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ez wątpienia wrześnio-
wy numer Prestiżu to 
jeden z  najobszerniej-
szych magazynów w na-
szej historii (120 stron!), 
ale przede wszystkim obfitujący w silną grupę 

nieprzeciętnych i  bardzo interesujących panów. Gdyby męska 
część czytelników kiedykolwiek zgłaszała pretensje, że pod rzą-
dami kobiety Prestiż przypomina lukrowany magazyn o kobietach 
dla kobiet, to ten numer jest najlepszym przykładem, że chyba 
jednak nie do końca.

Na okładce Krzysztof Bobala. To, że powinien tam się znaleźć 
było oczywiste od zawsze. Od 23 lat z powodzeniem organizuje 
najlepszy turniej tenisowy w Polsce.  Krzysztof to człowiek orkie-
stra oraz jedna z  niewielu osób, której zazdrości nam niejedno 
miasto w Polsce. Na szczęście nie zamierza nigdzie ze Szczecina 
uciekać.  O kulisach swojej pracy, polityce oraz o tym, co go cieszy, 
a co i kto (!) z kolei go wkurza, opowiada w bezkompromisowej 
rozmowie z Michałem Stankiewiczem.

Tymon Tymański. Muzyk, kompozytor, aktor, poeta, skandalista. 
Ma na swoim koncie niezliczoną liczbę romansów, skandali oraz 
imprez - także w szczecińskim Kafe Jerzy, gdzie wielokrotnie wy-
stępował i balował. Sam o sobie mówi z rozbrajającą szczerością 
„Jestem pojebem”. A  że miałam okazję poznać Tymona, to do-

dam, że jest także świetnym gawędziarzem 
i  bardzo charyzmatyczną postacią. I  jeżeli 
ktoś uważa, że prawdziwi rockendrollow-
cy wyginęli niczym dinozaury, to ja mówię, 
że Tymon jest doskonałym przykładem, że 

jednak nie. Podkreślam to wywiad dla ludzi o mocnych nerwach, 
ponieważ jak na rasowego rockmana przystało nie przebiera 
w słowach i odpowiada na pytania z bolesną szczerością.

Na koniec mojego wywodu nie mogę nie wspomnieć o „przy-
padkowym bohaterze” pewnej bokserskiej walki. Krzysztof Gło-
wacki, mieszkaniec naszego województwa, a  dokładnie Wałcza, 
zdetronizował Niemca po sześciu latach dominacji i odebrał mu 
pas mistrza świata w wadze junior ciężkiej federacji WBO. – Wszy-
scy skazywali mnie na porażkę. Pokazałem, że opłaca się we mnie 
wierzyć – mówi mistrz. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że nasz 
bohater powrócił po wygranej walce..bez pasa mistrzowskiego. 
Taka sytuacja zdarzyła się w boksie chyba po raz pierwszy. „Głów-
ka” przyjął ten afront ze spokojem. Co zrobi z pokaźną wygraną? - 
Zarobiłem trochę pieniędzy i wreszcie spłacę kredyt, długi i zrobię 
remont- mówi.

Naszemu wojownikowi życzymy dalszych spektakularnych suk-
cesów, a Wam tradycyjnie miłej lektury.

Izabela Magiera
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o nie będzie niestety przyjemny temat, ale bardzo 
nas wszystkich dotyczący, dlatego postanowiłam 
przytoczyć tę rozmowę w  pociągu, zwłaszcza, że 
o wszystkim opowiadał lekarz (Nie czytać przy je-
dzeniu!). Generalnie „robale” są wśród nas i w nas! 
Są też i  bardzo pożyteczne, jednak te, o  których 
będzie teraz mowa, to wybitne kreatury i dobrze 

byłoby w życiu czegoś takiego nie spotkać.
Szukamy obcych cywilizacji w kosmosie, a te są na Ziemi i to do-

słownie na wyciągnięcie ręki! – Jak często myje pani ręce? Zapytał 
mnie doktor. – Często, zawsze kiedy przychodzę do domu. Tego 
nauczyła mnie mama. Odpowiedziałam zgodnie z prawdą. – A pan? 
Zwrócił się do pasażera, który siedział przy oknie i przysłuchiwał się 
naszej rozmowie. – Niestety, nie tak często, nie myślałem, że to waż-
ne. – To błąd, bo wiele pasożytów dostaje się do naszego organizmu 
właśnie przez brudne ręce. Rodzice powinni wyrobić u dzieci nawyk 
mycia rąk, kiedy tylko przychodzą ze szkoły lub z podwórka, kiedy 
bawią się ze zwierzętami. Trzeba myć wszystkie owoce i nie pić wody, 
która może być z podejrzanego źródła. Hasło: owsiki, znane bardzo 
dobrze z  dzieciństwa. Przyczyna: zarażamy się drogą pokarmową. 
Połknięte niewidoczne jaja wędrują do dwunastnicy. Potem już lar-
wy przemieszczają się do jelita grubego i efekt możemy zobaczyć 
w toalecie. – O rany – jęknął facet przy oknie i zapytał – dlaczego to 
coś może się znaleźć na naszych rekach? – Bo ktoś inny lub zwierzę 
zostawili je w miejscu, które dotknęliśmy. Zarazić się też można po-
przez bieliznę, pościel, deskę sedesową. Dlatego lepiej być ostroż-
nym w  publicznych toaletach. Od połknięcia jaj do widocznych 
efektów w  toalecie mija od 2 do 8 tygodni. Prócz braku apetytu 
i nerwowości, owsica może doprowadzić też do zapalenia wyrost-
ka robaczkowego. Generalnie, jeśli dzieje się coś z naszym układem 
pokarmowym: często boli nas brzuch, tracimy chęć do jedzenia, je-
steśmy senni i apatyczni, często mamy biegunkę czy wymioty, wzdę-
cia, tracimy masę ciała, to trzeba iść do lekarza rodzinnego i popro-
sić o skierowanie na podstawowe badania w kierunku pasożytów. To 

głównie badania krwi lub kału. Bardzo ważne i skuteczne sposoby 
na rozpoznanie również: glisty ludzkiej czy lamblii. Z tym nie ma żar-
tów. – I częste mycie rąk chroni przed tym paskudztwem? – Plus ogól-
na higiena, częsta zmiana pościeli, utrzymywanie czystości w domu, 
w łazience. To podstawa. Ważna jest także lodówka. Źle utrzymana 
może sprzyjać namnażaniu się drobnoustrojów bardzo szkodli-
wych dla naszego zdrowia. Warto naszą lodówkę od czasu do czasu 
przetrzeć 10% octem. To świetna dezynfekcja, a intensywny zapach 
szybko znika. – Pan doktor wie takie rzeczy? Przecież to wiedza ra-
czej niemedyczna? Wtrącił podróżny przy oknie. – Ale jak najbardziej 
chemiczna, zaśmiał się lekarz. Jak to się mówi już w  medycznym 
języku: najczęściej zakażenia przewodu pokarmowego i moczowo- 
płciowego są przyczyną wielu chorób, np. zapalenia stawów, które 
mogą być mylone z  reumatyzmem. Połknięte bakterie dosłownie 
umieszczają się w naszych stawach i zaczyna się koszmar. Takie za-
palenie może wywołać Yersinia. Tak nazywa się ta bakteria i atakuje 
głównie stawy kolanowe i skokowe. Bywa, że zajmuje również sta-
wy nadgarstka lub międzypaliczkowe rąk i stóp, czyli te nasze małe 
przestrzenie między kostkami. Zanim stwierdzimy w domowych wa-
runkach (bo każdy Polak to najlepszy lekarz), że mamy reumatyzm na 
pewno po babci czy dziadku – zbadajmy krew na obecność Yersinii. 
Bez lekarza rodzinnego pełnego zrozumienia, bo to drogie badania, 
się nie obejdzie. – Bóle stawów, to jedyny objaw, który wywołuje ta 
bakteria? – zapytałam. – Mogą też wystąpić bóle okolicy krzyżowo-lę-
dźwiowej, zapalenie spojówek lub tęczówki, w niektórych przypad-
kach zapalenie cewki moczowej, podwyższona temperatura i ciągłe 
uczucie zmęczenia. – To jak żyć, panie doktorze, żeby nie złapać 
żadnego świństwa? – Dbać o czystość, zdrowo jeść, ruszać się, spać, 
ograniczyć stres, czyli kochać swój układ odpornościowy. On jest na-
szym największym przyjacielem, bo niszczy bakterie, które chętnie 
zamieszkałyby w naszym ciele. Wiem, że nasza rozmowa to nie jest 
materiał o miłości, nie jest też romantyczna, czego pewnie oczekują 
czytelnicy, ale proszę się nie wstydzić tego tematu, bo wielu osobom 
może pani pomóc, a nawet uratować życie...

Uwaga 
na 

robale
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Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP Szczecin „Kronika”. Prowadzi ogólnopolskie serwisy w TVP
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Tych dużych... i tych małych!

ENDODONCJA
 PROFILAKTYKA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

IMPLANTY
PROTETYKA

ORTODONCJA

REKLAMA

Studio fryzjerskie, które lubi za-
skakiwać niespotykanymi, ale 
i  gustownymi stylizacjami w  za-
kresie strzyżenia i  koloryzacji. 
Doświadczony zespół zajmuje 
się także chorobami skóry gło-
wy, wspomagając leczenie od-
powiednio dobranymi kosmety-
kami i  zabiegami. W  ofercie są 
m.in. strzyżenie damskie, męskie 
i dziecięce, fryzury okolicznościo-
we, przedłużanie i  zagęszczanie 
włosów, sauna parowa z  ozo-
nowaniem, dermotrychologia, 
zabiegi kosmetyczne i  sprzedaż 
profesjonalnych kosmetyków do 
włosów marki Glynt. 
Szczecin, ul. Łokietka 7/10

W  samym sercu Szczecina po-
wstał ekskluzywny salon kosme-
tologiczny, zapewniający kom-
pleksową obsługę z  zakresu 
kosmetologii hi-tech, zabiegów 
kosmetyczno-upiększających 
na twarz i ciało oraz dziennego 
SPA. Jest to miejsce stworzo-
ne z  myślą o  wszystkich, którzy 
chcą w niezwykle subtelny spo-
sób zatrzymać uciekający czas, 
a  przede wszystkim piękno. 
Przy pomocy nowoczesnego 
sprzętu obsługa zadba o dobre 
samopoczucie i  wygląd gości, 
doradzając i  traktując każdego 
wyjątkowo.
Szczecin, ul. Więckowskiego 2/1

ELLA Studio 
Depilacji Cukrem

W Szczecinie powstało pierwsze 
w  Polsce studio depilacji cu-
krem bez umawiania się, dzięki 
czemu możemy teraz ekspreso-
wo pozbyć się zbędnego owło-
sienia. Do depilacji używana 
jest receptura pasty cukrowej, 
wykorzystywana od tysięcy lat 
w  krajach Bliskiego Wschodu, 
a  teraz także w  kosmetykach 
ELLA. Studio zaprasza na depi-
lację każdej części męskiego lub 
damskiego ciała, zapewniającą 
efekt gładkości na 3-4 tygodnie 
i  bezpieczną nawet dla osób 
z wrażliwą skórą. 
Szczecin, ul. Kaszubska 17/2

nowe miejsca 9 

Royal 
Studio

 Maestria 
Klinika Urody

W  nowej restauracji nieopodal 
Placu Lotników kuchnia nie ma 
swojego początku ani końca. 
Ciągła chęć poszukiwania do-
prowadza szefów kuchni do 
tworzenia unikalnych połączeń 
smakowych. Właścicieli inspirują 
przede wszystkim śródziemno-
morskie aromaty południowej 
Europy, z  wyraźną domieszką 
kuchni polskiej i regionalnej. Ofe-
rują gościom przytulne wnętrze 
oraz kulinarną podróż w  towa-
rzystwie dobrego wina, nalewa-
nego prosto z  beczki. W  końcu 
nazwa lokalu zobowiązuje.
Szczecin, ul. Małopolska 3

Pijana 
Blanka



Nowa marka firmy BIMs PLUS 
łączy branże: sanitarną, grzew-
czą, instalacyjną, klimatyzacji 
i  wentylacji. Zapewnia klientom 
atrakcyjny wybór produktów, 
polecanych w kilku kategoriach: 
zwycięzcy produktów designu, 
dobra relacja jakości do ceny, 
bestseller, nowość, specjalna 
rekomendacja Elements i  pro-
fesjonalnego wykonawcy. Ele-
ments to projekt kompleksowe-
go tworzenia łazienki szytej na 
miarę, w  ramach którego klient 
otrzymuje indywidualne do-
radztwo, projekt, wyposażenie, 
a nawet montaż. 
Przecław, Warzymice 200

Firma zmieniła siedzibę. Wy-
strzałowe przyjęcia urodzinowe 
organizuje teraz w  lokalu na 
poddaszu kamienicy z  wido-
kiem na szczecińską starówkę. 
Można go wynająć także na wie-
czór panieński czy kameralne 
szkolenie. W  ofercie Wytwórni 
Przyjęć m.in. dekoracje, zapro-
szenia, słodkie stoły, pompony 
i  spódnice tiulowe dla małych 
księżniczek, a także wypożyczal-
nia „tiulówek” dla dorosłych. 
Zgrany zespół doświadczonych 
animatorek zadba, by Twoja 
impreza była niezapomnianym 
przeżyciem. 
Szczecin, ul. Sienna 9/3

Fischbrötchen

Mały punkt u zbiegu al. Wojska 
Polskiego i  Jagiellońskiej ma 
ambicję przywrócić ryby do 
tradycji kulinarnych Szczecina, 
znanego w kraju jako "nadmor-
ska" miejscowość. Na warsztat 
biorą prawdziwego, młodego 
śledzia - matiasa, by serwować 
go w bułkach w kilku odsłonach. 
Zdrowe kanapki, bez spulchnia-
czy i konserwantów, wypełnione 
będą śledziami poławianymi 
w  Europie i  świeżymi dodatka-
mi, takimi jak cebula czy ogórek 
kołobrzeski. Warto śledzić ich 
działalność.
Szczecin, 
al. Wojska Polskiego 49

Urodzinkowo.pl 

Elements

Nowa odsłona włoskiej kuchni 
zagościła przy Deptaku Bo-
gusława. Pizza prosto z  pieca, 
przygotowywana przez praw-
dziwego Włocha na oczach 
klientów i  w  100% z  dobrych, 
włoskich produktów, występuje 
nie tylko w  wersji tradycyjnej, 
ale również bezglutenowej. 
Ciekawostką w  menu jest rów-
nież pizza na słodko. Vito ofe-
ruje także inne przysmaki z Pół-
wyspu Apenińskiego: sałatki, 
kanapki, desery i szeroki wybór 
win. Ich specjałów można spró-
bować nie tylko na miejscu, ale 
także zamówić je do domu.
Szczecin, ul. Ks. Bogusława X 51

Pizzeria Vito
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ul. Jagiellońska 27 Szczecin
www.frankherbert.pl

PIĘKNE RZECZY W TWOIM DOMU

Bon: 50 zł na zakupy powyżej 500 zł





Wielka wojna pomnikowa ogarnęła Szczecin. Jakiś komitet 
zgłosił chęć postawienia pomnika Lecha Kaczyńskiego, co prze-
głosowała Rada Miasta. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. 
Przeciwnicy pomnika zebrali się na fejsbuku i rozpoczęli protest, 
a  także zbieranie podpisów przeciw budowie. Relatywnie mało 
istotna sprawa szybko stała się tematem dominującym – oby-
dwie strony argumentami i pomnikowym tematem zdominowały 
wszelkie dyskusje, a także i media. Do akcji włączył się wojewoda, 
a przede wszystkim politycy wszystkich opcji - i ci szeregowi, i ci 
funkcyjni, ważniejsi i  mniej 
ważni, młodzi i starzy, niscy 
i  wysocy, łysi i  owłosieni. 
I wszelcy działacze od lewej 
do prawej. Anarchiści, nih-
liści, rydzykowcy, katolicy, 
ateiści. Matki, żony, synowie 
i teściowe. 

Dni mijają, a  im dalej 
w  las, tym wojna ostrzej-
sza. W  akcji pojawiła się 
nawet prokuratura. Zakła-
dając efekt kuli śnieżnej we 
wrześniu interwencję może 
podjąć korpus NATO, or-
kiestra filharmonii i piłkarze 
Pogoni. Oświadczenie ma 
też wygłosić prezes Polskiej 
Agencji Kosmicznej. Wszy-
scy z napięciem czekają na 
rozwój wypadków. Zgodnie 
ze złotą zasadą marketingu – nieważne czy źle, czy dobrze, byleby 
mówili – Szczecin ma szansę powrócić na pierwsze strony ogólno-
polskich mediów. 

Jest taki stary dowcip. Ze wspomnień partyzanta. „Pierwszego 
dnia weszliśmy do lasu. Drugiego pojawili się Niemcy i  musieli-
śmy uciekać. W kolejnym dniu wróciliśmy wzmocnieni i tym razem 
Niemcy musieli opuścić las. Ale nazajutrz znów nas dopadli, tym 
razem oni mieli przewagę, a nasze oddziały straciły las. Na szczę-
ście kolejnego dnia los się do nas uśmiechnął i znów byliśmy górą, 

a Niemcy poza lasem. Następnego dnia Niemcy znów postanowili 
odbić las, ale... pojawił się leśniczy i wszystkich wyrzucił.“

Z pewnością jest wyjście z sytuacji, jak pogodzić walczące strony. 
Np. postawić drugi pomnik. Tuż obok. Dający zadośćuczynienie 
przeciwnikom Lecha Kaczyńskiego. Np. Stefana Niesiołowskiego. 
Jeżeli nie pasuje, bo żyje, może być np. Tadeusz Mazowiecki. Moż-
na też pójść dalej, by zaspokoić roszczenia wszystkich możliwych 
światopoglądów i dodać kolejne postaci: Piłsudskiego, Dmowskie-

go, Witosa, Gierka, Gerem-
ka i  Kuklińskiego. Wszyscy 
trzymaliby się za ręce. By 
nie zawieść melomanów 
dodać można Limahla (sta-
nąłby pomiędzy Witosem 
a Geremkiem), dla kibiców 
sportu – Erniego Richard-
sona, pierwszego mistrza 
świata w  curlingu, a  dla ki-
nomanów Conana Barba-
rzyńcę. No i  konia Karino 
jako gest dla miłośników 
zwierząt. Conan siedzi na 
Karino razem z  Gierkiem, 
Piłsudski z  Kaczyńskim kar-
mią zwierzę paprykarzem 
szczecińskim (akcent lo-
kalny), a  Geremek poda-
je szczotkę (do curlingu) 
Dmowskiemu. Monumen-
talny projekt należałoby po-

wierzyć jednemu ze szczecińskich artystów (np. temu, co stworzył 
pomnik uszu na al. Jana Pawła II), a budowę lokalnej firmie.

Piękny pomnik idealnie nawiązywałby do pobliskiego Anioła 
Wolności, otaczającego go skate parku i  rdzawej alei kwiatowej. 
A nad wszystkim mogłaby stanąć tęcza utkana 1000 małych krzyży. 
20 marca każdego roku, podczas Międzynarodowego Dnia Wró-
bla, szczecinianie składaliby w ofierze rudego mieszkańca miasta. 
Bo przecież wiadomo, że rude to fałszywe.

No, chyba że... przyjdzie leśniczy.
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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.



Coś dziwnego dzieje się w szczecińskiej i regionalnej przyrodzie. 
Najpierw, w kwietniu tego roku, przy drodze pomiędzy Ognicą i Kraj-
nikiem Dolnym znaleziono martwe, dziwne zwierzę. Badania wykaza-
ły, że to… szakal złocisty. Drapieżnik do tej pory niespotykany na tym 
terenie. W sierpniu kolejny szakal ujawnił się w szczecińskim Lesie 
Arkońskim. Ale w sumie to nikogo raczej nie powinno dziwić. Osta-
tecznie różnych szakali w mieście jest od dawna bez liku. Podobnie 
jak hien, świń, baranów, osłów, leniwców, skunksów i  tchórzy. Na-
zwisk wymieniać nie będziemy. Każdy na pewno znajdzie ich w swo-
im otoczeniu. A co do zwierzęcych niespodzianek, to warto jeszcze 
wspomnieć o  tragicznym wyczynie 
pewnego borsuka z Rewala. Otóż na 
plaży wypił on siedem piw i padł bez 
ducha. Następnego dnia miał takiego 
kaca, że organizm tego nie wytrzymał. 
I zwierzak zszedł. Nadal nie wiadomo 
skąd borsuk wziął piwo. Są dwie wer-
sje tego wydarzenia - albo je komuś 
zwędził, albo znalazł. Ale ludzie, czy 
ktoś z was kiedykolwiek znalazł na pla-
ży siedem piw?!? Owszem, niektórzy 
znaleźli miłość, inni chorobę wene-
ryczną, jeszcze inni twardą pięść jakie-
goś pijanego mięśniaka, ktoś "stówę", 
ktoś jeszcze jakąś biżuterię, bursztyny, 
muszelki i zdechłą mewę. Ale siedem 
piw?! Czekamy z  niecierpliwością na 
ustalenia śledztwa policji, skąd borsuk 
wytrzasnął "browary". 

Ale to były jaja! Podczas ostatniej Famy w Świnoujściu Zachod-
niopomorska Ofensywa Teatralna przeprowadziła niezwykły happe-
ning. Otóż ogłoszono wszem i wobec, że do miasta, na chwilę, wpad-
nie z Berlina nikt inny, tylko sam sławny Johnny Deep. Informacja była 
tak wiarygodna, że dały się na nią nabrać niemal wszystkie ogólno-
polskie media. A także prawie tysiąc osób na placu w centrum Świ-
noujścia, które owacyjnie oklaskiwały młodego człowieka, nie da się 
ukryć - podobnego do aktora, najpierw stojącego w koszu wciągni-
ka, a potem rozdającego autografy. "Wkręcenie" roku! Klasyk ma-
wiał: "lud ciemny wszystko kupi". Nie ma więc się co dziwić, że potem 
w wyborach wybieramy jakichś dziwaków, pajaców i popaprańców.

"Parawaning" - zjawisko to nienowe na polskim wybrzeżu Bał-
tyku. Ale w  czasie tegorocznych wakacji stało się prawdziwym 
problemem. Niektórzy wstawali krwawym świtem i biegli na pla-
żę, żeby wbić parawan, zająć kilkanaście metrów kwadratowych 
piasku i być jak najbliżej wody. Kompletne zidiocenie. Aż dziw, że 
ludzie, pomimo tropikalnych upałów, nie skakali sobie do oczu, 
krew się nie polała, a w ruch nie poszły pięści, patyki z parawanów, 
nadmuchiwane krokodyle, łopatki i  wiaderka z  piaskiem. Ale za 
to w nadmorskich dyskotekach najczęściej zamawianą piosenką 
był przebój sprzed lat zespołu Mr Zoob, pt. "Mój jest ten kawałek 

podłogi".  

Kilkaset osób w  szczecińskim 
Parku Kasprowicza obserwowało 
w nocy deszcz spadających gwiazd, 
czyli roje meteorów zwane perseida-
mi. Koneserzy nieboskłonu cierpli-
wie gapili się w  niebo na leżakach, 
opatuleni kocami i  z  termosami 
z herbatą w dłoniach. Również taką 
z  "prądem". Widok był niezwykły. 
Zauważono m.in. kilka spadających, 
politycznych, lokalnych, gwiazd. 
Wiadomo także, że gdy się widzi 
spadającą gwiazdę trzeba wymienić 
życzenie. A  spełni się  ono na 100 
procent. Tej nocy wiele osób piekły 
uszy i czkało im się okrutnie. Bo pod 
ich adresem padło mnóstwo cieka-
wych "życzeń", np. typowo polskich 

- "a żeby Cię sk…" itd. itp.

"Zwolnij, do nas zawsze zdążysz" - takie hasło wisi na płocie 
w Ramlewie, w powiecie kołobrzeskim. I żeby było ciekawiej, to 
ostrzeżenie dla kierowców jest jednocześnie reklamą pewnego 
przedsiębiorstwa z branży funeralnej - krematorium. Baner wisi 
na płocie przy drodze nr 6 w miejscu, gdzie obowiązuje ogra-
niczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę. Podobno ma 
się pojawić kolejny, dla tych kierowców, na których pierwszy ba-
ner nie zrobił wrażenia: "Dla zwycięzcy wyścigu - urna. Sorry, tzn. 
puchar".

Ry
su

nk
i: 

Gr
ze

go
rz

 D
ol

ni
ak

Okiem
felieton 13 

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.



Zmysłowe błyskotki

cego trendu we fryzjerstwie. Wszystko jest 
dowolne. Zobaczymy jak przez najbliższe 
pół roku ten styl się przyjmie.

To już czwarta kolekcja Ernesta Kawy 
i  Montibello. Stylista tradycyjnie zebrał wo-
kół siebie współpracowników, których ma 
w  zasięgu ręki. Przy „Cube” pracował m.in. 
młody projektant Maciej Sieradzki, tworzący 
streetwear’owe ubrania pod nazwą DZKY by 
maciek sieradzky. Specjalnie na potrzeby ko-
lekcji stworzył nową linię ubrań.

– Mam wolną rękę w  wyborze inspiracji 
i współpracowników – mówi stylista. – Do tej 
kolekcji zdjęcia, których jest autorem Adam 
Fedorowicz, robiliśmy w Berlinie. Film oraz 
cały backstage to dzieło mistrza wizualizacji 
Bartka Puh’a. Obaj panowie są ze Szczeci-
na. Efekty światło dzienne ujrzą oficjalnie 
w trzecim tygodniu września.                       ad

REKLAMA
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cja jest kobieca i zmysłowa, ma za zadanie 
podkreślać urodę noszących je pań, nie-
jednokrotnie stanowiąc główny element 
garderoby. W  jej skład wchodzi m.in. linia 
„księżycowa” i  „tęczowa”. Biżuteria Terpi-
łowski swoją urodą i osobowością sygnują 
znane szczecinianki, m.in. stylistka Kasia 
Hubińska, czy modelki Joanna Tokarek 
i Oliwia Szulińska. W stylizacjach Agnieszki 
Szeremety, stanęły przed obiektywem Ada-
ma Fedorowicza. Efekt oszałamiający.     ad

Jeden z  kultowych filmów lat 90. ob-
raz „Cube” traktował o  grupie ludzi, któ-
rzy z nieznanych sobie powodów zostają 
zamknięci w  tajemniczym sześcianie. Ten 
doskonały thriller posłużył za główną in-
spirację do stworzenia nowej kolekcji 
fryzur autorstwa Ernesta Kawy, znanego 
szczecińskiego stylisty włosów i instrukto-
ra marki Montibello. Kolekcję nazwał po 
prostu „Cube”.

– To co mnie zainspirowało w tej historii to 
nieograniczona możliwość zmieniania prze-
strzeni. Stworzyłem takie fryzury od których 
inni fryzjerzy będą mogli wyjść dalej, bawiąc 
się ich formą czy kolorem – tłumaczy Ernest 
Kawa. – Filmową układankę przełożyłem na 
włosy. Aktualnie nie ma jednego dominują-

Układanka z włosów
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To, że diamenty są najlepszym przyja-
cielem kobiety wiemy doskonale, odkąd 
Marylin Monroe oświadczyła to śpiewają-
co w filmie „Mężczyźni wolą blondynki”. 
Nie tylko diamenty i inne kamienie szla-
chetne są niezbędnym elementem życia 
każdej damy ale biżuteria w ogóle. 

Salony Terpiłowski to kunszt i  tradycja 
poparte blisko 70-letnią tradycją. To nie-
zwykła biżuteria ze złota, srebra i bursztynu, 
to także szlachetne perły. Najnowsza kolek-
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Od premiery urodowego albumu 
„Dosięgnąć gwiazd” minęło już trochę cza-
su, ale jego autorka Agata Naniewicz nie 
próżnuje. Szczecińska wizażystka właśnie 
nakręciła... teledysk. „Million Bells”, z któ-
rego zysk w  całości zostanie przekazany 
na dzieci z  problemami onkologicznymi 
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. 

Premiera teledysku odbędzie się w  po-
łowie września. – Pierwszą część klipu zro-
biliśmy w szczecińskiej Akademii Sztuki. Tu 
zaczyna się cała historia i tu kończy – mówi 
Agata Naniewicz. – Druga jego część po-
wstała w  hiszpańskich miastach Alicante 
i  Benidrom. W  skrócie to opowieść o  ko-
biecie, która pewnego poranka budzi się 
słysząc dziwny dźwięk. Postanawia za nim 
podążyć.

Przy pracy nad obrazem Agacie, która 
go także wyprodukowała i w nim wystąpiła, 
pomagało kilka osób.

– Całość nagrał Tomasz Kamiński ze stu-

Dźwięki gwiazd

a już zdążyliśmy zaistnieć na kilku ważnych 
imprezach – mówi Jakub Pawłowski, dyrek-
tor agencji.

Te pokazy to m.in. Mercedes Benz Week-
end, gdzie Alex Kobus i  Szymon Ślązak 
szli w  pokazie Łukasza Jemioła; premiery 
nowych kolekcji Roberta Kupisza i  duetu 
Paprocki & Brzozowski oraz udział w  war-
szawskim Fashion Street i  łódzkim OFF 
Fashion Weekend. To absolutny top jeśli 
chodzi o  polską modę. Szczególnie war-
to zapamiętać te dwa nazwiska, gdyż Alex 
i Szymon idą jak burza, a tego drugiego już 
zauważył opiniotwórczy K-Mag, poświęca-
jąc mu całą kolumnę.

– Organizujemy castingi ale raczej wy-
chwytujemy chłopaków intuicyjnie – wyja-
śnia Igor Krupczyński, dyrektor kreatywny 
i booker. – Alexa zauważyliśmy na Facebo-
oku, a Szymona nad morzem, gdzie praco-
wał podczas wakacji. 

W świecie męskiej mody nadal dominuje 
androgeniczny typ urody, choć te tenden-
cje zaczynają się zmieniać.

– Paryż nadal jest ekstrawagancki, Medio-
lan klasyczny. My wracamy do przystojnych 
facetów – przekonuje Jakub Pawłowski. – 
Oprócz wyglądu liczy się również osobo-
wość. Nie zależy nam by nasi modele byli 
tymi przysłowiowymi „wieszakami na ubra-
nia”. Aktorskie zdolności w tym zawodzie są 
bardzo przydatne.                                           ad

dia Jet-Max, stylizacją, m.in. biżuterii Apart 
zajęła się Katarzyna Landman. Ozdoby na 
stopach to dzieło mojej mamy Janiny Na-
niewicz, a  biały komplet, w  którym wystę-
puję to projekt Kasi Hubińskiej – wymienia 
bohaterka teledysku. – Muszę przyznać, że 
całość mogła powstać dzięki pomocy biu-
ra podróży Summer Holiday i  developera 
Siemaszko.

Premierze teledysku towarzyszyć będzie 
wystawa fotografii znajdujących się w albu-
mie „Dosięgnąć gwiazd”, która w  połowie 
września zostanie otwarta w  warszawskim 
Domu Mody Klif.                                             ad

Zawód - model, może nie tak hołu-
biony i opłacany, jak jego damska wersja, 
jest równie atrakcyjny. W Szczecinie od ja-
kiegoś czasu działa druga w Polsce firma 
modelingowa, która zatrudnia wyłącznie 
panów. Po kilku miesiącach istnienia na 
modowym rynku, można mówić o pierw-
szych sukcesach JMP Agency.

– Nasi modele mają już za sobą pierwsze 
pokazy i sesje. Wystartowaliśmy w styczniu 

Nowy, męski świat
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Szymon Ślązak

Alex Kobus
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SALON WYPOSAŻENIA WNĘTRZ 

Beata Kamińska Kazimierz Płonka
PRACOWNIA STOLARSKA70-390 Szczecin, ul. M.Gorkiego 26

tel./fax 91 461 55 28, tel. 508 176 073
biuro@mjm.szczecin.pl, www.mjm.szczecin.pl

Szczawno 2a, 74-100 Gryfino

tel.  91 415 12 13, 601 719 109
www.plonka.pl, biuro@plonka.pl

tel. 607 602 296
karolina@kawczynska.com.pl

www.kawczynska.com.plPracownia Projektowa



wydarzenia18 

REKLAMA

Mecz Polska-Niemcy

Wena, zachęta, natchnienie, twórczy 
zapał i inspiracja to magiczne słowa, będą-
ce siłą napędową w każdej sferze naszego 
życia. Żyjemy w czasach, kiedy to, kim je-
steśmy, już nie wystarcza. Inspiration Day 
Show ma pomóc wszystkim prowadzącym 
swoje firmy, ale nie tylko. Sztuka autopre-
zentacji przydatna jest także w wielu innych 
dziedzinach.

Na scenie szczecińskiej Filharmonii, 3 paź-
dziernika pojawi się kilku specjalistów, którzy 
spróbują zainspirować publiczność swoimi 
historiami i radami. Podczas pierwszej edycji 
Inspiration Day Show wystąpi m.in. Mateusz 
Grzesiak, psycholog i trener, który zmotywu-
je do działania. Marcin Prokop, dziennikarz 
i prezenter opowie o autoprezentacji, a Pa-
weł Tkaczyk, ekspert nowoczesnego bran-
dingu wyjaśni jak budować markę.  

– To pierwsze wydarzenie, tworzone na 
tak wielką skalę. A wszystko po to, aby prze-
kazać cenną wiedzę o rozwoju osobistym, 
kreacji wizerunku i motywacji – zachęca 
Paweł Krzych, organizator wydarzenia. Na 
uczestników czeka wiele niespodzianek, 
każdy otrzyma solidną dawkę inspiracji, 
wiedzy i energii do realizacji własnych pla-
nów i marzeń.                                                    ad

Zainspiruj się
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Ostatni mecz piłki nożnej jaki roze-
grał się między Polską a  Niemcami wy-
grali Polacy, dzięki bramkom Mili i Milika. 
Emocje sięgnęły zenitu, gdyż ostatnio 
nieczęsto się zdarza aby Polska reprezen-
tacja wygrywała… cokolwiek, a  jednak. 
Sportowym emocjom nigdy końca i  już 4 
września na boisku piłkarskim Salosu przy 
ul. Witkiewicza Polska ponowie stanie na-
przeciwko Niemieckiej drużyny, z tą różni-
cą, że na murawie spotkają się biznesmeni.

Panowie, którzy na co dzień rywalizują 
na rynku ekonomicznym, porzucą na 90 
minut swe garnitury, biura i  limuzyny, by 
dać się ponieść futbolowej gorączce. Ten 
piknik sportowy to sprawka Północnej Izby 
Gospodarczej. Naprzeciw siebie staną za-
proszeni przedsiębiorcy z Niemiec i ich ko-
ledzy ze Szczecina. To będzie już ich trzecie 
piłkarskie spotkanie. Impreza rozpocznie 
się o godz. 16 a mecz o 20.15. Wejście na 
imprezę jest bezpłatne. Wystarczą szaliki 
i dobry humor.                                                           ad

Marcin Prokop
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– Ile razy obserwowałam ludzi szczebio-
czących do swoich zwierząt, lokujących 
w nich jedyne pozytywne uczucia – tłuma-
czy Agata. – Taki erzac „stare panny” z psa-
mi i  kotami czy panowie w  „średnim wie-
ku” i w bardzo twarzowych samochodach. 
W  tej części wystawy umieściłam wideo 
Justyny Górowskiej „Iris i  Rex”, która prze-
kracza ogólnie przyjętą granicę pomiędzy 
psem i jego właścicielem.                            ad

„Nie oceniaj. Kochaj czule wszystkie 
nasze braki, dziwactwa i słabości” to słowa 
Agaty Zbylut, która od lat bada poprzez 
działania artystyczne delikatną strukturę 
kobiety. Postanowiła po raz pierwszy za-
demonstrować publicznie wszystkie swoje 
działania pod nazwą „Love me tender” 
w  Miejskim Ośrodku Sztuki w  Gorzowie 
i pokazać czym jest… miłość. 

