk na świecie…

DłUGIE LąDOWaNIE

Nie bez przesady portugalskie lotnisko występuje tak wysoko 
w rankingu. Znajdujące się na malutkiej wyspie (długość 60 km, 
szerokość 20 km) posiada pas startowy o długości zaledwie 2,7 
km. Dodatkowo pas jest wyżłobiony w skale i prowadzi wprost do 
oceanu. Architektura lotniska plus silne turbulencje i uskoki wiatru 

w różnych kierunkach stanowią problem podczas lądowania nawet 
dla najbardziej doświadczonego pilota. Dodatkową przeszkodą są 
jeszcze ptaki, które potrafią wyrządzić ogromne szkody i doprowa-
dzić do katastrofy. Swego czasu głośno było o lotnisku, a to za spra-
wą katastrofy lotu TAP Portugal 425 w 1977 roku. Zginęło wtedy aż 
131 osób. Pomimo tej wątpliwej „atrakcji” wyspa jest coraz chętniej 
odwiedzana przez turystów. Jej pejzaż i klimat rekompensują nie-
bezpieczeństwa podróży.

– Madera ukazała nam się jako kraina zarówno gigantów jak i po-
krytych mchem niepozornych pagórków – kontynuuje opowieść 
Sylwia. – Te pierwsze sąsiadują z oceanicznymi bałwanami, te dru-
gie wzbijają się nad chmurami tworząc w towarzystwie słońca nasy-
cony zielenią dywan.

NaTURaLNY BUDZIK

Faktycznie ta portugalska wyspa kołysząca się na falach Oce-
anu Atlantyckiego to zadziwiająca mieszanka morza i gór, słońca 

P
na portugalskiej maderze przebywali m.in krzysztof kolumb, Józef piłsudski i ernest 
hemingway. Urodził się na niej cristiano ronaldo, czyli jeden z najlepszych piłkarzy 
na świecie. nazywana krainą wiecznej wiosny, wyspa przyciągnęła zimową porą 

dwoje innych znakomitości. to tu swoją romantyczną podróż odbyli aktorka 
sylwia różycka i alpinista marcin tomaszewski.

aUtOr: aneta DOLeGa / FOtO: archiwUm bOhaterów

skrawek wiosNy
podróże30 
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i deszczu. Jedynie kaprys historii sprawił, że należy do Europy, a nie 
do znacznie bliższej (odległością i klimatem) Afryki. Przewodniki na-
zywają Maderę wyspą wiecznej wiosny. Przez cały rok jest tu łagod-
ny klimat, który nie rozleniwia skwarem i nie zniechęca chłodem. 
Latem temperatura rzadko przekracza 25°C, a zimą rzadko spada 
poniżej 20°C, ale w ciągu jednego dnia można tu przeżyć cztery 
pory roku.

– Uroki Madery z każdą chwilą oddalały nas od prozy życia. Pierw-
szy raz od wielu miesięcy zamiast budzika ze snu wybudzały nas 
promienie słońca oraz szum – błyszczących w jego świetle – fal oce-
anicznych – zachwyca się aktorka. – Tutejszy klimat zwolnił nasze 
obroty i obrał inny kurs, dzięki czemu nie pędziliśmy na złamanie 
karku. Był czas na wspólny posiłek, spacery i wieczorne – o przeży-
tym dniu – rozmowy. Tyle ciekawych miejsc widzieliśmy dokoła, że 
nie sposób się tym ze sobą nie podzielić, co uważamy za cel każdej 
podróży.

UTONąć W WINIE

Para wędrówkę rozpoczęła od wschodniej strony wyspy.
– Minęliśmy miejscowość Santa Cruz, będącą kwintesencją pro-

stoty mogącą poszczycić się kamienistą plażą oraz targiem, który 
tętni życiem okolicznych rybaków i rolników – mówi Sylwia. – W re-
stauracjach kuszono nas lokalnymi specjałami i wyjątkową atmosfe-
rą, tworzoną przez portugalskie Fado na żywo.

Jak przystało na wyspę, na stołach królują tu ryby i owoce morza. 

Tutejszą specjalnością jest tuńczyk podawany na niezliczoną ilość 
sposobów oraz espada (pałasz poławiany na głębokości ok. 1 km) 
ze smażonymi bananami, a także krewetki, małże, ośmiornice, kraby 
i langusty. Sztandarowym trunkiem jest wzmacniane wino madera, 
alkohol którego wielbicielem był Napoleon, a w którym to według 
legendy w 1487 roku królewski brat, diuk of Clarence, postanowił 
się utopić.

– Urokliwe miasteczko Porto da Cruz, które odwiedziliśmy, słynie 
z czarnego piasku oraz pięknego kąpieliska, ale także ze święta 
wina, które odbywa się tu co roku we wrześniu – opowiada roz-
mówczyni. – Dawniej wino przenosili tragarze, tzw. „pijaczkowie” 
w worach z koziej skóry, którzy wędrowali tak do stolicy Madery – 
Funchal. Teraz jest ono na każdym stole.

WIETRZNa SaMOTNIa

Sylwia i Marcin w czasie podróży dotarli także do Półwyspu Sao 
Lourenco, najbardziej wysuniętego na wschód fragmentu wyspy. 
Półwysep to wietrzna samotnia, miejsce odosobnienia, szczególnie 
w godzinach popołudniowych. To miejsce wysokich klifów i głębo-
kich rozpadlin, opadających pionowo do morza. Popielate odcienie 
czerwieni, pomarańczy, brązu i purpury wulkanicznej tworzą jedyny 
w swoim rodzaju mix kolorów i form skalnych.

– Przyszło nam podziwiać pięknie zarysowaną linię wybrzeża 
i wyszukane formacje skalne. Ze smaganego wiatrem, ogrzewane-
go słońcem półwyspu można również dostrzec podchodzące do 
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niełatwego lądowania samoloty. To jedno z najbardziej malowni-
czych miejsc na wyspie choć nie jedyne. Atrakcyjność Madery jest 
nieograniczona – zapewnia Sylwia.

Niezwykli są też sami mieszkańcy wyspy. Żyją spokojnie, nie kom-
plikując sobie zbytnio życia. Są serdeczni także dla przyjezdnych 
i choć nie rozmawiają swobodnie w języku angielskim są komuni-
katywni.

W stolicy Madery żyje ok. 1/3 wszystkich mieszkańców wyspy. – 
Czuje się bezgraniczną gościnność i serdeczność. Zauważa się też 
w oczach ludzi tam żyjących znaczący wpływ tego, co ich otacza na 
co dzień – stwierdza aktorka.

OŚWIaDcZYNY Na WULKaNIE

Mader w języku portugalskim znaczy „drewno”. Powstała w wyniku 
serii erupcji podwodnego wulkanu. Masa skał i gazów, która wyłoniła 
się z podwodnego krateru stworzyła ten fantastyczny krajobraz. 

– Wynurzona z głębi Atlantyku wyspa okazała się być rajem dla 
piechurów i miłośników nieskażonej natury. Beztroskie podróżowa-

nie we dwoje może być czymś w rodzaju próby otwierania się na 
swoje potrzeby jak również idealną okazją do świętowania siebie. 
Podczas pobytu na wyspie dzieliliśmy trudy na dwa, a mnożyliśmy 
razy dwa szczęście, co zakończyło się oświadczynami ponad chmu-
rami przy zachodzie słońca – kończy opowieść Sylwia.

R E K L A M A
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mięśniak wśród mercedesów. niemieckie auto wkroczyło do segmentu crossoverów 
i zrobiło to na swój sposób. połączyło tradycję z nowoczesnością tak, by zadowolić 

fanów trójramiennej gwiazdy. Oto skromny, ale silny mercedes GLa.

aUtOr: aneta DOLeGa FOtO: JarOsław Gaszyński

Na zakuPy i do lasu
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est muskularny i dynamiczny. Zdecydowanie więcej w nim 
akcentów sportowych niż terenowych. Wnętrze zostało 
w całości przeniesione z klasy A, a materiały użyte do jego 
wykończenia są wysokiej jakości. Chociaż stylistycznie Mer-
cedes GLA przypomina małą terenówkę, w podstawowej 
wersji jest wyposażony w napęd na przednie koło. Choć 
nadaje się przede wszystkim do komfortowej jazdy po 
miejskich drogach, poradzi sobie także z podmiejskimi 

bezdrożami.  
Wykonanie Mercedesa GLA jest bardzo dobre. Miękkie, eleganc-

kie materiały są świetnie dopasowane i przyjemne w dotyku. Ele-
menty aluminiowe są zrobione z prawdziwego metalu. Wygodne fo-
tele wykończone skórą i alcantarą zapewniają znakomite trzymanie.

Dodatkowo samochód został wyposażony w system monitoru-
jący zmęczenie kierowcy, system wykrywający potencjalne kolizje, 
,monitorowanie martwego pola czy system zapobiegający nieza-
mierzonemu zjechaniu ze swojego pasa ruchu. Ponadto samochód 
ma możliwość łączenia się z Facebookiem, a nawigacja na bieżąco 
informuje o natężeniu ruchu i korkach. Nowy GLA choć nieduży, 
jest postawny i wygodny dla każdego.

j
Mercedes GLa 200 cDI
Pojemność silnika: 2143 cm3
Moc: 156 KM
Prędkość max: 205 km/h
0-100 km: 9,9
Średnie zużycie paliwa: 4,5 l/km





obalt napędzany jest silnikiem o pojemności 5,7 litra 
i mocy 325 koni mechanicznych.

– Z Piotrkiem, moim przyjacielem wybraliśmy go 
przypadkiem. Pojechałem do Warszawy po łódkę. 
Nie wiedziałem czego dokładnie chcemy, nie by-
liśmy konkretnie sprecyzowani – przyznaje Ernest, 
armator łodzi. – Trafiłem do firmy Power Boats. Za-
prowadzili mnie do hali, jednak żaden z propono-

wanych modeli nie zrobił na mnie wrażenia. Obok była druga, za-
pytałem co w niej się znajduje. Gdy do niej wszedłem i zobaczyłem 
dwie łodzie wiedziałem, że jedna z nich trafi do Szczecina.

Z panem Ernestem skontaktował się właściciel firmy i zapropono-
wał spotkanie. Na nim ustalone zostały szczegóły zamówienia. Jest 
to wersja cabrio z manualnie zdejmowanym dachem. Można go 
zwinąć w pałąk lub rozłożyć na siedzeniu. Przy zamkniętym otwie-
rane są wszystkie szyby. Wyposażony jest w halogeny dziobowe. 
Kokpit ma wykończony skórą, tuż przy nim znajduje się mnóstwo 
schowków, a także stalowy zlew/umywalka oraz bardzo przydat-
ny duży pojemnik na lód. Na pokładzie jest porcelanowa toaleta 
z elektryczną pompą. Znajduje się obok wejścia do kabiny w osob-
nym pomieszczeniu.

– Te rzeczy są ważne szczególnie dla kobiet. My bez tego byśmy 
sobie jakoś poradzili – dopowiadają użytkownicy.

Kolejnym atutem jednostki jest jej sportowa sylwetka. Trójkolorowy 
kadłub sprawia, że robi jeszcze większe wrażenie. Charakter podkre-
ślają kubełkowe siedzenia oraz wewnętrzne chromowane dodatki.

– Przy niskich obrotach – do 800 na minutę jacht spala około 6 li-
trów na godzinę. Gdy już mocniej „przyciśniemy”, tak do 3000 obro-
tów, musimy liczyć się z tym, że duża ośmiocylindrowa jednostka zu-
żyje około 30 litrów. Najwięcej „bierze” przy obrotach powyżej 3500. 
Wtedy pali ponad 70 litrów benzyny. Prawda jest taka, że z podob-
ną prędkością poruszamy się bardzo rzadko: gdy uciekamy przed 
burzą, czy wtedy, gdy przez 10 - 15 minut chcemy poczuć wiatr we 
włosach. Tak pływamy zdecydowanie spokojniej. Warto zaznaczyć, 
że Cobalt doskonale zachowuje się na wodzie, delikatnie po niej su-
nie, jednocześnie bardzo stabilnie. Nie zarzuca tyłem, jak na innych 
podobnych łodziach. Przystosowany jest do ciągania 3 osób, zresztą 
doskonale się do tego nadaje – podsumowuje pan Ernest.
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c
ten jacht zrobi wrażenie nawet na tych, co nie interesują się tego typu rozrywką. potrafi

popłynąć subtelnie i dostojnie, ale również pokazać pazur. na dodatek doskonale
zachowuje się na wodzie.

aUtOr: anDrzeJ kUs FOtO: włODzimierz piĄtek

cobalT 243 - luksus z Pazurem

patrOnUJe:

239 kw - silnik 377 Mag (5,7 litra) 
MerCruise Sterndrive Power
Przekładnia Brawo III dwie śruby przeciwbieżne
Waga 2200 kg (bez płynów)
Zbiorniki:
Paliwo 50 gal - 200l
Woda 10 gal- 40l
Zanurzenie 0, 94m
12 osobowa
Specyfikacja indywidualna,
Kokpit Terra Brown
Kabina Costal Blue
Kadłub Ebony/ Sandstone

czym pływam?
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40 latach przerwy ponownie pojawi się na 
jachcie Polonez na starcie imprezy. Wy-
startuje w grupie jednoosobowej. Właśnie 
Baranowski, razem z Kuczyńskim i Gutkiem 
– jako żeglarze 3. pokoleń zostali ambasa-
dorami wydarzenia.                                      ak

Regaty zakończą się 17 sierpnia.

żeglarstwo40 

sierpnia w Świnoujściu rozpocz-
ną się Regaty o Puchar Polone-

za. Podczas konferencji, która odbyła się 
w połowie maja w Szczecinie na imprezę 
zapraszał jeden z najlepszych polskich że-
glarzy – Zbigniew „Gutek” Gutkowski. – Ta 
edycja przejdzie do historii – przyznał. 

Regaty Baltic Single & Double Handed 
Polonez Cup Rac cieszą się ogromną po-
pularnością. Do tegorocznej imprezy 
zgłoszonych jest 85 jachtów i ponad 100 
uczestników. Listy zgłoszeniowe zostały 
zamknięte już po dwóch tygodniach za-
pisów. Trwają zgłoszenia rezerwowe i spe-
cjalne. 

– W regatach weźmie udział wielu znako-
mitych żeglarzy, m.in. Zbigniew Gutkowski 
na jachcie Energa czy Szymon Kuczyński 
laureat nagrody Żeglarz Roku Magazynu 
„Wiatr”. Tym razem Szymon popłynie no-
wym jachtem typu Maxus 22 przygotowy-
wanym do rejsu dookoła świata. Zbigniew 
Gutkowski natomiast na jachcie Energa 
ustanowił w 2013 r. bezwzględny rekord 
przepłynięcia trasy regat w grupach single 
handed z czasem: 14 h: 43m: 00s. Teraz wy-
startuje w grupach dwuosobowych – opo-
wiada kapitan Krzysztof Krygier, organiza-
tor imprezy. 

Historia Regat rozpoczęła się w 1973 r. 
od prywatnego wyścigu dwóch utytułowa-
nych żeglarzy K. Jaworskiego i J. Siudego. 
W 2010 roku zostały reaktywowane przez 
Krzysztofa Krygiera po 27 - letniej przerwie. 
Nagrodą główną jest historyczny „Puchar 
Poloneza" nazwany tak dla upamiętnienia 
zakończenia rejsu dookoła świata przez 
kpt. Krzysztofa Baranowskiego na jachcie 
Polonez. W roku 2014 kpt. Baranowski po 

acHT KLUB POLSKa obchodzi w tym 
roku okrągły jubileusz. Po raz pierw-

szy klubowa bandera została wciągnięta na 
maszt aż 90 lat temu! Tym razem członko-
wie YK urodziny świętowali w Szczecinie. 

Uroczystości podzielone zostały na dwa 
dni. 17 i 18 maja. Zasłużeni działacze, byli 
i obecni członkowie klubu zostali wyróż-
nieni Jubileuszową Odznaką 90 - lecia 
YKP, brązowym i srebrnym medalem YKP 
oraz Komandorią YKP, która jednocześnie 
jest najwyższym odznaczeniem. Spotkanie 
było również doskonałą okazją do obej-
rzenia legendarnej luksusowej motorówki 
premiera rządu PRL – Józefa Cyrankiewi-
cza. Remontowana była właśnie w Szczeci-
nie, w stoczni Marina Yachting. Wyróżniony 
został szkutnik Witomierz Witkowski, dzię-
ki któremu Riva Super Florida odzyskała 
dawny blask. 

– Początkowo wyglądało, że to nie bę-
dzie jakiś wielki remont. Okazało się jed-
nak, że łódka była uderzona, źle poskła-
dana, a ostatecznie miała zgniłą podłogę 
– przyznaje pan Witomierz. – Udało się 
jednak sprostać oczekiwaniom i ją wyre-
montować.

W uroczystościach wzięli udział przed-
stawiciele YK z różnych zakątków Pol-
ski, ale nie tylko. Specjalnie na tę okazję 
przyjechali żeglarze z Londynu czy USA.  
– To niesamowite wydarzenie i przepiękny 
widok. Dookoła wszędzie mundury, star-
sze i młodsze pokolenie żeglarzy. Kulty-
wują tradycję i genialnie reprezentują nasz 
klub – przyznał wzruszony Stanisław Żyła, 
komandor Jacht Klub Polski w Szczecinie. 
– Cieszę się, że mieliśmy okazję zorganizo-
wać tę imprezę. 

Yacht Klub Polski został założony 10 
grudnia 1924 roku w Warszawie z inicjaty-
wy Komandora Antoniego Aleksandrowi-
cza. Obecnie jest stowarzyszeniem 20 klu-
bów, w tym pięciu polonijnych.                ak
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Polonez 
na Bałtyku

Najlepsi 
z najlepszych

wielkie święto 
żeglarzy
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o Szczecina przyjechali najlepsi że-
glarze globu. Wzięli udział w zawo-

dach Pucharu Świata w Match Racingu

Czterokrotny brytyjski mistrz świata Ian 
Williams, brązowy medalista mistrzostw 
świata – Nowozelandczyk Phil Robertson, 
czy Patryk Zbroja – Ambasador Szczecina 
dowodzący szczecińskim Team Bakista. 
To tylko kilka z wielu znakomitych na-
zwisk, które gościliśmy w dniach 30 maja 
– 1 czerwca w naszym mieście. Szczecin 
Match Race to najsilniej obsadzone regaty 
żeglarskie Pucharu Świata w historii Szcze-
cina. 

W tym sezonie cykl Polish Match Tour 
składa się z 6 imprez, które rozegrane 
zostaną na zachodniopomorskich akwe-
nach: w Szczecinie, Świnoujściu, Wolinie 
i Kamieniu Pomorskim. Pierwszy raz w hi-
storii cyklu rozegrane zostaną dwie impre-
zy rangi mistrzowskiej. W lipcu w Świnouj-
ściu odbędą się Mistrzostwa Europy, a we 
wrześniu w Szczecinie Mistrzostwa Polski 
w match racingu. Dodatkowo dwie kolejne 
imprezy w Szczecinie i Kamieniu Pomor-
skim zostały oficjalnymi kwalifikacjami do 
Alpari Match Racing Tour – oficjalnych mi-
strzostw świata.                                           ak
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międzywodzie, to urokliwa miejscowość położona pomiędzy morzem bałtyckim, 
a zalewem kamieńskim.  miłośnicy plażowania znajdą tu szerokie plaże nad czystą 

wodą, a zwolennicy aktywnego wypoczynku - piękne zakątki nad zatoką kamieńską. 
warto zainwestować w jeden z uroczych i nowoczesnych domków będących częścią 

osiedla międzywodzie park. 

w Nadmorskim 
zaciszu

 aUtOr: aneta DOLeGa / FOtO: JOanna skrzyniarz

miedzywodziepark.pl
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ierwsze wrażenie po wejściu na teren osiedla to 
cisza i przytulność. Słychać śpiew ptaków i szum 
morza. Osiedle jest położone w sosnowym 
lesie, w odległości 250 m od zejścia na plażę, 
na skraju miejscowości letniskowej i zaledwie 7 
km od pola golfowego w Kołczewie. Nad zale-
wem jest marina przy której możemy przycumo-
wać motorówkę, jacht czy skuter wodny. Znaj-

dują się tu przestronne dwupoziomowe mieszkania o powierzchni 
91 lub 95 m2 składające się z salonu wraz z aneksem kuchennym, 
trzech sypialni, dwóch łazienek, holu i przedsionka, utrzymanych 
w modnym skandynawskim stylu.

