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M ijają cztery lata odkąd zostałam wydawcą Prestiżu i dzie-
sięć lat od jego powstania. Dzisiaj trzymacie w ręku 100 
numer. Pod tymi cyferkami staram się ukryć ewidentne 
wzruszenie, które mnie ogarnia na myśl o – nie bójmy się 

powiedzieć – udanym funkcjonowaniu Prestiżu w naszym mieście. Uda-
nym, bo każdego dnia, drodzy czytelnicy – lubicie nas, ale i krytykuje-
cie, polemizujecie i inspirujecie.

Prestiż powstał za sprawą dwóch świetnych dziennikarzy: Michała stan-
kiewicza i tomasza chacińskiego. Gdy do tego duetu dołączyła pierw-
sza redaktor naczelna, moja przyjaciółka Daria Prochenka było oczywi-
ste, że to nasze dziecko – magazyn kreujący nową jakość – jest skazane 
na sukces.

Na czym polegała ta nowa jakość? Przede wszystkim na oryginalności. 
Konia z  rzędem temu, kto dziesięć lat temu trafił na podobny maga-
zyn. szacunek dla tego, kto znajdzie ciekawsze, branżowe czasopismo, 
a warto dodać, że Prestiż wychodzi także w Koszalinie i trójmieście pod 
rządami moich znakomitych kolegów Kuby Jakubowskiego i  Andrzeja 
Mielcarka. Jesteśmy zarozumialcami? Nie, to raczej przemawia przez 
nas świadomość własnej wartości. Wiemy, że co miesiąc dostarczamy 
Wam dobry produkt – magazyn, w którym możecie poczytać o wszyst-
kim tym, co trzyma wysoki poziom, co jest ambitne, pasjonujące, nie-
banalne i ciekawe. Fascynujący ludzie, ich pasje, ciekawe historie, mo-
toryzacyjne premiery, nowości w kosmetyce i medycynie estetycznej, 
zjawiska w ambitnej rozrywce i kulturze – wszystko to leży w kręgu na-
szych zainteresowań.

Prestiż szybko ewoluował w magazyn, który nie tylko opisuje lokalną 
rzeczywistość, ale jest też opiniotwórczy, co ma dla mnie szczególną 
wartość. Kto wątpi, niech zajrzy do recenzji Rafała Podrazy i Daniela 
Źródlewskiego, felietonów szymona Kaczmarka, Krzysztofa Bobali, czy 
twórców „Krzywego oka” Darka staniewskiego i Michała stankiewicza, 
którzy nie boją się przypiąć łatki politykom, urzędnikom, a nawet wło-
darzom naszego miasta.

Prestiż to festiwal pomysłów i żywy organizm, który tworzą fantastycz-
ni, kreatywni ludzie. Na kolejnych stronach możecie wszystkich zoba-
czyć. Mogę tylko dodać, że bardzo im wszystkim dziękuję! za to, że są, 
inspirują i czuwają nad jakością magazynu. Dziękuję również Wam – dro-
dzy czytelnicy. za to, że nas lubicie i czytacie. Bo to przecież dla Was 
co miesiąc staramy się, żeby było ciekawie, niebanalnie i ładnie oczywi-
ście. Postaramy się by przez kolejne 100 numerów było równie dobrze, 
albo i lepiej!

Miłej lektury!
Izabela Magiera
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100 numerów temu, a  dokładniej aż 10 lat temu (!!!) 
mała grupa szaleńców wymyśliła, że powoła do 
życia Prestiż. Jestem niezmiernie dumna i szczę-
śliwa, że wydawcy: Michał stankiewicz i tomasz 

chaciński zaprosili mnie i wtajemniczyli w to przedsięwzięcie.

Jakby nie patrzeć to nie tylko „moje dziecko“, ale także duży kawał mo-
jego zawodowego, jakże ekscytującego życia... 

Byliśmy ambitni i szaleni jednocześnie, bo na samym początku na tajnej 
naradzie przy herbacie, w restauracji chałupa, założyliśmy, że będzie-
my robić dwutygodnik taki jak Viva czy Gala ale z naszego „podwórka“. 
Przecież w szczecinie mamy tak dużo wspaniałych osób, o których war-
to mówić, a które często pomijane są przez ogólnopolskie media! Nie-
stety rzeczywistość zweryfikowała nasze plany i po dwóch numerach, 
skruszeni przyznaliśmy się, że nie damy rady wydawać magazynu tak 
często... Pisanie, korekta, sesje zdjęciowe, skład, kolejna korekta, druk... 
to wszystko zajmowało zbyt dużo czasu, jak dla tak małej grupy osób. 

Mimo tego, że postanowiliśmy żyć nieco spokojniej przygotowując mie-
sięcznik, ile przy tym było emocji! całonocne składy w domu u grafika 
Michała Kłosa, kłótnie czy logo ma być koloru bananowego czy kanarko-
wego kończące się trzaskaniem drzwiami w naszym pierwszym biurze 
przy ul. Niedziałkowskiego 24... Hektolitry wypitej kawy. Ach, co to było 
za emocjonujące życie! 

z  wypiekami na twarzy produkowaliśmy nasze pierwsze sesje zdję-
ciowe. czasami tak wystrzałowe, że nie powstydziłby się ich Harper’s 
Bazaar, a czasem mniej udane... Mimo tego, że budżety na sesje były 
śmiesznie niskie wystarczyło mieć wspaniałą, zaangażowaną ekipę. 
chyba zdecydowanie najdłużej stałą sesyjną obsadą był dream team: 
Maja Holcman i Adam Fedorowicz – którzy potrafili czasami z dnia na 
dzień wyczarować przecudowne zdjęcia dosłownie „z powietrza“. 

Wraz z  kolejnymi miesiącami powiększało się nasze biuro sprzedaży, 
do którego dołączyli: Iwona Drążkiewicz i Wojtek Włodarczyk. zaczę-
li współpracować z nami na stałe dziennikarze: Weronika Bulicz, Jurek 
chwałek i  oczywiście moja przyjaciółka Iza Magiera… którą wszyscy 
teraz dobrze znacie z 6 strony magazynu… Aż nadszedł czas, aby otwo-
rzyć filię Prestiżu w Koszalinie, a potem w trójmieście i zmienić szcze-
cińskie biuro na większe. 

Prestiż rozrastał się i zmieniał zarówno osobowo jak i graficznie. Przez 
chwilę w obroty wziął go grafik Krzysiek Godzisz, który podczas nerwo-
wych składów wypalał chyba 2 paczki papierosów, aż w końcu – co trwa 
do dnia dzisiejszego – opiekę graficzną zaczął sprawować Maciej Jurkie-
wicz. Myślę, że po tylu latach składa Prestiż z zamkniętymi oczami, a na 
pewno nie wzruszają go rozhisteryzowane telefony z  redakcji, że coś 
pilnie lub koniecznie trzeba zmienić. Jest jak skała…

szalenie miłe jest to, że gdy ktoś dołączał do zespołu trwało to lata. 
Ludzie zmieniali się bardzo rzadko. Byliśmy zawsze jak wielka rodzina. 
Na stałe, niezmiennie. Wraz z  nowym biurem przy Wojska Polskiego 
pojawiło się więcej wyzwań, Prestiż puchł od ilości stron, a co za tym 
idzie więcej osób dołączyło do prestiżowej rodziny. Konrad Kupis, Ania 
Wachowicz, Kamila szymczak i ewa Bury.

Im więcej nas było tym bardziej byliśmy zżyci, zawsze też wśród nas byli 
przyjaciele Prestiżu – dziennikarze z lokalnych gazet, politycy, przedsię-
biorcy… A okazji do wspólnego świętowania zawsze było wiele. Nieza-
pomniana parapetówka przy Wojska Polskiego, prestiżowe wigilie, Bale 
mediów… ale najbardziej naszą prestiżową ekipę łączyły nocne składy. 
Przychodziła zawsze godzina „głupawki”, nikt nie widział już żadnych 
błędów, a linijki tekstów zlewały się w jedno – szczególnie zmaltretowa-
ny masą poprawek grafik. Drukarnia czekała na gotowe pliki do druku, 
a my zatopieni w górze papierów próbowaliśmy wyłapać ostatnie błę-
dy. Jak można się domyślać czasami nam coś umknęło… Wtedy, wraz ze 
świeżym i pachnącym numerem dzwonili zdenerwowani reklamodawcy 
a w redakcji gęstniała atmosfera…

Mimo chwilowych nerwów i napięcia, muszę przyznać, że to był czas, 
który wspominam z  ogromną przyjemnością. Po odejściu z  Prestiżu 
przez wiele miesięcy nie potrafiłam się odnaleźć, odcięta od informacji, 
tęskniąca za naszą wielką, wspaniałą rodziną. tak naprawdę nigdy nie 
potrafiłam odejść na 100%, zawsze „kręcę się” gdzieś obok, kibicuję, 
wspieram jak mogę, czasem też się wymądrzam;)  

Usilnie namawiałam Izę Magierę, aby przejęła stery Prestiżu. Dobrze 
wiedzieć, że „moje dziecko” ma tak wspaniałą opiekę.

Iza – nieustannie trzymam za ciebie kciuki, Prestiż pod twoimi skrzy-
dłami rozkwitł i  jest cudownym magazynem, który zawsze czytam 
z ogromną przyjemnością. Jestem dumna, że brałam udział w jego two-
rzeniu i zawsze wiedziałam, że ci się uda!