Na wystawę składają sie autorskie pro-
jekty Agaty Zbylut, prace jej studentów 
z Akademii Sztuki i dzieła z Kolekcji Regio-
nalnej Sztuki Zachęty Sztuki Współczesnej, 
której jest prezeską.

– Wybrałam te prace, które najbardziej 
lubię. Gorzki smak miłości w pracach Han-
ny Nowickiej, Alicji Żebrowskiej czy Jadwigi 
Sawickiej. Erotyzm prac Natalii LL i zdjęcia 
Maurycego Gomulickiego, które wzbudzi-
ły tyle niezdrowych emocji. Sceny filmowe 
namalowane przez Dorotę Podlaską czy 
video Łukasza Jastrubczaka „Soundtrack” 
– wymienia autorka. – O miłości mówią też 
Patrycja Migiel, która zamieszkała z bilbor-
dami przedstawiającymi bohaterów walk 
bokserskich, którzy zasłaniają jej cały świat; 
wysmakowana kompozycja na dwa na-
gie ciała i bladoróżowy sweterek z angory 
Tatiany Pancewicz; kinowe sceny „przed” 
i „po” zebrane przez Maćka Nowackiego.

Drugi wątek poruszony na wystawie to 
miłość duchowa. 

Czuła wystawa
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której egzotyczna nazwa pochodzi od fran-
cuskiego „soutache”, oznaczającego splot 
lub warkocz. To  określenie trzech aspek-
tów: biżuterii, sznurka i techniki wykonania. 

Z  tych kolorowych sznurków z  dodat-
kiem kamieni powstają wzorzyste naszyjni-
ki, pierścienie, kolczyki, a nawet opaski na 
włosy. Autorka nazwała kolekcję Bao Je-
wellery. – Biżuterię mogą nosić małe i duże 
dziewczynki. Jest to specyficzna technika, 
która pozwala na różnoraką kombinację 
wzorów, kolorów i kamieni – tłumaczy pro-
jektantka. 

Autorka biżuterii inspiracje czerpie 
przed wszystkim z kolorów. Najpierw kolo-
ry, później kamienie, a na końcu wzór.– Czę-
sto tworzę biżuterię na życzenie klientek, 
więc to one mówią jakie chciałyby kolory, 
wielkości czy wzory. Więcej: www.facebo-
ok.com/BaoJewellery                                          ad
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70-441 Szczecin
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POMOC DLA DOROSŁYCH:
• gdy odczuwasz dyskomfort psychiczny
• walczysz z negatywnymi emocjami
• żyjesz w ciągłym stresie
• czujesz się samotnie
• zmagasz się z uciążliwymi nawykami
• tracisz wiarę we własne siły
• przeżywasz kryzys w związku

POMOC DLA  DZIECI:
• gdy dziecko ma trudności szkolne
• musi poradzić sobie z trudną sytuacją
• sprawia problemy wychowawcze
• nie nawiązuje komunikacji z otoczeniem
• przewlekle choruje
• nie potra� radzić sobie z niepowodzeniami
• w każdej innej sytuacji, która budzi Państwa niepokój

TERAPIA I KONSULTACJE RÓWNIEŻ PRZEZ INTERNET.

Ubranie - ma znaczenie. To, z  czego 
zostało uszyte i to, jak w nim wyglądamy - 
ma znaczenie. To, gdzie je kupujemy - rów-
nież ma znacznie. Ubranie Ma Znaczenie 
to nowa szczecińska marka odzieżowa 
wyznająca zasadę „slow fashion”. 

– Zgłębiając temat zrozumiałam, że za 
każdym razem, gdy kupuję spodnie czy 
koszulkę z  bawełny, dokonuję ważnego 
wyboru. Moje pieniądze mogą zasilić konta 
globalnych marek, które niszczą środowi-
sko i wyzyskują pracowników lub kupować 
ubrania rzadziej, ale lepszej jakości, od pro-
ducentów odpowiedzialnych społecznie 
i  ekologicznie – wyznaje Natalia Kachno-
wicz, właścicielka marki i projektantka. 

Marka proponuje ubrania z bawełny or-

Moda myśląca

Magia ze sznurka

ganicznej. Odzież uszyta jest ze zbieranej 
ręcznie bawełny, która nie ma kontaktu 
z  nawozami chemicznymi, a  ludzie pracu-
jący w produkcji otrzymują godziwe wyna-
grodzenie. Nadruki są wykonane techniką 
sitodruku ekologicznymi farbami wodnymi, 
które nie zawierają PCV i  formaldehydu. – 
Nasze ubrania są uniwersalne w kroju, więc 
każdy znajdzie coś dla siebie – zapewnia 
właścicielka marki. Bawełna organiczna 
znakomicie nadaje się dla ludzi aktywnych 
- jest miła w  dotyku, trwała i  przewiewna. 
Więcej: www.ubraniemaznaczenie.pl.       ad
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Wszystko zaczęło się od zajścia 
w  ciążę… Agnieszka Bessarab siedząc 
w  domu i  oczekując dziecka, zaczęła się 
nudzić. Mąż żartobliwie zwrócił jej uwagę, 
że może powinna zabrać się za haftowa-
nie. Od żartu do czynu. Wkrótce światło 
dzienne ujrzała dość niezwykła biżuteria.

W ten oto sposób natknęłam się na su-
tasz. Dziwna nazwa, ale jakże piękna sztu-
ka – mówi Agnieszka. – Sutasz to technika, 

REKLAMA
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en fragment wypowiedzi Artura Rojka, to naładowane 
emocjami i  szczere podsumowanie OFF Festiwalu, któ-
rego jest pomysłodawcą i dyrektorem. Ów skromny ar-
tysta i jedna z najbardziej charyzmatycznych osobowości 
w polskiej muzyce rockowej, zna festiwalowe życie z obu 

stron sceny. Po obu doskonale się sprawdza. Czy da się ponieść 
emocjom 19 września, kiedy w  szczecińskich Azotach Arena wy-
startuje kolejny Festiwal Młodych Talentów – Nowa Energia? Jest to 
bardzo prawdopodobne, gdyż jego występy zawsze wyciskają pot 
i łzy. Tym razem Artur Rojek zaśpiewa.

Impreza, która przyciąga najciekawszych aktualnie artystów, to 
dzieło Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Dyrektorem artystycznym 
Nowej Energii jest Katarzyna Nosowska, podobnie jak w przypad-
ku Rojka, znająca festiwalowe życie na wylot. W wywiadzie, który 
udzieliła nam jakiś czas temu, opowiedziała m.in. o byciu na sce-
nie: „Bardzo mi się podobało w czasie „Męskiego Grania” spotka-
nie z O.S.T.R.-ym, który powiedział, że „my jesteśmy utrzymankami 
publiczności” - to jest niesamowite uporządkowanie tego, czym 
my jesteśmy. Nie można zatem stawać przed ludźmi, którzy nas 
utrzymują, na których garnuszku jesteśmy i sadzić się, pysznić. Nie 
wolno tak, nie wolno się stawiać ponad ludźmi, szczególnie w ta-
kim zawodzie. Myślę, że artyści, którzy nie rozumieją tego, potem 
bardzo cierpią, bo ta wiedza i tak ich dopada. To jest dar spotkać 
się z ludźmi i coś do nich powiedzieć lub zaśpiewać”.

Nosowska w tym roku co prawda nie zaśpiewa, ale w Arenie po-
jawi się wspomniany przez nią O.S.T.R. Raper, skrzypek, świetny tek-
ściarz i prawdziwy „kocur” sceniczny. Można się po nim spodziewać 
„petardy”, bo od lat wymyka się potocznie przyjętym ramom bycia 
hip-hopowcem. Obok niego na scenie pojawi się dama o  wyjąt-
kowym głosie - Joanna Prykowska ze swoim zespołem The Fore-
sts, która wyznała nam, że śpiewanie przed innymi było zawsze jej 
marzeniem: – Od wczesnych lat dzieciństwa wiedziałam, że chcę 
być piosenkarką. Stałam w łazience i śpiewałam przed lustrem albo 
otwierałam okno na podwórko i śpiewałam, darłam się. A publicz-
nością byli sąsiedzi… 

Pozostałe „młode talenty” to tajemniczy projekt Bokka, rock’n’ro-
lowa Agyness B.Marry i zwycięzca ubiegłorocznej edycji festiwalu – 
Stonkatank. Oprócz koncertów funkcjonować będzie Strefa Nowej 
Energii, gdzie będzie można spotkać artystów, obejrzeć wystawę 
plakatów muzycznych i najlepszych okładek płyt winylowych, a tak-
że wziąć udział w  warsztatach Dj-skich. Szczegóły na: www.festi-
walmlodychtalentow.pl.

t

„Przeżyłem na pełnych emocjach trzy intensyw-
ne dni, obserwując, jak się bawicie, rozmawia-
cie, uśmiechacie, wzruszacie i ze zmęczenia 
zasypiacie na trawie... Organizowanie festiwalu 
to długi i trudny okres, który często przytłacza 
odpowiedzialnością i związany jest z dużym 
stresem. Jednak to, co dzieje się w jego trakcie, 
naprawdę rekompensuje cały ten wysiłek”.  

Festiwalowy 
zastrzyk energii

Autor: Aneta Dolega
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lmagro może być jedną z większych atrakcji challenge-
ra i magnesem dla kibiców, gdyż przed pięcioma laty 
był dziewiąty w  światowym rankingu ATP. Wcześniej, 
bo w  2008 roku doszedł do III rundy French Open 
eliminując po drodze Andy'ego Murraya, a  dwa lata 

później ponownie znalazł się w III rundzie singla na Roland Garros, 
co potwierdza, że nawierzchnia ziemna - podobną mamy w Szcze-
cinie - jest jego ulubioną. Urodzony w Murcii zawodnik odzyskuje 
po kontuzji dawną formę. Ten rok potwierdza, że 30-latek jest na fali 
wznoszącej, bo znajduje się na 111 miejscu rankingu ATP (na dzień 
24 sierpnia), z szansami na dalszy awans.

Wspierać go będzie Alberto Montanes i kilku innych Hiszpanów, 
którzy już między sobą dyskutują  o "klątwie" i przyczynach tego, że 
nigdy nie wygrali w Szczecinie.   

Na pewno wystąpi w turnieju jego zwycięzca sprzed roku, Dustin 
"Dreedy" Brown, któremu nasze miasto bardzo się podoba - z wy-
jątkiem cen w pralni z której korzystają zawodnicy - bo przyjedzie 

tutaj po raz piąty. Jamajski Niemiec w tym roku błysnął nie tylko dre-
dami (stąd pseudonim), ale i pokonaniem Rafaela Nadala w II run-
dzie Wimbledonu, a w kolejnej nie dał rady Viktorowi  Troickiemu.

– Zależało nam na mocnej obsadzie, bo chcę "przywrócić tenis" 
tej imprezie – mówi dyrektor turnieju Krzysztof Bobala. – W ostat-
nich latach stała się ona bardziej celebrycka, biznesowa i vipowska.

BEZ NAJLEPSZyCh, ALE Z MISTrZEM POLSKI 

Na pewno zagra w  turnieju zawodnik z  "dużym nazwiskiem" 
z pierwszej "50" ATP,  ale trzymane ono jest w tajemnicy, do czasu 
oficjalnej konferencji w Warszawie. 

W  Szczecinie nie zobaczymy najlepszych polskich tenisistów, 
gdyż Janowicz i s-ka walczyć będą równolegle w Gdyni o historycz-
ny awans do grupy światowej Pucharu Davisa ze Słowacją. 

Przyjedzie do nas za to tegoroczyny (niespodziewany) mistrz kra-
ju, zaledwie 16-letni Paweł Ciaś, bo zgodnie z umową z PZT, mistrz 

A
Za kilka dni początek 23 turnieju tenisowego Pekao Szczecin Open. Wielka armada hiszpańska 
z Nicolasem Almagro na czele rusza na Szczecin. Nie po to, żeby zniszczyć obiekt tenisowy przy 
alei Wojska Polskiego, bo ten po turnieju i tak ulegnie rozbiórce i wyburzeniu. Hiszpanie chcą w 
końcu wygrać szczeciński turniej, co nie udało im się przez 22 lata.

Hiszpańska 
armada rusza 
na Szczecin Autor: Jerzy Chwałek / Foto: Jarosław Gaszyński
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Polski otrzymał dziką kartę do challengera. Drugą otrzyma zapew-
ne ktoś z trójki: Kamil Majchrzak, Hubert Hurkacz lub ewentualnie 
Grzegorz Panfil, ale to uzależnione było lub jest nadal, który z nich 
będzie mógł przyjechać (Majchrzak jest w szerokim składzie na Sło-
wację), jak również od zajmowanego miejsca w rankingu ATP. 

Tradycyjnie imprezą towarzyszącą będzie Turniej Artystów. Pano-
wie spragnieni widoku płci pięknej grającej w tenisa, będą mogli 
w nim zobaczyć: Urszulę Dudziak, Katarzynę Chrzanowską i Joannę 
Kołaczkowską z kabaretu Hrabii.

OSTATNI TAKI TUrNIEJ

Po turnieju likwidacji ulegnie budynek w którym mieści się szat-
nia, punkt restauracyjny dla zawodników, a  także biuro prasowe. 
W  tym miejscu i  na przyległym terenie ma powstać nowa hala, 
z trzema kortami i pełnym zapleczem socjalnym.

– Kocham ten stary obiekt, bo bywałem tu jako10-latek – mówi 

Bobala. – Ale cieszę się, że wkrótce będzie wyglądał inaczej. Bo tak 
naprawdę, to wielokrotnie było mi wstyd, że zawodnicy czy goście 
idący na kort centralny wąskimi alejkami prawie wykręcali sobie 
nogi.

Pierwsza cześć inwestycji, czyli wspomniana hala ma być goto-
wa na przyszłoroczny turniej. Kolejna faza przebudowy obejmować 
będzie "dostawkę" do hali - w  której mieścić się będzie zaplecze 
biurowe i gastronomiczne, sala fitness - a  także budowę nowego 
parkingu. Takie są plany na rok 2017, a te jeszcze dalsze przewidują 
przebudowę kortu centralnego. Jednak i w tym  roku dostrzeżemy 
zmiany na korcie centralnym, wymuszone też względami komer-
cyjnymi. Na trybunie (od ulicy Wyspiańskiego) wygospodarowano 
miejsce na pięć lóż vipowskich. Inne zmiany pozostawiamy w tajem-
nicy, zapraszając wszystkich na turniej już 14 września, a na kwalifi-
kacje  dzień wcześniej. Na pewno warto przyjść, żeby po raz ostatni 
zobaczyć turniej na starych, ale jakże kameralnych kortach przy alei 
Wojska Polskiego, które pokochał nie tylko dyrektor turnieju. 



Od 23 lat z powodzeniem organizuje tenisowy challenger Pekao 
Szczecin Open, najlepszy nie tylko w Polsce, ale i wielokrotnie nagra-
dzany na świecie. Niestrudzony propagator sportów rakietowych, 
ale i pływania, biegania i wszelkiej aktywności sportowej. Krzysztof 
Bobala, jedna z niewielu osób, którą pewnie chętnie podebrało-
by każde inne miasto w Polsce. O kulisach swoich imprez, o tym co 
go w nich cieszy, a co i kto (!) z kolei go wkurza oraz o kolejnych 
wielkich planach i co z tego dla nas może wyniknąć – opowiada 
w wyjątkowo szczerej rozmowie z Michałem Stankiewiczem.

CHCiAłByM 
ZrOBić 
OliMPiADę
Krzysz to f  Boba la
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rozmawiał: Michał Stankiewicz / Foto: Miguel Gaudencio
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woje Cv zaczyna przypominać małą en-
cyklopedię sportu. Zaczęło się od tenisa, 
a dzisiaj działasz już w kilku dyscyplinach. 
I  to z  coraz większym rozmachem. Zasta-
nawiam się, czy Szczecin przypadkiem nie 
stanie się dla Ciebie za ciasny?

Trochę tak, parokrotnie już się zasta-
nawiałem, czy gdzieś nie uciec, ale trzyma mnie tutaj rodzina, 
firma, dom. Przyznam, że były takie plany. Chciała ściągnąć mnie 
do Warszawy jedna z  największych agencji reklamowych, pro-
ponowała mi bardzo dobrą posadę jako szefa od eventów. Ale 
po pierwsze z moim charakterem nie widzę się w korporacji. Po 
drugie wtedy akurat miałem zawirowania życiowe, no i zostałem. 
Nie żałuję.

Co jest Twoim priorytetem? Tenis, pływanie, badminton? 
Priorytetem zawsze będzie tenis, to nie ulega wątpliwości. To 

jest miłość mojego życia i robię to od wielu lat, bo zacząłem grać 
w  tenisa jak miałem 10 lat. Trochę grałem w klubie, cały czas się 
tym tenisem zajmuję, jestem kolekcjonerem starych rakiet, książek, 
więc to wszystko jest z tym tenisem związane. Jak wiesz, kocham też 
badminton, ale tak naprawdę to 
priorytetem jest organizacja im-
prez, ich logistyka. To jest coś co 
uwielbiam, w czym się doskonale 
czuję. Jutro jedziemy na spotka-
nie rozmawiać o boksie.

Czyli miłość miłością, ale jeżeli 
w grę wchodzi organizacja jakiejś 
fajnej imprezy w innej dyscypli-
nie to uczucia chwilowo odkła-
dasz na półkę?

No, tak (śmiech). Fajnie jeżeli impreza jest już markowa, jeżeli jest 
dużym wydarzeniem. Wtedy jestem potrzebny, bo w  momencie 
kiedy mówimy tylko o  imprezie typu turniej amatorski na Wojska 
Polskiego, to moja obecność tam nie jest potrzebna, chyba żeby 
grać. Natomiast, jeżeli to już są Mistrzostwa Polski, jakaś większa 
impreza, Mistrzostwa Europy, duży turniej, to wtedy myślę, że się 
przydam i mam z tego ogromną satysfakcję. 

Czym więc zajmuje się obecnie Krzysztof Bobala?
Imprezami w pływaniu, badmintonem, na pewno tenisem, w tym 

roku pomagaliśmy trochę w boksie, trochę w gimnastyce sporto-
wej, artystycznej, walczymy o dużą imprezę w piłce ręcznej. Gene-
ralnie marketing sportowy, z tym, że nie marketing zawodników, nie 
interesuje mnie bycie przedstawicielem zawodników. Nie przepa-
dam za piłką nożną o czym mówię cały czas, ale razem z Grześkiem 
Matlakiem robimy jeden z  większych turniejów piłkarskich Mini-
mundial. I to się sprawdza, mamy piątą rocznicę w tym roku.

Czyli piłka tak, ale tylko dla dzieci?
Tak, tylko dla dzieci.

Czyli bez tzw. kiboli.
No więc tutaj jest zupełnie inna atmosfera. A oglądanie tych je-

denasto- i dwunastolatków, czy nawet mniejszych biegających za 
piłką, te emocje, które pamiętamy sami z podwórka, które tutaj się 
udzielają. I  ja jako 50-letni gość przypominam sobie wtedy, kiedy 
sam za piłką biegałem i gdzieś się tam targaliśmy i tłukliśmy i wal-
czyliśmy osiedle na osiedle, czy blok na blok. To są te same emocje.

Są emocje i  w  tym wieku jest jeszcze czysta walka, a  nie ma 
pewnie jeszcze „aktorstwa”.

No niektórzy już to mają, uczą się od starszych graczy. To bar-
dzo smutne. Kiedy czwarta, czy piąta klasa, bo już nie mówię o tych 
starszych, zaczynają symulować, począwszy od padania na murawę, 
krzyczenia, aż po to, że symulują poważną kontuzję. Jest tak do mo-
mentu, kiedy nie wchodzi ratownik medyczny i zaczyna próbować 
coś z  nimi robić. Wtedy, zawodnik szybciutko ożywa. Oczywiście 
zdarzają się też poważniejsze kontuzje, ale często to zwykła symu-
lacja.

Wróćmy do tenisa i to dorosłego. W tym roku Pekao Szczecin 
Open odbędzie się po raz 23. Powiedz szczerze, nie oceniając 
samego turnieju, bo jest doskonały - czy może kręcić po raz 23 
robienie tej samej imprezy?

Dziwne, ale może. Powodów jest kilka. Pierwszy to taki, że staram 
się, aby żaden z turniejów nie był podobny do tego poprzedniego. 
I myślę, że to jest klucz do sukcesu każdej imprezy. Ja to kocham, 
więc jest mi łatwiej, do tego jestem doceniany przez kibiców, śro-
dowisko tenisowe, zawodników. Robiąc ten turniej masz świado-
mość, że robisz jedną z najstarszych imprez sportowych w Polsce 
i tylko dlatego, że jest stara to mamy ją przerwać? 

Czemu przerwać? Nie korciło Cię po prostu, by przez te wszyst-
kie lata podnieść pulę nagród?

Jasne, że korciło. Problemem jest obiekt, strefy, które nie nada-
wały się żeby przyjąć zawodników.

A do jakiej puli kwalifikują się 
nasze korty?

Do pół miliona. Zrobiłbym im-
prezę za pół miliona, ale proble-
mem są tutaj pieniądze. Obecnie 
robimy turniej na poziomie or-
ganizacyjnym World Series. Co 
z  tego, że zwiększymy pulę do 
250, czy 350 tys. USD i  tak lista 
turniejowa nie będzie się zna-
cząco różnić od obecnej. Teraz 
ściągam tych lepszych poprzez 

tzw. Invitation fee. Czasem jest to ufundowanie lotu, hotelu dla na-
rzeczonej czy coach-a. A  niekiedy jest to rzeczywiście finansowe 
wynagrodzenie, które muszę zapłacić. I  to przy challengerze. Przy 
puli nagród 250 tys. USD miałbym to samo, bo zawodnicy prawie 
się nie różnią. 

W Pekao Szczecin Open są zawodnicy z drugiej setki rankingu.
Częściowo z pierwszej, częściowo z drugiej. Wszyscy mówią zrób 

250 tysięcznik, to będą lepsi zawodnicy. Była taka edycja, gdzie było 
13 zawodników z pierwszej setki, to jest blisko połowa zawodników. 
Najwyżej był zawodnik z pierwszej 20-ki, ze dwa razy. Oczywiście 
na podstawie specjalnego zaproszenia. Jednak najważniejsze to 
problem terminu, bo pokrywamy się z Pucharem Davisa. No i US 
Open. Kiedyś było tak, że po US Open był turniej w Bukareszcie, 
Szczecinie i Palermo. Wszystkie na cegle, jeden po drugim. Palermo 
ogłosiło upadłość, Bukareszt przeniósł się na koniec kwietnia. I Pe-
kao Szczecin Open zostało jak rodzynek, kiedy wszyscy z  twardej 
nawierzchni US Open uciekają na twardą do Azji. I tu jest ten pro-
blem, dlaczego nam ranking w ostatnich latach minimalnie spadł. 
Jest trudniej. Tak więc, jak już zmieniać to przede wszystkim termin, 
a potem pulę nagród.

Może tak jak Bukareszt, przed French Open, a  po Australian 
Open, kiedy wszyscy przechodzą na cegłę.

Tylko wtedy turniejów jest bardzo dużo i  nie możemy się spo-
dziewać, że będą zawodnicy z  przełomu pierwszej, drugiej setki, 
tylko musimy liczyć się z tym, że będą z drugiej i trzeciej setki. Na 
pewno przez ten okres trzech lat, na który mamy podpisaną umowę 

„… na trybunach mam dużo mniej ludzi niż 
w strefach ViP. i to jest złe. Oczywiście nie ma 
problemu z finałem, bo na finale znowu jest 
telewizja, bo znowu trzeba się pokazać. 
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Jak zaczyna się poniedziałek, 
czyli turniej główny, to rusza strefa 
ViP. Dokładnie o godzinie 9.00. i 
o dziewiątej są co roku te same osoby.



No niestety nie wiem dlaczego środowiska 
sportowe próbują być tak hermetyczne 
przed takimi firmami jak moja. To jest 
dziwne jak one są ze sobą skłócone.”
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będą turnieje organizowane w tym samym terminie i na nawierzch-
ni ziemnej. Potem zobaczymy. Jest przymiarka żeby startować na 
koniec sezonu, przed Australian Open. Wtedy to będzie turniej ha-
lowy, który jest dużo prostszy do zrobienia, ale traci swój urok. Bo 
ten turniej jest bardzo urokliwy, co by nie mówić. Ma ten swój mecz 
dnia, te światła, to czego w ogóle nie ma hala. Hala jest bezduszna. 
Na razie co roku wymyślam co może być lepiej. To jedna, obok Tour 
de Pologne impreza z największym budżetem organizacyjnym, bo 
milionem euro. Tour de Pologne jest oczywiście nieporównywalny, 
natomiast my również mamy się czym pochwalić. Bawi mnie to, że 
pokazujemy Polsce, że w Szczecinie, w mieście, w którym nie wszyst-
ko się udaje – dzieje się. Szczecin kocha celebrytów, wielkie imprezy, 
bo nie ma tego na co dzień jak np. w Warszawie. Dlatego też ten tur-
niej nie może wyjść z miasta, bo jak pójdzie do Warszawy to skończy 
się. U nas jest taką wisienką na torcie. To trwa 23 lata, zobacz ile było 
zarządów miasta, ile zarządów banków przez ten czas. Ale i tak cały 
czas musisz pokazywać, że warto żeby bank dawał pieniądze, bo jak 
bank przestanie dawać pieniądze to ten turniej się rozjedzie.

Jaką część budżetu zapewnia Ci bank?
W procentach to jest trochę więcej niż ćwiartka i miasto to jest 

troszeczkę więcej niż druga ćwiartka.

A resztę dają firmy szczecińskie.
No nie, chociaż wszystko zależy jak 

traktować firmę Netto spod Szczecina, 
ale to jest jednak duński koncern. Nato-
miast większość tych dodatkowych pie-
niędzy płynie spoza Szczecina. Szczeciń-
skie firmy nie są na tyle mocne.

Na szczęście chętnie bywają. Turnie-
jowi bywalcy dzielą się na dwie katego-
rie - część, która bardzo kocha tenisa 
i  przychodzi go oglądać, reszta, bo to 
jest bardzo ważna impreza towarzyska, 
warto się na niej pokazać, przyjść i za-
istnieć.

Ale to jest nasz sukces.

Właśnie to stwierdziłem.
Biznes trochę się do tego przyzwy-

czaił, w dużej mierze dzięki bankowi, bo 
bank rozdaje dużo zaproszeń. Im zależy, 
bo dla nich to jest przede wszystkim 
impreza biznesowa. Przed laty Premier 
Bielecki mocno zmienił obraz turnieju. 
Z  imprezy bardziej tenisowej, na bar-
dziej biznesową. Obecny Prezes Luigi Lovaglio, wprowadził kilka 
swoich pomysłów, a wszystko po to by można było zapraszać klien-
tów banku, którzy na co dzień nie zawsze chętnie chcą przyjeżdżać 
do Szczecina. Na początku było to kilkanaście osób, a teraz patrząc 
realnie to ponad 200 klientów z Polski. To jest bardzo ważne dla 
banku, ale i dla turnieju. Chociaż przyznam, że tworząc tą imprezę 
w  bardziej biznesowy sposób, nie zdawałem sobie sprawy, że to 
mnie będzie tak… bolało, a boli bardzo. 

Boli ten sukces, o którym przed chwilą wspomniałeś?
Boli jako tenisowego wariata. Boli to, że na trybunach mam dużo 

mniej ludzi niż w strefach VIP. I to jest złe. Oczywiście nie ma pro-
blemu z finałem, bo na finale znowu jest telewizja, bo znowu trzeba 
się pokazać jak powiedziałeś i wyjdą z tych stref VIP-owskich, biz-
nesowych, usiądą na trybunach, bo tam warto się pokazać. Ja bym 
bardzo chciał żeby to wszystko było zachowane tak… w pewnych 
proporcjach. Jak już przyszedłeś na korty, obejrzyj chociaż kawałek 
tego meczu, chociaż ten mecz dnia codziennie i wróć do tych stref, 
bo one po to są. U nas już jest tak, że wszyscy oglądają na telewizo-
rach, które są rozmieszczone w strefie VIP i dają przekaz live z kortu 

centralnego. Już się śmialiśmy żeby zrobić tak, że nie będziemy da-
wali telewizorów z przekazem. To jednak nie jest dla mnie dobrze, 
bo przecież nie do końca po to ten turniej robimy, a z drugiej strony 
sponsorzy tego potrzebują.

Ten rok jest wyborczy, czyli spodziewać się można obfitości po-
lityków.

A  jakże. Wczoraj było spotkanie w  mieście i  powiedziałem, że 
w tym roku będzie znowu dużo polityków przed wyborami. Ale ja 
się do tego przyzwyczaiłem. Przeżyłem ileś zarządów miasta, ileś 
wyborów. Tak było jest i będzie. Zawsze w roku wyborczym, a tym 
bardziej, że turniej jest we wrześniu, a wybory w październiku czy 
listopadzie, więc jest to dobry czas żeby się pokazywać. Wtedy ma-
sowo interesują się tenisem (śmiech).

I wtedy musisz telefon wyłączyć.
No często tak się zdarza, chociaż kiedyś traktowałem telefon jako 

mojego wroga, teraz troszeczkę inaczej. Chociażby przez chorobę 
jaką przeszedłem. Nauczyła mnie, że trzeba trochę z  siebie zrzu-
cać na innych. Przyszedł Leo, który jest dyrektorem sportowym 
i przejmuje część związaną z zawodnikami. No i przede wszystkim 

Agnieszka, moja żona, która z  każdym 
rokiem coraz więcej bierze na siebie. 
Może za 10 lat to już tylko z  nią bę-
dziesz rozmawiać o  kolejnym turnieju 
(śmiech). I  ja mam ten czas, że mogę 
ten telefon odbierać, bo po to jestem. 
Niestety pracuję w usługach i każda od-
mowa może później jakoś skutkować.

No, ale bankiet turniejowy, jaki orga-
nizujesz, choć wielki, to nie jest z gumy. 
Nie ma liczby miejsc nieograniczonej.

Nie wszyscy to rozumieją. Telefony 
z  prośbą o  zaproszenia dzwonią non 
stop. Nagle przypominają sobie o mnie 
osoby, z którymi nie mam żadnego kon-
taktu przez cały rok. Kwestia wejścia na 
bankiet jest właściwie sprawą życia lub 
śmierci (śmiech). Ale jeszcze gorzej jest 
z  wejściówkami do VIP Tennis Club-u. 
Tutaj jest dopiero batalia, aby zdobyć 
zaproszenia. To jest mniej więcej tak, że 
jak zaczyna się poniedziałek, czyli tur-
niej główny, to rusza strefa VIP. Dokład-
nie o godzinie 9.00. I o dziewiątej są co 
roku te same osoby. Moich pracowni-
ków to czasem irytuje, bo te osoby nie 

do końca są związane z turniejem, nie do końca z bankiem, nie do 
końca z innymi sponsorami. Załatwią sobie zaproszenie, bo gdzieś 
wyproszą czy sobie załatwią. I są potem od rana do wieczora.

Jak w paśniku?
(śmiech) Jak w  paśniku i  winniku. I  wściekłość wszystkich bie-

rze. Mówimy sobie wtedy – po co my to robimy, człowiek się stara, 
a sama ta strefa kosztuje potężne pieniądze, jak tam dziennie jest 
po 300 osób, a w dniach typu piątek, sobota, niedziela 700. Jest 
śniadanie, lunch, kolacja, cały czas coś podawane, leje się wino, 
piwo, wszystko fajnie, na poziomie, staramy się, żeby goście byli do-
pieszczeni. Ale jest ta gromadka 15, może 20 osób. Te twarze, które 
pojawiają Ci się codziennie przy barze i stołach cateringowych, po-
wodują to samo co dzieje się z politykami. Bo polityków na bankiet 
przyszło 20 na 1000 osób, ale Ty właśnie ich głównie zauważasz. No, 
ale generalnie taka jest specyfika stref VIP i bankietów. Nie tylko na 
naszym turnieju.

No tak, politycy, zło konieczne. A ciebie przypadkiem nie cią-
gnie do tej polityki? 
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Absolutnie. To nie moja bajka, nie mój świat. Kilka razy nawet 
proponowano mi start w wyborach z  list jakiejś partii, ale zawsze 
odmawiałem i odmawiać będę do końca życia. Dla mnie polityka 
jest zbyt brudna, zbyt agresywna, a ja i tak mam dostateczną ilość 
stresu w życiu. Więcej nie potrzebuję. Myślę, że także mój charakter 
nie nadaje się do polityki. 

Nie korciło Cię kiedykolwiek zrobić turniej dla Pań?
Korciło. Z Tobą nawet próbowałem trochę.

No właśnie, ale nie wyszło nam. Po 3 edycjach (autor współorga-
nizował 3 edycje turnieju Szczecin Open dla pań z pulą nagród 25 
tys. USD –dop. red.) przyznaliśmy, że to jest cholernie trudna rzecz. 
Zrobić turniej to jedno, ale utrzymać – to już wyższa szkoła jazdy.

Najpierw trzeba mieć finansowe zaplecze na parę lat, bo robie-
nie imprezy na rok, nie ma najmniejszego sensu. Bez powtarzal-
ności turnieju to jest chory pomysł i  nie wiadomo po co. Takich 
pomysłów w Polsce, w środowisku jest multum i ileś nawet do nas 
dochodzi. np. żeby zorganizować dla kogoś coś we Wrocławiu czy 
Sopocie. Jeżeli chodzi o turniej damski, z ogromną przyjemnością, 
myślę o tym cały czas. Przypominam, że turniej damski robiłem je-
den z pierwszych. 

Solo Cup?
To była moja pierwsza przygoda z zawodowym tenisem. Pierw-

szy Solo Cup był robiony na kortach w Gryfinie, bo korty w Szczeci-
nie nie miały jeszcze wtedy trybun.  Wydawało mi się, że to będzie 
cudna impreza. Opowiadam Ci teraz o mojej największej porażce 
w 25-letniej historii agencji reklamowej. Porażka, która skutkowała 
tym, że rozeszliśmy się z moim kolegą, przyjacielem do dzisiaj na 
szczęście, z którym zakładałem Bono, czyli z Pawłem Nowakiem, bo 
poróżniło nas to, że on się przestraszył skutków tej imprezy. Wte-
dy, nie mając tego doświadczenia co dziś, wydawało nam się, że 

jeżeli sprowadzamy zawodników z zagranicy, jeżeli damy ludziom 
darmowe bilety na autobusy do Gryfina, to ci ludzie przyjadą. I nam 
to w tym Gryfinie kompletnie nie wyszło. Ludziom, którzy mieli robić 
gastronomię, miasteczko handlowe i inne rzeczy naobiecywaliśmy 
mnóstwo rzeczy. I nagle okazało się, że była troszeczkę gorsza po-
goda. Nie zadziałało, to był absolutny krach i myślałem, że ludzie 
nas tam pozabijają w tym Gryfinie. Nie dość, że w Gryfinie, to jesz-
cze nikogo tam prawie nie było. Popłynęliśmy na tej imprezie. Na 
szczęście mimo porażki dostaliśmy propozycje zrobienia tego tur-
nieju jeszcze raz, ale już w Szczecinie na kortach na Wojska Polskie-
go. I robiliśmy cudny turniej przez pięć lat, był to największy wtedy 
damski turniej w Polsce. 