Każdy dom z działką otoczony jest ogrodzeniem, a apartamen-
ty posiadają: własny taras z przyległym ogródkiem oraz urządzony 
ogród. Domy usytuowane są na terenie zamkniętym z portiernią 
przy bramie wjazdowej, a cały teren oraz poszczególne apartamen-
ty są monitorowane elektronicznie przez całą dobę. Do dyspozycji 
mieszkańców jest też basen z rozsuwanym, przeźroczystym zada-
szeniem i podgrzewaną wodą. Warto dodać, że mieszkać tu można 
cały rok, bowiem domy są ocieplone i budowane z wysokiej klasy 
materiałów. Dodatkową atrakcją osiedla jest sąsiedztwo popularne-
go kurortu Międzyzdroje, pól golfowych i Wolińskiego Parku Naro-
dowego. Międzywodzie Park to alternatywa dla miejskiego zgiełku 
i idealne miejsce na wypoczynek przez cały rok.

P
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W czasie ciąży organizm kobiety ulega wielu zmianom. Każdy kolejny etap tych 
strategicznych 9 miesięcy niesie za sobą konsekwencje dla ciała. 

wróć do formy 
po ciąży

R E K L A M A

zybki wzrost masy ciała, objętości brzucha i gru-
czołu sutkowego powoduje, że skóra nie nadąża 
za zachodzącymi zmianami, a włókna kolagenowe 
i elastyczne ulegają osłabieniu. W konsekwencji 

na ciele kobiety tworzą się m.in. rozstępy. Pojawiają się głównie na 
brzuchu, piersiach, a także udach, biodrach i pośladkach. 

Najlepsze efekty terapii rozstępów obserwuje się po zastosowa-
niu technik frakcyjnych z zastosowaniem światła laserowego oraz RF. 
Obie metody opierają się na częściowym i kontrolowanym uszko-
dzeniu skóry. Doskonałe efekty przynosi terapia laserem frakcyjnym 
nieablacyjnym Mosaic HP. Mikro wiązki światła, które w trakcie za-
biegu wnikają w skórę, powoduję syntezę i regenerację kolagenu, 
stymulują fibroblasty do produkcji nowych włókien. Odbudowują 
ubytki powstałe w wyniku rozciągania skóry oraz ujednolicają jej 
koloryt. Sukcesy w terapii rozstępów obserwujemy także po za-
biegach z zastosowaniem najnowszych urządzeń fal radiowych 
w technologii frakcyjnej Legato. Fala radiowa podobnie jak laser 
frakcyjny, powoduje kontrolowane, częściowe uszkodzenie skóry, 
powstałe mikrouszkodzenia są miejscem przenikania preparatów 
wtłaczanych w głąb uszkodzonej tkanki za pomocą techniki „push 
and pull” fali ultradźwiękowej jako drugi etap pracy LEGATO. Frak-
cyjna – czyli „porcjowana” forma energii to szybkie gojenie, krótki 
czas rekonwalescencji i małe ryzyko efektów ubocznych. Wzmoc-

niona zabiegami skóra jest także bardziej odporna na powstawanie 
nowych „pęknięć”. Gdy już uporamy się dodatkowymi kilogramami 
okazuje się, że na horyzoncie pojawia się kolejny problem – wiot-
ka skóra. Idealną terapię stanowią zabiegi wysoko termiczne (65 
stopni C), które działają na skórę i tkankę podskórną, np. Thermoli-
fting Zaffiro.Terapia Zaffiro wpływa nie tylko na wyraźne skurczenie 
rozciągniętych włókien kolagenowych do pierwotnej długości, ale 
przede wszystkim podrażnienie i stymulację fibroblastów. Z czasem 
produkcja kolagenu zwiększa się o 30% co prowadzi do poprawy 
elastyczności i  napięcia skóry. Kompleksowa terapia powinna obej-
mować prace nad poprawą gęstości skóry i jej pogrubieniem. Do 
tego rodzaju problemu znajdą zastosowanie również zabiegi: Exi-
lis, Endermologia czy karboksyterapia. 

Kolejnym kłopotem wynikającym z ciąży i porodu jest nietrzyma-
nie moczu. Jest to przykra dolegliwość powodująca stany zapalne, 
ale także depresję. Kolejną konsekwencją ciąży, może być rozluź-
nienie tkanek pochwy, co powoduje zmniejszenie odczuwania sa-
tysfakcji z seksu. Rozwiązanie tych problemów stanowi ginekologia 
estetyczna wykorzystująca laser MonaLisa Touch – stworzony od 
podstaw do zabiegów z zakresu ginekologii estetycznej. Zabieg 
zapewnia obkurczenie pochwy, odbudowę błony śluzowej oraz 
redukcję problemu nietrzymania moczu bez interwencji chirurgicz-
nej. 

s

promocja



AMC Art Medical Center zostało wyróżnione przez Prezydenta miasta Szczecin nagrodą „Busola Biznesu” w kategorii 
INNOWACJA ROKU.

Kapituła doceniła wysoki poziom technologiczny, innowacyjność rozwiązań zarówno zabudowy bloku operacyjnego 
jak i pozostałych części naszego obiektu. W połączeniu wieloletniego doświadczenia dr Artura Ślwiińskiego oraz jego 

zespołu wraz z najwyższymi standardami technicznymi jesteśmy w stanie zaoferować Państwu maksymalne 
bezpieczeństwo oraz przyspieszyć proces powrotu do pełnej sprawności po zabiegach chirurgii plastycznej, chirurgii 

ogólnej, ortopedii, ginekologii operacyjnej. Serdecznie zapraszamy na konsultacje.  

AMC ART MEDICAL CENTER, ul. Langiewicza 28/U1, 70-263 Szczecin,
tel. +48 91 820 20 20, kom. +48 797 702 400 / + 48 797 702 401, kontakt@artmedicalcenter.eu
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tosowały ją starożytne Rzymianki i Greczynki, a jej 
ambasadorką była ponoć sama królowa Kleopatra. 
Współcześnie stosują ją również mężczyźni. Swoją na-
zwę wzięła od salonu urody założonego w 1987 roku 

na Manhattanie przez siedem brazylijskich sióstr Padilha, których 
specjalnością była właśnie depilacja miejsc intymnych woskiem.

– W tego rodzaju depilacji można stosować także pastę cukro-
wą – mówi Agnieszka Schulz ze Studia Wena. – Zaletą pasty jest to, 
że wywołuje znacznie mniejsze podrażnienia przy depilacji. To pro-
dukt w pełni naturalny, zawierający cukier, wodę i sok cytrynowy, 
występujący pod postacią gęstej karmelowej pasty. Nie nagrzewa 
się też tak jak wosk. Temperatura pasty cukrowej zbliżona jest do 
temperatury ciała, co uniemożliwia poparzenie ciała. Dodatkową 
zaletą jest możliwość powtórzenia zabiegu, gdyż karmel przykleja 
się wyłącznie do włosów i nie zrywa naskórka, co może mieć miej-
sce w przypadku wosku.

Żeby być piękną, trzeba cierpieć. W przypadku depilacji brazy-
lijskiej to powiedzenie nabiera sensu, ale bez przesady. Mówimy 
o bólu, który w końcu prowadzi do przyjemności.

– Niewątpliwie depilacja brazylijska jest zabiegiem bolesnym. 

Pocieszającym jest fakt, że włosy odrastają po niej przerzedzone, 
osłabione i przy długotrwałym stosowaniu ulegają zanikowi. – za-
pewnia Aleksandra Kasprzycka z salonu Karmelove. – Każdy kolejny 
zabieg jest również mniej bolesny, gdyż z mieszka włosowego wy-
chodzi cieńszy włos.

Przed poddaniem się depilacji brazylijskiej nie należy golić wy-
branych miejsc przez co najmniej 2-3 tygodnie. Jeśli włoski są za 
długie, dobrze je przystrzyc przed samym zabiegiem. W depilo-
wanych miejscach nie stosuje się żadnych balsamów, olejków ani 
wszelkich kremów przeciwbólowych. Wszystkie, bowiem utrudniają 
wyrywanie włosów. Po samym zabiegu należy przez pewien czas 
unikać sauny, basenu i solarium. Lepszy jest także prysznic niż dłu-
gie gorące kąpiele.

Trochę egzotyczna, trochę zmysłowa, depilacja brazylijska od 
poddających jej się osób wymaga pewnej odwagi. W końcu obna-
żamy w salonie kosmetycznym swoje najintymniejsze części ciała.

– Te klientki, które korzystają z moich usług czują się w moim ga-
binecie komfortowo – przekonuje Agnieszka Schulz. – Dużo robi 
uśmiech i szczera rozmowa. Nie ma się czego wstydzić, ja również 
jestem kobietą, nie przyglądam się moim klientkom. Trochę jak gi-
nekolog wykonuję swoją pracę i cieszę się kiedy panie są zadowo-
lone z efektu zabiegu.

Dziś wydepilowane ciało stało się normą. Istnieją również powo-
dy estetyczne depilacji wywodzące się z zaburzeń hormonalnych 
i medycznych. Chcemy czuć się dobrze we własnym ciele.

 – Sportowcy usuwają owłosienie w celu poprawy estetyki ciała 
i wyników. Brazylijki nie wyobrażają sobie golenia miejsc intymnych 
golarką. Modelki wpisują gładkie ciało w obowiązek pracy – wymie-
nia Aleksandra Kasprzycka. – Gładkie ciało wyszczupla, podnosi po-
czucie wartości i po prostu jest przyjemniejsze w dotyku.              ad

Depilacja brazylijska, czyli całkowita depilacja miejsc intymnych, choć kontrowersyjna, 
zyskuje na popularności. Jest nie tylko wygodna i estetyczna, ale może uatrakcyjnić 

nasze życie erotyczne.

brazylijska PrzyjemNość
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 STUDIO KOSMETYKI PROFESJONALNEJ AGNIESZKA SCHULZ,  UL.5 LIPCA 32D,  70-376 SZCZECIN 

zabiegi na kosmetykach ISABELLE LANCRAY, NOREL, MEDBEAUTY
- henna
- oczyszczanie
- peeling kawitacyjny
- mikrodermabrazja

- mezoterapia
- masaż gorącymi kamieniami i muszlami
- depilacja - wosk, pasta cukrowa
- zamykanie naczynek    
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Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
stomatologia estetyczna Iwona Pawlak

ależy pamiętać, że częstotliwość wy-
konywania podstawowych badań la-
boratoryjnych zależy zarówno od sta-
nu zdrowia naszego organizmu jak 

i od wieku – mówi kierownik laboratorium S.P.L.S. 
MEDICUS mgr Anna Jurczyk. Na dzień dzisiejszy 
możemy zgłosić się na badania krwi zalecone przez 
lekarza prowadzącego jak i zapytać o podstawowy 
lub interesujący nas panel badań w laboratorium.

Zaleca się, aby morfologię krwi z rozmazem i OB 
wykonywać raz do roku. Podobne zalecenie doty-
czy analizy ogólnej moczu oraz poziomu glukozy 
na czczo.

Po 30 r. ż. należy pamiętać o regularnym spraw-
dzaniu stanu zdrowia wątroby (służy do tego ozna-
czenie enzymów wątrobowych AST i ALT, tzw. ASPaT i ALaT) i oce-
nie gospodarki lipidowej (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, 
LDL oraz trójglicerydy).

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

Jednocześnie należy uważnie obserwować swój 
organizm – pewne objawy z jego strony niejedno-
krotnie przyspieszają lub wymuszają na Nas wy-
konanie badań podstawowych i specjalistycznych 
wcześniej lub częściej niż podają ogólne zalece-
nia.

 czy wszystkie wymienione powyżej badania 
można wykonać w laboratorium Spółdzielni ME-
DIcUS?

Oczywiście. Oprócz wyżej wymienionych badań 
wykonujemy również inne badania, m. in. z zakresu 
Hematologii, Koagulologii (krzepnięcia krwi), Bio-
chemii, Immunochemii (hormony tarczycy, hormo-
ny płciowe, markery nowotworowe), Serologii grup 
krwi, Analityki Ogólnej – dodaje mgr A. Jurczyk. 

Na badania można zgłaszać się do Laboratorium Analitycznego 
SPLS MEDICUS codziennie, za wyjątkiem niedziel. Warto nadmie-
nić, że wyniki wykonywanych badań można odbierać w tym samym 
dniu (z wyjątkiem sobót i niedziel).

Jak często powinniśmy wykonywać podstawowe badania służące ocenie stanu zdrowia 
naszego organizmu? raz do roku, czy może tylko na wyraźne wskazanie lekarza?

badaNia laboraToryjNe

- koNTroluj sTaN swojego zdrowia

N

S.P.L.S. MEDICUS, Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1
Tel. 91 434 73 06, 91 433 35 68, www.medicus.szczecin.pl
Czynne pon.-pt. 7, 30 do 19, 00; soboty 8, 30 do 13,00
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ostajemy zaproszeni na blok operacyjny kliniki Aesthe-
tic Med. W odróżnieniu od eleganckiej, ozdobionej 
obrazami i kwiatami poczekalni, na bloku jest steryl-
nie i niebiesko poczynając od koloru ścian, kończąc 

na strojach zespołu lekarzy i pielęgniarek. Sale operacyjne przy-
pominają te z amerykańskich seriali medycznych, wyposażone są 

w światowej jakości sprzęt i umożliwiają pracującym tu specjalistom 
przeprowadzanie najbardziej skomplikowanych zabiegów.

Praca na bloku operacyjnym wymaga skupienia. Każdy zna swo-
je obowiązki. Widać ogromne doświadczenie, wiedzę i zgranie 
zespołu. Doktor jest uśmiechnięty, ale i bardzo precyzyjny. Zabry-
zgane krwią fartuchy, adrenalina, pośpiech i nieoczekiwane zwroty 

Doktor andrzej Dmytrzak to uznany lekarz i pierwszy specjalista chirurgii plastycznej 
i rekonstrukcyjnej na pomorzu zachodnim. Jako pierwszy w polsce przeprowadził m.in. 

zabieg liposukcji i powiększanie piersi z umiejscowieniem implantu pod mięsień. 
ekipa magazynu prestiż miała okazję obserwować doktora przy pracy.

dzień z Życia chirurga

z

aUtOr: izabeLa maGiera / FOtO: JarOsław Gaszyński



akcji, to mity z seriali o chirurgach. Jeśli ktoś jest cały we krwi, to po 
prostu znaczy, że źle operuje. Tu nie ma miejsca na adrenalinę, za 
to nieodzowne są: wiedza, doświadczenie,  precyzja i umiejętność 
panowania nad stresem. 

– Stres towarzyszy mi przy każdej operacji, to normalne w naszej 
pracy, dlatego mówi się, że chirurdzy nie żyją długo. Pokora dla 
wiedzy i szacunek do pacjenta są bardzo istotne. W pracy, w której 
niezwykle ważne są detale nie ma miejsca na niepewność czy im-
prowizację. Chirurg to nie tylko zawód, ale i specjalna konstrukcja 
psychiczna człowieka – dodaje pan doktor.

Nie ma zabiegów podobnych do siebie, dlatego w zawodzie 
chirurga nie ma miejsca na rutynę. Choć chirurg plastyk operuje 
osoby zdrowe, na sali musi być przygotowany na wszystko. Jak więc 
opanować stres w nerwowych sytuacjach? 

– Kiedy wchodzę na salę operacyjną muszę być pewien swoich 
umiejętności i tego, że krok po kroku przeanalizowałem przypadek, 
który będę operował, również z ewentualnymi powikłaniami, które 
zawsze mogą się zdarzyć.

Jak mówi doktor Dmytrzak, wrażliwość u lekarza jest nieodzow-
na. Każdy pacjent się boi i trzeba mu uczciwie powiedzieć, czego 
może się spodziewać, jakie mogą być trudności, co należy robić. 

– Moim obowiązkiem jest wyjaśnienie pacjentowi szczegółowo 
zabiegu. Czasem rozmowa z pacjentem trwa nawet dwie godziny. 
Muszę dowiedzieć się co kieruje pacjentem, dlaczego chciałby się 
zoperować. A bywa różnie. Niektórzy pacjenci uważają, że operacja 
będzie lekiem na ich problemy życiowe. Takich wysyłam najpierw 
do psychologa, bo przyczyna tkwi w głowie. 

Zdarza się, że doktor odmawia wykonania zabiegu, gdy wie, że 
oczekiwania pacjenta są nierealne.

– Powinniśmy pamiętać, że chirurgia plastyczna i medycyna es-
tetyczna powinny być pomocne w zatrzymaniu procesu starzenia, 
ale z naturalnym efektem – dodaje pan doktor. – To lekarze powinni 
dbać o zachowanie kanonów piękna, często jednak ulegają pacjen-
tom i efekty zabiegów powodują nienaturalny czy wręcz karykatu-
ralny wygląd.

Najdziwniejsze życzenia pacjentów? Oczy kota, implanty piersi 
u mężczyzny, talia lalki Barbie. Zdarzają się też tacy, którzy czerpią 
wiedzę na temat zabiegów z internetu, czy programów telewizyj-
nych, które często zafałszowują rzeczywistość. Spodziewają się 
natychmiastowych efektów w stylu reality show. Pan doktor dawno 
nauczył się odmawiać takim prośbom. 

– Nie wyprostuję garbatego nosa, jeżeli uznam, że pacjentka bę-
dzie wyglądała gorzej, nie zrobię monstrualnych piersi filigranowej 
kobiecie. Pójdą do konkurencji? Trudno. Mam swoje zasady, któ-
rych nigdy nie łamię – mówi stanowczo dr Dmytrzak. 

Kardynalną sprawą jest staranny wywiad z pacjentem, by skon-
frontować jego oczekiwania z rzeczywistością i wybrać optymalny 
zabieg. Ważna jest też opieka pooperacyjna i w trakcie rekonwa-
lescencji. Pacjenci przez kilka dni po operacji zostają w klinice. Ca-
łodobowa opieka medyczna, codzienne kontrole, zmiany opatrun-
ków zapewniają bezpieczeństwo.

– Oczywiście, jako chirurg jestem odpowiedzialny ze perfekcyjne 

wykonanie zabiegu, ale bardzo istotną sprawą jest to, jak pacjent 
przestrzega zaleceń pooperacyjnych. Tu nie ma miejsca na błąd. 
Jeżeli mówię, że nie można się opalać, czy ćwiczyć przez 3 miesiące 
po zabiegu, to dla pacjenta powinno być święte – mówi dobitnie 
dr Dmytrzak.

– Zdarza się, że pacjenci nie przestrzegają tych zasad i sami są 
sobie winni, że efekty zabiegu są inne niż oczekiwania.

Praca chirurga plastyka to bezustanne obcowanie z ogromnymi 
emocjami pacjentów, którzy chcą wyglądać lepiej i młodziej. Często 
napotykają też na problemy nie tyle cielesne, co psychiczne. Pacjen-
ci bywają niecierpliwi, oczekują zmian niemal natychmiast. Na efekty 
niektórych operacji trzeba czekać kilka miesięcy, czasem nawet rok.

