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zisiaj w moim słowie 
wstępnym nie będę filo-
zofowała, ani moralizowa-
ła, napiszę tylko, że polecam lekturę Prestiżu. 
Polecam tym bardziej, że nie zrażeni krótkim, 

lutowym miesiącem, podeszliśmy do sprawy ambitnie i stworzyli-
śmy oprócz tradycyjnego formatu, miłe dla oka i praktyczne wyda-
nie specjalne: „Zdrowie i uroda”. Jest co pooglądać i co poczytać, 
do czego gorąco zachęcam. 

Jestem absolutnie przekonana, że co miesiąc oddajemy w Wa-
sze ręce wartościowy, ciekawy magazyn. Zresztą od początku ist-
nienia Prestiżu staramy się dostarczać Wam dobrych treści, pozba-
wionych taniej sensacji i plotkarskich informacji. Świadczą o tym 
ludzie, którzy się na naszych łamach pojawiają i którzy z Prestiżem 
współpracują. 

Na okładce chyba nieco przewrotnie do tego, co napisałam po-
wyżej… Natalia Siwiec. Dlaczego zdecydowaliśmy się pokazać wła-
śnie ją? Powód jest prosty. Natalia po raz pierwszy nie występuje 
w roli seksbomby, królowej tabloidów, czy bohaterki niezbyt wysu-
blimowanych reklam. Tym razem jest twarzą wyjątkowego projektu, 
który został stworzony za sprawą szczecinianki Agaty Naniewicz-Za-
lewskiej. „Dosięgnąć gwiazd”, to album, który powstał, by wesprzeć 
Fundację Herosi, pomagającą dzieciom z chorobami nowotwo-
rowymi. Znajdziemy w nim kilkadziesiąt najgorętszych nazwisk ze 
świata muzyki, telewizji, sportu i show biznesu, a wśród nich Dorota 
Wellman, Otylia Jędrzejczak, Wojciech Brzeziński, Aleksandra Kwa-
śniewska, Małgorzata Ostrowska, Anna Guzik, Anna Wendzikowska 

i właśnie Natalia Siwiec. Agata założyła, że al-
bum zrobi w pół roku. Praca nad projektem 
przedłużyła się do… prawie trzech lat. W tym 

czasie przejechała ponad szesnaście tysięcy kilometrów, spędza-
jąc kilkaset godzin w pociągach. Zorganizowała kilkadziesiąt sesji 
zdjęciowych w sześciu miastach Polski. Udało jej się namówić do 
współpracy całą rzeszę utalentowanych fotografów, stylistów i pro-
jektantów. Nikt za to nie wziął ani grosza, łącznie z autorką, która aby 
dokończyć projekt sprzedała samochód. Brawo Agata! 

Kolejna fascynująca postać, to Bartek „Arobal” Kociemba, jeden 
z najlepszych polskich ilustratorów i grafików młodego pokolenia. 
Rysował dla Fisza i Emade, Moniki Brodki, a także prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego. Krąży pomiędzy Warszawą, Krakowem, 
a Kopenhagą. A pomiędzy nimi szuka inspiracji i tworzy w rodzin-
nym Szczecinie.

Polecam także wywiad Jacka Rujny, który debiutuje na łamach 
Prestiżu świetnym i bezkompromisowym wywiadem z Andrzej Pa-
pierzem, ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie. 
Papierz pochodzi ze Szczecina, ukończył słynne LO numer II, zwane 
potocznie "Pobożniakiem". Chociaż mieszkał niemal we wszystkich 
zakątkach świata i wyniósł się na dobre z naszego miasta, szczeciń-
skie sentymenty wciąż pozostają w nim żywe. Jak ocenia dzisiejszy 
Szczecin, co pamięta, a o czym wolałby zapomnieć? 

Zapraszam do lektury.

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

…to jest
nudne.

o? Czytanie książek jest nudne? Oburza się każdy 
rodzic, kiedy jego dziecko tak właśnie stawia spra-
wę. Dlaczego tak wielu z nas nie lubi czytać? – Czasy 
się zmieniły, dziś lubimy bardziej oglądać, bo tak 
jest szybciej. Jeśli już bierzemy książkę do ręki, to 
jest to głównie kryminał lub harlekin z miłosnymi, 

zwłaszcza pikantnymi szczegółami.
Rozmowa zaczynała się rozkręcać. W przedziale same panie od 

40 po ok. 60 lat.
– Co w tym złego, że „z momentami" ? Zapytała najmłodsza. 

-Absolutnie nie powiedziałam, że to niestosowne. Przeciwnie. 
Jako najstarsza tutaj z pań, powiem otwarcie. Takie książki dały mi 
namiastkę miłości, której nigdy nie zaznałam. Książki rozbudzają 
wyobraźnie, pozwalają marzyć i spełniać te marzenia przynajmniej 
w myśli. Książka, to subtelna rozrywka, nawet jeśli traktuje o nie-
wyobrażalnych bezeceństwach. Podążając za bohaterem możemy 
zawędrować do piekła, ale za to jaka to może być fascynująca, 
pouczająca i pełna emocji podróż. Książki kształtują naszą wraż-
liwość, uczą, pokazują świat, który zbudowany jest z dobra i zła. 
Niełatwo czasem je odróżnić i można dać się nabrać, a cena za 
błędy bywa wysoka. Prawiła z rozwagą starsza pani. – Wcześniej 
padło pytanie, dlaczego dzieci, a potem dorośli nie chcą czytać? 
Do książek, jak do życia trzeba rozbudzić namiętność. Jeśli matka 
i ojciec nie czytają, nie mają książek w domu, za to są telewizor, 
kilka komputerów, to dziecko szybko przejmuje rodzinne nawyki. 
Chcę jednak podkreślić, że nie mam nic przeciwko współczesnym 
elektronicznym narzędziom. Są znakiem czasu i dzieciaki muszą 
je opanować. Ale chcemy przecież, żeby córka czy syn wyrośli na 
ludzi, a nie tylko maszyny w ludzkiej skórze, które wkrótce nieprzy-
tomnie będą walić w biurową klawiaturę i marnować się w bez-
dusznych korporacjach. Dajmy im też inny świat, ich własnej wy-
obraźni, który pozwoli złapać oddech, przypomni o wartościach, 
o rodzicach, księżniczkach i 7 górach za lasami. Diabelnie to w do-
rosłym życiu pomaga. Jeśli mamy już dzieci, to postawmy na pół-
ce np.” Baśnie Andersena” i czytajmy do snu maluchom. W tych 
opowieściach jest prawdziwe życie jedynie z elementami nie-
możliwego. Jest okrucieństwo i miłość, prawda i kłamstwo, dobro 

i zło, zdrada i honor. Tylko czytać i się uczyć. Łatwe. – Nie muszę 
mieć książki w ręku, żeby czytać. Dziś są już, jak pani powiedziała 
elektroniczne zabawki, w które można wczytać dziesiątki książek. 
Cała biblioteka w malutkim komputerze. Odezwała się 40 – latka. 
– Najważniejsze, żeby czytać. Taka metoda jest dobra. Istnieje jed-
nak zasadnicza różnica. Odpaliła grzecznie starsza pani. Za chwilę 
miało nastąpić trzęsienie ziemi w tym przedziale. Seniorka okazała 
się bardzo niekonwencjonalną mistrzynią argumentów.

– Jak powiedziałam wcześniej, z książkami jest jak z namiętnością, 
którą trzeba rozbudzić. Użyję więc, jak sądzę stosownego przykła-
du dla porównania elektronicznego plastiku (wgranej biblioteki) 
z żywą materią czyli książką. Woli pani ujmować w rękę prawdziwe 
walory swojego mężczyzny, czy może przedkłada nad to sztuczny 
wibrator? Zaległa cisza. Nawet ja zdębiałam, choć w duchu nie mo-
głam powstrzymać się od śmiechu – jaką to puentą może skończyć 
się dyskusja o czytelnictwie. Jak się jednak okazało – nie jedyną. Po 
kilku sekundach młodsza pani odzyskała oddech. – Mam na pół-
ce nie tylko Baśnie Andersena, na biurku elektroniczną bibliotekę, 
w szufladzie wibrator i w sypialni mojego mężczyznę i proszę mi 
wierzyć – wszystko czytam bardzo dokładnie i z nieukrywaną przy-
jemnością. – A to się pochwala. Ucieszyła się Starsza. Mam tylko na-
dzieje, że nie czyta pani jedynie w sypialni, bo to, byłoby nudne...

Do zobaczenia w następnej podróży…

c
z książkami jest jak z namiętnością, którą trzeba 
rozbudzić. Użyję więc, jak sądzę stosownego
przykładu dla porównania elektronicznego plastiku
z żywą materią czyli książką. Woli pani ujmować
w rękę prawdziwe walory swojego mężczyzny,
czy może przedkłada nad to sztuczny wibrator?



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

www.dr-gajda.pl

Z okazji Dnia Kobiet
składamy najserdeczniejsze życzenia

Wszystkim Paniom.
Życzymy Wam dużo zdrowia,

wszelkiej pomyślności,
spełnienia marzeń i wiele radości.

Zespół Kliniki dr Gajdy 
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Rytm Dnia Fun in Design

nowe miejsca 9 

Restauracja rozpoczęła działal-
ność w pobliżu Placu Lotników. 
Elegancki wystrój i sprawna 
obsługa w lokalu pozwalają za-
równo na przyjemny relaks, jak 
i szybkie załatwienie spraw biz-
nesowych. W menu na szcze-
gólną uwagę zasługują dania 
z królika w aromatycznych so-
sach oraz potrawy z kaczki. Po-
nadto oferowane są zupy, sa-
łatki, owoce morza, a wkrótce 
pojawią się również śniadania. 
Do każdego z dań głównych 
wina zostały dobrane indywi-
dualnie przez profesjonalnego 
sommeliera.
Szczecin, ul. Małopolska 3

W Szczecinie powstał całkiem 
niezwykły sklep. Fun in Design 
to miejsce, w którym można 
spełnić swoje obuwnicze ma-
rzenia. W ramach określonych 
modeli wybiera się krój buta, 
kształt i wysokość obcasa, 
ozdoby, kolory podeszwy, kolor 
nici oraz barwę i rodzaj skóry.
Na żywo w aplikacji interneto-
wej można stworzyć podgląd 
wybranego obuwia i modyfi-
kować jego wygląd. Co ważne, 
ceny są stałe dla wybranego 
modelu i zaczynają się od 250 
zł, a kończą na 470 zł.
Szczecin, ul. Kaszubska 20/2

Madras Styl

Madras Styl został jedynym 
przedstawicielem marki Bizzarto 
na rynku szczecińskim, posiada-
jąc status Salonu Firmowego. 
Obecnie do dyspozycji klientów 
pozostaje aż 300 m² powierzch-
ni, na której wyeksponowane są 
nietuzinkowe meble w różnych 
stylach – od nowoczesnych po 
klasyczne. Ofertę mebli kuchen-
nych, pokojowych, do sypialni 
i na wymiar wzbogaca duży wy-
bór oświetlenia i dekoracji. 15 
lat doświadczenia i współpraca 
z architektami dają gwarancję 
wysokiej jakości kompleksowe-
go wyposażenia biur, domów 
i mieszkań.
Szczecin, ul. Małopolska 9

Pauza Cafe

Od niedawna wielbiciele 
muzyki i architektury mogą 
przyjemnie spędzić czas we 
wspaniałym wnętrzu nowej Fil-
harmonii Szczecińskiej. W jej 
imponującym holu codziennie 
od godz. 10 do 21 czeka na 
nich ekipa Pauzy Cafe. Pyszna 
kawa i niekonwencjonalne de-
sery zdobyły już uznanie nie 
tylko melomanów. Na odkrycie 
zasługują również wytrawne sa-
łatki i makarony, a także modne 
ostatnio dania ze znaczkiem 
„gluten free”.
Szczecin, ul. Małopolska 48
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PRZYJDŹ NA FETĘ Z PRZYJACIÓŁMI 

Godziny otwarcia:
wt – niedz 13.00 – 22.00

pt – sob 13.00 – 1.00

The Greek Ouzeri
ul. Bulwar Piastowski - przy moście Długim
tel. 609 81 47 44

Facebook - The Greek Ouzeri

Chiara 
Boutique

Nowy, ekskluzywny butik przy 
ul. Bogusława, która wyrasta na 
modowe centrum Szczecina. 
W ofercie znajdziemy zarów-
no sportowe, jak i eleganckie 
ubrania światowych marek: 
Twin Set Simona Barbieri, Just 
Cavalli, Versace Jeans, Versace 
Collection, Armani Jeans. Stro-
je na każdą okazję dopełniają 
luksusowe akcesoria i obuwie. 
Obecnie oferta przeznaczona 
jest dla pań i panów, natomiast 
w przyszłości propozycje mę-
skie będą wyeksponowane 
w sąsiednim lokalu.
Szczecin, 
ul. Ks. Bogusława X 12

nowe miejsca10 

KM Dekoracje Eurofitness

Od 2 lutego sklep ma nową lo-
kalizację. KM Projekt Aranżacje 
Dekoracje powstało z pasji i fru-
stracji, związanych z poszukiwa-
niem nietuzinkowych dodatków 
do wystroju pomieszczeń. Na 
miejscu można znaleźć rozmaite 
dekoracje do domu i ogrodu, 
a wśród nich: tekstylia, zegary, 
lustra, porcelanę, oświetlenie 
i meble w różnych stylach. Wła-
ścicielki wyszukują dla swoich 
klientów niepowtarzalne przed-
mioty, które odmienią każdą 
przestrzeń. Stawiając na wysoką 
jakość, sklep oferuje produkty 
cenionych dostawców z Holan-
dii, Danii, Belgii i Francji.
Szczecin, 
ul. Monte Cassino 40/1

Nowoczesny klub fitness zlokali-
zowany w Azoty Arena, charakte-
ryzujący się najnowszymi rozwią-
zaniami w zakresie sprzętu do 
ćwiczeń na siłowni. Precor jest 
wiodącą marką tworzącą nowe 
trendy w wyposażeniu obiektów 
fitness. Prawdziwą perełką są 
maszyny AMT, stanowiące kom-
binację stepera, bieżni i maszy-
ny eliptycznej. Zajęcia prowadzą 
wykwalifikowani instruktorzy. Na 
osoby, które nigdy wcześniej nie 
korzystały z usług klubu fitness 
czy siłowni czeka trener perso-
nalny, który pomoże w realizacji 
założonych celów. Klub otwarty 
jest od rana do wieczora, nawet 
w niedzielę.
Szczecin, ul. Szafera 3

Weekend 
MaxMara

Weekend by MaxMara istnieje 
w Polsce od 2008 roku jako sa-
modzielna marka, proponując 
paniom nowoczesne kolekcje 
w stylu sportowej elegancji. 
W 2012 roku została uznana za 
Doskonałość Mody przez „Twój 
styl”. Linia Weekend to propo-
zycja dla dynamicznych kobiet, 
odznaczająca się luźnym cha-
rakterem i bogatą paletą barw. 
Proste, wygodne, ale także ele-
ganckie i uniwersalne ubrania 
tej marki znajdziecie od nie-
dawna także w Szczecinie, tuż 
obok salonu MaxMara.
Szczecin, 
ul. Ks. Bogusława X 43/2





dostała nagrodę Stowarzyszenia na rzecz 
rozświetlania Opery Paryskiej (AROP 2012) 
przyznawaną corocznie dla najbardziej 
obiecującej śpiewaczki. Aktualnie rezyduje 
w Poznaniu.                                                     ad 

cjalny pokaz filmu, czy zabytkowy kubek 
z ABC. Tylko wtedy, gdy połączone wspar-
cie wielu fanów radia będzie wystarczające, 
cel zostanie osiągnięty – w przeciwnym wy-
padku Wspierający otrzymują zwrot wpła-
conej kwoty.                                                   ad

wydarzenia12 
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ch historia sięga XIX wieku. Dawne książ-
ki kucharskie podają przepisy na pierni-

ki szczecińskie, a w archiwach znajdziemy 
niemieckie reklamy, zdjęcia wzorów, opa-
kowań oraz dekoratorów przy pracy. Dziś 
są produkowane w Cukierni Filipinka

Zachował się nawet wierszyk reklamujący 
je na początku zeszłego stulecia. Na placach 
miasta ustawiano wtedy adwentowe cho-
inki z marynistycznymi figurkami z piernika, 
sprzedawanymi w lokalnych piekarniach.

– W Filipince wypieka się Pierniki Szcze-
cińskie w oparciu o XIX-wieczną recepturę 
wpisaną na Listę Produktów Tradycyjnych – 
opowiada Jan Tabiński.- Rejestracji dokona-
liśmy przy współpracy z Urzędem Marszał-
kowskim. Cukiernia znajduje się na szlaku 
Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne-
go. Formy zostały wykonane na podstawie 
starych zdjęć, a przygotowanie ciasta oraz 
dekoracja odbywa się ręcznie i ma wieloeta-
powy charakter.

Pierniki Szczecińskie rozwijają się i wciąż 
odkrywają swój potencjał. Bo czy istnieje 
bardziej przyjazna materia niż piernik, z któ-
rego mistrz cukierniczy może wyczarować 
wszystko? W ofercie są dawne marynistycz-
ne kształty, ale również realizacje z logo firm, 
pierniki świąteczne, okazjonalne i ślubne 
– wszystko z historią w tle. Więcej na www.
pierniki-szczecinskie.pl                                  mj

i

kwietniu na scenie Opery na Zam-
ku zobaczymy nową „Madama 

Butterfly” w reż. Pii Partum i pod dyrekcją 
Vladimira Kiradjieva. W bohaterkę słynnej 
opery Giacomo Pucciniego wcieli się Ilona 
Krzywicka, wschodząca gwiazda opero-
wych scen.

– Jest to produkcja, która premierę mia-
ła  bodajże w 2012 roku. Normalny czas 
przygotowania przedstawienia to ok.1-2 
miesięcy – mówi śpiewaczka. – Jest to okres, 
który pozwala na to by dokładnie poznać 
reżyserię, popracować z dyrygentem, „prze-
trawić” rolę i skoordynować śpiew z grą ak-
torską. W tej sytuacji partię przygotowuję 
dużo wcześniej i przyjadę do Szczecina już 
„gotowa”. Oznacza to, że moja wyobraźnia 
będzie pracować na przyśpieszonych ob-
rotach.

„Madama Butterfly” należy do jednej 
z najpiękniejszych i najtrudniejszych oper. 
To historia tragicznej miłości młodziutkiej 
Japonki i amerykańskiego oficera.

– To jedna z moich wymarzonych ról, któ-
ra pozwala pokazać głosem wiele kolorów 
– zachwyca się Ilona Krzywicka. – Trzeba 
mieć dobrą kondycję i technikę wokalną by 
to udźwignąć. Ale ja bardzo lubię wyzwania 
i cieszę się, że będę debiutować właśnie tą 
partią w rodzinnym Szczecinie.

Młoda artystka zaczynała od Szkoły Mu-
zycznej w Szczecinie, gdzie zrobiła dyplom 
z wokalistyki. Następnie skończyła studia na 
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego 
w Poznaniu w klasie prof. Flicińskiej- Panfil 
i tuż po studiach wyjechała do Paryża. Była 
tam solistką studia operowego L'Atelier Ly-
rique przy Operze Narodowej. W 2012 roku 

iwy dym” to tytuł filmu dokumental-
nego o szczecińskim legendarnym 

Radiu ABC i historii audycji Roberta „Si-
wego” Nowaka. Jego realizacja jest na 
półmetku – po etapie zdjęć przyszedł czas 
na montaż.

– Chcielibyśmy nasze radio wpisać w hi-
storię Szczecina. Do 2005 roku słuchały go 
tysiące mieszkańców. Liczymy na to, że da-
rzą rozgłośnię sentymentem i pomogą nam 
zrobić kolejny krok w uchwyceniu naszego 
marzenia – mówi Małgorzata Olejniczak, 
w latach 90. dziennikarka ABC, pomysło-
dawczyni realizacji dokumentu.

Główny bohater filmu Robert „Siwy” 
Nowak był najbardziej popularnym pre-
zenterem Radia ABC. Debiutował w Pol-
skim Radiu Szczecin w roku 1991, obecnie 
współpracuje z dublińską rozgłośnią Du-
blin City FM. Radio kształtowało gusty mu-
zyczne, kibicowało obyczajowej rewolucji 
Szczecina.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Ję-
drzej Niestrój, dokumentalista, jeden z ar-
tystów, który w prowadził multimedia jako 
narzędzia pracy twórczej. 

Kampania "Siwego dymu" rozpocznie 
się 11 marca i potrwa 45 dni. Zainteresowa-
ni projektem mogą wesprzeć go dowolną 
kwotą przez wspieram.to/siwydym w za-
mian za fizyczne nagrody, np. bilet na spe-
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wyzwanie głosem

szczecińskie pierniki!wsparcie dla Dymu

Robert „Siwy” Nowak na planie filmu
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Mkids to najnowsza kolekcja ubrań 
Sylwii Majdan. Tym razem skierowa-

na do najmłodszych klientek.

– Są to miniatury rzeczy ze stałej kolekcji 
SM dla dorosłych – mówi Anna Torchała, 
asystentka kreatywna Sylwii Majdan. – Je-
ansowe i tiulowe spódniczki, bawełniane 
bluzeczki i t-shirty, a także kultowe sukienki 
z falbankami, o obniżonym stanie. Pastelo-
we i bardzo dziewczęce.

Kolekcja została stworzona z zapotrze-
bowania klientek na rzeczy dla ich pociech. 
Projektantka zastanawia nad powrotem do 
tworzenia na stałe ubrań dla dzieci.

– Nowe projekty cieszą się ogromnym 
powodzeniem – zachwala Anna Torchała. 
– Rzeczy są wygodne i urocze. Kolekcja za-
wiera bardziej eleganckie, pojedyncze limi-
towane rzeczy. Szyjemy również na miarę, 
jest możliwość odszycia miniatury sukienki 
z kolekcji, żeby mama i córka mogły wyglą-
dać tak samo.

Na potrzeby SMkids odbyła się sesja 
fotograficzna. Przed obiektywem Joanny 
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Kobiety Maksymilianasylwia Majdan
dla dzieci
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REKLAMA

ashion Fruit to spotkanie z modą 
i muzyką. Młodzi projektanci, nowe 

marki, najświeższe kolekcje, a wszystko 
w oparach dobrych dźwięków, świetnej 
kuchni i owocowych napojów z odrobiną 
procentów.

W Bistro Na Językach 14 marca, swoje 
projekty zaprezentują: Kasia Hubińska, Ewa 
Bednarska, Piotr Popiołek, Piotr Czajczyński, 
Kavalki, Fikus i Na Lewą Stronę. Do pokazów 
zagra Good Aunt, specjalistka od gatunku 
trap music, a po części „modowej” wystąpi 
z recitalem Jona Ardyn, wokalistka, która łą-
czy pop z trip – hopem. Nie zabraknie także 
innych atrakcji, m.in. konkursów z nagroda-
mi i sesji fotograficznej dla gości imprezy.

– Mamy u siebie świetnych projektantów, 
firmy znane w całej Polsce, a nawet za gra-
nicą, a wiele mieszkańców miasta nie ma 
o tym pojęcia. Biznes kreatywny rozwija 
się u nas dobrze, choć powoli – o impre-
zie mówi jej organizator Maciej Mizgalski 
z Technicolor Yawn. - Uznaliśmy, że cieka-
wym miejscem, by modę pokazać jest Bi-
stro na Językach – miejsce raczej z modą 
nie kojarzone, ale „modne”.

f

soczyście 
i na językach
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Fashion Fruit wyciśnie ze szczecińskiej 
mody soki.

– Tym razem skonfrontujemy modę 
szczecińską z modą z innych miast. Nasz Fa-
shion Fruit dojrzewa i się rumieni – dodaje 
Maciej.                                                             ad 

Jaroszek stanęły dwie urocze modelki: Oli-
wia, córka Anity Pawlak, byłej modelki Sylwii 
Majdan i Wiwiana, córka Patrycji Walburg, 
autorki bloga z modą dziecięcą Dwa Razy 
W. Rzeczy dostępne są już w sklepie on line 
i w Atelier Sylwii Majdan.                              ad

emony, władczynie, boginie” – to 
kobiety Maksymiliana Ławryno-

wicza, młodego fotografa, który poświęcił 
im swoje fotograficzne tournée. Wystawa 
rozpocznie się w Warszawie 8 marca przy 
Smolnej 34, w maju zawita do szczeciń-
skiego Muzeum Narodowego, by w lipcu 
wylądować w Sopocie. 

Dlaczego kobiety?
– Fotografuję je przede wszystkim ze 

względu na zmienność i skrajność ich natury 
– tłumaczy fotograf. – Wspaniałe, majestatycz-
ne władczynie, wyniosłe boginie, tajemnicze 
demony. Nie są to jednak kobiety uległe. Są 
to postacie niepokojące, namiętne, budzą-
ce respekt – często strach. Słynące z piękna, 
okrucieństwa i niezaspokojonych żądzy. Tym 
sposobem w projekcie występują motywy 
mitologii greckiej i hinduskiej, historii Rzymu 
i Egiptu, oraz folkloru słowiańskiego.

Do współpracy Maksymilian zaprosił 
przede wszystkim kobiety związane z nim 
prywatnie: twarzą projektu jest Zofia Ław-
rynowicz – matka autora, która wcieliła się 
w rolę Agrypiny, wielkiej Cesarzowej Rzy-
mu. Maksymilian Ławrynowicz pochodzi ze 
Stargardu Szczecińskiego, mieszka i pracuje 
w Warszawie. Jego specjalnością jest por-
tret, a największą inspiracją płeć piękna.  ad





D

rupa miłośników motoryzacji próbu-
je odtworzyć „polskie Porsche”, czyli 

Syrenę Sport.

- Mamy gotowy model w skali 1:1 bryły 
samochodu. Potrzebny jest do odtworze-
nia nadwozia. Pracujemy nad podobnymi 
modelami elementów wnętrza – opowiada 
Marcin Możejko, pomysłodawca akcji. – 
Gotowa jest już prawie cała dokumentacja 
samochodu. Brakuje szczegółów i rzeczy 
których nie jesteśmy w stanie zweryfikować 
inaczej jak podczas budowy samochodu. 
Mocno pomaga nam szczecińskie Muzeum 
Techniki i Komunikacji. Grupa rozpoczynała 
z budżetem ok. 50 tysięcy złotych. Do tej 
pory na odtworzenie auta wydała ok. 30 
tysięcy. Resztę pochłonęły narzędzia i inne 
potrzebne materiały.

– Zaliczam do tego także zdjęcia i filmy, 
które musieliśmy kupić na zasadach jak 
do komercyjnego wykorzystania. Brakuje 
nam sporo. Trudno jest określić konkretną 
kwotę, chociażby dlatego, że zakładamy 
różne scenariusze. Odtworzenie nadwozia, 
podwozia i wnętrza moglibyśmy zamknąć 
w kwocie kilkudziesięciu do 100 tysięcy zł. 
Musielibyśmy wtedy użyć jakiegoś zastęp-
czego silnika o podobnej konstrukcji, np. 
dwucylindrowego boxera citroena. Odtwo-
rzenie całego samochodu wraz z silnikiem, 
który miałby działać to wydatek dwa razy 
większy. Silnik byłby prototypem. Nie ma 
praktycznie dokumentacji oryginalnego. 
Dotarliśmy do kilku rysunków, to wszystko. 

Konstruktorzy potrzebują wsparcia finan-
sowego. Skontaktować się z nimi można 
poprzez stronę syrenasport.eu oraz profil 
facebookowy lub też redakcję Prestiżu.   ak

zczęśliwa kobieta to piękna kobieta. 
Nawet Napoleon Bonaparte, znany 

ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi 
o płci pięknej słusznie zauważył, że: „ Ko-
bieta piękna dla oczu to klejnot, ale kobieta 
piękna dla serca i umysłu to dopiero praw-
dziwy skarb”. Tylko jak być szczęśliwą? 

Tego panie nauczyć ma Akademia Szczę-
śliwej Kobiety, która rusza w Szczecinie 
w marcu. To cykl dziewięciu warsztatów roz-
wojowych przeznaczonych dla pań, które 
chcą pokierować swoim życiem, które pra-
gną zadbać o siebie, nauczyć się zdrowego 
egoizmu i znaleźć czas by być szczęśliwą. 
Akademię wymyśliły dwie trenerki osobiste 
– Justyna Żejmo i Katarzyna Klimek. 

– Warsztaty będą miały po części cha-
rakter psychoterapii, ale nie będziemy się 
skupiać na przeszłości. Poszukamy tego co 
dobre i pozytywne tu i teraz. – wyjaśnia Ju-
styna Żejmo. – Popracujemy nad pewnością 
siebie, nauczymy się budować relacje z in-
nymi, wydobędziemy na wierzch ukryte ta-
lenty i pasje, nauczymy się także zarządzać 
swoim czasem i funkcjonować w stresie. 
W końcu poprowadzimy zajęcia z emisji 
głosu i mowy ciała.

Obie trenerki mają doświadczenie w po-
maganiu innym. 

– Z doświadczenia wiem, ze zainwestowa-
nie  w siebie, w poczucie własnej wartości, 
we własne marzenia, we własną siłę i kobie-
cość prowadzi do bycia szczęśliwą i spełnio-
ną. Ponadto daje to olbrzymiego kopa do 
działania – przekonuje Katarzyna Klimek.

Pierwsze darmowe szkolenie w ramach 
Akademii odbędzie się 12 marca (godz.17-
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Porsche ze szczecina

Przebojowa rzeka

Piękna znaczy 
szczęśliwa
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19) w klubie Hormon (górna sala). Następ-
ne potrwają do końca maja. Szczegóły na 
www. justynazejmo.pl.                                  ad

laczego Irena Jarocka nie zrobiła 
światowej kariery? Jak naprawdę 

wyglądały relacje małżeńskie Anny Jantar 
i Jarosława Kukulskiego? W czym Urszula 
Sipińska była lepsza od Maryli Rodowicz? 