I chciałbyś do tego powrócić?
Tak, na poważnie przymierzamy się do damskiego turnieju. Jeśli 

uda nam się obronić turniej męski na następne lata i pozostawić go 
na otwartych kortach to będę się starał o to, aby damski turniej był 
turniejem halowym, bo to jest zupełnie inny budżet, mimo większej 
puli nagród. Turniej w Katowicach, który ma pulę 300tys. euro, ma 
niższy budżet od naszego. Bo wchodzi się do hali i na hali wszystko 
jest, są siedzenia, toalety.

Kibicuję z całego serca. Masz jeszcze inne pomysły na imprezy 
sportowe?

Chciałbym zrobić olimpiadę, mówię poważnie. Brałem udział 
w czymś takim jak Mistrzostwa Europy w pływaniu. Ja już robiłem 
wcześniej ME, bo może nie wszyscy pamiętają, ale robiliśmy ME 
w kolarstwie torowym. I to też była duża impreza na tamtą skalę gi-
gantyczna, to były lata 90., więc to było inaczej przygotowywane, na 
bardzo trudnym obiekcie. I udało się. ME w pływaniu to było duże 
wyzwanie, ale ja zawsze powtarzam, że jedna impreza jest podobna 
do drugiej. I czy mam urodziny dla znajomych, czy olimpiadę, to 
musisz zapewnić te same rzeczy, tylko skala jest inna.
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Krzysztof Bobala
Urodzony w Szczecinie w 1962 roku w lipcu (zodiakalny lew)
Żona Agnieszka
Dzieci: Kacper (28 lat) i Martyna (16 lat)
Szkoły: SP 10, absolwent ii lO im. Mieszka i w Szczecinie i Wydziału Eko-
nomii Uniwersytetu Szczecińskiego 
Praca: W latach osiemdziesiątych prezenter/DJ w najpopularniejszych 
szczecińskich dyskotekach. Od 1990 roku właściciel Agencji reklamowej 
Bono (obecnie wspólnie z żoną Agnieszką), współwłaściciel ośrodka 
sportowego Bene Sport Centrum. Po drodze była jeszcze przygoda 
z gastronomią - restauracja Klubik nieopodal Zamku Książąt Pomorskich.
Hobby: tenis i inne sporty z rakietką w ręku (badminton, squash, racke-
tlon), narty, golf, fotografowanie i muzyka.

Olimpiada to takie większe urodziny? Proszę o wyjaśnienie.
Na każdej imprezie musisz zapewnić jedzenie, toaletę, spanie, 

napoje, alkohol, atrakcje, gwiazdę i tak jest zawsze, wszędzie i tak 
samo. Najważniejsza różnica to kwestia skali. I tyle. Więc teraz co-
raz mniej się boję skali, bo jestem już na tyle doświadczony, że nie 
mam z tym problemu. ME w pływaniu były akurat w dość trudnym 
dla mnie osobiście okresie. Do tego to był nowy świat. Niestety nie 
wiem dlaczego środowiska sportowe próbują być tak hermetyczne 
przed takimi firmami jak moja. To jest dziwne, przecież możemy im 
pomóc i zrobić imprezę na dużo lepszym poziomie i pewnie taniej. 
My się na tym znamy, mamy doświadczenie odpowiednie zaplecze 
sprzętowe i ludzkie. Smętne jest także obserwowanie jak te środo-
wiska są ze sobą skłócone. Nie inaczej było ze środowiskiem pły-
wackim.

Chyba się nie dziwisz? Znasz środowisko sportowe, które nie 
jest skłócone? A samo słowo działacz już brzmi fatalnie. Co się ta-
kiego wydarzyło?

Było wsparcie w naszej ekipie, była fajna grupa z MTS i moich 
pracowników, ale nie czuliśmy wsparcia środowiska. Kiedy miałem 
wybrać dyrektora sportowego mistrzostw, który musiał znać się na 
pływaniu, orientować się w tym świecie to sięgnąłem po Bartka Ki-
zierowskiego z Hiszpanii. Zawodnicy ocenili, że to bardzo dobry wy-
bór. Ale zupełnie inne komentarze szły ze strony działaczy, którzy na 
siłę chcieli na to stanowisko „wsadzić” kogoś swojego. Ja w ogóle 
chyba jestem trochę przeciwny tym tradycyjnym działaczom spor-
towym i to we wszystkich dyscyplinach. Finalnie okazało się, że to 
był najlepszy, z możliwych wyborów. Jesteśmy z Bartkiem w kontak-
cie i jak będą następne ME, a mam nadzieję, że Szczecin dostanie tę 
imprezę znowu, będę starał się go ścignąć za wszelką cenę.

Ostatnia kwestia – w końcu doczekaliśmy się modernizacji kor-
tów na Wojska Polskiego. Czujesz radość?

Cieszę się, że jest pomysł na tą pierwsza fazę z  halą tenisową, 
mam nadzieję, że już gdzieś w głowach istnieje ta druga faza z prze-
budową kortu centralnego, który wreszcie będzie miał wyjścia dla 
zawodników spod trybun i  tym podobne rzeczy. Bo przynajmniej 
takie są pierwsze wizualizację, które widziałem. No i może wresz-
cie będą jakieś ładne alejki, bo teraz ta trylinka i wybrzuszony asfalt 
mocno psują obraz tego miejsca. Ja jednak cały czas uważam, że 
oprócz tej części technicznej, niezwykle ważne, aby pomyśleć o tej 
części operacyjnej, o zarządzaniu tym obiektem. Pamiętam jak tutaj 
było jeszcze w latach siedemdziesiątych. A teraz. Dlaczego mamy 
dwa kluby? Dlaczego to nie może być jeden klub? Silny, z odpo-
wiednim szkoleniem młodzieży, ale też z odpowiednim szkoleniem 
seniorów i z dbałością o weteranów. Wtedy jeden klub występuję 
o pieniądze. Mam nadzieję, że może w końcu nadejdą lepsze czasy 
dla tego pięknego miejsca. I to nie tylko podczas turnieju.

Też na to liczę. Dziękuję za rozmowę.
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Podziękowania za wypożyczenie strojów 
do sesji dla Centrum Mody Ślubnej 

Moniki Bosskiej – Nowakowskiej



Tymon    Tymańsk i 
Je s tem     po j e b em
Muzyk, kompozytor, aktor, poeta, skandalista. Ostatnio zasłynął Polskim Gównem, musicalem o kra-
jowym showbiznesie. Ma na swoim koncie niezliczoną liczbę romansów, skandali oraz - jak na roc-
kendrollowca przystało – imprez - także w szczecińskim Kafe Jerzy, gdzie wielokrotnie występował. 
Tymon Tymański, dzisiaj gdańszczanin, a przez lata związany z Sopotem – w nocnej rozmowie 
z Michałem Stankiewiczem i Jakubem Jakubowskim.

rozmawiali: Michał Stankiewicz, 
Jakub Jakubowski 

/ Foto: Mona Blank
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ymon Tymański: Ja dzisiaj nie mogę za ostro, naj-
wyżej kilka butelek wina. Spatif?

Michał Stankiewicz, Jakub Jakubowski: Spa-
tif. Ale najpierw siądziemy w  domu. Wino też 
jest. Spatif to Twoje ulubione miejsce?

Kiedyś tam mieszkałem w  pewnym sensie. Chociaż pierwsze 
wspomnienie z Sopotu to fontanna. Jeździłem do Sopotu na wa-
gary i  taki osiowy moment dla mnie to czerwiec 1986, czyli zaraz 
po Czarnobylu, kiedy ja zdałem maturę, a  mój kolega Lopez jej 
nie zdał. Zrobiliśmy wtedy bardzo fajną imprezkę na Monte Cassi-
no i piliśmy z powodu zdania i nie zdania matury. Była z nami nieja-
ka Palma i Olaf Deriglasoff. To był mój pierwszy moment poznania 
z subkulturą Monciaka.

Czyli twój początek końca (śmiech). Zresztą do Monciaka i te-
matów kombatanckich zaraz dojdziemy, ale najpierw trochę poli-
tyki. Głosujesz na swojego kolegę Pawła Kukiza?

Co Wy, bez jaj.
Nie? A poczekaj, czy przypadkiem nie mówiłeś o nim coś pu-

blicznie? Udzielałeś mu poparcia?
Przez chwilę zastanawiałem się nad tym. Mnie Kukiz niepokoi, 

ponieważ jest oszołomem, tzn. ja też jestem oszołomem, ale Ku-
kiz jest oszołomem, którego ja nie rozumiem. Bo ja jestem trochę 
oszołomem na pokaz, a pod spodem mam bardzo racjonalne po-
glądy buddyjsko - humanistyczne. On mnie na chwileczkę zwiódł 
tematem demokracji bezpośredniej, która funkcjonuje w Szwajca-
rii. W Szwajcarii mam syna i trochę jakby tematu liznąłem. Tylko fa-
cet jedzie po prostu na negacji, bo jest populistą. Szuka po prostu 
takiego elektoratu, który jest wkurwiony na maxa. I znalazł.

Ale chyba nie jest wyjątkiem jeśli chodzi o  populizm. Tak jak 
wszyscy politycy - PiS, PO, PSL czy SLD.

Ja Pawła lubię jako kolegę, ale nie jako polityka. Jeśli chodzi 
o jego muzykę, nigdy w życiu nie wiedziałem, o co mu chodzi. Ana-
lizuję czasem jego karierę. Pamiętam kiedy w latach 80. występował 
z zespołem „Hak” i śpiewał „O o ołowiane głowy, o, o bez wyrazu 
twarz" - to było dość cienkie wejście. Potem wyskoczył z zespołem 
„Piersi” i nagle zrobił się ostrym punkiem. A potem znowu: "Całuj 
mnie, to taka piękna gra". Kurwa, o co chodzi temu mojemu kole-
dze?

A Aya rL?
Bez jaj. Podobało wam się to? To były jakieś gejowate piosenki. 

Moim zdaniem Kukiz to prowokator, który ma cały czas jakiś pro-
blem z czymś, czego sam do końca nie zgłębił. Ja nie wierzę w ludzi 
pełnych jadu. Uważam, że można pożartować sobie, pokrzyczeć, 
ale gdzieś musi być jakaś teza, trzeba mieć jakiś program. Z czym 
idziesz do wyborów? Co proponujesz? JOW-y? Co to są kurwa 
JOW-y? I  jak poprawi życie bezrobotnych, emerytów, źle opłaca-
nych ludzi pracy?

To na kogo postawisz jesienią?
Mam to w dupie, nie przejmuję się tym. Ja zawsze głosowałem na 

partie liberalne, ale PO zawiodło mnie na całego i ostatni raz dałem 
kredyt zaufania. Nie mam już złudzeń. Jak słyszę co PO mówi o PiS 
to bez jaj, to też jest sprawa wyolbrzymiona. Pracowałem w TVP za 
Wildsteina i Urbańskiego, był u nas w ekipie buddysta, gej i prawi-
cowiec. I nikomu to nie przeszkadzało. Tak samo w Agorze lansują 
tezę, że jak przyjdzie PiS, to będzie źle. Bez przesady z tą nagonką. 
Choć mam i PO i PiS w dupie.

Skoro o dupie mowa, to pogadajmy o gównie. Po latach ukaza-
ło się Polskie Gówno, twój musical, nad którym pracowałeś długie 
lata. Planujesz poważniejszą karierę aktorską?

Ja od zawsze miałem chrapkę na kino. Jako młody chłopak ma-
rzyłem, by robić muzykę do filmów. Widziałem film o  Komedzie 
i myślałem, żeby pojawił się też i mój Polański. Ale zamiast Polań-
skiego pojawił się Olaf Lubaszenko z  wizją komedii złodziejskiej. 
Przeczołgaliśmy się przez wszystkie kluby na Monciaku, w efekcie 
czego miałem robić muzykę do Sztosa. Niestety finał był inny. Poszły 
w grę jakieś układy. 

Polskie Gówno to jest twój pogląd na swhobiznes, czy po prostu 
film?

To jest po prostu film, w którym rozliczyłem się z pewnego okresu 
życia. Po rozpadzie Miłości i  śmierci Jacka Oltera nie miałem po-
mysłu na jazz. Do tego trzeba mieć bandę oddanych chłopaków, 
ale pomyślałem jednak, że wrócę. Spotkałem chłopaków z Olecka, 
zrobiłem zespół pod “Wesele” Wojtka Smarzowskiego, czyli Tran-
zystory. Trafiłem wtedy nagle do 4 ligi, bo ludzie lubią to co robiłeś 
kiedyś, a nie coś nowego. W Polsce jest tak, że jak grałeś agroroc-
ka to masz go grać dalej, bo na tym się wychowali. Na szczęście 
Wojtek Smarzowski został wtedy moim Polańskim. Powiedział mi: 
napisz mi muzykę jak Polowirus. I tak trafiłem do “Wesela”. Tam, na 
planie wszyscy stali się artystami filmu, dużo się wtedy nauczyłem.

Czyli Polskie Gówno zawdzięczamy też Smarzowskiemu?
To na pewno mój mentor i przyjaciel, ale tak naprawdę musiałem 

zrobić swój film, a Wojtek dodał mi animuszu. Pamiętam jak wysła-
łem scenariusz Smarzowskiemu. On to zjebał i dał mi krótki kurs pi-
sania. I po 3 miesiącach mniej więcej wiedziałem jak to zrobić. Woj-
tek pojawiał się też na montażach i mówił - to ciąć, to wypierdalać. 

Sukces?
Finansowo słabo. Budżet filmu zamknął się w niecałym milionie 

zł. Jesteśmy w plecy pewnie połowę z tego, ale to nie koniec – bo 
dopiero DVD wyszło. Planowaliśmy 250 tys. biletów, a poszło 50 tys. 
Błędy przy promocji, mały budżet itd. Ale dla mnie osobiście - tak 
kiedy w lipcu wyszedłem z pierwsza kopią filmu zakrzyknąłem z ra-
dości. No i przecież dostaliśmy nagrody na festiwalach w Koszalinie 
i w Gdyni.

Będzie Polski Mocz?
Mocz nie, ale film tak. Napisałem konspekt filmu o Krzyśku Klen-

czonie, postać pięknego luzera, outsidera, postać po arystotelejsku 
tragiczna, kultowa, niesamowita, której jednak coś nie wyszło. Po-
stać trochę zapomniana, bo ludzie mało wiedzą o jego karierze. 

A ty jaką jesteś postacią? Też luzerem i outsiderem?
Mam czas pojechania i mam czas racjonalizmu. Czas kiedy go-

tuję zupę, robię obiad i czas kiedy się bawię. Trudno powiedzieć. 
Choć myślę, że jestem pojebem i zawsze będę. Jakoś sobie radzę, 
przy okazji  udaje mi się uniknąć podstawowych nałogów. Wielu 
mich kolegów wylądowało poza granicą, jeżeli chodzi o  alkohol 
i ćpanie. Potrafię to jakoś umiarkować. Mam dobre geny.

Takim apogeum pojechania to były chyba czasy Totartu? 
Owszem, ale były to czasy, kiedy nie było co robić za bardzo. To 

był trudny moment dojrzewania. My, tacy nadwrażliwi ludzie jak Pa-
weł Konjo Konnak czy Zbyszek Sajnóg, nie pasowaliśmy do triady 
Solidarność - Kościół - Komuna. Kiedy poznałem tych chłopaków 
na UG miałem poczucie, że mamy coś ważnego do przerobienia. 
Często słyszę takie zdania, że Janiszewski, Skiba, Konjo i ja mamy 
podobną stylówkę - to rodzaj trójmiejskiego rapu, nacechowane-
go jodem i nadaktywnością. W Totarcie było kilku takich wariatów, 
którzy się czymś wyróżniali. Jeden świetnie pisał, drugi świetnie ry-
sował, trzeci był bardzo oczytany. Nie było to może jakieś wybitne 
tworzenie, ponieważ byliśmy wtedy bardzo młodzi. Na pewno na-
uczyliśmy się wielu technik i sztuczek, które pchnęły nas w kierunku 
scenicznego happeningu. 

T
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 A propos Totartu. Konjo faktycznie oddał kiedyś stolca na scenie?
Tak. To było podczas występu w Rzeszowie. Jechaliśmy 40 go-

dzin, byliśmy  zmęczeni podróżą. Jest ciemno jak w  dupie, sala 
na 100 osób, no i zaczyna się akcja. Sajnóg czyta manifest, ludzie 
słuchają. Akompaniowałem wtedy Totartowi w duecie z perkusistą 
zespołu Milion Bułgarów. No i Konjo nagle wyskakuje, ni stąd ni zo-
wąd, półnagi w kabaretkach. Tańczy, wije się, ja śpiewałem piosen-
kę zespołu Suicide i nagle patrzę, że Konjo wyciąga tacę i wali na nią 
kloca. Planowaliśmy taki rozwój sytuacji, ale tak czy owak zaskocze-
nie było. No i co? Z racji, że jestem osobą zespołowo - lojalną ogra-
łem mu to gówno zrobiwszy mu odpowiedni podkład muzyczny. 
Efekt był taki, że ludzie zaczęli szturmować do wyjścia. Zostało może 
z 5 osób, Konjo był cały w gównie, a  ja rozbiłem basówkę w takt 
muzyki Wagnera i w finalnej euforii zlałem się na klatę Konia. Na 
drugi dzień byliśmy bogami w Rzeszowie. To były pojebane czasy. 

 To był wasz najbardziej hardcorowy występ?  
W sumie, tak. W ogóle Totart to był czas kiedy dosyć mocno prze-

ginaliśmy.
 
Wróćmy do Sopotu. Tutaj miałeś najgorętsze okresy twórczo – 

seksualno - imprezowe.
Tak. W latach 91 – 95 mieszkałem na rogu Haffnera i Monciaka. 

Z tarasu widziałem całą ulicę, piłem herbatkę albo piwko, grałem na 
gitarze. Tutaj napisałem z 50 numerów.

 
Zacząłeś od „Miłości“.
Niejako dzięki Mikołajowi Trzasce rozpoczęło się mieszkanie 

w Sopocie, a dokładnie przez jego ówczesną dziewczynę, a później 
moją pierwszą żonę Anię Lasocką. Zamieszkaliśmy na stryszku na 
ulicy Haffnera. Ten strych był magiczny. To był czas kiedy powsta-
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ła wspomniana „Miłość“ w  składzie z Jackiem Olterem, Leszkiem 
Możdżerem i Mikołajem Trzaską. Mieliśmy trzy, cztery próby w tygo-
dniu. Przedtem graliśmy głównie na ulicy. To był rok 1992, mozolna 
praca zaowocowała pierwszymi sukcesami - zaczęliśmy wygrywać 
te wszystkie plebiscyty Jazz Forum, sporo grać po całej Polsce i nie 
tylko. W 1993 roku wydaliśmy pierwszą płytę i zaczęły się dziać co-
raz ciekawsze reczy. 

Długo mieszkałeś w Sopocie?
Może nie długo, ale kilka razy. Z pierwszą małżonką, potem z ko-

lejną. W kilku miejscach. Zmiany zamieszkania związane były oczy-
wiście z kobietami. Kiedy miałem 27 lat rozstałem się z Anią. Byłem 
chwilowo bezrobotny i bezdomny. Rozpoczęła się pijatyka z jakimiś 
półgłówkami. Zaczęli mi wtedy puszczać muzykę grunge’ową. Oka-
zało się, że jestem w dupie, bo zostałem na etapie Coltrane'a, Da-

visa i Zappy, a tu nowa muzyka rockowa urywa dupę. Była Nirvana, 
Pearl Jam, Soundgarden. Zacząłem walić nosy, chlać wódę i słuchać 
muzyki młodzieżowej. To było dla mnie bardzo cenne i odświeżają-
ce doświadczenie. 

Trzeba przyznać, że refleksem muzycznym się nie wykazałeś. 
Kiedyś miałem próbę z  Miłością, graliśmy wtedy bardzo trudne 

kompozycje i nagle zmęczeni idziemy sobie do kuchni i Lechu Moż-
dżer włączył telewizor. Leci „In Bloom” Nirvany. Moje oko widzi trzech 
przystojnych chłopaków śpiewających jak Beatlesi. Słyszę zajebisty 
kawałek czując wielką zazdrość mówię do Leszka „wyłącz to, wracamy 
do pracy“. Nie mogłem tego znieść. Okazało się, że dzieje się zajebi-
sty rock, a ja gram jazz jebany. Ale rok po odejściu Ani już grałem tego 
hałaśliwego rocka. Założyłem pierwszą kapelę rockową Trupy, potem 
Czan. Wydziarałem się i  postanowiłem odwrócić życiową sytuację: 
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Royal Studio, Monika Kozar, ul. Łokietka 7 (wejście od ul. Bogusława), tel. 691 262-637, www.royal-studio.pl

PRACUJEMY NA EKSKLUZYWNYCH KOSMETYKACH  MARKI GLYNT
- strzyżenie, modelowanie, koloryzacja 
- fryzury okolicznościowe
- zabiegi pielęgnacyjne np. botox na włosy
- keratynowa odbudowa włosa
- sauna z ozonem
- pielęgnacja ultradźwiękowa
- przedłużanie i zagęszczanie włosów
- badanie skóry głowy i włosów mikrokamerą
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grać jazz dla przyjemności, a zacząć zarabiać z rockandrolla. Potem 
uciekłem z Sopotu na Zaspę, gdzie przez pewien czas mieszkałem 
z moją drugą małżonką Martą i kolegą Lopezem, poetą i happene-
rem. Napisałem tam muzykę do Polovirusa Kur. Potem kupiłem miesz-
kanie na styku Sopotu i Gdańska, gdzie napisałem muzykę do Sztosa. 

Aż znów wróciłeś do Sopotu.
Tak, pojawił się Robert Brylewski z  córką Sarą. Zaczął się mój 

zakazany romans. Rzuciłem się w pogoń za szczęściem i zamiesz-
kałem znów w  Sopocie. Wtedy rezydowałem przez okrągły rok 
w Mandarynce, było to tuż po śmierci Jacka Oltera. To był ciekawy 
okres, gdyż nie mogłem widywać mojej dziewczyny mającej lat 15. 
Musiałem kupować jej telefony komórkowe, które natychmiast jej 
zabierano. W Sopocie dużo się działo, był to jeszcze czas przedibi-
zowy. Było wielu fajnych artystów, w Spatifie przesiadywali muzycy, 
malarze i ich piękne dziewczyny. Przychodzili koledzy Umiastowski, 
Cześnik, Czerniawski, bywał Deriglasoff, Nawrocki, Trzaska, Maz-
zollowie, etc., po prostu było ciągle wesoło. Graliśmy też często 

w Spatifie, Sfinksie i  innych klubach naszej perły Bałtyku. To było 
takie drewniane, klimatyczne miasteczko pełne bohemy i świetnej 
muzyki. I  to był mój Sopot. Ponownie wróciłem do Sopotu, gdy 
miałem 40 lat. To był czas kiedy rozstałem się z Sarą. Przeżywałem 
wtedy kolejny życiowy rozpad, ale że zawsze jakoś szybko radzi-
łem sobie w tych sytuacjach,  pojawił się znów Spatif. A co robiłem 
w Spatifie...? Dupy wyrywałem zawsze. W Spatifie najczęściej, ale 
też i w Papryce na przykład.

Wracając do Mandarynki. Chodziła legenda miejska, że Tymon 
jest właścicielem.

Miałem przyjaciela, który był socjologiem i dorobił się jakiś tam 
pieniędzy. Miał parę budynków i  też parę biznesów. Andrzej Ma-
rossek był gościem bardzo energicznym, który wymyślił, że można 
założyć trójmiejską firmę płytową. Jako, że uwielbiał Maleńczuka 
i  Kazika, ale też Kobiety, Ściankę, itp., wpadliśmy na pomysł, że 
wydajemy alternatywne płyty, a  Mandarynka będzie naszym za-
pleczem. Trzecim macherem był Jacek Podworski, mój ówczesny 
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ul. Mickiewicza 49a, 70-385 Szczecin, tel. 666 732 666, 666 525 222, e-mail: estedent.eu@gmail.com, www.estedent.eu
Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel.  796 555 222, 957 819 973

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
stomatologia estetyczna Iwona Pawlak

menago i  przyjaciel, który został szefem Mandarynki i  prezesem 
wydawnictwa. Miałem też tam studio, w  którym kleciłem muzykę 
do Wesela. Przeżyłem tam wiele fajnych imprez,  m.in z nieodżało-
wanym Grześkiem Ciechowskim i całą Republiką, tuż przed śmier-
cią Grześka. Zanim Mandarynka stała się klubem, stanowiła biuro 
Biodro Records oraz artystyczny squat, w którym mieszkałem wraz 
z kumplami freakami - perkusistą Rorym, DJ Zibim i jego dziewczy-
ną Magdą, fajną tancerką i wreszcie z pianistą Sławkiem Jaskułke.  

 
Ale włóczyłeś się chyba wszędzie?
Jasne. Z  fajnych jeszcze miejsc, które pamiętam było jeszcze 

Siouxie. To był mały klub między tunelami u góry Monciaka. Taka 
salka z wygłuszeniem, gdzie pot i woda zbierały się na ścianie i nie-
co waliło grzybem. To był klub na godziny. Bywałem też w Sfinksie 
w latach 90. Paliliśmy jointy, piliśmy dziesiątki browarów, po czym 
pijani lądowaliśmy w morzu. 

 Plaża to obowiązkowy punkt programu. Przynajmniej latem. 

Molo też i  to często. Właśnie po imprezach kończyliśmy niczym 
kupa pijanych i  naćpanych Morrisonów. Było takie straszliwe lato, 
bodajże w 94 roku, kiedy po prostu było tak gorąco, że przełamałem 
pigment i zrobiłem się brązowy jak Indianin. Wtedy piliśmy głównie 
wódę z piwem. A jak się pije wódę z piwem, to trzeba wiedzieć, że 
wóda odbiera mózg, a piwo odbiera kontrolę nad pęcherzem. Zda-
rzało się, że człowiek budził się zlany potem i nie tylko. Pamiętam też 
imprezę, na której po pijaku usiłowałem poderwać swoją kuzynkę. 
Upał, wóda, głośna muzyka, towarzyski flirt... ocknąłem się z kuzynką 
na kolanach pośród piasków sopockiej plaży... I na szczęście zdołało 
do mnie dotrzeć, co jej proponuję. Szybko złapałem pion i odpro-
wadziłem do klubu. Na szczęście wygrał rozsądek.  

 
Dzisiaj masz jakieś miejsca swoje w Sopocie?
Nie.

No to cześć.
Cześć.
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Labi ryn t 
m ias ta    na    S.
Opowieści o mordercy, o prostytutce z Kaskady, o molu z zakładów odzieżowych Dana, historie 
o miejskim labiryncie na literę „S”. Szczecin w „Śpiewie szczerbatych mew”, spektaklu Teatru Ma-
łego, nie jest śliczny, wyjęty wprost z kolorowego folderu dla turystów. Nie znajdziemy tu Wałów 
Chrobrego, Filharmonii, bulwarów i parków. Za to dostaniemy nieoficjalną, zbudowaną z miej-
skich legend, wersję Szczecina, ubraną, w przesyconą czarnym humorem, ciemną jak miejskie 
podwórza, piosenkę. 

Wysłuchała: Aneta Dolega
Foto: Adam Fedorowicz

Makijaż i stylizacja: Sylwia Kaźmierowska
Kostiumy: Agnieszka Miluniec i Maciej Osmycki
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utorem tekstów, reżyserem i  jednym z wyko-
nawców jest pochodzący z  Wrocławia Ma-
ciej Litkowski, aktor Teatru Współczesnego. 
Muzykę skomponowała grająca w  spektaklu 
Barbara Lewandowska. Na scenie gra i śpiewa 
mocna i młoda ekipa Współczesnego: Maria 

Dąbrowska, Barbara Lewandowska, Magdalena Wrani-Stachow-
ska, Michał Lewandowski i  Maciej Litkowski. Piosenki wydane na 
płycie, oficjalnie światło dzienne ujrzą już 27 września (godz.16) na 
imprezie w Starej Rzeźni szczecińskiej Łasztowni. Zapytaliśmy Ma-
cieja Litkowskiego o piosenki, o  jego Szczecin i o co chodzi ze… 
szczerbatymi mewami.

Nie ufaj obcym z morskich stron / Za dużo mew, za mało wron.
Mewy pojawiły się zaraz po moim przyjeździe do Szczecina. Pa-

miętam obraz, jak za moim oknem toczyły zaciekłe walki o resztki 
jedzenia. Spodobało mi się, że mewy nie śpiewają tak pięknie jak 
inne ptaki. Są trochę dzikie, trochę groźne i bardzo szczecińskie. 
Jeden z moich starszych kolegów aktorów zapytał mnie, czy zdaję 
sobie sprawę z  tego, co kiedyś w Szczecinie, za czasów działania 
legendarnej Kaskady, znaczyło słowo „mewka”. Już po napisaniu 
piosenek dowiedziałem się, że tak określane były prostytutki. To 
pasuje do klimatu spektaklu, bo od samego początku zależało mi 
by te piosenki miały podwórkowy, uliczny charakter.

I  kaskadami leje się wódka nieczysta, / kaskadą grosze lecą 
za to zdrowie pań. /  Za śledzia płaci się najwyżej tysiąc trzysta, / 
a słony zawsze jest jak morze chudy drań.

Wszystko zaczęło się od wspomnianej Kaskady. Basia Lewandow-
ska opowiedziała mi historię tego lokalu, którą wcześniej sprzedał 
jej Przemek Głowa, o  tym jakie imprezy miały tam miejsce, kogo 
można było spotkać, kto się bawił, po sam jej tragiczny finał. Po 
tej opowieści zamarzył nam się musical. Oczyma wyobraźni zoba-
czyliśmy targowisko Manhattan na Niebuszewie i  tych ludzi sprze-
dających różne, czasem dziwne rzeczy, przed wejściem do niego. 
Wyobraziliśmy sobie, że na rozpoczęcie, ci sprzedawcy firanek i ze-
psutych odkurzaczy, nagle wstają i zaczynają tańczyć… (śmiech). Fi-
nalnie jednak powstała piosenka o Kaskadzie, a później następne. 

To miasto to ja dobrze znam, / w powietrzu syf, na butach szlam.
Szukając pomysłów na piosenki, kierowałem się bardzo subiek-

tywnym i  prywatnym odbiorem Szczecina. Historie takie jak ta 
o chłopaku, który zabił swoją matkę a później przebierał się w jej 
ubrania, by odbierać jej rentę, wydały mi się szalenie interesujące. 
Potem Marysia Dąbrowska podsunęła pomysł piosenki o gitarzy-
ście, który próbuje wyjechać z miasta by zrobić karierę i ciągle mu 
się nie udaje. Wydaje mi się czasem, że Szczecin to miasto setek 
nieodkrytych muzyków. Żałuję tylko, że nie napisałem piosenki 
o  jednym z  najpiękniejszych obrazków tego miasta, o  tramwaju 
jadącym nad jezioro Głębokie, pełnym plażowiczów z ręcznikami, 
leżakami i dmuchanymi krokodylami. Szczecin ogólnie nie jest ła-
twy do lubienia, ja się z nim na początku trochę wadziłem. To, co 
mnie uderzyło, gdy przyszedłem do teatru, to że mieszkańcy sto-
ją w obronie swojego miasta i chcą je jak najlepiej sprzedać. I  to 
jest super. Jednak dla osoby z zewnątrz odbiór Szczecina nie jest 
taki oczywisty i może przez to szukałem innych ścieżek, żeby się do 
tego miasta dobrać.

Błądzić to ludzką rzeczą jest, / znajdować boską musi być. / La-
birynt nazwę ma na S. / Ktoś w chowanego musi kryć

W Szczecinie urzeka mnie jego bezpretensjonalność. Jest w tym 
coś z  najlepszego klimatu lat 60. i  70., takiej zbiorowości, która 
swobodnie sobie funkcjonuje, nie aspirując do bycia w centrum 
świata. Pochodzę z  Wrocławia i  pomimo, że lubię swoje miasto, 
wracając do niego, widzę jak ono zaczyna coś udawać. Wrocław 

a



udaje Wrocław, Kraków udaje 
Kraków a  Szczecin jest poza 
tym. Jest autentyczny, nie ma 
w nim ściemy. Z drugiej strony 
istnieje to irytujące słowo „po-
tencjał”. Nie mogę już o  tym 
słuchać: o potencjale Łasztow-
ni, o  potencjale Śródmieścia, 
o potencjale ludzi, o potencja-
le kulturalnym, o potencjale są-
siedztwa jakim jest Berlin. Choć 
oczywiście jest parę rzeczy, któ-
re dałoby się wykorzystać le-
piej. Na przykład Śródmieście, 
na którym mieszkam. Czasami 
jest świetne przez to, że ktoś trzepie dywan na trzepaku, sąsiedzi ze 
sobą rozmawiają, wystawiają krzesła przed bramy… ale bywa też, 
że wieczorne spotkania wymykają się spod kontroli. I to Śródmie-
ście jest sporym kłopotem Szczecina. Do tego jeszcze nieoswojona 
przeszłość. We Wrocławiu ludzie nie mają problemu z niemiecką 

przeszłością swojego miasta, 
jest jakaś ciągłość historyczna. 
W  Szczecinie, z  nieznanych mi 
powodów, jest z  tym problem, 
co czasem widoczne jest przy 
wydaniu kolejnej książki Artura 
Liskowackiego, który w  swojej 
twórczości porusza ten temat. 
Reasumując powstały piosenki 
o  Szczecinie, pewnie nie o  ta-
kim, jakim on jest w istocie, ale 
o  takim, jakim widzi go ktoś, 
kto żyje tu tylko kilka lat. To 
piosenki o pewnym Szczecinie, 
o pewnej jego wersji. Wersji za-

słyszanej i nie do końca dokładnej, trochę zmyślonej, a trochę praw-
dziwej. Melancholijnej i okrutnej – jak baśń.

W tekście wykorzystano fragmenty piosenek 
ze spektaklu „ Śpiew szczerbatych mew”.
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KONKUrS FOTOGrAFiCZNy
Teatr Współczesny zaprasza do udziału w konkursie na fotografie, które 
będą korespondować w dowolny sposób z tytułem „Śpiew szczerbatych 
mew” (mile widziane prace związane tematycznie ze Szczecinem). Zdję-
cia w dobrej, oryginalnej  rozdzielczości można nadsyłać za pomocą 
wetransfer lub dropbox na adres: konkurs@wspolczesny.szczecin.pl do 
dnia 18.09.2015. Na laureatów czekają nagrody: płyty z piosenkami ze 
spektaklu „Śpiew szczerbatych mew” z autografami twórców, zaprosze-
nia na spektakle do Teatru Współczesnego i inne niespodzianki. Ponad-
to najciekawsze zdjęcia zostaną zaprezentowane w Starej rzeźni na 
wystawie towarzyszącej premierze płyty.   





Dob ro 
w ed ług     Soyk i

ego gwiazdą będzie Soyka Trio, na czele którego 
stoi Stanisław Soyka, wybitny wokalista jazzowy i 
popowy, znakomity instrumentalista i kompozytor, 
jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci pol-
skiej sceny muzycznej. 

Autor słynnej „Tolerancji”, której tekst jest bardzo 
aktualny, na pytanie o to co w życiu jest najważniej-

sze, odpowiedział bez zastanowienia: – Najważniejsza jest miłość, 
ta ewangeliczna – przekonuje artysta. – Miłość bliźniego. Ona 
uczy przekraczać słabości i minimalizować nasze egoizmy. 