– Jako chirurg mogę uatrakcyjnić ciało, ale uleczyć chorą duszę 
czy „naprawić” psychikę jest bardzo trudno – podsumowuje doktor. 
Dlaczego jednak zdecydowałem się na ten zawód? Bo duża licz-
ba zadowolonych pacjentów daje mi szaloną satysfakcję – dodaje 
z uśmiechem. 
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Dr n. med. andrzej Dmytrzak
specjalista chirurgii plastycznej, zajmujący się tą dziedziną po-
nad 20 lat, właściciel kliniki Aesthetic Med. Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej 
i Estetycznej, Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycz-
nej, Światowego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ISAPS), 
Światowego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej (IPRAS), 
Europejskiej Akademii Estetycznej, Europejskiej Szkoły Onko-
logii. Wiedzę zawodową poszerza uczestnicząc w światowych 
sympozjach organizowanych dla chirurgów plastyków, m.in. 
we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Brazylii.
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Isa Pro ZENsibia ze studia Vena to eks-
kluzywna terapia dla cery delikatnej 

i nadpobudliwej, która w wyniku procesów 
starzenia, działania czynników środowiska 
zewnętrznego, uwarunkowań genetycznych 
oraz nadmiernego wysuszenia, z wiekiem 
robi się coraz bardziej wrażliwsza. W zabie-
gu stosuje się składniki aktywne na bazie 
niebieskiego lotosu, czarnej i białej herba-
ty, nasion Kudzu. Całość dopełnia chiński 
masaż naturalnymi kokonami jedwabników. 
subtelny i relaksujący przywraca harmonię 
i naturalny balans skórze.                            ad

pecjalnością salonu Karmelove jest 
depilacja pastą cukrową, produktem 

w  stu procentach naturalnym. To najstarsza 
metoda usuwania owłosienia. Nie przykle-
jając się do skóry, a tylko do włosów pasta 
jest zrywana wraz z kierunkiem ich wzrostu, 
co znacznie minimalizuje odczucie bólu. 
Nakłada się ją w temperaturze zbliżonej 
do temperatury ciała, co niweluje ryzyko 
poparzeń i zapobiega zerwaniu naskórka. 
Karmel jest doskonały dla osób, które nie 
przepadają za bolesną depilacją woskiem 
czy depilatorem, bądź z przyczyn zdrowot-
nych nie mogą jej stosować.                      ad

aser MonaLisa Touch został stworzo-
ny do zabiegów z zakresu ginekologii 

estetycznej. Kobiety, niezależnie od wieku 
chcą cieszyć się intymnym komfortem. Są 
dolegliwości, które skutecznie ten komfort 
odbierają, taki jak, nietrzymanie moczu, su-
chość, brak elastyczności pochwy, czy też 
asymetria warg sromowych. Laser MonaLisa 
Touch działając na ścianki pochwy, obkurcza 
ją i rewitalizuje. Skutkiem tych działań jest 
przywrócenie prawidłowych funkcji oraz od-
młodzenie stref intymnych. Zabiegowi moż-
na poddać się w gabinecie Estetic.            ad

I sl

Masaż 
kokonami

słodka 
depilacja

dotyk 
Mona lisy
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W Klinice Stomatologicz-
nej dr n. med. Stanisław 

Gajda wprowadził nowy ekono-
miczny system implantacji iSy fir-
my Camlog. Upraszcza on i skraca 
procedurę chirurgiczną. Łączy wy-
soki standard z niższymi kosztami. 
Brak uzębienia to nie jedynie de-
fekt estetyczny, również pośred-
nio wpływa również na ogólny stan naszego zdrowia. Implanty den-
tystyczne są bardzo dobrym rozwiązaniem z medycznego punktu 
widzenia i można je stosować u prawie wszystkich osób.              ad

abieg Icon to nowość z ga-
binetu stomatologii este-

tycznej EsteDent. Przeciwdziała 
próchnicy początkowej bez utraty 
zdrowych twardych tkanek zęba. 
Polega na przeniknięciu płyn-
nej żywicy do próchnicy szkliwa 
i zablokowaniu drogi przemiesz-
czenia się do próchnicy kwasom 
kariogennym. Zabieg odbywa się bez borowania, nie wymaga 
również znieczulenia. Jest idealnym uzupełnieniem profilaktyki 
i uzupełnień kompozytywnych.                                                         ad

ryo Royal jest jedynym na 
rynku urządzeniem wyko-

rzystującym unikalne połączenie 
czterech z aż czterech techno-
logii. Z jego właściwości można 
skorzystać z Salonie Kosmetologii 
Estetycznej Unique Beauty. Urzą-
dzenie łączy cryolipolizę z falą 
akustyczną oraz stosuje technolo-
gię próżniową i Bi-Polar RF. Skuteczność jego działania jest duża. 
Cryo Royal redukuje cellulit, prowadzi do utraty masy ciała, popra-
wia kontur ciała oraz odmładza skórę.                                               ad

owe miejsce na „zdrowo – 
urodowej” mapie Szczeci-

na Clinique Jennifer oferuje sze-
roki wachlarz zabiegów z zakresu 
medycyny estetycznej, pielęgna-
cyjnych twarzy i ciała, masaży eg-
zotycznych, masaży sportowych, 
zajęć indywidualnych z fizjotera-
peutami, terapii alternatywnych 
oraz konsultacji medycznych. W klinice działa klub, w którym odby-
wają się koncerty, wykłady i spotkania biznesowe. Jest tu również 
restauracja ze specjałami kuchni norweskiej i sklep z wyrobami arty-
stycznymi.                                                                                                 ad
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zdrowy uśmiech

Broń na próchnicę

Technologia dla urody

Oaza Jennifer



Mam 48 lat, na mojej twarzy są już widoczne bruzdy i załama-
nia, najbardziej przeszkadzają mi moje kąciki ust, które powodują, 
że moja twarz wygląda na smutną. czy w tym przypadku powin-
nam zastosować botoks czy jest inna szybka metoda? Dużo pisze 
się o botoksie. czy można mieć uczulenie na botoks, i jak często 
musiałabym poddawać się zabiegowi?

Z wiekiem opadanie kącików ust jest konsekwencją wiotczenia 
tkanki podskórnej, skóry, oddziaływania grawitacji oraz fizjologiczne-
go zwyrodnienia włókien kolagenowych i elastycznych, zaliczanych 
do zmarszczek (bruzd) grawitacyjnych. Tylko w 10% przypadków 
aktywność mięśni obniżaczy kąta ust może mieć znaczenie w przy-
padku ich opadania. Generalnie toksyna botulinowa nie jest rozwią-
zaniem tego problemu, ma ona zastosowanie głównie w przypadku 
zmarszczek mimicznych (okolicy czoła, tzw. lwiej zmarszczki, kurzych 
łapek), działając relaksacyjnie. Wystąpienie uczulenia na toksynę 
botulinową występuje bardzo rzadko, w pojedynczych przypadkach 
obserwowano niewielką nadwrażliwość lub na obecne w prepara-
cie białka nośnikowe. Efekt wygładzenia, wypełnienia bruzd oraz 
uniesienia kącików ust możemy uzyskać podając np. kwas hialuro-
nowy lub własny tłuszcz w tę okolicę. Inną mało inwazyjną metodą 
może być wykorzystanie odpowiednich nici, które wprowadzone 
tworzą rusztowanie dla opadających tkanek i poprawią owal twa-
rzy. W przypadku podania kwasu hialuronowego w zależności od 
rodzaju preparatu zabieg należy powtarzać, co 12-18 miesięcy.

Droga Redakcjo, proszę o szczegółową informację jak mogła-
bym zlikwidować tatuaż. czy jest to bolesny zabieg, czy zostaną 
ślady, gdzie bezpiecznie mam to zrobić, jakie są koszty. Proszę 
o poradę. Tatuaż mam na ramieniu, wielkości 4x5cm.

Usunięcie niechcianego tatuażu jest trudniejszą pracą, niż samo 
wykonanie go na skórze. Jednak nie jest to zadanie niemożliwe do 
zrealizowania. Należy uzbroić się w cierpliwość, gdyż jeden zabieg 
nie jest w stanie usunąć całego barwnika ze skóry. Każdy kolejny 
powoduje rozjaśnienie tatuażu a następnie w konsekwencji jego 
zniknięcie. Efekt końcowy terapii uzależniony jest od koloru i różno-
rodności barw tatuażu, głębokości, na jakiej znajduje się pigment 
oraz fototypu skóry. Laser przeznaczony do tego typu zabiegów po-
winien zapewniać jak największe bezpieczeństwo, a jego technolo-
gia powinna być przystosowana do usuwania tatuażu. Urządzenie 
zapewniające szybkie gojenie, krótki czas rekonwalescencji oraz 
najwyższą skuteczność to laser w technologii Q-Switch. Energia 
światła laserowego, emitowanego przez głowicę Q-Switch zostaje 
pochłonięta przez pigment tworzący tatuaż w skórze. Krótki czas 
trwania impulsu oraz wysoko skoncentrowana energia powoduje 
rozbicie barwnika na drobne cząsteczki. Ryzyko powstania blizn 

jest minimalne, jednak należy pamiętać o prawidłowej pielęgnacji 
miejsca zabiegowego.W celu zwiększenia komfortu pacjenta sto-
sowane jest znieczulenie miejscowe specjalnym kremem oraz silne 
chłodzenie miejsca zabiegowego.

chciałabym się zapytać w imieniu mojego taty. Na jego twarzy 
koło oczu pojawiły się wyrostki, które rosną, nie wiem czy to są 
kurzajki, czy może z wiekiem coś takiego się robi. Tata ma 68 lat. 
Boi się iść do lekarza i to ruszyć. czy jest to coś niebezpiecznego? 
Zauważyłam również, że podobne wyrostki ma obok pachy. co to 
może być? Jak to usunąć? 

Na skórze możemy zaobserwować występujące w skupiskach 
lub pojedynczo różnego rodzaju zmiany skórne zwane potocznie 
„brodawkami, naroślami”. Z medycznego punktu widzenia są to 
najczęściej znamiona barwnikowe, włókniaki, brodawki wirusowe, 
łojotokowe, itd. Większość tego typu zmian stanowią problem ra-
czej estetyczny. Generalnie w sytuacji jakichkolwiek niepokojących 
zmian zawsze należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty. Zarówno 
w przypadku diagnozy, jak i doboru właściwej terapii. W zależności 
od rodzaju zmian, wielkości i stopnia rozsiania stosuje się leczenie 
farmakologiczne, chirurgiczne bądź laseroterapię.

Jestem zainteresowana depilacją laserową. czy wystarczy jeden 
zabieg, aby pozbyć się owłosienia? Mam 28 lat. chodzi mi rów-
nież o miejsca intymne. I jeszcze chciałam zapytać się czy można 
wydepilować włoski w nosie i uszach ( to dla mojego partnera).

Włosy człowieka przechodzą trzy fazy wzrostu: czynny proces 
namnażania komórek włosa i ich wzrost, bierne utrzymanie włosa 
w mieszku włosowym, oraz wysuwanie się włosów z mieszków wło-
sowych i ich powolną utratę. Laser działa skutecznie tylko na mieszki 
włosowe znajdujące się w aktywnej fazie wzrostu. Dlatego aby po-
zbyć się owłosienia należy wykonać serię zabiegów, ze ściśle okre-
śloną częstotliwością, aby utrzymać najwyższą skuteczność terapii. 
Laseroterapię obszarów intymnych (bikini) wykonuje się zasadniczo 
w odstępach 4 tygodniowych. Zabiegi należy wykonywać systema-
tycznie, a liczba zalecanych zabiegów jest ustalana indywidualnie: 
wiąże się z kolorem skóry (fototypem) obszaru zabiegowego oraz 
jakością włosa, czyli jego grubością, gęstością oraz barwą. Prawie 
każdy obszar ciała kwalifikuje się do zabiegu depilacji laserowej, 
wyjątek stanowi tu błona śluzowa: dlatego włosów w nosie nie moż-
na usuwać metodą laserową. Jedynie na obszarze bezpośrednio 
pod nosem można wykonać zabieg. Jeśli chodzi o uszy, zabieg 
można wykonać na całej powierzchni małżowiny usznej. Wykorzy-
stuje się do tego głowicę z mniejszą optyką, przystosowaną do ma-
łych obszarów zabiegowych.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl

dr n. med. Piotr zawodny
lekarz medycyny estetycznej

eksPerT
radzi…
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soczyste kolory, wysokiej jakości materiały i niewymuszony szyk - wiosną i latem 
w betty barclay królować będą proste kroje i wygodna elegancja. sukienki na każdą 

okazję sprawią, że szybko i bez zbędnych dodatków można wyglądać bardzo kobieco, 
a odpowiednio ułożone wzory podkreślą nasze atuty i pomogą zatuszować 

niedoskonałości. bo lato to czas swobody i radości!

idzie 
laTo!
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Salon Betty Barclay, C.H. Galaxy, parter



Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej
Pani Beata to indywidualistka. Ma swój styl, który świetnie potrafi prezentować. Umiejętnie łączy ze sobą 
różne trendy. Trochę sportu, trochę boho i elegancji – wszystko tworzy  idealną całość. To wyższa szkoła jazdy. 
Umiejętnie zestawione kolory i świetnie dobrane dodatki takie jak: buty, torebka, biżuteria czy kolor paznok-
ci. Styl pani Beaty jest nietuzinkowy, wyrazisty i zwracający uwagę. Super!

W tym cyklu dwoje szczecińskich projektantów: Kasia 
Hubińska i arek Prajs poszukują ciekawych i niebanal-
nie ubranych szczecinian. Bądźcie czujni, gdyż kiedyś 
do udziału w sesji mogą zaprosić także i Was.

Beata Mikołajewska - Wieczorek - dziennikarka telewizyjna
Moda to dla niej świat niezliczonych rozwiązań. Pozwala na 
rozwój wyobraźni, rodzi marzenia, wyraża indywidualizm. 
W szafie ma niewiele  gotowych ubrań. Pani Beata sama 
wymyśla jak zmieniać rzeczy i dokonuje tego z pomocą 
swojej  krawcowej pani Jasi. Lubi dodatki: szale, chusty, 
kominy. Znajomość własnej sylwetki podpowiada jej  jak 
dobierać garderobę. Biżuteria, którą nosi jest najczęściej 
zrobiona przez uzdolnione koleżanki. 



Dr n. med. Jerzy Sieńko - znany chirurg 
– transplantolog, Prywatnie miłośnik 
sportów motorowodnych. Bardzo lubi 
kupować ubrania i są to najlepsze pre-
zenty jakie sobie sprawia. Chociaż mówi 
się, że to nie szata zdobi człowieka, on 
sam lubi być dobrze ubrany. Wybiera 
styl w zależności od dnia. Na co dzień 
ubiera się sportowo i wygodnie, pod-
czas oficjalnych spotkań, elegancko 
i klasycznie. Jego ulubiony strój, to smo-
king, śnieżnobiała koszula i mucha.

arkadiusz Prajs, projektant mody męskiej
Klasa i sportowa elegancja. Szkoda, ze więcej mężczyzn nie jest tak odważnych. Podoba mi się kolor spodni, 
żywy i pozytywny, oryginalna w kroju koszula, sportowe buty, a do tego elegancka, bransoleta i zegarek. Na 
oficjalne spotkania klasyczny, świetnie skrojony garnitur i nienagannie biała koszula, do tego granatowe buty 
z czerwoną podeszwą dodające pikanterii. Świetnie!

Kolację dla naszych bohaterów 
ufundowała restauracja 
Public Cafe, ul. Wielka Odrzańska



ondohotele to położone w atrakcyjnych turystycz-
nie miejscowościach budynki hotelowe z segmen-
tu premium lub luksusowe apartamenty, w których 
można wykupić mieszkanie i je wynajmować. Pierw-
sze takie inwestycje zrealizowano jeszcze w latach 
50 – tych w Miami Beach na Florydzie w USA. W Pol-
sce ta gałąź inwestycji w nieruchomości jest dość 

młoda.  System inwestycji w condohotelach to rynek z pogranicza 
nieruchomości, turystki i finansów, pokrewny do apartamentów wa-
kacyjnych (tzw. drugiego domu w atrakcyjnej turystycznie lokaliza-
cji). Dla gościa condohotel nie różni się prawie w ogóle od zwykłego 
hotelu, ponieważ często jest po oficjalnej kategoryzacji. Inwestycja 
w taki lokal to zakup pokoju w kompleksie hotelowym, najczęściej 
związany z długoletnią umową najmu, gdzie profesjonalny operator 
zajmuje się prowadzeniem czynności związanych z biznesem tury-
stycznym (promuje hotel i zapewnia mu obsługę techniczną). Tego 
typu apartamenty są odrębnymi nieruchomościami z ułamkowym 
udziałem w częściach wspólnych i stanowią idealną alternatywę dla 
niskooprocentowanych obecnie lokat bankowych. Dla właściciela 
są dobrym zabezpieczeniem przed inflacją, a z wpisem do własnej 
księgi wieczystej mogą być zabezpieczeniem pod hipotekę lub też 
dla kredytów na inne cele. Wszystko to sprawia, że mogą być upłyn-
nione razem z umowami najmu i dzierżawy, stanowiącymi podstawę 
do wypłaty czynszu dla ich właścicieli. Lokale w condohotelach są 
zazwyczaj w pełni wyposażone odpowiednio do standardu hotelu, 
dzięki czemu dysponują bardzo rozbudowaną infrastrukturą (SPA, 
baseny, restauracje, sale zabaw, 24 – godzinna recepcja, gabinety 
masażu, sauny, sale konferencyjne itp.). 

Druga forma inwestycji – aparthotele – różni się od condohoteli 
przede wszystkim aneksami kuchennymi i tym, że ich zakup nie jest 
związany z długoletnią umową najmu/dzierżawy. Co za tym idzie, 
ich właściciele nie otrzymują stałych czynszów, a ich zyski uzależ-
nione są od obłożenia. W niektórych inwestycjach istnieje też opcja 
gwarantowanego stałego czynszu przy 2 – letnim okresie przejścio-
wym. Lokale w aparthotelach dla wielu klientów stanowią swego 
rodzaju drugi dom.

 
Oferta
W ofercie znajdują się apartamenty z dwoma opcjami systemu za-
rządzania – z gwarantowaną stopą zwrotu np. 4,5 – 8% przez 10 lat, 
jak i z udziałem w przychodach generowanych przez inwestycję – 
udział w zyskach utrzymuje się na poziomie 50 – 70%.
Prestiżowe lokalizacje to miejscowości w górach, nad morzem 
i w dużych miastach w Polsce, np. Świnoujście, Kołobrzeg, Ostróda, 
Zakopane, Warszawa.
Dostępne są metraże od 20 do prawie 100 m2.

condohotele to:
– gwarancja zysku
– umowa najmu/dzierżawy z operatorem na 10 lat
– możliwość zwrotu VAT również dla osób, które nie prowadzą 
   działalności gospodarczej
– kompletna bezobsługowość
– pobyty właścicielskie
– księga wieczysta – pełna własność
– ceny od: 235 tys. zł netto

Interesują cię szczegóły? Zadzwoń!
Doradca Inwestycyjny

tel. (48) 667 – 874 – 261 

c

marzysz O własnym apartamencie, który 
bęDzie na siebie zarabiał? cOnDOhOteLe tO 

inwestycJa właśnie DLa ciebie!
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bankowoscosobista.bph.pl

LAUREAT RANKINGU 
„NAJLEPSZE KONTO 
PREMIUM 2014” MONEY.PL

MAKSYMALNE KONTO
Z PAKIETEM KORZYŚCI

SPRAWDŹ W ODDZIALE BANKU W SZCZECINIE: pl. Zwycięstwa 1, tel. 91 432 98 82; al. Papieża 
Jana Pawła II 50, tel. 91 483 03 23; ul. Krzywoustego 69, tel. 91 434 04 64; ul. Wyzwolenia 30-31, 
tel. 91 422 09 16 (koszt połączenia wg taryfy operatora).

Ranking przygotowany przez Money.pl, opublikowany 24.03.2014 r., opracowany na podstawie ofert banków 
obowiązujących w marcu 2014 roku. Oprocentowanie Maksymalnego Konta wynosi 0,01%, jest zmienne i podane w skali 
roku. Należne Bankowi opłaty i prowizje nie zawierają się w podanej stawce oprocentowania. Taryfa Opłat i Prowizji dostępna 
jest na stronie bankowoscosobista.bph.pl oraz w Oddziałach i Placówkach Banku BPH. 
Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

13020765 prasa_szczecin_205x280.indd   4 28-05-2014   13:53



www.tlsdeveloper.pl
tel. 601 561 777

o osiedle dla wymagającego klienta, który ceni 
sobie wysoki komfort mieszkania, indywidualność 
i spokój. Średnia wielkość działek wynosi ok. 1000 
m kw. Można na nich postawić nawet trzystume-
trowe domy. Ponadto każdy z klientów może liczyć 
na indywidualne rozwiązana architektoniczne przy 
projektowaniu zamówionego domu, łącznie z aran-
żacją wnętrza i zmianami w trakcie samej budowy.