Jedna z bardziej oczekiwanych książek 
tego roku trafiła właśnie na półki księgarskie. 
„Wieczór nad rzeką zdarzeń” to zapis fascy-
nującej rozmowy Rafała Podrazy (naszego 
redakcyjnego kolegi) z Januszem Kondra-
towiczem, poetą polskiej piosenki, autorem 
prawie dwustu przebojów, które stanowią 
kanon polskiej piosenki rozrywkowej.

Panowie spotkali się na krótko przed 
śmiercią Kondratowicza, bohater książki 
był już bardzo chory. Nie przeszkodziło mu 
to jednak opowiedzieć o wielu, niekiedy 
bardzo pikantnych faktach z życia gwiazd, 
z którymi współpracował i dla których pisał 
teksty i zdradzić kilka tajemnic rodzimego 
show biznesu. Promocja książki i spotkanie 
z Rafałem Podrazą będzie miało miejsce 
w Szczecińskiej Agencji Artystycznej 12 
marca o godz.18.                                        ad

 Katarzyna Klimek i Justyna Żejmo
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Wielka afera wokół banku HSBC zatacza coraz większe kręgi. 
Klienci szwajcarskiego oddziału tego banku trzymali tam nieopo-
datkowane dochody. Razem ponad 100 tys. osób z ponad 200 kra-
jów. Kilkanaście rządów wszczęło już śledztwa wobec swoich po-
datników i domagają się od Szwajcarii pełnej współopracy. W grę 
wchodzi 100 mld USD. Są też i klienci z Polski, 512 osób. Informacje 
prasowe o aferze HSBC zbiegają się w czasie z protestami górników 
i rolników, czy też groźbami kolejarzy. I trudno tutaj nie powstrzy-
mać się od pewnej refleksji.

Podatki płacić trzeba, nie 
tylko, że tak nakazuje prawo, 
ale z poczucia obowiązku. Na 
wspólną obronę, na infrastruk-
turę, ale i na starszych i chorych. 
Powodów jest wiele, a wszystko 
w ramach tzw. umowy społecz-
nej. Co jednak w sytuacji gdy 
zarządzający kasą w ramach 
tej umowy (a więc rząd, parla-
ment) tworzą nieuczciwe zasa-
dy podziału albo je po prostu 
łamią? Oszukiwanie państwa 
jest złe. Ale źle jest też gdy to 
samo państwo, tymi samymi 
pieniędzmi, o które bezwględ-
nie ściga unikających płacenia 
podatków, karmi wybrane gru-
py zawodowe. 

Cała Polska przygląda się batalii górników i rolników.  Tych pierw-
szych o wypłatę 14 (!) pensji, deputaty, gwarancję zatrudnienia po 
wieczność i innych absurdalnych przywilejów. Rolnicy z kolei doma-
gają się kolejnych dopłat do produkcji zwierząt, warzyw i owoców, 
rekompensat za sytuację na świecie, ograniczenia wszelkiej konku-
rencji, zwolnienia ze spłacania kredytów, a także odszkodowań za 
wszystko co tylko się da. Aktualnie na ich celowników znalazły się 
dziki, które powodują straty w uprawach. Rolnicy żądali więc nie 
tylko kasy za straty, ale i likwidacji gatunku dzika przy pomocy my-
śliwych. 

Swoje żądania postanowili nagłośnić blokując drogi w całym kra-
ju, a także ruszając na Warszawę swoimi ciągnikami. Do stolicy zje-
chały więc najnowocześniejsze maszyny, najlepszych marek po kilka-
set tysięcy za sztukę. Tylko pogratulować. Portal natemat.pl przytoczył 
nawet wypowiedź eksperta Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego, który rozpoznał na blokadzie, znanego „rzepakowego 
latyfundystę”. “Ma ponad 300 hektarów upraw. Na protest zajechał 
starą terenówką Mitsubishi, trochę dopingował kolegów. A gdy już 
zmarzł zatelefonował po swojego zarządcę, wsiadł do przyprowa-
dzonego Jaguara i pojechał do domu” - relacjonował urzędnik.

Ciekawe jakie pojawią się kolejne postulaty? Proponuję żądanie 
rekompensaty klimatycznej za straty w uprawie bananów i dakty-
li. Można też domagać się od rządu, by Polska po prostu zmieniła 
strefę klimatyczną. 

Na finał jeden, najważ-
niejszy wniosek. Nie prote-
stują pracownicy sklepów 
wielkopowierzchniowych, 
ani robotnicy z fabryk mebli 
czy śrubek. Strajków nie ogła-
szają hydraulicy, malarze, ani 
kierowcy. Dopłat i rekompe-
nast nie domagają się dzien-
nikarze, fryzjerzy, ani murarze. 
Po prostu ich na to nie stać. 
Zatem Panie i Panowie, do 
roboty! Ktoś musi przecież 
zarobić i na górników i rol-
ników, a także na polityków 
spełniających ich kolejne po-
stulaty.

No i jeszcze kwestia dzi-
ków, których nie trzeba od razu zabijać. Można się zaprzyjaźnić. 
Kilkanaście lat temu Świnoujście miało problem z watahami dzi-
ków niszczącymi miasto. Wtedy do akcji wkroczył lokalny leśniczy 
i jednocześnie szef koła łowieckiego „Dzik“. Powołany przez pre-
zydenta na szefa miejskiej komisji ds. dzików rozpoczął polowa-
nia. Polegały one na łapaniu zwierząt i wywożeniu w inne miejsca. 
Sam Kimel przygarnął kilka z nich i trzymał w ogródku, obok kilku 
psów, kur, gęsi i kaczek. Tylko z jednym miał problem, bo... zaczął 
pić. Zwabieni dzikami turyści chętnie raczyli je... piwem. No i jeden 
zasmakował. „Jak pije piwo to nawet kropli nie uroni“ – skarżył się 
leśniczy. Dzik rzadko trzeźwiał, to fakt, ale nikomu nie szkodził. Może 
czasem po prostu wystarczy kogoś zaprosić na piwo? Wielu rolni-
ków nie wyjechało na protest do Warszawy na wieść o policyjnych 
kontrolach trzeźwości. A wystarczyło podzielić się z dzikami – wtedy 
wszyscy by pewnie dojechali, a i dziki zostałby oswojone. Po co od 
razu wszczynać wojnę?
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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.



Miasto obiegła sensacyjna wieść, że ikona polskiego kina – 
Bogusław Linda chce zrealizować operę w Szczecinie. Był już 
w remontowanej Operze na Zamku Książąt Pomorskich, obejrzał 
plany, porobił zdjęcia. Jakie dzieło wybierze niezapomniany Franz 
Maurer z "Psów"? Na razie nie wiadomo. Okaże się w przyszłym 
sezonie artystycznym. Do nas za to dotarły informacje, że paru 
spryciarzy z "warszawki", kiedy dowiedziało się, co Linda chce 
zrealizować w Szczecinie, od razu zgłosiło do jednej ze stacji TV 
projekt nowego teleturniejowego show z celebrytami. Tytuł – "Co 
ty k…wiesz o operze?".

Piromani już szaleją 
ze szczęścia. Jeszcze się 
zima nie skończyła, a już 
się zaczęły wypalanki trwa. 
Np. w połowie lutego za-
chodniopomorscy stra-
żacy tylko w jeden week-
end wyjeżdżali 80 razy do 
gaszenia pożarów traw. 
Ogień najczęściej pojawiał 
się w powiecie Łobeskim, 
Polickim i Gryfińskim. I co 
z tego, że wypalanie traw 
jest zabronione i grozi za 
to grzywna do pięciu ty-
sięcy złotych. Podpalacze 
wolą chyba jednak kiero-
wać się maksymą jednego 
z bohaterów "Czasu Apo-
kalipsy" F.F. Coppoli, który 
"uwielbiał zapach napalmu 
o poranku". W naszym lokalnym wydaniu o napalm trudno. Ale 
spalenizna rżyska, ścierniska, czy innego kawałka pola śmierdzi 
chyba podobnie.

Do tej pory seniorów oszukiwano metodami "na wnuczka", "na 
policjanta", czy "na Dziewulskiego". W Szczecinie, jak zwykle, wy-
myślono coś nowego – pojawili się cwaniacy oszukujący "na pro-
kuratora". Dzwonili do ofiar, podawali się za przedstawicieli pro-
kuratury prosząc o wpłacenie kaucji za jakiegoś krewnego, który 
miał spowodować wypadek. I już mieli kilka trafień m.in. wyłudzili 
około 30 tysięcy złotych od 84-letniej kobiety, mieszkanki Pomo-
rzan. Prokuratorzy twierdzą, że jak dopadną takiego, co podszy-
wając się pod nich "kosząc" starszych na kasę, to nie będą mieli 
litości. A jak to mówili, to na ich twarzach pojawiała się wyraźna 

obietnica przynajmniej tego, co spotkało Azję Tuhajbejowicza. 
I bardzo dobrze. Na pal ich!

Straż Miejska w Szczecinie zmienia "image". Srebrne radiowo-
zy zastąpią dotychczasowe granatowe. To skutek rozporządzenia, 
które nakazuje ujednolicenie koloru samochodów straży miejskiej 
i gminnej w całej Polsce. Ciekawe czy to odbije się także na ich 
sprawności, operatywności, efektywności. Chyba, że to sprytna 
"pijarowska" ściema w stylu odmalowania frontu sypiącej się ka-
mienicy. A jak mawiał klasyk "lud ciemny i tak wszystko kupi".

Lokalna hołota i bydło 
znowu przystąpili do ataku. 
Tym razem zaczęli niszczyć 
stojące od niedawna na 
szczecińskich przystankach 
wyświetlacze i biletomaty. 
W jedną np. rzucano kamie-
niami, a kilka biletomatów 
pomazano sprayem. Koszt 
wymiany oświetlacza to 70 
tysięcy złotych. No i gdzie 
są te nasze orły ze Straży 
Miejskiej? Czekają na nowe 
srebrne autka, żeby przystą-
pić do działania? Jest w mie-
ście kilka stowarzyszeń, 
które aktywnie walczą np. 
o ujawnienie "komórki" pre-
zydenta Szczecina. A może 
lepiej rozpocząć walkę 
o przywrócenie pręgierza 

albo publicznego zakuwania w dyby chamstwa, które niszczy miejski 
majątek? A przynajmniej publicznego pokazywania ich twarzy i egze-
kwowania obowiązku osobistego naprawienia szkód? A niech zmywa 
takie chamidło jęzorem spray z budynku. Oduczy się mazania.

Dziki atakują Osiedle Arkońskie w Szczecinie. Nie pierwszy to 
raz i pewnie nie ostatni. Wszystko przez łagodną zimę. Bo dziki 
zamiast uciekać do lasu, szukają pożywienia na działkach i na mię-
dzyosiedlowych trawnikach. Łowczy miejski obiecał, że na Arkoń-
skim będą ustawiane klatki z pułapkami. I to ma rozwiązać pro-
blem. Do tej pory uprasza się bardzo rozrywkowych mieszkańców 
osiedla, aby nie wracali do domów z piątkowych i sobotnich im-
prez, na czworakach. Bo spotkanie ryj w ryj z dzikiem może mieć 
różne, bolesne i wizerunkowe, konsekwencje.
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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.
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Model: Wojciech Brzeziński
Zdjęcie: Tomasz Paradto
Make up: Agata Naniewicz–Zalewska „Million Bells”
Hair stylist: Ernest Kawa 



Makijaż dobroczyNNy
agata naniewicz-zalewska 

i jej gwiazDy

aUtOr: aneta DOLeGa

kilkadziesiąt najgorętszych nazwisk ze świata muzyki, telewizji, sportu i show biznesu, 
a wśród nich Dorota Wellman, Otylia Jędrzejczak, ilona Felicjańska, Wojciech brzeziński, 

aleksandra kwaśniewska, małgorzata Ostrowska, anna Guzik, anna Wendzikowska, 
ramona rey i natalia siwiec. Wszyscy w niesamowitych i zaskakujących makijażach 
autorstwa agaty naniewicz-zalewskiej. trzy lata ciężkiej pracy, tysiące przejechanych 
kilometrów, nieprzespane noce, momenty załamania, ale i ogromnej satysfakcji. i jest.

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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osięgnąć gwiazd” to pierwszy al-
bum szczecinianki, od początku 
do końca według jej pomysłu. 
Powstał, by wesprzeć Fundację 
Herosi, która pomaga dzieciom 
z chorobami nowotworowymi, 
ale też jest spełnieniem marzeń 

jego autorki.
– Zawsze wierzyłam w przyciąganie myślami różnych zdarzeń i wi-

zualizację marzeń. Zawsze uważałam, że należy pomagać innym, 
bo dobre rzeczy do nas wracają. Miałam przy łóżku w sypialni taką 
tablicę z wycinkami z gazet przedstawiającymi to, co chciałabym 
w życiu osiągnąć – opowiada autorka albumu. – Któregoś dnia obu-
dziłam się i powiedziałam do męża, że chciałabym coś zrobić do-
brego dla innych, wykorzystując do tego swoje umiejętności. Może 
wydam książkę wizażową? Zaangażuję gwiazdy a zyski przeznaczę 
na szlachetny cel. 

BOhATeROWIe Z PRZyPADKU

Kiedy Agata miała już gotowy plan działania, rozpoczęły się po-
szukiwania fundacji, dla której miałby powstać projekt. I tak trafiła 
na warszawską Fundację Herosi, która wykonuje wręcz bohaterską 
robotę dla ciężko chorych dzieciaków.

– Z Fundacją Herosi zetknęłam się za sprawą wystawy fotogra-
fii Anny Powierży „Perfume” – kontynuuje opowieść Agata. – Ania 
stworzyła przepiękne zdjęcia, inspirowane powieścią „Pachnidło”, 
a ja bohaterce tej sesji, Ilonie Felicjańskiej, robiłam makijaż. W cza-
sie wernisażu poznałam Anetę Rostkowską, prezeskę Herosów. Uję-
ło mnie, jak dużo robi dla zupełnie obcych dla niej dzieci, a także 
to, że w fundacji pracują wyłącznie wolontariusze. Przedstawiłam 
jej pomysł. Powiedziałam, że album będzie całkowicie robiony non 
– profit, a zyski z jego sprzedaży zasilą konto Fundacji. Aneta Rost-
kowska się zgodziła. I się zaczęło.

DROGA DO GWIAZD

Pierwszą gwiazdą, która trafiła do albumu była Natalia Lesz, wo-
kalistkai aktorka poznana przez Łukasza Jakóbiaka prowadzącego 
internetowy talk-show „20 m2”

– Kiedy tylko się zgodziła, dostałam impuls do działania. Szybko 
zadzwoniłam do Gregora Laubsha, świetnego berlińskiego foto-
grafa, którego wcześniej poznałam przy okazji wspólnych warszta-
tów fotograficznych. Powiedziałam mu, że mam fajną modelkę, że 
jest dobry projekt, że pracujemy wszyscy charytatywnie. Od razu 
się zgodził. Zabrałam Natalię do Berlina, zorganizowaliśmy ekipę 
i do roboty.

Następne gwiazdy pojawiały się – a to przez tzw. pocztę panto-
flową, a to przez polecenie. Do części Agata trafiała bezpośrednio 
sama albo przez ich menagerów, działając według złotej zasady „je-
śli się nie zapytasz to się nie dowiesz”

– Pamiętam jak jechałam do Warszawy na sesję z aktorką Joan-
ną Jabłczyńską. Od niej na miejscu dowiedziałam się, że projek-
tem jest także zainteresowana prezenterka Anna Wendzikowska. 
„Chcesz ją?” – z uśmiechem zapytała mnie Joanna. „No ba!”. Szyb-
ko więc zadzwoniłam do Arkadiusa Mauritza, świetnego fotogra-
fa, którego znałam i powiedziałam mu, że mamy Anię do zdjęć. 
Specjalnie dla mnie przełożył inne zlecenie i przyjechał z Płocka 
na sesję. Zdjęcia zrobiliśmy w Teksturze, w której później też ma-
lowałam m.in. Patricię Kazadi i Katarzynę Skrzynecką. Wszystko 
robione na biegu.

NA WARIACKICh PAPIeRACh

Agata założyła, że album zrobi w pół roku. Praca nad projektem 
przedłużyła się do prawie trzech lat. W tym czasie przejechała po-
nad szesnaście tysięcy kilometrów, spędzając kilkaset godzin w po-
ciągach. Zorganizowała kilkadziesiąt sesji zdjęciowych w sześciu 
miastach Polski i Berlinie. Udało jej się namówić do współpracy całą 
rzeszę utalentowanych fotografów, stylistów i projektantów. Nikt za 
to nie wziął ani grosza. 

– Były momenty zwątpienia, że nie dam już rady, że to mnie prze-
rasta. By pokryć koszty projektu sprzedałam samochód, by mieć 
czas na jego realizację zawiesiłam własną działalność zawodową, 
a we własnym domu byłam gościem – wyznaje wizażystka. – Ale za-
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Agata Naniewicz – Zalewska
Szczecińska wizażystka, właścicielka marki Million Bells (www.
millionbells.eu). Ma na koncie wiele sesji komercyjnych i ar-
tystycznych. Współpracuje ze znanymi fotografami, takimi jak 
Arcadius Mauritz czy Anna Powierża, projektantami jak Yuliya 
Babich, Dominika Kujawa i Maciej Muszyński. Jej muzą jest 
modelka Ilona Felicjańska.
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Modelka: Ilona Felicjańska
Zdjęcie: Wiktor Franco
Make up: Agata Naniewicz–Zalewska „Million Bells” 



Model: Maciej Radel 
Zdjęcie: Piotr Sztanka 
Make up Agata Naniewicz–Zalewska 
Hair stylist: Glodek Prestige Studio
Stylizacja: Dominika Kujawa Fashion Designer 
Miejsce: Ferrum Style
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Model: Tomasz Ciacharowski
Zdjęcie: Piotr Sztanka
Make up: Agata Naniewicz–Zalewska „Million Bells”
Hair stylist: Głodek Prestige Studio
Stylizacja: Dominika Kujawa Fashion Designer
Miejsce: Ferrum Style (Warszawa)
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raz potem wracała dobra energia. Zaangażowanie ludzi było świet-
nym motorem do działania.

Album był robiony dosłownie na wariackich papierach. Sesje 
odbywały się w przeróżnych, czasem dziwnych miejscach, np. 
w pociągu albo na zapleczu salonu fryzjerskiego jak miało to 
miejsce w przypadku aktora Wojciecha Brzezińskiego. Czasem 
w ciągu jednego dnia Agata malowała kilka gwiazd po kolei. Nie-
które sesje były przekładane, bo gwieździe coś wypadło albo się 
rozchorowała.

– Zdarzały się też tak cudowne momenty jak te z Dorotą Well-
man, z którą bardzo chciałam się spotkać, a nasza sesja była cią-
gle przekładana. W końcu przyjechała i pomimo choroby dała 
z siebie wszystko. Okazała się, że jest równą, obdarzoną ogrom-
nym poczuciem humoru osobą. Fajnie wspominam spotkanie 
z tancerką Krystyną Mazurówną. Jajcarska, na luzie kobieta, która 
mówi to co myśli, nie zważając na to czy ktoś złapie jej dowcip czy 
nie. Podobnie Kasia Skrzynecka, która miała dla nas tylko godzi-
nę, a została do wieczora opowiadając dowcipy i rozśmieszając 
nas do łez – wymienia jednym tchem Agata. – Stylistów, fotogra-
fów, fryzjerów, miejsca sesji zawsze miałam już wcześniej zapla-
nowane. Na końcu wchodziłam z makijażem. Zazwyczaj patrzyłam 

na modelkę/modela, zaglądałam do swojego kuferka i leciałam. 
Bardzo często działałam spontanicznie. Np. miałam zaplanowa-
ne złoto i brązy dla modelki, a finalnie wychodziła w pawich pió-
rach.

SKROMNA SIWIeC, DelIKATNA OSTROWSKA

Efekty były niejednokrotnie zaskakujące. Niektóre z gwiazd są nie 
do poznania…

– Ciekawe jak odbiorcy albumu zareagują na Ilonę Felicjańską, 
która pojawia się w kilku odsłonach. Podejrzewam, że przy jednej 
fotografii mogą jej zupełnie nie poznać… Podobnie może być 
z Wojtkiem Brzezińskim, który pojawia się w podwójnej roli na jed-
nym zdjęciu – śmieje się Agata. – Niektóre gwiazdy same sugero-
wały, jaki makijaż chciałyby mieć. Znana z ekstrawaganckiego wi-
zerunku Małgorzata Ostrowska pojawia się w delikatnym i subtelny 
makijażu. Chciała wyglądać inaczej, naturalniej. Jak mi powiedziała: 

„Pani Agato, makijaż kreatywny to ja noszę od kilkudziesięciu lat. 
Zróbmy coś innego”. 

Podobnie jak gwiazda z okładki – modelka Natalia Siwiec, symbol 
seksu i marzenie wielu mężczyzn. Takiej jej chyba jeszcze nikt nie 
widział…

– Wbrew temu, co kreują media Natalia jest niesamowicie de-
likatną i bardzo sympatyczna osobą. Nie ma w niej nic z gwiazdy. 
Jest naturalna, ale jest też profesjonalistką. Jej zdjęcia powstawały 
w moim salonie – mówi Agata. – Świetnie nam się pracowało. Po-
dobnie jak z Otylią Jędrzejczak, której gotowe zdjęcia zachwyciły 
osoby, które miały okazję je zobaczyć. 

OlśNIeWAJąCy FINAŁ

„Dosięgnąć gwiazd” to może nie dosłownie pot, krew i łzy, ale na 
pewno ogromna determinacja i zaangażowanie wielu osób. Efekt jest, 
nie przesadzając, olśniewający. Do sprawdzenia jeszcze tej wiosny.

– Nie wiem jak to się stało, ale chyba się udało – śmieje się Agata. 
– Na sam koniec udało nam się jeszcze znaleźć sponsora na wyda-
nie całości. Jestem wdzięczna wszystkim za pomoc. Brakuje mi słów 
by to wyrazić. 
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Fundacja herosi
Warszawska fundacja, która Od 2009 roku aktywnie działa 

na rzecz chorych i potrzebujących. Szczególną opieką ob-
jęła dzieci i młodzież cierpiącą na choroby nowotworowe. 
Swoje działania koncentruje na wspieraniu Kliniki Chirurgii 
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka 
w Warszawie m.in.: poprzez zakup specjalistycznego sprzętu 
medycznego.

Rocznie w tej placówce terapii poddaje się przeszło trzy 
tysiące pacjentów z całej Polski. Fundacja działa wyłącznie 
w oparciu o wolontariat – wszystkie osoby zrzeszone w Fun-
dacji Herosi nie otrzymują żadnych korzyści majątkowych ani 
rzeczowych z tytułu działalności dla niej. Dochód ze sprze-
daży albumu zostanie przeznaczony na zakup specjalistycz-
nego sprzętu.

Modelka: Natalia Siwiec
Zdjęcie: Krzysztof Skorupa
Make up: Agata Naniewicz–Zalewska „Million Bells”
Hair stylist: Ernest Kawa
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Modelka: Otylia Jędrzejczak 
Zdjęcie: Agata Grymuza
Make up: Agata Naniewicz–Zalewska „Million Bells”
Hair stylist: Łukasz Zaleski
Kreacja: Milita Nikonorov Fashion Designer
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róciłeś do Szczecina i co zobaczyłeś?
Pierwsze dwa elementy, które mnie 

uderzyły w Szczecinie to woda i zieleń. 
To jest wyjątkowe w skali Polski, a na-
wet w skali Europy, że w mieście jest 
tyle wody i zieleni, które wręcz przeni-
kają miasto. Od zabudowanych osiedli 

płynnie przechodzą do okalającej je puszczy. Obserwując to z boku 
nasunęła mi się taka refleksja, że ludzka cywilizacja niekoniecznie 

jest czymś antagonistycznym do natury. W przypadku Szczecina 
uderza mnie piękno miasta i to, że miasto wyrasta z natury. 

Masz niezłą listę miejsc, w których mieszkałeś.
Urodziłem się w Szczecinie, wychowałem w Barlinku. Liceum 

skończyłem w Gorzowie, studiowałem we Wrocławiu skąd wyje-
chałem do Warszawy. I zaledwie parę miesięcy temu po prawie 10 
latach z niej się wyprowadziłem. Jestem w ciągłej podróży między 
Kopenhagą, Berlinem, Barlinkiem, Szczecinem, Warszawą i Krako-
wem. To pojawiło się naturalnie, parę miesięcy po tym jak mój chło-

samouk Do wynajęcia
rOzmaWiała: aneta DOLeGa / GraFiki: arObaL

w
Jeden z najlepszych polskich ilustratorów i grafików młodego pokolenia. rysował dla
Fisza i emade, moniki brodki, a także bronisława komorowskiego. bartłomiej „arobal” 

kociemba, tłumacz dharmy i instruktor medytacji w szkole szambali, a także
kosmopolita. krąży pomiędzy Warszawą, krakowem, a kopehnagą. a pomiędzy

nimi szuka inspiracji i tworzy w rodzinnym szczecinie. 
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pak wyjechał z powrotem do Danii stwierdziłem, że nie chcę same-
mu mieszkać w kawalerce, a rysować mogę przecież wszędzie.

Ale Warszawa pomogła Ci w karierze.
W tamtym czasie nie byłoby mojej kariery bez Warszawy. Nigdzie 

indziej nie było tak otwartej przestrzeni na spontaniczne działania. 
Tam mieści się też większość ilustrowanych wydawnictw. Żyjemy 
w kraju mocno scentralizowanym na wielu poziomach, także pod 
względem kultury.  Jednak obecnie Warszawa jest już dobrze użyź-
niona. Pora zabrać się za inne miasta. Współpraca z Trafostacją, 
z Patrycją Tokarską i Maćkiem Gardiasem z Tokarni, z Westivalem 
zainspirowała mnie do nowych poszukiwań.

 Co prawda rozczarowały Cię studia politologiczne, ale czy na-
dal obserwujesz nasze polskie społeczeństwo? Dużo się ostatnio 
dzieje, także w sferze obyczajowej, seksualnej… Temat Ci bliski.

Oczywiście. Zwłaszcza w świetle ostatnich wyborów. Interesuje 
mnie jednoczenie się w ramach konkretnych zagadnień życia spo-
łecznego, badanie uwarunkowań, jakie mamy ze względu na naszą 
historię, tego czym możemy dzielić się ze światem, a czego powin-
niśmy uczyć się od innych.

Interesują mnie kwestie służby zdrowia i obecna sytuacja górni-
ków. A już ogromnie interesują mnie grupy wykluczenia społeczne-
go. Sam do nich należę, bo jako gej nie mam w naszym kraju rów-
nych praw z osobami heteroseksualnymi. To ciekawe, że mówisz 
o sferze seksualnej jako szczególnie mi bliskiej. Wydaje mi się, że 
jest to część życia bliska każdemu człowiekowi, nie tylko mężczyź-
nie będącemu w związku z innym mężczyzną…

Nie masz trudności z bycia sobą? 
Nie. Mam trudność z zaakceptowaniem braku równości w pra-

wach obywatelskich, z przemocą czy to fizyczną na ulicy, w domu, 
czy to psychiczną w szkole, lub miejscu pracy. Pochodzę ze światłej 
i kochającej rodziny, z którą jestem bardzo związany, ale niestety 

Krajobraz Duński

Monika Brodka "Granda"
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nie każdy ma to szczęście, by wychować się w domu gdzie czuć ak-
ceptację. Tym bardziej jestem dumny z osób, które wychodzą z tzw. 
szafy, podejmują wyzwanie, by żyć otwarcie, bez oszukiwania siebie 
ani ludzi wokół. To trudne, w naszym społeczeństwie wciąż dużo 
jest lęku przed tym co podważa stereotypowy obraz męskości. Są-
dzę, że z tego wynika silna homofobia i szowinizm.

Jak to rozumiesz?
Sądzę, że lęk przed byciem "niemęskim" wiąże się z dyskrymina-

cją kobiet. Mamy do czynienia z pewnym paradoksem - kobiety są 
w Polsce lepiej wykształcone, ciężko pracują, a wciąż są gorzej opła-
cane, mają utrudnioną ścieżkę kariery, nie mówiąc o społecznych 
oczekiwaniach kultywowania tradycyjnych ról w związkach. Wielu 
mężczyzn wciąż nie potrafi odnaleźć się w świecie gdzie kobiety są 
niezależne, chcą spełniać się zawodowo i osobiście. Kobiety śmie-
lej podejmują walkę ze stereotypami na swój temat. Sądzę, że wciąż 
niewielu mężczyzn ma odwagę by być mężczyzną na własnych wa-
runkach, a nie pod dyktando odgórnych oczekiwań.

Wróćmy do pracy. W którym momencie Twoja pasja stała się 
Twoim zawodem?

To był proces. Od początku studiów dużo rysowałem, ale po prze-
rwaniu nauki na uniwersytecie utrzymywałem się głównie z prac 
dorywczych, np. w hotelowym barze, na budowie, jako pomocnik 
ogrodnika, lub przy festiwalu filmów dokumentalnych. Ale prawie 
codziennie po pracy do późnych godzin rysowałem swoje bazgroły.

Pamiętasz swoje pierwsze zlecenie? 
Tak w 2004r. To były trzy ilustracje do niszowego lajfstajlowego 

magazynu pt. Cafe Magazyn. 
A to, które Cię zaskoczyło?
Telefon od braci Waglewskich. Natknęli się przypadkowo na 

moją wystawę i chcieli użyć fragmentu mojej pracy. Nie zgodziłem 
się, ale zaproponowałem, że zrobię dla nich całą oprawę graficzną. 
Efektem była płyta „Heavi metal”.

Dobry album i okładka.
Dzięki. Przed przygotowaniem ilustracji zabronili mi słuchać albu-

mu. Podali mi kilka swoich pomysłów i na tej podstawie mogłem już 
robić, co chciałem.

Dostałeś zamówienie z Kancelarii Prezydenta RP. Prestiżowe 
zlecenie...

Mam chyba problem ze słowem „prestiż” (śmiech). Użyłaś go 
specjalnie?

Chyba nie (śmiech).
Jeśli rozpatrywać „prestiż” w kategoriach tego co ważne i wyjąt-

kowe to zamówienie z Kancelarii takim właśnie było. Jego przed-
miotem były ilustracje do kalendarza na rok 2013, a tematem Pałac 
Prezydencki - przepiękny budynek, który Para Prezydencka posta-
nowiła z bliska przedstawić szerokiej publiczności. Dzięki temu za-
mówieniu miałem możliwość spędzenia wielu godzin spacerując 

po historycznych salach, fotografując wnętrza i szukając inspiracji 
jak ciekawie opowiedzieć o tych przestrzeniach.