Daria Prochenka, 
pierwsza redaktor naczelna 

Magazynu Prestiż
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reklama

Miejsce, w którym zasmakujemy 
w kuchni śródziemnomorskiej, bo 
każde danie i pizza robione jest tu 
z południowym duchem. Podróżu-
jąc po południu europy, właściciel 
z wielką przyjemnością odkrywał 
smaki i aromaty, których próżno 
było szukać w naszej szczecińskiej 
kuchni. szkoląc się pod okiem wło-
skich szefów kuchni, zaczął ma-
rzyć, by przywieźć do domu to, co 
najlepsze i otworzyć restaurację, 
która spełni najwyższe standardy 
smakowe, jednocześnie nie rujnu-
jąc portfela. Perseusz zabiera nas 
w kulinarną podróż nad brzegi Mo-
rza Śródziemnego.   

Szczecin, ul. Rostocka 1

znajdziemy tu  nie  tylko  suk-
nie  ślubne  z  najnowszych ko-
lekcji europejskich  projektan-
tów,  ale  także kreacje  na  inne 
wyjątkowe  okazje, np. wesele, 
studniówkę czy zabawę sylwe-
strową.  W  salonie czekają na 
panie także markowe dodatki 
i  stylowa biżuteria, jak również 
sukienki szczecińskich projektan-
tów, np. Kasi Hubińskiej, Joanny 
Burdasz i Dominiki Kujawy. 

Szczecin, pl. Zwycięstwa 1

The Chefs 
Around the world

Współpraca dwóch utytułowa-
nych i  doświadczonych szefów 
kuchni, rodzimego Krzysztofa 
Łosiewicza (dawniej: Biała trufla) 
oraz Marcina chmiela, stargar-
dzianina, który ma za sobą wie-
loletnią podróż po smakach świa-
ta, musiała przynieść ciekawy 
efekt. to dlatego po serwowane 
przez nich uliczne dania z  róż-
nych zakątków świata ustawiają 
się kolejki. coś dla siebie znajdą 
tu i  mięsożercy i  wegetarianie, 
a menu obejmuje znacznie więcej 
niż kebab czy burgery, zmieniając 
wizerunek szczecińskiego street 
Foodu.

Szczecin, al. Niepodległości 29 i ½

PerseuszBlanco&Negro

Wybór najlepszej zabawki dla 
dziecka nie jest prostą sprawą, 
dlatego warto skorzystać z  fa-
chowego doradztwa. Wielki wy-
bór zabawek prosto z ulubionych 
bajek znajdziemy w  otwartym 
jesienią sklepie Dinuś, który ofe-
ruje oryginalne produkty zna-
nych i  cenionych marek, speł-
niające wymogi bezpieczeństwa 
i, co równie ważne, marzenia 
najmłodszych. W  ofercie m.in. 
zabawki dla niemowląt, eduka-
cyjne, elektroniczne, kreatywne, 
lalki, gry czy klocki. zakupów 
można dokonywać także w  skle-
pie internetowym. 

Szczecin, al. Piastów 61

Dinuś
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Ania Cieślak, aktorka 
W 2016 roku największą dla mnie wartością był teatr, budowanie zespo-
łu, historii twórczej. Występuję w czterech różnych miejscach: w teatrze 
Polskim w Warszawie, w teatrze 6. piętro, w teatrze Kwadrat oraz te-
atrze stu. Doszedł jeszcze jeden, niezwykły – teatr Polskiego Radia. tam 
nie ma znaczenia jak się wygląda. tutaj chodzi o przekaz, gramy naszymi 
głosami. Miałam już okazję występować np. z  Danielem Olbrychskim, 
teraz z  Wojciechem Pszoniakiem. to dla mnie niezwykle ważne prze-
życie. W  nowym 2017 roku czytelnikom Prestiżu chciałabym życzyć, 
by słuchali swojej intuicji, samego siebie. cieszmy się z małych rzeczy, 
miejmy dużo cierpliwości. sobie natomiast życzę, bym mogła być bliżej 
szczecina. Pracuję w  Warszawie, ale chciałabym częściej występować 
bliżej rodzinnego domu. Kto wie – może niebawem spotkamy się w radiu? 

Damian Ukeje, wokalista
W  2017 roku przede mną 
mnóstwo pracy. We wrze-
śniu ukazała się najnow-
sza płyta, teraz skupiam 
się na jej promocji. Wielu 
moich fanów zdziwiło się, 
że jest inna muzycznie. Że 
nie ma ciężkiego brzmie-
nia. Ale uspokajam: cały 
czas mam w sobie naturę 
rockową, zalążki moc-
niejszych utworów już 
są. chciałbym urucho-
mić dodatkowe projekty 
muzyczne, dzięki którym 
wszyscy o  tym się prze-
konają. Jeszcze dwa lata 
temu miałem muzycznie 
lekki problem, nie wie-
działem co dalej chcę ze 
sobą zrobić. Brakowało 
inspiracji. Od pewnego 

czasu znowu wszystko mnie strasznie kręci, mam ochotę do działania. 
W Nowym Roku życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia. Moi naj-
bliżsi wiedzą, że u mnie ze zdrowiem bywało różnie, więc tym bardziej 
mam świadomość, że to podstawa. Prestiżowi natomiast życzę by był 
wydawany do końca świata, a nawet o  jeden dzień dłużej. Jako wielo-
krotny bohater wydań szczecińskich trzymam kciuki i gratuluję piękne-
go rozwoju.

Znani 
i lubiani 

o Prestiżu
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Anna Tarnowska, modelka, 
Wicemiss Polonia 2007
Pierwsze moje wspomnienia 
z  Prestiżem wiążą się z  wy-
borami Miss ziemi zachod-
niopomorskiej 2007. Wracam 
do tych wspomnień z wielkim 
sentymentem. Później wiele 
razy w  Prestiżu ukazywały 
się moje zdjęcia, była też 
wspólna okładka ze szcze-
cińskimi „misskami”: Gosią 
Rożniecką, Marzeną cieślik 
i  Klaudią Ungerman. to rów-
nież było genialne przeżycie. 
Przez te lata w  moim życiu 
wiele się zmieniło. Przede 
wszystkim nie mieszkam już 
w  szczecinie. Bardzo jednak 
za ukochanym miastem tęsk-
nię i staram się je odwiedzać 

jak najczęściej. W tym miejscu, z okazji Nowego Roku chciałabym życzyć 
wszystkim Mieszkańcom jak najwięcej pozytywnych wrażeń. By szcze-
cin dalej tak prężnie się rozwijał i był zawsze tak pięknym i zielonym mia-
stem. 

Piotr Krzystek, prezydent
szczególne wspomnienia ja-
kie łączą mnie z Prestiżem to 
sesja zdjęciowa podczas mo-
jej pierwszej kadencji. Był to 
okres przedświąteczny i  jed-
na z  pierwszych profesjonal-
nych sesji już jako prezydent 
miasta. towarzyszyli mi wte-
dy yuliya Babich, Alberto Lo-
zano oraz Marek Kolbowicz. 
Było to bardzo ciekawe do-
świadczenie. co szczególnie 
utkwiło mi w  pamięci? M.in. 
zielony i  fioletowy sweter, 
który miałem wtedy na so-
bie. Gratuluję wspaniałego 
jubileuszu i  życzę dalszych 
sukcesów!

Maciek Silski, wokalista 
W  2017 roku życzę mieszkańcom szczecina oraz czytelnikom Prestiżu 
pozytywnego spojrzenia w przyszłość, pomimo nie zawsze sprzyjającej 
rzeczywistości. Niech nasze miasto się rozwija, a  ludziom się powodzi. 
Obyśmy mieli coraz więcej wydarzeń kulturalnych, nie tylko komercyjno
-sportowych... i przede wszystkim zdrowia, czasu i chęci by w nich uczest-

niczyć! Niech dzieje się tak wiele, żeby „Prestiżowi” nie brakło ciekawych 
tematów do opisywania przez następnych sporo lat. Gratuluję setnego 
wydania i życzę dużo przyjemnej pracy przy kolejnych. trzymajcie fason! 
sobie natomiast życzę, by nie było ze mną jak w słowach Woodego Alle-
na, który powiedział: „by rozbawić Boga opowiedz Mu o swoich planach”. 
W styczniu wchodzę do studia nagraniowego, będę pracował nad singla-
mi do radia. Usłyszeć je będzie można późną wiosną. część materiału na-
grywam w szczecinie, część w Warszawie. Nie określam jednoznacznie 
stylu muzycznego. zapewnić mogę za to, że to nie będzie płyta jazzowa. 
Dziwnie by to brzmiało w moim wykonaniu (śmieje się – przyp. red.).  

Sylwia Różycka, aktorka
W tych słowach mogę opisać 
Prestiż: Poczytność, Różno-
rodność, elegancja, styl, to 
coś, Idealny, Żywy. z  sesji 
w  Prestiżu przede wszyst-
kim pamiętam zapach kawy 
i  płatków róż... Pamiętam 
poświęcenie pani fotograf, 
wspaniałej Panny Lu zmaga-
jącej się z  lękiem wysokości, 
która prawie z  zamkniętymi 
oczyma pokonywała kolej-
ne szczeble drabiny, by móc 
mnie sfotografować z  góry. 
Pamiętam też niezwykłą go-
ścinność Pani Redaktor, jej 
uśmiech... Rozmowy o  uko-
chanej przeze mnie Gdyni... 
Któż jej nie kocha, gdy już ją 
pozna? Korzystając ze świą-

tecznej okazji wypowiedzi w  Prestiżu wszystkim czytelnikom życzę 
zdrowego jedzenia, rozmów z najbliższymi „nie do zapomnienia”, pozy-
tywnego nastawienia do życia oraz determinacji w momentach, kiedy 
ono doskwiera za bardzo. Moje osobiste życzenie, na które myślę mam 
niemały wpływ to żyć wolniej w 2017 roku, bo jak mawia mój drogi kole-
ga z teatru Jacek Polaczek: Pośpiech poniża.