– Warto wydać trochę więcej pieniędzy i zamieszkać w pięknym 
miejscu, na rozleglej, odpowiednio zaprojektowanej przestrzeni 
– zachęca Łukasz Szykuć właściciel TLS Developer i biura projek-
towego STUDIO AG. – Co raz więcej osób ucieka z zatłoczonych 
podobnych do siebie dzielnic. Ludzie szukają spokoju, miejsca 
w którym mogą poczuć się jak u siebie. My jesteśmy w stanie im 
to zapewnić.

Przestrzeń Słonecznej Przystani nie tylko gwarantuje spokojne 

mieszkanie ale także relaks. Są tu idealne warunki do spacerowa-
nia, biegania, czy jazdy na rowerze. Można wybrać się na ryby albo 
zacumować łódką, kajakiem lub jachtem. 

– Osiedle położone jest 12 minut od centrum Szczecina, znaj-
duje się też bardzo blisko Prawobrzeża. Do miasta, bez problemu, 
można dojechać dwiema drogami: przez okoliczne wioski Kurów 
i Ustowo albo drogą, która łączy Szczecin z Kołbaskowem – mówi 
Łukasz Szykuć.

Słoneczną Przystań szczególnie upodobali sobie młodzi lekarze, 
marynarze i przedsiębiorcy, osoby między 30 a 40 rokiem życia. 

– Na dom zbliżony do typowego należy czekać ok. 8 miesięcy. 
Natomiast na dom zaprojektowany specjalnie na życzenie klien-
ta około roku – wyjaśnia deweloper. – W takiej sytuacji klient nie 
musi się o nic martwić. My zajmujemy się wszystkim, począwszy od 
pozwolenia na budowę przez projekt budynku i jego wnętrza, po 
samą realizację projektu.

t
słoneczna przystań to osiedle w podszczecińskim siadle Dolnym. malowniczo 
położone na wzniesieniu, z którego roztacza się okazały widok na dolinę Odry, 
jest atrakcyjną alternatywą dla ogromnych osiedli szczecińskich. Jego głównymi 
atutami, poza wyjątkowym pejzażem, jest przestrzeń, brak architektonicznego 

chaosu i zachowanie prywatności.

słoNeczNa oaza sPokoju
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ZaRaŻaMY SPORTEM

Jury konkursu przyznając nagrodę magazynowi „Gotowi – 
Start!” podkreślało jego innowacyjność. Na czym ona polega?

Jarosław Marendziak, szef redakcji sportowej TVP Szczecin: Po-
łączyliśmy kilka elementów niewykorzystywanych łącznie w innych 
ośrodkach, m.in. tłumaczenie na język migowy oraz interaktywność 
z widzami na portalach społecznościowych. Zapraszamy oczywiście 
gości. Staramy się też, aby w każdym programie był cytat tygodnia 
i wiemy, że widzowie bardzo to lubią. Nie jesteśmy sztywni, dobrze 
się bawimy podczas pracy nad programem, robimy to z pasją i za-
leży nam, aby widzowie to czuli. Ja szczególnie lubię sport najmłod-
szych – tam są emocje, które powodują, że można się w sporcie roz-
kochać, tam są najbardziej uśmiechnięci ludzie i najfajniejsze cytaty.

Kim są wasi widzowie?
– To przede wszystkim kibice, którzy na ogólnopolskich antenach 

nie mogą znaleźć informacji o swoich ulubionych drużynach. Wie-
czorna godzina emisji naszego programu wymusza kreatywność 
– nasz widz nie może się nudzić. Dlatego lubimy go zaskakiwać, 
a nawet rozbawić. 

Udało się. Jest nagroda, ale też dobra wiadomość dla widzów – 
magazyn „Gotowi – Start!” będzie na antenie również w wakacje.

– To naprawdę dobra wiadomość. Sport to dziedzina, która nigdy 
nie wyhamowuje, nie ma wakacji. Pracujemy pełną parą. Niczego 
nie zmieniamy w letniej formule. Wypadnie nam wprawdzie trochę 
piłki nożnej, ale pojawią się letnie dyscypliny, np. mistrzostwa w że-
glarstwie. A we wrześniu turniej tenisowy, na który będziemy zapra-
szać już w wakacje. Polecam!

biznes66 

łota Kaczka” dla Piotra Dziemiańczuka i na-
groda dla magazynu „Gotowi – Start!” uzna-
nego za najlepszy sportowy program infor-
macyjny TVP w Polsce to ostatnie sukcesy 
TVP Szczecin. Kolejne w kolekcji, bo dobra 
passa szczecińskiego oddziału trwa od kil-
ku lat. Warto przypomnieć film Ernesta Saja 
„Ucieczka z raju”, który reprezentował TVP 

podczas festiwalu w australijskim Sydney, a także wyróżnienie 
dla reportażystów Fabiana Zająca i Sebastiana Napieraja doce-
nionych na Festiwalu Sztuki Faktu w Toruniu. Sukces odniosła też 
„Kronika”– laureat Grand Prix Przeglądu i Konkursu Dziennikar-

skiego Oddziałów Terenowych TVP w 2011 r. – która zanotowa-
ła w ubiegłym roku rekordową oglądalność wydania: 90 tysięcy 
widzów!

Nie zabrakło też innych wyzwań – m.in. ogólnopolski program 
„Co niesie dzień”, który powstaje w Szczecinie. To pierwszy przy-
padek w historii telewizji, kiedy ogólnopolski program infor-
macyjny jest realizowany poza Warszawą. Szczeciński ośrodek 
z powodzeniem zrealizował też pionierski projekt TVP Żagle za-
inicjowany podczas ubiegłorocznego zlotu żaglowców.

– Wyniki mówią same za siebie. Mogę być tylko dumna pracu-
jąc z takim zespołem – podkreśla Maria Bartczak, dyrektor szcze-
cińskiego oddziału TVP.

"z
dziennikarz roku i najlepszy program sportowy

sukces TVP szczeciN!

Piotr Dziemiańczuk, Maria Bartczak, Jarosław Marendziak

ROK NOWYcH WYZWań

„Kronika”, ogólnopolski program „co niesie dzień”, pionierski 
projekt TVP Żagle, praca reporterska, niezliczone wejścia na żywo 
– bardzo pracowity rok za Tobą.

Piotr Dziemiańczuk, dziennikarz i wydawca TVP Szczecin, zdo-
bywca „Złotej Kaczki”: Jak każdy, choć ten był rzeczywiście wyjąt-
kowy, m.in. dlatego, że zrealizowaliśmy olbrzymi projekt TVP Żagle 
– 4,5 godziny na żywo w tvp.stream.pl podczas finału regat The Tall 
Ships’ Races. Ruszyliśmy też z nowym ogólnopolskim programem 
„Co niesie dzień”, którego nasz oddział jest wydawcą. To wyzwanie 
również dlatego, że oznacza dla przygotowujących program po-
budkę o godz. 4.30.

Które z tych dziennikarskich wyzwań było najważniejsze?
– Każde jest inne, każde wyjątkowe. Antena na żywo, 4,5 go-

dziny bez bloków reklamowych to przeżycie ekstremalne. Przed-
sięwzięcie wymagające bezbłędnej współpracy kilkudziesięciu 
osób. Udało się nam to bez żadnej wpadki. Praca przy programie 
„Co niesie dzień” to z kolei szansa na udowodnienie, że Szczecin 
może firmować przedsięwzięcia ogólnopolskie i świetnie sobie 
z tym radzi. 

„Złota Kaczka” to nie pierwsza twoja nagroda.
– Rzeczywiście, to już druga „Kaczka”, pierwsza była za korespon-

dencje z Iraku. Nagrody są miłe, ale też bardzo mobilizujące. Z jed-
nej strony to satysfakcja, że praca została zauważona, z drugiej chęć 
podwyższenia sobie poprzeczki. Widzę, jak wiele jeszcze jest do 
zrobienia, poznania, osiągnięcia. I to właśnie najbardziej w pracy 
dziennikarza lubię. Tu nie ma mowy o rutynie. 
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Mikołaj Marecki
adwokat z Kancelarii Adwokatów i Radców 
Prawnych SMK w Szczecinie specjalizuje się 
w dziedzinie prawa karnego, cywilnego i ro-
dzinnego

biznes68 

Kiedy i w jakich sytuacjach możemy korzystać z pomocy praw-
nika z urzędu?

Przepisy kodeksu przewidują możliwość uzyskania pomocy 
prawnej z urzędu. Pomoc ta jest przeznaczona dla tych osób, któ-
rych sytuacja rodzinna i majątkowa uniemożliwia pokrycie kosztów 
zawodowego pełnomocnika.  Z pomocy tej mogą także skorzystać 
osoby prawne, np. spółki kapitałowe oraz tzw. jednostki organiza-
cyjne jak spółki osobowe czy wspólnoty mieszkaniowe. 

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu 
należy zgłosić wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów. Można to 
uczynić na piśmie lub ustnie w sądzie, w którym sprawa ma być wy-
toczona lub już się toczy. Do wniosku o ustanowienie pełnomocnika 
należy załączyć oświadczenie obejmujące dane o swoim stanie ro-
dzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz tego 
oświadczenia dostępny jest w każdym sądzie oraz na stronie inter-
netowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak, jeżeli strona została 
uprzednio zwolniona przez sąd z kosztów sądowych, to zwolniona 
jest również z obowiązku składania oświadczenia o niemożliwości 
pokrycia kosztów wynagrodzenia adwokata bądź radcy prawnego. 
W przypadku natomiast osób prawnych lub innych jednostek orga-
nizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną niezbędne 
jest jedynie złożenie odpowiedniego wniosku o ustanowienie radcy 
prawnego bądź adwokata z urzędu. We wniosku dany podmiot musi 
wykazać, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów.

Pełnomocnik ustanowiony przez sąd z urzędu reprezentuje stronę 
aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Wynagrodzenie 
takiego pełnomocnika jest pokrywane przez Skarb Państwa.

Dla kogo są dostępne akta sądowe i czy każdy może mieć do 
nich wgląd?

 
Akta sądowe są dostępne dla stron danego postępowania oraz 

jego uczestników. Dotyczy to zarówno postępowania cywilnego, 
karnego jak i administracyjnego, w dodatku bez względu na to, 
czy postępowania te zostały już zakończone, czy jeszcze są w toku. 
Uzyskanie dostępu do akt sądowych jest możliwe w wydziale 
sądu, w którym prowadzone jest dane postępowanie. Niektóre 
wydziały wymagają złożenia odpowiedniego wniosku oraz wcze-
śniejszego zamówienia akt. Przeglądanie akt odbywa się albo w 
wydziale sądu, albo w specjalnie przeznaczonych do tego miej-
scach, zwanych czytelniami akt. Strona ma nie tylko możliwość 
przejrzenia akt, ale również otrzymywania z nich odpisów, kopii 
lub wyciągów. Aby jednak móc uzyskać taką formę dokumentów, 
należy złożyć w tym zakresie wniosek wraz odpowiednią opłatą. 
Istnieje również możliwość wykonania we własnym zakresie fo-
tokopii akt za pomocą aparatu cyfrowego. Akta postępowań są 
dostępne codziennie w godzinach urzędowania sądu. Jedynie 
w wyjątkowych wypadkach nie można uzyskać takich akt od ręki. 
Dotyczy to najczęściej przypadków, kiedy sprawa jest już zakoń-
czona i znajduje się w archiwum.

W niektórych szczecińskich sądach istnieje również praktyka 
uniemożliwiająca stronom oraz uczestnikom postępowania wgląd 
do akt w dniu poprzedzającym wyznaczone posiedzenie w spra-
wie. Uzasadnieniem takiego ograniczenia jest konieczność zapo-
znania się składu sędziowskiego z aktami. 

w tym numerze prestiżu rozpoczynamy nowy cykl porad prawnych. szczecińscy 
prawnicy chętnie udzielą pomocy i odpowiedzą na wasze pytania. 

piszcie: porady@eprestiz.pl

PrawNik radzi

Kornelia Stolf – Peplińska
aplikant adwokacki w Kancelarii Adwoka-
tów i Radców Prawnych SMK w Szczecinie 
specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilne-
go, gospodarczego i rodzinnego
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Centrum Zamek
ul. Panieńska 15, 70-535 Szczecin, tel.91 85 22 777, fax 91 85 22 007

recepcja@centrum-zamek.pl, www.centrum-zamek.pl

WINIARNIA - RESTAURACJA - KONFERENCJE - NOCLEGI

Nowa definicja luksusu...
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amiętajcie o ogrodach  
Przecież stamtąd przyszliście  
W żar epoki użyczą wam chłodu  
Tylko drzewa, tylko liście” /Jonasz Kofta/

Są tacy, co to wakacje najchętniej spędziliby 
w ogródku. Piwnym. Słonko świeci, w szkle napój w słonecznym 
kolorze, świat powoli przesuwa się przed oczami i to bez najmniej-
szego wysiłku obserwatora. Błogość, radość, wakacje… Będąc człe-
kiem o dość upierdliwym charakterze (nie bez znaczenia jest w tym 
przypadku data urodzenia) zacząłem się zastanawiać nad powo-
dem, dla którego miejsce spożywania piwa zwane jest ogródkiem?

Ani tu grządki, ani trawnika. Z upraw tylko uprawianie konwer-
sacji, a i ono w miarę upływu i czasu i napojów mocno utrudnio-
ne. Ani truskawek zerwanych z krzaka, ani nawet altanki. Czy cztery 
krzesełka i stolik wystawione w centrum miasta na chodniku to już 
ogródek, czy wciąż tylko piwiarnia? Pytania się mnożą, a w ogródku 
samo nie urośnie.

No, bo weźmy proszę Społeczeństwa taki choćby Deptak Bogu-
sława i jego zadziwiającą różnorodność i formy i ogródkowej treści.
Od miejsc, których wystrój wskazuje na budowlane koneksje pro-
jektanta (ogródek zrobiony z palet) przez mroczny barak oklejony 
folią, po futurystyczne akwarium. Gdzieś pośrodku tego architekto-
nicznego galimatiasu plasuje się konserwatywna, szaro pomarań-
czowa plama placówki kulturalnej zwanej "TM". A jak wieść gminna 
niesie, jeden z nowych ogródków będzie na piętrze! Czy to jeszcze 
ogródek, czy już bardziej balkonik?

Położenie geograficzne naszego Miasta nie sprzyja przesiady-
waniu do wczesnych godzin porannych przy szklance tego, czy 
owego rozprawiając z Przyjaciółmi o obliczach świata naszego i roz-
mieszczeniu kiosków "Ruchu" w województwie małopolskim. Jak 
mawiają możni sceny politycznej: "Sorry, taki klimat".  Z zazdrością 
obserwowałem ogródkowe raje w krajach śródziemnomorskich, 
a czasami jeszcze dalej na południe i wschód. Tam sztuka ogród-
kowania osiągnęła niedoścignioną doskonałość. Jakoś tak sprytnie 
sobie chłopaki - południowcy to poukładali, że oni przez cały boży 
dzień na kawce, lub herbatce w ogródku, a kobiety w robocie. Po 
prostu męski Raj!

Są takie regiony świata, gdzie oprócz kawy, piwa, czy herbaty 
w ogródku można zjeść niezwykłe potrawy przygotowywane na 
paleniskach tuż pod nosem klienta. W wielu azjatyckich miastach 
stoliki, przy których słychać mlaskanie zadowolonych gości ciągną 
się kilometrami po obu stronach zatłoczonej ulicy, a czynne są przez 
dwadzieścia cztery godziny na dobę! 

Nie wiem jak oni to robią, ale na wolne miejsce zawsze trzeba 
dość długo czekać. Nie pamiętam bym widział podobne zjawisko 
w moim mieście, a przecież... Wyobraź sobie Czytelniku: otoczony 
wysokimi krzewami ogródek, w którym centralne miejsce zajmuje 
stanowisko kucharza uwijającego się wśród aromatycznych zapa-
chów kulinarnych specjałów. Wszystko to na oczach zgłodniałych 
od samego widoku gości. Przecież wiadomo nie od dziś, że naj-
chętniej jemy oczami! Przyniesiony z zaplecza najsmaczniejszy 
schabowy nie będzie tak atrakcyjny jak najprostsza, ale na widoku 
zmieszana sałatka z tuńczykiem. I ładnie i smacznie i jeszcze ele-
ment edukacyjny dla kuchennych nieuków.

Wróćmy jednak na rodzime podwórko. Pisałem wielokroć, że smak 
zależny jest od okoliczności spożywania darów pańskich. Dobrze 
usmażona ryba z widokiem na Odrę smakuje z pewnością bardziej 
niż jedzona w piwnicznej izbie. Tymczasem nasze ogródki w przera-
żającej większości stanowią przypadkowy zlepek firmowych krzese-
łek i parasoli najczęściej zupełnie różnych od serwowanego napoju. 
Na dodatek ustawiane są w miejscach niejednokrotnie powodują-
cych zdumienie i podziw dla wyobraźni Gospodarzy: to wśród tych 
spalin samochodowych też smakuje??? Apeluję do szanownych 
Właścicieli szczecińskich lokali o odrobinę kreatywnej wyobraźni! 
Stoliki z palet były ciekawostką w pierwszym tego typu miejscu, na-
śladownictwo świadczy jedynie o skąpstwie i szukaniu oszczędności 
Na klientach, nie DLA nich. Jeśli to ogródek, postawcie, choć jedną 
doniczkę z czymkolwiek zielonym, nawet z kaktusami.

Cóż, sezon działkowy, przepraszam, ogródkowy dopiero się za-
czyna, doczekamy więc może ciekawych artystycznie i kulinarnie 
inicjatyw. Niech wymusi je frekwencja. Omijajmy tandetę szukając 
tej odrobiny architektonicznego szaleństwa, które niczym najlepsza 
przyprawa doda smaku serwowanym jadu i napojom. Ale co tam, 
przecież ja się nie znam na ogrodnictwie.

Szymon Kaczmarek

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

bezogródek
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Restauracja Biała Tru�a
Aleja Jana Pawła II 45 Szczecin

pon. - zamknięte
wt. - sob. 12 - 22

niedz. 13 - 20

www.biala-tru�a.pl

Rezerwacje:
+48 884-908-445

biala-tru�a@wp.pl



kolorowych Indii wylądowała w szarej Polsce. 
Z uporem, krok po kroku stworzyła miejsce, 
które w każdym elemencie wystroju, w każdym 
słowie, w każdej potrawie czuć miłość do Indii, 
do jego kultury i religii. Restaurację Anita Agni-
hotri otworzyła niejako z… przymusu, ale to nie 
pieniądze były czynnikiem decydującym.

– W Indiach w każdym średniozamożnym 
domu jest służba. To zupełnie normalna rzecz związana z tradycją 
i systemem kastowym jaki tam panuje. Kiedy przyleciałam do Polski 

sama gotowałam dla mojej rodziny. Zdarzało się, że przygotowy-
wałam kolacje dla kilkudziesięciu osób, do czego nie byłam przy-
zwyczajona. Pewnego razu, podczas takiej wizyty, mój ojciec widząc 
moje spracowane dłonie zapytał „dlaczego nie masz u siebie służ-
by?” – opowiada Anita Agnihotri.

KUcHaRZ Na WłaSNOŚć

Posiadanie służby w Polsce, a szczególnie w czasach komunizmu 
było rzeczą niemożliwą, a o sprowadzeniu kucharza i gosposi z Indii 
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z
znana w całej polsce, uważana za kultowy lokal, indyjska restauracja bombay od blisko 
20 lat rozpieszcza nasze podniebienia. sprawczynią tego kulinarnego zamieszania jest 

właścicielka restauracji, była miss indii, anita agnihotri.

aUtOr: aneta DOLeGa / FOtO: archiwUm bOhaterki

serce 
Na sTół



do domu, przyszła restauratorka musiała zapomnieć. Na ratunek 
przyszła jedna z urzędniczek biura paszportowego, która podpo-
wiedziała pani Anicie jak może spełnić swoje małe marzenie.

– Usłyszałam: „niech otworzy pani restaurację” – wyznaje z uśmie-
chem szefowa Bombayu. – Pomyślałam, że to całkiem dobry pomysł 
i jako młoda oraz jeszcze naiwna osoba stwierdziłam, że to żaden 
problem. Tylko jak się okazało w praktyce, nie miałam pojęcia o tym 
biznesie.