Poznałeś prezydenta Komorowskiego?
Tak, zostałem mu przedstawiony podczas noworocznego spotka-

nia z twórcami kultury. Było mi miło z powodu zaproszenia, ale w to-
warzystwie tylu zasłużonych osób czułem się trochę onieśmielony. 
W trakcie jednego z przemówień Pan Prezydent podkreślił wagę 
inwestowania w nową polską sztukę. Mówił o tym w kontekście Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale dało mi to poczucie, 
że zaproszenie do współpracy nad kalendarzem nie było przypad-
kiem, tylko wyrazem wizji wspierania młodych twórców.

Wracając płynnie do początku naszej rozmowy to w Trafostacji 
Sztuki wyszedłeś poza ilustrację. Stworzyłeś swoją graficzną mapę 
Szczecina dodając do niej instalację z roślin rosnących w okolicach 
miasta. 

Pokazałem wizję miasta, którym Szczecin może być w przyszłości, 
aspekty, które mnie w nim inspirują, ale też te, które są trudnym 
elementem życia codziennego. Z tego co zaobserwowałem goście 
Trafo dyskutowali nie tylko o kolorach jakich użyłem w ilustracjach, 
ale też o kondycji miejsca w którym żyją, ich prywatnych historiach, 
marzeniach i obawach związanych z przyszłością Szczecina. Jestem 
bardzo zadowolony z tego efektu.

Dziękuję za rozmowę.

Za wystawą Arobala i sprowadzeniem go do Trafostacji Sztu-
ki stoi duet twórców i kuratorów – Patrycja Tokarska i Maciej 
Gardiasz. Pod szyldem Tokarnia, bez siedziby, ale z pomysła-
mi otworzyli nowe drzwi do sztuki. Po godzinach wcielają się 
w rolę kuratorów i organizatorów wydarzeń artystycznych, 
doradzają również w wyborze dzieł sztuki. Na co dzień zajmu-
ją się architekturą – ona krajobrazu, on – tą klasyczną. Maciej 
Gardiasz jest również współorganizatorem Westivalu Archi-
tektury. – Oboje wychowaliśmy się w domach, gdzie sztuka 
zawsze była obecna. Lubimy artystów, galerie, śledzimy no-
wości. Chcemy, by sztuka była obecna w przestrzeni publicz-
nej Szczecina – mówią. – Tworząc Tokarnię kierowaliśmy się 
zdrową egoistyczną potrzebą poznawania ludzi, którzy nas 
inspirują. Tokarnia nie posiada własnej przestrzeni. Szuka al-
ternatywnych rozwiązań. Ich pomysły wspierają przyjaciele 
i nowoczesne firmy. Tokarnia do swoich działań zawsze wy-
biera przestrzeń Szczecina. Są otwarci na współpracę.

Wprost nr 23 2011

Fisz Emade "Heavi Metal"
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WIELKANOC JUŻ NIEDŁUGO. WYPOCZNIJ W TE ŚWIĘTA.

Wiosna, morze, szeroka plaża, niepowtarzalne 
wnętrza, spokój i relaks, wspaniała atmosfera, 
zdrowa i smaczna kuchnia - to wszystko w jednym 
pakiecie. Najlepszy kierunek to Wielkanoc nad 
morzem, gdzie niewątpliwie odnajdą Państwo 
więcej ciszy i spokoju.



laudia Ungerman pracę z modelingiem rozpoczę-
ła w 2006 roku. Zaledwie dwa lata później została 
Miss Polski.
– Wtedy nawiązałam współpracę z Misslandem oraz 
agencją modelingu z Mediolanu. Stało się to wów-
czas moją normalną pracą. Nie było łatwo: studio-
wałam dziennie, miałem sporo nieobecności. Z tego 

powodu na drugim roku poprosiłam o ITS (indywidualny tok studiów 
– przyp. red.). Jak na prawdziwego studenta bez poprawek się nie 
obeszło – opowiada. – Skończyłam licencjat. Następnie zrobiłam rok 
przerwy i rozpoczęłam studia magisterskie. Obroniłam się w ubie-
głym roku, ale przyznam, że tęsknię już za studenckim życiem.

„Agencją matką” Klaudii jest United for Models z Warszawy. 
Dziewczyna pracuje głównie za granicą.

– Obecnie współpracuję z agencjami Brave z Mediolanu, Eli-
te z Barcelony, studiem KLRP z Paryża czy agencją Pars z Mona-
chium. Wciąż jednak mieszkam w Szczecinie i kiedy tylko mogę 
nawiązuję współpracę z naszymi firmami. Ostatnio robiłam look-
booki dla szczecińskich projektantek: Sylwii Majdan oraz Mility 
Nikonorow, która co prawda mieszka w Łodzi, ale pochodzi z na-
szego miasta.

Ungerman współpracuje też z agencją Maxima. Możemy ją oglą-
dać na wszystkich reklamach szczecińskiej firmy Home.pl. Z jej usług 
korzystali m.in: Calzedonia, Triumph, Kazar, Parah, Guess, Moodo, 

Yamamay, Tezenis i wiele innych. Największym wyzwaniem była dla 
niej praca z kamerą. Występowała bowiem w pierwszej edycji pro-
gramu Projekt Runway.

– W telewizji oglądamy 45 minut programu, a nagrania trwały 
2 dni. Ciągłe przygotowania, przebieranie, czekanie, powtarzanie 
scen. Często pracowaliśmy nad tym do późnej nocy. Było to jedno 
z ciekawszych doświadczeń jakie przeżyłam – wspomina.

Klaudia teraz przebywa w Polsce. Korzysta z wolnego czasu 
i spędza go z mężem, przyjaciółmi i rodziną. W marcu wyjeżdża 
do pracy do Paryża, a wiosną leci do Dubaju. Agencja prowadząca 
organizuje tam dziewczynie zajęcie i planuje harmonogram obo-
wiązków.

– Taki wyjazd trwa minimum 3 tygodnie. Wiąże się z castingami 
i trzeba uzbroić się w cierpliwość. Miałam okazję być tam jako Miss 
Polski w 2009 roku. Było bardzo ciekawie. Dubaj różni się w świe-
cie mody od Europy. Jest bardzo komercyjnym rynkiem, ale jestem 
otwarta na wyzwania. Jeśli wyjazd się potwierdzi w 100 procentach, 
to czemu nie? – podsumowuje.

Z BRZyDKIeGO KACZąTKA W PIęKNeGO ŁABęDZIA

Do 2011 roku Angelika Ogryzek była nieśmiałą, wstydliwą dziew-
czyną. Brakowało jej pewności siebie, nie miała zbyt wielu okazji, by 
jeździć za granicę. Po zwycięstwie w konkursie Miss Polski wszystko 

Piękna strona szczecina

są śliczne, młode i zmotywowane. Weronika szmajdzińska, klaudia Ungerman
i angelika Ogryzek zgodnie twierdzą, że tytuły najpiękniejszych kobiet sprawiły,
że ich życie stanęło do góry nogami. - Dzięki temu mogłyśmy zwiedzić kawał

świata - przyznają i opowiadają o planach na przyszłość.

aUtOr: anDrzeJ kUs

k

lUdzie30 

Klaudia Ungerman 
Foto: Remi Kozdra & Kasia Baczulis 
Agencja: United For Models
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zmieniło się o 180 stopni. Zjeździła kawał świata, nabrała pewno-
ści, ale wszystko traktuje teraz, jako kończącą się już przygodę. Nie 
zmieniła bowiem swoich priorytetów o których mówiła w dniu, gdy 
została najpiękniejszą kobietą w kraju.

– Chciałam zostać prawnikiem i nic w tej kwestii się nie zmieni-
ło. Jestem już na czwartym roku studiów, zaraz piąty, później praca 
magisterska, aplikacja. Nie wiem jeszcze czy wybiorę adwokaturę 
czy radcę prawnego. Obecnie chcę się skupić tylko na edukacji – 
mówi. -Potrafiłam sobie zorganizować czas w taki sposób, by uczyć 
się, ale i pracować. Nawiązałam współpracę z warszawską agencję 
reklamową modelek. Powoli moja przygoda z konkursami piękno-
ści dobiega końca. We wrześniu byłam w Tajlandii na Miss Grand 
International i udało mi się awansować do top 10. W przyszłości 
planuję może jeszcze jeden zagraniczny konkurs. Prawdopodobnie 
wybiorę się do Chin. Myślę, że to już będzie ostatni i na tym zakoń-
czę karierę miss.

Największym plusem tytułu Miss Polski, według Angeliki, była 
możliwość podróżowania po świecie.

– Dopiero, gdy wygrałam zaczęłam poznawać ludzi z różnych śro-
dowisk, jeździć po świecie i brać udział w różnych eventach. Nabra-
łam pewności siebie, uodporniłam się na krytykę. Modelka spotyka 
się z nią przecież bardzo często. Minusów tego wszystkiego jest 
naprawdę niewiele. Jeśli musiałabym jakiś wskazać to może są nim 
nieplanowane wyjazdy. Zdarzało się, że nie mogłam mieć prywat-
nych planów, bo czekałam na telefon z informacją, że za dzień czy 
dwa gdzieś jedziemy. Podpisałam umowę i nie mogłam odmówić, 
należało to do moich obowiązków – podsumowuje.

WeRONIKA W DUBAJU
 

Również w 2011 roku, w konkursie Miss Polski Nastolatek wystarto-
wała 17 - letnia Weronika Szmajdzińska. Okazała się bezkonkuren-
cyjna. Podobna sytuacja zdarzyła się rok później, tym razem sięgnę-
ła po tytuł Miss Świata Nastolatek.

– Tytuły przyniosły wiele zmian w moim życiu. Muszę zaznaczyć, że 
naprawdę pozytywnych – opowiada. – Dzięki nim mogłam zwiedzić 
sporo wspaniałych miejsc. Byłam w Brazylii, Argentynie. Poznałam 
mnóstwo świetnych ludzi. Gdyby nie wygrane nie miałabym szans 
zarabiać w tak młodym wieku własnych pieniędzy.

W przeciwieństwie do Angeliki Weronika nie myśli o zakończeniu 
kariery, a już szykuje się do nowych projektów. Wcześniej wielokrot-
nie jeździła do Mediolanu, była „twarzą” marki Fila.

– Z „Fila” już nie współpracuję. Teraz większość czasu spędzam 
w Warszawie. Jako modelka, podobnie jak Klaudia Ungerman, 
brałam udział w 1. edycji telewizyjnego programu Projekt Runway.
Obecnie pracujemy nad nową serią. Wiosną będzie można mnie 
również zobaczyć w reklamie firmy Koral. Poza tym biorę udział 
w licznych sesjach. Mam co robić.

Najbliższe dwa miesiące dziewczyna spędzi teraz w pracy w Du-
baju.

– Po powrocie dalej będę pracować nad rozwojem mojej kariery. 
Ponieważ pojawiło się wiele ciekawych propozycji kolidujących ze 
studiami – przerwałam je. – W przyszłym roku chciałabym wrócić na 
Uniwersytet Szczeciński i kontynuować kierunek Gospodarka Nie-
ruchomościami. Mam nadzieję, że mi się to uda.

Angelika Ogryzek 
Foto: Voyo Bakiewicz Photography

Weronika Szmajdzińska  
Foto: Malwina Sulima
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kscelencjo, uzbierało się: drukarz nielegalnych 
pism, jeden z czołowych zadymiarzy w Niezależ-
nym Zrzeszeniu Studentów przed rokiem 1989, 
po Okrągłym Stole dziennikarz, korespondent, 
analityk Urzędu Ochrony Państwa, dyplomata, 
dziś ambasador RP w Kazachstanie. O czymś za-
pomniałem?

Z tym "ekscelencją" to nie przesadzaj, nie przywiązuję większej 
wagi do oficjalnej nomenklatury, zresztą w gronie znajomych z ety-
kiety robimy sobie niekiedy spore żarty. Inna rzecz, że cała ta ty-
tulatura przyjęta jest w oficjalnych pismach czy na dwustronnych 
spotkaniach, też zresztą bez zbędnej emfazy, ale poza nimi raczej 
już nie. W służbie dyplomatycznej ma to znaczenie trzeciorzędne. 
Odpowiadając jednak na pytanie: zapomniałeś dodać, że także 
ojciec piątki dzieci, mąż i podróżnik. Na dodatek człowiek rodem 
z "konopielkowej" wsi, choć nie od rzeczy będzie zaznaczyć, że 
w znacznej części - szczecinianin.     

Zanim sięgniemy do wątków rodzinno-korzennych pozostańmy 
jeszcze przez moment przy splendorach; w biogramie napisano, 

że zostałeś odznaczony między innymi Złotym Medalem za Zasłu-
gi dla Obronności Kraju oraz Gwiazdą Afganistanu. Przyczepiasz 
je sobie czasem do fraka, klatę wypinasz?  

Cóż, jeśli masz odznaczenia to masz prawo je nosić, ale tu nie ma 
obowiązku. A ja tego nie robię nigdy, bo moim zdaniem są to je-
dynie swego rodzaju gadżety. Zresztą mam niewesołe obserwacje 
na temat współczesnych odznaczeń choćby dlatego, że sam wielo-
krotnie występowałem o nie dla wielu ludzi. I widzę dysproporcję, 
bo jeśli ktoś uczciwie przepracuje 40 lat w Polsce to nie dostanie 
żadnego medalu. Ale jeśli ktoś przez kilka lat "działał" w tej czy in-
nej organizacji polonijnej poza Polską to na medal czy krzyż może 
liczyć. Ja nie biorę udziału w tym teatrze, teraz to są - w mojej przy-
najmniej optyce - w większości breloki.  Prawdziwe odznaczenie to 
Virtuti Militari albo Krzyż Walecznych. Może to niepopularna posta-
wa, ale tak właśnie rzecz całą oceniam.

Zdradziłeś Szczecin dla "reszty świata" i opuściłeś miasto w roku 
1985. Ale przecież nie urodziłeś się nad Odrą... Jak wygląda dro-
ga ku światu dyplomacji, limuzyn, czerwonych chodników i amba-
sad?

ambasaDor z „Pobożniaka”

absolwentów "pobożniaka" spotkać można we wszystkich zakątkach świata, wielu 
z nich z czasem wyniosło się na dobre ze szczecina, ale szczecińskie sentymenty 
u każdego wciąż pozostają żywe. Jednym z nich jest andrzej papierz, ambasador 

rzeczypospolitej polskiej w krajach cywilizowanych i jeszcze bardziej cywilizowanych. 
W rozmowie z "prestiżem" jawi się jako..., zresztą: ocena należy do państwa!

rOzmaWiał: Jacek rUJna / FOtO: archiWUm bOhatera
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Zgadza się, urodziłem się we Frampolu, na wschodzie Polski; Za-
mość, Lublin, te sprawy. Przenieśliśmy się do Kościna, osady w gmi-
nie Dobra Szczecińska koło wsi Dołuje. Taka sytuacja: rodzina, ze 
mną podówczas dwuletnim, wyjechała na drugi koniec Polski, bo 
ojciec dostał pracę w tamtejszym PGR. Trzeba było zaryzykować, 
ruszyć na zachód, wyjechać z tej, co by nie mówić, Polski C, bo to 
wtedy były klimaty rodem z "Konopielki" Redlińskiego. Zdążyłem 
jeszcze pójść we wsi Dołuje do pierwszej klasy, ale do drugiej po-
szedłem już w Szczecinie, bo przeprowadziliśmy się znowu. Miesz-
kaliśmy przy Wyzwolenia, a tuż przed stanem wojennym ponownie 
przeprowadziliśmy sie na Słoneczne. Stamtąd, po podstawówce, 
dojeżdżałem do Pobożniaka, czyli LO nr 2.

W maju 1985 roku zakwitły kasztany, przyszła matura i pojawił 
się dylemat - co dalej?

Wtedy to właśnie w Szczecinie rozpoczął się nabór na Uniwer-
sytet Szczeciński, bo akuratnie 30 lat temu powstała ta uczelnia. 
Ja jednak z kilku przyczyn chciałem wyjechać z miasta. Od razu 
powiem, że nie hołdowałem pewnego rodzaju snobizmowi, który 
absolwentom mojego ogólniaka nakazywał czuć spełnienie i satys-
fakcję jeśli dostali się na studia w Poznaniu. Nie rozumiem tego do 
dziś, bo jakoś Poznań nigdy nie robił na mnie większego wrażenia; 
ten region i miasto nie pociągało mnie w żadnej mierze. O wyborze 
Warszawy zdecydowała głównie polityka i PKP.

Polskie Koleje Państwowe z czasów PRl mogą czuć się współ-
twórcami składu obecnego korpusu dyplomatycznego RP???

Poniekąd mogą, bo zamyślałem ruszyć na studia do Krakowa. 
Jednak do Warszawy było bliżej, a i dojazd był łatwiejszy. Ale mó-
wiąc poważnie, to w wieku 18 lat byłem już nieźle zorientowany 
w polityce. Miałem wuja w Warskim, od niego dostawałem "Szcze-
cińskiego Szerszenia" czyli dwumiesięcznik wydawany jeszcze w la-
tach 70. w Paryżu. W stanie wojennym pojawiła się inna "bibuła", 
zdecydowałem się na Warszawę, bo tam przecież była opozycja, 
tam był Kuroń z Michnikiem, tam był Komitet Obrony Robotników, 
coś się działo, bulgotało pod pokrywką bez przerwy. Przy wyborze 
uczelni miałem zresztą spory luz jako finalista ogólnopolskiej olim-
piady z Wiedzy o Społeczeństwie. Wystarczyło wskazać uczelnię 
i bez egzaminów (oprócz językowego) podjąć studia.  

Błyskawicznie stałeś się jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
twarzy nielegalnego wtedy Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 
czołowym zadymiarzem na studenckich wiecach i marszach, czę-
stym przymusowym gościem milicyjnych "dołków". Skąd tak bez-
kompromisowa w smarkatym, za pozwoleniem wieku, postawa 
wobec tamtego systemu? Przecież nie z "Szerszenia"?

To dość zabawne, bo największą motywacją mojej nienawiści 
do komuny wcale nie było "niepodległościowe wychowanie ro-
dzinne". Środowisko "konopielkowe", z którego pochodzili moi 
rodzice, obiektywnie patrząc, zyskało po wojnie choćby poprzez 
elektryfikację i walkę z analfabetyzmem. Z tej perspektywy byłem 
dzieckiem pochodzenia robotniczo-chłopskiego, które w PRL-u 
dostawało punkty za pochodzenie. Moją największą motywacją od 
dzieciństwa była chęć podróżowania, pamiętam lektury z podsta-
wówki, te wszystkie "Tomki" Alfreda Szklarskiego, "Ziemia słonych 
skał" Sat-Okh'a, takie to były rozpalające wyobraźnię lektury. Nie 

byłem latem 2008 roku i ówczesny szczecin 
bardzo mnie rozczarował. sprawił wrażenie 
miasta "dzień po imprezie", walające się
śmieci, odrapane ściany kamienic, gdzieś
ktoś nieznanym algorytmem coś wyremontował, 
gdzieś straszą ślady od kul z pepeszy
z czterdziestego piątego...
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miałem pieniędzy na tygodnik "Perspektywy" skąd wycinałem zdję-
cia z różnych stron świata dlatego zgłosiłem sie w podstawówce na 
koordynatora zbiórki makulatury.

"Perspektywy" to wciąż była przecież czysta propaganda!
Propaganda działa na ludzi, którzy nie poszukują sprzeczności. 

Człowiek inteligentny z wiekiem zadaje sobie coraz więcej pytań, 
mi już w podstawówce przeszkadzało, że do cholery, mieszkam na 
granicy, widzę tych ludzi o 200 metrów dalej i nie mogę do nich 
pójść, porozmawiać, wymienić się choćby tymi zdjęciami z "Per-
spektyw". Było to dla mnie poznawczo nie do zrozumienia, że jest 
jakaś rzeka, jakieś miejsce i do tego miejsca mówią w jednym języ-
ku, a za 50 metrów zupełnie w innym, a na dodatek jest to nieprze-
kraczalne. To w ogóle jest antyludzkie! Trwało zresztą całymi latami, 
bo pierwszy raz w życiu wyjechałem za granicę do Holandii w 89 
roku. Wcześniej, za działalność antysystemową byłem pozbawiony 
paszportu. Może i dobrze, bo na pierwszym roku z kolegą chcieli-
śmy uciec z wycieczki do Grecji. Ale ja nie dostałem paszportu, więc 
zostałem. A kolega mieszka do dziś w Australii. 

Po studiach zamiast do Australii trafiłeś do mediów: Polsat, TVP, 
Tygodnik Solidarność, Polskie Radio i inne. Pisałeś reportaże m.in. 
z Czeczenii. Zaraz potem było Centrum Informacyjne Rządu, sze-
fowanie Instytutowi Polskiemu w Sofii. Rok 2007 to już mianowa-
nie na ambasadora RP w Bułgarii...

Wielu zajęć imałem się po studiach, prawda. Starałem się jednak 
zawsze jak najmniej siedzieć przy biurku, mam to do dzisiaj, zawsze 
mnie nosiło po świecie...

...co nie jest łatwe z piątką dzieci nie wspominając już o żonie!
Cóż, poruszamy się stadnie i wielka zasługa mojej żony Krystyny, 

że potrafi rzecz całą połapać. Jak masz piątkę dzieci w wieku 6-16 
lat to rzecz, zapewniam, nie jest prosta. Na niej, siłą rzeczy spoczywa 
największy ciężar i odpowiedzialność, cała logistyka związana z do-
mem, szkołami, tym bardziej że nie mamy gosposi i nigdy takowej 
nie mieliśmy. Ale nie narzekamy, jako się rzekło: będę robił wszystko, 
by nie siedzieć za biurkiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Kiedy ostatnio byłeś w Szczecinie? Co zobaczyłeś?
Byłem latem 2008 roku i ówczesny Szczecin bardzo mnie roz-

czarował. Sprawił wrażenie miasta "dzień po imprezie", walające 

się śmieci, odrapane ściany kamienic, gdzieś ktoś nieznanym algo-
rytmem coś wyremontował, gdzieś straszą ślady od kul z pepeszy 
z czterdziestego piątego..., łażą ludzie, srają psami, ja bym chciał, 
żeby w Szczecinie, żeby w ogóle w Polsce obowiązywał jakiś stan-
dard, ja nie akceptuję niechlujnej bylejakości.  Wywiozłem wtedy 
obraz miasta, które cały czas czeka na zarządcę, na kogoś kto bę-
dzie miał wizję co z nim zrobić. I nie oczekuję, że będzie można na 
deptaku siadać białymi spodniami na murku, jestem przecież reali-
stą. Centrum Szczecina jest piękne, ale wymaga nakładów, remon-
tów, nie widzę tu żadnej strategii, żadnego pomysłu. Tymczasem 
Szczecin to jedno z ładniejszych potencjalnie miast w Polsce; ma 
wszystkie atuty, żeby być w pierwszej trójce czy piątce najpiękniej-
szych miast. Szczecin jeszcze za końca komuny jednak coś w Polsce 
znaczył, teraz jednak jego pozycja zdecydowanie podupadła. Kie-
dyś równał się bez problemu z Wrocławiem czy Lublinem, dziś nie 
wiem czy strategia i potencjał Bydgoszczy albo Torunia, oczywiście 
bez urazy, nie jest większy. 

A Szczecin czasów młodości?
Ha, do końca życia będę pamiętał najlepsze bułki na świecie: 

Ja zawsze potrafię odmówić i nigdy nie robię 
czegoś, na co nie mam ochoty. bez względu
na to, czy odmówię kazachowi, papuańczykowi 
czy komukolwiek. Jeśli na przyjęciu dostaję na 
przykład ucho czy oko świni to mówię, że ja 
tego nie jadam, że jestem wegetarianinem (co 
zresztą jest prawdą), uhonorujcie kogoś innego...
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codziennie rano wstawałem i biegałem na ulicę Śląską, facet się na-
zywał Wróbel, prywatną miał piekarnię, po 10-15 bułek kupowałem 
tam przez parę ładnych lat, pewnie już zamknął interes. Poza tym 
Wały Chrobrego, oczywiście Duet przy Bogusława, Zamek, Pinokio, 
13 muz, masa tego i znacznie cieplejsze wspomnienia niż sprzed 
8 lat. 

Wracamy zatem do ambasady RP w Bułgarii, na placówki do 
Afganistanu i Kazachstanu. W amerykańskich filmach jest tak, że 
obywatel USA gdziekolwiek na świecie będąc w tarapatach jeśli 
tylko znajdzie swoją placówkę to czuje się jak w domu. Jak to wy-
gląda w realiach polskich?

Jesteśmy w służbie i wszędzie staramy się pomóc naszym roda-
kom w przeróżnych, jak to ująłeś, tarapatach czy w sprawach ad-
ministracyjnych, to przecież jest zrozumiałe. Zdarzają się niekiedy 
postawy roszczeniowe, latem ubiegłego roku do Ałmaty (Kazach-
stan) przyjechała rozwalającym się samochodem pani z córką. Je-
chały z Polski do Afganistanu przez Kazachstan, wiesz, przygoda 
taka. Tymczasem samochód stary, silnik się zepsuł, źle wykalkulo-
wała czas przejazdu przez Kazachstan i wiza im wygasła. Niestety, 
Kazachowie są rygorystyczni i nawet zatrzymali obie panie na jakiś 
czas. No, nic - udało sie je wyciągnąć, pojechały. Po jakimś czasie 
w placówce w Kirgistanie pojawiły się ponownie żądając ni mniej 
ni więcej, ale tego, by ponownie z zepsutym samochodem prze-
transportować je do Polski. Odpisałem im wprost: kupią panie 
sobie bilet lotniczy, a auto proszę nadać w kontener i przesłać do 
kraju. Dodam, że były to osoby relatywnie majętne i stać je było na 
powrót do Polski. Konsul i w ogóle każdy dyplomata musi mieć za-
równo sporo empatii, ale nie mniej zdrowego rozsądku. Większość 
ludzi potrafi i chce samodzielnie załatwiać własne sprawy, zresztą 
wstyd na kogoś innego zrzucać swoje niepowodzenia. Najczęściej 
o pomoc w konsulacie wnioskują osoby, które są na tyle zamoż-
ne, że tej pomocy w ogóle by nie potrzebowały, to typy wampirów 
energetycznych. Jeśli wyczują, że masz jakąś słabość, że się wahasz, 
to błyskawicznie zatrudnią cię do realizacji swojego misternego 
planu. Jednak takich przypadków jest u nas mało, bo nie leżymy na 
szlakach masowej turystyki, Polaków jest relatywnie niewielu, tu nie 
Wielka Brytania, Irlandia czy Ameryka...

Jaka jest sytuacja Polaków w Kazachstanie, mam na myśli po-
tomków polskich zesłańców z lat 40. XX wieku?

Cóż, mam wrażenie, że w Polsce funkcjonuje nierealistyczny 
i dawno nieaktualny obraz Polaka w Kazachstanie, ogólnie: Polonii 
na Wschodzie. Mam tu mieszane uczucia, bo z jednej strony ktoś, 
kto miał polskiego pradziadka to w papierach jest Polakiem. Tyle, 
że najczęściej te kolejne pokolenia nie mają już z Polską niczego 
wspólnego; nie znają słowa po polsku, nie hołdują żadnym pol-
skim, śladowym choćby, obyczajom, tradycjom czy jakiejkolwiek 
religii. Ich polskość to kwestia czysto deklaratywna, sam niekiedy 
popadam w konfuzję, kiedy roznoszę pomoc po domach i na ścia-
nie na honorowym miejscu widzę zdjęcie Putina. 

Kazachstan kojarzy się w Polsce m.in. z kumysem, czyli sfermen-
towanym kobylim mlekiem. Ponoć to okrutne obrzydlistwo. Czy 
ambasador może odmówić spożycia regionalnych przysmaków 
nie obrażając gospodarza?

Ja zawsze potrafię odmówić i nigdy nie robię czegoś, na co nie 
mam ochoty. Bez względu na to, czy odmówię Kazachowi, Papu-
ańczykowi czy komukolwiek. Jeśli na przyjęciu dostaję na przykład 
ucho czy oko świni to mówię, że ja tego nie jadam, że jestem we-
getarianinem (co zresztą jest prawdą), uhonorujcie kogoś innego... 
Kumysu się czasem napiję, bo lubię ten smak, i choć (tu następu-
je subiektywny opis smaku kumysu nie dający się wszakże opu-
blikować w lifestylowym magazynie) jest lekko kwaśny, to można 
się przekonać. Ale wolę lekko sfermentowane mleko z wielbłąda. 
W ogóle lubię mleczne rzeczy...

Smacznego, wierzę na słowo, dziękuję za rozmowę.

REKLAMA

Andrzej Papierz – Konsul Generalny RP w Ałmaty, Ambasador 
Tytularny. Rocznik 1966, ukończył historię na Uniwersytecie 
Warszawskim. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
i Ruchu Wolność i Pokój. W 1989 roku był członkiem Komite-
tu Obywatelskiego Solidarność, a następnie dziennikarzem 
Tygodnika Solidarność. Od 1991 do 1993 pracował w UOP, 
po czym wrócił do dziennikarstwa, najpierw Polskiego Radia, 
a potem kolejno Polsatu, TVP, dziennika Życie i stacji RTL. 
Jako reporter wyjeżdżał na Kaukaz, do Rosji i Kazachstanu. 
W 1998 roku rozpoczął pracę w Centrum Informacyjnym Rzą-
du, najpierw jako zastępca dyrektora, a potem jako szef cen-
trum. Od 2001 roku pracuje w dyplomacji. Do 2006 dyrektor 
Instytutu Polskiego w Sofii, a następnie w Mińsku. Od 2007 
ambasador RP w Bułgarii, a od 2010 doradca ds. rozwojo-
wych kontaktów z władzami w prowincji Ghazni przy dowód-
cy Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie. Tę funkcję pełnił 
przez kolejne trzy zmiany, aż do 2012 roku. Obecnie konsul 
generalny w Kazachstanie. Wielokrotnie odznaczany, włada 
biegle językami bułgarskim, rosyjskim, angielskim, a biernie 
serbskim i macedońskim. Żonaty, z żoną Krystyną mają trzech 
synów i dwie córki.
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telier Kleist to miejsce szczególne. W maju br. obcho-
dzić będzie 12 urodziny. Jego twórcy w województwie 
zachodniopomorskim mieszkają już od 20 lat. Pocho-
dzą ze wschodniej części Pomorza, ale ich korzenie są 

już na stałe osadzone w Szczecinie.