Kasia Bujakiewicz, aktorka
Przez ostatnie lata miałam kilka wywiadów do Prestiżu. Bardzo miło 
je wspominam. z  okazji jubileuszu życzę Wam byście dalej się roz-
wijali i  działali po swojemu. tak, jak robicie to do tej pory. Miesz-
kańcom i  czytelnikom natomiast, byśmy żyli wolniej, bez pośpie-
chu. zauważyłam, że wszystkim brakuje teraz czasu, czy to dla 
rodziny czy przyjaciół. Nie o  to chodzi. W  życzeniach nie można za-
pomnieć też o  zdrowiu. Gdy ono dopisuje wszystko pozostałe można 
zorganizować. sobie natomiast życzę, bym miała wreszcie możliwość 
przyjechania do szczecina. Niestety, wciąż jest mi nie po drodze.  
Przed nami 2017 rok i znowu mnóstwo pracy. z planami w zawodzie ak-
torami jest tak, że nie za bardzo można o nich mówić. Wciąż będę wystę-
powała w serialu „Na dobre i na złe”. Nie zamierzam również zaprzestać 
działalności w Fundacji Dar szpiku. Wiadomo, że teraz jest w tym tema-
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cie trochę spokojniej. Wiosną i  latem zaczyna się sezon biegowy, jest 
więcej eventów. Wtedy znowu zaczniemy działać intensywniej. 

Grzegorz Krychowiak, 
piłkarz Paris Saint-Germain
Rok 2016 to już przeszłość, 
przed nami kolejny. Życzę 
wszystkim mieszkańcom, by 
z  pewnością nie był gorszy 
od ubiegłego. Byśmy wszyscy 
byli zdrowi. Jeśli tak będzie 
– o  całą resztę można po-
walczyć. za mną zawodowo 
bardzo udane 12 miesięcy. 
Jeszcze z  hiszpańską sevillą 
zdobyłem puchar piłkarskiej 
Ligi europy. Później wywal-
czyliśmy dla Polski doskona-
ły wynik podczas Mistrzostw 
europy, aż wreszcie przenio-
słem się do francuskiego Pa-
ris saint-Germain. Prywatnie 

również zaliczam go na plus. Doszedł nam w rodzinie nowy Krychowiak, 
na zdrowie nie narzekamy. teraz skupiam się w stu procentach na grze 
w piłkę. Nie lubię myśleć o marzeniach na przyszłość. Wolę raczej defi-
niować cele, które na ten rok są proste: walczymy o awans do finałów 
Mistrzostw Świata w Rosji oraz chcę wygrać wszystko co możliwe z PsG. 

Katarzyna „Kayah” Szczot – wokalistka, producentka muzyczna 
Rok 2016 był dla mnie rokiem bardzo pracowitym i tak dynamicznym, że 
ciężko mi go jednoznacznie ocenić... Mam nadzieję, że wkrótce zaowo-
cuje we wspólne projekty. Osobiście był to dla mnie rok poszukiwania 
pokoju w sobie, równowagi i harmonii, pracy nad sobą i pewnej czystki 
w życiu. Rok 2017 zacznę na scenie na sylwestrowym koncercie w Opolu, 
czyli tak, jak lubię najbardziej, a potem kontynuacja mojej świątecznej 
kolędowej trasy. Odwiedzimy Gdańsk, Poznań, sosnowiec, Łódź i oczywi-
ście Warszawę. Po jakimś egzotycznym odpoczynku czas będzie na pracę 
nad nową płytą, a może nawet nad dwoma projektami jednocześnie. Do 

szczecina mam nadzieję zawitać we wrześniu i to z dużą niespodzianką, 
ale póki co cicho sza… (śmieje się – przyp. red.). chciałabym by przyszły 
rok przyniósł nam pozytywną stabilizację, która pozwoli nam skupić się 
nad sobą i międzyludzką harmonią. Byśmy mogli cieszyć się życiem, a nie 
wegetować w obawie przed jutrem. Życzę nam wszystkim życia w fajnym 
kraju, pomiędzy życzliwymi i bezinteresownymi ludźmi, w zgodzie i sza-
cunku. Prestiżowi życzę co najmniej 100 kolejnych okładek!

Jerzy Dudek, sportowiec
Lubię szczecin, często by-
wam na polu golfowym 
w  Binowie. sesja okładkowa 
kojarzy mi się z  wodą, którą 
polewano mnie ze zraszaczy 
na polu golfowym i  sympa-
tyczną, profesjonalną ekipą 
Prestiżu. Na szczęście było 
ciepło! czytelnikom Magazy-
nu życzę kolejnych prestiżo-
wych 100 okładek!

Piotr Banach, muzyk
Byłem na okładce Prestiżu. to duży prestiż, i duża przyjemność. Najpierw 
długi i merytoryczny wywiad, potem bezstresowa i profesjonalna sesja 
fotograficzna i  już. Jako postać z okładki pojawiłem się w klubach, re-
stauracjach, miejscach lubianych i chętnie odwiedzanych, czyli wszędzie 
tam, gdzie dociera miesięcznik Prestiż. Nie wypieram się - byłem dumny, 
a próżność moja została mile połechtana. tu wszedłem, tam zajrzałem, 
tu jeden egzemplarz wsadziłem do torby, tam dwa - rodzina i znajomi ten 
numer Prestiżu mieli z dostawą do domu. Oczywiście, chciałbym prze-
żyć to raz jeszcze w związku z czym, Prestiżowi życzę wielu lat istnienia 
z nadzieją, że może kiedyś będzie mi to dane. Życzę też wszystkiego naj-
lepszego w nowym roku ludziom, którzy go współtworzą, bo jak im się 
będzie wiodło, to i Prestiż będzie rósł w siłę, pomyślności!

Jacek Jekiel, 
dyrektor Opery na Zamku
z  Prestiżem zetknąłem się 
dawno temu i  pierwsza re-
fleksja była taka: pismo tylko 
dla śmietanki towarzyskiej. 
Potem jednak pomyślałem – 
nie, niekoniecznie. Przecież 
są tu na przykład złośliwe 
felietony dotykające świata 
polityków, sam politykiem 
byłem i  świetnie wiem, że 
trzeba się szybko nauczyć 
dystansu do samego siebie. 
zahaczam czasem o  teksty 
o  nowinkach motoryzacyj-
nych, luksusowych samocho-
dach, bo pomarzyć zawsze 
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można. Oczywiście obserwuję też recenzje naszych premier. Uwaga! 
Gdy będą złe – liczcie się z pojedynkiem na argumenty! 

Michał Janicki, aktor
W  związku z  tym, że Prestiżowi 
stuka setny numer przypomnia-
ła mi się historia sprzed 50 lat, 
z przedszkola. Już wtedy ujawniła 
się moja krnąbrna i niepokorna na-
tura. Przyłapałem na kolaborowa-
niu panie przedszkolanki. W  cza-
sie przedstawienia świątecznego 
pani Lusia przebrała się za wróżkę 
zamiast pani elwiry. Okazało się, 
że byłem jedynym dzieckiem, któ-
re to zauważyło i  zdemaskowało 
tę zamianę pań przedszkolanek 
głośnym „to nie jest pani elwira!” 
Było śmiesznie, ale dla mnie to 
było wielkie odkrycie i nie mogłem 
się na to zgodzić. Dlaczego przy-
pomniała mi się ta anegdotka?. 

Otóż chciałbym życzyć kochanemu Prestiżowi, z  którym miałem przy-
jemność pracować, takiej niezależności jakiej się trzyma i poziomu jaki 
ma, no i kolejnej setki. A nam wszystkim, szczególnie w tych szalonych 
czasach, krnąbrnej natury właśnie, aby nie mówili nam jak mamy żyć.

Andrzej Smolik, muzyk, 
kompozytor, producent 
muzyczny
Nowy Rok będzie dla mnie 
bardzo emocjonujący. zo-
stanie zwodowanych parę 
sporych projektów rozpo-
czętych jeszcze w poprzed-
nich dwunastu miesiącach. 
Pojawią się nowe piosenki 
z  Kevem Foxem, sound-
track do filmu i muzyka do 
nowoczesnego spektaklu 
tanecznego. Rok 2016 był 

bardzo pracowity, pełen ciekawych spotkań i  zawodowych satysfak-
cji. Pozostawił jednak poczucie, że miałem w nim zbyt mało czasu dla 
siebie i  rodziny. teraz życzyłbym sobie by bywać częściej w okolicach 
szczecina. stąd już bardzo blisko do rodzinnego domu w  Świnoujściu. 
czytelnikom Prestiżu życzę, aby 2017 rok był przynajmniej tak piękny, 
harmonijny i interesujący, jak Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza.