MaRZENIE SMaKOSZa

Od kursu z „małej gastronomii”, przez gotowanie w restauracji 
Jachtowa przez pierwszy lokal na ulicy Jagiellońskiej, który pani 
Anita dostała od przedsiębiorstwa Pomerania, po stratę pieniędzy 
i rozpoczęcie wszystkiego od nowa.

– Z rokiem 89 zmienił się ustrój polityczny. Pomerania splajtowała 
i musiała oddać miastu budynek. Miasto wystawiło nieruchomość 
do przetargu, w którym co prawda wzięłam udział razem z mężem 
ale nie mieliśmy siły przebicia i w ten sposób straciłam całkiem spo-
ro pieniędzy.

Początkująca restauratorka nie poddała się. Z pomocą przyszedł 
mąż pani Anity, który wówczas był jednym z właścicieli legendar-
nych Mic Mac’ów, pierwszych szczecińskich „fast foodów”. Do jej rąk 
trafił lokal przy ulicy Partyzantów.

– Zawsze lubiłam dobrze zjeść. Nauczył mnie tego mój ojciec, 
który był wielkim smakoszem – wspomina pani Anita. – W latach 
70’, kiedy trafiłam do Polski na sklepowych półkach królowała pust-
ka. Własna restauracja miała mi wynagrodzić te lata. Chciałam by 
w moim lokalu były te rzeczy, które lubiłam i pamiętałam z dzieciń-
stwa.

MałE INDIE

Bombay swoje podwoje otworzył w 1995 roku, czyli w okresie, 
kiedy kapitalizm w Polsce jeszcze raczkował, nie wszystko było wte-
dy łatwe do zdobycia, nie było tez specjalnie dużego wyboru.

– Na początku w Bombayu były do wyboru trzy wina oraz jeden 
rosyjski szampan i to nie najwyższych lotów – śmieje się pani Ani-
ta. – Oryginalne indyjskie przyprawy były niedostępne. Przywoziła 
mi je z Indii rodzina, razem z dekoracjami do wystroju restauracji. 
Za każdym razem, gdy byłam w Indiach na wakacjach, zwiedzałam 
najlepsze restauracje i podpatrywałam pracę tamtejszych mistrzów. 
Pytałam ich o rady i przenosiłam je na szczeciński grunt.

Pierwsi goście lokalu przeżyli szok. Indyjska kuchnia, uważana za 
jedną z najlepszych na świecie, oszołomiła ich wielością smaków 
i przypraw. Nieprzyzwyczajeni, nie zawsze wracali do restauracji.

– Dziś słyszę od pierwszych klientów, że im moja kuchnia nie sma-
kowała. A tak naprawdę, nie byli przyzwyczajeni do takiego jedze-
nia, bowiem my od blisko 20 lat podajemy to samo. Kiedy ludzie 
zaczęli podróżować ich gusta kulinarne, zaczęły się zmieniać.

Sekretem kuchni indyjskiej są przyprawy. Ich aromat i smak po-
woduje, że każde danie jest inne. W Bombayu do przygotowy-
wanego menu wykorzystuje się oryginalne i świeże produkty. Nie 
brakuje dań wegetariańskich, z których też słynie kuchnia indyjska. 
Są potrawy tradycyjne, które dostaniemy w każdej restauracji w In-
diach i dania będące ich wariacją.

– Moim ulubionym daniem jest tzw. „danie nic”, czyli jogurt z mąką 
cieciorkową. Jem je w każdą niedzielę, od wielu lat.

PaSJa, cZYLI SUKcES

Trudno znaleźć niezadowolonych klientów wychodzących 
z Bombayu. Ci, którzy kiedyś nie mogli się przekonać do egzotycz-
nej kuchni, teraz wracają. Można śmiało mówić o sukcesie.

– Wszystko w życiu należy robić z pasją – tłumaczy pani Anita. – 
Byłam samotną hinduską w Szczecinie, pochodzącą z kraju o wielu 
kolorach, smakach, zapachach i równie bogatą historią, której celem 
było podzielenie się tym z innymi ludźmi. Myślę, że mi się to udało.
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ery to naturalna, żywa materia. Za każdym 
razem środowisko, w którym ser jest produ-
kowany, jest odrobinę inne, tak jak inny jest 
sposób wyrabiania go przez człowieka, dlate-
go choć baza jest zawsze ta sama, sery nigdy 
nie będą identyczne – mówi Fabio Gustavo, 
właściciel La Caravelli.

Z PaSTWISKa Na NaSZE STOłY

Zanim trafią na nasze stoły, sery z włoskich delikatesów La Cara-
vella, które już od roku wzbogacają menu szczecinian muszą prze-
być skomplikowaną drogę, zaczynając od produkcji, przez dojrze-
wanie i selekcję po rafinowanie. Procesem tym zajmuje się firma 
Luigi Guffanti, której tradycje sięgają 1876 roku. Starannie wyse-
lekcjonowane sery, które pochodzą z niemal wszystkich regionów 
Włoch, przechowywane są w jaskiniach i piwnicach. W odpowied-
nim mikroklimacie, który wytworzony jest m.in. przez specjalnie wy-
budowany podziemny wodospad, sery dojrzewają i są rafinowane 
tak, by w pełni wydobyć bogactwo ich smaku. Najchętniej sięgamy 
po sery teoretycznie już nam znane – Mozzarellę, Pecorino, Gorgon-
zolę czy Parmezan. Istnieje jednak różnica między popularną u nas 
Mozzarellą z mleka krowiego, a tą oryginalną – z mleka bawolicy, 
tak jak inny smak ma Parmigiano Reggiano wytwarzany metodą 
rzemieślniczą od Parmigiano Reggiano produkcji przemysłowej. 
Dodatkowo poszczególne partie serów, które docierają do La Cara-
velli, także różnią się od siebie. Dla ludzi, którzy delektują się jedze-
niem będzie to dodatkowe urozmaicenie smaku. Każdy ser, który 
jest leżakowany przez Luigi Guffanti, przed eksportem do Australii, 
Japonii, Kanady czy USA, a teraz także do Szczecina, jest codziennie 
ręcznie czyszczony i obmywany miksturą wody, oliwy i soli, która 
stanowi jego naturalny konserwant.

SMaK WaKacJI W NaSZEJ KUcHNI

Nowych rodzajów sera szukamy najczęściej po urlopie, chcąc 
przywołać smaki poznane na wakacjach. W  La Caravelli znajdziemy 
ok. 350 gatunków sera z niemal wszystkich regionów Włoch. W sta-

łej ofercie jest ich ok. 20, na pozostałe trzeba odrobinę poczekać 
– sery można zamawiać z katalogu. Co ważne, nie musimy pamiętać 
ich nazwy – wystarczy podać region, w którym byliśmy na urlopie 
albo opisać smak poszukiwanego smakołyku, a właściciel dołoży 
starań, aby dopasować go do naszych oczekiwań. Na półkach de-
likatesów znajdziemy świeże, półdojrzałe i dojrzałe sery z mleka 
krowiego, bawolego, owczego i rzadziej także koziego. Ceny za-
czynają się już od 12-15 zł za porcję, a kończą na 166 zł za kilogram. 
Sery świeże lub półdojrzałe, np. Ricotta czy Mozzarella, pakowane 
są w małe formy, inne natomiast są porcjowane. Najdroższe potra-
fią kosztować nawet kilka tysięcy euro za kilogram. Na które się zde-
cydować? – Każdy pyta, który jest dobry. Odpowiadam, że każdy, to 
tylko kwestia gustu, czy wolimy bardziej delikatne, czy mocniejsze 
aromaty serów – mówi Fabio Gustavo.

s
ich smak i zapach bywa dyskusyjny, ale dla koneserów jest wyznacznikiem jakości. 
idealne na przystawkę, dodatek albo danie główne, przypominają nam o gorących 

wieczorach włoskich wakacji. Jedno jest pewne - polacy kochają sery.

aUtOr: karina tessar

kulT sera

Historia zaklęta w serze
Niektóre sery mają nawet ponad tysiącletnią historię. Do ta-
kich należy włoska Gorgonzola, jeden z najbardziej znanych 
na świecie serów z niebieską pleśnią. Podawana z musztarda-
mi i konfiturami owocowymi lub warzywnymi, winem, piwem 
lub chlebem zapewnia perfekcyjną równowagę bogatych nut 
aromatycznych i wyjątkowego smaku. Smakowo podobny 
do Gorgonzoli jest Casu Marzu, który produkowany jest tylko 
na Sardynii. Znany jest głównie z larw much, które wprowa-
dzane są do niego w celu wywołania fermentacji. Żywe larwy 
skaczą na wysokość nawet 15 cm, a osobom, które nie chcą 
spożywać sera z robakami, podaje się go po ich wcześniej-
szym usunięciu. Północne Włochy też mają swoją specjalność. 
Formaggio di Fossa oznacza dokładnie ser z dołka i pochodzi 
z regionu Romagna. Jest to przeważnie ser z owczego mleka, 
który w okresie jesiennym leżakowany jest w dziurze wydrą-
żonej w tufie wulkanicznym nawet przez 100 dni. Dół musiał 
być specjalnie przygotowany – kilkukrotnie wypalany w celu 
dezynfekcji, wyłożony sianem, na którym leżakowany jest ser 
przysypany piaskiem. Tradycja jego wytwarzania sięga końca 
XV wieku.
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siążka Marioli Pryzwan pt. „Bursztynowa dziewczyna. Anna 
Jantar we wspomnieniach”, to kolejna, po książce o Annie 
German, propozycja znanej biografistyki, która ma na 
swoim koncie między innymi książki o Zbyszku Cybul-

skim, Marii Dąbrowskiej, Władysławie Broniewskim, czy Marii Pawli-
kowskiej - Jasnorzewskiej. Przepięknie wydana, pełna ilustracji, także 
ciekawych, a czasem nieznanych faktów z życia Anny Jantar, książka 
jest właśnie taką perełką wydawniczą, którą oddała nam w przed-
dzień 34 rocznicy tragicznej śmierci piosenkarki, Mariola Pryzwan.

Prócz wspomnień przyjaciół, koleżanek ze szkoły, menadżerów 
pracujących z artystką, bardzo cennymi wspomnieniami są te z naj-
bliższego otoczenia. Specjalnie na potrzeby książki przemówił oj-
ciec i matka Anny, jej matka chrzestna, brat, mąż – Jarosław Kukulski 
i córka – Natalia. Autorka nie unika także trudnych tematów. Wspo-
minający mówią o problemach małżeńskich, o problemach z reper-

tuarem, o spadku popularności, o ostrej walce o utrzymanie przez 
Jantar pozycji na krajowym rynku muzycznym.

Mariola Pryzwan – jak wspomniałem powyżej – przyzwyczaiła nas 
do tego, że jej książki to nie tylko kopalnia wiedzy, ale także nie 
lada gratka dla oka. Teraz też czytelnik się nie rozczaruje. Ogrom-
na ilość zdjęć, dokumentów, dyplomów związanych z bohaterem 
książki. „Bursztynowa dziewczyna” aż mieni się od ikonograficznych 
rarytasów.

Na pewno dziegciu do miodu (którym jest przecież dla każdego 
autora wydanie książki) dodał Super Ekspress wydając dzień póź-
niej broszurę, bo książką tego nazwać nie można, pod identycznym 
tytułem. Nie komentuję braku wyczucia czy oczywistego łamania 
dobrych obyczajów. Powiem tylko, że broszura Super Ekspresu, 
nota bene pełna błędów rzeczowych (!), nijak się ma do książki Ma-
rioli Pryzwan.

RAFAŁ PODRAZA
dziennikarz, autor książek. Jego pierwsza książ-
ka Magdalena, córka Kossaka (PIW, 2007) wy-
wołała renesans twórczości Magdaleny Samo-
zwaniec. Na kanwie tego sukcesu opracował 
i wydał niepublikowane dotąd książki pisarki: 
Z pamiętnika niemłodej już mężatki (W.A.B., 
2009) i Moja siostra poetka (PIW, 2010). Opra-
cował także dzienniki wojenne Marii Pawlikow-
skiej - Jasnorzewskiej Wojnę szatan spłodził. 
Zapiski 1939-45 (AGORA, 2012).

prestiżowe KsiążKi
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autor: mariola Pryzwan

Tytuł: Bursztynowa Dziewczyna. 
Anna Jantar we wspomnieniach

wyd. marginesy, 2014
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inęło trochę czasu od pierwszej edycji in-
SPIRacJI. To ekstremalnie dużo czy eks-
tremalnie mało?

– Patrzę na nas i widzę, że jesteśmy ciągle 
młodzi (śmiech). Z drugiej strony – masa-
kra. Wyobraź sobie, że w czasie pierwszej 
edycji zachodzisz w ciążę i na tegoroczny 
festiwal przychodzisz z dziesięcioletnim 

młodym człowiekiem. Czas leci…
Od czego się to wszystko zaczęło?
– Historia jest taka, że pracujący wtedy z nami, wówczas niespełna 

dwudziestoletni Radek Nagay, ubrał się w garnitur, wziął od ojca 
laptopa i w takim menadżerskim, „poważnym” outficie wybrał się 
ze mną do wszystkich instytucji kulturalnych z ofertą współpracy 
(śmiech). Mieliśmy opracowany plan gry: artysta i menadżer pro-
ponują zorganizowanie szeregu wystaw i szukają pomocy. Nie my-
śleliśmy wtedy o tym jak o cyklu imprez, które będą się odbywały 
corocznie. Tak przygotowani, z konkretnym pomysłem, zrobiliśmy 
ogromne wrażenie. inSPIRACJE wystartowały jako inicjatywa grupy 
przyjaciół. Dopiero przy drugiej edycji nabrało to mocy festiwalu. 
Zobaczyliśmy wtedy, jaki jest głód sztuki w tym mieście. Dobrym 
tego przykładem był wernisaż Galerii Bezdomnej w nieistniejącym 
już Barze Extra. Wpadły tam tłumy ludzi, a impreza trwała do późnej 
nocy. Ludzie byli wręcz podekscytowani możliwością uczestnicze-
nia w tym wydarzeniu. Przez te dziesięć lat przez inSPIRACJE prze-
winęło się dużo fantastycznych osób. Wiele z tych postaci poszło 
własną ścieżką artystyczną, podostawało się na uczelnie wyższe, 

zaczęło tworzyć własne projekty. To chyba świadczy o tym, że pełni-
liśmy również rolę edukacyjną.

Każdej edycji festiwalu przewodzi konkretne hasło. Były już 
m.in. „space”, „memoris” „glamour”, „genesis”, w tym roku mamy 
„xtreme”. Według jakiego klucza wymyślasz przewodnie hasło in-
SPIRacJI?

– Hasło z jednej strony musi być konkretne, z drugiej szerokie. 
Musi dać artyście swobodę wypowiedzi. Ważne jest, by nie było 
martwe, żeby było aktualne i w jakiś sposób odnosiło się do rze-
czywistości. Hasło to jedno, obok niego wprowadziliśmy również 
medium przewodnie. Raz był to komiks jako dominująca forma 
wyrazu, drugi raz moda i fotografia fashion, w tym roku jest dużo 
performance’u.

m
coroczna zmiana konwencji, uciekanie od prezentowania ciągle tych samych nazwisk, 
unikanie „celebryctwa”, czyli że trzeba kogoś pokazać, bo jest akurat popularny - to 

wyróżnia szczecińskie inspiracJe wśród innych festiwali - uważa ich szef, krzysztof 
ked Olszewski. impreza ma już dziesięć lat. swój jubileusz postanowiła uczcić 

ekstremalnie, bowiem to „xtreme” będzie hasłem przewodnim tegorocznej edycji. 

rOzmawiała: aneta DOLeGa

insPirujĄca dekada

Od początku istnienia inSPIRACJI w festiwalu wzięło udział 
blisko 600 artystów z całego świata. Znaleźli się wśród nich, 
m.in. tak wybitni reżyserzy filmowi jak Peter Greenaway, Lech 
Majewski i Zbigniew Rybczyński, legendarny fotograf Hel-
mut Newton, gwiazda dizajnu Karim Rashid, kontrowersyjny 
rzeźbiarz David Cerny, jeden z najciekawszych projektantów 
mody młodego pokolenia Krzysztof Stróżyna, znakomici au-
torzy komiksów, czyli Jakub Rebelka i Przemek „Trust” Tru-
ściński, genialny fotograf i performer Maurycy Gomulicki i tak 
nietuzinkowi artyści jak Gregor Schneider, Democracia, Mał-
gorzata Abakanowicz czy Hauschka.
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Która według ciebie edycja inSPIRacJI była najmocniejsza?
– „Glamour” dodało nam wiatru w żagle i pozwoliło robić rzeczy 

spektakularne. Udało nam się połączyć sztukę z modą, zaprosić 
do współpracy głośne nazwiska, zgromadzić ogromną ilość ludzi. 
Samo postawienie pawilonów na Wałach Chrobrego, gdzie odby-
wały się wystawy, koncerty, pokaz mody Krzysztofa Stróżyny, choć 
ryzykowne, odbiło się echem. Wyszliśmy też poza Szczecin, gosz-
cząc w berlińskim muzeum Helmuta Newtona.

co wyróżnia InSPIRacJE na tle podobnych przedsięwzięć 
w Polsce?

– Myślę, że coroczna zmiana konwencji, uciekanie od prezento-
wania ciągle tych samych nazwisk, unikanie „celebryctwa”, czyli że 
trzeba kogoś pokazać, bo jest akurat popularny. Nieprzestrzeganie 
regulaminu, że na konkurs, który zawsze towarzyszy festiwalowi, 
mogą swoje prace zgłaszać osoby do 35 roku życia, co dominuje 
niemal w całej Europie. To pracuje na charakter tej imprezy. Hasło 
jest potrzebne, żeby trzymać nas w dyscyplinie.

Tegoroczne hasło, które doskonale wpisuje się w naszą rzeczy-
wistość brzmi „xtreme”. Jak bardzo ekstremalny będzie tegorocz-
ny festiwal?

– Zarzucono nam, że ostatnio zrobiło się u nas biblijnie: „gene-
sis”, „paradise”, „apocalypse”. Pomyślałem, że trzeba to zmienić, że 
te dziesięć lat skłania po sięgnięcie do tradycji. I przypomniała mi 
się bardzo dobra szkoła polskiego perfomance’u, czyli rzeczy rady-
kalne, szczere, często dotykające fizyczności, na pograniczu zdro-
wia. Będzie też mocno egzotycznie, pokażemy artystów z Tajlandii, 
Australii, Japonii. Samo hasło, jak słusznie zauważyłaś, odnosi się 
do tego, co dzieje się aktualnie. Będzie więc wątek ekstremalności 
totalitarnej, czyli zjawiska związanego z polityką, będzie watek wiary 
związany, m.in. z sektami, będą uzależnienia, i to o czym mówiłem 
wcześniej ekstremalność w samym wyrazie.

Jak myślisz, udało wam się zainspirować Szczecin?
Festiwal odbywał się i w marcu i w czerwcu, niezależnie od 

wszystkiego i zawsze cieszył się dużą popularnością. Są stali goście, 
ale pojawiają się też nowi, młodzi ludzie. Ale mam świadomość, że 
nie będzie to trwało wiecznie. Na pewno po tych latach będziemy 
chcieli coś zmienić w formule festiwalu. Zwyczajnie, żeby nie zgnu-
śnieć.

Dziękuję za rozmowę.

R E K L A M A



czyli subiektywny przegląd wydarzeń
PresTiŻowe imPrezy

Teresa Werner

Mfa Kera & Mike 
Russell

Shanna Waterstown

Tym, którzy nie 
powrócili z morza...