TWARZe MARKI

Na początku działalności twarzą salonu jubilerskiego Kleist 
była Maxime Calington, pierwsza reprezentantka szwedzkiej Po-
lonii w historii Miss Polonia, która znalazła się w gronie pięciu naj-
piękniejszych Polek. Mieszkająca obecnie w Dubaju Maxime jest 
wnuczką Mariana Kielca, jednego z najlepszych piłkarzy Pogoni 
Szczecin, króla strzelców polskiej ekstraklasy w sezonie 1962/63. 
– Z rodziną Maxime zaprzyjaźniliśmy się od momentu, gdy jej bab-
cia po raz pierwszy odwiedziła nasz sklep – mówi Barbara Kleist, 
właścicielka atelier. Obecnie twarzami marki są młodzi tancerze, 
uczestnicy kampanii „Szczecin z całego serca polecam – Ambasa-
dor Marcin Kleist i Julia Bień”, którzy w lutym br. jako wicemistrzo-
wie świata młodzieży dali piękny pokaz podczas Turnieju Tańca 
Towarzyskiego Pro-Am „Future” w Filharmonii Szczecińskiej. Na 
swoim koncie mają już m.in. udany występ na największym i naj-
starszym turnieju tańca towarzyskiego na świecie w Blackpool czy 
2 złote medale, zdobyte w Moskwie. Mimo młodego wieku (Mar-
cin – 18 lat, Julia – 14 lat) mają na swoim koncie wiele sukcesów. 
Pracują ze sobą niecałe 2 lata, ale pod okiem wielokrotnych mi-
strzów świata, Pauliny Glazik i Marka Kosatego, prężnie zdobywają 
taneczne szczyty. Mimo podbijania światowych parkietów, serce 
urodzonego w Szczecinie Marcina zawsze pozostaje przy naszym 
mieście.

WIęCeJ NIż SKleP

Lokal przy ul. Rayskiego został stworzony przez rodzinę Kleistów 
od początku, a przerobienie mieszkania na salon jubilerski wyma-
gało nie tylko ciężkiej pracy, ale i pasji. Właściciele mieli jednak 
szczęście spotkać na swojej drodze architektów i stolarzy, którzy 
podchodzą do swoich zawodów z równie wielkim zamiłowaniem, 
jak oni sami do jubilerstwa. Klienci czują się tu dobrze także, a raczej 
przede wszystkim, za sprawą ciepłych relacji, jakie łączą ich z właści-
cielami. – Poprzez swoją pracę uczestniczymy w najważniejszych dla 

nich wydarzeniach. Kolejne pokolenia zamawiają u nas ręcznie wy-
konywane obrączki czy pierścionki zaręczynowe, w które wkładamy 
cząstkę siebie, dlatego wiele osób jest nam bardzo bliskich, a z nie-
którymi łączą nas wręcz rodzinne relacje – mówi Barbara Kleist. – 
Na naszej stronie internetowej można poznać „moje dzieci”, czyli 
najnowsze, ręcznie wykonane prace, grono naszych znamienitych 
klientów, a także migawki z zorganizowanych przez nas pokazów 
i uroczystości, na które mieliśmy zaszczyt być zaproszeni.

ZAUFANIe TO PODSTAWA

Ciągły proces twórczy wymaga natchnienia, ale przy wykonywa-
niu indywidualnego projektu ważne jest też poznanie przyszłego 
właściciela. Proces ten jest jednak prawdziwie pełny, jeśli zamawia-
jący obdarzy twórcę odrobiną zaufania i podaruje mu margines 
wolności. Postawienie zbyt sztywnych ram nie tylko utrudnia pracę, 
ale zdarza się, że pozbawia ją polotu, który przesądza o ostatecz-
nym kształcie dzieła. Zyskując zaufanie całych pokoleń, sklep stał się 
atelier, w którym można wykreować siebie lub podarować komuś 
coś absolutnie niepowtarzalnego. Tak wyjątkową, najważniejszą 
pracą 2014 roku, była statuetka wykonana z okazji jubileuszu 230 
rocznicy powstania najstarszego uniwersytetu publicznego w USA, 
Uniwersytetu Georgia. Najnowszym wyzwaniem dla pracowni jest 
monstrancja dla parafii na Bemowie w Warszawie. Pozostaje pyta-
nie, jakie dzieło może powstać w następnej kolejności, jeśli teraz 
atelier Kleist tworzy już dla samego Pana Boga…

Pasja tworzenia

a
aUtOr: karina tessar / FOtO: materiały prasOWe



Z pasji dla Ciebie
bogata oferta biżuterii złotej, srebrnej, tytanowej, artystycznej, obrączek…

wykonanie biżuterii według indywidualnego projektu
grawerowanie i odnawianie biżuterii

projektowanie szali
stylizacja
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iłośnicy astronomii przyznają, że Szczecin 
nie jest najlepszym miejscem do obserwa-
cji gwiazd. Jest tutaj, bowiem zdecydowa-
nie za jasno. Jeśli pokusić się już o wska-
zanie lokalizacji, z której można podejrzeć, 
co dzieje się w kosmosie wskazują dwie.

– Polecałbym Wyspę Pucką, ewentualnie 
jeszcze Puszczę Bukową, choć miejsca do obserwacji są już poza 
granicami naszego miasta – mówi Marcin Biskupski z PTMA. – Je-
śli chodzi o region to najlepsze miejsca to: Żelewo i Podgrodzie. 
W Glinnej, gdzie również jeździmy, jest największy amatorski te-
leskop w Polsce. Można nas spotkać także w Zatomiu, niedaleko 
Drawna. Jeździmy tam na zloty integracyjne. Tam są jedne z lep-
szych warunków obserwacyjnych w kraju.

Z „Sowy”, czyli największego amatorskiego teleskopu można było 
skorzystać w ubiegłym roku na Wałach Chrobrego podczas obser-
wacji Jowisza (marzec), Saturna (maj), Perseidy ( sierpień), Maraton 
Astronomiczny (2 dni w październiku). Na zaproszenie miłośników 
astronomii odpowiedziało ponad pół tysiąca szczecinian. By choć 
przez chwilę spojrzeć w niebo ustawiały się gigantyczne kolejki. Po-
dobnie było na Jasnych Błoniach, gdy można było oglądać deszcz 
meteorytów. Przyszło blisko tysiąc osób.

– W sierpniu podglądaliśmy Perseidy. Widzimy ogromne zaintere-

oDkrywają tajemnice kosmosu
aUtOr: anDrzeJ kUs / FOtO: materiały prasOWe

m
20 marca o 9: 30 czeka nas częściowe zaćmienie słońca, potrwa przez dwie godziny.
- rozstawimy na Wałach chrobrego teleskopy. transmisję z jednego z nich pokażemy

na żywo w internecie - zapowiada marcin biskupski z polskiego
towarzystwa miłośników astronomii. 



sowanie astronomią. Szczeciński oddział reaktywował się po latach 
w ubiegłym roku. Początkowo było nas 25 osób. Dołączyć do nas 
może praktycznie każdy, nawet jeśli nie posiada sprzętu do obser-
wacji czy szerokiej wiedzy. Uczymy się i nabywamy doświadczenie 
podczas spotkań PTMA Szczecin. Obecnie jest nas już ponad 50  
członków. Działamy bardzo intensywnie. Bez wątpienia ogromnym 
sukcesem jest ponowne uruchomienie teleskopu znajdujące się na 
budynku ZUT przy al. Piastów. To urządzenie z lat 80. przez wiele 
lat było nieużywane, niszczało. Kopuła pod którą się znajduje prze-
ciekała. Naprawiliśmy zadaszenie oraz teleskop. To bardzo dobry 
sprzęt. Zbudowany został na wyposażenie profesjonalnego obser-
watorium astronomicznego i to widać w jakości wykonania optyki. 
Widoki bliskich obiektów, jak Księżyca czy planet są naprawdę bar-
dzo dobre – mówi Biskupski.

Miłośnicy astronomii planują przeprowadzać pomiary gwiazd 
podwójnych. Pomiary pozwalają na obliczenie orbit składników ta-
kich układów, co z kolei pozwala wyznaczyć ich masy. W zamyśle 
obserwatorium ma być również łatwiej dostępne dla mieszkańców 
Szczecina, a w szczególności dla szkół czy uczelni, które wyrażą 
chęć poprowadzenia zajęć z uczniami lub studentami.

– Takimi pomiarami zajmuje się niewiele osób na świecie. Patrzy-
my w niebo i widzimy jedną gwiazdę. Patrzymy przez teleskop – są 
dwie. Chcemy zmierzyć, jak daleko się od siebie znajdują. Oczywi-
ście będziemy to robili w miarę dobrych warunków pogodowych – 
zapewnia pan Marcin. Jednocześnie zapowiada, że o szczecińskim 
oddziale Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii usłyszymy 
w tym roku jeszcze nie raz.

– Będziemy obecni na Nocy Naukowców, podczas Nocy Muzeów. 
Organizujemy prelekcje tematyczne, które są stałą częścią naszej 
działalności – odbywają się co drugi czwartek w Budynku Jedno-
stek Międzywydziałowych ZUT – w ciągu roku jest ich dosyć spo-
ro. Szczegóły dot. poszczególnych spotkań umieszczamy na www.
astronomia.szczecin.pl. Wciąż będziemy szukali sposobu sfinanso-
wania Szczecińskiego Obserwatorium Astronomicznego – zdalnie 
sterowanego przez Internet. Przed nami wiele wyzwań i mam na-
dzieję, że wszystkie uda się zrealizować – podsumowuje. 
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irma Samsung Electronics zaprezen-
towała smartfony Galaxy A5 i Galaxy 
A3 o dopracowanym i modnym wzor-

nictwie oraz najbardziej zaawansowanych 
funkcjach umożliwiających korzystanie z sieci 
społecznościowych. To najsmuklejsze smartfo-
ny firmy Samsung. Ich jednobryłowe obudo-
wy wykonano w całości z metalu i mają odpo-
wiednio 6,7 mm i 6,9 mm grubości.

GALAXY A5 i A3 zapewniają doskonałą ja-
kość obsługi mobilnej i obsługi portali spo-
łecznościowych. Dzięki zaawansowanemu 
przedniemu aparatowi o rozdzielczości 5 MP, 
robienie ciekawych autoportretów jest teraz 
jeszcze łatwiejsze. Innowacyjne funkcje fo-
tograficzne pozwalają użytkownikom robić 
atrakcyjne zdjęcia o wysokiej rozdzielczości 
z użyciem automatycznego wykrywania twarzy 

i ustawiania ostrości. Łączność LTE 4. kategorii 
pozwala na szybkie udostępnianie zdjęć i wi-
deo w ulubionych kanałach społecznościo-
wych.

Oba urządzenia są wyposażone w wyjątko-
wy wyświetlacz AMOLED i technologię Ada-
ptive Display, co gwarantuje wyświetlanie wy-
raźniejszych obrazów z głębokim kontrastem 
i lepszymi kątami widzenia, a także w funkcję 
inteligentnego dostosowywania i poprawy 
jakości dźwięku na podstawie otoczenia użyt-
kownika. Sercem obu urządzeń jest procesor 
czterordzeniowy o taktowaniu 1,2 GHz.

Tymczasem już pod koniec kwartału moż-
na się spodziewać największego smartfona 
z nowej rodziny Samsunga, modelu Galaxy A7 
z 5,5 calowym ekranem Super AMOLED i 8. 
rdzeniowym procesorem. 

PorząDek musi być

adowana od góry pralka Samsunga, wyposażona 
w funkcję activewash rozwiązuje problem wstępnego 
prania odzieży w innym pomieszczeniu i późniejszego 

jej przenoszenia do łazienki. W górną część pralki activewash wbu-
dowano umywalkę z dyszą wodną i delikatną powierzchnią szo-
rującą. Zapewnia ona miejsce na wstępne przygotowanie mocno 
zaplamionych ubrań, np. bardzo zabrudzonych strojów sportowych 
lub ubrań wymagających prania ręcznego, takich jak delikatne 
swetry. Po przygotowaniu zarówno samo pranie, jak i wodę można 
łatwo umieścić w pralce. To rozwiązanie umożliwia użytkownikom 
przeprowadzenie całego procesu prania w pomieszczeniu do tego 
przeznaczonym, bez konieczności korzystania z kilku miejsc. 

Przez wiele lat odkurzacze – roboty nęciły obietnicą rewolucji 
w sprzątaniu, ale rzeczywistość była daleka od oczekiwań. Trady-

cyjne odkurzacze – roboty nie radzą sobie tak dobrze na dywanach 
jak na powierzchniach twardych. Samsung zapewnia, że zmieni się 
to dzięki robotowi POWERbot VR9000. Silnik Digital Inverter ma 
moc ssącą do 60 razy większą niż tradycyjne odkurzacze – roboty, 
dzięki czemu ma sprzątać skuteczniej od nich. Producent zapewnia 
też, że robot znacznie lepiej od konkurencyjnych rozwiązań radzi 
sobie z nawigowaniem po domu. Dzięki kamerze cyfrowej i szere-
gowi czujników ma być w stanie stworzyć kompletną mapę domu 
i na jej podstawie wyznaczyć sobie optymalną trasę sprzątania.  

MUST HaVE:
samsung galaXy a5 i a3
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podczas międzynarodowych targów ces 2015 firma samsung przedstawiła nowości z linii 
produktów aGD do prania i pielęgnacji podłóg, które mają ułatwić i uprzyjemnić skuteczne 
sprzątanie. 
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ierwszy minivan BMW bez wątpienia przykuwa 
uwagę swoją sylwetką. „Posadzony” jest na 17-
calowych obręczach wykonanych z lekkiego 
stopu. Wrażenie robią także adaptacyjne reflek-
tory diodowe.

Wnętrze zachwyca elegancją, ale również wie-
loma ciekawymi rozwiązaniami. Po otwarciu sa-

mochodu widzimy podświetlone listy znajdujące się na wszystkich 
drzwiach. Wygodne, regulowane i podgrzewane fotele wyłożone 
są skórzaną tapicerką. Dookoła znajduje się multum schowków, 
zarówno na mniejsze, jak i większe przedmioty. Nad bezpieczeń-
stwem kierowcy czuwa komplet poduszek powietrznych. Jedna 
z nich ukryta jest w sportowej, eleganckiej i skórzanej kierownicy.

Samochód naszpikowany jest opcjami, które bez wątpienia nie 

tylko ułatwiają prowadzenie pojazdu, ale również znacznie zwięk-
szają przyjemność sterowania nim. Jedną z nich jest 6,5-calowy wy-
świetlacz obsługujący m.in. system audio oraz bluetooth. Bezpie-
czeństwo parkowania zwiększa asystent, który ten manewr może 
wykonać za nas. Niemniej jednak dla tych, co bardziej ufają sobie 
– pomocna jest kamera cofania oraz czujniki znajdujące się zarówno 
z przodu auta, jak i z tyłu.

W modelu znajdziemy opcję Performance Control, która steruje 
każdym kołem z osobna, umożliwiając uzyskanie jeszcze większej 
dynamiki pokonywania zakrętów. Ingeruje bowiem w sterowanie 
mocą silnika i celowe hamowanie. Zewnętrzne koła dostają więcej 
mocy, a wewnętrzne mniej, dzięki czemu wszystkie mogą wykorzy-
stać swoją maksymalną trakcję.

Właściciele BMW mogą również zapomnieć o konieczności wo-

inteligentne bmw

nowe bmW220d xDrive active tourer jest szybkie, zrywne, ale jednocześnie bardzo 
oszczędne. pod jego maską znajduje się dwulitrowy, 190-konny silnik. W cyklu
mieszanym zużywa zaledwie 4,8l/100km! napęd na wszystkie koła - xDrive

- połączony jest z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów.

aUtOr: anDrzeJ kUs / FOtO: DaGna DrążkOWska
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żenia zapasowego koła. Opony mają bowiem specjalne boczne 
wzmocnienia, dzięki którym, nawet po przebiciu można przejechać 
jeszcze maksymalnie 150 kilometrów. Pozwala to zaoszczędzić spo-
ro miejsca w bagażniku, a jednocześnie zmniejsza masę pojazdu 
podczas każdej podróży. Wiadomo, że na wysokość spalania wpły-
wa także ciśnienie w oponach. W samochodzie zamontowany zo-
stał więc czujnik, który poinformuje kierowcę nawet o niewielkim 
spadku ciśnienia w ogumieniu.

BMW Serii 2 Active Tourer można nabyć już od 1300 zł brutto 
miesięcznie w leasingu lub w kredycie gdyż rata jest taka sama).

Więcej informacji znajduje się pod adresem www.bmw.pl
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BMW 220d xDrive Active Tourer 
Pojemność: 2 litry 

Moc: 190 kM 
Cena modelu: 153 900,00 zł 

Cena z opcjami: 197 641,00 zł

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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z filmu „magnat”
Do szczecina

samochód ten zachwyca nie tylko swoim wyglądem, ale również wiekiem i historią.
Jeździły nim gwiazdy polskiego kina. teraz peugeot 402 comfort jest jednym
z najciekawszych eksponatów szczecińskiego muzeum techniki i komunikacji.

aUtOr: anDrzeJ kUs / FOtO: JarOsłaW Gaszyński



eugeot 402 Comfort z 1935 roku po raz pierw-
szy został zaprezentowany przez Muzeum Tech-
niki i Komunikacji w 2012 roku, podczas Gali 
„Ślub Retro”. Już wtedy zrobił prawdziwą furorę. 
Nic dziwnego, bo bez wątpienia jest jednym 
z najcenniejszych eksponatów tej placówki.

– W okresie przedwojennym Peugeot należał 
do jednego z francuskich Attache. Później samochód prawdopo-
dobnie znajdował się w ukryciu, dlatego przetrwał pożogę wojenną 
– opowiada dr Andrzej Wojciech Feliński z Muzeum Techniki i Ko-
munikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, – W latach 60-tych trafił 
w ręce prywatnego kolekcjonera i miłośnika starych samochodów 
Rudolfa Gruszki z Katowic. Przeprowadził on gruntowaną renowa-
cję całego samochodu.

Pojazd, po śmierci pana Rudolfa szczecinianie odkupili od rodzi-
ny. Wiadomo, że Peugeot brał udział w licznych rajdach samocho-
dów weteranów, m.in. we Francji, rajdzie po Wyspach Brytyjskich 
czy rajdzie w Esztergom na Węgrzech.

– Warto wspomnieć, że „zagrał” też w dwóch polskich filmach: 
„Magnat” oraz „Biała wizytówka” z 1986 r. gdzie główne role odgry-
wali min. Jan Nowicki, Grażyna Szapołowska i Jan Englert – dopo-
wiada dr Feliński.

Imponujący wehikuł wyposażony jest w czterocylindrowy silnik 
chłodzony cieczą, górnozaworowy, czterosuwowy. Jego pojemność 
to 2000 centymetrów sześciennych, a moc 60 KM. Ciekawostką jest 
układ napędowy, czyli trzybiegowa zsynchronizowana skrzynia bie-
gów oraz napęd na tylny most ze ślimakową przekładnią główną. 
Ma niezależne przednie zawieszenie wsparte na poprzecznym re-
sorze piórowym oraz amortyzatory hydrauliczne o charakterystyce 
progresywnej.

– Samochód spala około 12 litrów benzyny na 100km. Maksy-
malna jego prędkość to około 110km/h. Trudno powiedzieć, kiedy 
kolejny raz zaprezentujemy go na stałej wystawie. Obecnie zabez-
pieczony jest w naszym magazynie – podsumowuje Feliński.
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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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ieczęsto zdarza się, by dobrze zarabiający 
lekarz rezygnował ze swojej stałej pracy 
na rzecz rejsu dookoła świata. Tak stało się 
w przypadku Janusza Tywoniuka. W 2010 
roku wykorzystał okazję i przeszedł na 
emeryturę. Postanowił wówczas, że chce 
spełnić marzenie, która istniało w jego gło-

wie praktycznie od zawsze.
– Pierwsze zetknięcie z żaglami miałem w wieku 13 lat, na obozie 
kajakowym. Pamiętam, jak dziś, że była to nagroda. Ten, kto był po-
słuszny mógł popłynąć ze starszymi kolegami na żaglowcu typu BM. 

Spróbowałem tego i już więcej na kajak nie wsiadłem. Znalazłem 
inną pasję – wspomina. – Pogłębiła się, gdy poznałem losy Marcela 
Bardiaux czy Jacques – Yves Le Toumelina. Wtedy wiedziałem, że 
na pewno chcę opłynąć kulę ziemską. Pomysł ten musiał poczekać 
50 lat na realizację.

Podróżnik przyznaje, że przygotowania trwały od 30 lat. Przez 
ten czas zbierał mapy, części jachtu, informacje. Początkowo jacht 
chciał wybudować sam. Postawił wiatę, umieścił pod nią skorupę 
Janmora 45 przywiezionego z Głowna.

– Zmiany w Polsce spowodowały, że jako lekarz zacząłem zara-
biać więcej niż szkutnik. Przez 40 lat było to niemożliwe. Dlatego też 

szczecinianin Janusz tywoniuk płynie dookoła świata. W 2010 roku stwierdził,
że kończy z pracą lekarza i zamierza wyruszyć w podróż życia. Obecnie przebywa

na mauritiusie. - nie mogę doczekać się, gdy dopłynę do kapsztadu - przyznaje.

lekarz Płynie Dookoła świata
aUtOr: anDrzeJ kUs / FOtO: archiWUm bOhatera
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budowę zleciłem fachowcowi – wspomina. – Zaprosiłem do współ-
pracy wspaniałego inżyniera budowy jachtów i małych statków, by 
wszystko nadzorował. Po oględzinach stwierdził, że jacht jest bardzo 
piękny. Zaproponował, że praktycznie po kosztach go odbuduje, 
a ten będzie wizytówką jego firmy. Przywieźliśmy skorupy do jego 
zakładu. Prace ruszyły z kopyta w 2006 roku. Budowę przewidzia-
łem na 2-3 lata, dodałem jeszcze rok w razie na ewentualne poślizgi. 
W 2010 roku przechodziłem na emeryturę i miał to być początek 
rejsu. Po roku jednak roboty zwolniły, ponieważ młody inżynier za-
chorował. Nie było szans, żeby jacht został skończony w 2012 roku. 
Podpisałem więc umowę z inną firmą, która również nie dotrzymy-
wała terminów. I zamiast na koniec marca jacht trafił do Szczecina 
w połowie 2012 roku, gdzie wykonawca na szybko kończył jeszcze 
prace. Po otrzymaniu zapłaty już więcej nie pojawił się.

Żeglarz z grupą przyjaciół wypłynął w próbny rejs do Gdyni. 
I tutaj nie obyło się bez problemów. Ze wszystkich okien lała się 
woda, zamokły koje. W drodze powrotnej do Szczecina gasł silnik 
zanieczyszczony wiórami z baku. Po naprawie wszystkich usterek, 
4 sierpnia 2013 można było wypłynąć. Na pokładzie znalazła się 
także załoga klubu „Odlewnik” Śrem.

– Jacht jest wyposażony we wszystko, co niezbędne w rejsie 
oceanicznym. Niezastąpiony okazuje się system AIS działający 
dwustronnie, a także sonar ostrzegający przed rafami – opisuje 
Tywoniuk. – Teraz przebywamy na Mauritiusie. Po rocznym rejsie, 
w czasie postoju technicznego w Australii, syn Wiktor pomógł mi 

doprowadzić jacht do pełnej sprawności. Lista mniejszych i więk-
szych napraw wynosiła 35 pozycji. Błękit oceanu wpływa kojąco na 
psychikę żeglarza, jednak momenty tęsknoty za rodziną pojawiają 
się bardzo często. W połowie rejsu – w Darwin (w Australii), wielkiej 
radości przysporzył syn, który przyleciał towarzyszyć mi w dalszym 
odcinku podróży. W moim wieku nie mam zamiaru bić już żadnych 
rekordów. Płynę bezpieczną pasatową trasą.

Zakończenie rejsu zaplanowane jest na połowę sierpnia 2015 
roku. Wtedy też żeglarz wpłynie z Amsterdamu do Szczecina.

– Wypłynęliśmy i wpływamy do Szczecina, ponieważ jest najbliżej 
do rodzimej Wielkopolski. Trochę już zwiedziłem, to prawda. Wielu 
żeglarzy uważa, że najpiękniejszą zatoką na świecie jest Hanavave na 
wyspie FatuHiva. Byłem tam i mogę to potwierdzić. Uważam też, że 
bardzo ciekawym miejscem, a być może głównym celem mojego rej-
su jest Kapsztad ze swoją górą stołową. Ale to jeszcze przed nami. 
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NIeZAWODNA OChRONA BUDyNKU

Wielokrotnie podkreślam, że do każdego projektu należy po-
dejść indywidualnie, w zależności od potrzeb i nawyków potencjal-
nych użytkowników. Systemy zabezpieczeń, które proponujemy 
stają się integralną częścią budynku, zapewniając domownikom 
lub pracownikom firm realne bezpieczeństwo. Do najczęściej wy-
bieranych należy system monitoringu, który w połączeniu z alar-
mem tworzy niezawodną ochronę. Dzięki monitoringowi mamy 
podgląd na wszystko, co aktualnie dzieje się w domu. Moja prak-
tyka pokazuje, że wybór odpowiednich kamer oraz wideodomo-
fonu rodzi wśród klientów wiele wątpliwości. Przed zakupem war-
to zastanowić się, jakie funkcje mają spełniać, a także do jakiego 
obiektu będą przeznaczone. Jeśli chcemy, żeby zainstalowanie 
systemu monitorującego miało rzeczy-
wisty sens, należy nabyć sprzęt o pa-
rametrach odpowiednich do miejsca. 
W przeciwnym razie podgląd z kamer 
nie będzie wyraźny i przydatny, a całe 
działanie mające na celu podniesienie 
bezpieczeństwa, okaże się po prostu 
bezcelowe.

MOżlIWOśCI INSTAlACJI
eleKTRyCZNeJ

Nowoczesna instalacja elektryczna 
w połączeniu z systemem alarmowym 
znacznie zwiększa bezpieczeństwo. 
Przykładem może być zestaw czujni-
ków, za pomocą których będą Państwo 
poinformowani o pożarze, zalaniu, za-
dymieniu czy wizycie niepożądanych 
gości. System zareaguje na zagrożenie, 
wysyłając informację o sytuacji wyma-
gającej interwencji np. zbitej szybie lub 
próbie włamania. W razie zalania zakrę-
ci główny zawór wody, analogicznie, 
gdy wyczuje gaz zamknie główny zawór 
gazu. Oprócz tego, mogą Państwo za-
wsze podejrzeć co się dzieje w domu. 
Najważniejsze jest jednak to, że w sy-
tuacji zagrożenia można natychmiast 
zareagować.

W WyJąTKOWyCh SyTUACJACh

Gdy w domu mamy małe dzieci, które w nocy zaspane chcą za 
wszelką cenę przejść do łóżka rodziców, ale muszą pokonać ciemny 
korytarz lub schody, czujniki ruchu niczym dobre duszki włączają 
światła, oświetlając drogę do sypialni. Jeżeli pomieszczenie niko-

go nie wykryje, wyłączy światło, oszczędzając przy tym energię. 
W przypadku, gdy mieszkają z nami starsze lub niepełnosprawne 
osoby, przydatny może okazać się system alarmowy dedykowany 
specjalnie dla nich. Z tym rozwiązaniem, gdy ktoś w domu będzie 
potrzebował pomocy np. upadnie w łazience, wystarczy, że będzie 
miał przy sobie breloczek, dzięki któremu zasygnalizuje o swojej 
potrzebie. Po uruchomieniu alarmu, włączy się uspokajające świa-
tełko, które informuje, że wezwanie zostało wysłane.

SyMUlACJA OBeCNOśCI

Podczas wyjazdu na urlop, wolimy wypocząć od codziennego 
zgiełku, niż co chwila zamartwiać się, czy system alarmowy zadba 
o bezpieczeństwo domu i w awaryjnej sytuacji nas powiadomi. 

Jeżeli zdecydujemy się na np. symu-
lację obecności, będzie sprawiała 
wrażenie, że domownicy pozostają 
w domu. Z jej pomocą możemy usta-
wić, że o konkretnej godzinie będą 
podnosić się rolety, przyciemniać 
lub włączać lampy czy uruchamiać 
multimedia. W razie próby włamania, 
budynek na różne sposoby wystraszy 
złodzieja. Po powrocie, przeglądając 
historię zarejestrowaną przez kamery, 
sprawdzimy, czy ktoś podczas nie-
obecności chciał nas odwiedzić.

BeZ DODATKOWyCh
ZMARTWIeń

Reasumując, inteligentny system 
zabezpieczeń przeznaczony jest dla 
wszystkich, którzy cenią sobie po-
czucie bezpieczeństwa. Nie trzeba 
już martwić się czy w domu wszyst-
ko działa tak jak powinno, ponieważ 
o każdym zdarzeniu zostaniemy po-
informowani automatycznie. W do-
datku cały system jest bardzo prosty 
w obsłudze. Wychodząc z domu, wy-
starczy wcisnąć jeden przycisk, który 
zgasi światła, zamknie drzwi i rolety, 
zmniejszy ogrzewanie i uzbroi alarm. 
Jeżeli już opuściliśmy budynek i za-

pomnieliśmy o wyłączeniu żelazka, w każdej chwili zdalnie możemy 
odłączyć przy nim źródło prądu, przez zainstalowaną aplikację cho-
ciażby w naszym telefonie lub w tablecie. Odpowiednio dobrany 
i zainstalowany system, który pracuje bez zarzutu, po jakimś czasie 
staje się intuicyjny dla użytkowników i niezauważalny, każdego dnia 
będzie dbał o nasze bezpieczeństwo. 

inteligentne zabezPieczenia
bezpieczny budynek to nie tylko kamery i bardzo zaawansowane technicznie

urządzenia. zdecydowanie ważniejsza jest wiedza, którą dysponuje wykonawca instalacji. 
Dzięki niej system jest właściwie zaplanowany, a wszystkie urządzenia działają
bezawaryjnie. O bezpieczeństwie jako najważniejszym aspekcie inteligentnego

domu opowiada prezes firmy inLOGic - tomasz Wieczorek.

prezentacja
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prezentowana na międzynarodowej wysta-
wie Meet My Project w Paryżu podczas tar-
gów PAD. Ma szanse pokazać się również 
na mediolańskiej edycji tej samej wystawy 
podczas największych targów wnętrzar-
skich Salone del Mobile.                             ad

ozmaryn działa antybakteryjnie 
i pobudza krążenie, te z orkiszem 

jest świetnym peelingiem, marchewkowe 
nawilża. Mydła z Ministerstwa Dobrego 
Mydła (www.ministerstwodobregomydla.
pl) to ręczna i czysta robota.