Anna Werblińska, 
siatkarka Chemika Police
Rozmowę i sesję zdjęciową dla 
Prestiżu wspominam bardzo 
mile. Przede wszystkim dlate-
go, że w sportowym życiu naj-
częściej ubieramy się w dresy, 
albo dżinsy. Profesjonalny ma-
kijaż, piękne sukienki sprawiły, 
że mogłyśmy się poczuć jak 
w bajce, jak prawdziwe kobiety. 
Powiem więcej – takich sukie-
nek jak moja pierwsza (czarna) 
podczas sesji, nigdy wcześniej 
nie zakładałam. Wydawała mi 
się zbyt obcisła i wyzywająca, 
ale na zdjęciach wyszło fajnie 
i  zmysłowo. Dzięki waszej se-
sji bardziej śmiało ubieram się 

na imprezy. zdjęcia z niej pozostaną pamiątką na całe życie. czy czytam 
Prestiż? stronę na facebooku śledzę na bieżąco i wiem co się dzieje, tym 
bardziej, że szczecin bardzo mi się podoba. zawsze mówiłam, że Wro-

cław jest najlepszym miastem do życia, ale po trzech latach pobytu tutaj, 
stwierdzam, że szczecin jest w pierwszej trójce, a chyba ...nawet  drugi.

Olgierd Geblewicz, marszałek
to niebanalne osoby są gwaran-
cją ciekawej rozmowy i  dostar-
czają tematów, które potrafią 
wcisnąć czytelnika np. w  fotel. 
Nie ma wtedy znaczenia czy 
rozmowa dotyczy moich uko-
chanych żagli, podróży czy kuli-
nariów. Fascynuje nas przecież 
to, co nie wszystkim jest dane 
zobaczyć i poznać. sto numerów 
„Prestiżu” nie tylko uchyliło ta-
jemnic z  życia tych najbardziej 
znanych, ale i  pozwoliło nam 
poznać ludzi niebanalnych. Oso-
by, których pasja i odwaga napę-

dzają biznes czy dodają kolorytu sztuce i modzie. Właśnie takich odkryć 
życzę Prestiżowi. Piszczcie, a z chęcią przeczytamy.

Henryk Sawka, rysownik 
W 2016 roku sporo się działo. Miałem mnóstwo pracy, byłem na wielu 
plenerach, pojeździłem też konno po górach, co zamierzam kontynu-
ować niebawem. Udoskonaliłem trochę grę w tenisa i już teraz szlifuję 
formę na Pekao szczecin Open. Mam nadzieję, że wreszcie uda się coś 
tam ugrać. W najbliższych miesiącach zamierzam wydać parę książek, 
między innymi z aforyzmami. Poza tym zajmuję się grafiką, chciałbym 
uprawiać jej więcej niż malarstwa. Nie ukrywam, że jestem już trochę 
zmęczony ciągłym komentowaniem galopującej rzeczywistości. czytel-
nikom Prestiżu i mieszkańcom życzę, byśmy doczekali się wreszcie lep-
szego połączenia z resztą Polski. By pojawiło się więcej tanich linii lotni-
czych, zwiększała się ich częstotliwość. By kursowały możliwie szybkie 
i wygodne pociągi, może jakieś Pendolino? (śmieje się – przyp. red.). No 
i liczę na lepszą komunikację z Berlinem.. również pociągową. 

Ewelina Gralak, stylistka
Droga Redakcjo, najlepsze 
noworoczne życzenia! Życzę 
Wam satysfakcji z  kolejnych 
świetnych wywiadów, całej 
masy inspirujących bohate-
rów, energii i  niezmienne-
go zapału do pokonywania 
wszystkich dziennikarskich 
wyzwań, które macie na swo-
jej noworocznej liście! Dzięki 
ze jesteście blisko wszystkich 
istotnych wydarzeń w szcze-
cinie i  za szeroko otwarte 
oczy na naszych młodych 
i zdolnych. Ściskam mocno!
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Krzywym
Paweł szynkaruk nie jest już dyrektorem Polskiej Żeglugi Morskiej. złożył 
rezygnację. Rada Pracownicza ma rozpisać konkurs na nowego dyrektora. 
ten największy państwowy armator nie ujawnił powodów zmian, poza in-
formacją, że dyrektor odszedł z powodów osobistych. Wiadomo jednak, że 
Paweł szynkaruk na pewno do ulubieńców dzisiejszej władzy nie należał. 
szefem był od maja 2005. Na stanowisku zastąpił wtedy Pawła Brzezickie-
go, po tym jak ten musiał odejść wskutek ujawnienia afery ze „złotą” akcją. 
PŻM pod kierownictwem Brzezickiego sprzedała jedną z 1500 akcji firmy 
Żegluga Polska (to firma w 100% należąca do PŻM, w niej skupiona jest 
cała flota PŻM) spółce założonej przez managerów PŻM, w tym samego 
Brzezickiego. Dzięki tej jednej „złotej” akcji menadżerowie mogli blokować 
działania właściciela, czyli ministra skarbu. Po-
zwalał im na to statut spółki, który wszystkie 
decyzje nakazywał podejmować jednogłośnie. 
sam Brzezicki wyjaśniał wtedy, że wyprowadził 
akcję, by bronić firmy przed wrogim przejęciem. 
Wyjaśnień nie przyjął wtedy minister skarbu, 
usunął go, a nowym szefem został Paweł szyn-
karuk. Wyjaśnienia Brzezickiego o obronie PŻM 
przyjmuje jednak Pis, dzięki czemu jest dzisiaj 
wiceministrem gospodarki morskiej. No, a szyn-
karuk już nie jest szefem PŻM. 

co ciekawe Paweł Brzezicki nie tylko opuszczał 
PŻM w atmosferze skandalu, ale także jego ob-
jęciu fotela szefa PŻM w  1998 towarzyszyły 
niecodzienne okoliczności. Jako świeżo upie-
czony dyrektor zawiadomił prokuraturę, że 
w kasie firmy brakuje 714 tys. UsD. ta oskarży-
ła Janusza Lembasa, poprzednika Brzezickiego, o zagarnięcie pieniędzy. 
sprawa trafiła do sądu, który po sześciu latach uniewinnił byłego dyrek-
tora. Powód? Janusz Lembas wyjaśnił, że kasa szła na łapówki we Wło-
szech, dzięki czemu PŻM miał kontrakty. tym samym armator nie poniósł 
żadnej szkody. Jak się okazało w trakcie procesu system łapówkowy PŻM 
we Włoszech funkcjonował od lat 70. i stosował go każdy kolejny dyrek-
tor, by przetrwać na tamtejszym rynku. co ciekawe, o takich gratyfika-
cjach uczono nawet na ekonomicznych uczelniach PRL-u. sam Lembas 
uważał wtedy, że Brzezicki znał system, sam miał puszczać przelewy do 
Włoch, a aferę rozkręcił, by przejąć kierownictwo w firmie. ten zaprze-
czał. Warto śledzić historię PŻM. to taki żeglugowy Makbet. 

Ślimaczy się pogłębienie toru wodnego szczecin–Świnoujście. W dzi-
siejszych czasach, gdy na świecie buduje się coraz większe statki, to 

niezwykle ważna inwestycja dla przyszłości portu. Na przeszkodzie 
stoi jednak brak planów zagospodarowania przestrzennego szcze-
cina,  od których zależy wydanie decyzji środowiskowych. Problem 
może być też z finansowaniem tej obliczonej na 1,3 mld zł inwestycji. 
Blisko 85 % środków ma pochodzić z dotacji unijnej. Komisja europej-
ska będzie jednak weryfikować wydanie pieniędzy na tor, a  to m.in. 
zależy od spełnienia przez Polskę Ramowej Dyrektywy Wodnej. to 
taka unijna biblia dotycząca wodnego ekosystemu europy. Każde pań-
stwo, w tym Polska, musi dopasować do niej swoje prawodawstwo. 
Polskie Ministerstwo Środowiska swój nowy projekt Prawa Wodnego 
ogłosiło już w kwietniu 2016, szybko jednak okazało się, że ta wielka 

ustawa zawiera dziesiątki kontrowersyjnych 
i  czasem dziwacznych zapisów. zaczęło się 
więc wielkie poprawianie, aż rząd przyjął 
projekt. Problem z tym, że nie wiadomo w ja-
kiej wersji. Ministerstwo Środowiska otoczy-
ło go ścisłą ochroną. W  końcu to resort od 
ochrony.

trzeba jednak przyznać, że jest co chronić, 
bo nowe Prawo Wodne to niezwykle cieka-
wy projekt. Przewraca wiele sektorów do 
góry nogami, w tym żeglarstwo, wprowadza 
podwyżki za pobór wody i tworzy nowy pań-
stwowy podmiot Państwowe Gospodarstwo 
Wody Polskie. choć samo scentralizowanie 
zarządzania polskimi rzekami, chociażby 
w  kontekście antypowodziowym, nie jest 
głupie, to powołanie nowego urzędu rodzi 

słuszne obawy, przede wszystkim natury doboru kadr. tradycją jest 
powoływanie z klucza politycznego, ciekawe więc kto załapie się na 
fuchę pierwszego Wielkiego Wodnika Polski.

Wracając do toru wodnego szczecin–Świnoujście, wyjściem z sytuacji, 
by chociaż skrócić procedury, byłaby specustawa. taka, jaką rząd nie-
dawno przyjął dla portu w elblągu. Przekopanie Mierzei Wiślanej i budo-
wa toru wodnego do elbląga pochłonie 900 mln zł, w całości pochodzą-
cych z budżetu państwa. Dzięki specustawie elbląg ma zagwarantowane 
nie tylko finansowanie toru, ale i  możliwość skrócenia procedur przy 
jego budowie. co ciekawe, jeszcze w sierpniu w tej samej specustawie 
był też tor wodny szczecin–Świnoujście, ale z niej wyleciał. Rząd napisał 
nową specustawę dopiero w grudniu, kilka miesięcy po elblągu. trzeba 
znać swoje miejsce w szeregu.