Podczas koncertu w Starej Rzeźni (17 września, godz.19) usły-
szymy największe przeboje artysty ale również kompozycje z 
ostatniego albumu „Swing revisited”, który jest hołdem złożonym 
złotym czasom amerykańskiego swingu. Płytę tę Soyka nagrał ze 
skandynawskimi muzykami z Roger Berg Big Band. – Praca nad 

albumem jak to praca. Rozpoczęła się od fascynacji tematem, 
partnerami - w tym wypadku orkiestrą Rogera Berga - poprzez 
wybór repertuaru, próby i w końcu nagrania w studio – wymienia 
Soyka. – Moja miłość do jazzu nie przemija, zawsze się czułem z 
muzyką na swoim miejscu. Miałem pewnie trochę szczęścia, roz-
poznając swoje powołanie we wczesnych latach. Odebrałem też 
wspaniałe wykształcenie pozwalające na swobodny rozwój mojej 
sztuki.

Stanisław Soyka niewątpliwie jest postacią wybitną i legendą 
polskiego jazzu. Mógłby spokojnie złożyć „broń” i pójść na arty-
styczną emeryturę. On jednak z pokorą tworzy dalej, nie podda-
jąc się coraz to nowszym modom, bo jak twierdzi nie ma czasu 
ani głowy na obserwowanie tego co dzieje się na polskiej scenie 
muzycznej. Wie tylko jedno: – Należy wymagać od siebie, choćby 
inni nie wymagali – przekonuje na koniec.

rotary Club Szczecin Center oraz Stowarzyszenie SZTUKaTAK zapraszają na koncert chary-
tatywny, którego celem jest zebranie środków finansowych na pomoc dzieciom uzdolnionym 
muzycznie. „Bo dobro zawsze w sercu gra!” to hasło przewodnie koncertu. 

Autor Aneta Dolega / Foto: Andrzej Wiktor
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Byliśm y 
w inn ym 
wym ia rz e
Czy można stanąć oko w oko z komiksowym 
superbohaterem albo filmowym psychopatą? 
Okazuje się, że jest to możliwe. Prestiżowi udało 
się tego dokonać w centrum londynu. Co waż-
ne – z tego spotkania wyszliśmy bez szwanku. 

Autor / Foto: Andrzej Kus
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omiks – dawniej lektura przede wszystkim skie-
rowana do dzieci, dzisiaj – artystyczne dzieło 
sztuki. Trudno zliczyć ile, tylko w Polsce, ukazuje 
się tytułów oraz ilu przewija się w nim bohate-
rów. Komiksy kochają ludzie na całym świecie. 
Przekonaliśmy się o  tym w Londynie, podczas 
MCM London Comic Com. 

Ten, kto nie wiedział o trwającym konwencie komiksowym w hali 
Excell przy Royal Victoria Dock mógł być lekko zdziwiony. W metrze 
– pośród zwykłych pasażerów – moż-
na było dostrzec osoby przebrane za 
postaci z  japońskich kreskówek, za 
bohaterów Marvela czy herosów z wy-
dawnictwa DC. 

Po wyjściu z  metra wkroczyliśmy 
w  zupełnie inny, futurystyczny świat. 
Wszyscy sznureczkiem maszerowali 
w jednym kierunku: Spiderman obok 
Green Goblina, Batman obok Jokera, 
Luke Skywalker u boku Dartha Vadera, 
Superman, Hulk… i my. 

Kilkadziesiąt metrów od stacji metra 
– weszliśmy do ogromnej hali, a w niej 
były już dziesiątki tysięcy osób. 

– Tutaj jest niesamowicie! – przy-
znały nasze towarzyszki. – Nie czytamy 
komiksów, ale to miejsce robi nie-
prawdopodobne wrażenie. Trudno 
dostrzec nieprzebrane osoby. 

Fakt, ten kto nie posiadał choć 
drobnego komiksowego akcentu, wy-
glądał jak oderwany od rzeczywistości. 
W hali, porównywalnie dziesięciokrot-
nie większej od hali szczecińskich tar-

gów MTS, ustawione były tysiące stolików. Przy nich dla każdego 
coś dobrego: sterty wymyślnych komików, koszulki, szkice, komik-
sowe gadżety. Alejkami co chwilę maszerowały piękne bohaterki 
z  serii X-men, seksowne średniowieczne wojowniczki, umięśnieni 
miłośnicy Kapitana Ameryki czy Arrowa. Każdy w  stroju odwzoro-
wanym z aptekarską dokładnością. W centrum wydarzeń ustawiony 
był samochód Batmana rzeczywistych rozmiarów. Popularny, gigan-
tyczny Batmobile zbudowany został przez słynną amerykańską firmę 
tuningującą auta - West Coast Custom. Konwent był jednocześnie 

premierą gry Batman: Arkham Knight, 
która do sprzedaży trafiła na początku 
czerwca. 

Dodatkowa atrakcja to możliwość 
spotkania z bohaterami popularnych 
seriali oraz filmów. Tłumy przyciągały 
rozmowy z Gillian Anderson, Johnen 
Noble z Władcy Pierścieni, Sylvestrem 
McCoy z  Doctor Who, bohaterami 
NCIS, The Walking Dead no i wresz-
cie bohaterami hitowego serialu 
Arrow. W  pogawędce wzięła udział 
m.in. odgrywającą rolę Thei Queen, 
jednej z  głównych bohaterek - Willa 
Holland. Ciekawostką jest sposób 
prowadzenia takiej konferencji - zero 
barierek odgradzających od gwiazd, 
zero ochroniarzy. Każdy, kto miał tylko 
ochotę mógł zadać ulubionym akto-
rom dowolne pytanie. 

Podczas trzydniowego wydarzenia 
wzięło udział blisko 130 tysięcy osób. 
Kolejny konwent komiksowy, filmowy 
oraz gamingowy zaplanowany jest 
w dniach 23-25 października.

k
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NRD,    c z y li    Najl e ps z e 
Row e row e    Dro g i
Niedoceniana, a może nawet zapomniana, jednocześnie fascynująca, atrakcyjna i tajemnicza. 
To najlepsze określenia charakteryzujące niezwykłą krainę znajdującą się tuż obok Szczecina, 
ale już po niemieckiej stronie granicy. To świetne tereny na weekendowy wypad rowerowy. 
Szczególnie, że infrastruktury dla cyklistów możemy jedynie pozazdrościć.  

Autor: Daniel Źródlewski
/ Foto: Panna lu, Daniel Źródlewski



REKLAMA
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IEKAWE NIEOBECNOśCI

Startujemy z  Głębokiego. Kierujemy się na 
Dobieszczyn. W  pierwszej miejscowości po 
niemieckiej stronie — w małym Hintersee — war-
to zatrzymać się przy zabytkowym kościele z or-

ganami ze słynnego szczecińskiego warsztatu Grüneberga. Jednak 
najciekawszego już tu nie ma. Nazwa mówi, że jest to miejscowość 
„za jeziorem”, jednak żadnego jeziora tu nie ma. Ale było… Jezioro 
Albeckie (Ahlbecker See) wyschło ponad 200 lat temu, a pozosta-
łością po nim są malownicze mokradła na północ od miejscowości. 
Kolejną nieistniejącą atrakcją jest dawna linia kolei wąskotorowej. 
Do dziś przetrwał nasyp, ale pełni rolę… ścieżki rowerowej, którą 
nomen omen ruszamy na północ. Po drodze mijamy zrekonstru-
owane tablice z nazwami dawnych stacji.

ArKADIA LETNISKOWA

Nasypem rowerowym (sic!) docieramy do Rieth. To letniskowa 
miejscowość nad Zalewem Szczecińskim, zachwycająca idylliczną 
atmosferą. Warto zobaczyć zabytkowy kościół z ryglową wieżą oraz 
nowe rezydencje o ciekawej i odważnej architekturze. Jest wresz-
cie wzorowo zagospodarowana plaża z pomostami oraz kameralną 
mariną. Stąd świetnie widać Nowe Warpno oraz Riether Werder, 
czyli niezamieszkałą, lecz malowniczą wyspę z  ruinami folwarku 
i wiatraka. W sezonie w samym letnisku działa kilka kawiarni oraz 
pensjonatów. Polecamy kawę albo… piwo. Niemieckie prawo dla 
rowerzystów nie jest restrykcyjne – cykliści karani są za jazdę pod 
wpływem alkoholu dopiero od zawartości 1,6 promila alkoholu we 
krwi. To nie tylko efekt zaufania władz do społeczeństwa, ale przede 
wszystkim zasługa świetnej infrastruktury rowerowej. Polecam oczy-
wiście jedynie jedno piwo – dla orzeźwienia – i ruszamy dalej. 

ZIELONy rAJ

Po półgodzinnej jeździe wygodną, asfaltową szosą trafiamy do… 
zielonego raju. W Christiansberg swoje marzenia spełnili Walter Ka-
pron i Manfred Genseburg. Ponad 20 lat temu odziedziczyli ziemię, 
na której założyli zachwycający ogród. Do dziś osobiście dbają o każ-
dą roślinę, a rośnie tu kilka tysięcy unikatowych gatunków. Na ponad 
20 000 metrach kwadratowych można zobaczyć między innymi 250 
odmian funkii, ponad pół tysiąca rodzajów piwonii, setkę magnolii. 
Jest przepiękny ogród cienisty z ogromnymi paprociami czy impo-
nujący ogród wrzosowy, jest staw i alpinarium. Bilet wstępu 3 i 5 €.

MIASTECZKO KOŁO ZOO

Ruszamy na północ. Po drodze warto zatrzymać się w  Luckow 
przy przepięknym kościele „w kratę”. Stąd już tylko pół godziny 
jazdy do Ueckermünde (Wkryujście). Samo miasto kojarzone jest 
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PROFESJONALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA, TERAPEUTYCZNA I 
SEKSUOLOGICZNA DLA OSÓB DOROSŁYCH, DZIECI, MŁODZIEŻY.
OFERUJĘ SPOTKANIA INDYWIDUALNE, RODZINNE I DLA PAR Z 
JEDNYM LUB DWOMA TERAPEUTAMI ORAZ TERAPIE GRUPOWE.

Eliza Omelańczuk

Oferuję Państwu profesjonalną pomoc psychologiczną, terapeutyczną, seksuologiczną - aby 
wysłuchać Was, dać wsparcie i znaleźć rozwiązanie dla Waszego, może jeszcze nie określonego 
i wyrażonego problemu. Z mojej strony mogą liczyć Państwo na pełną szacunku życzliwości 
i zrozumienia atmosferę popartą zaangażowaniem, wiedzą i osobistym doświadczeniem.
Państwa motywacja do rozmowy jest moją motywacja do poznania Was i pomocy Wam.



z  ogrodem zoologicznym, jednak oferuje znacznie więcej - stąd 
propozycja: zostajemy na dłużej. Nocleg oferuje kilkadziesiąt hoteli 
i pensjonatów, są też kwatery prywatne. Ceny w tych ostatnich są 
wyjątkowo korzystne (za dwuosobowy pokój zapłacimy ok, 20–25 
€), a jeszcze korzystniejsze na dwóch polach namiotowym (od 3 € 
od osoby). Atrakcją samą w sobie będzie spacer uliczkami stare-
go miasta oraz bulwarami nad Wkrą, szczególnie, że system infor-
macji miejskiej jest perfekcyjny, z większością komunikatów także 
w  języku polskim. Obowiązkowymi punktami dla każdego turysty 
powinny być także Zamek Książąt Pomorskich, urokliwa Wallstrasse, 
Rynek Świński z sympatycznymi rzeźbami patronek placu, monstru-
alna ławka czy tuba dźwiękowa przy zamkowym tarasie oraz świet-
nie wyposażona plaża z  nowoczesną mariną. Na osobną uwagę 
zasługuje oferta gastronomiczna miasteczka – tutejsze restauracje 
specjalizują się w  rybach przyrządzanych według regionalnych 
receptur, warto także skosztować dań ze szparagów. Po kolacji — 
obowiązkowo — romantyczny spacer po przepięknie iluminowanej 
starówce. 

BAśNIOWE MOKrADŁA

Po nocy w urokliwym miasteczku ruszamy dalej! Po kilkudziesię-
ciu minutach jazdy docieramy do Mönkebude. To niepospolitej 
urody stara, rybacka wioska. Znajdziemy tu szeroką plażę z wiklino-

wymi koszami, wielką marinę, kilka restauracji (rybnych!) oraz nie-
zliczoną liczbę pensjonatów, urządzonych w zabytkowych chatach 
krytych strzechą. Proponujemy kawę w restauracji na przystani oraz 
spacer pośród zacumowanych w porcie luksusowych jachtów. Kilka 
kilometrów na zachód czeka nas jeszcze jedno zaskoczenie, tym ra-
zem przyrodnicze. Za wioską Bugewitz rozciągają się fenomenalne 
mokradła (Anklamer Stadtbruch). To przyrodniczy unikat na skalę 
europejską. Ścieżka rowerowa prowadzi groblą, którą jazda pozwa-
la znaleźć się w samym środku tego dziwu natury. Dziewicza roślin-
ność, niespotykane gdzie indziej gatunki zwierząt, a przede wszyst-
kim tajemnicza albo wręcz niepokojąca atmosfera... Jest w  tym 
miejscu coś baśniowego, coś, na co brakuje słów. Tu trzeba być. 

ŻAL WrACAć…

Powrót do Szczecina może zająć nawet 4 godziny. To co prawda 
niemal 70 km, ale dzięki dobrej infrastrukturze i wyjątkowej urodzie 
krainy trasa jest w zasięgu nawet dla niewytrawnych rowerzystów. 
Alternatywą jest dalsza podróż do Anklam (około 15 km) i powrót 
do Szczecina pociągiem z dogodną przesiadką w Pasewalku.

REKLAMA

Dzień pierwszy:
– Głębokie – Hintersee: ok. 25 km, czas przejazdu: 
   maksymalnie 2 godziny
– Hintersee – rieth: ok. 8 km, czas przejazdu: 30 minut
– rieth – Christiansberg: ok. 7 km, czas przejazdu: 
   ok. 25 minut
– Christiansberg – Ueckermünde: ok. 10 km, 
   czas przejazdu: 45 minut

Dzień drugi: 
– Ueckermünde – Mönkebude: 5 km, 20 minut
– Mönkebude – Bugewitz: 10 km, 40 minut

Powrót:  
– Bugewitz – Szczecin Głębokie: 65 km, 4,5 godziny 
– lub Bugewitz – Anklam: 15 km, 55
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Wygodny, nowoczesny, elegancki i uniwersalny. Taki w skrócie jest 
nowy SUV Lexusa.  Rano zawiezie dzieci do szkoły, w południe dostar-
czy zarząd firmy na spotkanie w eleganckiej restauracji, a wieczorem 
zaparkuje pod Filharmonią przed ważnym koncertem. Jest naszpikowany 
nowoczesnymi rozwiązaniami, które powodują, że nawet najkrótsza po-
dróż to ogromna przyjemność. 

Pełen 
LuKsus
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owy Lexus NX 200t wyposażony został w nowy  
dwulitrowy turbodoładowany silnik o mocy 238 
koni mechanicznych. Pozwala to rozpędzić auto 
do „setki” w zaledwie 7,1 sekundy. Z autem do-
skonale współpracuje automatyczna sześciostop-
niowa skrzynia biegów z trybem sekwencyjnym. 

Wyjątkowej stabilności dodaje napęd na cztery koła, a dokładniej na 
obie osie pojazdu (AWD). Przepiękny samochód wyróżnia również 
spalanie, które w cyklu mieszanym wynosi zaledwie 7,9 litra. 

Gdy zbliżymy się do auta uruchamia się podświetlenie ze-
wnętrznych klamek diodami LED. Po wejściu do środka mamy do 
czynienia z  pełnym luksusem. Skórzane siedzenia wykonane są 
z materiału o fantastycznej jakości. Są trwałe, a  jednocześnie bar-
dzo eleganckie i  wygodne. Wyjątkowość podkreślają drewniane 
elementy. Model Prestige posiada funkcję uruchamiania pojazdu 
za pomocą inteligentnej karty. Fotele przednie są wentylowane, a  
fotel kierowcy ma wbudowaną pamięć. Co to oznacza? Za każdym 
razem, gdy siądziemy za „kółkiem” i  odpalimy stacyjkę automa-
tycznie dostosowuje się do nas zarówno fotel, jak i kierownica. Do 
dyspozycji mamy 8-calowy multimedialny wyświetlacz. Dzięki nie-
mu możemy korzystać z bardzo dokładnej i aktualnej nawigacji, co 
ważne – w języku polskim. Do intuicyjnej obsługi multimediów służy 
nam specjalny touch-pad. Jego zasada działania jest analogiczna 
do rozwiązań znanych z komputerów przenośnych. Dodatkowy sys-
tem wibracyjny zapewnia informację zwrotną o tym, który przycisk 
na ekranie został wybrany. Charakterystycznym elementem Lexusa 
jest umieszczony – między dwoma wyświetlaczami dwustrefowej 
klimatyzacji – niewielki analogowy zegar. Bez wątpienia jest on eks-
kluzywną ozdobą całego wnętrza.

Japoński producent pomyślał także o osobach ceniących do-
brą muzykę i  jej niepowtarzalne brzmienie. W  Lexusie NX 200t 
znajdziemy ekskluzywny system nagłośnienia Mark Levinson z od-
twarzaczem CD/DVD z aż 14 głośnikami! Bardzo przydatnym roz-
wiązaniem jest kamera cofania z panoramicznym widokiem 360 
stopni dookoła samochodu. Dzięki tej funkcji możemy zapomnieć 
o  jakimkolwiek przytarciu karoserii. Nie można także nie wspo-
mnieć o bezprzewodowej indukcyjnej ładowarce do smartfonów, 
która znajduje się na środkowej konsoli. Oczywiście są także zwy-
kłe wejścia do ładowania. Jedno z nich znajdziemy nawet w ba-
gażniku.

Konstruktorzy nie zapomnieli o  bezpieczeństwie. Środek Lexu-
sa naszpikowany jest poduszkami powietrznymi. Są: dwustopnio-
we przednie poduszki powietrzne kierowcy i  pasażera, poduszki 
powietrzne boczne w  oparciach foteli przednich, boczne kurtyny 
powietrzne, poduszki chroniące kolana kierowcy i  pasażera. Jest 
również mnóstwo systemów wspomagających bezpieczeństwo: 
system ochrony przedzderzeniowej (PCS) ograniczający ryzyko 
obrażeń pieszych i  pozwalający ochronić ich życie, system moni-
torowania martwego pola (BSM), wspomagania jazdy pod górę 
(HAC), stabilizacji toru jazdy (VSC+), rozdzielający siłę hamowania 
(EBD), kontroli trakcji (TRC) czy nawet ostrzegania o niskim ciśnie-
niu w oponach (TPMS). 

Nowego Lexusa NX200t można zakupić w innowacyjnym leasin-
gu SmartPlan, w którym miesięczna rata wynosi już od 914 zł netto 
miesięcznie. SmartPlan pozwala użytkować samochód, gdzie firma 
może płacić raty nawet o 60% niższe w porównaniu do tradycyj-
nego leasingu. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo u szczeciń-
skiego dilera marki Lexus przy ul. Mieszka I 25.

wiĘcej w e-wydaniu na
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Lexus NX 200t

Prędkość maksymalna 200 km/h
Moc 238 KM

Przyspieszenie 1-100km/h 7, 7 s
Średnie zużycie paliwa 7,7 l benzyny
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uchar Akademii Bezpiecznej Jazdy i Kia Pican-
to na tydzień z pełnym bakiem - taką nagrodę 
zgarnęła najlepsza uczestniczka konkursu zor-
ganizowanego przez grupę Polmotor, na tere-
nie Azotów Arena. W  teście zręcznościowym 

z jazdy w trudnych warunkach wzięła udział wyłącznie płeć piękna, 
zadając kłam obraźliwym stereotypom, że kobieta za kierownicą to 
zagrożenie na drodze. Nie ma nic przecież lepszego, jak sprawny 
i… czarujący kierowca. O bezpieczeństwo pań, a  także ich dobre 
samopoczucie zadbało dwóch wytrawnych „driverów”: Tomasz Ku-
char, czołowy polski kierowca rajdowy, współzałożyciel Akademii 
oraz Kuba Bielak, trener kierowców, dziennikarz TVN Turbo i drugi 
pomysłodawca Akademii. Panowie byli do dyspozycji uczestniczek 
przez cały dzień. Kolejna impreza już za rok!                                        ad

uwaga, 
kobieta 
za kierownicą!
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Dostępne jest już pierwsze w historii BMW Serii 2 Gran Tourer. Sied-
mioosobowy van idealnie nadaje się na dalekie, rodzinne podróże. 
Model 218i przygotowany został w taki sposób, by spełnić oczekiwania 
nawet najbardziej wymagającej rodziny.

prorodzinne
BMW

czym jeŻdŻĘ?

Autor: Andrzej Kus / Foto Miguel Gaudencio
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ażdy, kto lubi bezpieczne, dalekie podróże 
w komfortowych warunkach powinien przyjrzeć 
się nowej ofercie BMW. Na rynku pojawił się mo-
del serii 2 Gran Tourer dla siedmiu osób. Jest on 
wyposażony w trzeci rząd siedzeń z dwoma sie-
dzeniami całkowicie chowanymi pod ruchomą 

podłogą dzięki czemu otwiera cały szereg dodatkowych możliwo-
ści. Komfort siedzeń jest niemal tak wysoki jak w drugim rzędzie. 
Nie jest to jednak typowy samochód rodzinny. Gdy spoglądamy 
na przód „dwójki” widzimy niskie, sportowe auto. W oczy rzuca się 
atrapa chłodnicy, która znajduje się poniżej reflektorów. Daje to 
dynamiczny wygląd niespotykany w tym segmencie samochodów.

BMW serii 2 Gran Tourer pod maską posiada półtoralitrowy ben-
zynowy silnik o mocy 136 koni mechanicznych. Do setki rozpędza 
się w niewiele ponad 9 sekund, maksymalna prędkość, jaką rozwija 
to 205km/h. Doskonały silnik pozwala osiągać bardzo korzystne 
wyniki spalania. W cyklu pozamiejskim zużywa zaledwie 4,7 l/100 
km. W cyklu mieszanym 5,4 l, a w mieście 6,6 l. Samochód w pod-
stawowym wyposażeniu oferowany jest z napędem na przednią oś. 
Opcjonalnie natomiast można zażyczyć sobie model z  napędem 
xDrive. Inteligentny napęd na cztery koła BMW xDrive idealnie do-
stosowuje się nawet do najtrudniejszych warunków pogodowych 
gwarantując lepszą trakcję w  każdych warunkach. xDrive i  układ 
dynamicznej kontroli stabilności (DSC) pozwala BMW zachować 
stabilność i pewny kurs. Odpowiednio rozdziela napęd na osie tak, 
aby zapobiec nadsterowności lub podsterowności, zwiększając 
przez to stabilność toru jazdy.

Wnętrze pojazdu prezentuje bardzo dużo miejsca dla wszystkich 
siedmiu osób. Auto wyposażone zostało w mnóstwo udogodnień. 
Szeroka przednia szyba, duże szyby boczne oraz oferowany opcjo-
nalnie szklany dach panoramiczny znakomicie doświetlają wnętrze 
światłem dziennym i jeszcze bardziej uwidoczniają jego lekkość.

W kokpicie BMW serii 2 Gran Tourer można bez obaw przewozić 
napoje – dzięki dwóm dużym uchwytom umieszczonym za dźwi-
gnią biegów. W kieszeniach przednich i tylnych drzwi zmieszczą się 
ponadto butelki o pojemności do 1,5 l. Kokpit BMW serii 2 Gran 
Tourer oferuje otwartą półkę nad konsolą środkową z miejscem na 
smartfon, okulary czy klucze oraz praktyczne schowki pod fotelami 
przednimi oraz pod siedzeniami w drugim rzędzie. Wszystkie istot-
ne elementy obsługi w kokpicie BMW serii 2 Gran Tourer są w typo-
wym dla BMW stylu zwrócone w stronę kierowcy. Wizualną korona-
cją wnętrza jest wolnostojący monitor pokładowy o przekątnej 6,5 
cala, który w połączeniu z konsolą środkową sprawiającą wrażenie 
zawieszonej w powietrzu odzwierciedla nowoczesny, lekki charakter 
wnętrza. Monitor umieszczony idealnie na wysokości wzroku dostar-
cza, np. w połączeniu z systemem nawigacyjnym, ważne informa-
cje w czytelny sposób – również przy niekorzystnym świetle. Nowe 
BMW, w zależności od wyposażenie posiada mnóstwo innych udo-
godnień: skórzaną, wielofunkcyjną kierownicę, z przodu i tyłu czuj-
niki parkowania, regulator prędkości z funkcją hamowania oraz asy-
stenta parkowania. Są czujniki deszczu, automatyczna klimatyzacja, 
alarm, przyciemniane szyby i wiele innych przydatnych rozwiązań.

Samochód można obejrzeć u  Dealera BMW Bońkowscy przy 
Rondzie Hakena. Jego cena zaczyna się od 100 tysięcy złotych, 
a w systemie ratalnym kosztować nas będzie już od 1400 zł mie-
sięcznie. 

wiĘcej w e-wydaniu na
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BMW serii 2 Gran Tourer
Pojemność 1,5 l

Moc 136 KM
Maksymalna prędkość 205 km/h

Średnie spalanie 5,4 l 
Spalanie w cyklu miejskim 6,6 l

Spalanie poza miastem 4,7 l
Cena 167 tysięcy złotych



Producent komfortowych, niezawodnych i prestiżowych aut marki Mer-
cedes słynie nie tylko z tego, że niezmiennie jest liderem w dziedzi-
nie technologii motoryzacyjnej, ale również proponuje swoim klientom 
nowatorskie zasady zakupu lub leasingu. Obecnie, na okres do końca 
września, wprowadził promocję, która jako Mistrzowska Oferta daje 
możliwość nabycia Mercedesa na bardzo dogodnych warunkach.

orzyści, jakie może odnieść klient w  ramach 
obecnej promocji wprowadzonej przez firmę 
Mercedes-Benz, wiążą się ze sposobami finanso-
wania oraz dodatkowym wyposażeniem samo-
chodów. Co warto podkreślić: dotyczą zarówno 
podmiotów gospodarczych, jak i  klientów pry-

watnych. Da się je zsumować – w różnych wariantach i dla różnych 
modeli – od kwoty ok. 3 tys. złotych do kwoty grubo ponad 20 tys. 
złotych.

Oto jak je prezentuje sama firma:
Wyjątkowej ofercie samochodów Mercedes-Benz towarzyszą te-

raz najlepsze możliwości finansowania zakupu. Pierwsza z nich to 
Lease&Drive Basic.

To najłatwiejszy i najlżejszy sposób na przyjemność z  jazdy no-
wym mercedesem. Nowa formuła leasingu, w której nie martwisz 
się o los samochodu po upływie okresu umowy – po prostu odda-
jesz go z powrotem do salonu Mercedesa. Płacisz tylko część war-
tości samochodu, więc raty są znacznie mniejsze od tradycyjnych! 
W  tym sezonie Mercedes poleca najniższe raty w  ofercie na 48 
miesięcy, z ustalonym limitem przebiegu na poziomie 80 tys. km. 
Wpłata własna to tylko 10% wartości samochodu.

Drugą opcję stanowi najszybszy leasing. Kierowany jest on do 
firm i biznesmenów zainteresowanych tradycyjną formą leasingu. 
Mercedes-Benz przygotował szeroką ofertę, standardową obejmu-

jącą okres 36 miesięcy. Wpłata własna pozostaje na poziomie 15%, 
zaś wartość końcowa to zwyczajowy 1%.

Trzeci wariant zakupu to Credit&Drive. Nowy rodzaj kredytowa-
nia w tej opcji, jest dostępny zarówno dla firm, jak i osób prywat-
nych, pozwala płacić niskie miesięczne raty i jeździć samochodem 
bez konieczności kupowania go na zawsze! Od nabywcy zależy, czy 
po upływie umowy samochód zostanie oddany z powrotem do sa-
lonu, zostanie wykupiony w jednej racie lub będzie spłacany nadal 
w miesięcznych ratach.

Czwarte miejsce to Kredyt dla mistrzów. W zależności od modelu 
samochodu Mercedes-Benz można wybrać jedną z  kilku korzyst-
nych opcji kredytowania. Producent przygotował kredyty z zerową 
stopą procentową, które można spłacić w dogodny sposób (system 
50/50 – połowa na początku, połowa pod koniec okresu kredytowa-
nia) lub w trzech ratach (system 33/33/33). Można także wybrać pro-
mocyjny kredyt z niską stopą oprocentowania już od 2,99% rocznie.

Klasa A oraz CLA
Teraz wybrane modele Klasy A  z  rocznika 2015 i  CLA można 

kupić z pakietem dodatkowego wyposażenia w specjalnej cenie. 
Pakiet wyposażenia zawiera: system PARKTRONIC z  asystentem 
parkowania i  reflektory biksenonowe. System PARKTRONIC z ak-
tywnym asystentem parkowania ułatwia kierowcy zaparkowanie 
samochodu w trudnych miejskich warunkach. Przy prędkości do 25 
km/h samochód sam wyszukuje równoległe miejsca parkingowe. 

FORMUłA nA LATO w salonach 
Mojsiuk ASO Mercedes-Benz
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Parkowanie odbywa się bez użycia kierownicy – kierujący używa 
gazu, hamulca i skrzyni biegów, resztę wykonuje samochód.

Oferowane w  tej promocji również do obu modeli reflektory 
biksenonowe są znacznie efektywniejsze jako światła mijania oraz 
światła drogowe. Oferują dużo silniejszy strumień światła, lepsze 
doświetlenie krawędzi jezdni oraz możliwość oświetlenia kierunku 
na ciasnych zakrętach. Dynamiczna regulacja świateł jest sterowa-
na czujnikami i  kompensuje zmiany położenia w  trakcie hamo-
wania, przyśpieszania i  jazdy z  obciążeniem. Dzięki temu lampy 
biksenonowe Mercedesa nie oślepiają kierowców jadących z na-
przeciwka.

Klasa B
Dla tej klasy promocja obejmuje linię Urban w skład której wcho-

dzi m.in.: siedemnastocalowe, niskoprofilowe obręcze kół ze sto-
pów lekkich dodają autu dynamiki, oraz chromowane elementy na 
atrapie chłodnicy i na listwach krawędzi a także tylnego zderzaka 
podnoszą urodę samochodu. Chromowane są też końcówki rur 
dwustrumieniowego układu wydechowego. W środku trójramien-
na, wielofunkcyjna kierownica sąsiaduje z elegancko wykończoną 
dźwignią zmiany biegów. Elementy wykończenia siedzeń są cha-
rakterystyczne dla topowych wersji tego mercedesa.

Reflektory w technologii LED oferowane w tej promocji do Klasy 
B dają kierowcy lepsze i przyjemniejsze dla oczu oświetlenie drogi 
i znaków. Barwa światła jest znacznie ocieplona i zbliżona do barwy 
światła dziennego. Same reflektory zaś są trwalsze i nowocześniej-
sze od tradycyjnych lamp.

Klasa E
Wybierając Klasę E, wygrywa się już na starcie! W  specjalnej 

ofercie otrzymuje się bogaty pakiet wyposażenia dodatkowego 
w  rekordowo atrakcyjnej cenie. W  jego skład wchodzi system 
PARKTRONIC, automatyczna skrzynia biegów, reflektory w  tech-
nologii LED z systemem Intelligent Light, możliwość wyboru po-
między linią wyposażenia AVANTGARDE lub ELEGANCE, przygo-
towanie do montażu nawigacji lub opcję linii AMG (dotyczy wersji 
silnikowej E 250 BlueTEC 4MATIC) – a wszystko to w jednym pa-
kiecie!

Linia wyposażenia AVANTGARDE podkreśla sportowy i innowa-
cyjny charakter limuzyny. Gwiazda Mercedesa w  tej linii umiesz-
czana jest na osłonie chłodnicy, chromowane listwy na karoserii 
i  końcówki układu wydechowego dodają drapieżności sylwetce. 
We wnętrzu sportowy styl wyznaczają: trójramienna kierownica wie-
lofunkcyjna, dźwignia biegów z elementami ze skóry nappa oraz 
specjalna tapicerka.

Z kolei linia wyposażenia ELEGANCE podkreśla najpiękniej-
sze i najbardziej wyszukane cechy designu Klasy E. Chromowane 
elementy ozdobne nadwozia, obręcze kół ze stopu metali lekkich 
i gwiazda Mercedesa na masce silnika odzwierciedlają prestiż mar-
ki. Elegancki charakter wnętrza budują: nastrojowe oświetlenie 
Ambiente, elementy ozdobne z drewna orzechowego i ekskluzyw-
na tapicerka z tkaniny Strasburg.

Reflektory z systemem ILS to reflektory ułatwiające bezpieczną jaz-
dę, z lampami LED. Minimalne zużycie energii idzie w parze ze zwięk-
szoną trwałością, a co najważniejsze – maksymalną jasnością oświe-
tlenia i niemęczącym wzroku światłem. Inteligentny system ILS LED 
dostosowuje rozdział światła do sytuacji jezdnej i przebiegu drogi.

Automatyczna skrzynia biegów 7G-TRONIC PLUS z  dźwignią 
DIRECT SELECT i  manetkami sterującymi na kierownicy. Siedem 
biegów do jazdy w  przód umożliwia wykorzystanie optymalnej 
prędkości obrotowej i bardziej dynamiczną jazdę przy mniejszym 
zużyciu paliwa. Nowa jednostka sterująca i oprogramowanie dają 
kierowcy bezpośredni kontakt z pojazdem i lepszą reakcję na ruchy 
pedałem gazu.

Pakiet Gwarancyjny
Dzięki zaletom Pakietu Gwarancyjnego kupujący ma pewność, 

że jego samochodem opiekują się najlepsi specjaliści z autoryzo-
wanych serwisów Mercedes-Benz, którzy korzystają tylko z  orygi-
nalnych części. Utrzymanie luksusowego samochodu nie musi być 
drogie, a klient decydujący się na sprzedaż pojazdu, zyskuje dodat-
kowy atut – pojazd z dodatkową ochroną jest wart więcej.

Pakiet Gwarancyjny to także lepsza wartość rezydualna samo-
chodu, która w znacznym stopniu przekłada się na wysokość raty 
miesięcznej. Pakiet ten polecany jest nie tylko małym przedsiębior-
stwom, lecz także wielkim korporacjom.