Manufakturę w Kamieniu Pomorskim 
założyły dwie siostry – Urszula i Anna Bie-
luń. Rzuciły wszystko, co do tej pory robiły 
i poświęciły się swojemu hobby, z którego 
uczyniły biznes. Wyroby MDM to natura 
i niebanalne połączenia.

– Od początku fascynowało nas mydło na-
turalne, sposoby jego barwienia, zapachy, 
tekstury. Bawiło nas, że możemy tworzyć coś 
własnymi rękoma – mówią siostry. –  Ręcznie 
odważamy oleje i masła, ręcznie przygoto-
wujemy ług, dodajemy glinki, zioła, same 
macerujemy zioła w olejach. Mydło zale-
wamy do drewnianych forem gdzie stygnie 
przyjmując kształt bloków, które następnie 
tniemy w kostki i odkładamy do suszarni. Je-
dyny syntetyczny dodatek jaki trafia do na-
szych mydeł, to w niektórych przypadkach 
aromat kosmetyczny. To nasz kompromis 
pomiędzy naturą, a przyjemnością płynącą 
z tego, co oferuje nam współczesność.

Oprócz mydeł MDM to także kule kąpie-
lowe, a wkrótce peelingi, masła do ciała 
i olejki dla brodaczy. Wspólnie z cerami-
kiem Krzysztofem Bocianem siostry Bieluń 
zaprojektowały ozdobne mydelniczki na 
swoje wyroby.                                                ad

zorzyste, kolorowe torby, pleca-
ki, poduchy i bajkowe maskotki 

w kształcie zwierząt. Włochatka (www.
wlochatka.blogspot.com), jak sama na-
zwa wskazuje, jest marką do której chce 
się przytulić. Każdy projekt, który wycho-
dzi spod ręki szczecinianki Agaty Wło-
darczyk, posiada certyfikat „bycia miłym 
i przyjemnym”.

– Moje zabawki są dla wszystkich. Te 
przeznaczone dla najmniejszych szyte są 
z troską o bezpieczeństwo – nie ma w nich 
małych elementów, typu guziki, oczka, któ-
re maluch mógłby połknąć. Kolorowe po-

yszy, ćmy, zagubiony guzik, igła... 
Pościel hayka to stóg siana domo-

wego użytku. Oryginalna i zabawna, robi 
furorę nie tylko w polskich sypialniach. 
Autorami tej niezwykłej pościeli jest Go-
sia i Marcin Dziembaj, czyli studio projek-
towe Dizeno (www.hayka.eu) z siedzibą 
w Szczecinie. 

Małżeństwo, będące kreatywnym kolek-
tywem poszukuje inspiracji w codziennych 
sytuacjach. Swoją kolekcję wzbogaciło tak-
że o ubrania dla dzieci i dorosłych.

– Projekt z nadrukiem siana i słomy po-
wstał z tęsknoty za latem i nocami spę-
dzonymi pod gołym niebem – mówią pro-
jektanci. – Zależało nam, aby produkt był 
w 100% polski, od projektu, przez tkaninę 
i druk, na opakowaniu kończąc. Pościel wy-
konana jest więc z najlepszej, polskiej saty-
ny bawełnianej. Druk cyfrowy na bawełnie 
daje niesamowity efekt, dzięki czemu wra-
żenie spania w stogu słomy lub siana jest 
bardzo realistyczne. Dodatkowo, poszuki-
wanie ukrytych w słomie stworzeń i przed-
miotów sprawia radość zarówno dorosłym 
jak i dzieciom.

Słomiana pościel będzie w tym miesiącu 

M

spanie na sianie
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Czysta robota

Designerskie
włochatki

duchy mogą rozweselić nie tylko dziecięcy 
pokój, ale też całkiem „dorosłą” sypialnię. 
W każdą rzecz wkładam kawałek serca – 
mówi z uśmiechem projektantka.

Agata Włodarczyk pochodzi z krawiec-
kiej rodziny z tradycjami. Szycie towarzy-
szyło jej od dzieciństwa.

– Do tworzenia projektów wykorzystuję 
naturalne materiały. Ostatnio zakochałam 
się w tkaninach szczecińskiej marki Swe-
etcraft, dlatego teraz ich  wzory królują 
w moich „uszytkach”. Ale nieobca jest mi 
idea recyclingu – szczególnie do szycia 
maskotek wykorzystuję koszulki kupowa-
ne  w second handach, oczywiście przed 
wykorzystaniem wyprane i odświeżone. 

Niedawno Agata rozpoczęła współpracę 
z portalem oksuper.pl, który promuje pro-
jekty szczecińskiego designu.                  ad
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ielony to kolor nadziei. Nadzieja – matką głup-
ców, ale ponieważ lepiej z głupim znaleźć, niż 
z mądrym zgubić, będę się cieszył zielenią jak 
głupi. A zielone odradzające się z corocznym 
uporem, z odwieczną niezmiennością czasu, 
właśnie w marcu raduje najbardziej. To miesiąc, 
w którym każdą chwilę wykorzystuję na wypad 

za miasto. Niewiele jest piękniejszych widoków świata naszego, 
niż te wiosenne nad Odrą. Kolorystyczny zestaw błękitu nieba 
i wody w połączeniu z całą paletą brązów i szarości nadrzecznych 
chaszczy i trzcinowisk, wart jest pędzla malarzy. Kiedy znajdziesz 
zaciszne miejsce w jednej z zarośniętych kotlin wysokiego, od-
rzańskiego brzegu, poczujesz jakie mocne jest marcowe słońce. 
Na każdym kroku widać wiosenną wojnę zielonego z szarym. To 
drobniutkie listki rozlicznych krzewów, niespodziewany dywan 
ciemierników, śnieżyczek, przebiśniegów, przylaszczek. Kto by 
tam spamiętał te nazwy i przezwiska? W marcu wzrok raduje każ-
da kępa trawy wyzierająca spod zanikającego w słońcu jęzora 
starego śniegu. Cieszy każdy słoneczny promyk. Oto nadchodzi 
czas, kiedy można zrzucić krepujące ruchy zimowe okrycia i ruszyć 
w drogę!

Mieszkańcy Szczecina są w uprzywilejowanej sytuacji. W którą-
kolwiek stronę świata byśmy nie ruszyli, trafimy na przyrodniczo-
krajobrazowe skarby. Północ to Puszcza Wkrzańska z wciąż nieod-
krytymi szlakami pieszych i rowerowych wędrówek. To malownicze 
miejscowości nad Zalewem Szczecińskim z piękniejącym w oczach 
Nowym Warpnem. Zachód – to Puszcza Bukowa i jezioro Miedwie. 
Morenowe wzgórza tych okolic gwarantują nam niezwykłe widoki, 
ot, choćby jak te za Kołbaczem w okolicy Żelewa. Na południu po-
lecam nadodrzańską trasę w stronę Cedyńskiego Parku Krajobrazo-
wego. Okolice Krajnika, Siekierek, Morynia, że o ukochanej Zatoni 
Dolnej nie wspomnę.

Pisałem już wielokrotnie i powtórzę to i dziś: nie ma lepszej przy-
prawy niż odpowiednie okoliczności przyrody w których dary boże 
spożywamy. A na wycieczce zazwyczaj apetyt dopisuje. Pamiętacie 
tą chwilę, gdy utrudzeni srodze siadacie w miejscu z widokiem na 
las, jezioro, czy inne cuda tej planety i szeleścicie odwijając z pa-
pieru pieczołowicie przygotowane kanapki? Gdy słychać bulgot 

gorącej herbatki lub kawy lanej z poręcznego termosu? A propos, 
może ktoś zechce mi wytłumaczyć nadprzyrodzone zjawisko smaku 
dworcowej herbaty z cytryną? Jak to z nią jest? Robiona z najtań-
szych woreczków, plasterek cytryny tak cieniutki, że widać przez nie-
go Przasnysz i okolice, niewielka torebeczka cukru i średnio gorąca 
woda, a smakuje niby najdoskonalsza Silver Needle. Nigdy tego 
smaku nie osiągniesz w domu. Roztrząsam ten problem od lat wielu 
i wciąż nie znam odpowiedzi.

Marzec to zieleń, to nadzieja i zapowiedź coraz cieplejszych dni 
i nocy. W marcu przypada ich wiosenne zrównanie, a 21 obchodzi-
my pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. W marcu, kultywując po-
gańskie zwyczaje topimy marzannę, żegnając zimę. W marcu koty...
no, sami wiecie. I wreszcie w marcu jak w garncu. W polskiej tradycji 
to okres przygotowawczy do najsmakowitszego święta jakim jest 
Wielkanoc. W tym roku przypada na początek kwietnia, lecz zapo-
biegliwi gospodarze już teraz wędzą szynki i kiełbasy. Choćby cały 
rok miał być potem głodny i ubogi, w Wielkanoc wszyscy domow-
nicy musieli najeść się do syta, a nawet przejeść. Obfitość świątecz-
nego stołu wróżyła przecież dobrobyt. Śniadanie wielkanocne, to 
triumfalny powrót na stół potraw zakazanych w czasie postu. Tłusto 
więc i niezbyt zdrowo. Tak jak lubię najbardziej.

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

wiosna 
panie 

sierżancie!
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może ktoś zechce mi wytłumaczyć
nadprzyrodzone zjawisko smaku dworcowej herbaty
z cytryną? robiona z najtańszych woreczków,
plasterek cytryny tak cieniutki, że widać przez
niego przasnysz i okolice, niewielka torebeczka
cukru i średnio gorąca woda, a smakuje niby
najdoskonalsza silver needle. roztrząsam ten
problem od lat wielu i wciąż nie znam odpowiedzi.



NAJWYŻSZA JAKO�� 
POWIETRZA, DBAŁO�� 
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NAJWYŻSZA JAKO�� 
I TRWAŁO�� BUDYNK�W

BARDZO NISKIE KOSZTY 
UTRZYMANIA, WZROST 
WARTO�CI INWESTYCJI

STAŁY ROZKŁAD TEMPERATURY, 
KOMFORT UŻYTKOWANIA

KONSTRUKCJA WOLNA OD 
MOSTK�W TERMICZNYCH, BRAK 
SZK�D BUDOWLANYCH

REDUKCJA EMISJI CO2, 
NAJWYŻSZA OCHRONA 
�RODOWISKA

W trosce o zdrowie, komfort użytkowania i niezależno�� energetyczną wykonujemy wyłącznie 

BUDYNKI PASYWNE

STANDARD PRZYSZŁOŚCI 
DOSTĘPNY JUŻ DZIŚ

Powierzchnia: 143,11 m2 
Lokalizacja: Morzyczyn, Osiedle Kryształowe, 
nad jeziorem Miedwie

Europejscy Certyfikowani Projektanci i Wykonawcy 
Budownictwa Pasywnego

* Tre�� zawarta w reklamie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych 
wła�ciwych przepis�w prawnych. Wszelkie wiążące ustalenia następują w indywidualnej umowie sprzedaży zawieranej przez strony..

** Zapotrzebowanie na energię grzewczą całego budynku 15 kWh/m2 rok. 
Koszt zależny od taryfy dostawcy energii eletrycznej.

KOSZT OGRZEWANIA 

500 zł / rok**

NA SPRZEDAŻ
BUDYNEK PASYWNY*

Zapytaj o więcej szczegółów
zadzwoń na numer +48 669 149 383
lub napisz na univy@univy.eu

lub lepsze
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Jest symbolem odrodzenia. Chroni przed złem. W wielu kulturach ma wręcz kosmiczny wymiar. Jajko. Małe, niepozorne, rządzi na 
stołach niemal całego świata, w przeróżnych odsłonach. My razem z naszymi kulinarnymi mistrzami z Eintopf pochylamy się nad jajkiem 
Wielkanocnym w jego klasycznym i szkockim wydaniu. Smacznego!

Jajko to podstawa

JaJa FaszerOWane WęDzOnym łOsOsiem

Składniki:
8 ugotowanych na twardo jaj
4 plastry wędzonego łososia
2 łyżeczki musztardy Dijon
3-4 łyżki majonezu
1 szalotka, drobno posiekana
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżeczka papryki wędzonej w proszku
sól
pieprz
3-4 łyżeczki kawioru

Jajka przekrójcie na pół, wyjmijcie delikatnie żółtka, któ-
re wrzućcie do malaksera. Dodajcie pozostałe składniki 
i zmiksujcie na gładką masę. Gotowym farszem napełnijcie 
jajka, udekorujcie kawiorem. Smacznego!

www.eintopf.pl
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Eintopf to potrawa jednogarnkowa. W tym garze siedzi gotujące małżeń-
stwo – Justyna i Daniel Hof, mocno przyprawione pasją do kuchni i gotowania. 
Na co dzień prowadzą kulinarnego bloga na łamach którego dzielą się prze-
pisami swoich dziadków, rodziców, znajomych, ulubionych kucharzy i wreszcie 
autorskimi pomysłami wprost z podniebienia. Dla nas będą gotować co mie-
siąc, udowadniając, że wszędzie dobrze, ale w domu smakuje najlepiej.

JaJa szkOckie

Do przygotowania sześciu porcji będziecie potrzebować:
6 jaj, ugotowanych na twardo
500 g filetów z piersi kurczaka,
3 ząbki czosnku,
1/2 posiekanej, czerwonej papryki,
2 łyżki posiekanego, świeżego imbiru,
2 łyżki posiekanej kolendry,
2 łyżki przecieru pomidorowego,
1 łyżka słodkiej papryki w proszku,
1 łyżka musztardy Dijon,
1 łyżeczka płatków chili,
1 łyżeczka soli,
1 łyżeczka świeżo zmielonego pieprzu,
1 łyżeczka sproszkowanych ziaren kopru włoskiego,
oliwa do smarowania formy.

Piekarnik rozgrzejcie do 190 stopni. Formę do muffinów 
nasmarujcie oliwą. Wszystkie składniki poza jajkami i kur-
czakiem wrzućcie do miksera i miksujcie przez ok. 1 minutę. 
Dodajcie pokrojonego w średniej wielkości kostkę kurcza-
ka i zmiksujcie na gładką pastę. Podzielcie na 6 równych 
porcji.

Na desce rozłóżcie folię spożywczą 30 cm x 30 cm. Na 
środku ułóżcie porcję mięsa i przy użyciu łyżki rozsmarujcie 
na folii, tworząc okrąg o grubości ok. 1 cm. Na środku po-
łóżcie jajko. Wsuńcie dłonie pod folię, podnieście do góry 
i uformujcie mięso wokół jajka. Zdejmijcie folię i dokończ-
cie formować gołymi rękami. Gotowe przełóżcie do formy. 
Powtórzcie proces formowania z pozostałymi jajami.

Wstawcie formę z jajkami do pieca na 25 minut. Po tym 
czasie wyjmijcie formę z pieca i delikatnie odlejcie płyn, 
który zebrał się w formie. Wstawcie ponownie do pieca na 
ok. 7 – 10 minut, do uzyskania złoto brązowego koloru.

Po wyjęciu odstawcie na ok. 5 minut do przestygnięcia.
Smacznego!
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wieży szczypiorek, rzodkiew sałata, ogórek 
czy koperek, można kupić, na jednym z szes-
nastu stoisk zlokalizowanych na Manhattanie. 
Wszystkie oferowane warzywa i owoce są po-
zyskiwane prosto od lokalnych producentów, 
które trafiają bezpośrednio na targowisko. No-
walijkom na pewno nie można odmówić dużej 
zawartości witamin i składników mineralnych.
Rzodkiewka nazywana jest "warzywem pięk-

nych włosów". Ma też sporo wapnia, fosforu, żelaza, potasu i ma-
gnezu. Pomidor świetnie smakuje a do tego odchudza, dba o serce, 
wygładza skórę, a przede wszystkim, chroni przed nowotworami. 

Sałata ma dużo witaminy E i C, ponadto orzeźwia, poprawia trawie-
nie i odkwasza.

Ogórek jest doskonałym składnikiem diet odchudzających. Dzię-
ki zawartości potasu ogórki poleca się przy wszystkich rodzajach 
chorób dróg moczowych, chorobach serca, którym towarzyszy 
opuchlizna i przy reumatyzmie.

Koperek zawiera witaminy z grupy B – witaminy A, C, wapń, że-
lazo, magnez, mangan, fosfor , potas, sód, cynk, miedź, proteiny, 
Ma podobne właściwości bakteriobójcze jak czosnek. Szczypiorek 
zawiera między innymi karoten, kwas foliowy, witaminy C, B1, B2, 
a także potas, sód, wapń, magnez. Liście szczypiorku są bogatym 
źródłem soli mineralnych.

ś

siła manhattanu
zaPraszamy na nowalijki

nadszedł marzec, a z nim czas na nowalijki. na targowisku manhattan znajdziemy
ich wiele. pochodzą prosto z działek, są bez nawozów i GmO.

KUlinaria56 
prezentacja

Prezes Targowiska Manhattan Mirosław Wołosewicz:
Manhattan to największe targowisko w Szczecinie i jed-
no z najnowocześniejszych w Polsce. Manhattan cha-
rakteryzuje różnorodność i bogactwo asortymentu. Na 
co dzień na targowisku działa 300 stoisk. Wiodącymi 
branżami są owoce, mięsa, ryby i warzywa. Produkty 
spożywcze są dostarczane przez cały rok. Świeże wa-

rzywa przywożone są bezpośrednio od producentów rolnych z wyspy Puc-
kiej, Lubczyny czy Osowa. Dzięki temu możemy mieć pewność, że wszyst-
kie oferowane produkty są świeże, a dzięki pominięciu pośredników, ich 
cena jest atrakcyjna.
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Szlachetna, delikatna i trwała, taka jest właśnie skóra. Dzięki tym 
cechom stała się jednym z ulubionych materiałów projektantów 
mody. Znajdziemy ją w ekskluzywnej sieci salonów LKJ, przygo-
towaną specjalnie na sezon wiosenno–letni. Od lekkich kurtek 
i płaszczy, przez spodnie i sukienki, kończąc na butach, torbach 
i dodatkach. Uszyte ze skóry lub elegancko nią wykończone w pa-
stelowych, wiosennych kolorach. Sieć LKJ od zawsze kojarzona jest 
z elegancją i nowoczesnością, a jej kolekcje wyznaczają modowe 
trendy. Znajdziemy tu kolekcje najbardziej znanych marek na świe-
cie. W tym sezonie królować będą projekty od Armaniego, Karla 
Lagerfelda, Calvina Kleina, Milestone, Ralpha Laurena, Oakwood, 
Tosca Blue, Ripani, Liu Jo i Baldowski by Zień. 

Znajdziesz nas: Galeria Kaskada poziom -1, C.H Galaxy parter, Outlet Park, www.lkj.sklep.pl

W nowej 
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Bella Moda, Szczecin, ul. Bogusława X 13/1 www.facebook.com/BellaModaSzczecin

torebka
komplet

Kolekcja wiosna – lato 2015

koszula

bluzka

sukienka

spódnica

sukienka

sukienka

sukienka
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Kasia hubińska,
projektantka mody damskiej
Pani Agnieszka umiejętnie i ze sma-
kiem łączy elegancki styl ze sporto-
wym. Spodnie rurki, białe męskie 
koszule, i płaskie buty. Całość uroz-
maicają bogate dodatki. Ważne są 
detale, począwszy od rękawiczek, 
poprzez zamki, torbę a skończyw-
szy na szalu. Dominujące kolory to 
czerń i biel. Ponadczasowe i z klasą. 

W tym cyklu dwoje szczecińskich projektantów: Kasia hubińska i Arek 
Prajs poszukują ciekawych i niebanalnie ubranych szczecinian. Bądźcie 
czujni, gdyż kiedyś do udziału w sesji mogą zaprosić także i Was.

Agnieszka Rajewska–Grocka – sty-
listka fryzur, prowadzi pracownię 
fryzjerską A. Grocka w Fitness Clu-
bie na Monte Cassino. Praca jest jej 
wielką pasją i spełnieniem dziecię-
cych marzeń.  Interesuje się modą, 
śledzi trendy i stara się za nimi po-
dążać, wybierając jednak to co jest 
najbliższe jej gustowi. 



Małgorzata Dębska po wielu latach 
pracy w branży hotelarskiej, chce zre-
alizować własny projekt. Kocha jazz, 
pasjonuje się architekturą wnętrz, 
zawsze znajdzie czas na sport. Jak 
każda kobieta uwielbia modę. 

Arkadiusz Prajs, projektant
mody męskiej
Styl pani Małgosi jest bardzo kobiecy i nowoczesny. Ory-
ginalne kroje, bezpieczne w noszeniu. Wszystko idealnie 
dobrane pod względem długości i koloru. A tego się nie 
boi, choć stawia na stonowane barwy. Pazura stylizacji 
dodaje czapeczka z daszkiem, która świetnie podkreśla 
rysy twarzy. Dzięki temu całość staje się intrygująca.

Kolecję dla naszych bohaterów ufundowała Restauracja Rycerska 
ul. Potulicka 1a, 70-230 Szczecin

fo
t.

 Ja
ro

sł
aw

 R
om

ac
ki

moda 65 



moda66 

axMara Weekend daje kobietom gotowe pomysły 
na wizerunek, a jednocześnie pozwala czuć się swo-
bodnie i komfortowo. Kolekcja zapewnia Paniom 
wielką przyjemność stylizowania własnego wizerun-

ku na różne sposoby. Prosto znad morza czy gorącej pustyni kolek-
cja MaxMara Weekend wiosna–lato 2015 trafi na ulice miasta. Kusi 
wzornictwem i różnorodnością barw, zapraszając do zabawy modą. 
Inspiruje się dalekimi podróżami, przyrodą, kulturą i sztuką. Zachwy-
ca oryginalnymi propozycjami, ubierając kobietę od stóp do głów.

Nowe życie do kolekcji wnosi grupa New Life, łącząca kwiatowe 
wzory z motywami graficznymi. Azure Blue Shade, to z kolei propo-
zycja neutralnych kolorów, rozświetlonych akcentami srebra, doda-
jącego kolekcji szlachetności. Znajdziemy w niej laminowane jersey-
owe bluzy, T-shirty oraz koszulki z nadrukami. W całkiem odmiennym 
kierunku kolorystycznym podąża Camelia Colour, która wprowadza 
nas w ciepły, pełen energii świat różu i pastelowej pomarańczy.

Inspirowane sztuką Renoira czy Lichtensteina ubrania z grupy 
Floral Art dają możliwość zestawienia klasycznych pasków z moty-
wami kwiatowymi: peonii kamelii, pierwiosnka oraz żarnowca.

Wiosna i lato to nie tylko rozkwit przyrody, ale też czas podróży. 
Zmęczeni szarą zimą ruszamy zatem do Kornwalii, by poczuć kli-
mat małej wioski rybackiej St. Ives, wsławionej w latach 50. przez 
tamtejszą społeczność artystów rzemieślników. W granacie, indygo, 
bieli i świetlistej żółci nasz wygląd nawiąże do autentycznego stroju 
lokalnych rybaków, ale przede wszystkim zyska nieformalny cha-

rakter, idealny na weekendowe wypady za miasto. W daleką, egzo-
tyczną podróż zabiorą nas także inspirowane splotami afrykańskich 
koszów z Zanzibaru lekkie ubrania w neutralnych barwach ziemi. Na 
szczególną uwagę zasługuje też letnia linia Arts and Crafts, będąca 
wynikiem inspiracji malowidłami na ceramice i kamieniach. Nie-
zwykle kobieca i elegancka, ubiera panie w kolory kwiatu barwinka 
(intensywny niebieski), soczystą czerwień i słoneczną żółć. Gra kolo-
rami maliny, turkusu i zieleni, współistniejąc świetnie z kwiatowymi 
i etnicznymi wzorami oraz pozwalając stworzyć własny, kolorowy 
i niepowtarzalny look.

Zapraszamy do salonu Weekend MaxMara, zapewniając miłe 
chwile, profesjonalną obsługę i dobrą atmosferę.

kolekcja na wiosnę i lato 
w nowym salonie weekenD maXmara

W pierwszych dniach grudnia 2014 roku, tuż obok salonu maxmara przy ul. bogusława, 
powstał nowy salon Weekend maxmara. znajdziemy tu piękne, ciepłe wnętrze z akcentami 

domowego klimatu i marynistyki, która jest bliska naszemu sercu
i portowemu miastu - szczecinowi.

m

Weekend MaxMara, ul. Bogusława 43/2, 70-441 Szczecin, tel. 91 433 62 14

APASZKA 369,-
KURTKA 789,-
SWETER 735,-
BLUZKA 686,-

SPÓDNICA 739,-
SPODNIE 629,-

ETUI 369,-





zdrowie i Uroda68 

gromny rozwój nauki i dostępnych technologii spowodował, że medycyna estetyczna rozwija się w niesamowitym tempie. 
Jej rosnące możliwości sprawiają, że jest w stanie sprostać oczekiwaniom zarówno kobiet jak i mężczyzn. Liczna grupa pa-
cjentów zgłasza się do gabinetu, aby pozbyć się kilku centymetrów i przy okazji delikatnie zniwelować oznaki upływającego 
czasu. Idealnym rozwiązaniem jest pozbycie się tkanki tłuszczowej z obszarów, gdzie występuje w nadmiarze oraz wyko-

rzystanie jej tam gdzie są ubytki tkanek. Szeroki wachlarz zabiegów, jaki posiadamy w swojej ofercie pozwala sprostać temu zadaniu. W tym 
przypadku terapia skojarzona staje się kluczem odpowiednio dobranej terapii.

Zalety terapii skojarzonej Body Jet i  Adivive
• miejscowa redukcja tkanki tłuszczowej (podbródek, brzuch, biodra, uda, obszar nad kolanami, ramiona, talia)

• wolumetria twarzy,
• uzupełnianie ubytków tkanki tłuszczowej,

• wypełnianie fałdów i zmarszczek,
• rewitalizacja oraz stymulacja komórek skóry,

• uzyskanie efektu wolumetrycznego twarzy, piersi i pośladków,
• bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów potwierdzona certyfikatami FDA.

Zabieg dedykowany jest dla wszystkich osób, którym z upływem czasu zaczyna przeszkadzać nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, 
bioder, pośladków lub ud. Propozycją dla wykorzystania otrzymanego tłuszczu w procesie separacji ADIVIVE może być: uzupełnienie ubyt-
ków tkanki, wypełnienie fałdów i zmarszczek, rewitalizacja oraz stymulacja komórek skóry, efekt wolumetryczny twarzy, piersi lub pośladków. 

 ...Sukces w skutecznych terapiach odmładzających tkwi 
w odpowiednim i umiejętnym łączeniu metod w celu 

wielopoziomowego oddziaływania na tkanki...

Wśród wielu terapii prowadzonych w klinice specjalizujemy się 
w mikro i nano przeszczepach tłuszczu. Nowatorskie metody,

najnowocześniejszy sprzęt umożliwia nam wszechstronną
terapię modelowania ciała oraz kompleksowe

odmładzanie twarzy z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Etap pierwszy – redukcja tkanki tłuszczowej
– liposukcja Body Jet Eco

Podczas tego etapu odessanie niechcianego tłuszczu odbywa się za 
pomocą mikroliposukcji wodnej Body JET ECO. Zastosowana tech-
nologia sprawia, że tkanka tłuszczowa nie jest wyszarpywana (jak 
w przypadku klasycznej liposukcji) a jedynie wypłukiwana. Wiąże 
się to z mniejszą inwazyjnością oraz szybkim procesem rekonwale-
scencji.

Etap drugi – lipo transfer
– przeszczep tłuszczu ADIVIVE

Drugi etap to odpowiednie przygotowanie pobranego materiału 
(odessanych komórek tłuszczowych) do procesu implantacji. No-
watorska metoda separacji tkanki tłuszczowej ADIVIVE umożliwia 
eliminację niepełnowartościowych komórek tłuszczowych. Rezulta-
tem uzyskanego materiału jest eliksir bogaty w najmłodsze komórki 
tłuszczowe oraz bezcenne komórki macierzyste. 

W zgodzie z naturą

prezentacja
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Klinika Estetic to wyjątkowe miejsce, w którym połączenie wiedzy
oraz innowacyjnych technologii gwarantuje najwyższą jakość usług.





ŁOS OD NOWA

MASI, jako jedyny salon piękności na terenie 
Pomorza Zachodniego uzyskał prestiżowy certy-

fikat w zakresie nowatorskiej metody uzupełniania włosów "Injec-
tion Hair System". Metoda, będąca do niedawna ściśle strzeżonym 

sekretem amerykańskich gwiazd, cieszy się coraz większą popular-
nością wśród polskich gwiazd (np. Katarzyna Figura, Ivica Vrdoljak). 
"Injection Hair System" jest bezpieczną, bezinwazyjną alternatywą 
dla wciąż niedoskonałych chirurgicznych metod uzupełniania wło-
sów u kobiet i mężczyzn.

"Injection Hair System" to metoda uzupełniania włosów dla 

zdrowie i Uroda70 

masi, to ekskluzywny salon piękności usytuowany na szczecińskiej starówce,
wyróżniający się piękną aranżacją wnętrz i magiczną atmosferą. Jest realizacją wizji

o stworzeniu miejsca, w którym wykreowanie piękna zewnętrznego powoduje wewnętrzną 
metamorfozę. masi, to owoc pasji i dzieło współpracy dwójki przyjaciół - mariusza
Domagalskiego - lekarza medycyny estetycznej i macieja matiasa pajaro - fryzjera,

stylisty, makijażysty. O duecie jest coraz głośniej, nie tylko w szczecinie - niebawem obaj 
panowie podejmą współpracę z jednym z największych berlińskich domów mody.