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.

Michał stankiewicz
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okiem
za nami kolejne święta. Podobno te najbardziej ulubione przez Polaków. 
Były bardzo udane – dwa dni obżarstwa przerywane „skakaniem” po ka-
nałach stacji telewizyjnych. A  te nie zawiodły – był i  „Potop”, i  „Kevin 
sam w domu”. Ale lepsze to, niż słuchanie polityków, którzy najpierw na 
przeróżnych Wigiliach dzielili się opłatkiem i obłudnie ględzili o miłości, 
zrozumieniu oraz zgodzie narodowej, a w chwilę potem rzucali się so-
bie do gardeł, gryząc, kopiąc, szarpiąc i rozrywając na strzępy. I dowcip 
z ostatniej Wigilii: co polski polityk najbardziej chciał dostać pod choin-
kę? zwłoki swojego politycznego wroga. O sylwestrze nawet nie ma co 
wspominać – w  sobotę 31 grudnia „bania”, w  niedzielę 1 stycznia kac. 
Na szczęście w poniedzia-
łek trzeba było iść „na za-
kład”. Może dzięki temu 
wielu z nas ocaliło trochę 
zdrowia.

Pod osłoną nocy, pod 
koniec grudnia, zlikwido-
wano szczecińską Frygę 
na placu zamenhoffa. ta 
broniła się dzielnie, nie 
ustępowała likwidatorom 
przez kilka godzin. Kurczo-
wo trzymała się szczeciń-
skiej ziemi, do której już 
się przyzwyczaiła w  ciągu 
tych kilku miesięcy byt-
ności na niej. Ale oni bez-
litośnie cięli ją kawałek po 
kawałeczku, nie zważając 
na jej ciche pojękiwania 
i szloch Frygowych fanów. I co z tego, że pękała? A któż z nas nie pęka? 
Każdy, kiedyś, chociaż raz, nawet największy twardziel. Ale oni nie mieli 
litości – zamordowali ją, a ich szyderczy śmiech przecinał ciszę nocy. Kil-
ka godzin po tej egzekucji na miejscu Frygi ktoś postawił zapalony znicz. 
Niech jego światełko da katom i mocodawcom tej masakry do myślenia. 
Bo sen spokojny nie będzie im dany. W Hollywood już podobno są goto-
we scenariusze całej serii superhorrorów z cyklu „Fryga” m.in.: „zemsta 
Frygi”, „Powrót Frygi”, „Fryga w  piątek 13”, „Fryga i  Laleczka chucky” 
oraz „szczecińska masakra Frygą kolorową”. A ci, którzy przyczynili się do 
jej likwidacji, niech drżą i oglądają się za siebie, gdziekolwiek będą. Bo jak 
napisał pewien szczeciński poeta: „cień jakiś ponury pod murami śmiga. 
Kot to jakowyś,  menel, szczury? Nie, to krwawa Fryga, Fryga, Fryga!!!”.

zachodniopomorska policja ciągle próbuje dopaść sprawców zuchwa-
łych i  niesłychanych wręcz przestępstw. Od kilku miesięcy zachod-
niopomorskim rolnikom jakiś gang kradnie… krowy z pastwisk. straty 
sięgają kilkuset tysięcy złotych. Według policji nocą na pola wjeżdżają 
samochody z  przyczepami do przewozu bydła. złodzieje wabią kro-
wy paszą i sianem, a potem strzelają do nich strzałkami z substancją 
usypiającą. Jeden z gospodarzy w mediach skarżył się, że ktoś w ten 
sposób „rąbnął” mu wszystkie byki rozpłodowe. I to daje do myślenia. 
Byki nie atakowały? Dały się omamić wiązką siana, jak jakieś jałówki? 
Wstyd! czemu nie brały przykładu z byka, którego prowadził Franek 

Dolas z  trylogii „Jak roz-
pętałem II wojnę świato-
wą”? Należy chyba zadać 
pytanie: gdzie są byki 
z  tamtych lat?! Policja 
podobno liczyła, że w noc 
wigilijną jacyś zwierzęcy 
świadkowie tych czynów, 
np. koleżanki porwanych 
z  pastwiska, rozgada-
ją się o  północy i  może 
coś wniosą istotnego do 
śledztwa, zechcą złożyć 
obciążające złoczyńców 
zeznania albo nawet 
wskazać sprawców. Nic 
z  tego. zwierzaki „poszły 
w  zaparte”. Aż się prosi 
więc, żeby zawiadomić 
red. elżbietę Jaworowicz 
z telewizyjnej „sprawy dla 

reportera”. Ona zawsze dojdzie prawdy. I to bez rozwiązywania fine-
zyjnie splątanych nóg. 

Mamy bardzo duże zainteresowanie konkursem architektonicznym na 
zagospodarowanie placu, na którym stoi Pomnik Wdzięczności – infor-
muje szczeciński Urząd Miejski. Już wpłynęło 50 wniosków od architek-
tów z całej Polski, którzy mają pomysły na ten teren po przeniesieniu po-
mnika. Przypominamy, że jest wiele propozycji od samych szczecinian na 
zagospodarowanie placu np. szubienica, pręgierz, dyby, fontanna, palma 
(ale większa od tej na rondzie ONz w Warszawie), karuzela, wiatrak, po-
mnik paprykarza lub pasztecika, dźwig stoczniowy, ambona. Lista pro-
pozycji jest ciągle otwarta.

Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem 
i podobno niezłym dorobkiem. Aktualnie 

dziennikarz Kuriera Szczecińskiego.
Od kilku lat dźwiga, choć nie sam, lubianą 

przez wielu i znienawidzoną przez niektórych 
specjalną kolumnę w magazynie „Kuriera” 

pod nazwą „Kurier Towarzyski” próbując 
satyrycznie przedstawić m.in. świat lokalnej 

polityki. Namiętny wielbiciel kobiet, hucznych 
imprez towarzyskich, dobrej kuchni 

oraz polskiej kinematografii.

Dariusz staniewski
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Madura Nieruchomosci, ul. Monte Cassino 4, 70-464 Szczecin, tel.: 48 501 507 678; 48 501 679 678

www.maduranieruchomosci.pl Warszewo-Osów - domy od 429 tys. zł

cudowne 
drewno

Miłość 
na ostro

Marka AnytHING powstała z  miłości do drewna. Podstawki, talerzyki, 
deski do krojenia, ale nie tylko. Wszelkie elementy wystroju domu, jakie 
można stworzyć z drewna, to specjalność AnytHING.

– Wytwarzam je ręcznie w moim jednoosobowym warsztacie, często za 
pomocą tradycyjnych technik stolarskich, bez zautomatyzowanych linii 
produkcyjnych i zaawansowanych technologii – mówi Ana, autorka pro-
jektów. – Inspiruje mnie natura, piękno drewna i jego niepowtarzalność. 
Lubię pokazywać, bez zbędnych ozdobników i nadmiaru kolorów. Pro-
stota i natura to moje hasła przewodnie. Drobne różnice w wymiarach, 
usłojeniu i kolorze drewna, a także sęki czy pęknięcia drewna są natu-
ralne i typowe dla surowca, z którym pracuję. Nie staram się poprawiać 
natury, lecz pokazywać jej piękno. 

Niedawno do oferty AnytHING dołączyły dębowe naszyjniki, proste 
w formie dla kobiet lubiących naturalną biżuterię. – Od niedawna orga-
nizuję warsztaty dla dorosłych i dla dzieci. Majsterkujemy, uczymy się 
technik obrabiania drewna, tworzymy dekoracje, typografie – dodaje 
projektantka. – Jestem kobietą-orkiestrą, prócz godzin spędzonych 
w warsztacie zajmuję się również blogowaniem, marketingiem, fotogra-
fią produktową oraz prozą życia zawodowego i domowego.
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Habanero, gruszka, limonka, miód, czerwona papryka, czosnek, oliwa 
i mnóstwo miłości. Nasi przyjaciele z eintopf, czyli Justyna i Daniel Hof 
,debiutują ze swoim autorskim, piekielnie ostrym sosem „Hot Hof”. 

– Wypuściliśmy na początek serię testową dla naszych najbliższych zna-
jomych – mówi kulinarne małżeństwo. – Postawiliśmy na naturę, czyli 
bez cukru i zero konserwantów. W produkcji naszego sosu pomogła nam 
też grupa zdolnych przyjaciół z Łukaszem Bogdanowiczem na czele, któ-
ry zaprojektował dla nas piękną etykietę.

Justyna i  Daniel Hof są gotującym małżeństwem, które na co dzień 
prowadzi popularnego kulinarnego bloga eintopf.pl. Od jakiegoś czasu 
współpracują z nami, dzieląc się ku naszej i czytelników radości, prze-
pysznymi przepisami. Autorski sos to dopiero początek. Można go oczy-
wiście dostać. Wystarczy złożyć zamówienie na ten adres eintopf@
outlook.com. Próbowaliśmy i bardzo polecamy.
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architekt wnętrz

... architekt dla ludzi

tel. 501 292 115
e-mail: marek_brzezinski@wp.pl

biuro:
Szczecin, ul. Małkowskiego 16u/2

Marek Brzeziński

co to był 
za ślub!

Ding Dong od 
„Bandy Rzeczników”

Dosłownie po kilku godzinach od poznania i po kilku drinkach Maciej wy-
cyganił od niej podstępem numer telefonu. Mówił: „daj mi numer, może 
razem popracujemy, ty masz fajny głos i w ogóle”. No to dała i o szóstej 
rano dostała sMs o treści „ciąg dalszy nastąpi”. 