Po szczegóły tej oferty zapraszamy do salonów firmy Mojsiuk – Autoryzowanego Dealera samochodów Mercedes-Benz 
do końca września br. w Starych Bielicach k/Koszalina tel.: 94/34 77 372 oraz w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 88 tel.: 91/48 08 712.

motoryzacja 59 
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ReJS 
WieLką 
RyBą
Autor: Aneta Dolega / Foto: Materiały prasowe

To najbardziej doświadczona firma promowa pływająca do Skandyna-
wii. Ponad trzynaście milionów pasażerów i blisko 40 lat trady-
cji. Polferries zaczynało skromnie, jako Polska Żegluga Bałtycka 
w latach 70., by po latach stać się jednym z najpopularniejszych 
przewoźników turystycznych na tej trasie.

p



o przepłynięciu ogromnej liczby mil morskich, 
marka z sukcesem żegluje po wodach Bałtyku or-
ganizując ze Świnoujścia i Gdańska wycieczki do 
najciekawszych i  najodleglejszych zakątków kró-
lestwa Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii. W ofer-

cie można znaleźć noclegi w hotelach w całej Skandynawii, pobyty 
wypoczynkowe w uroczych domkach na Bornholmie, czy Wyspach 
Alandzkich. Można wybrać się na wyprawę szlakiem Wikingów czy 
zobaczyć norweskie fiordy lub bajkowe klify duńskiej wyspy Mon. 
Ze Świnoujścia promy płyną do malowniczego Ystad, skąd mo-
stem Oeresund łączącym Szwecję z Danią można się dostać w ok. 
1 godzinę do Kopenhagi. Klientom biznesowym, Polferries oferuje 
wyjazdy konferencyjne, szkoleniowe i  integracyjne. Te wszystkie 
atrakcje mają miejsce na trzech promach należących do marki: 
M/F Mazovia, M/F Wawel i M/V Baltivia. Szczególnie pierwszy z nich 
zwraca uwagę. Zbudowany w 1996 roku i gruntownie zmodernizo-
wany trzy miesiące temu, jest w stanie przewieźć tysiąc pasażerów, 
którzy mają do dyspozycji wygodne kabiny o różnym standardzie. 
Na pokładzie promu znajduje się kafeteria, która serwuje zdrowe 
i  smaczne posiłki, kawiarnia z  dyskoteką oraz kasyno, w  którym 
można pograć, m.in. w  Black Jacka. M/V Mazowie przyciąga nie 
tylko wygodnymi i przyjemnymi warunkami podróżowania, ale tak-
że wyjątkowym designem. Otóż dziób promu został pomalowany 
przez jednego z najbardziej znanych na świecie artystów street-ar-
towych, Mariusza Warasa. Prace gdyńskiego twórcy zdobią budynki 
największych miast świata takich jak Nowy Jork, Los Angeles, Paryż 
Dżakarta czy Bogota. Dzieło Warasa to inspirowana łowicką wyci-
nanką grafika mająca kształt wynurzającej się z morza ryby.

Żeglarstwo 61 
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REKLAMA

Regaty w wielkim stylu

Radek Kowalczyk to trzeci Polak w histo-
rii, który ukończył ten arcytrudny wyścig 
(w 2011r.) i pierwszy, który chce w nim wy-
startować jeszcze raz.

Start zaplanowano na 19 września 2015. 
Trasa poprowadzi z  Douarnenezz Francji 
z przystankiem w Lanzarote na Wyspach Ka-
naryjskich, a następnie do Pointe-a-Pitre na 
Gwadelupie.                                                     ak

Szczeciński żeglarz, Radosław Kowal-
czyk weźmie udział w najtrudniejszych rega-
tach atlantyckich Mini Transat. 

Tegoroczne zmagania z  żeglarzami ca-
łego świata na trudnych wodach Morza 
Irlandzkiego i  Zatoki Biskajskiej zakończyły 
się wywalczeniem miejsca na liście starto-
wej do Mini Transat. Eliminacje nie są ła-
twą sztuką. Radosław Kowalczyk ponownie 
udowodnił, że jest liczącym się żeglarzem 
na świecie. Tym razem startuje na nowocze-
snym jachcie CALBUD, wyprodukowanym 
w szczecińskiej stoczni jachtowej Yacht se-
rvice. 

– Tegoroczna, 20. edycja regat Mini 
Transat, to 4020 mil morskich przez jesien-
ny Atlantyk na trasie z  francuskiego portu 
Douarnenez, z  przystankiem na Lanzarote 
(Wyspy Kanaryjskie), do Pointe-à-Pitre na 
Gwadelupie – opowiada Radek. – Te wy-
jątkowe regaty rozgrywane są na jachtach 
o długości 6, 5 metra, gdzie miejsca w kabi-
nie jest tyle, co pod stołem. Żeglarze płyną 
samotnie przez ok. 40 dni i nie mogą korzy-
stać z żadnego wsparcia z lądu ani z kompu-
terów nawigacyjnych. 

Radek popłynie 
po zwycięstwo
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Szczecin regatami stoi albo raczej pły-
wa i to w mistrzowskim stylu. Przed nami ko-
lejne spektakularne wydarzenie związane z 
wodą, rywalizacją i żaglami.

Tym razem na Jeziorze Dąbskim nie 
zabranie ani emocji sportowych, ani tych 
związanych z podziwianiem wyjątkowych 
jednostek pływających. Już 12 i 13 wrze-
śnia Yacht Klub Polski Szczecin zaprasza na 
Regaty YKP Szczecin Cup 2015. Na miłośni-
ków zmagań na wodzie czekają dwie trasy 
do pokonania. W sobotę Regaty zostaną 
rozegrane pomiędzy Szczecinem a Lubczy-
ną, natomiast w niedzielę 13 września trasa 
będzie przebiegać w przeciwnym kierunku, 
czyli Lubczyna - Szczecin. Szczegóły prze-
biegu trasy określi arcyważna Instrukcja Że-
glugi. Na zwycięzców czeka Puchar Mariny 
Club. 

Dodatkową atrakcją imprezy będzie 
świętowanie z okazji rozbudowy marin 
OSiR Goleniów oraz Marina’Club. W czasie 
wydarzenia podziwiać będzie można także 
Oldtimery KLR, czyli stalowe i drewniane 
jachty zbudowane do 1970 r. Wydarzenie 
jest organizowane dzięki wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego.                                        ad

Chłopak, dziewczyna, pies i dwadzie-
ścia dwa tygodnie na morzu. W paździer-
niku rusza Sea Escape, czyli licząca sobie 
4 tysiące mil śródziemnomorska wyprawa 
Macieja, Ani i  ich psa Korby, pod cichym 
patronatem Prestiżu (relacja z wyprawy na 
Facebooku).

–  Pierwszy etap podróży zaczyna sie 
w  Biogradzie w  Chorwacji 11 październi-
ka i  kończy 12 marca w  2016 roku, w  tym 
samym miejscu. W  drodze na zachód pły-
niemy, m.in. przez południowe Włochy, 
wschodnią Sycylię, Maltę, południową Sar-
dynię, Baleary i Hiszpanię. W powrotnej dro-
dze z Balearów popłyniemy przez Cieśninę 
Św. Bonifacego do Fiumicino pod Rzymem 
i  wzdłuż wybrzeża Włoch na południe do 
wschodniej Sycylii – wymienia jednym 
tchem Maciej Broniszewski, pomysłodawca 
rejsu. – Trasa powstała w wyniku kompromi-
su między podróżowaniem i żeglowaniem. 

– Początkowo mieliśmy bardzo radykal-
ne rozwiązania, sprzedajemy mieszkania, 
rzucamy prace, kupujemy jacht i z oszczęd-
ności pływamy po świecie – mówi Maciej. 
– Ale zaczęliśmy się zastanawiać czy to nie 
jest zbyt duży „hardcore”.  Może lepiej nie 
palić za sobą wszystkich mostów i zrobić to 
w bardziej przemyślany sposób? 

Na forum żeglarskim Maciej trafił na 
Czarka, który poszukiwał kogoś do projek-
tu żeglarskiego na jesień-zimę na Morzu 
Śródziemnym. Okazało się, że kupił jacht - 
Bavaria 37 Cruiser i że chciałby go zagospo-
darować poza sezonem letnim. Dodatkowo 
właściciel jachtu miał pomysł sprzedaży 
wolnych miejsc oraz ewentualnego samofi-
nansowania się jachtu i wyprawy. I tak naro-
dził się pomysł powstania Sea Escape. 

Ucieczka na morze – Idea jest taka, że my z  Anią i  Korbą 
(pies) pływamy, zwiedzamy świat, jemy 
śródziemnomorskie pyszności, a przy oka-
zji zabieramy chętnych na rejsy i poznaje-
my super ludzi  – dodaje Maciej. – Po pół 
roku będziemy już wiedzieli czy chcemy to 
robić dalej.                                                        ad
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Sprawdź!
www.tlsdeveloper.pl
tel. 601 561 777

SMART HOUSE
Budujemy nowy standard ..

System inteligentnego domu FIBARO teraz w ofercie!
Dom 160 m² już od 599.000 zł z VAT!"
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Piękne 
MeBLe
Foto: materiały prasowe

nie bez powodu nazywane są an-
tykami przyszłości. Meble Luna 
Design, teraz dostępne dla 
każdego. W przyszłości, dzięki 
prostej formie i swojej wyjąt-
kowości, staną się przedmiota-
mi poszukiwanym przez kolek-
cjonerów pięknych rzeczy. 
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o meble o  ponadczasowej elegancji, łączące 
kilkudziesięcioletnią tradycję z nowoczesnymi 
rozwiązaniami. W  większości wykonane 
zostały ze szlachetnych gatunków drewna, 
takich jak: orzech, dąb, czereśnia, jesion, 

buk, wiąz i jawor. Dodatkowo w drewnianych blatach stołów z serii 
Saga zachowane zostały sęki, które wypełnione są, m.in. płynnym 
aluminium. Meble Luna Design są minimalistyczne i  stylowe. 
Czerpią m.in. z  japońskiej prostoty jak stoły i  komody z  serii Zen 

SAGA

MASSIMO

SeGRetARIO

SAGA



czy z włoskiego renesansu jak łóżka Lounge i Yasmin. Piękne, wy-
godne i bardzo praktyczne. Większość modeli łóżek ma możliwość 
wyboru kształtu zagłówka. 

Te designerskie łóżka oraz inne meble, to dzieło pochodzącego 
z Kolonii architekta Maximilina Hoeflinga, laureata Red Dot Design 
Award – nagrody zwanej Oscarem designu, uważanej za najbardziej 
prestiżowe wyróżnienie w  dziedzinie wzornictwa.  Produkowane 
w Polsce są idealne dla ludzi ceniących wysoką jakość i  komfort. 
Na życzenie klienta meble mogą zostać wykonane według indywidual-
nych wymiarów i projektów.

Szczecin – Centrum, ul. Chodkiewicza 6 (TUrZyN), tel. 91 485 05 55, pn. –  pt. 10-18
Centrum Meblowe Top Shopping, ul. hangarowa 13 / Struga (PArTEr), tel. 91 469 52  91, pn.-sb. 10–20, nd. 10-16
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LUNA LOUNGe

YASMIN

LUNA ZeN



d o  d o m u  i  b i u r a

W Y P O C Z Y N E K

A N T I G U A
lekka, nowoczesna linia

SOFY ROM DO WYBORU
- wielkość co 20 cm
- funkcja spania
- funkcja elektrycznego 
  relaksu
- 500 tkanin i skór
w w w . r o m . b e

Bez obowiązkowego ubezpieczenia
RATY 30x0%

S z c z e c i n  –  C e n t r u m
ul. Chodkiewicza 6 (TURZYN)
tel. 91 485 05 55, pn. –  pt. 10-18
Centrum Meblowe Top Shopping
ul. Hangarowa 13 / Struga (PARTER)
tel. 91 469 52  91, pn.-sb. 10–20, nd. 10-16

CENA SOFY 3 OSOBOWEJ
OD 3453 ZŁ

HIT

Aranżacja wnętrz - GRATIS

ART TOP piekne meble do biura - www.mdd.pl

MDD - Mito

MDD - OgiAMDD - OgiQ
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o  bardzo dobry lekarz, z  każdym pacjentem po-
rozmawia", "Byłam w urzędzie i tam taka miła pani, 
uprzejma i uśmiechnięta we wszystkim mi pomo-
gła", "Znakomity kafelkarz, ani razu nie przyszedł 
do pracy napity i wszystko w  terminie zrobione". 
Znacie to? Ten zachwyt nad nadzwyczajną facho-
wością? Radość z  odkrycia uprzejmej pani z  wa-

rzywniaka, która odradza nam kupienie rzodkiewki, bo trochę zwię-
dła. Zdziwienie na widok łysego młodzieńca w złotych łańcuchach 
i  niebieskich tatuażach, który ustępuje miejsca starszemu panu 
w  tramwaju. Zachwyt nad sposobem wyrażania myśli za pomocą 
dawno niesłyszanych słów... Przywykliśmy do powierzchownej byle-
jakości. Szybko, niedbale, byle dużo i drogo. Byle „odpukać” swoje 
w pracy. To taka uciążliwa pozostałość po czasach słusznie minio-
nych. "Czy się stoi, czy się leży..." to hasło wciąż się pałęta po naszej 
codzienności. A osoby rzetelnie wykonujące swoje zawody wciąż 
wzbudzają w nas zaskoczenie.

Fenomen popularności niektórych knajpek i punktów żywienia 
w  których jest smacznie, sympatycznie i  szybko, to dowód na to, 
że można. Tak, można smacznie i normalnie. Prawdopodobnie pa-
nowie prowadzący pysznego burgera niedaleko "Bombaju", albo 
mają serce do tego co robią, albo robią to uczciwie, a może nawet 
jedno i drugie? "Na Kuncu korytarza", "Radecki" i może ze trzy jesz-
cze restauracje szczecińskie z prawdziwego zdarzenia, do najtań-
szych nie należą, ale do najsmaczniejszych i owszem. Bo Szefowie 
stoją nad każdym daniem dbając o  jakość, świeżość i  takie tam, 
w wielu innych miejscach nieistotne sprawy. Robią swoje. Tak po 
prostu. Skoro zapraszają ludzi na obiad, to przygotowują dla nich 
to, co sami zjedliby ze smakiem. Lekarz odpowiadający wyczerpu-
jąco na pytania zatroskanej rodziny chorego też robi swoje. Żad-
nych cudów i nadzwyczajności. Po to wybrał ten zawód. Podobnie 
jak urzędnik przedkładający pomoc zagubionemu petentowi nad 
kolejną przeplotkowaną kawkę z psiapsiółką...

Wiele z naszych niepowodzeń, z maleńkich, codziennych upier-
dliwości kładziemy na karb boguducha winnego Kraju, rządu, poli-
tyków... A tak z ręką na sercu, tak naprawdę, to MY stwarzamy sobie 
problemy. Przez lekceważące podejście do tego co i  jak robimy. 
Na wielu frontach codziennego zmagania się z Życiem. Obrzydliwą 
zupę za trzydzieści złotych ugotował kucharz, który nie lubi swojej 
pracy. Jej smak zaakceptował jego szef, który nie lubi swojej knajpy. 
Cała tajemnica.

Wakacyjne podróże, nawet te do tzw. krajów uboższych cywiliza-
cyjnie, dają nam możliwość przekonania się na własnej skórze, że 
z usługami w Polsce nie jest różowo. Jakże słabo wypadają porów-
nania sympatycznej i czystej sprzedawczyni owoców na plaży w Ke-
nii, czy Sri Lance, z polskim gburem (płci dowolnej), który z ponurą 
i znudzoną miną rzuca na stolik coś co w menu figuruje jako "dorsz 
panierowany".

Nie idźmy tą drogą! Drogą gloryfikowania tego co normalne 
i  zgodne ze standardami. Pracownik usług jest od usługiwania. 
Urzędnik, od urzędowania, a konsument od konsumowania.

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

Dziwaczna
normalność
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A tak z ręką na sercu, tak naprawdę, 
to My stwarzamy sobie problemy. 
Przez lekceważące podejście do 
tego co i jak robimy. Na wielu frontach 
codziennego zmagania się z Życiem.



Szczecin 
ul. Rayskiego 26/1

Pn - Pt: od 8:00 do 18:00
Soboty: od 8:00 do 15:00

Koszalin 
ul. Marszałka Piłsudskiego 1

Pn - Pt: od 8:00 do 18:00
Soboty: od 8:00 do 17:00

Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 16 A-G/5

Pn - Pt: od 8:00 do 18:00
Soboty: od 8:00 do 17:00

Wędliny
z charakterem
robione na miejscu
Prawdziwe wędliny wytwarza się  
właśnie tutaj. W Manufaktorii  
wędliny robi się na miejscu, bez  
dodatków i ulepszaczy, za to na  
bazie naturalnych przypraw.  
Wędzone drewnem zyskują  
niepowtarzalny aromat i smak.  
Na miejscu, w sklepie 
o klimatycznym wystroju, możesz  
nie tylko zobaczyć, jak powstają  
wędliny, ale i ich skosztować.  
Spróbuj koniecznie!

www.manufaktoria.pl      manufaktoria

Manufaktoria_ogloszenie_OK.indd   1 2015-07-16   14:17:55
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Risotto z grzybami 
na czerwonym winie
 
Składniki:
• 100 g suszonych grzybów, użyliśmy 
   borowików i podgrzybków
• 200 ml czerwonego, wytrawnego wina 
• 350 g ryżu do risotto
• 1 cebula, posiekana
• 1 ząbek czosnku, posiekany
• 4 pomidory, posiekane (użyliśmy 
   całych z puszki, bez zalewy)
• natka pietruszki, posiekana
• 40 g parmezanu, startego
• ok. 1, 5l warzywnego wywaru
• listki z 2 gałązek rozmarynu, posiekane
• kilka liści szałwii, posiekane
• kilka liści bazylii, posiekane
• 2 łyżki oliwy
• 40 g masła
• sól, pieprz

Grzyby moczcie w zimnej wodzie ok. 1 godzinę, 
odcedźcie i posiekajcie. Na głębokiej patelni 
rozgrzejcie oliwę z masłem, wrzućcie cebulę, 
czosnek i zioła, smażcie aż warzywa zmiękną. 
Dodajcie posiekane pomidory i smażcie ok. 15 
minut. Dodajcie grzyby, posólcie i popieprzcie 
do smaku, gotujecie kolejne 15 minut. Wsypcie 
ryż, wymieszajcie, aż cały ryż pokryje się sosem. 
Dodajcie wino i czekajcie aż odparuje. Dodaj-
cie pietruszkę. Stopniowo dodawajcie wywar, 
po 200-300 ml, czekajcie aż ryż wchłonie jed-
ną porcję, potem dodajcie następną. Wszystko 
potrwa do ok. 30 minut. Podawajcie ze świeżo 
startym parmezanem. Smacznego!

Smaczne grzybobranie
Można je suszyć, marynować, smażyć, gotować i zamrażać. Pasują właściwie do każdej potrawy, sprawdzają się na pizzy, 
w pierogach, pod postacią zupy, jako składnik sosu i przekąski do wódki. Są idealnym dodatkiem, a własnoręcznie zebrane 
smakują najlepiej. Jest ich aż 120 gatunków, ale tylko niewielka część nadaje się do zjedzenia. Grzyby. Nie sposób ich nie lubić. 
Ich czas zaczyna się w czerwcu a kończy w październiku, szczytem grzybobrania jest wrzesień. Do dzieła zatem i do gotowania!



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.
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Grzanki z kurkami 
i tymiankiem
 
Składniki:
• 3-4 kromki chleba, 
   jaki lubicie
• 80-100 g kurek, 
   oczyszczonych i umytych
• 1 mała cebula
• 1 łyżka masła
• 2 łyżki Sherry
• listki z 6-8 gałązek 
   tymianku
• sól
• pieprz

EINTOPF

Na patelni rozpuśćcie po-
łowę masła i wrzućcie kurki, 
smażcie chwilę i następnie 
zmniejszcie ogień, przykryj-
cie i duście ok. 10-15 minut, 
odcedźcie. Na tej samej pa-
telni rozpuśćcie resztę masła, 
wrzućcie cebulę i smażcie aż 
się zeszkli, dodajcie kurki, ty-
mianek i Sherry. Gotujcie aż 
Sherry się zredukuje. Posól-
cie i popieprzcie do smaku. 
Zwilżone kromki chleba mo-
żecie wrzucić na 10 minut do 
pieca (180'C), albo podsma-
żyć chwilę na suchej patelni. 
Na kromki wyłóżcie kurki. 
Możecie posypać świeżym 
tymiankiem, bądź natką, jeśli 
lubicie. Smacznego!
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LATO TRWA
dObRA, smAcznA eneRgiA!! 

najlepsza jakość!! 
 #fOOd_is_my_besT_fRiend

nAJwyższe stAndArdy w tworzeniu i ProdukcJi Pozwoliły nAm 
nA zbudowAnie kuchni oddAneJ nAturze, będąceJ odbiciem nA-
szeJ filozofii zdrowego, wArtościowego JedzeniA.
gwArAncJą wysokieJ JAkości i wyJątkowego smAku Jest nAsze 
PrzekonAnie w to, że nA efekt końcowy PrAcy kuchArzA nAJ-
większy wPływ mA Produkt wyJściowy.
wszystko, co dlA ciebie PrzygotuJemy Jest wynikiem nAszego 
zAAngAżowAniA, ProfesJonAlizmu orAz głębokieJ wiAry, w to, 
co robimy. i wiAry, że robimy to dobrze.



Skorzystaj z 30% rabatu na sushi na 
miejscu i na wynos do końca września

Świętuj 
z nami 
16 urodziny 
Jin Du!

Szczecin, al. Jana Pawła II 17  
tel. 91 489 34 68

www.jindu.pl 
www.facebook.com/restauracjajindu

Szczecin, al. Piastów 1
tel. 91 484 36 18

www.sake.szczecin.pl 
www.facebook.com/RestauracjaSake

Restauracja



Jak Pan trafił do Szczecina i do restauracji Paula? 
Przez żonę (śmiech). Tak się składa, że moja żona jest Polką, po-

znaliśmy się w  Północnej Irlandii, skąd pochodzę. W  Szczecinie 
jestem już od pięciu lat, choć mieszkamy z rodziną w Niemczech, 
niedaleko granicy, w uroczej okolicy, pośrodku niczego (śmiech). 
Wcześniej byłem zastępcą szefa kuchni na dużym statku wyciecz-
kowym należącym do włoskiego armatora. Zarządzałem tam ekipą 
60 kucharzy, przygotowując dania niemal z każdego zakątka świata. 
Do Paul’s Fantasia trafiłem w styczniu, kiedy skończył się mój kon-
trakt na statku.

Jak odbiera Pan to miasto? Jakie były pana pierwsze wrażenia 
po wylądowaniu tutaj?

Szczecin bardzo różni się od Belfastu. To zupełnie inna kultura, 
mentalność, sposoby robienia tych samych rzeczy. Żyjąc tutaj nie 
zawsze było mi łatwo, ale miałem to szczęście spotkać na swej dro-
dze Paula. Paul, jak wszyscy wiemy (śmiech), jest Norwegiem i jest 
do mnie bardzo podobny. Mamy ten sam rodzaj mentalności, tę 
samą wizję restauracji. Wiemy, po co to robimy. Śmiem twierdzić, 
że Paul’s Fantasia jest unikalnym miejscem na tle innych, lokalnych 
restauracji.

Na czym według Pana ta unikalność polega?
Już samo wnętrze wygląda inaczej niż byśmy się tego spodzie-

wali. Nie czuć, że jesteśmy w lokalu gastronomicznym tylko w domu 
osoby, która zbiera przedmioty z  duszą. Tu wszystko jest bardzo 
„vintage”. Druga rzecz to jedzenie, jakie tutaj serwujemy. Wszystko 
jest oparte na świeżych i oryginalnych produktach. Zależy nam na 
wysokiej jakości przygotowywanych potraw, staramy się być cały 
czas o krok przed innymi.

Pochodzi Pan z Północnej Irlandii, pracuje w Szczecinie w nor-
weskiej restauracji a mieszka w Niemczech. Ciekawy miks kultu-
rowy…

A kto powiedział, że życie musi być nudne (śmiech). To dość eks-
cytująca mieszanka, przyznaję. Traktuje to jako kolejne wyzwanie, 
ciekawe doświadczenie. Dobrze, kiedy nasze życie się ciągle zmie-
nia, stagnacja to nic dobrego. Na początku, po mojej przeprowadz-
ce do Szczecina, wcale nie było łatwo mi znaleźć pracę, ponieważ 
nie znam języka polskiego. Przeprowadziliśmy się na zachodnią 
stronę granicy i  wkrótce znalazłem pracę na statku. I  tak jak już 
wspomniałem, na początku zeszłego roku trafiłem tutaj.

Porozmawiajmy przez chwilę o  jedzeniu. Kuchnia, którą Pan 
serwuje w restauracji jest bliska tej, na której się Pan wychował?

W pewnym sensie tak, W Północnej Irlandii jest bardzo dużo re-
stauracji serwujących owoce morza i ryby. Z tego też słyniemy, ale 

irlandczyk, który gotuje norweskie jedzenie w Polsce, mieszkając w Niemczech? Takie rzeczy tylko 
w Szczecinie, a dokładnie w restauracji Paul’s Fantasia. Znany z doskonałej kuchni bazującej na skan-
dynawskich przysmakach lokal (za łososia tutaj można dać się pokroić w plasterki), hołduje najlepszym 
tradycjom zdrowego odżywiania, serwując dania oparte na świeżych rybach i owocach morza. Za te 
niezwykłe doznania kulinarne odpowiada szef kuchni, pochodzący z Belfastu - Bobby Smyth.

Irlandczycy również bardzo lubią baraninę. Podział wygląda tak: 
baranina, jedzenie i łosoś (śmiech).

A jaka jest specjalność szefa kuchni?
Świeże ryby. Do restauracji sprowadzamy ryby i  owoce morza 

z Norwegii. Zawsze świeże, przewożone są w odpowiednio niskiej 
temperaturze. Mamy doskonałego łososia, który do naszej kuchni 
przyjeżdża na lodzie wprost z norweskich fiordów i krewetki głębo-
kowodne z morza Arktycznego. Nie uznajemy mrożonek i półpro-
duktów. W Paul’s Fantasia wszystko jest najlepszej jakości.

Dziękuję za rozmowę

ul. Axentowicza 1A, Szczecin, tel. +48 604 146 604, e-mail: restaurant@jennifer-co.eu, Facebook: www.facebook.com/PaulsFantasia

rozmawiała: aneta Dolega

łosoś 
i cała reszta
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Restauracja Jin Du powstała 09.09.1999 r. W numerologii chiń-
skiej cyfra 9 oznacza wysoki poziom rozwoju i  jest równoznaczna 
z hasłem „długowieczny”. Czy to ze względu na magiczne działanie 
liczb, czy dzięki rzetelnemu podejściu do pracy zespołu Jin Du, już 
od 16 lat mamy w Szczecinie miejsce, w którym możemy poznać 
smak prawdziwych Chin. Właściciel restauracji, Yuanming Wang, już 
w Pekinie uchodził za smakosza, więc podaje nam to, co najlepsze 
w jego ojczystym kraju. Jin Du serwuje dania przygotowane zgod-
nie z tradycyjnymi recepturami. Szefowie kuchni, którzy pochodzą 
z Pekinu i Kantonu, starają się oddać oryginalny charakter dań, jed-
nocześnie dostosowując go do gustu polskich gości. Przebojem re-
stauracji jest pieczona kaczka po pekińsku, podawana w plastrach 

z  ryżowymi naleśnikami, warzywami i  specjalnym sosem. Goście 
uwielbiają też delikatne i soczyste ryby, aromatyczne zupy, makaro-
ny, desery czy napoje. – Wszystkie dania przygotowujemy z orygi-
nalnych i świeżych produktów, które sami sprowadzamy z Berlina. 
Dbając o zdrowie naszych gości, od października wprowadzimy do 
menu nowe pozycje, o mniejszej zawartości tłuszczu. Zapraszamy 
do stołu – mówi Yuanming Wang. Miejmy nadzieję, że dziewiątka 
nadal będzie sprzyjać Jin Du, a restauracja okaże się naprawdę dłu-
gowieczna.                                                                                                    kt

Długowieczna 
kuchnia
Kuchnia chińska jest znana na całym 
świecie. Jej fenomen tkwi przede wszystkim 
w wyjątkowym smaku i aromacie potraw. 
Potwierdza to fakt, że szczecińska Restauracja 
Chińska Jin Du obchodzi już 16 urodziny.
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Zapraszamy na nowe menu, 
jeszcze więcej Greckich 
pyszności na talerzu!!!

Godziny otwarcia:
pon – nie  12.00 – 23.00

pt – sob  11.00 – 1.00

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

Facebook - The Greek Ouzeri



Miejski 
glamour

LKJ, który od ponad 30 lat 
ubiera szczecinian w ekskluzyw-
ną odzież ze skór i  futer, wpro-
wadza na rynek nowe marki 
klasy premium, szyjące również 
z  innych materiałów. Ceniona 
na świecie firma Roccobarocco, 
znana z krawiectwa haute coutu-
re, przygotowała oryginalne pro-
pozycje ubrań dla pań o  wysu-
blimowanym guście i  wysokich 
wymaganiach. Marka szyje dla 
kobiet, które lubią się wyróżniać, 
choć stawiają przede wszystkim 
na kobiecość i klasykę. Mniej po-
pularna w kraju, ale w swojej ka-
tegorii najlepsza w Europie, jest 
również Cinzia Rocca, specjali-
zująca się w odzieży wierzchniej. 
Piękne płaszcze z  kaszmiru i  al-
paki będą najlepszą propozycją 
na nadchodzący sezon jesienny. 
Elegancką kreację warto dopeł-
nić odpowiednimi dodatkami 
Versace Collection. Donatella 
Versace, ikona świata mody do-
skonale wie, jakie buty i torebki 
najlepiej pasują eleganckim ko-
bietom. Światowy rynek galan-
terii skórzanej podbija także do-
stępna w LKJ marka Furla, której 
twarzą została znana modelka, 
Anja Rubik. Salony LKJ to jedyne 
miejsce w  Szczecinie, w  którym 
znajdzie się tak szeroka gama 
damskich torebek tej marki – wy-
bierać można spośród 100 mo-
deli. Na panów, ceniących wy-
godę i  lubiących się doskonale 
ubrać, czeka odzieżowa i obuw-
nicza linia Karla Lagerfelda. LKJ 
zaprasza także do świata obuwia 
renomowanych marek, takich 
jak: Armani Jeans, Calvin Klein, 
Fabi czy Ralph Lauren, które ma 
w stałej ofercie zarówno dla pań, 
jak i panów.                                    kt

moda80 

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



W tym cyklu dwoje szczecińskich projektantów: Kasia hubińska i Arkadiusz 
Prajs poszukują ciekawych i niebanalnie ubranych szczecinian. Bądźcie czuj-
ni, gdyż kiedyś do udziału w sesji mogą zaprosić także i Was.
Tym razem sesja obyła się w Cafe Popularna.

Piotr Tomaszewicz, właściciel Toma-
szewicz Development. Doktor, fan 
kuchni swojej małżonki. Uwielbia 
tenis, konie i  wyżła niemieckiego 
o imieniu Haga. Lubi jeździć jeepami 
po polskich bezdrożach ciesząc się 
naturą, którą kocha. Lubi modę, ale 
w  kwestii ubioru polega na guście 
żony.

Arkadiusz Prajs, projektant
mody męskiej
Elegancki luz i sportowa elegancja to 
bezdyskusyjnie styl pana Piotra. Jest 
odważny, jeśli chodzi o  kolorystykę 
ubioru. Świetne połączenie różu i błę-
kitu oraz czerwieni i granatu. Podoba 
mi się kolorowa podszewka w mary-
narce, kolorowe szkła w  okularach. 
Brawo dla żony za upór i konsekwen-
cję w ubieraniu męża!



Kasia hubińska,
projektantka mody damskiej
Minimalizm i  elegancja. Widać, że 
pani Ola kocha buty i w tym tema-
cie ma bardzo wyrafinowany gust. 
Piękne, delikatne kroje i kolory bu-
tów są w tych stylizacjach jak wisien-
ka na torcie. Potrafi dobrać obuwie, 
zarówno do czarnej klasycznej su-
kienki jak i  do jeansów, nie tracąc 
przy tym klasy. Ma świetne wyczu-
cie co do proporcji w stroju. Ani za 
dużo, ani za mało. Idealnie. 

Aleksandra Charuk, rzecznik pra-
sowy prezydenta Szczecina. Wolny 
czas lubi spędzać aktywnie najlepiej 
na ściance wspinając się. Jest wiel-
bicielką dobrego kina, namiętnie 
ogląda filmy. Modą niespecjalnie 
się interesuje, przyznaje jednak, że 
ma ogromną słabość do butów. 
W  stroju ceni sobie krój i  wygodę. 
Jest fanką klasyki. Jej ulubione kolo-
ry to czerń, biel i odcienie szarości. 

Kolację dla naszych bohaterów ufundowała 
Cafe Popularna,  ul. Panieńska 20
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zdrowie i uroda86 
prezentacja

ybór dostępnych metod w  walce z  powyższym 
problemem jest duży: zaczynając od urządzeń 
do użytku własnego, oferowanych w hipermarke-
tach, po zabiegi w gabinetach kosmetycznych czy 
klinikach medycyny estetycznej. W  jaki sposób 

wyselekcjonować odpowiednią terapię? Przede wszystkim należy 
pamiętać, że urządzenia oferowane w hipermarketach są stworzo-
ne do domowego użytku i nigdy nie będą w stanie dorównać pro-
fesjonalnym sprzętom medycznym przede wszystkim ze względu 
na bezpieczeństwo oraz rezultat.

Na co zwrócić szczególną uwagę dokonując selekcji miejsca, 
w którym odbędzie się zabieg? 

Jakość sprzętu oraz jego personalizacja
Niejednokrotnie zdarza się, że jeden aparat wykorzystywany jest 

w  gabinecie do zabiegów: epilacji, zamykania rozszerzonych na-
czyń, likwidacji rozstępów i jeszcze przy jego okazji możemy usunąć 
tkankę tłuszczową. To powinno być ostrzeżenie. Nie ma jednej ma-
szyny, która poradziłaby sobie z dobrym rezultatem z tymi wszyst-
kimi problemami. Aby móc sprostać, choć jednemu z powyższych 
problemów bardzo często należy działać na wielu poziomach, a do 
tego niezbędne jest czasami skojarzenie kilku maszyn. 

Kwalifikacje i doświadczenie
Niezaprzeczalnie niezwykle ważnym elementem w procesie wy-

boru ma miejsce, do którego się udamy. Powinniśmy oddać swoją 
twarz, ciało w ręce osoby, z którą udało się nawiązać nić zaufania. 
Doświadczenie jest tutaj kluczowym elementem. Nie bójmy się 
pytać w gabinetach o tę kwestię, przecież od tego między innymi 
zależą efekty zabiegu.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo jest priorytetem i dotyczy wszystkich procedur 

oraz całego zaplecza, jakim dysponuje klinika, gabinet. Niezwykle 
istotny jest wywiad oraz omówienie terapii przed rozpoczęciem 
zabiegów.

KLINIKA ZAWODNy ESTETIC

W naszym pojęciu medycyna estetyczna i kosmetologia to spek-
trum zabiegów mających na celu korektę defektów urody oraz za-
pobieganiu i  przeciwdziałaniu skutkom starzenia. Różnorodność 
problemów, holistyczne podejście do każdego pacjenta sprawiło, 
iż aby sprostać tym zadaniom niezbędne jest posiadanie odpowie-
dzialnego zaplecza w postaci sprzętu. 

Dokładny wywiad oraz analiza problemu, oczekiwań i  potrzeb 
pacjenta to pierwszy krok do kwalifikacji pacjenta do zabiegu. 
W trakcie wyboru terapii kierujemy się bezpieczeństwem, skutecz-
nością, oczekiwaniami pacjenta oraz czasem możliwej rekonwale-
scencji. Najnowsze lasery i urządzenia IPL  światowych producen-
tów marek, pozwoliły nam na indywidualne podejście do każdego 
pacjenta. Naszą ofertę fotoodmładzania wzbogacają najwyższej 
klasy lasery:

• frakcyjne: Encore ActiveFX+DeepFX, iPixel, Mosaic HP, Alma 
Harmony XL ClearLift,

• trzy platformy laserowe do usuwania naczyń krwionośnych:       
Cutera Excel V, Quantum SR+DL, Alma Harmony XL Dye-VL/SVL.