Duet z Pasją

w

Dr Mariusz Domagalski – absolwent I Wydziału Lekarskie-
go Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Po ukończeniu 
studiów odbył staż w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycz-
nym w Warszawie, praktykując pod okiem najlepszych spe-
cjalistów medycyny estetycznej. W Szczecinie zakochał się 
„od pierwszego wejrzenia” przed kilkoma laty, kiedy to roz-
począł pracę w Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych 
PUM. Profesjonalizm, nowatorskie techniki i serdeczność 
doktora sprawiły, że szybko zaskarbił sobie sympatię pa-
cjentek na terenie Pomorza Zachodniego, Niemiec i Skan-
dynawii.

prezentacja
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Maciej Matias Pajaro – fryzjer, stylista, makijażysta, model. 
Przez wiele lat związany zawodowo z Hiszpanią. Artystyczna 
dusza, pasjonat, wizjoner – uwielbia, gdy kobieta poddaje 
się jego intuicji i pozwala na wykreowanie wizerunku, który 
podkreśla jej osobowość, uwydatnia atrybuty urody i od-
wraca uwagę od niedoskonałości.



wszystkich tych, którzy cenią sobie piękny wygląd. Są to naturalne 
włosy "dziewicze", zdrowe, niezniszczone farbowaniem. Specjalna 
metoda „wstrzykiwania“ włosów do mikroskóry powoduje brak su-
pełków i nierówności. Daje to efekt do złudzenia naśladujący natu-
ralną fryzurę.

W MASI można zaprojektować zabieg zgodnie z parametrami 
własnych włosów (skręt, kierunek wzrostu, faktura, grubość) oraz 
wybrać jeden z palety ośmiu naturalnych kolorów, które występu-
ją w standardowych rozmiarach. Zabieg trwa około dwóch godzin, 
a koszt zaczyna się od 3,5 tys. zł.

Włosy "Injection Hair System" mogą być mocowane tymcza-
sowo lub permanentnie do skóry głowy. Taka metoda zapew-
nia możliwość długotrwałego noszenia, spania w nich, doko-
nywania zabiegów pielęgnacyjnych i stylizacyjnych na własnej 
głowie. Naturalny „dziewiczy”, niefarbowany kolor włosów za-
pewnia piękny połysk, jedwabistość i dłuższą trwałość włosów. 
Metoda może być stosowana u kobiet, mężczyzn, dzieci, zarów-
no w systemach integracyjnych, jak i na całą głowę. Wyjątko-
wa jakość włosów, sposób ich osadzenia permanentną metodą 
mocowania do skóry głowy zapewnia duży komfort noszenia. 
-Metoda, Injection jest innowacyjnym rozwiązaniem, które może 
zastąpić nasze włosy, do złudzenia przypominając ich naturalny wy-
gląd – uważa Anna Pura–Rynasiewicz, dermatolog. Baza, na której 
osadzone są włosy, wygląda jak naturalna skóra głowy. Co więcej, 
baza ta jest hipoalergiczna i bezpieczna dla skóry głowy. Jest to do 
tej pory najlepsze rozwiązanie wśród niechirurgicznych metod uzu-
pełnienia dla osób, które utraciły włosy częściowo lub całkowicie.

SPeKTAKUlARNe NICI lIFTINGUJąCe

Dr Domagalski jako jeden z pierwszych lekarzy medycyny es-
tetycznej w Polsce w prowadził w MASI innowacyjny zabieg dają-
cy wręcz spektakularną poprawę owalu twarzy i jędrności podbród-
ka – najnowszą generację nici liftingujących: First Lift BARB 4D. Ze 
względu na znacznie lepsze efekty uniesienia i ujędrnienia tkanek 

w porównaniu z metodami laserowymi i radiofrekwencją, produkt 
zdominował obrady tegorocznego Międzynarodowego Kongresu 
Medycyny Estetycznej i został uznany za przełomowy. – Uzyskuje-
my efekt liftingu bez potrzeby ingerencji chirurgicznej, przy użyciu 
mało inwazyjnych metod, z minimalną traumatyzacją tkanek – wyja-
śnia dr Domagalski.

Nici PDO, bo tak brzmi potoczna nazwa, zrewolucjonizowały my-
ślenie o medycynie estetycznej, stając się sprawdzoną i bezpieczną 
metodą odmładzania twarzy i ciała. Korzyści z takich zabiegów są 
długotrwałe, a efekty natychmiastowe.

First Lift Barb 4D to nowa wyjątkowa nić ze specjalnie opracowa-
nym systemem mikroskopijnych haczyków. Nić ta jest dużo grubsza 
od tradycyjnej bezhaczykowej nici PDO, co maksymalizuje efekt 
liftingu. Długości nici są różne, dobierane do potrzeb danego pa-
cjenta. Technika implantacji jest szybka i bezpieczna. Po zaimplan-
towaniu pod skórę haczyki otwierają się, unosząc opadające tkanki 
i zapewniając efekt silnego liftingu.

Tuż po zabiegu następuje wygładzenie zmarszczek i poprawa 
konturów twarzy. Nici wprowadzone pod skórę pracują jak mięśnie 
napinające, podtrzymując tkanki podskórne. W kolejnym etapie 
wykorzystywane są biomedyczne właściwości polidioksanonu. Po 
około 14 dniach od zabiegu, ma miejsce proces neokolagenezy, 
czyli stymulacji produkcji nowego kolagenu – białka odpowiedzial-
nego za napięcie i jędrność skóry. Ponadto stymulacja fibroblastów 
powoduje pobudzenie syntezy elastyny – białka odpowiedzialnego 
za sprężystość i elastyczność skóry, dzięki czemu skóra zyskuje nowe 
„rusztowanie”. W badaniach stwierdzono, że działanie polidioksa-
nonu powoduje syntezę naturalnego kwasu hialuronowego. Dzięki 
temu efekty estetyczne są spektakularne i długotrwałe. Utrzymują 
się średnio około 24 miesięcy – po tym czasie nici rozpuszczają się 
w tkankach. Dzięki procesom neokolagenezy i pobudzeniu syntezy 
elastyny i kwasu hialuronowego, skóra poddana zabiegowi po roz-
puszczeniu się nici nie opada i nie wraca do poprzedniego stanu. 
Dla utrzymania pełnego efektu zalecane jest powtarzanie zabiegu 
co około dwa lata.

MASI, ul. Wielka Odrzańska 30, 70-535 Szczecin, www.masi.info
tel. 510 707 801 (medycyna estetyczna) tel. 501 932 178 (fryzjerstwo, Injection Hair System)

tel. 664 157 678 (makijaż permanentny, przedłużanie i zagęszczanie rzęs oraz włosów)
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ostatni weekend marca w Szczecinie rusza Szko-
ła Szczęścia. Podczas konferencji, która odbę-
dzie się w Akademii Sztuki (28-29 marca, www.
szkolaszczescia.com.pl) dowiemy się o szczęściu 

z punktu widzenia psychologii pozytywnej,  sposobów działania 
mózgu, szamanizmu, praktyki uważności 
oraz badań nad emocjami, myślami i prze-
konaniami.

– Ideą Szkoły Szczęścia nie jest szczęście 
jako etykietka i przyklejony uśmiech. Nie 
jest nią też bieg ku przyjemności. Jest nią 
za to zmiana na podstawowych fundamen-
tach życia – naszych przekonaniach wobec 
siebie i wobec świata – tłumaczy Dorota Ko-
ściukiewicz-Markowska, założycielka Szkoły 
Szczęścia, absolwentka studiów podyplo-
mowych z neurokognitywistyki, w tym roku 
kończy studia podyplomowe z psychologii 
pozytywnej na Wyższej Szkole Psychologii 
Społecznej. – Podczas konferencji będzie-
my uczyć wglądu w swoją psychikę, umysł 
i duszę. Będziemy uczyć uważności, dzięki 
której poszerza się percepcja i umiejętność 
świadomego widzenia tego, co jest a nie 
tego, co sobie wyobrażamy.

Jednym z punktów konferencji jest medy-
tacja uważności, praktykowana już na całym 
świecie.

– Uważność wykorzystuje się w medycy-
nie, w zwalczaniu m.in. bólu chronicznego, 
chorób serca, nowotworów czy stwardnie-
nia rozsianego. – mówi Dorota Kościukie-
wicz – Markowska. – Medytację od wielu 
dekad wykorzystuje się też w psychologii 
i psychoterapii – pomaga w redukcji chro-
nicznego stresu, depresji, ataków furii czy 
agresji, poprawia relacje z samym sobą, 
z innymi i ze światem.

Praktykowanie uważności może przydać 
się również osobom, które żyją w ogrom-
nym stresie związanym z pracą, szczególnie 
tą, która wymaga dużej odpowiedzialności.

– To dobra rzecz szczególnie dla właścicie-
li firm i korporacji. Często jako pracodawcy 
nie uświadamiamy sobie, że wzrost naszej 
firmy zależy w dużym stopniu od szczęścia 
pracujących w niej ludzi. – zapewnia założy-
cielka szkoły. – Ćwiczenie uważności poma-
ga nam w podejmowaniu decyzji i pozwala 
na relaks w miejscu pracy.

Dorocie Kościukiewicz – Markowskiej udało się zaprosić do udzia-
łu w konferencji grono specjalistów od szczęścia, którzy pomogą 
uczestnikom je zdobyć. Joanna Barszczewska jest psychoterapeu-
tą, filozofem. Specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej 
oraz terapii EMDR, która leczy z depresji, traum i lęków. Anna Oku-

pińska pracuje jako pedagog specjalny, logopeda. Specjalizuje się 
w pracy i funkcjonowaniu mózgu. W swojej praktyce stosuje trening 
i terapię stymulacji fal mózgowych do poprawienia efektywności 
pracy mózgu. Trzeci z wykładowców do Rodolfo Lago, meksykański 
szaman.

– Rodolfo w swoich praktykach bazuje na technikach szama-
nizmu meksykańskiego. Służy ludziom jako narzędzie łączące ich 
z nieskończoną siłą po to, by pomóc im odzyskać zdrowie w ciele 
i duszy. Według niego równowaga jest fundamentalnym elemen-
tem, aby być w pełni rozwiniętą istotą ludzką – tłumaczy Dorota Ko-
ściukiewicz-Markowska

szczęśliwi ludzie żyją nie tylko lepiej ale i dłużej. „szczęście” to jedno z najbardziej
enigmatycznych pojęć. pozytywny stan emocjonalny do którego dążymy przez całe życie. 

nie zawsze ta droga jest łatwa, ale nauka udowadnia, że ten stan można osiągnąć.

szkoła szczęścia

w

zdrowie i Uroda72 

Dorota Kościukiewicz-Markowska

aUtOr: aneta DOLeGa / FOtO: materiały prasOWe







zdrowie i Uroda 75 

zym tak naprawdę jest stomatologia estetyczna i komu 
jest polecana?

Bazując na wieloletnim doświadczeniu mogę 
powiedzieć, że każda ingerencja w jamie ustnej pacjen-

ta musi spełniać kryteria estetyki. Bez względu na to, czy mówimy 
o zwykłym wypełnieniu, czy też o zabiegach protetycznych lub im-
plantologicznych. Możliwości, jakie daje nowoczesna technologia 
pozwalają stomatologom nie tylko leczyć zęby, ale wpływać na ich 
wygląd. Sam pamiętam te czasy, gdy głównym oczekiwaniem pa-
cjenta wobec stomatologa było np. wypełnienie ubytków co często 
równało się zapobieganiu bólowi. Często tzw. plomba była innego 
koloru niż szkliwo pacjenta. Na szczęście to, o czym wspominam jest 
już historią. Dzisiejsza wizyta u stomatologa powinna być po pierw-
sze bezbolesna, a po drugie nacechowana dbałością o szczegóły, 
pozwalające utrzymać zdrowy i naturalny wygląd zębów. 

Słowo “estetyczna” mimo wszystko często kojarzy się nam 
z czymś bardzo ekskluzywnym. Czy stwierdzenie, że stomatologia 
estetyczna jest usługą luksusową należy zatem uznać za mit?

Przyznam, że podczas pierwszej wizyty pacjenci często pytają czy 
będzie ich stać wykonać zabieg. Stomatologia estetyczna nie należy 
do najtańszych rozwiązań, jednakże powiedzmy szczerze – nie jest 
niewiadomo jak droga. Tak naprawdę jest to inwestycja. Pacjent 
korzystający z usług gabinetu deklarującego najwyższą jakość, ma 
gwarancję długotrwałego efektu, a tym samym rzadziej wymaga 
ponownych wizyt i konsultacji stomatologa. 

Co zatem należy brać pod uwagę i czym kierować się decydując 
się na skorzystanie z usług gabinetu stomatologii estetycznej?

Najważniejsze jest, aby pacjent był zadowolony z efektów. 
Trzeba wyraźnie i otwarcie mówić, że uśmiech stanowi o naszym 
samopoczuciu, samoocenie, a tym samym ma wpływ na nasze 
relacje międzyludzkie. Podejmując decyzję o wyborze gabine-
tu stomatologicznego polecam pacjentom, aby brali pod uwagę 
m. in doświadczenie lekarzy w zakresie wykonywanych zabiegów 
oraz staranność podczas leczenia, która przejawiać się będzie 
zarówno w dbałości o detale, jak i w ilości czasu, jaki stomatolog 
przeznacza na pacjenta. Bardzo ważna jest przynależność do to-
warzystw estetycznych (w szczególności PASE, EAED), które to 
są weryfikacją umiejętności stomatologa. Istotna jest także mini-
malna inwazyjność wykonywanego zabiegu – mówiąc obrazowo, 
nie wyobrażam sobie zbędnego uszkodzenia zębów, gdy można 

wykonać niewielkie korekty zęba np. licówką. Wreszcie, niezmiernie 
ważna jest rozmowa, która wyjaśni wszelkie wątpliwości pacjenta. 
Stomatolog powinien przedstawić pacjentowi, na czym polega le-
czenie i jakiego efektu można się spodziewać. W naszym zespole 
niedopuszczalne jest podjęcie się leczenia bez wcześniejszych kon-
sultacji. Dzięki nim, pacjenci mają poczucie bezpieczeństwa i kom-
fortu, które są ważne ze względu na istotę usługi. 

Stomatologią estetyczną zajmujecie się Państwo od 20 lat. Czy 
to zawód, czy też pasja?

Po dwudziestu latach mogę z czystym sumieniem stwierdzić, 
że zawód, który wykonuję jest także moją pasją. Klinika Aesthe-
tic Dent powstała z pasji wielu osób, które łączy dbałość o jakość 
oraz odpowiedzialność wykonaną pracę. Charakteryzuje nas praca 
zespołowa. Oznacza to, że mamy specjalizacje w najważniejszych 
obszarach tj. w zakresie chirurgii, protetyki i ortodoncji. Dzięki 
temu, mamy możliwość konsultowania zabiegów w wielu płaszczy-
znach. U nas odbywa się cały proces – od diagnostyki po zakończenie 
leczenia. Stale podnosimy nasze kompetencje, szkoląc się u najlep-
szych specjalistów. Zespół Aesthetic Dent pod kierownictwem dr 
hab. n. med. Katarzyny Sporniak–Tutak bierze udział w programie 
badawczym skupiającym najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe 
w Szwajcarii, Austrii, USA i Hiszpanii. Jesteśmy obecnie jedynym 
ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania na tak szeroką skalę 
w zakresie krótkich implantów.

c

Uśmiech jest integralną częścią naszego wizerunku. ma ogromne znaczenie
we wzmacnianiu poczucia własnej wartości i umacnianiu naszej pewności siebie.

O tym jak dbać o zdrowie i piękny uśmiech oraz o możliwościach, jakie daje
dzisiejsza stomatologia estetyczna opowiada dr n. med. marcin tutak,

specjalista protetyki stomatologicznej z kliniki aesthetic Dent. 

uśmiechnij się
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prezentacja

Aesthetic Dent to zespół doskonale współpracujących le-
karzy o różnych specjalnościach, obejmujących wszystkie 
gałęzie stomatologii. W gabinetach w Szczecinie i w Go-
rzowie Wielkopolskim pacjent ma możliwość szybkiej dia-
gnostyki i odbycia konsultacji z dziedziny chirurgii stoma-
tologicznej i szczękowej, protetyki, ortodoncji, endodoncji 
i stomatologii zachowawczej. Oprócz tradycyjnych dziedzin 
stomatologii obejmujących leczenie zębów oraz dziąseł, 
dentyści specjalizują się w leczeniu implantami zębowymi 
oraz stomatologią estetyczną. Skuteczne leczenie jest prio-
rytetem dla zespołu Aesthetic Dent. Każdy z lekarzy dba 
o najmniejsze szczegóły leczenia. Czas, jaki Zespół Aesthetic 
Dent poświęca na pracę i naukę procentuje doskonałymi wy-
nikami leczenia, które mają odzwierciedlenie w zadowoleniu 
pacjentów i uznaniu wśród grona lekarzy w kraju i zagranicą. 

ul. Niedziałkowskiego 47/3 Szczecin tel: 91 424 06 06, www.aestheticdent.pl

dr n. med. Marcin Tutak specjalista protetyki stomatologicznej 

Zespół kliniki Aesthetic Dent
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ul. Mickiewicza 172/3
71-200 Szczecin

tel. 666 732 666, 666 525 222
e-mail: estedent.eu@gmial.com

www.estedent.eu
Kostrzyn nad Odrą
ul. Jagiellońska 2/2

tel. 796 555 222, 957 819 973

Zrealizuj swoje
marzenia o pięknym

uśmiechu

stomatologia estetyczna Iwona Pawlak

Estetyka twarzy Implanty Chirurgia 
stomatologiczna

Protetyka Stomatologia 
dziecięca

ardzo dużą rolę w edukacji odgrywają gabinety ko-
smetyczne, kluby dla kobiet i tym podobne miejsca. 
Dlatego tak ważny jest początkowy wybór partnerów, 
z którymi przyjdzie im kooperować.

W związku z tym Klub Bloom podjął współpracę z firmą Babor 
i Icoone. Dzięki stosowanej przez obie firmy technologii i otwartym 
podejściu do współpracy, centrum może oferować swoim klient-
kom sprawdzone, przebadane, innowacyjne produkty i zabiegi. Za-
biegi są idealnym rozwiązaniem dla wymagających i zajętych Pań, 
które szukają skutecznych i szybkich rozwiązań.

Icoone jest urządzeniem, które pozwala zredukować tkankę tłusz-
czową i niedoskonałości skóry w bardzo szybki i przyjemny sposób. 
Babor natomiast jest producentem luksusowych kosmetyków do 
twarzy i ciała, któremu zaufały już tysiące kobiet na świecie. Połącze-
nie tych dwóch marek daje solidną podstawę.

Dopełnieniem jest wiedza i umiejętności osób, które realizują 
poszczególne zabiegi i kuracje, ale również ich pasja w pracy. Kon-

sultacje z ekspertami, którzy pozostają otwarci na potrzeby klientek 
mają dla kobiet tak samo duże znaczenie, jak jakość sprzętu i firma, 
która dostarcza kosmetyki. To właśnie dzięki rozmowie i otwartym 
pytaniom kosmetolodzy są w stanie odpowiednio zdiagnozować 
np. potrzeby skóry i dobrać odpowiednie rozwiązania.

Łącząc pasję z wiedzą oraz dostępnym sprzętem i kosmetykami, ko-
smetolodzy z Bloom wprowadzili promocję „zabieg miesiąca”, w któ-
rym oferują wybrane kuracje z wykorzystaniem kosmetyków Babor  
w preferencyjnych cenach. Organizowane są również spotkania 
otwarte z doświadczonymi kosmetologami i trenerami. Dodatkową 
atrakcją są prelekcje, warsztaty i pokazy dla kobiet, które nie tylko 
chcą zrealizować wybrany zabieg, ale również dowiedzieć się cze-
goś więcej na temat technologii i korzyści, jakie mogą odnieść sto-
sując odpowiednie zabiegi w połączeniu z treningami, dietą i zbi-
lansowanym trybem życia. Informacje o wydarzeniach i aktualnych 
promocjach regularnie publikujemy na fanpage na Facebooku. 
Zapraszamy wszystkie Panie do obserwowania!

Sprawdź stronę

Odwiedź stronę Bloom na Facebook i bądź na bieżąco
– facebook.com/BloomSzczecin

mimo faktu, że temat kosmetyków i dbania o własną skórę jest przez kobiety zgłębiany od 
pokoleń, to jednak wciąż jest to bardzo rozwojowa sprawa. prawdopodobnie dlatego, że  
my - przedstawicielki płci pięknej - przywiązujemy większą wagę do zdrowego trybu 

życia i zwracamy uwagę na to, jakich kosmetyków używamy w domu i podczas zabiegów 
pielęgnacyjnych. Wszystkie szukamy sposobu na jak najdłuższe zachowanie młodości. 

znaczenie kosmetyków
w klubach Dla kobiet

b
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akie badania wykonuje się w trakcie pobytu na Oddziale No-
worodkowym?

Pierwszym badaniem wykonywanym zaraz po porodzie 
jest badanie lekarskie oraz ocena w skali Apgar. Lekarz oce-

nia trzykrotnie kolor skóry, oddychanie, czynność serca, napięcie 
mięśni, reakcję na bodźce. Otrzymana ilość punktów umieszczana 
jest w książeczce zdrowia dziecka. Na sali porodowej oceniana jest 
także masa i długości ciała oraz obwód głowy, klatki piersiowej, 
wielkość przedniego ciemiączka.

W jakim celu moje dziecko miało pobieraną krew z piętki?
W Polsce wykonywane są tzw. badania przesiewowe noworod-

ków. Badania te mają na celu wczesne wykrycie chorób, które prze-
biegają skrycie, początkowo bezobjawowo, ale w konsekwencji 
prowadzą do poważnych, nieodwracalnych następstw zdrowotnych 
w przyszłości. Dzieci mają pobieraną krew na badania w kierunku 
wrodzonej niedoczynności tarczycy, mukowiscydozy i fenyloketo-
nurii. Dodatkowo nasze dzieci z województwa zachodniopomor-
skiego objęte są programem „Pomerania”, dzięki któremu są ba-
dane dodatkowo w kierunku 14 wrodzonych wad metabolizmu 
i schorzeń endokrynologicznych.

Czy w oddziale badano także słuch?
Badanie słuchu należy do kolejnych obowiązkowych testów 

przesiewowych, który istnieje w Polsce dzięki Fundacji Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Jest to proste, niebolesne badanie po-
zwalające na wstępna ocenę słuchu. Jeżeli test jest dodatni, dziec-
ko wymaga powtórzenia badania w pierwszych trzech miesiącach 
życia w specjalnych ośrodkach laryngologicznych, aby wykluczyć 
możliwość istnienia wady słuchu wymagającej leczenia.

Czy w okresie noworodkowym można wykluczyć wadę serca 
u mojego dziecka?

W okresie pobytu w Oddziale Noworodkowym dziecko jest 
wielokrotnie badane przez lekarza. Lekarz ocenia jak pracuje 
serce dziecka, czy obecne są szmery nad sercem, czy męczy się 
w trakcie karmienia, czy jego skóra ma sinawe zabarwienie, oce-
nia obecność tętna na tętnicach udowych. Każde zaburzenie jest 
wskazaniem do dalszej diagnostyki kardiologicznej. Dodatkowo 
wykonywany jest bezbolesny test pulsoksymetryczny, czyli ocena 
utlenowania krwi.

Czy już w okresie noworodkowym wykonywane są szczepienia?

Tak, w pierwszych dobach życia dzieci wykonuje się szczepienie 
przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz gruźlicy. Infor-
macja o tym jest odnotowana w książeczce zdrowia dziecka.

Czy po opuszczeniu szpitala moje dziecko będzie przyjmowało 
jakieś leki?

Aktualnie zaleca się podawanie witaminy D3 wszystkim dzie-
ciom bez względu na sposób karmienia oraz witaminę K dzieciom 
karmionym piersią. Podaż witaminy D3 ma chronić dziecko przed 
wystąpieniem krzywicy. Natomiast witaminę K stosuje się celem 
profilaktyki krwawień. Pierwszą dawkę podaje się jednorazowo 
w Oddziale Noworodkowym domięśniowo lub doustnie, następnie 
dzieci karmione piersią mają zaleconą kontynuację podaży doust-
nej do 3 miesiąca życia.

Czy karmienie piersią nadal jest najlepsze dla mojego dziecka?
Najlepszym sposobem karmienia jest pokarm matki, ze względu 

na skład dostosowany do potrzeb małego człowieka. Odpowiednia 
ilość białka, węglowodanów, tłuszczów, witamin i minerałów pokrywa 
w pełni zapotrzebowanie organizmu, które jest niezbędne do jego 
prawidłowego rozwoju. Natomiast zawarte w pokarmie naturalne 
substancje odpornościowe zapewniają ochronę przed chorobami. 
Dodatkowo mleko z piersi zawiera probiotyki, które pobudzają do 
działania florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym maleństwa. 
W Oddziale Noworodkowym z pewnością przyjdą z pomocą położ-
ne, które pomogą w rozpoczęciu karmienia piersią oraz zapewnią 
fachową opiekę. Czasami występują sytuacje, kiedy niemożliwe jest 
karmienie piersią. Aktualnie na rynku znajduje się ogromna ilość 
firm produkujących mleka modyfikowane, które swoim składem są 
bardzo zbliżone do mleka matki. Przed decyzją o włączeniu mleka 
modyfikowanego warto jednak zasięgnąć opinii lekarza, które mle-
ko będzie najlepsze dla dziecka w danym momencie.

Kiedy powinnam zdecydować się na lekarza Rodzinnego dla 
mojego dziecka?

W Oddziale Noworodkowym rodzice wypełniają deklaracje, do 
której przychodni zostanie zapisane maleństwo. Informacja zostaje 
przekazana do placówki, która przejmuje opiekę nad dzieckiem po 
wypisaniu ze szpitala. Od 1 do 6 tygodnia życia odbywają się tzw. 
wizyty patronażowe położnej (co najmniej 4), które maja na celu 
obserwację adaptacji noworodka w warunkach domowych, porady 
dotyczące karmienia piersią i pielęgnacji dziecka.

przyjście na świat dziecka, to dla rodziców wspaniały, ale i trudny czas. piętrzą się 
pytania, mnożą wątpliwości. na te najbardziej nurtujące odpowiadają pediatrzy z centrum 

hahs: anna korlatowicz-bilar, adela kaźmierczak, marta Ogrodowska. 

noworoDek i jego tajemnice
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Mam asymetryczną twarz. Patrząc w lustro mam jedną brew 
i oko niżej niż drugą. Czy jest na to rada, jak mogę to poprawić 
czy operacyjnie, czy są inne sposoby. Asymetria powstała w wyni-
ku paraliżu nerwu twarzowego wskutek zabiegów stomatologicz-
nych, a dokładnie wyrwania zęba.

Jedyną metodą leczenia trwałego uszkodzenia nerwu twarzowe-
go jest metoda operacyjna. Jednak pewnymi metodami medycyny 
estetycznej możemy załagodzić objawy powstałego uszkodzenia. 
W zależności od stopnia asymetrii należy rozważyć dwa możliwe 
rozwiązania: pierwsze to poprawa asymetrii za pomocą relaksacji 
mięśni położonych po przeciwnej stronie uszkodzenia. Umiejętne 
dobranie techniki oraz lokalizacji iniekcji toksyną botulinową po-
zwala na kontrolowane zmniejszenie napięcia mięśni. Metodą tą 
można niwelować również naturalne zaburzenia symetrii twarzy. 
Mięsień ze zmniejszonym napięciem lekko obniża się wraz z fał-
dem skórnym, zmniejszając dysproporcję. Pełny efekt zabiegu jest 
widoczny po 7-14 dniach. Drugą metodą korekty jest podniesienie 
opadniętej części twarzy za pomocą np. nici. W zależności od lokali-
zacji oraz wielkości problemu specjalista dobiera odpowiednie nici 
oraz umieszcza je korygując powstałą asymetrię. Zabieg wiąże się 
z bardzo krótkim czasem rekonwalescencji, a widoczny efekt jest 
natychmiastowy. W wybranych przypadkach można zastosować 
obie techniki jednocześnie.

Droga Redakcjo, jestem osobą o drobnej budowie ciała, bez 
nadwagi, a pomimo to mam podwójny podbródek. Nie miałam ni-
gdy problemów z nadwagą, a operacji plastycznej się boję. Czy są 
jakieś nieinwazyjne sposoby skorygowania tego. Katarzyna, 41lat.

Najczęstszą przyczyną podwójnego podbródka jest otyłość, jed-
nak skłonność do jego tworzenia się może być dziedziczna. Wpływ 
na wygląd owalu twarzy ma również postawa ciała oraz brak ak-
tywności fizycznej. W przypadku, kiedy przyczyną podwójnego 
podbródka jest zalegający tłuszcz warto pomyśleć o mikroliposuk-
cji i lipolizie laserowej. Jest to zabieg usuwający tkankę tłuszczo-
wą z danej okolicy, ale również termicznie przebudowujący skórę. 
Światłowód lasera wprowadzony przez niewielki otwór pod skórę 
rozbija komórki tłuszczowe doprowadzając do uwolnienia ich za-
wartości. Tak upłynniony tłuszcz jest metabolizowany przez orga-
nizm w przeciągu kilku dni. Jednocześnie pod wpływem tempe-
ratury następuje pobudzenie fibroblastów do produkcji nowych 

włókien kolagenowych i elastynowych, co eliminuje wiotkość skóry. 
Cały zabieg daje efekt liftingu bez konieczności poddawania się 
operacji plastycznej. Zupełnie nieinwazyjnymi metodami modelo-
wania podbródka są zabiegi termiczne. Wiodącym urządzeniem 
w dziedzinie bezinwazyjnych liftingów twarzy jest Ulthera, łączy 
ona ultradźwiękowe obrazowanie ze skoncentrowaną energią ul-
tradźwięków w celu uzyskania przewidywalnego liftingu. Ulthera 
przeciwdziała siłom grawitacji, zmniejszając tym samym narastają-
ce z wiekiem zwiotczenia. Modelowanie podbródka przy pomocy 
tego urządzenia jest wyjątkowo precyzyjne. Spośród wielu rozwią-
zań Pani problemu należy wybrać odpowiedni do przyczyny jego 
pochodzenia, dlatego też zalecana jest konsultacja lekarska, która 
to sprecyzuje.