I nastąpił. Kasia Buja i Maciej Kazuba wstąpili na nową drogę życia. Po 
latach bycia razem zarówno prywatnie, jak i muzycznie, w pięknych oko-
licznościach zamkowej sali Bogusława (ślub tutaj brał sam… książę Bo-
gusław), bohaterowie naszej grudniowej okładki przypieczętowali swój 
związek. 

Wesele odbyło się w klubie Lulu. Na imprezie bawiło się blisko dwieście 
osób, a młoda para zamiast pierwszego tańca zaśpiewała. Muzycznym 
atrakcjom nie było końca, gdyż wśród gości weselnych było wielu znako-
mitych muzyków. zabawa trwała do rana.
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tego jeszcze nie było. szczecińscy rzecznicy prasowi nagrali, w prezen-
cie dla mieszkańców miasta, świąteczną piosenkę „Ding Dong”. z  tej 
okazji powstał również teledysk.

– W pierwszej kolejności naszą wersję piosenki otrzymała Kayah, która 
zgodziła się, abyśmy zaśpiewali jej utwór. Wraz ze swoją ekipą przekazała 
nam również ścieżkę dźwiękową – opowiada Hanna Pieczyńska, rzecznik 
zarządu Dróg i transportu Miejskiego. – to była szybka akcja. Dziękujemy 
panu dźwiękowcowi, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że nie miał łatwe-
go zadania i musiał wykazać się niezwykłą wytrzymałością słuchając na-
szych przerażających dźwięków. Jaki jest efekt? Nazwijmy Bandę Rzecz-
nika szczecińskim sound and Grace. Do zobaczenia na trasie koncertowej 
– dodaje ze śmiechem.

Patronat nad nagraniem objęły Radio eska oraz magazyn Prestiż. Piosen-
kę zaśpiewali, oprócz Hanny Pieczyńskiej, Joanna Wojtach ze straży Miej-
skiej, Justyna siwińska z technoparku Pomerania, Monika Błaszyk z Ogól-
nokształcącej szkoły Muzycznej I  stopnia, Monika Wilczyńska z  Pałacu 
Młodzieży, Barbara Popiel z teatru Lalek „Pleciuga”, Andrzej Kus z zakła-
du Usług Komunalnych, tomasz Owsik-Kozłowski z Żeglugi szczecińskiej 
oraz centrum Żeglarskiego, Robert Grabowski ze szczecińskiej Agencji 
Artystycznej, Maciej Homis z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz 
Piotr Landowski z zakładu Wodociągów i Kanalizacji.                                 kusreklama

PRestIŻ          
PAtRONUJe
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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
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„titanic” alpinizmu
szczecinianin Marcin „yeti” tomaszewski wraz z  Brytyjczykiem tom-
mem Ballardem pokonali jedną z  najniebezpieczniejszych ścian wspi-
naczkowych w  szwajcarskich Alpach. Wytyczenie drogi na północną 
ścianę eigeru zajęło alpinistom siedem dni. 

– Było to trudne zadanie – przyznał Marcin „yeti” tomaszewski. – Wraz 
z tomem Ballardem wytyczaliśmy nowy szlak przez siedem dni. Udało 
się. Nadaliśmy mu nazwę „titanic”. Jeszcze w latach 50. czy nawet 60. 
ubiegłego wieku nie byłoby to możliwe z powodu braku odpowiedniego 
sprzętu. Umożliwił nam to postęp technologiczny – dodaje. 

Było już wiele prób zdobycia północnej ściany eigeru, która nazywana 
jest „morderczą”. Nie jest to przypadkowa nazwa. Próby najczęściej 
kończyły się upadkami i śmiercią alpinistów. 

– Musieliśmy bardzo uważać. Aby wspiąć się na takie skały potrzeba 
trochę więcej niż kilka szkoleń. trzeba wcześniej wbić tysiące haków, 
przejść wiele ścian. W trakcie wyprawy korzystaliśmy z otworów wier-
conych mechanicznie. sama wspinaczka wymaga użycia ogromnej ilości 
sprzętu. Nasz ekwipunek ważył blisko 100 kilogramów. Północna ściana 
eigeru ma prawie 3700 metrów długości, wysokości 1800 metrów. Na-
sza droga liczyła 2000 metrów. W ciągu dnia wspinaliśmy się kilkaset 
metrów, po czym zjeżdżaliśmy do biwaku, który wcześniej zakładaliśmy. 
spaliśmy w wiszących namiotach. Nie było możliwości kopania półek bi-
wakowych, ponieważ było zbyt stromo.                                                        kus
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Pochodzący ze szczecina grafik i projektant Wojtek Grabałowski, który 
obecnie mieszka i pracuje w Londynie, chętnie tworzy ubrania na zamó-
wienie, spełniając marzenia swoich klientów i przyjaciół. Jego projekty 
pod szyldem Hand Painted club trafiły do szaf m.in. muzyków islandz-
kiej grupy Gus Gus i  znakomitej amerykańskiej basistki Nik West. Nie 
byłby sobą, gdyby nie wymyślił czegoś nowego. eintee.uk to jego kolejny 
projekt. tym razem nieco tajemniczy…

– to projekt-instalacja, którą wyreżyserowałem we współpracy ze świet-
ną ekipą londyńskich artystów – mówi Wojtek. – Fotografią zajął się Jan 
Masny, maski zaprojektował Wintercroft, a  zostały one wymalowane 
wraz z kostiumami przez Hand Painted club, czyli przeze mnie.

Lasery, UV lampy, maski i kostiumy malowane farbami Fluo i tancerze 
zamknięci szczelnie w  klaustrofobicznej przestrzeni. Wszystko to po-
przedzone miesiącami szkiców i projektów oraz rozmów z potencjalny-
mi współpracownikami zaowocowało tworami rodem z filmu czy snów.

– Projekt jest zawieszony gdzieś między galaktykami a dnem oceanów 
i  został stworzony, by stawić wyzwanie tradycyjnemu postrzeganiu 
piękna – wyjaśnia autor eintee.uk. – Pierwotne mechanizmy odkrywcze, 
głębiny kosmicznych oceanów w mgławicach ciemności. co jest rzeczy-
wistością, a co tylko snem i fantazją? to wszystko do odkrycia na stronie 
projektu.
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Spełnienia nie ty lko kulinarnych marzeń

w Nowym Roku życzy personel  restauracji

Sake i  J in Du

Szczecin, al. Piastów 1          tel. 91 484 36 18          www.sake.szczecin.pl          www.facebook.com/RestauracjaSake

Szczecin, al. Jana Pawła II 17           tel. 91 489 34 68           www.jindu.pl           www.facebook.com/restauracjajindu

Świętuj Chiński
Nowy Rok

- Rok Koguta

Więcej niż Sushi

Restauracja



Polub i udostępnij nas na Facebooku
– z gazetą otrzymasz rabat 5% 

/ Yankee Candle Galeria Kaskada

GALERIA KASKADA
POZIOM 0

reklama

W drodze 
po nową siebie
Pani Ania Delczyk, 25-letnia przedszkolanka ze szczecina, od lat boryka 
się z bardzo dużą nadwagą. Dzięki metamorfozie ma szansę wypraco-
wać „nową siebie”. W ramach programu czeka ją trzymiesięczny trening 
w siłowni RKF pod okiem trenera personalnego Piotra Karpety. 

Dodatkowo załoga Instytutu Urody Be Beauty zajmie się jej prawidło-
wym odżywianiem oraz zadba o  ciało. Na panią Anię czekają zabiegi 
karboksyterapii, masaże ujędrniające ciało, a także… odrobina relaksu. 
Nad całym projektem czuwa psycholog elżbieta cichewicz, która będzie 
naszą bohaterkę wspomagała w chwilach zwątpienia. Przed Anią ciężka 
praca, ale kibicuje jej i wspiera ją cały szczecin. Aby jeszcze bardziej do-
dać jej otuchy, przyjaciele zorganizowali nawet akcję i złożyli się na nowe 
buty do ćwiczeń.  Prestiż patronuje tej akcji. 
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zakończyła się 25. jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Wideoklipów 
yach Film. Nagrodzono m.in. Anję Rubik, a Grand Prix otrzymali twórcy 
klipu „Deszcz na betonie” taco Hemingwaya. Najważniejsza jednak dla 
nas nagroda powędrowała do szczecińskiego zespołu MA. Nagrodę w ka-
tegorii „innowacja” otrzymali Dagmara Pochyła i Mateusz samolong za 
teledysk do piosenki „Ancestors”. 

MA powstało z inicjatywy Mateusza samolonga – lidera i założyciela gru-
py Big Fat Mama. MA jest kontynuacją działalności tej grupy, w awangardo-
wym i nowoczesnym wydaniu. – Pozostaliśmy przy funkowej pulsacji, czyli 
tym czymś, co sprawia, że nogi same tańczą, a dusza wzlatuje do nieba. to 
odnosi nas stylistycznie w stronę lat 70. Do tego dochodzą sample, loopy, 
syntetyczne brzmienia i wszystkie inne wynalazki współczesności. Jeste-
śmy zatem syntezą psychodelii, funku, rock’n’rolla i electro. zależy mi, żeby 
ta twórczość była wypadkową naszych upodobań muzycznych – mówi Ma-
teusz samolong, lider grupy i współtwórca nagrodzonego teledysku. 