Nowoczesna, skojarzona często na wielu poziomach skóry lase-
roterapia jest kluczem do sukcesu. 

W

Młodość, zdrowy wygląd oraz naturalność jest niezmiennie panującym trendem od wieków. 
W chwili obecnej najczęściej spotykane problemy, z którymi zmagają się kobiety jak i mężczyźni 
to: rozszerzone naczynia krwionośne, przebarwienia oraz wiotkość skóry. Procedurę mającą na 
celu zniwelowanie powyższych problemów możemy określić szeroko pojętym fotoodmładzaniem.

Fotoodmładzanie
skrojone na miarę
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Zapraszamy do naszego nowego 
gabinetu – Twojej oazy spokoju i piękna!

Zabiegi:
- botoks

- wypełnianie zmarszczek, powiększanie ust – kwas hialuronowy
- mezoterapia i osocze bogatopłytkowe

- nici liftingujące PDO
- lipoliza

- peelingi lekarskie i inne

Paul’s Fantasia Beauty&Wellness prezentuje 
unikalną formę, koncepcję i realizację zabiegów 
z zakresu medycyny estetycznej i rewitalizacji 

skóry - niespotykaną dotychczas w Polsce.

Katarzyna Siembida
lekarz medycyny estetycznej

tel. +48 605 541 972
siembida.katarzyna@gmail.com

ul.Axentowicza 1A, Szczecin

ul. Partyzantów 3/2, 70-222 Szczecin

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY GABINETU



stydliwa przypadłość czy poważna choroba? - Gi-
nekomastia to schorzenie dotyczące wyłącznie 
mężczyzn – tłumaczy dr Katarzyna Ostrowska–
Clark, prowadząca prywatną praktykę chirurgii 
estetycznej Medimel. – Polega na nadmiernym 

powiększeniu sutka u mężczyzn w wyniku rozrostu tkanki gruczo-
łowej, włóknistej lub tłuszczowej. Gruczoł piersiowy ulega jedno-
stronnemu lub obustronnemu powiększeniu, jest obrzmiały i może 
być bolesny. Ginekomastia często spowodowana jest zaburzeniami 
hormonalnymi, przyjmowaniem sterydów czy uwarunkowaniami 
genetycznymi.

Gdy ginekomastia nie ma uchwytnej przyczyny, wtedy mowa o 
ginekomastii idiopatycznej. Inny rodzaj ginekomastii to odmiana 
patologiczna. Może być spowodowana m.in.: otyłością, nadczyn-
nością tarczycy, chorobą wątroby, przewlekłą niewydolnością nerek, 
nowotworem jądra i działaniem leków. Istnieje także ginekomastia 
fizjologiczna zwana przejściową. Związana z okresem dojrzewania, 
spowodowana jest zwiększeniem stosunku wolnego estradiolu do 
testosteronu w osoczu i powinna z czasem, po kilku miesiącach, sa-
moistnie zaniknąć. Czasami ginekomastia może się utrwalić w związ-
ku z przerostem tkanki łącznej i tłuszczowej, stanowiąc poważny pro-
blem fizyczny i psychologiczny. 

– Młody mężczyzna z przerostem gruczołu piersiowego czuje 
się bardzo niekomfortowo. Zaczyna mieć rozterki i wątpić we wła-
sną męskość – wyjaśnia dr Ostrowska–Clark. – Wstydzi się rozbierać 
w miejscach publicznych, unika ćwiczeń na lekcjach wychowania 
fizycznego. Znamy pacjentów, którzy przez to schorzenie utracili 
pracę, nie mogąc poradzić sobie z depresją. Obecność gruczołu 
piersiowego u mężczyzny może powodować zwiększenie ryzyka za-
chorowania na nowotwór piersi.

Zabieg usunięcia ginekomastii jest obecnie najczęściej wykony-
wanym zabiegiem operacyjnym u mężczyzn. W Europie, specjalizu-
je się w nim właśnie Medimel. 

– Po tym zabiegu klatka piersiowa mężczyzny wraca do męskich 
kształtów i nie ma śladu po „wstydliwym” schorzeniu – zapewnia dr 

Katarzyna Ostrowska–Clark, która jest jednym z lekarzy robiących 
najwięcej tego typu zabiegów. – Zabieg likwiduje nieestetyczne 
zmiany u mężczyzn i przywraca prawidłowy wygląd klatki piersiowej. 

Przed zabiegiem każdy pacjent, musi wykonać badania krwi oraz 
USG piersi. Chirurg może zalecić także konsultacje z endokrynolo-
giem w celu wykluczenia chorób o podłożu hormonalnym. Przeciw-
wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu jest cukrzyca, skazy krwo-
toczne, aktywna choroba nowotworowa i zmiany zapalne w obrębie 
skóry. 

– Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym – mówi pani 
doktor. – Ginekomastię gruczołową operuje się najczęściej w cięciu 
około otoczkowym. Nadmiar gruczołu zostaje wycięty. Jeżeli za-
chodzi taka potrzeba, metodą liposukcji usuwa się nadmiar tkanki 
tłuszczowej. Po operacji pacjentowi zakładany jest opatrunek i pas 
uciskowy na klatkę piersiową. Pacjent pozostaje w Gabinecie przez 
jedną noc w celu obserwacji. Szwy usuwane są po siedmiu dniach. 
Po upływie miesiąca pacjent może śmiało wrócić do pełnej aktyw-
ności fizycznej i w pełni cieszyć się ze swojego nowego wyglądu.

ul. Nowowiejska 1E, 71-219 Szczecin – Bezrzecze
e-mail: medimel.szczecin@gmail.com, gabinet@chirurgia-szczecin.pl

www.chirurgia-szczecin.pl, tel: 91 818 04 74, 500 355 884
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W
idealny, pięknie wyrzeźbiony tors u panów to rzadkość. Nie wszyscy mężczyźni mogą pochwalić 
się figurą sportowca. Jeśli natura nie była łaskawa, wymaga to wielu wyrzeczeń i ciężkiej pracy 
na siłowni. Patrząc na męskie klatki piersiowe czasem zauważamy inne zjawisko – piersi, które 
kształtem przypominają te kobiece. W tym przypadku mamy do czynienia z ginekomastią. 

GiNEKOMASTiA 
(nie) męski problem

KATArZyNA OSTrOWSKA–CLARK jest specjalistą 
chirurgii ogólnej, mając jednocześnie 16-letnie 
doświadczenie w chirurgii estetycznej. Wiele lat 
pracowała z najlepszymi specjalistami chirurgii 
plastycznej, a od 7 lat prowadzi własną praktykę 
chirurgiczną Medimel. Ponadto na koncie posia-
da staż podyplomowy w brytyjskim Southmead 

Hospital Bristol i roczny kontrakt jako chirurg ogólny w Causeway Hospital 
Coleraine. Była pracownikiem ii Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, aktualnie jest starszym asy-
stentem na Oddziale Chirurgii Ogólnej 109 Szpitala Wojskowego w Szcze-
cinie. Gabinet chirurgii estetycznej Medimel jest bardzo popularny wśród 
pacjentów z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. 

ul. Partyzantów 3/2, 70-222 Szczecin

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY GABINETU



tóry z  mitów, dotyczących implantów oceniłaby Pani 
jako najbardziej krzywdzący?

Każda nieprawdziwa dla pacjenta informacja na te-
mat leczenia implantologicznego wypacza wiedzę na 
temat współczesnej stomatologii. Myślę, że najczęst-

szym nieporozumieniem jest nazywanie implantem korony, czyli 
tego widocznego skutku zabiegu implantologicznego. Pacjenci 
trafiający do naszej kliniki są nierzadko zdziwieni, gdy okazuje się, 
że “sławny” implant jest niewidoczny dla oka, a efekt końcowy za-
biegu jest także w dużym stopniu uzależniony od doświadczenia 
i precyzji protetyka oraz technika, który wykonuje koronę. Faktem 
jest, że implanty są tytanowymi śrubami umieszczonymi w kości, 
na których dopiero osadza się korony lub mosty. To one decydują 
o  naturalnym wyglądzie, doskonale imitując naturalny ząb. Mó-
wiąc obrazowo, implant zastępuje korzeń zęba.

Skoro zabieg leczenia, czy odbudowy utraconego uzębienia 
z  wykorzystaniem implantów wymaga współpracy wielu do-
świadczonych specjalistów, u kogo pacjent powinien szukać pro-
fesjonalnej porady lub konsultacji?

Profesjonalna konsultacja implantologiczna powinna być pro-
wadzona przez lekarzy dwóch specjalności: chirurga stomato-
logicznego i protetyka. Co więcej, lekarze powinni na co dzień 
współpracować, gdyż to zapewni wzajemne zrozumienie i dopa-
sowanie się do oczekiwań pacjenta. Jest to bardzo ważne, gdyż 
o  sukcesie leczenia implantologicznego decyduje optymalne 
miejsce wprowadzenia implantu. Chirurg odpowiada za umiesz-
czenie wszczepu w kości, natomiast protetyk za funkcjonowanie 
uzupełnienia przez wiele lat. Bardzo ważna jest ocena całości uzę-
bienia, poprawności jego funkcjonowania, oceny współistnieją-
cych mostów i koron. Niezwrócenie uwagi przed wszczepieniem 
implantu na takie nieprawidłowości jak np. nieprawidłowy zgryz, 
czynią to leczenie wręcz bezsensownym. Rozległa wiedza z  za-
kresu chirurgii i  protetyki, poparta doświadczeniem klinicznym, 
gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo, długotrwałość efektów 
leczenia oraz zadowolenie z punktu widzenia estetyki.

Wygląda na to, że zabieg jest dość skomplikowany. Czy lecze-
nie implantologiczne jest zatem całkowicie bezpieczne?

Odpowiedź na to pytanie jest właściwie kontynuacją poprzed-
niej. Jak wspominałam, leczenie implantologiczne jest metodą 
bardzo popularną i całkowicie bezpieczną o ile wykonują je leka-
rze posiadający doświadczenie w tym temacie. Taką wiedzę po-
siadają specjaliści protetyki i chirurgii stomatologicznej. Tylko oni 
posiadają wiedzę z zakresu implantologii, a także szeroką, popar-
tą egzaminami państwowymi wiedzę chirurgiczną czy protetycz-
ną, pozwalającą minimalizować powikłania, a jeśli już one wystą-
pią – umiejętnie sobie z nimi poradzić. Oczywiście zdarzają się też 

sytuacje nieskomplikowane, gdzie lekarz stomatolog niebędący 
chirurgiem czy protetykiem jest w stanie zrekonstruować utracony 
ząb za pomocą implantu. Trzeba jednak pamiętać, że gwarancją 
powodzenia leczenia jest nie liczba certyfikatów po odbytych kil-
kugodzinnych kursach, lecz doświadczenie wynikające z wielolet-
niej pracy. W polskim ustawodawstwie nie ma specjalności lekarza 
implantologa. Osoby, które posługują się takim tytułem robią to 
po prostu bezprawnie.

Często słyszy się, że Pacjenci obawiają się o swój komfort zaraz 
po zabiegu. Czy leczenie z zastosowaniem implantów wyklucza 
pacjenta z codziennej pracy zawodowej?
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implanty stomatologiczne wciąż kojarzą się z usługą luksusową, zarezerwowaną tylko dla nie-
licznych. Nic bardziej mylnego, gdyż zabieg ten dedykowany jest każdemu, kto pragnie przy-
wrócić komfort życia. O faktach i mitach dotyczących zabiegów implantologicznych opowie 
dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-tutak.

implanty Stomatologiczne 
- fakty a mity



To akurat nie jest mit i zawsze wyraźnie sugerujemy pacjentom, 
aby decydując się na wszczepienie implantu, na wszelki wypadek 
zarezerwowali sobie nieco czasu na odpoczynek po samym za-
biegu, gdyż może pojawić się obrzęk i zasinienie części twarzy. 
W pierwszych dniach po zabiegu trzeba na pewno unikać wysiłku 
fizycznego. Pomijając natomiast walory estetyczne - praca biuro-
wa raczej nie jest zabroniona. Przy sprawnie i dobrze wykonanym 
leczeniu, ogólnie samopoczucie jest dobre. Większość naszych 
Pacjentów jest wręcz mile zaskoczonych swoją kondycją po za-
biegu. 

Pacjenci często boją się zabiegu ze względu na ból. Czy to ko-
lejny mit, który towarzyszy tematowi wszczepiania implantów? 

Wszczepianie implantów nie jest bolesne, a  przynajmniej nie 
powinno być zważywszy na to, jak zaawansowane są metody le-
czenia. Zabieg najczęściej wykonywany jest w znieczuleniu miej-
scowym, czyli takim samym jakie stosuje się przy leczeniu czy 
usuwaniu zębów. W  przypadku większej ilości wprowadzanych 
implantów czy rekonstrukcji kości zdarza się, że proponujemy na-
szym pacjentom wykonanie zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Po-
zwala nam na to stała współpraca z anestezjologiem oraz zaplecze 
techniczne jakim dysponujemy. Także reasumując – w XXI wieku, 
pacjentowi nie ma prawa towarzyszyć ból podczas zabiegu. Co 

więcej, zapewnienie bezstresowego leczenia jest jednym z prio-
rytetów naszej kliniki.

Wiemy już, czym tak naprawdę jest implant. Od czego zatem 
będzie zależał efekt naturalnego wyglądu koron osadzonych na 
implancie?

Po pierwsze, wpływ na to ma precyzja wykonania korony, czyli 
doświadczenie i kwalifikacje protetyka i współpracującego z nim 
technika. W naszej klinice ponad wszystko dbamy o jakość, na któ-
rą składa się także wygląd koron. Według mnie powinny maksy-

malnie dobrze imitować naturalny, ładny ząb. Tylko wtedy zabieg 
stomatologii estetycznej ma sens. Skończyły się bowiem czasy, 
kiedy to jedynym walorem zabiegu implantacji było wykonanie 
zębów na stałe umocowanych w jamie ustnej - czyli „niewyjmowa-
nych”. Mamy tak rozwiniętą technikę, że jesteśmy w stanie zadbać 
także o  estetykę wykonania. Jako ciekawostkę podam fakt, że 
współpracuje z nami technik, który posiada także kwalifikacje ar-
tysty plastyka.  Zapewnia to naszym pacjentom prawdziwie mister-
ne i artystyczne wykonanie prac protetycznych. Drugim ważnym 
elementem wpływającym na wygląd korony jest materiał z jakiego 
jest ona wykonana. W naszej klinice stosujemy tylko takie, które 
gwarantują idealny kształt i kolor.

W  jaki sposób dbać o  higienę po zabiegu wszczepiania im-
plantów?

Utrzymanie higieny po zabiegu odgrywa bardzo ważną rolę 
i znacznie poprawia warunki gojenia. Czysta jama ustna zmniejsza 
ryzyko zapalnych powikłań po zabiegu. Dbanie polega na regular-
nym płukaniu jamy ustnej płynami zawierającymi środki przeciw-
bakteryjne; również wskazane jest smarowanie miejsc pokrytych 
szwami chirurgicznymi żelami zmniejszającymi liczbę bakterii. Nie 
wolno zapominać o normalnym myciu zębów szczoteczką i pastą. 
Ważne jest stosowanie przez pierwsze 3 dni chłodzących kompre-
sów, które znacznie zmniejszają obrzęki. Istotne jest unikanie wy-
siłku fizycznego w pierwszym tygodniu po zabiegu.  
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ul. Niedziałkowskiego 47/3 Szczecin tel: 91 424 06 06, www.aestheticdent.pl

Eksperci Aesthetic Dent są uznanymi autorytetami w dziedzinie implantów, 
protetyki, ortodoncji i ortognatyki. Seria wywiadów z udziałem ekspertów 
kliniki jest realizacją jej misji i działalności na rzecz profilaktyki zdrowotnej. 
Celem publikacji jest podnoszenie świadomoci pacjentów i ich rodzin 
poprzez dostarczenie rzetelnej wiedzy zarówno w zakresie zapobiega-
nia chorobom jamy ustnej, zębów jak i leczenia stomatologicznego. 

Pacjencie:
Sprawdź kwalifikacje lekarza, 
który będzie prowadził Twoje leczenie
Zapytaj o stosowane materiały, rodzaj implantów
Zapytaj czy proponowany system implantów 
jest odpowiednio udokumentowany 
w literaturze medycznej
Zastanów się czy konsultacja którą miałeś przed 
zabiegiem rozwiała Twoje wątpliwości a lekarz 
wyjaśnił istotę leczenia i odpowiedział 
na wszystkie Twoje pytania
Przemyśl czy zaproponowano Tobie leczenie 
alternatywne na wypadek gdy zabieg implantacji 
nie dostarczy zamierzonego efektu

Pamiętaj! 
Nie przychodzisz do gabinetu po implanty, 
lecz po funkcjonalne i ładne zęby na całe lata!
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zy dzieci mogą otrzymywać leki w przedszkolu?
Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wycho-

wawczą. Personel tego typu placówek nie ma upraw-
nień do podawania leków, również przeciwgorącz-
kowych i  przeciwbólowych. Powinien natychmiast 

zgłosić rodzicom niepokojące objawy takie jak: gorączka, wymioty, 
biegunka czy wysypka i poprosić o odebranie dziecka najszybciej 
jak to możliwe.

Jakie szczepienia mogą zapobiec zakażeniom?
Dziecko posyłane do przedszkola powinno być „wyszczepione” 

zgodnie z obowiązkowym, bezpłatnym kalendarzem szczepień od 
urodzenia lub kalendarzem indywidualnym. Bardzo dobrze, jeśli 
poszerzono zakres uodpornienia dziecka o szczepienia uzupełnia-
jące, za które niestety rodzice muszą zapłacić z „własnej kieszeni”, 
w  tym szczepienia przeciwko pneumokokom, rotawirusom czy 
meningokokom. Warto jak najwcześniej porozmawiać ze swoim 
lekarzem, a wytłumaczy, które ze szczepień należy uzupełnić, gdy 
rodzice planują wysłać malca do żłobka czy przedszkola.

Czy stan podgorączkowy jest przeciwskazaniem do zajęć 
w przedszkolu?

Jeśli nasze dziecko ma gorsze samopoczucie, jest marudne, po-
jawia się stan podgorączkowy czy gorączka, pójdźmy w tym samym 
dniu lub dnia następnego na badanie lekarskie. Nie podawajmy 
leku przeciwgorączkowego i nie posyłajmy go do przedszkola, bo 
2 godziny później i  tak otrzymamy telefon z  prośbą, by malucha 
zabrać. Dziecko jest osłabione, ma zmniejszoną odporność i jedo-
cześnie może zarażać pozostałe dzieci w grupie.

Czy ból głowy zgłaszany przez dziecko codziennie rano przed 
pójściem do przedszkola oznacza „ stres przedszkolny”?

Oczywiście, że ból głowy może mieć podłoże psychogenne, 

w  każdym wieku. Ale zanim powiemy, że jest to problem rozłąki 
z  mamą, czy stres adaptacyjny, pójdźmy do pediatry. Ból głowy 
u dziecka w wieku przedszkolnym może być spowodowany wielo-
ma czynnikami chorobowymi, chociażby zapaleniem ucha, gardła 
czy zakażeniem przewodu pokarmowego, jak lamblioza.

Kiedy należy zabrać dziecko z przedszkola?
Niestety bywają takie trudne dla rodziców momenty, jak decyzja 

o zabraniu dziecka z placówki przedszkolnej np. z powodu uporczy-
wych infekcji, często przewlekających się i wikłających. Czasem od-
roczenie dziecka od zajęć przedszkolnych np. na pół roku pozwala 
zmobilizować siły obronne organizmu i  osiągnąć większą dojrza-
łość układu immunologicznego.

Czy należy pozostawić dziecko w domu, gdy choruje rodzeń-
stwo?

Często rodzeństwo choruje jednocześnie, jednak nie zawsze. 
Kontrolujmy stan zdrowia dziecka, obserwujmy, sprawdzajmy tem-
peraturę i zabierzmy na wizytę lekarską. Brak objawów nie zawsze 
oznacza stan zdrowia. Na przykład, gdy jedno z dzieci rozwija obja-
wy ospy wietrznej, a drugie na tę chorobę nie chorowało i nie było 
szczepione, powinno pozostać w domu.

Jak mogę poprawić odporność mojego dziecka?
Pamiętajmy o najprostszych zasadach. Racjonalne żywienie do-

brane do wieku i potrzeb dziecka. Regularny sen, w dostatecznej 
ilości. Ruch i  zabawa szczególnie na dworze. Odpowiedni ubiór 
i obuwie – dostosowane do temperatury i wilgotności powietrza. 
Wzmacniające odporność zioła i  dobra natury to maliny, jeżyny, 
czarna porzeczka, czarny bez, dzika róża, lipa, pokrzywa czy nagie-
tek. Stosowane w  postaci domowych konfitur, powideł, naparów 
czy herbatek pozwolą nam dostarczyć znaczną ilość witaminy C 
i chronić całą rodzinę przed zakażeniami.

Pierwsze tygodnie w przedszkolu, to trudny czas dla naszych pociech z powodów emocjonalnych, 
adaptacyjnych i zdrowotnych. Powinniśmy się przygotować, na częste absencje z powodu zaka-
żeń układu oddechowego, zakażeń przewodu pokarmowego, chorób pasożytniczych, mogą 
pojawić się też bóle głowy i brzucha. O tym jak chronić dzieci przed tymi zagrożeniami opowia-
dają pediatrzy z Centrum HAHS: Anna Korlatowicz-Bilar, Adela Kaźmierczak, Marta Ogrodowska

C

Czas do przedszkola
– jak zapobiegać problemom zdrowotnym w tym okresie?





o tajemna tradycyjna receptura pasty cukrowej do depi-
lacji. Siostry stosują ją w swoim studiu ELLA, dając gwa-
rancję, że to jedyny cukier, jaki można stosować bez wy-
rzutów sumienia.

– Odkąd pamiętam mocne włosy na ciele były moim 
utrapieniem. By się ich pozbyć, stosowałam wszystko, co było do-
stępne: woski, maszynki, kremy, depilatory i  lasery. Bezskutecznie 
– mówi jedna z  sióstr. 
– Podrażniona skóra i  za-
palenia to codzienność 
przy woskowaniu. Moja 
pochodząca z  Turcji te-
ściowa opowiedziała mi 
o tym, jak kobiety na Bli-
skim Wschodzie od tysię-
cy lat radziły sobie z  tym 
problemem. Okazało się, 
że tym tajemniczym środ-
kiem jest pasta cukrowa. 
Receptury przygotowy-
wania pasty przekazywa-
ne były z  pokolenia na 
pokolenie. 

Od problemu do po-
mysłu. Dwa lata temu 
ELLA debiutowała na 
polskim rynku kosmetyki 
profesjonalnej, dostoso-
wując bliskowschodnią 
recepturę pasty cukro-
wej do standardów ga-
binetów kosmetycznych. 
ELLA stworzyła całą linię 
kosmetyków do zabiegu 
depilacji cukrowej, któ-
rej produkty zostały wie-
lokrotnie nagrodzone: 
Złotym Krokusem Salonu 
Wiosna 2013, nagrodą 
HAIR FAIR & BEAUTY 
FAIR 2013 oraz prestiżo-
wym Złotym Medalem MTP 2014 w kategorii Beauty Vision. 

– Produkty ELLA Pro stanowią  podstawę funkcjonowania ELLA 
studio – mówią obie panie. – Sekret pasty ELLA tkwi w proporcjach 
składników, czyli wody, cukrów prostych, soku z cytryny i gliceryny 
pochodzenia roślinnego. To tajemna receptura, która zostanie wy-
łącznie w naszej rodzinie.

Nowym projektem marki ELLA jest wyjątkowe miejsce – Eks-
perckie Studio Depilacji Cukrem i to bez umawiania się, w którym 
klientki mogłyby poddawać się temu zabiegowi i to nie czekając ty-
godniami na umówione spotkanie. Wizyta w ELLA Studio Depilacji 

Cukrem nie wymaga wcześniejszej rezerwacji, co jest rzadkością na 
rynku kosmetycznym.

– Doskonale rozumiemy potrzeby zabieganych i żyjących w po-
śpiechu osób. Nasz cenny czas wolimy spędzić z naszymi dziećmi, 
aniżeli w poczekalni gabinetu kosmetycznego – przekonują właści-
cielki studia. – Do nas nie trzeba się wcześniej umawiać. Wystarczy 
przyjść do studia w godzinach jego otwarcia.

W ELLI klient decydu-
je, jaki zabieg potrzebu-
je i kiedy ma niego czas. 
Oczekiwanie na wizytę 
nie przekracza piętna-
stu minut. Klienci są ob-
sługiwani według reguł 
fair play. To bardzo uła-
twia wszystkim życie. Na 
miejscu można skorzy-
stać z konsultacji u suga-
rystki, która doradzi, jak 
i  kiedy można poddać 
się cukrowej depilacji. 
Z  zabiegu korzystają 
głównie panie, również 
te będące w  ciąży. Do-
datkowo, w  studiu są 
mile widziani panowie, 
którzy również mogą 
poddać się depilacji 
miejsc intymnych.

– Depilacja intymna 
nie jest zarezerwowa-
na wyłącznie dla kobiet 
– wyjaśniają pomysło-
dawczynie studia ELLA. 
– W czasie zabiegu klient 
pozostaje w  jednorazo-
wej bieliźnie, więc może 
się czuć komfortowo, 
a sama technika zabiegu 
odbywa się bezdotyko-
wo. Nie musimy oba-

wiać się zabiegu. Większość osób, które po latach doświadczeń 
z depilacją woskiem decydują się na zmianę, stwierdza, iż zabieg 
przy użyciu pasty cukrowej wiąże się z  mniejszym dyskomfortem 
i pozostawia skórę w znacznie lepszym stanie. Ważną rolę odgrywa 
tu technika wykonania zabiegu. Cukrowanie polega na usunięciu 
włosków zgodnie z ich naturalnym kierunkiem wzrostu, czyli „z wło-
sem”.

W przyszłym numerze: „Pusta brazylijska plaża dla Ciebie”. 
Depilacja intymna. Fakty i mity.

t
 „idź gładko przez życie”. i to dosłownie. To hasło, które przyświeca dwóm siostrom ze Szczecina. 
Emilia i Marta Chromicz wiedzą, jak tego dokonać i mają na to niezawodny i… słodki sposób. 

Gładko przez życie z Ellą

SłODKA Z NATUry

zdrowie i uroda94 
prezentacja

Ella studio depilacji cukrem, Szczecin, ul. Kaszubska 17/2 (wejście od Bogurodzicy), tel. 91 43-44-733, www.ellastudio.pl



Spółdzielni MEDICUS wykonywane są operacje 
chirurgiczne, okulistyczne, urologiczne, gineko-
logiczne i laryngologiczne. Posiadamy blok ope-
racyjny. Operujemy między innymi: przepukliny 
pachwinowe i pępkowe, żylaki kończyn dolnych. 

Wykonujemy korekcję powiek ze wskazań medycznych. Jako jedna 
z nielicznych placówek oferujemy badania cystoskopowe pęcherza 
moczowego. Operacje i badania odbywają się w trybie chirurgii jed-
nego dnia.

Pracownia laserowa Medicusa wyposażona jest w nowoczesne 
lasery. Posiadamy laser CO2 oraz wszechstronną platformę Fotona 
XP2 dysponującą laserami Er: YAG i Nd: YAG. Dzięki takiej aparatu-

rze wykonujemy szeroki zakres zabiegów z zakresu chirurgii, derma-
tologii, ginekologii i laryngologii.

Lasery znajdują zastosowanie w usuwaniu zmian skórnych takich 
jak włókniaki, brodawki i przebarwienia. Usuwamy zmiany naczynio-
we takie jak teleangiektazje (pajączki), punkty rubinowe. Leczymy 
grzybicę paznokci i skóry. Wykonujemy zabiegi fotoodmładzania 
ablacyjne oraz nieablacyjne np. T3. W ginekologii lasery wykorzy-
stujemy do zabiegów odmładzania pochwy oraz w przypadkach 
nietrzymania moczu. W laryngologii laser znalazł zastosowanie w le-
czeniu chrapania, bezdechu sennego oraz krwawień z nosa. To tylko 
nieliczne możliwości zastosowania laserów. Szczegółowe informa-
cje uzyskacie Państwo podczas konsultacji u naszych specjalistów.

półdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów ‘Medicus” oferu-
je Państwu możliwość nowoczesnej i trwałej odbudowy 
utraconych zębów za pomocą implantów zębowych. 

Implanty to niewielkie tytanowe elementy, które zastę-
pują naturalny korzeń zęba. Zapewniają one podstawę 

do wykonania pojedynczych koron, mostów, a także pomagają w 
stabilizacji protezy ruchomej. Implanty umożliwiają bezpieczne roz-
wiązania w każdym wieku. Nie ma potrzeby uszkadzania sąsiednich 
zębów w celu wykonania mostu, znika również problem ruszającej 
się podczas jedzenia protezy.

W Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów „Medicus” stosujemy 
implanty: Miss, Ankylos i ICX Templant.

Implanty ICX Templant to implanty, które zapewniają długotrwałe 
i niezawodne rezultaty leczenia w bardzo korzystnej cenie. Charak-
teryzuje je bardzo wysoka jakość i precyzja. Zostały one zaprojekto-
wane w 2001 r. przez niemiecką firmę Medical GmbH. W roku 2006 
zaczęto je stosować w klinikach niemieckich stomatologów, a dwa 
lata później w całej Europie, także w Polsce.

Zachęcamy Państwa do umówienia na konsultację i zapoznanie 
się z naszą ofertą.
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Zabiegi laserowe

implanty zębowe

S.P.l.S. MEDiCUS, Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1
Tel. 91 434 73 06, www.medicus.szczecin.pl

Czynne pon. - pt. 7.30 do 19.00; soboty 8.30 do 13.00



Witam. Mam 45 lat. 10 miesięcy temu poddałam się pierwszy raz 
zabiegowi ujędrnienia ust kwasem hialuronowym. Zauważyłam, że 
moje usta zaczynają już wiotczeć. Czy ten zabieg mogę powtarzać 
cały czas bez uszczerbku na zdrowiu i czy zawsze powracają one 
do pierwotnego stanu. Ile powinien utrzymać się taki efekt.  Kamila.

Nasze usta, jak reszta skóry ulegają starzeniu, są one szczegól-
nie narażone na ten proces, ze względu na specyficzną budowę, 
jak również z powodu naszych nawyków i nałogów. Ujędrnianie 
bądź też "rozsądnie objętościowo" powiększanie ust dobrej jakości 
kwasem hialuronowym nie powinno dawać w późniejszym czasie 
efektu wiotczenia warg. Podając odpowiednią ilość preparatu, usta 
stają się bardziej pełne jędrne i nawilżone, efekt ten utrzymuje się 
około roku. Czas ten uzależniony jest od ilości podanego wypełnia-
cza oraz jego gęstości. Usta nie powrócą zupełnie do pierwotnego 
stanu, ponieważ podawany preparat pobudza naturalne procesy 
produkcji nowych włókien kolagenowych, przez co nasze war-
gi naturalnie dłużej cieszą się młodzieńczym wyglądem.  Zabiegi 
zazwyczaj powtarza się z częstotliwością mniej więcej raz do roku. 
Jeżeli zabieg wykonywany jest przez wykwalifikowanego lekarza, 
na najwyższej jakości preparatach nie ma najmniejszych obaw o 
uszczerbek na zdrowiu. 

Korzystam z zabiegów medycyny estetycznej od wielu lat. 
Zabiegi, którym się poddaję dotyczą wypełnienia bruzd no-

sowych. Ostatnim zabiegiem były nici, jeszcze wcześniej kwas 
hialuronowy. Zauważyłam, że dodatkowo mam opadające po-
liczki. Jaki zabieg mogę wykonać dodatkowo na ten defekt. 
Czy mogę jednocześnie poddać sie kilku zabiegom na twarz w 
jednym czasie.

Preparaty usieciowanego kwasu hialuronowego, świetnie spraw-
dzają się w uzupełnianiu ubytków objętości, jednak nie stymulują 
wystarczająco skóry oraz nie zahamują procesów wynikających z 
grawitacji. 

W tym celu warto dodatkowo pobudzać fibroblasty, komór-
ki odpowiedzialne za syntezę kolagenu i elastyny w skórze, co 
wpłynie na jej zagęszczenie oraz poprawę napięcia. Mezoterapia 
mikroigłowa jest jednym z takich zabiegów, ponadto połączona 
z osoczem bogatopłytkowym uaktywnia skórę do intensywnej 
regeneracji. Poprawę owalu oraz przeciwdziałanie zmarszczkom 
grawitacyjnym dadzą wszelkiego rodzaju termoliftingi wykorzy-
stujące zróżnicowane technologie, takie jak fale radiowe, pod-
czerwień czy ultradźwięki. Terapia skojarzona daje najlepsze re-
zultaty, dlatego też nie tylko można, ale wskazane jest łączenie 
różnych zabiegów i terapii. Warto pamiętać korzystając z usług 
zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii, aby terapie prze-
prowadził wykwalifikowany personel oraz używana aparatura była 
najwyższej jakości, ma to znaczenie na efektywność zabiegów 
oraz bezpieczeństwo pacjenta.
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„Gł ów k a”   
z d e m o l o w a ł 
Ni e m c a

rwająca 11 rund walka kosztowała ciebie 
mnóstwo zdrowia, a nas wszystkich nerwów. 
Teraz czas na odpoczynek i regenerację. 

Wciąż nie mam czasu na odpoczynek. Po 
powrocie byłem strasznie zaganiany. Dopie-
ro po kilku dniach załapałem się na masaż, 

bo wciąż miałem zakwasy na plecach i barkach. Przed wyjazdem 
do USA i „walką życia” mogłem sobie wszystko poukładać, zawsze 
byłem w cieniu, niezauważalny. Po powrocie inny świat. Zawsze po-
wtarzałem, że kibice o  mnie jeszcze usłyszą. Dotrzymałem słowa 
i nie ukrywam, że to co się teraz wokół mnie dzieje, mimo że jest 
męczące, jest bardzo przyjemne. 

Bądźmy szczerzy: do Newark jechałeś jako chłopak skazany na 
pożarcie. Niewielu z nas wierzyło, że możesz postawić się Marco-
wi huckowi. Zrobiłeś wszystkim ogromną niespodziankę i poka-
załeś, że warto wierzyć w Polaków. 

Dokładnie, miałem być chłopcem do bicia. Wierzyli we mnie tyl-
ko najbliżsi, przyjaciele i znajomi. Każdemu powtarzałem, że wyż-
szość należy pokazać w ringu. Mówiłem, że to zrobię i udało się. 
Pożegnanie przed wylotem do Stanów było takie, jak zawsze. Buzi-
-buzi z rodziną, papa i cześć. Nie lubię się żegnać, wolę witać. Powi-
tanie jednak przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Nie wiedzia-
łem, że Wałcz tak się przygotuje. Nikt nie puścił pary i do samego 

końca myślałem, że na miejscu spotkam tylko rodzinę i pójdę do 
domu. Przeżyłem prawdziwy szok. Witali mnie policjanci, strażacy, 
harleyowcy, tłumy ludzi. Były petardy, sztuczne ognie. Byłem w ta-
kim szoku, że bałem się wyjść z samochodu, gdy ich wszystkich zo-
baczyłem. Strach był większy niż przed jakąkolwiek walką. 

Wróćmy jeszcze na chwilę do walki. Mamy 6. rundę, huck cie-
bie trafia, lądujesz na deskach i jesteś liczony. Po chwili wstajesz 
i rzucasz się do walki jak rozjuszony byk. Wiedziałeś co robisz, czy 
byłeś oszołomiony po tym potężnym ciosie? 