Od wielu lat walczę ze skórką pomarańczową oraz z tzw. ciężki-
mi nogami. Niestety z mizernym skutkiem. Nigdy nie korzystałam 
z żadnych zabiegów, a chciałabym do lata rozprawić się z tym pro-
blemem. Co można polecić na ten problem?

W terapii cellulitu, zarówno wodnego jak i tłuszczowego ważne 
jest, aby pobudzić mikrokrążenie oraz usprawnić krążenie układu 
limfatycznego. Zintegrowane działanie masażu podciśnieniowe-
go oraz karboksyterapii (iniekcyjnej terapii dwutlenkiem węgla) 
pomaga poprawić wygląd oraz funkcjonalność skóry oraz tkanki 
podskórnej. Dzięki karboksyterapii usprawniamy mikrokrążenie, 
co z kolei przynosi ulgę, niwelując uczucie ciężkich nóg. Zabiegiem 
pomocnym w walce z „pomarańczową skórką” jest również Exilis – 
połączenie radiofrekwencji oraz terapii ultradźwiękami. Wpływa on 
na metabolizm adipocytów tym samym redukując cellulit oraz obję-
tość tkanki tłuszczowej. Odrębną terapią powstałą z połączenia fal 
akustycznych oraz elektrycznych jest system Skin Shock. Działanie 
skoordynowanych fal uderzeniowych wpływa na eliminację złogów, 
poprawę napięcia skóry przez przemodelowanie kolagenu, wygła-
dzenie „dołków” oraz napięcia mięśni w okolicy poddanej terapii. 
Wszystkie te zabiegi mają jeden cel – poprawę wyglądu ciała do-
tkniętego lipodystrofią tkanki podskórnej typu kobiecego. Różnice 
technologiczne między zabiegami pozwalają łączyć je ze sobą oraz 
uderzyć w nękający problem. Skumulowanie różnorodnych bodź-
ców szybciej i efektywniej pomoże w walce z cellulitem o wymarzo-
ną figurę. Dobór terapii oraz łączenie zabiegów pomoże dostoso-
wać specjalista w zależności od rodzaju i stopnia problemu.

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

dr n. med. Piotr zawodny
lekarz medycyny estetycznej

eksPert
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uż postanowiłem. Zdania nie zmienię. Zostaję profesjo-
nalnym kibicem. Tak, to będzie mój nowy zawód. Firma 
„Brawa do wynajęcia”. Jest rent a car, dlaczego nie miałoby 
być applause for rent? Oczywiście nie będę pracował dla 
byle kogo. Przyjmuję tylko poważne i bardzo dobrze płat-
ne propozycje. Państwa, kluby, sportowcy indywidualni – to 

absolutnie obojętne. Byle płacili. I to dużo! Czy tak niedługo będzie 
wyglądał sport Drogi Czytelniku? Wiele na to wskazuje. Kasa rządzi 
światem. Kto jeszcze niedawno wyobrażał sobie, że za pieniądze 
można kupić sobie mistrzostwo w skali globalnej? Były oczywiście 
lokalne afery korupcyjne. W niektórych zawodach gospodarzom 
pomagały ściany i to od momentu losowania, przez harmonogram 
gier do pomocnej dłoni sędziów liniowych przy spornych sytu-
acjach. Oburzaliśmy się, kiedy to nie „nasi” byli tymi uprzywilejowa-
nymi gospodarzami. Nie zauważaliśmy tego lub po prostu przymy-
kaliśmy oko, kiedy zawody toczyły się w naszym kraju. Ot taki urok 
sportu. Jednak to co zobaczyliśmy na Mistrzostwach Świata w Piłkę 
Ręczną, rozgrywanych na początku tego roku w Katarze, przeszło 
nasze najśmielsze oczekiwania. Już wybór gospodarza wywołał falę 
dyskusji. Bo dlaczego właśnie tam? Jakież tradycje ma gospodarz 
w tej dyscyplinie sportu. Do tego jeszcze gorąco, drogo i z utrud-
nionym dostępem do piwa (o twardszych alkoholach nie wspo-
minając). Lokalnych kobiet nie uświadczysz, a o nasze europejskie 
trzeba się obawiać, bo w tej kulturze patrzą na nie nieco inaczej niż 
my. Odpowiedź przychodzi na myśl tylko jedna – Kasa Misiu Kasa. 
Za kasę powstały piękne obiekty, za kasę wynajęto niezłego trenera 
i za kasę namówiono do zmiany narodowości kilku dobrych szczy-
piornistów z całego świata. Do tego szejkowie sypnęli groszem nie-
małym, wynajętym w Hiszpanii kibicom i tak powstała dumna repre-
zentacja Kataru. Jak do tego dołożymy jeszcze normalne przywileje, 
które zawsze faworyzują gospodarzy imprez, to sukces gwaranto-
wany. I taki sukces był. I grali Ci pseudo Katarczycy z prawdziwymi 
Niemcami, Polakami, Hiszpanami czy Brazylijczykami. Bohaterowie 
nikomu nieznanej katarskiej ligi szczypiorniaka walczyli jak równy (a 

nawet, dzięki pracy sędziów, równiejszy) z herosami z najlepszych lig 
świata, dopingowani przez opłaconych hiszpańskich kiboli z trąb-
kami. Ja się z takim sportem nie identyfikuję. Nie chciałbym, aby 
szedł w tę stronę. Chcę Polaków w reprezentacji Polski, Niemców 
w reprezentacji Niemiec, a Katarczyków w teamie Kataru. I wiado-
mo, że we współczesnych czasach zdarzają się reprezentanci natu-
ralizowani. Bo świat się zmienia, podróżujemy, niekiedy zmieniamy 
tylko adres zamieszkania, niekiedy aż obywatelstwo. Ale niech ta 
zmiana obywatelstwa będzie warunkiem podstawowym. A nie jakiś 
paszport sportowy, który sobie wymyślili dla kasy działacze świa-

towej federacji piłki ręcznej. Dzisiaj gram dla Kataru, jutro lepszą 
ofertę złoży mi Japonia to zagram dla niej, a na kolejnej olimpiadzie 
będę reprezentować Madagaskar i stamtąd dostanę mój sportowy 
paszport wraz z kopertą pełną pieniędzy. Jako kibic nie zgadzam 
się na taki obraz sportu. Wiem, że dzisiaj wszystko się komercjalizu-
je, ale chcę kibicować swoim, a nie zaciężnej legii cudzoziemskiej. 
Ale cóż z tego, że chcę. Niestety decydują o tym działacze sportowi. 
A dla nich, jak widać, najważniejsza jest kasa.
PS. FIFA właśnie zadecydowała, że futbolowy Mundial w 2022 roku, 
także odbędzie się w Katarze. Ciekawe, kto zagra w reprezentacji 
Kataru. Messi, Ronaldo, Mandżukić?

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.

kasa
misiu
kasa

j
zostaję profesjonalnym kibicem. przyjmuję tylko
poważne i bardzo dobrze płatne propozycje.
państwa, kluby, sportowcy indywidualni
- to absolutnie obojętne. byle płacili. i to dużo! czy
tak niedługo będzie wyglądał sport Drogi czytelniku?
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oja ciocia zwróciła uwagę na artykuł w ga-
zecie, opisujący najwyższe 2-letnie dziec-
ko na świecie – opowiada Prestiżowi Karol 
Pytyś. – Ale nie mogła się z tym zgodzić, 
bo stwierdziła, że skoro ja mam 100 cm, 
to jestem wyższy. Niedługo potem pojawił 
się u nas w domu dziennikarz, żeby opisać 
to w gazecie i po raz pierwszy zaistniałem 

w mediach – śmieje się koszykarz 
Wilków. – Tamten redaktor chciał 
nadać taki bieg sprawie, żeby 
wpisano mnie do księgi Guin-
nessa, ale moja mama sprzeci-
wiła się temu. Nie chciała robić 
nadmiernego szumu wokół 
mnie.

A KAROl RóSŁ I RóSŁ...

– Przewyższałem kolegów już 
od 1 klasy podstawówki, póź-
niej "moja przewaga" nad ko-
legami wynosiła jakieś 20 cm, 
a szkołę podstawową (wówczas 
8-klasową) kończyłem mając 
195 cm.

Mimo świetnych warunków fi-
zycznych Karol wcale nie rwał się 
do sportu, dopóki inni nie zaczęli 
go zachęcać.

– Najpierw znajomy, który 
w przeszłości był koszykarzem, 
zachęcał mnie do koszykówki, 
ale pierwsze zajęcia u trenera 
Wojciech Hopka nie podoba-
ły mi się zupełnie – wspomina. 
– Dopiero jak jego zespół ze 
Szkoły Podstawowej nr 43 łączył 
się z drużyną z SP 16, to przeko-
nałem się do koszykówki i pod-
jąłem regularne treningi. Wkrót-
ce, w barwach Kusego zdobył 
mistrzostwo Polski kadetów.

BRAKOWAŁO SPODNI I KOSZUl

Na koszykarskim parkiecie odpowiedni wzrost (Karol mierzy 202 
cm) jest niezbędny, a czy pomaga środkowemu Wilków Morskich 
w normalnym życiu?

– Oczywiście, że pomaga – nie ma wątpliwości Karol. – Zresztą, ja 
nie wiem, jak to jest... być małym, bo od niemowlaka rosłem bardzo 
szybko. Oczywiście, że nie raz zdarzyło mi się obić głową żyrandol 

w mieszkaniu, ale plusów mojego wzrostu jest więcej niż minusów.
Jeszcze 4 albo 5 lat temu największy problem stwarzało koszyka-

rzowi kupno odzieży i obuwia.
– Ze spodniami było naprawdę ciężko – opowiada. – Kiedy już 

w sklepach pojawiały się odpowiedniej długości, to z reguły poje-
dyncze sztuki z danego fasonu i często odchodziłem z kwitkiem.

Garnitur – również ten ślubny – musiał być szyty na miarę. Podob-
nie było, a nawet dalej jest z koszulami. Karol przy swoim wzroście 

ma tak długie ręce, jak mężczyź-
ni mierzący po 210 cm, czego 
niestety nie biorą pod uwagę 
producenci koszul.

SZCZęślIWA 12-TKA

Podróżowanie w latach szkol-
nych miejskimi środkami trans-
portu nie zawsze było dla 2 me-
trowego człowieka wygodne, 
ale nawet wówczas nie narzekał, 
że bozia dała mu tyle centryme-
trów, bo w tramwaju... poznał 
swoją przyszłą żonę.

– Z Agnieszką poznaliśmy się, 
a raczej zwróciliśmy na siebie 
uwage, gdy wracaliśmy tram-
wajem numer 12 ze szkoły. Byli-
śmy chyba najwyżsi w nim, więc 
łatwo było nam siebie dostrzec. 
Kiedy już nawiązaliśmy kontakt 
wzrokowy, to jakieś 2 miesiące 
później przed salą gimnastyczną 
– kiedy ja kończyłem, a ona za-
czynała lekcję wuefu – pierwszy 
raz powiedziałem jej "cześć".

Agnieszka, mająca 178 cm 
wzrostu przez krótki okres też 
trenowała koszykówkę.

Od pięciu lat są szczęśliwym 
małżeństwem i rodzicami 2,5 
letniego Michała. Michał skoń-
czył 2,5 roku, ale na razie wzro-
stem ustępuje swojemu tacie, 

gdy ten był w jego wieku, bo ma... tylko 95 centymetrów.
– Czy był taki moment w życiu, że narzekałem na swój wzrost? Ni-

gdy – podkreśla Karol. – Jeśli już to chciałem być... wyższy i mieć 210 
centymetrow, gdy wiedziałem, że będę środkowym grającym pod 
koszem. A zresztą, jak mogę czuć się wysoki, skoro kilku kolegów 
w drużynie jest wyższych, a kiedyś na parkiecie musiałem walczyć 
o piłkę przy wznowieniu gry z rywalem, który miał 225 centyme-
trów i sięgałem mu do barku – kończy ze śmiechem Wilk Morski ze 
Szczecina.

m

och karol, ale wyrosłeś
karola pytysia doskonale znają kibice koszykówki w szczecinie, bo tutaj i w stargardzie 
spędził całą dotychczasową karierę. mało kto wie, że środkowy king Wilków morskich

już w wieku 2 lat był bliski zrobienia nawet światowej kariery, a dokładnie wpisania
do księgi rekordów Guinnessa. Wszystko za sprawą wzrostu, bo zaledwie

2-letni karol mierzył dokładnie 1 metr. 

aUtOr: Jerzy chWałek / FOtO: DaGna DrążkOWska

Karol Pytyś z żoną Agnieszką i synem Michałem





istrzynie Polski wygrały swoją grupę, a świetna 
organizacja i pełne trybuny w Azoty Arenie pod-
czas meczów w fazie grupowej sprawiły, że CEV 
(Europejska Federacja Siatkówki) przyznała orga-

nizację finału Chemikowi i Szczecinowi. Kto oprócz Chemika, wy-
stąpi w Final Four okaże się 12 marca, po ostatnich meczach fazy 
play-off. Na pewno będzie to jedna drużyna z tureckiego Stambu-
łu – Fenerbahce lub VakifBank, bo obie rywalizują w jednej parze 
ostatniej fazy play-off. Policzanki z racji, że są gospodarzem finału 
uniknęły rywalizacji w play-offach i szykują się do finału rozgrywjąc 
mecze w Orlen Lidze, w której zapewniły sobie I miejsce po fazie 
zasadniczej.
Z końcem lutego zakończono sprzedaż pakietów biletowych na 
cały turniej Final Four (4 mecze), w cenie od 110 do 140 zł. Po tym 
terminie w sprzedaży pozostały bilety na poszczególne dni turnie-
ju. Trudno przypuszczać, żeby na każdym spotkaniu turnieju nie 
było na trybunach Azoty Areny kompletu widzów.                       jch

d lipca ubiegłego roku jest też asystentem trenera Ad-
riana Struzika w kobiecej Pogoni Baltica. Wiedza i am-
bicja 26-letniego obecnie Łukasza, na tyle spodobały 
się trenerowi Bieglerowi, że na stałe korzysta ze szcze-

cińskiego trenera.
– Moja praca składa się z kilku segmentów – mówi nam Kalwa. 

– Najpierw trzeba zdobyć nagrania meczów przeciwników, co 
w przypadku naszych rywali z mistrzostw – Arabii Saudyjskiej czy 
Argentyny – nie było łatwe. W trakcie meczów w Katarze musiałem 
nagrywać i analizować, wszystko co działo się w meczu i robić to 
na tyle szybko, żeby już w przerwie na gorąco przekazywać uwagi 
zawodnikom.

Trener analityk wybiera kilka sytuacji z I połowy, zarówno z obro-
ny i ataku, w zależności jak przebiega mecz i omawia je z zawodni-
kami

– Najbardziej gorąco w szatni podczas przerwy było w meczach 
z Niemcami i Hiszpanią – zdradza nam Kalwa. – W finale z Hiszpana-
mi poczuliśmy, że jest wielka szansa na medal i nasze uwagi w prze-
rwie – myślę, że i moje – pomogły go wywalczyć.

Po powrocie z Kataru młody trener szybko wrócił do obowiązków 
w klubie, ale wciąż cieszy się z medalu i pozwala cieszyć się innym.

Łukasz ma nadzieje na kolejne sukcesy z kadrą, a jego celem jest 
poprowadzić w przyszłości reprezentację Polski w roli I trenera pod-
czas Igrzysk Olimpijskich.

– Wiem, że brzmi to trochę nierealnie i daleka droga do tego, ale 
nie byłbym sobą, gdybym w to nie wierzył – mówi. – Już 5 lat temu 
chciałem być statystykiem kadry, gdy prowadził ją Bogdan Wenta, 
ale uprzedził mnie ktoś inny. Wówczas wybrałem pracę w klubie 

z Gdyni i byłem cierpliwy. Życie zwróciło mi to, o czym marzyłem 
wtedy i jestem z tego dumny. Również dlatego, że kiedyś uprawia-
łem piłkę ręczną, ale nie udało mi się zagrać w reprezentacji, to jed-
nak odniosłem z nią sukces, choć już w innej roli – kończy ambitny 
trener ze Szczecina.                                                                                 jch

final four w szczecinie!

katarski brąz w szczecinie

to będzie sportowe wydarzenie roku w naszym mieście. W dniach 4 i 5 kwietnia
z udziałem czterech najlepszych drużyn klubowych europy odbędzie się

finałowy turniej Ligi mistrzyń, z udziałem chemika police.

mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych przykuwały uwagę kibiców w całej polsce. 
Wywalczenie przez naszą drużynę brązowego medalu wywołał oeuforię. szczecinianie 

mogli również dotknąć "katarskiego brązu", bo przywiózł go stamtąd, jeden ze 
współpracowników trenera michaela bieglera, wideo - analityk łukasz kalwa. 
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Łukasz Kalwa z dumą prezentuje brązowy medal przywieziony z Kataru
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anusz Krzymiński – człowiek instytucja. Chyba tak można 
scharakteryzować wieloletniego sekretarza szczecińskiego 
oddziału Związku Literatów Polskich: poety, prozaika, tłu-
macza, scenarzysty, operatora filmowego, dziennikarza. To 

właśnie wieloletnia praca w mediach pozwoliła mu na kontakty ze 
znakomitościami polskiej sceny i literatury. Zbyszek Cybulski, Wła-
dysław Broniewski czy Jan Himilsbach, to dla niego nie tyle wiel-
cy o których dzisiaj pisze się książki, a ludzie których miał okazję 
poznać osobiście. Janusz Krzymiński to także człowiek, który od 
lat jest świadkiem zmian zachodzących w mieście Gryfa. Stąd jego 
„Szczecińskie drobiazgi… zupełne…” to – moim zdaniem – próba 
ocalenia od zapomnienia ludzi (Andrzej Żywicki, Józef Bursewicz, 
Marian Yoph – Żabiński), zdarzeń i miejsc niegdyś bardzo ważnych 
dla miasta. Miejsc, których dzisiaj już nie ma. Żal, że ten współtwór-
ca grupy poetyckiej Metafora jest tak rzadko przepytywany przez 
obecnych dziennikarzy. Ileż można się od Niego dowiedzieć! Sam, 
nieraz, otwierałem ze zdziwienia usta, dowiadując się o jego kolej-
nych przyjaciołach, czy przelotnych znajomych. Znał wielu, a że ma 
dar opowiadania, słucha się go znakomicie. Jego książka, notabe-
ne z ciekawymi grafikami autora, jest swoistym smaczkiem szcze-
cińskiej literatury.
Warto po tę książkę sięgnąć. Bogactwo języka, narracji są ogrom-
nym atutem tej publikacji. Już się tak – niestety – nie pisze. Książka 
ukazała się nakładem szczecińskiego oddziału ZLP w serii: akcent. 
Co ciekawe sama seria ukazuje się zaledwie od trzech lat, a już 
swoim logo sygnowała 32 pozycje! Tempo – sami potwierdzicie 
– zawrotne. Na szczęście ilość idzie w jakość, duża w tym zasługa 
głównego redaktora serii – Róży Czerniawskiej – Karcz.
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janusz krzymiński

Szczecińskie
drobiazgi…
zupełne…

wydawnictwo: zlP

prestiŻowe KsiąŻKi

j

Rafał Podraza
Dziennikarz. Jego pierwsza książka Magdalena, córka Kossaka (PIW, 2007) wywołała renesans twórczości Magdaleny Samozwaniec. Na kanwie tego 

sukcesu opracował i wydał niepublikowane książki pisarki: Z pamiętnika niemłodej już mężatki (W.A.B., 2009), Moich listów nie pal! (W.A.B., 2014). 
Opracował także dzienniki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Wojnę szatan spłodził. Zapiski 1939-45 (AGORA, 2012). Jest autorem pierwszej w Polsce 

biografii królowej twista – Helena Majdaniec. Jutro będzie dobry dzień (ZLP, 2013) 
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racja stanu miłości moc klasyki

Daniel Źródlewski
Kulturoznawca, założyciel i reżyser Teatru Karton, konferansjer i dziennikarz. Filozof miasta i przestrzeni.

ądza władzy i pragnienie miłości – te namiętności rządzą 
bohaterami nowego spektaklu niezależnego Teatru Nie Ma. 

Rzecz dzieje się w XVII wiecznej Rosji – władzę Carycy Katarzyny II 
podważa wpływowa, piękna i młoda księżna Jelizawieta Aleksie-
jewna. Władczyni chce pozbyć się rywalki – poleca hrabiemu Or-
lowowi schwytać uzurpatorkę. Sukces jego misji krzyżuje wybuch… 
uczuć. Hrabia zakochuje się – ze wzajemnością – w pięknej księżnej. 
W finale staje przed wielkim moralnym dylematem, mało tego, 
jako lojalny poddany musi spełnić makabryczny rozkaz carycy… 
Dramat Leonida Zorina to traktat o sile władzy i miłości, to trud-
ne pytania, zyskujące na aktualności w niespokojnych czasach, 
w których – jak przed wiekami – o losach milionów decydują 
współcześni carowie o niezaspokojonych ambicjach. „Łowy” to 
także wielkie wyzwanie dla aktorów pracujących z Tatianą Ma-
linowską – Tyszkiewicz, która w interpretacji, bliskiej jej duszy, 
rosyjskiej literatury nie ma równych. Młody zespół wywiązał się 
z powierzonego zadania bardzo dobrze, choć role są nie równe.  
W przedstawieniu błyszczą świetni – Paula Niemczynowicz oraz Ar-
tur Bartosiewicz. Niestety przy ich scenicznej brawurze słabo wy-
pada Rita Heigelmann – Kołakowska, której Katarzyna to ubrana 
w wytworny garnitur i wysokie szpilki współczesna kobieta sukcesu 
– jednak aktorka nie przekonuje, nie wykorzystuje świetnego pomy-
słu na postać. Bardzo dobrze poradził sobie Artur Liwuś, któremu 
komediowego potencjału może pozazdrościć niejeden zawodo-
wy aktor. Trudną postać Orlowa udźwignął także Bartosiewicz – to 
pewny siebie mężczyzna (co podkreśla także wysportowana syl-
wetka), a owa pewność – w geście, słowie i w odważnych, niemal 
erotycznych scenach, podbija będącą do niej w kontrze finałową 
bezradność i moralne dylematy. Najjaśniej w spektaklu błyszczy 
jednak zmysłowa i przejmująca Niemczynowicz. To rola niezwykle 
dojrzała – od ponętnej, frywolnej księżniczki do cierpiącej kobiety, 
która zamiast chichotać potrafić już tylko krzyczeć z bólu. Na uwagę 
zasługuję także trafnie dobrana muzyka (rosyjskie pieśni) oraz asce-
tyczna scenografia – ze złowrogo zwisającymi sznurami.

Teatr Nie Ma w Szczecinie
Leonid Zorin „Łowy”
Reżyseria – Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz

rasnoludki to nie wytwór filmowego koncernu Walta Di-
sneya, jak myśli większość najmłodszego pokolenia, to także 

element polskiej tradycji i literatury. Mało kto o tym dziś pamięta. 
Opera na Zamku przypomina. Musical „O krasnoludkach i sierot-
ce Marysi” to powrót do realizacji sprzed niemal 20 lat. Wiesław 
Łągiewka – znany szczeciński aktor, tym razem w roli reżysera – po-
nownie sięgnął do wyjątkowej baśni Marii Konopnickiej. Tak jak 
wtedy z librettem Henryka Banasiewicza i z muzyką Janusza Stal-
mierskiego. Największą siłą jego spektaklu jest… klasyka. Mowa nie 
tylko o literaturze, ale przede wszystkim formie widowiska. Na sce-
nie mnóstwo efektów specjalnych, ale teatralnych (!). Nie zobaczy-
my tu nowych mediów, banalnych uwspółcześnień, lecz najpraw-
dziwszą magię teatru. Nie ma modnych projekcji, jest za to świetna, 
bardzo realistyczna scenografia (Agata Tyszko). Dzięki pozornie 
archaicznym teatralnym machinom na kołach scena zmienia się 
w uroczą wioskę z domami krytymi strzechą, jest lodowa jaskinia, 
wiosenny las, a nad sceną latają drewniane ptaki. Po wielkich suk-
cesach operowego zespołu baletowego (doceniane „Ogniwa” czy 
„Dzieje grzechu”) swoje pięć minut ma zespół chóru, prowadzony 
przez Małgorzatę Bornowską (tutaj także jako kierownik muzyczny 
spektaklu). Wielkie brawa dla twórców, za odwagę powierzenia 
trudnego wokalno – aktorskiego zadania właśnie artystom chóru, 
a nie solistom. Świetne, popisowe kreacje Marcina Scecha (Lis) czy 
Felipe Alonso Cespedes Sanchez (Półpanek) na długo pozosta-
ną w pamięci widzów. Wrażenie robi też choreografia Grzegorza 
Kotka – to przecież musicalÉ Spektakl jest pełen ciepła, humoru i… 
mądrości. W treści i formie, bo takiego – prawdziwego – teatru nie 
często dziś się produkuje. A przesłanie, mówiące, że dobre uczyn-
ki są wynagradzane, będzie zawsze aktualne i potrzebne, a że to 
propozycja dla najmłodszych warto pamiętać – czym skorupka za 
młodu nasiąknie…

Opera na Zamku w Szczecinie
Maria Konopnicka „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
Reżyseria – Wiesław Łągiewka, muzyka – Janusz Stalmierski
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kepisty Quartet ,

- -

-

wraz z goscmi zagra koncert 
na otwarciu Starej Rzezni.