MA to oprócz Mateusza (bas, wokal) Aleksander szerszeń (gitara, wokal), 
Martyna szczepaniak (flet poprzeczny, wokal), Dominik szczepaniak   
(perkusja, wokal), Jakub Maciejewski (instrumenty klawiszowe, elektroni-
ka) oraz Adam Paweł Dziewiałtowski-Gintowt (instrumenty perkusyjne).

ad

PRestIŻ          
PAtRONUJe



26 Temat z okładki

Przyzwyczaiłem się, że te filmy, które kręcę nie będą wy-
świetlane w samolotach jako wizytówka Polski. Wierzę w lu-
dzi rano. Po południu mam z tym gorzej, a  wieczorem nie 
wierzę i całą noc czekam na rano. Wierzę w  widza. „Wołyń” 
jest zrobiony z dużą wiarą w widza. Mam nadzieję, że takich 
ludzi, którzy odbiorą film wprost, czyli, że jest on wymierzo-
ny przeciwko Ukraińcom, nie będzie lub będzie bardzo mało.



27 Temat z okładki

Wojciech 
Smarzowski

W ludzi wierzy tylko rano, po południu jest z tym już o wiele gorzej. I może dlatego 
obraz polskiego społeczeństwa w jego filmach wygląda tak jak wygląda. Wojciech 
smarzowski, najważniejszy polski reżyser ostatnich lat, w rozmowie z Pauliną 
Błaszkiewicz opowiada nie tylko o „Wołyniu”, ale też o pokaźnej kolekcji siekier, 
którą ma w domu, kapslach po piwie i piłce nożnej, która wywołuje w nim tak silne 
emocje, że podczas meczu można go operować bez znieczulenia.

Życie 
nie składa 

się tylko 
z kręcenia 

filmów
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Dostanę ten wywiad do autoryzacji?

Widzę, że wzbudzam zaufanie, skoro już na samym począt-
ku zadaje mi pan takie pytanie. Bardzo pan teraz cierpi?

tak.

Dlaczego nie znosi pan wywiadów?
Bo wolę być po drugiej stronie kamery i mikrofonu. Ale przy okazji pre-
miery zwykle jest tak, że mam ustaloną liczbę wywiadów. Muszę wtedy 
rozmawiać z dziennikarzami, tak samo jak aktorzy. to obowiązek, z któ-
rego się wywiązuję, ale wychodzę z założenia, że wszystko, co mam do 
powiedzenia, powiedziałem już w filmie.

Strata czasu?
trochę.

Dobrze, więc skoro już zgodził się pan na rozmowę, to zacznijmy 
i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kilka lat temu, po premierze „Róży” 
zarzekał się pan, że nigdy więcej nie zrobi historycznego filmu...
Żartowałem.

Mówił pan, że wtedy po raz pierwszy zetknął się z bardzo emocjonal-
nym odbiorem ze strony widzów. Teraz jest podobnie?
zmieniłem zdanie między innymi dlatego, że miałem kilka takich emo-
cjonalnych odbiorów po „Róży”, i w Polsce i za granicą. Pomyślałem, że 
może jednak warto dotknąć tematu historycznego i jak pomyślałem, to 
już od razu miałem w głowie... 

Rzeź wołyńską...
to był trudny film. Długo go robiliśmy. Dla mnie to były cztery lata, bo za-
cząłem w 2012  roku. Po drodze miałem kłopoty finansowe, itd., ale efekt 
jest taki, że takich relacji emocjonalnych jak po „Róży” miałem sto razy 
więcej, a film dopiero wszedł na ekrany. Najmocniej odbierany jest na 
ziemiach odzyskanych, Wrocław i okolice, gdzie na kilku seansach 80% 
widowni stanowili Kresowianie i rodziny kresowe. Dla nich to zupełnie 
inne przeżycie. tak samo jest na wschodzie. Najpierw cisza po projekcji, 
a potem kule emocji.

Ma pan poczucie, że to, co teraz pan zrobił, to coś więcej niż film?
Filmy są dobre albo złe. „Wołyń” jest filmem ważnym. czy dobrym, 
rozstrzygną widzowie. traktuję film poważnie. to znaczy nie mam nic 
przeciwko kinu rozrywkowemu, bo sam je oglądam, natomiast w pracy 
szkoda mi na to czasu.

Ogląda pan polskie komedie?
Widziałem „Planetę singli” i ten film mi się podobał. Może nie będę go 
miał na półce obok „Ojca chrzestnego”, ale go obejrzałem i uważam, że 
to nie był stracony czas.

Boi się pan powiedzieć głośno, że film to misja?
Już kilka razy mi się wymsknęło. 

Kilka tygodni temu odszedł  wybitny reżyser Andrzej Wajda. Ogląda-
łam kilka programów telewizyjnych z udziałem ludzi ze świata kultu-
ry i sztuki, którzy wymieniali pana nazwisko, jako dowód na to, że 
w Polsce nadal mamy wielkich twórców.
to miłe, krzepiące. Ja nie miałem okazji poznać pana Andrzeja, ale „Po-
piół i diament” i ziemia obiecana” to są najlepsze polskie filmy. Filmy, na 
których się wychowałem. 

W jednym z wywiadów powiedział pan, że o swoich filmach może 
mówić z  perspektywy co najmniej dziesięciu lat. W  „Wołyniu” 
jest taka scena, gdzie Maciej Skiba (Arkadiusz Jakubik - przyp. 
red.) zapisuje najważniejsze daty z  życia swojej rodziny. Gdyby 
pan miał zaznaczyć takie przełomowe daty w swoim życiorysie, 
to co by to było? Rok 2004, kiedy na ekranach kin pojawiło się 
„Wesele”?
No cóż. Życie nie składa się tylko z kręcenia filmów, ale u mnie tak się to 
zbiegło, że „Wesele” kręciłem w momencie, gdy na świat przyszedł mój 
pierwszy syn.

Przed czterdziestką?
No nie. Myślę, że już byłem po pięćdziesiątce (śmiech). Ale odpowiada-
jąc na pytanie – absolutnie najważniejsza jest dla mnie rodzina. Ona 
mnie trzyma w pozycji pionowej. to jest bardzo ważne, bo dzięki temu 
mam wolną głowę, żeby kręcić filmy. Lubię robić to, co robię. Mam też 
to szczęście, że z  jednego filmu wchodzę w następny. Oczywiście mam 
też świadomość, że to się kiedyś skończy, ale na razie widzowie chodzą 
do kina. Na „Wołyń” też, więc mam nadzieję, że następny film uda mi się 
nakręcić w miarę szybko. 

„Wołyń” obejrzało już ponad milion widzów. Powiedział pan, że po 
tym filmie dobrze by było, gdyby ludzie wrócili do domu i przytulili 
swoje dzieci. Ja nie mam dzieci, a jak wróciłam to nie mogłam spać...
No właśnie. A ja mam i tak myślę sobie, w jakim świecie przyjdzie im żyć...

Trudnym. Dla mnie ten film jest bardzo współczesny, jeśli mówimy 
o nacjonalizmie. Wystarczy, że przypomnimy sobie sytuację z ubie-
głego roku, kiedy palono kukłę Żyda na rynku we Wrocławiu. Zapala 
się czerwona lampka.
to jest film wymierzony w  ten skrajny nacjonalizm i pod tym względem 
jest on absolutnie współczesny. W tym filmie jest jeden ksiądz katolicki, 
a drugi prawosławny, ich kazania są diametralnie różne i bardzo wymow-
ne. tak sobie myślę, że można wśród tych współczesnych duchownych 
też znaleźć odpowiedniki dla jednego i drugiego. (śmiech)

Ale ten Kościół pana fascynuje!
(śmiech) Nie.

Chodzi panu po głowie polski „Spothlight”?
Pomyślimy. Może kiedyś.

Widzi pan w ludziach coś pozytywnego, czy raczej woli pan pokazy-
wać ich wady? Wierzy pan w ludzi? Obraz polskiego społeczeństwa 
nie wygląda najlepiej w pana filmach. 
Przyzwyczaiłem się, że te filmy, które kręcę nie będą wyświetlane w sa-
molotach jako wizytówka Polski (śmiech). Wierzę w  ludzi rano. Po po-
łudniu mam z tym gorzej, a  wieczorem nie wierzę i całą noc czekam na 
rano. Rozmawiamy o godzinie 11, więc zaraz nastąpi przejście. Wierzę 
w   widza. „Wołyń” jest zrobiony z dużą wiarą w widza. Mam nadzieję, 
że takich ludzi, którzy odbiorą film wprost, czyli, że jest on wymierzony 
przeciwko Ukraińcom, nie będzie lub będzie bardzo mało.

Wiele osób go tak nie odbiera.
Nie chodzi o to, żeby przekonywać przekonanych, ale rozmawiam z gaze-
tami prawicowymi, pójdę do brukowych.

Po co?
Żeby unikać sytuacji, jakie miałem kiedy jeszcze ten film powstawał. to 
sytuacje typu: „zrobi sobie pan zdjęcie na tle flagi”? (śmiech) 

Patrzy pan na to z przymrużeniem oka?
Nie, bo mam dzieci. tu już nie chodzi o mnie, ale o nie, więc boję się tego, 
co się dzieje wokół.

A jak jest z tym dobrem i złem? 
to jest tak jak powiedział Kapuściński: „Jeden cham zepsuje imprezę 
kulturalnych ludzi, a jeden kulturalny człowiek nie naprawi imprezy cha-
mów”. to zło jest niestety bardzo intensywne, nawet, gdy jest go bardzo 
mało.