Wielki Turniej 
Tenorów

Asaf Avidan Roller Poster

Magda 
Piskorczyk

Piosenkarka pochodzi z Nakła 
Śląskiego. Karierę muzycz-
ną rozpoczęła, jako nastolat-
ka w Zespole Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. Karierę solową rozpo-
częła w 2011 roku. Jej pierwsza 
płyta „Spełnić marzenia” osią-
gnęła status złotej płyty. Śpie-
wała na największych scenach 
muzycznych, min. w Carnegie 
Hall, Broadwayu, a także Japo-
nii, Chinach czy Republice Po-
łudniowej Afryki. W 2013 roku 
została odznaczona honorową 
odznaką „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Piosenkarka wystąpi 
po raz pierwszy dla szczeciń-
skiej publiczności.
Szczecin, Teatr Letni, 
13 czerwca, godz. 19.00

Na scenie Free Blues Clubu 
wystąpi Mfa Kera i Mike Russell, 
duet tworzący formację grającą 
muzykę etniczną z elementami 
bluesa, salsy czy jazzu. Woka-
listka, Mfa Kera pochodzi z Ma-
dagaskaru. Współpracowała 
min. z Johnem Lee Hookerem 
czy Miltonem Bucknerem. Mike 
Russell jest amerykańskim wo-
kalistą, gitarzystą i kompozy-
torem. W latach siedemdzie-
siątych jego zespół - Walter 
Forest współpracował z An-
dym Warholem. Wokalistów na 
scenie wspomagać będą: Kwa-
me Sometimer – bass (Ghana), 
Joe Dicarl – drums (New York), 
Famson Akinola – perkusjona-
lia (Nigeria).
Szczecin, Free Blues club,
14 czerwca, godz. 21.00

Urodzona na Florydzie artystka 
od najmłodszych lat kształciła 
się muzycznie. Jako nastolat-
ka wystąpiła w słynnym teatrze 
Apollo jako finalistka konkursu 
muzycznych talentów. W 1994 
roku Shanna Waterstown na-
grała pierwszy singiel, który 
rozszedł się w liczbie 75 tysięcy 
egzemplarzy. „Inside my Blues” 
jest pierwszym w pełni blueso-
wym albumem pochodzącym 
z 2008 roku, który wypełniły 
własne kompozycje artystki. 
Obecnie jest jedną z najmłod-
szych artystek bluesowych, któ-
ra wśród fanów zyskała miano-
„Blues Woman”.
Szczecin, Free Blues club, 
27 czerwca, godz. 21.00

Koncert poświęconym tym, 
których morze zabrało na 
wieczną wachtę. Na Cmenta-
rzu Centralnym goście Ope-
ry na Zamku usłyszą utwory 
Adagietto z V symfonii Gu-
stawa Mahlera, Metamorfozy 
Ryszarda Straussa i Adagio na 
smyczki Samuela Barbera oraz 
wokalizę z filmu "Dziewiąte 
wrota" autorstwa Wojciecha 
Kilara. Orkiestrę poprowadzi 
Jerzy Wołosiuk. Granej mu-
zyce towarzyszyć będzie ilu-
minacja potęgująca nastrój 
wieczoru. Wydarzenie co roku 
gromadzi ponad tysięczną 
publiczność.
Szczecin, cmentarz centralny, 
14 czerwca, godz. 21.00

Po raz kolejny tenorzy z całe-
go świata będą rywalizować 
o względy szczecińskiej pu-
bliczności. Od lat dziewięćdzie-
siątych szczecińska publiczność 
ma szansę słuchać znanych 
i lubianych arii wykonywanych 
przez najlepszych tenorów z ca-
łego świata. W tym roku konkurs 
odbędzie się w Teatrze Letnim. 
Tenorzy w pierwszej części wy-
konają słynne arie operowe, 
a w drugiej będą bawić publicz-
ność fragmentami operetek 
i pieśniami neapolitańskimi. 
Program uzupełnią fragmenty 
orkiestrowe w uwerturach do 
sławnych oper i operetek pod 
batutą znanych i doświadczo-
nych dyrygentów.
Szczecin, Teatr Letni, 
28 czerwca, 20.30

Piosenkarz rockowy i bluesowy, 
autor tekstów i piosenek, uro-
dzony w Jerozolimie, rocznik 
1980 – Asaf Avidan – wystąpi 
w czerwcu na Dziedzińcu Zam-
ku Książąt. Porównywany do 
Janis Joplin i Roberta Planta. 
Związany z grupą Asaf Avidan 
& The Mojos – izraelskim zespo-
łem folk - rockowym. Asaf Avi-
dan znany polskiej publiczności 
głównie dzięki światowemu hi-
towi "One Day". Dwa lata temu 
artysta skupił się na solowej ka-
rierze, której owocem jest „Avi-
dan in a Box” pierwszy akustycz-
ny album wydany w 2012 r.
Szczecin, Zamek Książąt 
Pomorskich, Duży Dziedziniec, 
24 czerwca, godz. 20.00

Pierwszy Ogólnopolski Przegląd 
Plakatu Autorskiego, którego 
organizatorem jest Akademia 
Sztuki w Szczecinie oraz Wirtual-
na Galeria Roller Poster.pl. Part-
nerem wernisażu jest Trafostacja 
Sztuki. Podczas wystawy będzie 
można zobaczyć ponad sie-
demdziesiąt plakatów uznanych 
polskich twórców grafiki projek-
towej. Przegląd poświęcony jest 
konkretnemu zjawisku self - edi-
tion, „czyli wydawania i upublicz-
niania projektów własnym sump-
tem bez komercyjnego zlecenia 
w celu subiektywnej wypowiedzi 
artystycznej”. Wystawę będzie 
można oglądać do 18 lipca. 
Szczecin, Trafostacja Sztuki, 
17 czerwca, godz. 18.00

Wokalistka zaprezentuje Afro 
Groove, czyli wielobarwne, 
dynamiczne i bardzo osobiste 
połączenie muzyki o korzeniach 
afro - amerykańskich z rytmami 
i melodiami etnicznymi. „Afro 
Groove” to również album 
z dwa tysiące dwunastego roku, 
nagrany z amerykańskim wo-
kalistą Billym Gibsonem. Płyta 
była nominowana do nagrody 
Fryderyk 2012. Artystka wystę-
puje na wielu międzynarodo-
wych festiwalach i konkursach 
z dużymi sukcesami. Wokalistce 
na scenie towarzyszyć będzie 
Aleksandra Siemieniuk – gitara 
dobro, akustyczna i elektryczna 
oraz Bartosz Kazek – perkusja 
i instrumenty perkusyjne.
Szczecin, Rocker club, 
15 czerwca, godz. 19.00
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czyli szczecińskie klejnoty
diameNTy, szmaragdy i złoTo 
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ednym z najcenniejszych i najpiękniejszych 
zabytków w bogatej kolekcji Muzeum Naro-
dowego w Szczecinie są klejnoty książąt z dy-
nastii Gryfitów. To jeden z najwspanialszych 

zbiorów renesansowej biżuterii zachowany do na-
szych czasów. Pracownicy Muzeum Narodowego 
w Szczecinie na pytanie o wartość klejnotów bez 
namysłu odpowiadają: bezcenna! 

W zbiorze kilkunastu zdobnych zabytków na 
szczególną uwagę zasługuje Egreta Księcia Fran-
ciszka wykonana około 1600 roku w hamburskim 
warsztacie Jacoba Moresa Starszego, który tworzył 
także dla królów Danii i elektorów saskich. Ozdoba 
służyła do przypinania na kołpak lub kapelusz pęku 
prawdziwych piór (nomen omen na wystawie można 
zobaczyć i sam kołpak). Książęcy klejnot to niezwykle 
misterny warsztat, w całości wykonany z najczystszego złota wysokiej 

próby. Jest pełen wdzięku i subtelny jak piórko. Nie-
stety do dziś zachował się szczątkowo – pierwotnie 
zdobiony był 83 diamentami i perłami – mimo to 
i tak zachwyca. Egreta zbudowana jest z dwóch 
części – rozety oraz wieńczącego ją pęku piór. 
Główną ozdobą jest umieszczony na samym środ-
ku pokaźnych rozmiarów diament, otoczony kilku-
nastoma, podobnymi lecz znacznie mniejszymi. 
Nie zachowały się wieńczące pióra perły, są za to 
w pokaźnej ilości kolejne drogocenne diamenty. 
Dzięki specjalistycznemu oświetlaniu klejnot ba-
jecznie się mieni. Piękno w najlepszym i najczyst-
szym wydaniu. 

Rodowymi klejnotami książąt szczecińskich 
można zachwycać się na nowocześnie zaaranżo-
wanej wystawie „Złoty wiek Pomorza” w Galerii 

Sztuki Dawnej przy ulicy Staromłyńskiej 27.

j

postanowiłem przyjrzeć się klejnotom pokazywanym w szczecińskich muzeach 
(ulegając jednocześnie fascynacji historią dawnego księstwa pomeranii i nieco 

maniakalną chęcią jej propagowania). zaczynamy nowy cykl, co miesiąc będziemy 
prezentować najcenniejsze szczecińskie skarby - złoto, diamenty, szmaragdy 

i inne drogocenne kamienie. będzie pięknie!
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Nagroda literacka Gryfia

28 czerwca, w trakcie uroczystej gali, poznamy laureatkę 
trzeciej edycji Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia 

przyznawanej przez Kurier Szczeciński. "Kochałam, kiedy odeszła" 
Anny Augustyniak, "Papusza" Angeliki Kuźniak, "Dziunia" Anny M. 
Nowakowskiej, "Bukareszt. Kurz i krew" Małgorzaty Rejmer oraz 
"Ciemność. Resort SPA" Katarzyny Ewy Zdanowicz to pięć książek, 
które znalazły się w finale. Finalistki zostały ogłoszone podczas War-
szawskich Targów Książki, największej tego typu imprezie w Polsce. 
Wyboru dokonało jury w skład którego wchodzą Joanna Laprus 
-Mikulska (przewodnicząca), prof. UW Robert Cieślak, dziennikarz 
"Kuriera" i znany pisarz Artur Daniel Liskowacki oraz dziennikarz 
Radia Szczecin Konrad Wojtyła. Pomysłodawcą i organizatorem Na-
grody jest "Kurier Szczeciński". Współorganizatorem jest Szczeciń-
ska Agencja Artystyczna, a patronem – Miasto Szczecin. Wysokość 
nagrody to 50 tysięcy złotych. Przyznaniu Gryfii będzie towarzyszyło 
Miasteczko Literackie na placu Lotników, czyli wielka impreza pro-
mująca czytelnictwo, podczas której wystawią się wydawnictwa z ca-
łej Polski, zostaną także zorganizowane spotkania z pisarkami, Które 
odbędą się w salonie ProMedia przy al. Wojska Polskiego.             ds
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Ekstremalny jubileusz

ostatni weekend czerwca (27 – 29), w 13 Muzach odbędzie 
się jubileuszowa edycja festiwalu inspiracje, tym razem 

pod hasłem Xtreme. Extreme to wszystko, co radykalne, skrajne, 
niepojęte i wyjątkowe, najlepsze… I taka ma być tegoroczna im-
preza. Wśród atrakcji znalazła się wystawa „Kim jesteś?”. Wchodzą-
ce w jej skład prace poruszają problematykę szeroko rozumianego 
kryzysu tożsamości. Poszukują jednocześnie piękna w wielości, jak 
i wskazują na niebezpieczeństwa wynikające ze zjawiska rozmywa-
nia się ludzkiej samoświadomości. Kuratorzy Agnieszka Mori oraz 
Mateusz Bieczyński zaprosili do projektu m.in. takich artystów jak: 
Ania Tomczyńska, Kimiko Yoshida, Chien – Hsien Wu i Marie – Lou 
Desmeules. Drugi ważny punkt programu to „Perfidia Perfearance 
IV”, czyli wystawa pod kierownictwem Przemysława Kwieka, który 
zgromadził artystów performatywnych. inSPIRACJE to również 
konkurs. W tym roku łączna pula nagród wynosi 20 tysięcy złotych. 
Nazwiska zwycięzców oraz laureata Grand Prix poznamy na uro-
czystej ceremonii wręczenia nagród. Szczegółowy opis festiwalu: 
www.inspiracje.art.pl                                                                             ad

w

 AURELIA KALICZYŃSKA
zaprasza swoich “starych” i nowych pacjentów

do gabinetów w:

aurelia.kaliczynska@kaliczynska.pl
www.kaliczynska.pl
kom. 666 641 651

Szczecinku
ul. Armii Krajowej 6b
tel. 48 94 372 07 36

Szczecinie
ul. Langiewicza 19/9
tel. 48 91489 32 00



CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ www.hahs-lekarze.pl                               tel. 91 422 06 49
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Perełki nieba

aturn i jego fantastyczne pierścienie, które rzucają niezwykły 
cień na planetę. były widoczne jednego z majowych wieczo-

rów. Grupa szczęśliwców mogła poobserwować, m.in. to ciało nie-
bieskie przez największy w Polsce teleskop amatorski Sowa i kilka 
pomniejszych instrumentów. Obserwację zorganizowało na Wa-
łach Chrobrego Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii we 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Prócz Saturna miłośnicy 
cudów wszechświata zobaczyli również, będącego stosunkowo 
blisko Ziemi w ostatnich 2 miesiącach, Marsa, a także fantastycz-
ną gromadę gwiazd: M13, mgławicę, która wygląda jak obwarza-
nek lub pierścień: M57, słynną galaktykę Sombrero oraz perełkę 
wśród gwiazd: Albireo – gwiazdę „podwójną”, która w dużym po-
większeniu rozdziela się na dwie osobne gwiazdy, z których każda 
ma odmienny kolor  Prócz pięknych „perełek” wiosennego nieba 
zaprezentowano, również popularne aplikacje komputerowe - 
mapy nieba, dzięki którym wyszukiwanie obiektów na niebie staje 
się dziecinnie łatwe.                                                                             ad

s

Brytyjski szczecin

olejna edycja imprezy Biznes, Sztuka & Szczecin za nami. Tra-
dycyjnie klub Rocker zgromadził sporą grupę bardzo atrak-

cyjnych gości: szczecińskie środowisko biznesmenów, międzynaro-
dowe gwiazdy sceny muzycznej, znanych polityków oraz lokalnych 
twórców. Czerwcowe wydanie miało brytyjski posmak i zostało 
poświęcone kulturze anglosaskiej. Wśród gości pojawił się szcze-
ciński Sherlock Holmes, czyli Marek Łuczak, który w policji zajmuje 
się odzyskiwaniem zabytków, a do tego jest autorem kilkudziesię-
ciu książek poświęconych historii Pomorza Zachodniego. Szalenie 
popularny angielski humor reprezentował genialny jak zawsze An-
drzej Poniedzielski, który swoim anielskim głosem zaśpiewał kilka 
smutno-śmiesznych piosenek. Największą jednak muzyczną atrak-
cją był występ Szkota Raya Wilsona, wokalisty grupy Genesis i lidera 
rockowego zespołu Stiltskin. Ten obdarzony fantastycznym głosem 
artysta związany jest z Polską także w życiu prywatnym. Na stałe wraz 
ze swoją partnerką mieszka w Poznaniu. Kolejną bardzo „brytyjską” 
osobą, która odwiedziła Rockera tego wieczoru był konsul Wielkiej 
Brytanii Ryszard Jacek Karger Jr. Jego wizycie towarzyszyła degu-
stacja win… hiszpańskich.                                                                       ad
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Muzyczna podróż w czasie

godnie z zapowiedziami tegoroczna XI edycja Szczeciń-
skiego Festiwalu Muzyki Dawnej obfitowała w niecodzien-

ne brzmienia i interpretacje oraz wspaniałą atmosferę. Wśród 
wykonawców znaleźli się wybitni soliści i zespoły w różnorodnym 
repertuarze. Podziwialiśmy m.in. Bożenę Korczyńską, Łukasza Du-
lewicza i Andrzeja Białkę. Nie zawiodła festiwalowa publiczność, 
która w sposób entuzjastyczny przyjmowała kolejne koncerty 
w Stargardzie, Jüterbogu i Szczecinie. Koncert finałowy z cyklu 
Beethoven non plus ultra z udziałem światowej sławy pianisty 
amerykańskiego Kevina Kennera przyciągnął komplet publicz-
ności, która długo oklaskiwała dzieła orkiestrowe Ludwiga van 
Beethovena. Koncert ten stał się bezsprzecznie jednym z najwięk-
szych wydarzeń muzycznych w Szczecinie, a ta trwającą nieprze-
rwanie od dziesięciu lat impreza stawia nasze miasto w pierw-
szym rzędzie ośrodków kulturalnych w kraju i Europie. Festiwal 
organizowany jest przez Fundację Akademia Muzyki Dawnej i od 
2006 roku objęty jest honorowym patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.                                                               kt
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GOŚĆ/INNE sPOIwa

h Hasłem tegorocznych Spoiw Kultury jest gra słowna GOŚĆ/
INNOŚĆ. Publiczność i twórcy będą konfrontować się z te-

matem goszczenia Innego, relacji między swoim a obcym, zapra-
szanym a wykluczonym. Na początku lipca do Szczecina zjadą 
artyści z 14 krajów. Gośćmi specjalnym (zaproszonymi, nie wyklu-
czonymi) będą twórcy realizujący projekt no.theatre.pl. Tytuł – żarto-
bliwie: no theatre, please! – wskazuje na kraje (Norwegia i Polska), 
ale też na koncepcję odteatralnienia działań wchodzących w dialog 
z żywą tkanką miasta. W projekcie biorą udział m.in. Teatry Usta 
Usta i Strefa Ciszy, Impure Company, Happy Gorilla Dance oraz 
Fiksdal/Langgård/Becker. Ciekawie zapowiada się multimedialno 
– teatralne widowisko „Faktory” Teatru Ósmego Dnia, które zoba-
czymy w hali K1 Stoczni Szczecińskiej. Muzyka na festiwalu to m.in. 
unikatowy korsykański wielogłos A Filetta, kapela Hałasów, Dakh 
Daughters oraz szczecińska Dikanda. Publiczność – zaproszona, nie 
wykluczona – nie będzie musiała kupować biletów. Na wszystkie 
wydarzenia – wstęp wolny.                                                                  nath
Festiwal Spoiwa Kultury, 28 czerwca – 5 lipca 2014
Szczegółowy program: www.kana.art.pl

 ul. Alicji 7     |     Mierzyn-Szczecin     |     tel. 508 288-902     |     www.psychologdlaciebie.com

PROFESJONALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA,
TERAPEUTYCZNA I SEKSUOLOGICZNA DLA OSÓB
DOROSŁYCH, DZIECI, MŁODZIEŻY.
OFERUJĘ SPOTKANIA INDYWIDUALNE,  RODZINNE I DLA PAR

Eliza Omelańczuk

Oferuję Państwu profesjonalną pomoc psychologiczną, terapeutyczną, seksuologiczną - aby 
wysłuchać Was, dać wsparcie i znaleźć rozwiązanie dla Waszego, może jeszcze nie określonego 
i wyrażonego problemu. Z mojej strony mogą liczyć Państwo na pełną szacunku życzliwości 
i zrozumienia atmosferę popartą zaangażowaniem, wiedzą i osobistym doświadczeniem.
Państwa motywacja do rozmowy jest moją motywacja do poznania Was i pomocy Wam.
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zasadzie trudno tę książ-
kę zdefiniować. Dla jed-
nych to historia Pomorza 
Zachodniego, dla innych 

książka kucharska. A tak naprawdę jedno 
i drugie. Co więcej, trzeba przyznać, że dzieło 
to może być sporym zaskoczeniem dla wielu 
miłośników historii. Jeżeli wydawało im się, że 
wszystko już wiedzieli to zmienią zdanie. Cho-
ciaż było o Bolesławie Krzywoustym.

Początek XII wieku. Książę Bolesław III zwa-
ny Krzywoustym rusza na Pomorze Gdańskie. 
Zdobywa Gdańsk, a potem Słupsk. Cel jasny 
– powiększenie swojego terytorium, władzy, 
a także majątku. Pomorskie miasta uznają 
jego zwierzchnictwo, a książeta są zdegrado-
wani do roli komesów grodowych. Kolejnym 
miejscem na mapie podbojów jest Pomorze 
Zachodnie. Tyle oficjalna, powszechnie znana 
historia Bolesława. Tymczasem Dariusz Sta-
niewski i Bolesław Sobolewski w stylu Bogu-
sława Wołoszańskiego i jego „Sensacji XX wieku“- ujawniają inne, 
nieznane dotąd przyczyny wypraw księcia Bolesława.