Z pewnością ten cios odbije się na zdrowiu. Ta runda pokazała 
mój błąd ale muszę ją przeanalizować, by kolejny raz nie popełnić 
tego samego. Muszę wyciągnąć wnioski na przyszłość. Po ciosie 
wstałem i w ułamku sekundy zdecydowałem, że muszę zaryzyko-
wać. Jeśli będę stał - znowu pośle mnie na deski. Rzuciłem się do 
szaleńczego ataku. Może wyglądało to na akt desperacji ale wszyst-
ko było dokładnie przemyślane.

Przenieśmy się teraz do 11 rundy. W niej widać, że zaczynasz 
intensywnie atakować. Wreszcie trafiasz Niemca, ten pada. Co 
wtedy pomyślałeś?

Słabł od ósmej rundy, widziałem to doskonale. Przegrywałem 
minimalnie na punkty i musiałem ryzykować. Gdy go trafiłem - wie-
działem, że jest mój. Że go znokautuję i nie ma mowy o rozstrzy-

T
Krzysztof Głowacki pokonał w USA Marco Hucka. Zdetronizował Niemca po sześciu latach domi-
nacji i odebrał mu pas mistrza świata w wadze junior ciężkiej federacji WBO. – Wszyscy skazywali 
mnie na porażkę. Pokazałem, że opłaca się we mnie wierzyć – mówi nasz mistrz. – Zarobiłem trochę 
pieniędzy i wreszcie spłacę kredyt, długi i zrobię remont. Zmienia się moje życie.
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gnięciu na punkty. Niesamowite jest to, co działo się na trybunach. 
Doping Polonii był potwornie głośny i pomógł mi w końcowym suk-
cesie. Bardzo za niego dziękuję. Po nokdaunie w szóstej rundzie, 
gdy wstawałem wszyscy zamilkli. Gdy oddałem już pierwszy cios - 
publiczność znowu pozytywnie oszalała. Wierzę, że teraz na każdej 
mojej walce rodacy będą mnie wspierali. To naprawdę trzeba prze-
żyć, by zobaczyć jak to wygląda i by poczuć to, co wtedy czułem.  

Twoją radość ze zwycięstwa popsuli organizatorzy. O  tym, że 
nie obstawiali twojej wygranej świadczy fakt, że… nie przygoto-
wali dla ciebie mistrzowskiego pasa. Jak się wtedy poczułeś?

Początkowo się śmiałem, że na mnie nie stawiali i  zrobiłem im 
taką „niespodziankę” Później już się wkurzyłem. Taka sytuacja zda-
rzyła się w boksie chyba po raz pierwszy. To nie do pomyślenia, że 
mistrz nie dostaje pasa. Powinienem z nim wrócić do kraju. Tymcza-
sem muszę czekać podobno miesiąc aż mi go przyślą. Początkowo 
chcieli mi dać pas Hucka, z jakimś jego grawerem i nazwiskiem. Od 
razu powiedziałem, żeby go sobie zabrali. Byłaby to największa że-
nada, gdybym wrócił do domu z pasem na którym jest grawer prze-
ciwnika. Chcę moje trofeum, zaznaczyłem, że bez żadnego napisu. 
Będę chciał grawer to sam go sobie zrobię.  

Jak odpoczywałeś po walce – byłeś mocno obity?
Bardzo mocno, głowa bolała mnie jeszcze tydzień po walce. Za-

wsze jest tak, że największy ból pojawia się dnia następnego, gdy 
schodzi adrenalina. Warto jednak pocierpieć, by osiągnąć to, co mi 
się udało. Po walce poszliśmy z trenerem, moim bratem i Arturem 
Szpilką do knajpy. Wypiliśmy po piwie, porozmawialiśmy na różne 
tematy, nie tylko walki. I poszliśmy spać. 

Artur Szpilka… Chciałbyś z nim zmierzyć się kiedyś w ringu?
To mój przyjaciel, nigdy w  życiu do takiej sytuacji nie dojdzie. 

Znamy się doskonale, uwielbiamy się i  żadne pieniądze tego nie 
zmienią. Mogę ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że z Artu-
rem walczyć nie będę. 

Jakie masz plany na najbliższe tygodnie, miesiące? 
Chciałbym spędzić trochę czasu z rodziną. Może wyruszymy sa-

mochodem do Chorwacji na krótkie wakacje. Później zaczynam 
trenować. 

Za walkę dostałeś 60 tysięcy dolarów. huck zarobił niemal sześć 
razy tyle. Co zrobisz z taką sumą pieniędzy? Zdajesz sobie sprawę 
z tego, że twoje stawki po tym zwycięstwie będą zdecydowanie 
większe?

To dla mnie bardzo dużo pieniędzy. Pomoże mi to w codziennym 
życiu. Spłacę kredyt, który na nas ciąży. Pooddaję znajomym to, co 
pożyczałem. Zrobię wreszcie remont naszego mieszkania w Wał-
czu. Wcześniej nie było na to kasy, a ostatni remont był jakieś 20 
lat temu. Wreszcie będziemy mieszkali z żoną i córką w normalnych 
warunkach. Wiem, że w  kolejnych walkach zarobię znacznie wię-
cej. Z pewnością co najmniej tyle, co Huck w pojedynku ze mną. 
Nie przepuszczę tej kasy, jak robi to wielu pięściarzy. Zainwestuję ją 
w coś, co pozwoli mi nie martwić się o przyszłość i co zagwarantuje 
normalne życie mojej córce.

Dla wielu młodych ludzi stałeś się przykładem i wzorem do na-
śladowania. Co mógłbyś im poradzić, jak powinni funkcjonować?

Przede wszystkim powinniście być skromni. Nie udawajcie, że je-
steście kimś innym, a bądźcie sobą. To naprawdę popłaca.

Na zakończenie zdradź, kiedy chciałbyś stoczyć kolejną walkę 
i z kim? Kiedy zaczynasz się do niej przygotowywać?

Tak naprawdę to pytanie do moich promotorów. Oni załatwiają 
rywali, miejsce, datę. Powiedziałem im, że chcę mieć trzy miesiące 
na przygotowanie i mogę walczyć z każdym. We wrześniu chciał-
bym pojechać na obóz w góry, a w połowie miesiąca, po powrocie 
rozpocząć już przygotowania do kolejnej walki w Warszawie. 
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omysłodawca i  twórca imprezy Szwed Sven 
Thumba Johansson, który 23 lata zorganizował  
pierwszy turniej WAGC w Szwecji nie przypusz-
czał zapewne, że po latach będzie on odbywał 
się aż w 40 krajach, od Argentyny po Wietnam. 
Nie przypuszczał zapewne też, że w  finale 

w Polsce -  gdzie golf trafił bardzo późno - wystąpi łącznie 208 za-
wodników. Właśnie tylu przystąpiło w ostatni czwartek sierpnia do 
turniejowych zmagań, co jest nieoficjalnym rekordem Polski w licz-
bie startujących w turnieju golfa amatorów.

Wśród celebrytów pojawiło się wielu znakomitych sportowców 
- snowbordziści Michał i Mateusz Ligoccy, Mateusz Kusznierewicz 
oraz Mariusz Czerkawski. Pragnącego wystąpić w Binowie Jerzego 
Dudka zatrzymały obowiązki służbowe, a minowicie występ w ko-
lejnym wyścigu cyklu VW Golf Cup 2015. Swoją drogą można tylko 
pozazdrościć byłemu znakomitemu bramkarzowi wielu uzdolnień 
sportowych.

Z gwiazd estrady obecni byli Krzysztof Materna, Robert Rozmus, 
a także Klaudiusz Sevković, znany z udziału w pierwszej edycji "Big 
Brothera". 

Turniej w  Binowie, którego wyniki i  zwycięzców przedstawimy 
w najbliższym numerze Prestiżu, nie odbyłby się bez grona znako-
mitych partnerów i sponsorów - Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, Diners Club International, Food 
Care - właściciela marek BLACK i 4MOVE, SPAR Polska, Grupy CSV, 
„SAT” wyłącznego dystrybutora odzieży Chervo, Callaway Polska, 
Radisson BLU, Komu Group, Tag Heuer. Turniej wspierany jest rów-
nież przez Hiszpanię, a w szczególności regiony Walencji i Anda-
luzji. 

Po raz pierwszy odbył się - w ostatnim dniu imprezy -  spektaku-
larny konkurs „Nearest the Pin 4MOVE”. Sześciu zwycięzców całego 
cyklu Grand Prix wykonało po jednym uderzeniu, a najlepszy poje-
dzie na światowy finał.

Wie lk i e    
g ran i e  

P
Jak co roku od 16 lat najlepsi golfiści-amatorzy walczyli w Binowie w wielkim finale największej im-
prezy w Polsce - World Amateurs Golfers Championship i Diners Club Trophy. Zwycięzcy wszystkich 
grup handicapowych, a także wśród celebrytów turnieju WAGC, wywalczyli prawo gry w finale 
światowym, który odbędzie na przełomia listopada i grudnia w tureckim kurorcie Belek.
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/   Fo to :  Jan    Ga lan ty
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Siemaszko - Lider 
Polskiego Budownictwa 2015
nagrody w ogólnopolskich konkursach branżowych, uznanie ekspertów 
i klientów, tysiące wybudowanych mieszkań i bogata oferta lokali 
w realizowanych właśnie inwestycjach – „Siemaszko”, czołowy szcze-
ciński deweloper ma się czym pochwalić. Uznanie zdobywają zarówno 
konkretne inwestycje mieszkaniowe, jak i poziom świadczonych przez 
niego usług. – na ten sukces pracowaliśmy przez 20 lat – podkreśla.

czerwcu podczas uroczystej gali w  Warsza-
wie firma odebrała nagrodę „Lidera Pol-
skiego Budownictwa 2015” przyznaną przez 
Radę Programową Ogólnopolskiego Pro-
gramu Umacniania Wiarygodności „Sylwet-

ki i  Marki Polskiej Gospodarki”. 
To kolejne wyróżnienie w  tym 
roku – w marcu kapituła najwięk-
szego konkursu promującego 
jakość w  Polsce wręczyła szcze-
cińskiemu deweloperowi godło 
„Jakość roku 2014” w  kategorii 
„Usługa”. W  prestiżowej grupie 
wyróżnionych w  tegorocznej 
edycji, firma „Siemaszko” była 
jedynym przedsiębiorstwem ze 
Szczecina. Dopełnieniem dobrej 
passy dewelopera było uznanie 
osiedla Polonia, które powstaje 
przy al. Powstańców Wlkp. za 
„Mieszkanie Roku 2014/15”. 

– Rzeczywiście, to dla nas nie-
zwykle udany rok. Nagrody są za-
szczytne i bardzo zobowiązujące 
– potwierdza Lesław Siemaszko, 
prezes firmy „Siemaszko”. –  Cer-
tyfikat „Mieszkanie Roku” cie-
szy nas szczególnie, ponieważ 
w  tym konkursie, oprócz oceny 
ekspertów, pod uwagę brane 
były opinie internautów, czyli 
naszych klientów, potencjalnych 
lub tych, którzy już mieszkają na 
osiedlu. Ich pozytywne opinie to 
dla nas najlepsza nagroda. 

Wyróżnione osiedle przy 
al. Powstańców Wlkp. to jedna 
z  największych inwestycji firmy 
„Siemaszko”. W  sumie będzie 
tu 660 mieszkań, w  dziewięciu 
budynkach. Obecnie w  sprze-
daży są lokale w  przedostatnim 
budynku. Osiedle cieszy się renomą wśród kupujących. Podobnie 
jak ambitne przedsięwzięcie – osiedle Nowe Forty – realizowane 
przez „Siemaszkę” w  centrum Szczecina w  kwartale ulic: Naru-

towicza, Kusocińskiego, Sowińskiego i  Głowackiego, w  miejscu 
dawnego fortu Prusy. Chętnych na mieszkania z najpiękniejszymi 
widokami na panoramę Szczecina nie brakuje. Tych, którzy cenią 
komfort spokojnych dzielnic Szczecina zainteresują mieszkania 
budowane na Pogodnie. Między ul. Łukasińskiego, Żołnierską 

i Szeroką powstaje kolejne osie-
dle „Siemaszki” – kameralne, 
funkcjonalne i  doskonale sko-
munikowane. 

Zupełnie inny wymiar ma 
najnowsza, właśnie rozpoczęta 
inwestycja – „Rezydencja Po-
godno” przy ul. Miłaszewskich. 
Realizowana z  myślą o  klien-
tach najbardziej wymagających, 
poszukujących ekskluzywnych 
przestrzeni, apartamentowa 
elegancka zabudowa w  niepo-
wtarzalnej lokalizacji łączy atuty 
bliskości centrum miasta i  jego 
wygód z  bezpośrednim dostę-
pem do najpiękniejszej zieleni 
w mieście: parku Kasprowicza.

Doskonałe lokalizacje osiedli 
to już znak rozpoznawczy „Sie-
maszki”: – Zawsze starannie je 
wybieramy – podkreśla Lesław 
Siemaszko. – Każdy chce się 
czuć w  swoim domu komforto-
wo i  bezpiecznie, dlatego tak 
ważna jest przestrzeń, w  której 
budujemy. Jako deweloper 
mamy ambicje zagospodaro-
wać ją estetycznie, wygodnie 
i  luksusowo. Nasi klienci to do-
ceniają.

 „Siemaszko” działa na 
szczecińskim rynku od 1994 r. 
(w  ubiegłym roku obchodził 
jubileusz 20-lecia działalności). 
Wybudował ponad trzy tysiące 
mieszkań i  sto domów jedno-

rodzinnych na nowych osiedlach. Buduje wyłącznie na własnych, 
nieobciążonych kredytem gruntach. Jako pierwszy deweloper 
w Szczecinie zadbał o rachunek powierniczy. 

W

„Siemaszko”, al. Powstańców Wlkp. 81A, 70-110 Szczecin
tel. 91 422 16 51–52, , tel./fax 91 484 97 60

www.siemaszko.pl, biuro@siemaszko.pl

Lesław Siemaszko z synem Pawłem na osiedlu Polonia
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na wesoło 
i na luzie

apytam przewrotnie: gdzie byłyście, gdy Was 
nie było?

Beata: Mieszkałam 24 lata za granicą. 14 lat 
spędziłam w Szwecji, a 10 w Anglii. Sylwia miesz-
kała w Danii i Francji. Obie mamy mężów obco-
krajowców, więc spędzałyśmy czas na walizkach, 

sporo podróżując. Choć ja jestem z Koszalina, a Sylwia ze Słupska, 
to obie tak kochamy Szczecin, że po latach właśnie tu zdecydowały-
śmy się osiąść na stałe. Mamy to szczęście, że miłość do tego miasta 
udzieliła się naszym rodzinom. Z każdej podróży wracamy tu z przy-
jemnością, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. 

Skąd się znacie i jak spędzacie czas w Szczecinie?
Sylwia: Poznałyśmy się na imprezie urodzinowej naszych dzie-

ci, które chodzą razem do szkoły międzynarodowej w Szczecinie. 
Stwierdziłyśmy, że prowadzimy 
właściwie prawie takie same ży-
cie. Nie pracujemy zawodowo, 
ale żyjemy bardzo aktywnie. Ja 
trenuję krav magę i pilates, Be-
ata ćwiczy na siłowni i dużo cza-
su spędza na wystawach psów. 
Poza tym, pomagamy zaaklima-
tyzować się nowo przybyłym 
do Szczecina Dunkom, a  Be-
ata udziela się charytatywnie, 
współpracując ze świetlicą śro-
dowiskową „Serduszka”. Wciąż 
dużo jeździmy, bo podróże są 
dla nas inspiracją.

To właśnie za granicą wpa-
dłyście na pomysł, by rozkręcić 
własny biznes?

Sylwia: Zdecydowanie. Nasz 
styl życia wymaga, by to, co 
założymy na siebie rano, nadawało się też na wieczór. Nie mamy 
czasu, żeby się co chwilę przebierać. Chcemy po prostu dobrze 
wyglądać, więc przy którymś drinku 2 lata temu powstał pomysł, 
żeby otworzyć nowy butik, zwłaszcza, że Beata zawsze zajmowała 
się modą. Ubierzemy szczecinian klasycznie, ale i niepowtarzalnie 
– i to od stóp, do głów, bo poza odzieżą będą także buty i dodatki, 
takie jak paski, rękawiczki, apaszki czy biżuteria. 

Nie boicie się konkurencji butików, sieciówek czy sprzedaży in-
ternetowej?

Beata: Choć same ubieramy się w  szczecińskich butikach 
i wspieramy lokalny biznes, nie kupując w sieciówkach, to brakowa-
ło nam wysokiej jakości rzeczy, które by do wszystkiego pasowały. 

Miałyśmy też dosyć kupowania i ciągłego odsyłania ubrań czy bu-
tów z internetu. Na zdjęciu wszystko wygląda dobrze, ale to trzeba 
zobaczyć na sobie. Podobnie było z ciuchami z zagranicy – często 
okazywały się zupełnie przypadkowe i  niemożliwe do zwrócenia 
czy wymiany. 

Sylwia: Nie będziemy jednak nikomu wchodzić w  drogę, bo 
wprowadzimy do Szczecina zupełnie nowe marki, ale nie musimy 
się z nimi wiązać na stałe. Będziemy je zmieniać, jeśli się nie przyjmą. 
Na początku pojawi się m.in. męska linia Karla Lagerfelda czy słyn-
ne jeansy amerykańskiej firmy Hudson, które mamy na wyłączność 
w Szczecinie i  jako pierwsze w Polsce. To ulubione spodnie wielu 
gwiazd, ale i nasze – tak świetnie modelują sylwetkę, że szczecinianki 
na pewno się w nich zakochają! W jesienno-zimowej kolekcji poja-
wią się też kanadyjskie kurtki z prawdziwym futrem czy rewelacyjne, 
oryginalne buty włoskiej firmy Bumper. Absolutnie niepowtarzal-

ne, ale sprawdzone przez nas 
same, więc gwarantujemy, że 
wystarczą na lata. Wszystkie 
marki testujemy najpierw na 
sobie. Stawiamy na indywidu-
alność, wierząc, że lepiej kupić 
coś dobrego raz na jakiś czas, 
niż mieć całą szafę pełną bez-
użytecznych ubrań. Obojętnie 
co wyjmiesz z  szafy, będzie to 
dobrze wyglądać. 

Co, poza markami, wyróżni 
„Mia &Charlie” spośród in-
nych butików?

Beata: Dla nas to nie jest 
zwykły biznes – to nasze hob-
by. Dlatego już sama nazwa 
jest nam bardzo bliska – Mia to 
córka Sylwii, a  Charlie to mój 
syn. Zapraszamy na kontakt ze 

światem mody, bez presji, że wchodząc do sklepu, trzeba coś kupić. 
Nie będziemy nikogo na nic intensywnie namawiać, bo same tego 
nie lubimy. Jak ktoś będzie w naszych ubraniach źle wyglądać, na 
pewno mu o  tym powiemy. Chętnie doradzimy również osobom 
szwedzko-, duńsko- i  anglojęzycznym i  zorganizujemy wieczory 
tematyczne. Będziemy nadal 4-5 razy w roku odwiedzać modowe 
targi w  Paryżu, Londynie, Mediolanie, Berlinie czy Kopenhadze, 
żeby wyszukiwać dla szczecinian piękne, ale i wygodne nowości. 
Gdy wróciłam do kraju, nie mogłam zrozumieć, jak kobiety chodzą 
w tych wysokich obcasach po tak krzywych chodnikach czy śliskich 
kaflach w galeriach handlowych! Na zachodzie króluje bowiem co-
dzienna elegancja połączona z wygodą i taki styl zaproponujemy 
naszym klientom.

biznes104 

Z Beatą i Sylwią spotkaliśmy się, by porozmawiać o ich pomyśle na 
biznes. niebawem otwierają butik jedyny w swoim rodzaju. Pozytywnie 
zakręcone dziewczyny kochają Szczecin i dla naszego miasta porzu-
ciły wygody zagranicy. niezwykle sympatyczne, zarażają optymizmem, 
a już krótka rozmowa daje przekonanie, że jeszcze o nich usłyszycie.

Rozmawiała: karina Tessar

 / Foto: Jarosław Gaszyński 
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dy 6 lat temu Urodzinkowo.pl rozpoczynało 
działalność, okazało się świetną alternatywą 
dla bawialni. Od niedawna przyjęcia przygo-
towuje w bardzo urokliwym miejscu na Starym 
Mieście. Choć tematykę imprezy można stwo-
rzyć na specjalne zamówienie, klienci chętnie 

korzystają z  autorskich scenariuszy Urodzinkowa. „Dzień z  życia 
paryżanki” dziewczynki rozpoczynają od croissanta, po czym od-
wiedzają atelier projektanta, a w zaprzyjaźnionej kwiaciarni budują 
kwiatową Wieżę Eiffla. Najmłodsi uwielbiają „Klinikę pluszaków”, 
a chłopcy bawią się w „Superbohaterów”. Od września można też 
skorzystać z nowego scenariusza urodzin kulinarnych „Zakręcona 
kawiarenka”. – Dzieci będą piekły, zdobiły i pałaszowały – mówi Zu-
zia z bloga Crazy Cooking Creations, współpracująca z Wytwórnią. 
– Każda impreza ma swoja fabułę i jest rozpisana co do minuty. Two-
rzymy mocną drużynę, która zna od podszewki niuanse organizacji 
i przebiegu urodzinowego przyjęcia – dodaje z uśmiechem Małgo-
sia Boniek-Balcerowicz, właścicielka Wytwórni.

Urodzinkowo.pl myśli też o komforcie rodziców, których często 
wita zapach świeżo upieczonego ciasta i  którzy nie muszą w po-
śpiechu opuszczać lokalu, bo na progu czeka już kolejny jubilat. 
Firma dba nie tylko o czystość i estetykę lokalu, ale i o domową 
atmosferę, bo rodzic jest po części gospodarzem imprezy i powi-

nien czuć się dobrze w miejscu, które wynajął. Gdy pociechy szaleją 
pod okiem animatorek, w pokoju obok na dorosłych czeka świeżo 
zaparzona kawa i  możliwość obserwacji przyjęcia na monitorze. 
Urodziny trwają zwykle 1,5-2 godziny. – Z  doświadczenia wiemy, 
że dzieci najlepiej bawią się podczas kameralnych przyjęć, dlatego 
zapraszamy maksymalnie 15 osób w wieku od 3 do 12 lat – informu-
je Małgosia. – Na życzenie klientów przyjęcia organizujemy także 
w ich domach oraz prowadzimy animacje podczas wesel, chrzcin 
czy komunii. Zapraszamy!

Przyjęcia urodzinowe z klimatem

biznes 105 
prezentacja

Urodziny to długo wyczekiwany dzień dla każdego dziecka. Jeśli 
chcesz, żeby nabrał wyjątkowej oprawy, zgłoś się do Wytwórni Przy-
jęć – Urodzinkowo.pl. 

G
Wytwórnia Przyjęć – Urodzinkowo.pl
Szczecin, ul. Sienna 9/3, tel. 503 069 158
www.urodzinkowo.pl, www.facebook.com/urodzinkowo

REKLAMA
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esteśmy jedyną polską filią niemieckiego kon-
cernu marki. W  Szczecinie działamy nieprze-
rwanie od 20 lat – mówi Ewa Rokoszewska-
-Maj, kierowniczka biura. – Specjalizujemy się 
w sprzedaży ofert last minute - zarówno wcza-
sów, jak i biletów lotniczych. Od niedawna po-

siadamy również klasyczne oferty sprzedawane z dużym - nawet 
kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Początki L'TUR w  Polsce były trudne - ludzie nie wiedzieli bo-
wiem, co to są oferty „last minute”, nie mieli również dużego do-
świadczenia w podróżowaniu, większość kierunków wydawała im 
się niedostępna. - Krok po kroku przekonywaliśmy naszych klien-
tów, że dzięki takim ofertom mają szansę zobaczyć takie miejsca, 
o jakich do tej pory nawet nie mogli śnić – wyznaje Ewa Rokoszew-
ska-Maj. - Przychodząc do nas, sądzili, że budżet którym dysponują, 
umożliwi im jedynie wyjazd gdzieś blisko, a wychodzili z biletami 
na egzotyczną wyspę. Dzięki nam jako pierwsi zwiedzili Wenezuelę, 
Reunion, Malediwy, Seszele, Kubę i Dominikanę.

I  tak jeden zadowolony klient, przekazywał informację o biurze 
swojej rodzinie, znajomym, bądź napotkanym na urlopie turystom. 
– Mamy bardzo duży krąg stałych klientów nie tylko ze Szczecina. 
Są wśród nich, m.in. znani politycy i aktorzy – wymienia kierownicz-
ka biura. - Najbardziej jednak cenimy sobie to, że większość z nich 
znamy od lat – widzimy jak dorastają ich dzieci, kiedyś podróżujące 
z rodzicami, a obecnie szukające u nas, np. podróży poślubnych. 

L'TUR dysponuje zarówno ofertami niskobudżetowymi dla tych, 
którzy chcą wypocząć, nie mając zbyt wielu środków. Posiada także 
w sprzedaży najbardziej luksusowe hotele na świecie - Ritz czy Burj 
al Arab - dla tych najbardziej wymagających. – Zapewniamy klien-
tom pełną obsługę – dojazd do lotnisk, bilety kolejowe, rezerwację 
parkingów, ubezpieczenia, wynajem samochodów na miejscu – do-
daje Ewa Rokoszewska-Maj.

Najlepsze oferty w biurze można znaleźć zawsze w miesiącach 
„po sezonie”. Dobrymi miesiącami na planowanie urlopu jest maj, 
czerwiec i początek grudnia. Biuro wysyłało w świat piłkarzy na obo-
zy treningowe, kolarzy i  tenisistów. Jest organizatorem wyjazdów 
grupowych dla dużych firm. – Możemy bez problemów zorgani-
zować podróż służbową i zaaranżować podroż poślubną lub rocz-
nicową – przekonuje szefowa L'TUR. – My nie odwołujemy imprez 
w  ostatniej chwili. Latamy tylko samolotami renomowanych linii 
lotniczych - co w dzisiejszych czasach jest niezwykle istotne. Prze-
mawia za nami 20 lat doświadczeń i przysłowiowa już niemiecka 
solidność naszych partnerów.

Podróż 
jak 
marzenie

Bajkowe plaże Fuerteventury i Lanzarote, egzotyczna Dominikana 
i kuba, zjawiskowe Malediwy i Seszele. Biuro podróżnicze L'TUR spe-
cjalizuje się w organizowaniu wypraw w fascynujące miejsca na Ziemi, 
jednocześnie będąc liderem w sprzedaży wycieczek „last minute”.

J
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Szczecin, Al. Wojska Polskiego 48/2; tel: 600 96 95 92, 91 4 336 337;
www.wladca-jezykow.pl; kontakt@wladcajezykow.pl; www.mariusz-wloch.pl

okno 
na świat

jakiego właściwie powodu warto uczyć się języ-
ków?

Powodów jest wiele. Znajomość języków uła-
twia podróżowanie, poznawanie  nowych ludzi, 
nawiązywanie ciekawych relacji, rozwijanie pa-
sji, a  także usprawnia kontakty biznesowe. Jeśli 

znasz język, możesz sięgać do materiałów źródłowych w orygina-
le, oglądać filmy i słuchać aktorów tak, jak mówią naprawdę. Cóż, 
znajomość języków daje wiele możliwości, które mógłbym jeszcze 
długo wymieniać.

Wiele osób ma obawy, zanim zaczną się uczyć nowego języka. 
Skąd się to bierze?

Chodzi głównie o to, że kiedy ktoś zaczyna się uczyć, to z reguły 
szybko osiąga pierwsze efekty – kilka wypowiedzianych zdań, to, 
że może przeprowadzić krótką rozmowę. Potem niestety pojawiają 
się trochę bardziej zaawansowane tematy i trzeba się pouczyć. To 
właśnie wtedy może pojawić się kryzys. Bo mimo wszystko trzeba 
poświęcić jakąś ilość czasu, aby przyswoić sobie nowy materiał, 
a następnie – i to jest tutaj najważniejsze – dobrze go przećwiczyć.

Mówisz tak, jakby nauka języka była grą w piłkę albo czymś po-
dobnym.

Bo tak właśnie jest. Znasz kogoś, kto został dobrym i przy okazji 
sławnym piłkarzem nie poświęcając czasu na solidne treningi? Z ję-
zykiem i każdą umiejętnością, którą sobie przyswajasz, jest dokład-
nie tak samo. Musisz ćwiczyć, aby wyrobić sobie zestaw automa-
tycznych nawyków np. zadawanie pytań, bo to ułatwia komunikację. 
Rozmowa to nadal dominująca forma kontaktu międzyludzkiego.

Od 2008 roku prowadzicie szkołę językową „Władca Języków”. 
Czy to w dzisiejszych czasach łatwa praca?

Nie wiem, czy jest w dzisiejszych czasach praca, którą można na-
zwać łatwą. Prowadzenie szkoły językowej i ośrodka szkoleniowego 
to zajęcie wymagające wielkiej uwagi – śledzenia tego, co się dzieje 
na rynku i szukania własnych rozwiązań. Prowadząc działalność od 
15 lat sporo się nauczyłem – rynek zweryfikował wiele pomysłów, 
niektóre się przyjęły, inne wymagały mniejszych lub większych 
modyfikacji. Zdobyte w  ten sposób doświadczenie pomogło mi 
opracować autorską metodę nauczania – Metodę Bezpośredniej 
Komunikacji.

A czym Metoda Bezpośredniej Komunikacji różni się od innych?
Tym, że stawiamy głównie na praktykę. Zaczynamy mówić od 

pierwszej minuty zajęć, w  sposób naturalny przyswajając nowe 
słownictwo i struktury językowe. Dzięki temu uczący się od począt-
ku poznaje użyteczną stronę języka – potrafi się komunikować ma-
jąc minimalny zasób wiedzy. 

Kto najczęściej korzysta z waszych usług?
Sami fajni ludzie!  Osoby poszukujące szybkich efektów, z regu-

ły bardzo zapracowane, oczekujące elastycznej formy nauki m.in. 
lekarze, księgowi, prawnicy, specjaliści z  różnych dziedzin, osoby 
wyjeżdżające za granicę i  pasjonaci języków. Takie osoby zwykle 
decydują się na zajęcia indywidualne. Część osób decyduje się na 
grupy, na tradycyjne „2 razy w tygodniu” lub na kursy intensywne. 
Uczestnicy doceniają fakt, że oprócz nauki w  inspirującej atmos-
ferze często stajemy się odskocznią od codzienności i  okazją do 
relaksu.

Co cię skłoniło do napisania książki „Władca Języków, czyli pra-
wie wszystko o tym, jak zostać poliglotą”?

Chęć pokazania, że oprócz uczenia się języka równie ważne jest 
nastawienie do całego procesu nauki. A może nawet ważniejsze. 
Dla wielu osób książka stała się wsparciem w osiąganiu celów, od-
najdywaniu motywacji do działania i radości z tego, co się robi oraz 
inspiracją do rozwoju. I to nie tylko w nauce języków.

Masz też swoje podręczniki.
Potrzeba matką wynalazku. Zaczęło się od norweskiego – na 

rynku nie było podręcznika, który by mi odpowiadał, więc sam go 
stworzyłem. Potem były kolejne np. Direktes Deutsch dystrybuowa-
ny w szkołach na całym świecie. Niedługo pojawią się następne.

Wrzesień to tradycyjnie początek 
roku szkolnego. Po wakacyjnym wy-
poczynku i dzieci, i rodzice po-
szukują atrakcyjnych dla siebie 
form rozwoju. Znajomość języków 
otwiera bramy do całego świata, 
dlatego ich nauka nadal cieszy się 
dużą popularnością. Właśnie na ten 
temat rozmawiamy dziś z Mariuszem 
Włochem, czyli Władcą Języków.

Mariusz Włoch – poliglota, autor podręczników do 
nauki niemieckiego, norweskiego, szwedzkiego i duń-
skiego oraz poradnika „Władca Języków, czyli prawie 
wszystko o tym, jak zostać poliglotą”, trener biznesu i 
kompetencji komunikacyjnych, coach prowokatywny, 

właściciel szkoły Władca Języków, związany z branżą od 20 lat z dorob-
kiem ponad 30 tys. lekcji.

z

prezentacja

biznes 109 



owcy okazji nie omijają żadnego z  miejsc 
gdzie można poszperać w ubraniach, by zła-
pać dobrą sztukę. Na szczecińskim Manhat-
tanie znajdziemy kreacje na każdą porę dnia, 
i nocy, niezależnie od okoliczności przyrody, 
pogody i towarzyskiej etykiety. Ubrania na co 

dzień, ich sportowe wersje, odzież dziecięcą, projekty dla młodzie-
ży. Ogromna różnorodność nie tylko fasonów, kolorów, ale także 
materiałów i… cen. Na panów czekają eleganckie koszule oraz do-
brze skrojone garnitury i marynarki. Wszystko wykonane z wysokiej 
próby materiałów, według najnowszych trendów. Co prawda liczy 
się każdy element męskiego stroju, ale to marynarka zasługuje na 
miano najważniejszego. Nic tak nie buduje sylwetki, nie dodaje po-
wagi i męskości jak ten kawałek materiału. W niczym innym mężczy-
zna nie wygląda tak dostojnie i elegancko. 

Podobnie jest z piękniejszą częścią klienteli Manhattanu. Panie 
znajdą tu ogromy wybór sukienek, począwszy od koktajlowych, 
przez bardziej stonowane, a  skończywszy na sukniach wieczoro-
wych. Do wyboru, do koloru. W tym sezonie dominuje ich rozklo-
szowana wersja w stylu retro. Polecane dla każdej sylwetki, dostęp-
ne są w pełnej palecie barw z dominującymi pastelami. Na bardziej 
oficjalne spotkania zaleca się elegancję w stylu lat 50. i 60. Na Man-
hattanie zajdziemy i takie kreacje, oczywiście z obowiązkowymi do-
datkami.
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Siła Manhattanu
stylowy on, elegancka ona

Prezes Mirosław Wołosewicz
Manhattan to największe targowisko w Szczecinie i jedno z najnowo-
cześniejszych w Polsce. Manhattan charakteryzuje różnorodność i bo-
gactwo asortymentu. Na co dzień na targowisku działa 300 stoisk. 
Zapraszamy Państwa na zapoznania się z bogatą  ofertą ubrań na 
każdą okazję w konkurencyjnych cenach.

biznes110 
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Śpiewała o nim ella Fitzgerald, a Woody Allen poświęcił mu jeden ze 
swoich filmów. nowojorski Manhattan to także stolica mody. Luksuso-
we szyldy, outlety i skromne sklepy z ubraniami. To na oryginalnym 
Manhattanie, a co na naszym szczecińskim targowisku?

ł
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MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

    Mieszkanie własnościowe w nowym bloku na ul. Kasprzaka 
o pow. 60 m kw.,  wybudowane przez �rmę Modehpolmo 
z cegły, własna księga wieczysta, niezamieszkałe od nowości, 
wysoki standard, położone na 2 piętrze w 4-piętrowym 
apartamentowcu, jednopoziomowe, ciche, nowoczesne, 
wokół zielone otoczenie ogródków działkowych, dobre 
połączenie z centrum, c.o. z własnym programatorem, system 
alarmowy, okna drewniane wyposażone w rolety. W bloku 
znajduje się nowoczesna winda, domofon, drzwi wejściowe 
z aluminium. Czynsz – 135 zł, cena mieszkania – 5600 zł/m 
kw.  (niższa o ponad 100 tys. zł od poniesionych nakładów)

Kontakt z właścicielem – 501 407 711

   Układ pomieszczeń: przestronny salon z wyjściem na 
balkon, wyposażony w meble Klose, elegancka kuchnia 
w aneksie z oknem, wykonana na zmówienie z wysokiej 
jakości sprzętem AGD, przytulna sypialnia, łazienka 
w glazurze i terakocie z wanną i wysokiej klasy włoską 
armaturą, przedpokój z garderobą, szafy z lacobelu.