21 marca_
_

Wspiera to                                               projekt ok adki 



Quintet., obecnie współpracuje z zespo-
łem Skalpel. Autorka muzyki do spektakli 
teatralnych. W 2013 roku wydała swoją au-
torską płytę The Best Of.                          nath
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oraz informacje o biletach: www.slowianin.
org                                                              nath

ielki remont Zamku Książąt Pomor-
skich nie przerywa aktywności jego 

animatorów. 10 marca dwa ważne wydarze-
nia – w ramach cyklu Spotkania z psycholo-
gia i sztuką – wyjątkowy gość – aktor Jan 
Nowicki. Tego samego dnia, w Galerii Go-
tyckiej, otwarcie wystawy Oskara Manigka 
„W Paryżu nie mogę malować”. Pracujący od 
dziesięcioleci na wyspie Uznam i w Berlinie 
Oskar Manigk uważany jest za twórcę, który 
w swojej pracy – niezależnie od politycz-
nego tła – zawsze zachowywał artystyczną 
niezależność, mało tego – stworzył własny 
i niepowtarzalny styl malarski – pomiędzy 
abstrakcją, a figuracją. W Zamku nie może 
zabraknąć muzyki – od pierwszego dnia 
wiosny (21 marca) do niemal końca miesią-
ca w Sali Królowej Katarzyny Leszczyńskiej 
rozbrzmiewać będą dźwięki gitary. Już po 
raz 18 odbędą się Wiosenne Koncerty Gi-
tarowe. Festiwal zainauguruje znakomity 
Waldemar Gromolak z towarzyszeniem 
Szczecińskiej Młodzieżowej Orkiestry Ka-
meralnej. Później koncerty m.in. Erlendis 
Quartet, Bianki Szalaty, Pajestka-Kostecki 
Duo. Wydarzeniem będzie recital jedne-
go z najwybitniejszych wirtuozów gitary 
klasycznej – Marcina Dylli. Festiwal zwień-
czy koncert piosenkarki Anny Stankiewicz 
i gitarzysty jazzowego – Janusza Strobla. Te 
wydarzenia to jedynie wycinek, szczegóło-
wy program zamkowych wydarzeń: www.
zamek.szczecin.pl                                      nath 

uzyczne marcowanie w Słowianinie 
jak zwykle eklektyczne. Artystyczną 

paradę dźwięków otworzy jubileusz Piotra 
Banacha (5 marca), który obchodzi 35 – le-
cie obecności w muzycznym świecie oraz… 
półwiecze obecności na świecie jako ta-
kim. Kolejne spotkanie (14 marca) to… 
pożegnanie. Karierę kończy Natural Dread 
Killaz. Zespół zawiesza działalność, muzy-
cy chcą skupić się na solowych projektach. 
W Słowianinie zagrają swoje największe 
przeboje uzupełniając repertuar o kawał-
ki solowej płyty PaXona, nie zabraknie też 
hitów od Mesajah i Yanaza. Jako suport 
wystąpi Riddim Bandits. Następny koncert 
(21 marca) to wyraziste, błyskotliwie opisu-
jące teraźniejszość teksty osadzone w peł-
nej cytatów i historycznych odniesień mu-
zyce, klasyczne w brzmieniu, nowatorskie 
w formie. Słowem: ØRGANEK. Muzyczną 
paradę w Słowianinie zakończy Acid Drin-
kers w koncercie promującym ich naj-
nowszy album „25 Cents For a Riff”. War-
stwa muzyczna nowej płyty określana jest 
przez muzyków jednym słowem – klasyka. 
Ale nie należy spodziewać się fortepianu, 
skrzypiec, dyrygenta i filharmonii – Acid 
Drinkers przez ćwierć wieku przyzwyczaiło 
swoich fanów do podążania we wszystkich 
kierunkach muzyki metalowej. Szczegóły 
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Zamek sztuki
Muzyczne 
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marcu w TRAFO wciąż można oglą-
dać głośną wystawę Nicoli Samo-

riego „Religo” (do 22 marca) oraz pierwszą 
odsłonę projektu MEDIA LAB „Wirtualność 
zniknęła” (do 15 marca) z Karolem Ko-
morowskim oraz Alanem Warburtonem 
w rolach głównych. Warto też zobaczyć 
oryginalną prezentację w ramach projek-
tu TRAFO PLUG IN: PROJECT ROOM. To 
dedykowana młodym artystom przestrzeń 
eksperymentalna – pomieszczenie o wy-
miarach 270 x 640 cm. W owej przestrze-
ni prezentuje się jedna z najciekawszych 
osobowości młodego pokolenia na euro-
pejskiej scenie muzycznej – Joanna Duda.  
W instalacji „Track(s) „ artystka konfron-
tuje fragmenty swoich archiwalnych 
nagrań domowych z dojrzałą twórczo-
ścią, redefiniując tym samym przeszłość  
w zderzeniu z teraźniejszością za pomo-
cą różnorodnych mediów. Dopełnieniem 
projektu jest współpraca z performerką 
Katarzyną Pastuszak, która wystąpiła pod-
czas wernisażu wystawy. Joanna Duda to 
pianistka, kompozytorka, członkini wielu 
projektów, m. in.: J=J, Wojtek Mazolewski 

w

270 x 640



The Untouchables. W 1997 roku na dro-
dze artysty pojawił się Luc Planondon – 
autor libretto do Notre-Dame de Paris – to 
właśnie on powierzył mu niezapomnianą 
rolę Quasimodo. Pod koniec 1999 roku 
Garou wystąpił na wielkim koncercie 
z okazji Nowego Millenium, podczas 
którego poznał Celine Dion. Wokalistka, 
zachwycona jego talentem, zapropono-
wała mu współpracę. Efekty można było 
usłyszeć na debiutanckim krążku Garou 
– Seul. Kolejne płyty – Reviens, Garou, Pie-
ce of My Soul – osiągały podobny sukces. 
Pierre Garand, czyli Garou zaprezentuje 
w Szczecinie swoje największe hity – Gi-
tan, Seul, Revien, a także utwory z nowej 
płyty Au milieu de ma vie. Koncert 24 
marca w Azoty Arenie.                          nath

w Szczecinie wyjątkowy koncert w wy-
jątkowym miejscu. Po ponad 7 latach od 
sukcesu pierwszej trasy Unplugged zespół 
ponownie zagra swój materiał w wersji 
akustycznej. Tym razem w miejscu wyjąt-
kowym – w Sali Złotej nowego gmachu 
Filharmonii w Szczecinie – mieście z które-
go się muzycy się wywodzą. Na potrzeby 
tego koncertu skład zespołu zostanie po-
szerzony o grono Orkiestry Symfonicznej 
szczecińskiej Filharmonii. Aranżacje zna-
nych piosenek zostaną rozwinięte o różno-

rodne, klasyczne, akustyczne instrumenty 
zazwyczaj przyporządkowane innym niż 
typowym dla zespołu HEY, stylom muzycz-
nym. Przez ponad 20 lat działalności zespół 
oscyluje między grunge'm, rockiem alter-
natywnym, aż po elektronikę. W repertu-
arze koncertu znajdą się zarówno starsze, 
doskonale znane słuchaczom utwory, jak 
i te najpopularniejsze z dwóch ostatnich 
albumów Hey’a. Koncert Hey akustycznie 
będzie rejestrowany. Uczestnictwo w wy-
darzeniu oznacza jednocześnie wyrażenie 
zgody na ewentualne utrwalenie i wyko-
rzystanie wizerunku w materiałach audio-
wizualnych. Z uwagi na wielkie zaintereso-
wanie odbędą się dwa koncerty – 26 oraz 
27 marca.                                                  nath 

arou – rewelacyjny kanadyjski pio-
senkarz i multiinstrumentalista, ar-

tysta, którego nie trzeba nikomu przesta-
wiać, zagra w szczecińskiej Azoty Arenie. 
Jego mocny i pełen emocji głos znany 
jest choćby z głośnego musicalu Notre 
Dame de Paris czy słynnego duetu z Ce-
line Dion. Życie, urodzonego w kanadyj-
skim Sherbrooke w 1972 roku, artysty od 
najmłodszych lat było wypełnione muzy-
ką – uczył się grać na gitarze, fortepianie 
i trąbce. Jego pierwszym projektem był 
zespół The Windows and Doors, grający 
covery Beatlesów, później była formacja 
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ey, jeden z najważniejszych polskich 
zespołów rockowych, od lat wpły-

wający na historię polskiej muzyki zagra 
h

hey 
symfonicznie
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Szukasz sali na imprezę? Europejska 33 zaprasza!                                                                          www.facebook.com/Europejska33
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gotuje Wanda Kowalska. Opracowanie 
dramaturgiczne tekstu Wyspiańskiego to 
z kolei dzieło prof. Włodzimierza Szturca. 
Na scenie zobaczymy w komplecie zespół 
Teatru Współczesnego i gościnnie Szymo-
na Rzącę oraz aktorkę i skrzypaczkę Marię 
Wieczorek. Premiera 20 marca, kolejne 
spektakle niemal codziennie do końca mie-
siąca.                                                          nath

zczecińskie Wały Chrobrego teatral-
nym Akropolem. Anna Augustyno-

wicz, po „Wyzwoleniu” i słynnym „Weselu” 
sięga do jednego z najbardziej zagadko-
wych dramatów Stanisława Wyspiańskie-
go – „Akropolis”. Akcja sztuki toczy się na 
krakowskim Wawelu, który jest dla Polski 
tym, czym ateński Akropol dla Europy. 
Podczas nocy rezurekcyjnej ożywają na-
grobne rzeźby, a z arrasów schodzą posta-
cie, by odegrać wielkie mity. Pojawiają się 
wątki i postaci antyczne oraz biblijne. Za 
Wyspiańskim, ale zapewne z perspektywy 
tu i teraz, Anna Augustynowicz będzie py-
tać czy dzisiejsze Akropolis, miasto zapa-
trzone w przeszłość, jest zdolne otwierać 
perspektywę ku przyszłości? Do produkcji 
spektaklu reżyserka zaprosiła znany do-
skonale szczecińskiej publiczności zespół 
– za oprawę muzyczną odpowiada Jacek 
Wierzchowski (w spektaklu aktorzy będą 
też grać na instrumentach, a część partii 
będzie śpiewanych), o kompozycję ruchu 
zadba Zbigniew Szymczyk, kostiumy przy-

erzy Bydgoszcz (Tymon Tymański), 
lider zespołu Tranzystory z Pruszcza 

Gdańskiego, popada w coraz większe za-
dłużenie. Nieoczekiwanie pomoc w wyjściu 
z kryzysu oferuje mu komornik Czesław 
Skandal (Grzegorz Halama), który za część 
zysków ze sprzedaży biletów zostaje mena-
dżerem grupy. Razem z kierowcą Stanem 
Gudeyką (Robert Brylewski), byłym liderem 
punkowej kapeli Iperyt, wyruszają w trasę 
koncertową po Polsce.

Narkotykowy trip z salwą śmiechu w tle 
jaki zaserwowali nam Grzegorz Jankowski 
i Tymon Tymański w filmowym musicalu 
„Polskie Gówno”, szturmem zdobył kinowe 
sale. Ostra satyra na rodzimy show biz-
nes, pokazująca działanie podrzędnych 
klubów, domów kultury i programów te-
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Tryptyk 
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Polskie gówno 
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e potkania, wykłady, promocje książek, 

dyskusje, koncerty, pokazy filmo-
we, spektakle… Tegoroczne Dni Kultury 
Żydowskiej Adlojada 2015 zatytułowane 
będą „Kultura i prawo”. Festiwal potrwa 
od 17 do 20 marca. W programie prze-
widziane są debaty na temat pojmo-
wania prawa w rozmaitych obszarach 
kultury. W Adlojadzie 2015 uczestniczyć 
będą przedstawiciele różnych dyscyplin 
i specjalności naukowych z kilku ośrod-
ków akademickich z kraju i z zagranicy. 
W ramach Adlojady 2015 odbędzie się 
także projekcja filmu „Hannah Arendt”  
w reżyserii Margarethe von Trotty oraz 
specjalne spotkania z okazji 40. rocznicy 
śmierci bohaterki filmu – wybitnej intelek-
tualistki, której twórczość wywołała kilka 
debat istotnych dla kultury europejskiej 
XX wieku. W Teatrze Kameralnym specjal-
ne pokazy spektaklu „Fatum czy odpo-
wiedzialność?”, a Chór Remedium w holu 
Gmachu Głównego Muzeum Narodowe-
go w Szczecinie zaprezentuje żydowskie 
pieśni. Szczegółowy program na www.mu-
zeum.szczecin.pl                                     nath

s

żydowski 
szczecin

lewizyjnych typu „talent show”ma również 
świetną ścieżkę dźwiękową. I jej fragmen-
ty będziemy mogli wkrótce usłyszeć na 
żywo.

Już 21 marca (godz.19) na scenie Kafe 
Jerzy wystąpi Tymon & Transistors z filmo-
wym repertuarem. Usłyszymy kompozycje 
Roberta Brylewskiego, Arkadiusza Kra-
śniewskiego i Tymona Tymańskiego. W mu-
sicalowej odsłonie.                                       ad
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Tancerki wciągały do zabawy gości

Monika Pyszkowska, dyrektor cH Kaskada i Katarzyna 
opiekulska, dyrektor zarządzająca lSJ HR Group

Gabriela Wiatr, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego, Izabela Podemska, 
Agencja Reklamowa oficyna, Witold Jabłoński, Fundusz Pomerania’

Paweł Fornalski, właściciel firmy IAI i Michał Abkowicz, 
redaktor naczelny portalu szczecinbiznes.pl

Katarzyna Koroch, dyrektor regionalny Banku Pekao, Krzysztof Koroch, Sedina 
Broker i Barbara Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Perły rozdane

romantyczna egzotyka

r

w

edakcja „Świata Biznesu” po raz jedenasty nagrodziła uczest-
ników konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego Per-

łami Biznesu. Głównym laureatem w kategorii Osobowość Biznesu 
2014 został Krzysztof Kowalski, dyrektor generalny DGS Poland. 
Najważniejszym wydarzeniem gospodarczym roku, zdaniem kapi-
tuły pod przewodnictwem prof. Anety Zelek z Zachodniopomor-
skiej Szkoły Biznesu został program inwestycyjny portów morskich 
Szczecina i Świnoujścia w latach 2007 – 2014. Statuetki i wyróżnie-
nia Pereł Biznesu wręczono na Gali w hotelu Novotel Szczecin Cen-
trum. Laureaci byli szczęśliwi, goście bawili się jeszcze na długo po 
części oficjalnej imprezy.                                                                        ad

alentynkowy wieczór w egzotycznych restauracjach Bom-
bay,  Buddha i Tokyo przyciągnął wielu gości. W roman-

tycznej atmosferze czekały na nich specjalne zestawy dań rozbu-
dzające zmysły i podniebienia. Nie zabrakło także innych atrakcji. 
Clue wieczoru był egzotyczny taniec brzucha. Piękne tancerki do 
zabawy wciągnęły również gości…                                                      ad

Włodzimierz Abkowicz, redaktor naczelny Świata 
Biznesu, organizator konkursu Perły Biznesu

Iwona i Sławomir Piński, Binowo Park Gc

Katarzyna i Patrick Prado Alvarado, Prado 
Ekskluzywne Zabiegi Kosmetyczne

Aktorzy Marta Łągiewka z 
ojcem Wiesławem Łągiewką

Jacek Kałużny z partnerką Dagmarą, 
restauracja Zapiecek w Międzyzdrojach

Anita Agnihotri, właścicielka restauracji Bombay

O makijażu w szczecinie

w Hotelu Radisson Blue odbył się II Ogólnopolski Kongres 
Makijażu Permanentnego Purebeau-AGI, prowadzony 

przez Agnieszkę Leśniewską. Wzięli w nim udział liczni goście z Pol-
ski i zagranicy, m.in. ze Szwecji i Niemiec. Uczestnicy przyswajali 
zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne porady z dziedziny 
makijażu permanentnego. Podczas warsztatów przedstawiono wie-
le nowości, dzięki którym droga do sukcesu w branży medycyny 
estetycznej będzie znacznie krótsza.                                                     kt

od lewej: Rosowska Katarzyna, uczestniczka 
seminarium, Stróżyk Edyta, Purebeau- AGI

Rodzinny zespół Purebeau -AGI – od lewej: 
Magdalena Gruszczyńska, Stanisław le-
śniewski, Agnieszka leśniewska, Sylwina 
leśniewska, Edyta Stróżyk

od lewej: Agnieszka leśniewska, 
Sylwina leśniewska, Purebeau- AGI

Agnieszka leśniewska, Purebeau- AGI, 
Marek Sałaga, Beauty&Spa centrum 
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Bal w chmurach

Notariusze świętują
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od lewej: not. Waldemar Dullek, Prezes SA w Szczecinie Ryszard 
Iwankiewicz, Przewodniczący Rady Izby Komorniczej Krzysztof Wisłocki

od lewej: zast. not. Joanna Bik, not. Eliza Karbowiak, not. Anna Karkota 
-Żukowska, not. Anna Muchorowska, not. Agnieszka Jeglińska-Idzi

od lewej: not. leszek Pietrakowski (wiceprezes RIN w Szczecinie), not. Roman 
czernikiewicz (Prezes RIN w Szczecinie), senator RP Piotr Zientarski

od lewej: not. Urszula Kostulska, not. Zofia Daleszyńska, not. Anna Dańko 
- Roesler (Prezes SN RP), not. Małgorzata Kaczmarek (członek SN RP), not. 
Mirosława Kowalik (skarbnik RIN w Szczecinie), not. Barbara Kubek

od lewej:  Mec. Michał Żuraw, mec. Paulina Grzesiak, 
mec.Krzysztof Ławrynowicz z małżonką Ewą Ławrynowicz

Mec. Hanna Łyczywek - Falkowska, Mec Paweł 
Hałaczkiewicz, Mec Agnieszka Aleksandruk–Dutkiewicz

Mec. Jan Markowicz z małżonką Anną Markowicz, Mec. 
Andrzej Marecki z małżonką Barbarą Marciniak–Marecką

początkiem lutego palestra adwokacka bawiła się na corocz-
nym Balu Szczecińskiej Izby Adwokackiej. W tym roku orga-

nizatorzy zadbali o to, by impreza odbyła się na...najwyższym po-
ziomie - w chmurach, czyli wnętrzu Cafe 22. Wszystkim dopisywały 
wyśmienite humory, a tańce trwały do białego rana. Gościom przy-
grywał zespół Jesienni Przyjaciele. Do zobaczenia za rok!               ad

kazją do spotkania grona znamienitych gości było 10 – lecie 
powstania Izby Notarialnej w Szczecinie. W eleganckich wnę-

trzach szczecińskiej filharmonii kilkunastu notariuszom przyznano 
medale “Za zasługi dla Notariatu”. Obchody uświetnił koncert szcze-
cińskiej smyczkowej orkiestry kameralnej Baltic Neopolis Orchestra. 
Atmosfera była niezwykle uroczysta, podniosła i koleżeńska, a wszy-
scy bawili się wyśmienicie.                                                                         kt

od lewej: not. Wojciech Zaleski, not. Anna 
Kelpin (członek RIN w Gdańsku), not. Urszula 
Stanisławska-Sierzputowska, II rząd od lewej: 
not. Romuald okulicz, not. Mirosław Pracz

od lewej: Mec. Agnieszka Aleksandruk
–Dutkiewicz, mecenas Ilona Zielińska

od lewej: senator RP Sławomir Preiss z małżonką, 
Prezes SA w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

Mec. Jakub Łysakowski z małżonką

Dziekan okręgowej Rady Adwokackiej 
w Szczecinie mec. Włodzimierz Łyczywek 
z małżonką Weroniką ŁyczywekMec. Marek Mikołajczyk, not. Marzena Mikołajczyk
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Bachata w filharmonii

golf na nartach

j ak przystało na nadmorski kurort, w Szczecinie został roze-
grany pierwszy turniej… narciarsko-golfowy. Jednego dnia 

zjeżdżano na szczecińskiej Gubałówce slalom, by dwie godziny 
później w Binowie rozegrać turniej na 18 -dołkowym polu golfo-
wym.  Autorami tego wyczynu byli dwaj wielbiciel obu sportów 
- Sławomir Piński, dyrektor Binowo Park Golf Club i Włodzimierz 
Bryła, właściciel Nika Sport. Można? Można.                                   ad

K ilkadziesiąt par z całej Polski wzięło udział 21 lutego w turnieju 
tańca towarzyskiego Pro-Am „Future”. Na parkiecie w szcze-

cińskiej filharmonii pojawili się zawodowcy i amatorzy, dla których 
przygotowano różne konkurencje. Głównym partnerem turnieju 
była szkoła tańca Dansinn z Hong Kongu. Atrakcją wieczoru były 
m.in. występy wicemistrzów świata młodzieży, Ambasadora Szcze-
cina Marcina Kleista i Julii Bień oraz mistrzyni Polski w tańcach kara-
ibskich i drugiej wicemistrzyni świata w bachata, Dominiki Kujawy, 
która zaprezentowała także publiczności swoją najnowszą kolekcję 
nowoczesnej odzieży. Na gości czekał pyszny poczęstunek, a do-
datkowe atrakcje w formie voucherów przygotowali butik Paul’s 42 
i Jacek Karolczyk Studio.                                                                          kt
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Przemysław Wraga, Wydział Kultury UM WZP, Joanna Tylkowska – Drożdż, opera na Zamku, Paweł 
Szynkaruk z małżonką, Polska Żegluga Morska, Wojciech Drożdż, Uniwersytet Szczeciński

spotkanie z rembrandtem

grawitacja pokonana

Akiko i giniewska w inlogic

D

j azz i orientalne klimaty. W hali Inlogic dla ponad stu osób 
wystąpiła japońska wokalistka Akiko. Artystce towarzyszył 

szczeciński saksofonista Sylwester Ostrowski ze swoją międzynaro-
dową ekipą. W przerwie świetnego show goście imprezy podziwiali 
wystawę zdjęć Anny Giniewskiej, dokumentującą ostatnią trasę po 
Azji zespołu Sylwester Ostrowski i Makoto Kuryia Quintet. Wszyst-
kie prace sprzedano, a dochód przekazano na pomoc malutkiej 
Mai, która urodziła się z wadą serca. Po koncercie można było się 
spotkać z muzykami, porozmawiać z nimi, zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie i zdobyć autograf. Koncert odbył się w ramach 14 już Zma-
gań Jazzowych.

od lewej: Danuta Falkowska, wiceprezes 
TPMNS, Irena Dawid-osina Galeria Kapitańska 

Maciej luszawski, calbud, Katarzyna Zegzdryn

Artyści, od lewej: Michał Szkil - fortepian, Francesco Angiuli - kontrabas, 
Sylwester ostrowski - saksofon, Newman Taylor Baker - perkusja

Aleksandra charuk, rzecznik Prezydenta 
Szczecina, Adalbert Kitzinger, Itl International

Daniel Źródlewski, Prestiż, Agnieszka 
Fułczyńska-Staniec, apteka Tilia

Michał Szkil, Akiko, wokalistka, Jarosław 
Rzepa, członek Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego

Tomasz Wieczorek, prezes Inlogic, Akiko, 
Newman Taylor Baker, Francesco Angiuli  
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j ego wartość trudno oszacować. W tym przypadku słowo „bez-
cenny” jest bardzo trafne. Wszystko co wyszło spod pędzla 

Rembrandta jest doskonałe. Tak jak jego „Krajobraz z miłosiernym 
Samarytaninem”, który można podziwiać w Muzeum Narodowym. 
Jest jednym z zaledwie sześciu znanych na świecie pejzaży mistrza. 
Uroczysty pokaz dzieła był specjalnie dedykowany środowiskom 
biznesowym. Zaproszeni goście w blasku niezwykłego obrazu roz-
mawiali o mezaliansie i mariażu sztuki z biznesem. Pejzaż holender-
skiego geniusza można podziwiać do czerwca.                                ad
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ziewięciometrowa ściana zdobyta! W Marinie Sport odbyły 
się zawody wspinaczkowe „Po Klamach do Celu albo Rwanie 

Zęba”. Z grawitacją walczyli amatorzy i profesjonaliści. Później do 
walki stanęli dziennikarze i zaproszeni goście. Dziennikarze okazali 
się lepsi, ale żeby przeciwnej drużynie nie było przykro ogłoszono… 
remis. Ścianę w Marinie zdobyli także super bohaterowie. Widzia-
no Spidermana i Batmana, ale to Magdalena Stankiewicz (TVP) była 
największą bohaterką imprezy. Na ścianę weszła w kilkunastocenty-
metrowych obcasach udowadniając, że tylko kobiety tak potrafią… 
Pierwsze Rwanie Zęba zorganizowali Aleksandra Ballada - instruktor 
wspinaczki Rock Your Body oraz Paweł Szumilas z Mini Climber.   ad

Edward osina, calbud, Krzysztof Barczyk, dyrektor Gabinetu Marszałka, Wojciech Drożdż



SzuKajCiE naS W PREStiżoWyCh MiEjSCaCh!
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 
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 i ul. W. Polskiego 103 
 
KANcElARIE PRAWNE

Andrzej Marecki, ul. Królowej Jadwigi 13/12
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
Mikołaj Marecki, ul Św Ducha 5A/12
Mikołajczyk, Cieślik, ul. Wyszyńskiego 14 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro, ul. Klonowica 30/1 
Patryk Zbroja, ul. Więckowskiego 2A/8
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 
 
MoToRYZAcJA 
 
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
HTL S.C. AUTO SERWIS, ul. Lubieszyńska 20
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 
 
INNE 

Baltic Bisiness Park, ul. 1-go Maja 38-39
Binowo Golf Park, Binowo 42
Biuro rachunkowe Beata Roszkowska,
ul. Monte Cassino 24/2 
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4 
Filharmonia Szczecińska, ul. Małopolska 48
Follow Me, ul. Kolumba 1 
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14 i ul. Małopolska 5 
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
Get Ride, ul. Wojska Polskiego 11 
Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27
Neckermann, al. W. Polskiego 11 
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
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny,
ul. Niemierzyńska 17a
Teatr Polski, ul. Swarożyca
Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3 
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24
Unity Travel, pl. Rodła 8 
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4 
Urząd Marszałkowski, ul. Korsarzy 34 
US Rektorat, ul. Jana Pawła II 22 
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Zapol, ul. Piastów 42 

Bella Moda, ul. Bogusława 13/1 
Betty Barclay, CH Galaxy 
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48 
Caterina, pl. Zgody 1F
Chiara Boutiqe, ul Bogusława 12
Clochee, ul. Bogusława 10/2
Centrum Mody Ślubnej, ul. Krzywoustego 4
CH Kaskada (punkt informacyjny),
al. Niepodległości 36
DonGastronom, ul. Unisławy 14/1
EnergySports, ul. Welecka 13
Euforia, al. W. Polskiego 37
Escada, al. W. Polskiego 22
Fashion House, ul. Piastów 72 
Hexeline, CH Galaxy, parter 
Hennry Lloyd, ul. Przestrzenna 11
ITAL-SOFA, ul. Hangarowa 13
Jubiler Kleist, ul. Rayskiego 20
Jubiler Terpiłowscy, CH. Galaxy, CH Ster, 
CH Turzyn i ul. Jagiellońska 16
KM Dekoracje, ul. Monte Cassio 40/1 
Kropka nad i, ul. Jagiellońska 96
La Caravella, ul. Traugutta 100A 
La Passion, ul. Jagiellońska 96
LKJ, Galeria Kaskada, CH Galaxy,  
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29 
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43 
Natuzzi, ul. Struga 25 
Olsen, CH Kaskada
Portfolio, ul. Rayskiego 23/11 
Resenthall, CH Kaskada i ul. Bogusława X 15/1a 
Soraya, ul. Z. Starego 3A 
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80
Stoprocent, ul. Krzywoustego 72 
Tru Trussardi, al. W. Polskiego 29
TunisPol, Galeria Nowy Turzyn
Wino Una, ul. Mickiewicza 136
Vip Colection, ul. Wojciecha 4/2 i W. Polskiego 22 
Via di moda, ul. W. Polskiego 20 
Yes Salon Jubilerski, CH Ster 
 
NIERUcHoMoŚcI 
 
Calbud, ul. Kapitańska 2
Droński Nieruchomości, Baszta 
Extra Invest, al. W. Polskiego 45
Litwiniuk Property,al. Piastów 30
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15 
SGI Baltis, pl. Hołdu Pruskiego 9
Siemaszko, ul. Powstańców Wielkopolskich 91A 
 
GABINETY lEKARSKIE 

Aestethic Med, ul. Niedziałkowskiego 47
AGMED, ul. Grafitowa 4 i Graniczna 24
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1 
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol,
ul. E. Plater 18
Centrum Ortopedii i Rehabilitacji, ul. Modra 86A 
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
Dr Osadowska, al. Piastów 30  
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 i ul. Czwartaków 3 
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140
Klinika Stomatologiczna dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
Klinika Stomatologiczna Koryzna, ul. Sienna 4/1
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
Massi, ul. Wielka Odrzańska 30
Medestetic, Okulickiego 46 
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,

Cosmedica, ul. Leszczynowa (CH 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
Dotyk Anioła, ul. Piłsudskiego 14 
Dr Irena Eris Instytut Kosmetyczny, ul. Felczaka 20 
Enklawa Day Spa, ul. W. Polskiego 40
Engel&Hajdasz Ginekologia, ul. 5-go Lipca 3/1
Estedent, ul. Mickiewicza 172 
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
Gallery of Beauty, ul. Jana Pawła II 18/3 
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Jennifer Clinique, ul. Axentowicza 1A 
JK Studio, ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove, ul. Wilków Morskich 9 
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
Lecznica Dentystyczna KULTYS, ul. Bol. Śmiałego 17/2
La Fiori, ul. Kapitańska 9A 
Metamorfoza Centrum Zdrowia i Urody, ul Za 
Wiatrakiem 4A 
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85
O.K. Salon, ul. Unisławy 13B 
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Royal Thai Massage, ul. Sienna 5 
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Sensitive, pl. Batorego 5
Strefa Urody Patrycja Jabłońska, ul. Topolowa 2B
Studio KALE, ul. Modra 90/1
Studio Kosmetyki Profesjonalnej, ul. 5-go Lipca 32D
Studio Moniki Kołcz, ul. Wojciecha 1
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2 
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Szkoła Jogi, ul. Bogusława 3
Unique Beauty, ul. Łubinowa 75 
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. W. Łokietka 7
Wersal SPA, ul. Jana Pawła II 16 
Yoshi Club, ul.Śląska 9/4A 
 
KlUBY 

Bar Czysty, Deptak Bogusława 8
Elfunk Club, pl. Żołnierza 2
Free Blues Club, ul. P. Wielkopolskich 20
Grey Club, ul. Bogusława 9
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67 
Rocker Club, ul. Partyzantów 2 
 
HoTElE 
 
Atrium, al. W. Polskiego 75 
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30 
Dworski, 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
Rycerski, ul. Potulicka 1 
 
SPoRT I REKREAcJA 

Akademia Tańca Grycmacher, ul. Łukasińskiego 116 
Astra Szkoła Tańca, al. Wyzwolenia 85 
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
Bene Sport, ul. Modra 80
Bloom, ul. Koralowa 64X
Calypso Fitness Club, Piastów 30
Eurofitness, Arena Azoty
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 
RKF, ul. Jagiellońska 67
Silver Gym, ul. Łukasińskiego 116
Studio Tańca Anna Kowalska, ul. Krasinskiego 10
Studio Tańca Magdaleny Prieditis, ul. Twardowskiego
Szczeciński Klub Tenisowy, ul. Wojska Polskiego 127
Szkoła Tańca Terlecki, ul. Kolumba 5
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

KAWIARNIE 
 
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Bulwar Cafe, ul. Jana z Kolna 7
Cafe 22, pl. Rodła 8 
Cafe Club, CH Galaxy 
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9 
Cafe Cube, CH Galaxy
Cafe Orsola, ul. pl. Żołnierza Polskiego 3/1 
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 
Czekoladowa Cukiernia, al. W. Polskiego 17
Fabryka, ul. Bogusława 4/1 
Fanaberia, ul. Bogusława 5
Kro kafe, ul. Wielka Odrzańska 20 
Public Cafe Fontanny, al. Papieża Jana Pawła II 43
Public Cafe, ul. Wielka Odrzańska 18A 
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19/1 
Sklep Kolonialny, CH Ster
Spalarnia Kultury, ul. Śląska 4
Starbucks, oba lokale
 
RESTAURAcJE / PUBY 
 
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6
Biała Trufla, ul. Osiek 1
Bistro na Językach i Piekarnia Francuska, ul Grodzka 2 
Bohema, al. W. Polskiego 67 
Bombay, ul. Partyzantów 1
Brama Jazz Cafe, Pl. Hołdu Pruskiego 1
Buddha, ul. Rynek Sienny 2
Casa del Toro, ul. Rynek Nowy 2 
Chałupa, ul. Południowa 9 
Chief, ul. Rayskiego 16
Clou, Wielka Odrzańska 18 
Colorado, Wały Chrobrego 1A 
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
Eskapada Szczecin, ul. Osiek 7
Food & wine, ul. Rynek Nowy 3
Greckie Ouzeri, Bulwar Piastowski – al. Żeglarzy 1
Jin Du, Jana Pawła II 17 
Karczma Polska "Pod Kogutem", pl. Lotników 3
La Passion du Vin, ul. Sienna 8 
La Rocca, ul. Koralowa 101
Ładoga, ul. Jana z Kolna (Wały Chrobrego)
Mała Tumska, ul. Mariacka 26
Mazat, al. Wyzwolenia 44
Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34
Niebo Wine Bar Cafe, ul. Rynek Nowy 5
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
Portofino, ulJana Pawła II 42 
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7 
Radecki & Family, ul. Tkacka 12
Red Rocket, ul. Jana z Kolna 7 
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
Stockholm Kitchen&Bar, Bulwar Piastowski al. Żeglarzy 1
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Tratoria Toscana, pl. Orła Białego, ul. Zbożowa 4
Tokyo Sushi'n'Grill, ul. Rynek Sienny 3 
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska
West Ende, ul. W. Polskiego 65 
Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19 
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2 
 
ZDRoWIE I URoDA 

A-float, ul. Parkowa 5A/1
Aroma&Beauty, ul. Wielkopolska 22 
Artmasters, ul. Mickiewicza 138
Australia gabinet kosmetyczny, ul. Jagiellońska 67A/4 
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 