„Bolesław nagle zerwał się na równe nogi. A na jego twarzy po-
jawił się jego sławny grymas – ni to uśmiech, ni to wyraz gniewu. 
Może stąd nazywano go Krzywoustym. Ale on nagle zrozumiał, cze-
go mu potrzeba – ryby! Świeżej, tłustej ryby! Nie jakieś suszonej, 
przywożonej przez kupców. Świeżej, prosto z morza! 

- Siodłać konie! Szykować oręż! Ruszamy w bój! – wykrzyknął po-
ruszony Bolesław.“

I tak właśnie zaczął się podbój Pomorza Zachodniego.
Autorzy dzięki swojej wnikliwej pracy badawczej wskazują też 

na inne nieujawnione dotąd fakty historyczne. I tak z rybą związał 
się też inny sławny Polak – hetman Stefan Czarniecki, który w 1657 
roku najeżdżał Pomorze Zachodnie. W trakcie ciężkiej pracy podbi-
jania, palenia i plądrowania – wojska hetmana chętnie odpoczywały 

w okolicach Ińska. Zdaniem autorów książki 
– powód był oczywisty – tamtejsza sielawa.

Ciekawy efekt dały badania postaci Otto 
von Bismarcka, żelaznego kanclerza Rzeszy 
Niemieckiej. Młody Otto właśnie w Szczeci-
nie napisał list z oświadczynami do ojca swo-
jej przyszłej żony. List się spodobał, a on sam 
został przyjęty. Co było powodem? Autorzy 
odkryli przyczynę natchnienia – to zupa, 
a konkretnie kartoflanka i ozorki podane 
przy ul. Młyńskiej w Szczecinie. To właśnie te 
potrawy spodowały natchnienie żelaznego 
kanclerza. Późniejsze jego losy są powszech-
nie znane, mając już swoją ukochaną przy 
boku mógł skupić się na zdobywaniu wła-
dzy, a następnie podbijanu Europy.

Literaci zwracają też uwagę na najbardziej 
tragiczne momenty w historii Szczecina. 
Jest więc rozdział o tym, że książe Jan Fry-
deryk zabił swojego błazna kiełbasą, a także 
o buncie mieszczan z powodu podwyżki ak-
cyzy na piwo. Dwudniowe zamieszki zmusiły 

panującego w 1616 roku księcia Filipa II do cofnięcia podwyżki. 
Sobolewskiemu i Staniewskiemu nie umykają też problemy nie-

równości społecznych. I tak szczeciński kat, który ściął Sydonię von 
Borck, był słabiej wynagradzany niż jego koledzy. Pensja kata zależała 
od kondycji samorządu, stąd dysproporcje w zarobkach – np. za ła-
manie kołem w Koszalinie płacono 5 florenów, a w Lęborku 1 florena 
i 32 szelągi. 

No i ważna rzecz odnośnie historycznych przepisów, które zna-
lazły się w książce. Drodzy czytelnicy: jeżeli stosujecie współczesne 
diety i ich zbilansowanie, liczycie kalorie, węglowodany, spalanie, 
wchłanianie, przetwarzanie, tłuszcze, wodę, cukier, robicie pomiary, 
regulujecie czas i liczbę posiłków – krótko rzecz biorąc – katujecie 
się zapominając przy tym o smaku... to lepiej ich nie czytajcie. A dla 
tych co lubią po prostu smacznie zjeść, no i najważniejsze mają po-
czucie humoru i dystans do świata – serdecznie polecam.

IŃSKO, al. Spacerowa 5, 73-140 Ińsko, tel. +48 91 56 23 092, +48 604 912 006, e-mail: rs10@wp.pl, www.owpromyk.pl

MAGICZNY ZAKĄTEK NAD JEZIOREM IŃSKO

Zapraszamy w swoje gościnne
progi na pełen ciszy i spokoju
wypoczynek na łonie natury

 
ORGANIZUJEMY: weekendy, konferencje, imprezy

integracyjne, wesela z noclegami, wczasy
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hisToria rybĄ i mięsem sPisaNa

darek staniewski i bolesław sobolewski

"W szponach Gryfa. szczecin i Pomorze Zachodnie - Historia od kuchni"
wydawnictwo zapol

O ile bogusław wołoszański miał swoje „sensacje XX wieku“ to Dariusz staniewski 
i bolesław sobolewski stworzyli sensacje tysiąclecia. i jeżeli wydawało się wam, 

drodzy czytelnicy, że wszystko już wiedzieliście o szczecinie, to jesteście w błędzie 
- o nowej książce „w szponach Gryfa“ dwójki autorów - pisze michał stankiewicz. 

w
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ierwszych w tym roku, ale dających już przed-
smak tego co nas czeka przy okazji jesiennych 
wyborów samorządowych. Kłótnie polityków róż-
nej orientacji, ciągnące się jak przysłowiowe „fla-
ki z olejem” audycje poświęcone wyborom do 
europarlamentu i wreszcie wywołujące u więk-

szości najpierw śmiech, a potem zażenowanie – wyborcze spoty re-
klamujące różnorakie partie czy ugrupowania. I teraz wyjaśnienie dla 
moich przyjaciół, którzy podejrzewam są mocno zdziwieni tymi kilko-
ma zdaniami na początek mojego comiesięcznego felietonu. Bobala 
i polityka – to niemożliwe. Jestem osobnikiem raczej apolitycznym 
i jeżeli nawet mam jakiś ulubionych polityków czy ugrupowania, to 
publicznie o tym się nie wypowiadam. Dlaczegowięc polityka znala-
zła się w felietonie ukierunkowanym na jednak dużo milszą dziedzinę 
życia jaką jest sport? Otóż ma to swoje wytłumaczenie. Przy okazji 
eurowyborów odbyło się w Krakowie referendum. A jego temat już 
był z kręgu moich zainteresowań. Chcemy zimowej olimpiady pod 
Tatrami czy nie chcemy? I niestety dla wielu, niestety dla polskiego 
sportu i niestety dla promocji naszego kraju odpowiedź jednoznacz-
nie brzmiała – nie chcemy. A właściwie nie chcą go mieszkańcy stoli-
cy Małopolski, bo przecież tylko oni głosowali. I zaczęło się. W całej 
Polsce głosy oburzonych obywateli. Górale prawie ogłaszają strajk 
z blokowaniem „Zakopianki” włącznie. Znani sportowcy, z Adamem 
Małyszem na czele, krzyczą w mediach, że to skandal i już nigdy taka 

szansa się nie powtórzy. Generalnie cała Polska skanduje: chcemy 
igrzysk! Cała Polska, ale nie mieszkańcy Krakowa. Oni jednak wybrali 
oszczędność na rzecz metra w mieście, remontu dróg czy większej 
ilości komunalnych mieszkań. Wybrali – chleb. Czy można ich za to 
ganić, obrażać czy negatywnie oceniać? Moim zdaniem nie. Soczi 
pokazało, że szczęśliwy z igrzysk (oczywiście poza sportowcami, 
szczególnie tymi, którzy zdobyli medale) był tylko prezydent Putin 
i jego najbliższe otoczenie. Mieszkańcy miasta ostatniej olimpiady ra-
czej wypowiadali się o imprezie w tonie negatywnym. Że straszny ba-
łagan, że wszystko robione „pod publiczkę”, że korupcja i brak pomy-
słu na wykorzystanie obiektów w przyszłości, że wcale nie zarobili na 
tym wydarzeniu. Czy w Polsce byłoby inaczej? Nie sądzę. Politycy nie 
odpuściliby takiej szansy zaistnienia, w finansowanie zaangażowany 
byłby cały kraj, a środki, które moglibyśmy przeznaczyć na sportowe 
wychowanie najmłodszych, uciekłyby w sferę kolejnych przetargów 
na roboty budowlane. Czy aby na pewno warto? Ja mówię nie. To 
jednak „tylko” olimpiada zimowa, dużo mniej popularna niż jej letnia 
siostra. Lepiej powalczyć o kolejne EURO, Mistrzostwa Świata w ja-
kiejś bardzo popularnej dyscyplinie, np. lekkiej atletyce. Splendor 
będzie porównywalny, a koszty kilkukrotnie mniejsze. Może przyjdzie 
taki czas, że gospodarka naszego kraju będzie tak mocna, że nie bę-
dziemy musieli wybierać pomiędzy chlebem a igrzyskami. I wtedy 
będę za zimową olimpiadą w naszym kraju. Ale dopiero wtedy.

Krzysztof Bobala

Krzysztof Bobala
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.

i po 
wyborach

P

felieton 85 

R E K L A M A



KroniKi86 

Polityka, sztuka i śpiew

fo
t.

 D
ag

na
 D

rą
żk

ow
sk

a

T radycyjnie w klubie Rocker doszło do spotkania znanych 
osobistości ze świata kultury, polityki i biznesu. Publiczność 

zabawiał jeden z gospodarzy aktor Piotr Gąsowski. Na scenie zagrał 
niezmordowany Lady Pank, zaśpiewała zmysłowa Olga Adamska, 
a świeżej muzycznej krwi dostarczył duet OHO!KOKO. Przepytywa-
ni byli marszałek i konsul Finlandii. Goście bawili się świetnie, a pu-
bliczność jeszcze bardziej. W czerwcu kolejna odsłona.                 ad

Artur Sawczuk, dyrektor 
Liceum Plastycznego

Olgierd Geblewicz, marszałek 
województwa zachodniopomorskiego

Polska wygrała z Niemcami!

Japońskie specjały
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maja okazał się szczęśliwym dniem dla polskiej reprezen-
tacji w meczu golfowym rozgrywanym z drużyną Niemiec 

na polu Falkensteinw Hamburgu. Towarzyskie imprezy golfowe 
mają być nową tradycją przed spotkaniami drużyn narodowych w 
piłce nożnej. Pomysłodawcami są Jerzy Dudek, były bramkarz pol-
skiej kadry i Sławomir Piński, szef pola golfowego w Binowie. Pol-
skę reprezentowali m.in. Jerzy Dudek, Krzysztof Materna, Tomasz 
Iwan, Zbigniew Boniek i senator Andrzej Person. Impreza odbyła 
się przy wsparciu Radia Szczecin.                                                       kt

okyo Sushi`n`Grill, nowa japońska restauracja otworzyła swo-
je podwoje. W lokalu znajdziemy szeroki wybór tradycyjnych 

potraw japońskich. Doświadczyli tego pierwsi goście Tokyo. Pod-
czas otwarcia zajadali się m.in.: sashimi (świeże ryby i owoce mo-
rza, krojone w kostkę lub płatki lekko przyprawione), nigiri (sushi 
składające się z kulki ryżu nakrytej plastrem świeżej ryby lub skoru-
piaka), uramaki (rulon z wodorostu nori napełniony różnymi skład-
nikami owinięty ryżem z sezamem) i tempurą (owoce morza lub 
warzywa w japońskim cieście smażone na głębokim oleju). Było 
smacznie.                                                                                               ad

Adolf Wysocki, konsul Finlandii, Aleksandra Kopińska - Szykuć, 
gospodyni wieczoru, Piotr Gąsowski, aktor

Henryk Sawka, satyryk, Stanisław Szudek, 
animator kultury, Dariusz Staśkiewicz, menadżer

Muzyczna gwiazda wieczoru Lady Pank

Duet OHO!KOKO, Akademia Sztuki

Sławomir Piński, Binowo Park, Zbigniew Boniek, prezes PZPN, Andrzej Person, 
senator RP, Tomasz Chaciński, Polskie Radio Szczecin, Krzysztof Materna, Jerzy Dudek

 Rafał Zmysłowski, CSV, Ewelina Zakrzewska, Sylwester Tutko, ICRC

Od lewej: Takafumi Akahoshi, zawodnik Pogoni Szczecin z rodziną, Kurosaki-San, szef kuchni Tokyo 
Sushi’n’Grill, Takuya Murayama, zawodnik Pogoni Szczecin i Mariusz Łuszczewski, właściciel restauracji
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Matthias Waraczewski, Real Estate 
– Cologne, Zbigniew Boniek, prezes PZPN

Adam Grochulski z żoną Danutą oraz Jan 
Kozłowski, dealer Toyoty z żoną Małgorzatą

Krzysztof Materna, Jerzy Dudek

Piotr Podzielny z żoną 
Aleksandrą i synem Tomaszem



wyznaczyli kierunki w biznesie
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usole Biznesu za 2013 rok wręczył najlepszym przedsiębior-
com prezydent Szczecina, Piotr Krzystek. W dziedzinie „In-

nowacja Roku” zwyciężyło centrum medyczne AMC Art Medical 
Center. Nagrodę odebrał jego współzałożyciel, dr Artur Śliwiński. 
Kapituła doceniła też „Inwestycję Roku”, za jaką uznano biurowiec 
Lastadia na Łasztowni firmy SGI, a „Firmą dla Szczecina” okrzyknięto 
przedsiębiorstwo budowlane Calbud. Za „Firmę Roku” uznano no-
towaną na giełdzie OT Logistics. Prezydent  życzył wszystkim szcze-
cińskim firmom – nie tylko zwycięzcom – dalszych sukcesów. Gala 
odbyła się w Teatrze Pleciuga.                                                                kt

ybitny malarz, plakacista filmowy i ilustrator książek Maciej 
Woltman doczekał się zasłużonego jubileuszu. W zaprzy-

jaźnionej Galerii Kapitańskiej spotkali się wielbiciele jego twórczo-
ści: artyści, biznesmeni, a także przyjaciele i rodzina. Trzydzieści lat 
pracy wielbiciela ludzkiego ciała zostało udokumentowane prze-
krojem przez jego twórczość. Prace Woltmana powstają na desce, 
płótnie i kartonie. - Gdy idę ulicą patrzę na ludzi, jak się poruszają, 
zatrzymują, wchodzą po schodach. Przyglądam im się wszędzie – 
mówi Maciej Woltman.                                                                            ad

ilkudniowy maraton głośnego czytania książek przyciągnął 
tłumy. Festiwal Książki Słuchanej „Odkrywcy Wyobraźni" roz-

poczęła genialna aktorka Stanisława Celińska  i dziennikarz Jerzy Ki-
sielewski, syn słynnego Kisiela. W ciągu pięciu dni festiwalu odbyło 
się kilkadziesiąt spotkań, spektakli, koncertów. Do Szczecina zawi-
tały takie gwiazdy jak Andrzej Seweryn, Wojciech Pszoniak, Sonia 
Bohosiewcz, Dorota Segda czy Ksawery Jasieński. Zabrakł czerwo-
nego dywanu, za to dobrej literatury było pod dostatkiem.           ad

Romuald Stachowiak, prezes SGI

Irena Osina, właścicielka galerii 
i bohater wieczoru Maciej Woltman

Daniel Stachiewicz, wiceprezes OT Logistics

Prace Macieja Woltmana
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W środku Dr Artur Śliwiński, współwłaściciel kliniki AMC Art Medical Center

Od lewej: Edward Osina, prezes Calbudu, Irena Osina, gospodyni 
wieczoru i Krzysztof Meisinger, wirtuoz gitary klasycznej

Ksawery Jasieński z żoną

Maciej Pirczewski, dyrektor ds. inżynieryjno – instalacyjnych Calbud

Wielbiciele sztuki współczesnej, od lewej: Jerzy Safanów, współwłaściciel Zakładu Budowlanego, 
Jan Gackowski, wiceprezes Calbudu i Szymon Kreft, dyrektor generalny Calbudu

Od lewej: Jerzy Kisielewski i Lucjan Bąbolewski Piotr Muszyński, Stanisława Celińska
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wieczór z mewami
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nostalgiczną podróż w przeszłość Szczecina zabrali pu-
bliczność Teatru Małego autorzy „Śpiewu szczerbatych 

mew” nowego spektaklu Teatru Współczesnego. Po premierze wi-
downia dała się porwać do teatralnej kawiarenki, gdzie odbył się 
kolejny Wieczór Kobiet. Panie piły wino i dyskutowały o przedsta-
wieniu. Nie zabrakło także  twórców przedstawienia, którzy w rado-
snych nastrojach wzięli udział w kuluarowych rozmowach.            ad

istrzowie hałasu, którzy wywrócili polski jazz do góry noga-
mi. Zespół Pink Freud rozniecił muzyczny ogień w Kafe Je-

rzy. Grupę Wojtka Mazolewskiego tworzą wybitni instrumentaliści, 
a kwartet jest obecnie najgorętszym towarem eksportowym polskiej 
kultury. W czasie koncertu w Szczecinie zagrali dwa intensywne sety 
na które złożyły się utwory z ich ostatnich płyt, improwizacyjne sztucz-
ki i doskonały cover „All Along The Watchtower” Boba Dylana czy 
też punkrockowe „Holiday in Cambodia” z repertuaru Dead Kenne-
dys. Publiczność oszalała, a zespół bisował trzy razy.                        ad

ostalgiczny, pełen refleksji i humoru spektakl Adama Opa-
towicza zachwycił publiczność Teatru Polskiego. Jego „Hotel 

snów” poświęcony jest krakowskiej Piwnicy pod Baranami i jej zało-
życielowi Piotrowi Skrzyneckiemu. Przez tytułowy hotel i jednocze-
śnie teatralną scenę przewinęły się malownicze postacie, towarzy-
stwo mniej lub bardziej szemrane, w większości artyści. Po premierze 
w teatralnych kuluarach również spotkało się towarzystwo. Eleganc-
kie, roześmiane, upojone spektaklem i winem.                                  ad

Od lewej: Bożena Król, Katarzyna Bogdanowicz, 
Karolina Król, Magdalena Wawrzyniak

Charyzmatyczny Wojtek 
Mazolewski, lider Pink Freud

Adam Opatowicz, reżyser przedstawienia

Od lewej: Magdalena 
Kądziela, Anna Jechorek

Rafał Klimczuk w akcji

Irena Brodzińska, diva operetki 
(w środku) z koleżankami

Twórcy spektaklu, od lewej: Magdalena Wrani – Stachowska, 
aktorka Barbara Biel, autorka muzyki, Maria Dąbrowska, aktorka, 
Michał Lewandowski, aktor i  Maciej Litkowski, reżyser spektaklu

Pink Freud w komplecie. Od lewej: Wojtek Mazolewski, 
Tomasz Duda, Adam Milwiw-Baron i Rafał Klimczuk

Od lewej: Agnieszka Miluniec i Maciej Osmycki, autorzy 
scenografii i kostiumów, Magdalena Wrani – Stachowska

Koncertowa publiczność

Michał Janicki, aktor, Paulina Andrzejewska, choreograf i Adam OpatowiczGrażyna Madej, aktorka Teatru Współczesnego (w środku) w rozmowie z koleżankami
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organizowany przez Lions Club Rainbow Bridge w Szczecinie 
IX Turniej Strzelecki, w którym uczestniczyli również członko-

wie LC z Bornholmu, rozegrany został jak zawsze w Ośrodku Strze-
leckim Pucice k/ Szczecina. Karkówka, drób, kiełbaski z grilla i pysz-
na grochówka uraczyły podniebienia zawodników i kibiców, a na 
wszystkich czekała także zabawa fantowa, w której każdy los wygry-
wał. Dobrej zabawie towarzyszył szczytny cel – dochód z zawodów 
przeznaczony został na wyposażenie Kliniki Pediatrii, Hematologii 
i Onkologii Dziecięcej Szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.  kt

iedemnasta edycja turnieju golfowego Floating Garden 
Szczecin Open 2014 pierwszy raz została rozegrana jako jeden 

z etapów LOTOS PGA Polska Tour – jedynego cyklu turniejów dla za-
wodowych graczy w naszym kraju. Towarzyszący zawodom turniej 
w formule Pro – Am pozwolił amatorom golfa podpatrzeć technikę 
i styl gry profesjonalistów. Fatalne prognozy pogody nie zniechęciły 
uczestników, którzy prawie w komplecie stawili się na polu w Bino-
wie. Specjalne podziękowanie za wsparcie turnieju otrzymało AMC 
Art Medical Center. W imieniu zarządu spółki nagrodę odebrał pre-
zes zarządu, Szymon Kreft. Ceremonię wręczania nagród uświetnił 
poczęstunek przygotowany przez kucharzy z promów Unity Line.  kt