  W sąsiedztwie sklepy, apteka, przychodnia, szpital, 
centrum handlowe, żłobek, plac zabaw, uczelnia.
     Istnieje możliwość przerobienia mieszkania na 3-pokojowe 
przy niewysokim nakładzie �nansowym.

Marzysz o swoim mieszkaniu, w którym czuć ciepło i miłą atmosferę domowego zacisza, 
szukasz miejsca w którym stworzysz komfortowe i bezpieczne warunki do życia. 

Ta propozycja może być dla Ciebie



REKLAMA

Taniec z pasją!
Antoni Grycmacher, prezes Akademickiego klubu Tańca Towarzyskiego 
(Akademia Tańca to prywatna firma ale również nazwa lokalu – siedziby 
AkTT) uważa, że taniec, a w szczególności jego towarzyska odmiana, 
przestała być wyłącznie domeną młodych, będących w świetnej formie 
fizycznej ludzi. To tylko kwestia przełamania wewnętrznych barier 
i kompleksów, gdyż poczucie rytmu jest wrodzone. Żeby zostać królem 
i królową parkietu wystarczą systematyczne ćwiczenia i cierpliwość. 
Te pierwsze najlepiej pod okiem doświadczonych instruktorów. 

klubie Antoniego i  Małgorzaty Grycmache-
rów szlify taneczne można szkolić już od 40 
lat. Ta legendarna szkoła założona w  1976 
roku, wychowała i  wytrenowała wielu tance-
rzy, docenianych na międzynarodowych tur-

niejach. W przyszłym roku będzie świętowała okrągłą 40-tą rocznicą 
swojej działalności. Zanim jednak to nastąpi, z początkiem września 
miłośników tańca czeka kilka atrakcji, będących wstępem do tego, 
co nastąpi w przyszłym roku.

– Już we wrześniu współorganizujemy razem z Panem Tomaszem 
Konury, dwukrotnym Mistrzem Polski (wychowankiem Pana Anto-
niego Grycmachera) szkolenia dla tancerzy z udziałem byłych mi-
strzów o międzynarodowym statusie, aktualnie wybitnych trenerów, 
takich jak Lasse degaard oraz Gabriele Goffredo & Anna Matus – 
wymienia Antoni Grycmacher 

– W listopadzie będziemy gospodarzami Szczecin Cup, czyli tur-
nieju punktowanego przez WDSF czyli Międzynarodową Federację 

Tańca Sportowego. Gościć u nas będą pary z całej Europy. Udział 
w imprezie to ogromny prestiż dla nas organizatorów. Dzięki temu 
już w przyszłym roku będziemy mogli zorganizować turniej o ran-
dze światowej.

Sportowa odmiana tańca towarzyskiego nie jest jedyną formą 
prowadzoną przez klub państwa Grycmacherów. To miejsce gdzie 
każdy może nauczyć się tańczyć. To tu będą  odbywały się milongi, 
czyli wieczory z  tangiem argentyńskim, dokładnie z  jego rdzenną 
uliczną odmianą, co może być nie lada atrakcją. Zajęcia z elemen-
tami baletu, latino ladies, taniec dla seniorów  to kolejne propozy-
cje klubu. Do tego szalenie popularne w klubie bale karnawałowe, 
gimnazjalisty, studniówki, połowinki.

– Taniec to piękny element życia i część savoir-vivre’u. Zależy nam na 
tym, aby zachęcić nie tylko dorosłych, czy dzieci, ale również młodzież 
gimnazjalną i ze szkół średnich do uprawiania tej formy ruchu, która  
jednocześnie wzbogaci ich wykształcenie o formy towarzyskie tak waż-
ne w dorosłym życiu – przekonują państwo Grycmacherowie. 

W
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Zapraszamy
na zajęcia 

ZAPISY
TRWAJĄ!
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Ba l e t   n a   o s t r o
„rock’n’Ballet”, Opera na Zamku w Szczecinie / Balet Vorpommern, Choreografia, 

koncepcja, scenografia: robert Glumbeck i Jochen Heckmann

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

Opera na Zamku w  Szczecinie na sam koniec sezonu arty-
stycznego zaprosiła widzów na… premierę. Znów z zespołem ba-
letowym w roli głównej, ale tym razem do największych przebojów 
rocka. Odważne połączenie, intrygujący eksperyment – niecodzien-
na konfrontacja lekkości baletu z  pazurem czy ciężarem gatunku 
muzycznego. Owa kompilacja z miejsca budzi skojarzenia – lekkie 
i ciężkie, dobre i złe, białe i czarne, piękne i brzydkie… Do poje-
dynku między skrajnościami jednak nie dochodzi – „lekki” taniec 
baletowy na puentach, z piruetami i „ciężka” muzyka tworzą zaska-
kująco spójną całość. Bitwa ma miejsce w innej przestrzeni - razem 
walczą o uznanie widzów. I wygrywają, i to wmożliwie najlepszym 
stylu. Efekt: pierwsze w historii „prestiżowych” gwiazdek – sześć na 
sześć (6/6). 

Czułem się jakbym wyjął ze swojej płytoteki moje najlepsze 
krążki i  urządził wieczór wspomnień. Największe przeboje, pio-
senki – ikony, dobrego rocka: Depeche Mode, The Rolling Stones, 
Pink Floyd, U2, Led Zeppelin, Queen. Większość utworów w ory-
ginalnych wersjach, ale usłyszeliśmy także kilka zupełnie nowych 
aranżacji, w  tym niezapomniany elektroniczny remix „Personal 
Jesus” z  repertuaru Depeche Mode. Siłą spektaklu były dopra-
cowane w  każdym detalu czy choćby najskromniejszym geście 
choreografie i  kondycja tancerzy połączonych zespołów Opery 
na Zamku i Balet Vorpommern z zaprzyjaźnionego ze szczecińską 

r e c e n z j e  t e a t r a l n e
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instytucją teatru w  Greifswaldzie. Choreografia to dzieło także 
polsko-niemieckiego duetu: Roberta Glumbecka i Jochena Heck-
manna. Fabuła spektaklu, prosta, lecz wymowna, gdzieś umyka, 
ale nie jest to absolutnie wadą, po prostu piękno tańca i muzyka 
pochłaniają widza doszczętnie. A rzecz jest po prostu o miłości. 
O  sile najpiękniejszego z  uczuć, które potrafi wynieść nas kilka 
centymetrów ponad ziemię albo przenieść do innych rzeczywi-
stości. A  tam nie obowiązują żadne zasady i  logika, te nieistnie-
jące światy stają się wyolbrzymionymi obrazami przeżyć. Faktycz-
nie, oglądając spektakl momentami można zapomnieć o  fizyce 
i przyciąganiu ziemskim. Mało tego – nikt i nic nie próbuje tego 
zagłuszyć, odwrócić uwagi, pozornie uatrakcyjnić. Spektakl jest 
ascetyczny – brak scenografii, jedynie multimedialne projekcje, 
skromne ale wyraziste kostiumy utrzymane w  czerni i  czerwieni 
(Adriana Mortelliti), oszczędne światło (Bogumił Palewicz). Żad-
nych fajerwerków. Ale to właśnie sprzyja odbiorowi spektaklu, 
przesuwając na pierwszy plan ciało i taniec. To szczególnie wyraź-
nie było widoczne w intymnych duetach. A w scenach grupowych 
zachwycała koordynacja oraz zaufanie jakim obdarzali się tance-
rze. Parafrazując znane powiedzenie: są na świecie trzy najpięk-
niejsze zjawiska – żaglowiec na morzu pod pełnymi żaglami, koń 
w galopie i… zespół baletu Opery na Zamku w Szczecinie (wspar-
ty kolegami z Niemiec) w tańcu. W rockowym balecie. 
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ięgając po tomik wierszy 
Romki - Justyny Łappo liczy-
łem, że będę miał do czynienia 
z wierszami następczyni Papu-

szy. Oczywiście od czasu, kiedy Bronisława 
Wajs publikowała swoje pieśni, sporo czasu 
minęło, ale jednak chciałem ponownie do-
tknąć wersami lasów, taborów i tej cygańskiej 
nuty. Niestety, nie udało się. Wiersze Łappo 
są – moim zdaniem - zbyt ckliwe, zbyt rzewne, 
a momentami nijakie. 

Pani Justyna pisze, że poezja jest jej świa-
tem. Popieram, poezja to piękne krainy, pełne 
metafor, symboliki, ale także zasad. Jeśli więc 
próbujemy pisać haiku, to musimy pamiętać 
o jego budowie wersyfikacyjnej (Haiku skła-
da się z 17 sylab podzielonych na trzy części 
znaczeniowe po 5, 7 i 5 sylab), jeśli piszemy 
erotyki, to one także mają swoje „normy”, po-

lecam tutaj receptę mistrzyni tego gatunku 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej: „Niech 
będą skryte, namiętne i  jednoznaczne, ale 
niegorszące”. Pani Justyna nie gorszy, ale też 
nie rozpala zmysłów, a i namiętność jest bar-
dzo stonowana. Oczywiście, nie jestem spe-
cjalistą od poezji, co wielokrotnie w „Prestiżo-
wych Książkach” podkreślałem, ale uważam, 
że warto byłoby przebrać zawartość i wydać 
połowę z  tego, co zostało wydane. Oczywi-
ście jest kilka perełek: „Zostań”, „Taniec”, czy 
choćby „Czas”. Ale na przyszłość, to nie ilość 
a jakość winna kierować autorką „Cygańskiej 
orchidei”, kiedy będzie przygotowywała ko-
lejny wybór. 

Przed zupełną porażką tomik – w  moich 
oczach - broni szata graficzna. Okładka jest 
intrygująca, a  przez to, że prosta, to bardzo 
elegancka. Słowem, gratulacje dla grafika.
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Justyna Łappo

Cygańska 
Orchidea

Wydawnictwo:  
KryWaj, 2015

prestiŻowe ksiąŻki

s
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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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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Cykl koncertowy Tego Słucham nabie-
ra tempa. W Domku Grabarza, już 4 wrze-
śnia (godz. 21) zagra The Saturday Tea oraz 
miejscowi eksperymentatorzy z Ułanów 
Kapitalizmu. Miłośnicy alternatywnych gi-
tarowych brzmień mogą ostrzyć zęby. The 
Saturday Tea to warszawska formacja, która 
uznawana jest za nadzieję polskiego gita-
rowego grania. Ich talent został dostrzeżo-
ny również poza granicami kraju, o czym 
świadczy zaproszenie na tegoroczną edy-
cję prestiżowego festiwalu SXSW w Teksa-
sie. Znajdziemy w ich muzyce grunge’owy 

Herbatka u Grabarza
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Natalia Kukulska, Kuba Badach, Kasia 
Wilk i  Piotr Cugowski. Te „gorące” nazwi-
ska zawitają już 10 października (godz.19), 
w  Azotach Arena gdzie wezmą udział 
w dość niezwykłych urodzinach. Otóż jubi-
latem będzie znakomity dyrygent, aranżer, 
kompozytor i pianista, „człowiek orkiestra” 
– Adam Sztaba. On i  jego Orkiestra będą 
obchodzić 10 urodziny wspólnego grania. 
Ekipa Sztaby pojawiła się w  2005 roku za 
sprawą Tańca z Gwiazdami i od razu stała 
się jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
składów muzyki rozrywkowej w  Polsce. 
Przez lata muzycy Adama Sztaby współpra-
cowali z  największymi gwiazdami polskie-
go oraz światowego formatu. Byli wśród 
nich m.in. Edyta Górniak, Kayah, Lemar 
czy... Karel Gott. Niewątpliwie do najwięk-
szych sukcesów artystycznych Orkiestry 
należy recital z Michaelem Boltonem. Sam 
„szef” miał okazje pracować ze Stingiem, 
Quincy Jones czy królową burleski Ditą 
Von Teese. Podczas koncertu w Arenie go-
ście jubilata zaśpiewają swoje największe 
przeboje specjalnie zaaranżowane przez 
Orkiestrę.                                                          adZbliża się kolejna edycja Międzynaro-

dowego Festiwalu Teatrów Niezależnych 

OFF Marina w  październiku obcho-
dzić będzie swoje 2 urodziny i jednocześnie 
zapraszać na 2 edycję Design Days. Podczas 
trzech dni odbędą sie spotkania z  prze-
mysłami kreatywnymi, designerami, oraz 
upcyklingowym działaniem na rzecz społe-
czeństwa. Program wypełnią prelekcje, spo-
tkania branżowe i warsztaty. Na zaproszenie 
odpowiedzieli, m.in.: Agnieszka Gansiniec 
architekt z D44, Małgorzata Czyńska histo-
ryk sztuki, współpracująca z  magazynem 
„Wysokie Obcasy”, Aleksandra Kozłowska 
z  berlińskiej galerii polskiego designu No 
Wódka, grupa projektowa TABANDA, Pa-
weł Skarżyński, specjalista e-commerce, 
architekci związani z  wizerunkiem miasta 
Szczecin, specjaliści od przemysłów kre-
atywnych z  Stiftung Zukunft Berlin. Na im-
prezie pojawią się wykładowcy z Wydziału 
Wzornictwa ZUT-u  oraz z Akademii Sztuki. 
Ponadto tegoroczna edycja bogata będzie 
w wystawy designerów ze Szczecina, Polski, 
Berlina i  Brukseli a  także serię warsztatów 
poprowadzonych przez zachodniopomor-
skich offtwórców w  tym: Bouwer Guitars 
i Drevko. DD to także liveacty DJ-skie, oraz 
koncert Design Days Orchestra.  ad

Dziesiątka Sztaby

teatr contra teatr

Designerski weekend ciężar i przebojowość charakterystyczną 
dla kapel z Wysp Brytyjskich. Ułani Kapi-
talizmu pochodzą ze Szczecina. To pięciu 
młodych entuzjastów eksperymentalnego 
grania. Specjalizują się w żonglowaniu naj-
różniejszymi stylistykami. Jest więc noise 
rock, kraut rock, rock awangardowy, ślady 
jazzu, yassu… a nawet ska. Koncert będzie 
25 odsłoną cyklu koncertowego Tego Słu-
cham, realizowanego przez portal TegoSlu-
cham.pl oraz Klub Storrady.                        ad

Pro-Contra. To święto młodej sceny i czci-
cieli teatralnych uniesień. W  Szczecinie 
impreza rozgości się między 4 a 6 września 
i jak zwykle za to radosne zamieszanie od-
powiada Teatr Nie Ma. Program jest bogaty 
i  zróżnicowany i  międzynarodowy. –  „Mię-
dzynarodowy Festiwal” mamy w nazwie od 
dawna, ale dopiero w  tym roku udało się 
tak wyraźnie poza Europę sięgnąć. W tym 
roku po raz pierwszy zobaczymy spektakl 
z Azji a dokładnie z Iranu – mówi Piotr We-
sołowski, dyrektor organizacyjny festiwalu. 
– Ponadto wraca do nas Piotr Wach. Rok 
temu wzbudził spore kontrowersje i chyba 
najbardziej burzliwe dyskusje, prezentując 
performance "ja_gruby”. Pasjonaci tańca 
powinni się zainteresować naszą litewską 
pozycją. Artyści napisali, że trudno określić 
na ile to sztuka dramatyczna z elementami 
tańca współczesnego, a  na ile taneczny 
performance zawierający tekst. Wydaje mi 
się, że to już widz indywidualnie będzie roz-
strzygał w którą stronę poczuł mocniejsze 
akcenty. Wszystko na temat: teatrniema.pl/
pro-contra-2014.                                            ad

Gospodarze imprezy Teatr Nie Ma w spektaklu „Duży zły wilk”



szą kompozycję w swoim życiu, jednak ni-
gdy nie zdołał jej ukończyć. Legenda głosi, 
że na łożu śmierci kompozytor z  namasz-
czeniem przekazał libretto „Króla Leara” 
swojemu przyjacielowi prosząc, by ten do-
kończył dzieło.                                                 ad

wieczoru będzie młody, zdolny, szczeciński 
zespół, Kępisty Quartet, którego koncert 
zwieńczy imprezę.                                           kt

kultura 117 

REKLAMA

fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t.

 ta
ti

an
a 

Ka
ta

rz
yn

a 
Pa

nc
ew

ic
z

fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Rada Osiedla Stare Miasto zaprasza na 
rodzinny festyn w morskich klimatach. „Sta-
re Miasto na fali” to moc atrakcji dla małych 
piratów i dużych korsarzy. 13 września od 
godz. 12 okolice Rynku Siennego zapeł-
nią marynarze, piraci i  syreny, a  z  głośni-
ków popłyną szanty przeplatane szumem 
morskich fal. W programie są m.in. zawo-
dy w przeciąganiu liny, warsztaty wiązania 
węzłów, gra miejska „Legenda o Korsarzu”, 
pokaz ratownictwa wodnego i  malowa-
nie twarzy „na pirata”. Z  przewodnikiem, 
Michałem Rembasem, obejrzycie Stare 
Miasto, jakiego nie znacie. Nie zabraknie 
też warsztatów rękodzielniczych oraz flo-
rystycznych, na które zaprasza kwiaciarnia 
„Zielony Kombinat”. O  pirackie atrakcje 
dla dzieci zadba Wytwórnia Przyjęć - Uro-
dzinkowo.pl. Lunety, skarby, pasowanie na 
pirata i  pokaz tiulowych spódnic w  mor-
skich klimatach to jeszcze nie wszystko! 
Najmłodsi będą mogli wziąć udział w ku-
linarnych warsztatach, które poprowadzi 
Zuzia z Crazy Cooking Creations. Podczas 
gdy dzieci będą wypiekać słodkie kotwicz-
ki i  statki, dorośli poznają tajemnice bro-
warnictwa w Restauracji Wyszak. Gwiazdą 

Jak się patrzy na niego to trudno uwie-
rzyć, że ten facet skończył 50 lat i pracuje na 
scenie już ponad trzydzieści. Piotr Banach, 
człowiek który stworzył Hey, wymyślił Indios 
Bravos i przez lata edukował ludzi z dobre-
go grania, wraca z  solowym materiałem. 
Przed premierowym koncertem w radiowej 
Trójce, da recital we wnętrzu Free Blues 
Clubu. Uważany za ikonę lat 90. nie bun-
tuje się przeciwko łatkom, ale z pewnością 
nie powiedział ostatniego słowa i nie wydał 
ostatniego dźwięku na gitarze. Jest klasą 
samą w sobie, o czym przekonamy się 24 
września (godz.20) . Bohater wieczoru trak-
tuje to jako próbę, a o swojej solowej płycie 
mówi, że jest „banachowa”. A co myśli o by-
ciu legendą polskiego rocka? „Przestałem 
już protestować jak mnie tak ktoś nazywa. 
Hey, pierwsza solowa płyta Kaśki Nosow-
skiej, Indios Bravos. Można się oczywiście 
spierać czy faktycznie te rzeczy wniosły coś 
do historii polskiego rocka, czy Indios Bra-
vos wniosło coś nowego do nurtu reggae, 
ale chyba najlepiej weryfikuje to frekwen-
cja na koncertach”.                                          ad

Morski festyn 
na Podzamczu

Lear odnaleziony

Banachowe granie

We wrześniu Opera na Zamku inau-
guruje sezon wielkim koncertem z  udzia-
łem orkiestry z  Theater Vorpommern. 
Podczas występu, który odbędzie się 20 
września (godz.18) będzie miało miejsce 
wręczenie nagród Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego „Pro Arte”. Kilka 
dni później (25 września, godz.19) Orkie-
stra Opery zagra pierwszą w  tym sezonie 
premierę. Będzie to „Szukając Leara: Verdi” 
wg koncepcji Michała Znanieckiego.  Na 
scenie oprócz profesjonalnych artystów 
takich jak  Wojciech Malajkat, wystąpią 
seniorzy ze szczecińskich domów opieki 
społecznej. Historię Króla Leara znają nie 
tylko bywalcy scen teatralnych, ale przede 
wszystkim pensjonariusze domów pomo-
cy społecznej, którzy zostali wykluczeni ze 
swoich rodzin. W spektaklu nie grają ról, są 
po prostu sobą. Tematy starości i  przemi-
jania są osią przewodnią spektaklu, poka-
zując jednocześnie ciekawą historię samej 
opery. Verdi uznał to dzieło za najważniej-



ozpoczynać się będą zawsze 
o  21,00.  W  pierwszym dniu, 
a więc 14 września wystąpi gru-
pa Gypsy Swing Quartet, założo-
na w  2001 roku przez Siergieja 
Wowkotruba - lidera, wirtuoza 
skrzypiec, muzyka pochodzącego z  Ukrainy, 

od 20 lat na stałe mieszkającego w Polsce. W mistrzowskiej grze 
Siergieja mocno wyczuwalne są emocje cygańskiego swingu ma-
nouche, połączonego z delikatną wschodniosłowiańską nutką.

Gwiazdą wtorkowego wieczoru będzie Lora Szafran.  To jeden 
z najciekawszych głosów polskiej sceny jazzowej i zarazem niespo-
kojny duch, któremu zawsze mało nowych artystycznych wyzwań. 
Artystka podbiła serca i zdobywała nagrody od Opola i Sopotu po 
Los Angeles. Lora współpracowała m.in. z formacjami Walk Away, 
New Presentation, Swing Orchestra Cracow oraz zespołami Jana 
Ptaszyna Wróblewskiego i Włodzimierza Nahornego, a u boku Mie-
czysława Szcześniaka czy w ramach tria Big Stars flirtowała z ambit-
nym popem. Śpiewała Chopina (w 1994 roku, kiedy nie było to ani 
takie modne, ani tak opłacalne jak dzisiaj), piosenki Wasowskiego 
i Przybory (z Januszem Muniakiem) oraz wiersze Jarosława Iwasz-
kiewicza (z Włodkiem Pawlikiem).  

W  środę wystąpi zespół Beltaine, jeden z  bardziej oryginalnych 
polskiej sceny folkowej. Ich muzykę trudno jednoznacznie zdefinio-
wać. Charakterystyczne brzmienie grupy jest wynikiem zderzenia 

różnych osobowości o skrajnie odmiennych doświad-
czeniach muzycznych. Główną inspiracją dla muzyków 
jest szeroko pojęta tradycja irlandzka i bretońska, ale 
muzycznie zespół zmierza po prostu przed siebie. 
Grupa powstała w 2002 r. w Katowicach i do tej pory 
wydała 4 albumy studyjne oraz album live, będący mu-

zycznym zapisem trasy koncertowej z gościnnym udziałem harfisty 
Jochena Vogela. 

W czwartek też nie będzie pustki na scenie, bo wystąpi zespół..
Pustki. Grupa została założona w 1999 roku przez gitarzystę Rad-
ka Łukasiewicza, perkusistę Grzegorza Śluza i śpiewającego basi-
stę Janka Piętkę. Jako, że próby formacji odbywały się w komórce 
zwanej kolokwialnie “pustkami”, muzycy postanowili w ten sposób 
nazwać swój zespół. Debiutancka płyta “Studio Pustki” ukazała się 
w 2001 roku, a promująca go piosenka “Patyczak” zyskała status al-
ternatywnego przeboju. 

Tennis Music Festival zakończy w sobotni wieczór Tim Mitchell. 
To amerykański wokalista, kompozytor, i producent muzyki blues, 
R&B i funk.  Jego ciotka była słynną śpiewaczką operową, występo-
wała nawet z Pavarottim. W licznej rodzinie Tima prawie wszyscy są 
muzykami, tworzyli słynną grupę gospel "The Famous Musical Mit-
chells". Mitchell obdarzony jest świetnym, ekspresyjnym głosem, 
a  jego interpretacje są pełne feelingu i  świeżości. W  Szczecinie 
Amerykanin wystąpi u boku zespołu Leszka Cichońskiego – wybit-
nego polskiego gitarzysty i wokalisty bluesowego.

Zag rają    
n i e    ty lk o    
na   k o r tach

R
Nieodłączną imprezą towarzyszącą turniejowi tenisowemu Pekao Szczecin Open jest Festiwal 
Muzyczny. Nie inaczej będzie w tym roku, gdy od poniedziałku do soboty - z wyjątkiem piątku 
przeznaczonego na turniejowy bankiet - odbywać się będą koncerty.

auto r:  Je r z y   chwał e k    /   Fo to :  Mate r i a ł y     p r a s o w e   
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Kreatywne OFF rejsy

Gwiazdy dla Grechuty
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Henryk Sawka, satyryk

Mieczysław Święcicki, Piwnica Pod Baranami

Aleksandra Kozłowska, NO WÓDKA Berlin

Danuta Grechuta, żona Marka Grechuty

Marek Piekarczyk

Na motorówce wszystkim dopisywały dobre humory

Monika Petryczko, OFF Marina

Andrzej Łukaszewicz, Marina Club

Kuba Badach i Joanna Kulig

Od lewej: Szymon Wasilewski, Kurier Szczeciński, Marcin Raubo, Marina Club

Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Małgorzata Ochnicka, Kamera Jazda

Jacek Wójcicki, wokalista, Daniel Źródlewski, Prestiż

Wletnich okolicznościach przyrody OFF Marina i Marina Club 
zorganizowały serię letnich rejsów po jeziorze Dąbskim. Wszystkie 
odbywają się w doborowym towarzystwie osób związanych ze sztu-
ką, kulturą i mediami. Tematem dyskusji były, m.in.: design, prze-
mysły kreatywne i współpraca na linii Berlin - Szczecin. W wodnych 
przejażdżkach stylowym housboatem i  motorówką wzięli udział 
m.in. dziennikarze, artyści, właściciele galerii, organizatorzy imprez. 
Goście „OFF łódki” dzielili się swoimi doświadczeniami, wymienia-
li poglądami i nie ukrywali i rozważali nawiązanie ze sobą bliższej 
współpracy. Twórczemu fermentowi towarzyszyła fantastyczna po-
goda. OFF rejsy potrwają jeszcze przez wrzesień.                             ad

Ponad stu artystów wystąpiło na pierwszym Grechuta Festival 
w Świnoujściu. Byli wśród nich: Katarzyna Groniec, Jacek Wójcic-
ki, Krzysztof Jasiński, Henryk Sawka, Ania Rusowicz, Joanna Ku-
lig, Marek Piekarczyk, Kuba Badach, Anawa oraz artyści z Piwnicy 
pod Baranami i Teatru STU. Gościem specjalnym i  jednocześnie 
opiekunką artystyczną festiwalu była wdowa po Marku Grechucie, 
Danuta Grechuta. To postaci wybitne – tak jak niezapomniany bo-
hater festiwalu. Choć sam Grechuta stąd nie pochodził, to właśnie 
sukces na świnoujskiej FAMIE w  1968 roku uznaje się za jedno 
z decydujących wydarzeń w jego wielkiej karierze.                          nath
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Fajerwerki i golf

ladies Day 2015

Prestiż na Famie

Od lewej:  Przemysław Mazurkiewicz, 
Roman Kudelnicki, Piotr Kuchciński

Przemysław Mazurkiewicz i Zenobia Malta
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Jak co roku, finałem tygodnia wielkiej wyprzedaży w Centrum 
Mody Ślubnej, była impreza pod hasłem Ladies Day 2015. Sukienki 
dostępne w bardzo promocyjnych cenach rozchodziły się jak świe-
że bułeczki, ale była to tylko jedna z wielu atrakcji. Klientki mogły 
też skorzystać z darmowych usług fryzjerskich, makijażu, degustacji 
diet przedślubnych, doboru odpowiedniej bielizny przez brafitterki 
czy bukietów przez florystki. Zabawę nakręcała wesoła ekipa Radia 
Eska, której relację na żywo można było usłyszeć na antenie. Gwoź-
dziem programu było rozbijanie sejfu z nagrodami od CMŚ i part-
nerów akcji. Panie, które przybyły licznie na to wydarzenie, wzorem 
głównych bohaterek filmu „Lejdis” obchodziły tego dnia sierpnio-
wego Sylwestra – był szampan, muzyka, piękne suknie, a  nawet 
fajerwerki, które wieczorem można było podziwiać podczas Pyro-
magic na Wałach Chrobrego.                                                                  kt

„Johny Deep” pozdrawia tłumy

Zdolny duet ze Szczecina Oho Koko

Gwiazdą Famy był m.in. O.S.T.R

Od lewej: Katarzyna Socha, klientka 
CMŚ, Anna Butrym, wizażystka

Ekipa Radia Eska

Krzysztof Środa rozmawiał o literaturze

Od lewej: Zenobia Malta, Danuta 
Freicherr, Monika Mazurkiewicz

Michał Machowski, Dorota 
Kowalow, Paweł Puchacz 

Od lewej: Aneta Szajkowska, kwiaciarnia 
Orientalna z klientką CMŚ

W środku: Monika Boska-Nowakowska, 
właścicielka CMŚ z ekipą Radia Eska

Od lewej: Henrik Vinther, Luna Vinther, Ally Anderssen, Luna Anderssen - HQ Multinational

Rysownik Henryk Sawka (w środku), Katarzyna Wolnik-Sayna 
(Polskie Radio Szczecin), Janusz Grzywacz (muzyk, kompozytor)

W sobotę 10 sierpnia odbył się turniej Pyromagic Golf Cup, 
który towarzyszył Festiwalowi Sztucznych Ogni. Poza aranżacjami 
typowo golfowymi, na uczestników turnieju czekało wiele atrak-
cji związanych ze spektakularnymi pokazami ogni sztucznych 
w Szczecinie.  Ceremonia rozdania nagród odbyła się w restau-
racji „Porto Grande” gdzie uczestnicy mieli wspaniały widok na 
pokaz fajerwerków.                                                                                mj

Świnoujście tego lata bez cienia wątpliwości zasługuje na 
miano kulturalnej stolicy Pomorza Zachodniego. Miasto kipi nie 
tylko wakacyjną, ale przede wszystkim artystyczną atmosferą. Dwa 
ostatnie tygodnie wakacji upłynęły w rytmie Famy, czyli Międzyna-
rodowego Kampusu Artystycznego, który odbywa się już po raz 
45.,ale w  50. rocznicę istnienia (przerwa w  organizacji festiwalu 
w  latach ’80). Obok debiutantów nich nie zabrakło wyjątkowych 
postaci: Mela Koteluk, Marcin Masecki, O.S.T.R., Janusz Grzywacz, 
Adam Klocek, Henryk Sawka, Teatr Ósmego Dnia. Nietuzinko-
wym wydarzeniem była akcja teatralna Zachodniopomorskiej 
Ofensywy Teatralnej „Johnny Deep w  Świnoujściu” – udało się 
w „wkręcić” pół Polski, że aktor naprawdę odwiedził miasto. Famę 
współtworzą także związani z Prestiżem – Grzegorz Dolniak, który 
reżyseruje widowisko finałowe oraz Daniel Źródlewski, piastujący 
funkcję rzecznika prasowego Festiwalu.                                       nath



Szukajcie naS w preStiżowych miejScach!

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 Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz, 
ul. Wyszyńskiego 14  
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 
Zbroja Adwokaci, ul. Więckowskiego 1B/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 Bońkowscy, Ustowo 55
Camp&trailer ul. Bohaterów Warszawy 37F 
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
KIA Polmotor, ul. Szymborskiej 8
KIA, Nissan, Subaru Polmotor, Ustowo 52
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 Polmotor, 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
Biuro rachunkowe Beata Roszkowska, 
ul. Monte Cassino 24/2
Centrum Kompetencji, ul. Bogusława X 9/3 
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
Manhattan, ul Staszica 1 
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
Stara Rzeźnia, Kubryk literacki, ul. Wendy 14
Szczeciński Park Naukowo - technologiczny, 
ul. Niemierzyńska 17a
teatr Polski, ul. Swarożyca
teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3
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
Władca Języków, ul. W. Polskiego 48/2 
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Zapol, ul. Piastów 42 

Boutiqe Chiara, ul Bogusława 11/1 i 12/2 
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48 
Caterina, pl. Zgody 1F
Clochee, ul. Bogusława 10/2
Centrum Mody Ślubnej, ul. Krzywoustego 4
CH Kaskada (punkt informacyjny), 
al. Niepodległości 36
DonGastronom, ul. Unisławy 14/1
elements, Warzymice 200
energySports, ul. Welecka 13
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, 
Madras Styl, ul.Małopolska 9
Manufaktoria, ul. Rayskiego 26/1 
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29 
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43 
Olsen, CH Kaskada
Portfolio, ul. Rayskiego 23/11 
Resenthall, CH Kaskada i ul. Bogusława X 15/1a 
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80
Stoprocent, ul. Krzywoustego 72 
tru trussardi, al. W. Polskiego 29
Wino Una, ul. Mickiewicza 136
Vin 28, ul. Rayskiego 28
Vip Colection, ul. W. Polskiego 22 
Via di moda, ul. W. Polskiego 20 
 
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 

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 
engel&Hajdasz Ginekologia, ul. 5-go Lipca 3/1 
estetic, ul. Kopernika 6
estedent, ul. Mickiewicza 49A 
excellence Płatek, ul. Wyszyńskiego 14 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18
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
Masi, ul. Wielka Odrzańska 30
Medentes, ul. Bandurskiego 98 i Przecław 93e 
Mediklinika, ul. Mickiewicza 55 
Medicus, pl. Zwycięstwa 1 
Mediroy Klinika Stomatologiczna, ul. Górna 18/LU2
Medycyna estetyczna dr Osadowska, al. W. Polskiego 92–94 
Orto – Magic, ul. Zaciszna 22
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, ul. Ogińskiego 12  
Perładent – Gabinet Stomatologiczny, 
ul. P. Wielkopolskich 4C 
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C 
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2 
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna, 
al. W. Polskiego 43/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2 
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny, ul. B. Krzywoustego 19/5 

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 
Dr Irena eris Instytut Kosmetyczny, ul. Felczaka 20
ella, ul. Kaszubska 17/2 
enklawa Day Spa, ul. W. Polskiego 40
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
Maestria, ul. Więckowskiego 2/1 
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 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 
 
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
Aurora, Międzyzdroje 
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
Binowo Golf Park, Binowo 42
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 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
Bella Moda, ul. Bogusława 13/1 
Betty Barclay, CH Galaxy

KAWIARNIE 
 
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Bulwar Cafe, ul. Jana z Kolna 7
Cafe 22, pl. Rodła 8 
Cafe Club, CH Galaxy
Cafe Hormon, ul. Monte Cassino 6 
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 
Cukiernia Koch, al. W. Polskiego 4 
Czekoladowa Cukiernia, al. W. Polskiego 17
Fabryka, ul. Bogusława 4/1 
Fanaberia, ul. Bogusława 5
Giovanni Volpe, ul. tkacka 64D
Pauza Cafe, ul. Małopolska 48 
Public Fontanny, al. Papieża Jana Pawła II 43
Wół i Krowa, ul. Wielka Odrzańska 18 
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19/1 
Sklep Kolonialny, CH Ster
Spalarnia Kultury, ul. Śląska 4
 
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
el tapatio, ul. Kaszubska 3
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
Mamma Mia, ul. Kaszubska 19/1A
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
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7
Stara Rzeźnia, ul. Wendy 14
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
Wół i Krowa, ul. Wielka Odrzańska 20
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2 
 
ZDROWIE I URODA 

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 