Muzeum Techniki i Komunikacji na zaproszenie dr Grzego-
rza Skornego, fotograf Piotr Pietryga zaprezentował mokrą 

metodę kolodionową, jedną z klasycznych technik fotograficznych 
stosowanych od XIX wieku. Taką metodą fotografowie udokumento-
wali m.in. wojnę secesyjną w Stanach Zjednoczonych, czy Powstanie 
Styczniowe w Polsce. Goście pokazu mogli prześledzić każdy z eta-
pów procesu powstawania takiej fotografii. Unikalny czarno-biały 
obraz powstaje na płycie szklanej pokrytej roztworami chemicznymi 
czułymi na działanie światła. Ciekawostką spotkania była zamonto-
wana w jednym z aparatów migawka Gründnera, zbudowana jak… 
ludzkie powieki.                                                                                          ad

Prezydent LC Rainbow Bridge, 
mec. Monika Matkowska, dr Jerzy 
Matkowski, lekarz dentysta

Jarosław Sroka, prezes PGA Polska, członek 
zarządu Kulczyk Investment, Ewa Krawczyk, 
prezes Luxan, Krzysztof Krawczyk, prezes HKL

Ewelina Zakrzewska, Rafał 
Zmysłowski, prezes CSV

 Mateusz Jędrzejczyk, Tadeusz Olewnik, 
Roman Rogoziński, wiceprezes BP Media, 
Zbigniew Folta, prezes Tvgolf.pl

Krzysztof Mokrzycki, lekarz kardiolog, 
LC Magnolia i Wojciech Kaczmarek, 
przedsiębiorca, LC Rainbow Bridge

Sławomir Piński, Dyrektor Binowo Park, 
Jarosław Sroka, prezes PGA Polska, 
członek zarządu Kulczyk Investment

Jakub Ossowski, Jerzy Safanów, 
prezes Safanów s.c., Max Sałuda

Karolina Brzoska, Kacper Bobala, Head Pro 
Binowo Park, Sylwester Tutko, ICRC, Rafał 
Zmysłowski, prezes CSV
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 Mec. Monika Matkowska, Krzysztof  Biedulski, przedsiębiorca, 
Jan Woźniak, zwyciężca turnieju, mec. Andrzej Marecki

Zarząd LC Rainbow Bridge: Krystyna Rynkun, lekarz dentysta, 
Elżbieta Pastucha, lekarz i mec. Monika Matkowska

Prowadzący warsztaty fotograf Piotr Pietryga
Gospodarze spotkania, od lewej: dr Grzegorz Skorny,  Wyższa Szkoła Techniczno-
Ekonomiczna i Grzegorz Kaźmierczak, Muzeum Techniki i Komunikacji

Grzegorz Kaźmierczak prezentuje jeden 
z zabytkowych aparatów atelierowych

„Mokra fotografia” czyli 
niezwykłe efekty kolodianu
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SZuKAjCie nAS W PReSTiżoWyCh MiejSCACh!
Dariusz Jan Babski, ul. Księcia Bogusława X nr 5/3 
Gozdek,Kowalski, Łysakowski, ul. Panieńska 16 
Kancelaria Andrzej Zajda i Monika Zajda, 
ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11 
Kancelaria Mariusz Chmielewski, ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22
Kancelaria Przemysław Wiaczkis,ul. Wojciecha 15
Licht&Przeworska, ul. Tuwima 27/1 
Lizak, Stankiewicz, Królikowski, 
ul. B. G. Warszawskiego 1/4
Mikołajczyk, Cieślik, ul. Wyszyńskiego 14 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro, ul. Klonowica 30/1 
Patryk Zbroja, ul. Więckowskiego 2A/8
SMK Semeniuk, Marecki, Kaczarewski, ul. Św. Ducha 5A/12
Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2 
Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 1
Wódkiewicz, Sosnowski, ul. Stoisława 2 
Zofia Daleszyńska, al. Papieża Jana Pawła II 17/ 2 
 
SALONY SAMOCHODOWE 
 
BMW i MINI dealer Bońkowscy, przy rondzie Hakena
Citroen Drewnikowski, ul. A. Citroena 1
Citroen Drewnikowski, ul. Bohaterów Warszawy 19 
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115B 
Holda Jeep i Lncia, ul. Gdańska 7 
Honda, ul. Białowieska 2 
Krotowski i Cichy Salon Skody, ul. Struga 1A
Lexus Kozłowski, ul. Mieszka I 25 
Mazda Kozłowski, ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30 
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88 
Nissan, ul. Struga 71
Opel Bogaccy, ul. Mieszka I 45
Opel Kozłowski, Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski, ul. Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski, ul. Rayskiego 2
Renault Rosiak i Syn, ul. Bulwar Gdański 13 
Subaru, ul. Struga 78A
Toyota Kozłowski, ul. Struga 17
Toyota Kozłowski, ul. Mieszka I 25B 
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115B
VW Łopiński, ul. Madalińskiego 7 
 
BIURA PODRÓŻY 
 
Apollo Tour, al. W. Polskiego 50
Follow Me, ul. Kolumba 1 
L'TUR, CH Galaxy, parter 
Neckermann, al. W. Polskiego 11 
Polaris Travell, pl. Hołdu Pruskiego 9 
Rainbow Tours, al. W. Polskiego 12 
Unity Travel, pl. Rodła 8 
 
INNE 

4 Office Meble Biurowe, ul. Tkacka 66 
A-float, ul. Parkowa 5A/1 
Astra Szkoła Tańca, al. Wyzwolenia 85
Baltic Bisiness Park, ul. 1-go Maja 38-39
Biuro rachunkowe Beata Roszkowska, 
ul. Monte Cassino 24/2
Dive Academy Basen SDS, ul. Wąska 16
DIVE POINT Szkoła nurkowania, ul. Monte Cassino 19E 
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4 
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1  
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14 
Galeria Kierat, ul. Małopolska 5 
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16 
HTL S.C. AUTO SERWIS, ul. Lubieszyńska 20 
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16 
Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1 
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pazim, pl. Rodła 8 
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28 
Północna Izba Gospodarcza, al. W. Polskiego 86
Prima Frons, ul. Unii Lubelskiej 27 
RASTE Studio Wnętrza, ul. Andrzejewskiego 37/5 
RE`form, ul. Stoisława 3 
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, 
ul. Kolumba 86
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, 
ul. Niemierzyńska 17a 
Szkoła Tańca Terlecki, ul. Kolumba 5
Teatr Polski, ul. Swarożyca
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3 
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24 
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4 
Urząd Marszałkowski, ul. Korsarzy 34 
US Rektorat, ul. Jana Pawła II 22
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, ul. Żołnierska 54 
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Zapol, ul. Piastów 42 
 
 

Jubiler Terpiłowscy, CH Turzyn 
Kropka nad i, ul. Jagiellońska 96
La Caravella, ul. Traugutta 100A 
La Passion, ul. Jagiellońska 96 
Maqsimum, al. Wojska Polskiego 14
Madras Styl, ul. Jagiełły 19 
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29 
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Milano Fashion, CH Fala
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43 
Natuzzi, ul. Struga 25 
Olsen, CH Kaskada 
Resenthall, CH Kaskada 
Rosenthall, ul. Bogusława X 15/1a 
Salon Mody Grand, ul. Małkowskiego 8 
Salon Mody Grand, ul. Śląska 54A 
Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4 
Soraya, ul. Z. Starego 3A 
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80 
Tru Trussardi, al. W. Polskiego 29
Wino Una, ul. Mickiewicza 136 
VIP COLECTION, Jagiellońska 11
VIP COLECTION, ul. Wojciecha 4/2 
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2 
Yes Salon Jubilerski, CH Ster 
 
BIURA NIERUCHOMOŚCI 
 
Calbud, ul. Kapitańska 2 
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Droński Nieruchomości, Baszta 
Extra Invest, al. W. Polskiego 45 
Inwestor Nieruchomości , ul. Krzywoustego 11
Kompleks Biuro Nieruchomości, al. W. Polskiego 24/2
Litwiniuk Property,al. Piastów 30
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15 
SGI Baltis, pl. Hołdu Pruskiego 9
Siemaszko, ul. Powstańców Wielkopolskich 81A 
Szczecińskie Centrum Nieruchomości, 
ul. Piłsudskiego 1A 
 
GABINETY LEKARSKIE 

Aestethic Med, ul. Niedziałkowskiego 47
AGMED, ul. Grafitowa 4
AGMED, ul. Graniczna 24 
Centrum Mody Ślubnej, ul. Kaszubska 58
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1
Centrum Pięknego Ciała, ul. W. Łokietka 7 
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol, 
ul. E. Plater 18 
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus, ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18 
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1 
Dentus, ul. Felczaka 18A
DermaDent, ul. Kazimierza Królewicza 2L/1 
Estetic, ul. Kopernika 6 
Excellence Płatek, ul. Wyszyńskiego 14 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18 
Figurella Instytut Odchudzania,ul. Monte Cassino 2/2 
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10 
Hahs Protodens, ul. Czwartaków 3 
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140 
Klinika Stomatologiczna dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
LASER, ul. E. Gierczak 38/8 
LASER MEDI – DERM, ul. Kasprzaka 2c 
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Luxmedica, ul. Welecka 38
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38 
MEDIKLINIKA, ul. Mickiewicza 55 
Medicus, pl. Zwycięstwa 1 
Mediroy Klinika Stomatologiczna, ul. Górna 18/LU2
Medycyna Estetyczna dr Osadowska, al. W. Polskiego 92–94 
Orto – Magic, ul. Zaciszna 22
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, ul. Ogińskiego 12  
Perładent – Gabinet Stomatologiczny, ul. P. Wielkopolskich 4C 
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C 
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2 
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna, 
al. W. Polskiego 43/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2 
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny, ul. B. Krzywoustego 19/5 
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2 
Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10 
Stomatologia Mierzyn, ul. Welecka 38
Stomatologia Mikroskopowa, ul. Żołnierska 13A/1
VitaDent Centrum Stomatologiczne, ul. Modra 122/1
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. Kasprzaka 2a
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. W. Polskiego 103 
 
KANCELARIE PRAWNE 
 
A. Oszczęda i Spółka,ul. Wyspiańskiego 84A 
Biel, Judek,Poczobut-Odlanicki, ul. P. Skargi 23

EVITA-SPA, Przecław 96E 
Fantsy Studio Fryzjerskie, ul. Ku Słońcu 71
Fryzjerskie Atelier K. Klim, ul. Królowej Jadwigi 12/1 
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2A 
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz, 
ul. Mazurska 20
Hair & Tee, ul. Potulicka 63/1 
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7 
JK Studio, ul. Monte Cassino 1/14 
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
La Fiori, ul. Ściegiennego 28/3 
Metamorfoza Centrum Zdrowia i Urody, ul Za 
Wiatrakiem 4A 
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85 
Planet SPA, ul. W. Polskiego 70 
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17 
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Strefa Urody Patrycja Jabłońska, ul. Topolowa 2B
Studio Affinage pl. Zwycięstwa 1 
Studio KALE, ul. Modra 90/1
Studio Moniki Kołcz, ul. Wojciecha 1 
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Unique Beauty, ul. Łubinowa 75 
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. W. Łokietka 7  
Yoshi Club, ul.Śląska 9/4A 
 
KLUBY 

Bar Czysty, Deptak Bogusława 8
Elfunk Club, pl. Żołnierza 2
Grand Cru, Deptak Bogusława 9
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67 
Rocker Club, ul. Partyzantów 2 
 
HOTELE 
 
Atrium, al. W. Polskiego 75 
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30 
Dworski Hotel i Restauracja, 
ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice 
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7 
Novotel, al. 3 Maja 31 
Park Hotel, ul. Plantowa 1 
Radisson Blu, pl. Rodła 10 
 
 
KLUBY FITNESS 
 
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
Bene Sport, ul. Modra 80
Dotyk Anioła,  ul. Piłsudskiego 14
Fitness Club, ul. Monte Cassino 24 
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13 
Fitness Forma, ul. Szafera 196 
Marina Sport, ul. Przestrzenna 11
McGym, ul. 5-go Lipca 46 
Planet Spa, al. W. Polskiego 70 
RKF, ul. Jagiellońska 67
Royal Thai Massage, ul. Sienna 4
Silver Gym, ul. Łukasińskiego 116
Studio Tańca Magdaleny Prieditis, 
ul. Twardowskiego
Szczeciński Klub Tenisowy, 
ul. Wojska Polskiego 127
Szkoła Jogi, ul. Bogusława 3
Squash Center, ul. Żyzna 17 
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska 
 
SKLEPY 
 
Arkadia perfumeria, ul. B. Krzywoustego 7 
Art Top, ul. Chodkiewicza 6 i ul. Hangarowa 13
Atelier Sylwia Majdan, al. W. Polskiego 45/2
Atelier Hubińska&Prajs, ul. Wojciecha / LOK 
B&M, al. W. Polskiego 43 
Betty Barclay, CH Galaxy 
Bandolera, ul. Jagiellońska 12 
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48 
Caterina, pl. Zgody 1F
Clochee, ul. Bogusława 10/2
Centrum Mody Ślubnej, ul. Kaszubska 58
CH Galaxy (punkt informacyjny), 
al. Wyzwolenia 18-20
CH Kaskada (punkt informacyjny), 
al. Niepodległości 36
Euforia, al. W. Polskiego 37
Euro Optyk, ul. Wyzwolenia 19
Escada, al. W. Polskiego 22
Exovino, ul. Małopolska 3 
Hexeline, CH Galaxy, parter 
Hennry Lloyd, ul. Przestrzenna 11 
Jeniffer Collection, ul. Modra 33
Jubiler Kleist, ul. Rayskiego 20
Jubiler Terpiłowscy, CH Galaxy 
Jubiler Terpiłowscy, ul. Jagiellońska 16 
Jubiler Terpiłowscy, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67 

KAWIARNIE 
 
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Cafe 22, pl. Rodła 8 
Cafe Club, CH Galaxy 
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9 
Cafe Cube, CH Galaxy
Cafe In, ul. Kaszubska 67 
Cafe Porto, ul. Bogusława X 47 
Cafe Aficionado & Casa Turrent, 
ul. Wielka Odrzańska 28 
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Castellari,ul. Tuwima 27 
Castellari, CH Kaskada 
Coffee Heaven, CH Galaxy
Coffee Heaven, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Molo
Columbus Coffee, cała sieć
Corner, ul. Tkacka 64D 
Cukiernia Koch, al. W. Polskiego 4
Cukiernia Koch, ul. Jagiellońska 5/1 
Czekoladowa Cukiernia, al. W. Polskiego 17
Fabryka, ul. Bogusława 4/1 
Fanaberia, ul. Bogusława 5 
Public Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19/1 
Sklep Kolonialny, CH Ster
Starbucks, oba lokale
Soffi, ul. Jagiellońska 
 
RESTAURACJE / PUBY 
 
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2 
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6
Biała Trufla, ul. Jana Pawła II 45
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2 
Bohema, al. W. Polskiego 67 
Bombay, ul. Partyzantów 1
Brama Jazz Cafe, Pl. Hołdu Pruskiego 1
Buddha, ul Panieńska
Casa del Toro, ul. Rynek Nowy 2 
Chałupa, ul. Południowa 9 
Chief, ul. Rayskiego 16 
Chrobry, Wały Chrobrego 1B 
Colorado, Wały Chrobrego 1A 
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
Eskapada Szczecin, ul. Osiek 7
Free Blues Club, ul. P. Wielkopolskich 20 
Karczma Polska "Pod Kogutem", pl. Lotników 3
La Passion du Vin, ul. Sienna 8 
La Rocca, ul. Koralowa 101
Ładoga, ul. Jana z Kolna (Wałów Chrobrego)
Meraki Bar, al. W. Polskiego 20
Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34 
…na Mariackiej, ul. Mariacka 26
Pasja Fabryka Smaku, ul. Śląska 12/1 
Per Se, pl. Hołdu Pruskiego 9
Piwnica Kany, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska 
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7 
Radecki & Family, ul. Tkacka 12 
Restauracja „ Ricoria”, ul. P. Wielkopolskich 20 
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9
Santorini, ul. Tkacka50 
Sake, al. Piastów 1 
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7 
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
The Long Bridge Pub, ul. Monte Cassino 1
Tratoria Toscana, pl. Orła Białego 
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska
West Ende, ul. W. Polskiego 65 
Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19 
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6 
 
SALONY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE 

Australia gabinet kosmetyczny, 
ul. Jagiellońska 67A/4
Aroma&Beauty , ul. Wielkopolska 22
Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14 
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8 
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37A 
Bevelin Klinika Urody, ul. Ściegiennego 28/3 
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy 
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec 
Cosmedica, ul. Leszczynowa (CH Zdroje – Rondo) 
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Cosmetica Rosa, ul. Wielkopolska 27
C.M.C. Klinika Urody, ul. Bohaterów Warszawy 109/4 
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 
Dr Irena Eris Instytut Kosmetyczny, ul. Felczaka 20 
Enklawa Day Spa, ul. W. Polskiego 40 



www.volkswagen.pl

Prosta droga 
do Volkswagena.

 
Teraz wpłacając tylko połowę wartości, jeździsz nowym Volkswagenem. 
Pozostałą część sfinansujesz bezkonkurencyjnym kredytem Volkswagen 0%. 

Oferta przygotowana przez Volkswagen Bank Polska S.A. we współpracy z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. na wybrane modele z pakietem Safe+. Reprezentatywny przykład: cena samochodu 70 304 zł; 
wkład własny: 35 152 zł; całkowita kwota kredytu: 35 152 zł; stopa oprocentowania kredytu: 0%; całkowity koszt kredytu: 3 242 zł obejmuje: prowizję bankową: 0 zł, odsetki: 0 zł, składkę ubezpieczenia 
komunikacyjnego: 2 102 zł, składkę ubezpieczenia spłaty kredytu: 1 140 zł; rzeczywista stopa oprocentowania: 5,98%; czas obowiązywania umowy: 36 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 
38 394 zł; wysokość raty: 1 067 zł. Oferta przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o. o. Niniejsza 
informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.

Autoryzowany dealer VW 
S

 W
 z

al
eż

n
o

śc
i o

d
 w

ar
ia

n
tu

 i 
w

er
sj

i z
u

ży
ci

e 
p

al
iw

a 
w

 c
yk

lu
 łą

cz
on

ym
 o

d
 3

,8
 l/

10
0 

km
 

d
o 

5,
2 

l/
10

0 
km

, e
m

is
ja

 C
O

2 
o

d
 9

9 
g/

km
 d

o 
12

0 
g/

km
. I

n
fo

rm
ac

je
 d

ot
yc

zą
ce

 o
d

zy
sk

u
 

i r
ec

yk
li

n
gu

 p
oj

az
d

ów
 w

yc
of

an
yc

h
 z

 e
ks

p
lo

at
ac

ji
 n

a 
st

ro
n

ie
 w

w
w

.v
ol

ks
w

ag
en

.p
l.

Kredyt
Volkswagen 0%
BEZ PROWIZJI, BEZ ODSETEK.



dr  Andrzej Dmytrzak

i dr Rami Alcheck

dr A. Dmytrzak, dr M. Hamdi, dr Rami Alcheck

dr  dr  Andrzej Dmytrzak i dr Rami
Alcheck Dmytrzak i dr Rami Alcheck

dr R. Alcheck, prof. Mario Pelle Ceravolo, 

prof. Giovanni Botti, dr Andrzej Dmytrzak

Od kilku lat pod koniec maja w Salo nad 
jeziorem Garda odbywają się kongresy 
chirurgii plastycznej.  W tym roku również. 
Od 23-go do 25-go maja w Salo 
odbywał się 9-ty Międzynarodowy Kurs 
Chirurgii Plastycznej poświęcony 
najnowszym technikom operacji piersi. 
Składał się z wykładów, operacji 
transmitowanych bezpośrednio z Kliniki 
Villa Bella profesora G. Botti i obrad 
okrągłego stołu.

Pokazano nowe techniki zmniejszania 
gruczołów piersi, jednoczasowe operacje 
podwieszania i powiększania  gruczołów 
piersiowych, nowe metody powiększania 
piersi. W programie naukowym znalazły się 
nowe metody przeszczepu tłuszczu jako 
materiału uzupełniającego po powiększaniu 
piersi.

Zaprezentowano najnowsze implanty piersi, 
które są diametralnie różne niż poprzednie, 
dotychczas stosowane.

Miejsce obrad jest niezwykle urokliwe.