Słynny psycholog światowej sławy, prof. Zimbardo twierdzi, że 
zbrodniarzy z patologiczną osobowością, którzy wyrządzają krzyw-
dę innym, jest stosunkowo niewielu. Znakomita większość spraw-
ców zła to normalni, przeciętni ludzie, którzy pod wpływem oko-
liczności robią rzeczy, o których nie pomyśleliby wcześniej, że są do 
nich zdolni. 
Dokładnie tak jest. Widać to doskonale właśnie w filmie „Wołyń”.

Dużo siekier ma pan w domu?
Ponad sto, ale to nie po „Wołyniu”. Ja już wcześniej miałem te siekiery. 
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Wydaje mi się, że umiem oddzielić pracę od ży-
cia domowego, ale to może nie być prawda. Pró-
buję, ale to nie jest łatwe. Jest kilka takich czyn-
ności, gdy mogę się wyłączyć, czy zatracić. Żeby 
się nie rozwijać za bardzo - na przykład mecz 
piłkarski. Można mnie operować i nie poczuję.
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Coś jeszcze ciekawego ma pan w domu?
Nie wiem. Dla każdego co innego jest ciekawe. zbieram kapsle po piwie. 
Mam dość dużą kolekcję, ale kapsle zbieram, a siekiery mam (śmiech). 
czasem, jak jestem na targu staroci, to sobie kupię jakiś tasak rzeźnic-
ki, czy coś w tym rodzaju. Albo na Allegro. Większość siekier dostałem 
w prezencie.  

Świetnie... Arek Jakubik trzyma w swoim gabinecie głowę, którą stra-
cił w „Wołyniu”, a pana charakteryzatorka, Ewa Drobiec ma w swoim 
domu to, co zostaje po pracy w pana filmach - odlewy twarzy Rober-
ta Więckiewicza, czy Kingi Preis, albo włosy aktorów sprzed prawie 
dziesięciu lat, bo nie wiadomo, kiedy mogą się przydać...
Gdyby ewa wydała album z eksponatami plus opisy i instrukcje obsługi, 
byłaby to prawdziwa kopalnia wiedzy dla charakteryzatorów. Ona pra-
cuje przy ekstremalnych sytuacjach. 

Każdy aktor, który z  panem pracuje i  należy do „ekipy Smarzola” 
mówi o ogromnych emocjach, z  jakimi musi się zmierzyć pracując 
przy filmie. Pan jest bardzo oszczędny w słowach.
Ja po pierwsze jestem introwertykiem, a po drugie w przypadku „Woły-
nia” głupio jest mi mówić o emocjach i tym, ile mnie ten film kosztował. 
Widzę jak zachowują się ci widzowie, którzy pamiętają tamte wydarze-
nia. Przy nich te moje reżyserskie emocje, rozłożone na cztery lata, to 
jest nic w zderzeniu z prawdziwym życiem, z tym, z czym się mierzą ci, 
którzy widzieli, jak banderowcy torturowali i mordowali im bliskich. 

A jak te cztery lata, kiedy pracował pan nad „Wołyniem” przeżyli 
pana bliscy? Czy pan wtedy, gdy żyje filmem, jest w ogóle w stanie 
żyć życiem rodzinnym?
Dobre pytanie. Wydaje mi się, że umiem oddzielić pracę od życia domo-
wego, ale to może nie być prawda. Próbuję, ale to nie jest łatwe. Jest 
kilka takich czynności, gdy mogę się wyłączyć, czy zatracić. Żeby się nie 
rozwijać za bardzo - na przykład mecz piłkarski. Można mnie operować 
i nie poczuję.

Jest pan fanem piłki nożnej?
Jestem takim kibicem w kapciach, ale potrafię wyłączyć głowę. Jak ro-
dziło mi się dziecko, byłem przy porodzie. O piątej, czy szóstej rano wy-
szedłem ze szpitala, kupiłem „Przegląd sportowy” i przeczytałem cały. 
Od deski do deski. Łącznie ze stopką, wynikami drugiej ligi piłki ręcz-
nej, wyścigami psów w Nowej zelandii, wszystko. zajęło mi to półtorej 
godziny, po czym wróciłem do szpitala, do rodziny. Muszę mieć takie 
piorunochrony. Nauczyłem się wyłączać i oddzielać pracę od życia, bo 
w innym wypadku byłoby to niezdrowe. Oczywiście to jest mój punkt 
widzenia. Moja rodzina widzi to pewnie trochę inaczej. Niedawno mój 
syn, który miał wtedy 12 lat, zrobił w swojej szkole pogadankę o rzezi 
wołyńskiej. sam na to wpadł, bo oni mają o tym tylko kilka linijek w pod-
ręczniku. zapytał mnie, co tam się wydarzyło, a ja mu opowiedziałem, 
dobierając starannie i oszczędnie słowa. to było zaskakujące i piękne, 
ale rozumiem, dlaczego on to zrobił. Nie miał wyjścia, bo cały czas ten 
„Wołyń” był wałkowany w domu.

Informacji o rzezi wołyńskiej jest niewiele. Stąd głosy, że to nieod-
powiedni moment na taki film?
Nigdy nie było dobrego czasu, żeby zrobić taki film. za komuny abso-
lutnie nie, bo zsRR, potem Ukraina stała się państwem i uznaliśmy, że 
Ukraińcy potrzebują czasu, a teraz już mamy interesy ekonomiczne i po-
lityczne z Ukrainą, siedzimy w nich po pachy. W międzyczasie wybuchła 
wojna, nasiliły się nastoje prawicowe. Wiadomo, że potrzebujemy do-
brych relacji z Ukraińcami. Nikt nie ma co do tego wątpliwości, ale to 
pojednanie nie oznacza zapominania.

Pana syn przy okazji tej pogadanki, powiedział swoim kolegom i ko-
leżankom w szkole: „Mój tata robi o tym film”?
Nie, chyba nie. On w  międzyczasie zmienił szkołę. teraz jego koledzy 
wiedzą o mnie więcej niż on, bo ja próbuję nie zaprzątać moim dzieciom 
głowy swoim  kinem. Przyjdzie na to czas.

Pan jako dziecko chodził dość często do kina w swoim mieście...
tak. to było kino „Nafta”. Wszystko tam zresztą było „Nafta”. I klub pił-



karski i sekcja łucznicza, choć z łuku nie strzelałem. Pierwszym film na jakim 
byłem w kinie „Nafta” to „Winnetou część II”. to moje oglądanie się zaczęło 
chyba w pierwszej, czy drugiej klasie szkoły podstawowej. Pięć razy w tygo-
dniu byłem w kinie. Oglądałem wszystkie filmy bezkrytycznie. Patrzyłem tyl-
ko na akcję.

A dlaczego wybrał pan wydział operatorski, a nie reżyserski?
tam było chyba 8 miejsc, żeby się dostać na 300 kandydatów, a na reżyserię 
wtedy było 6. Pomyślałem, że łatwiej się dostać na operatorkę (śmiech).

Czysta kalkulacja
Miałem też znajomych w takiej dwuletniej szkole w Krośnie, którą robiłem 
przez cztery lata i nie skończyłem. Oni wcześniej zdawali do szkoły filmowej 
i ja tak się o tym wydziale operatorskim dowiedziałem.

Ma pan sporo wspólnego ze swoimi aktorami. Trudną drogę pan przeszedł, 
by być w  tym miejscu, w  którym jest teraz. Podobnie było z  Marianem 
Dziędzielem, Arkadiuszem Jakubikiem, czy Bartłomiejem Topą. Piekielnie 
zdolni ludzie, którzy czekali aż w polskim kinie coś zacznie się dziać...
tak, ale warto też przypomnieć, że te lata dziewięćdziesiąte w  polskim ki-
nie to był też bardzo niedobry czas. Mieliśmy gonitwę za Ameryką. za dwa 
złote próbowaliśmy zrobić kino akcji. Pomijam Pasikowskiego, bo zdarzyły 
się filmy, które coś znaczą, ale było ich bardzo mało. Weźmy te wszystkie 
„superprodukcje” czy ekranizacje lektur. Wyglądały, jakby chodziło w  nich 
o wypranie pieniędzy, ale autobusy zawoziły dzieci ze szkół do kin i takie kino 
„stawało” się lubiane i potrzebne.  

Pamiętam. Bałam się tych klasowych wycieczek do kina...
to był słaby czas. Dopiero od 2000 roku coś się zaczęło dziać. Powstawało 
najpierw trzy, potem pięć, czy sześć filmów, o  których można rozmawiać 
i bez wstydu pokazać za granicą. Dziś idziemy w dobrym kierunku.

Naprawdę?
No wiem, wiem. Ale jeżeli PIsF (Polski Instytut sztuki Filmowej) zachowa swo-
ją niezależność, to jestem spokojny.

Będąc na festiwalu filmowym w Gdyni i oglądając kilka świetnych filmów, 
zastanawiałam się, czy to nie jest ostatni taki dobry rok w polskim kinie?
Na razie PIsF jeszcze istnieje. Myślę, że zlikwidowanie go, póki co, nie wcho-
dzi w rachubę, ale niebezpieczeństwo połączenia go z jakąś inną instytucją, 
czyli de facto to samo, istnieje. trzymam kciuki, żeby tak się nie stało, bo 
inaczej rzeczywiście będzie kiepsko.

Nie ma pan obaw, że kręci filmy w kraju, w którym dużą część ludzi sta-
nowi elektorat PiS-u? Im dobra zmiana się podoba...
Moje robienie filmów ma się nijak do elektoratu, bo ja te filmy robię tak napraw-
dę dla siebie. Mogę to powiedzieć z perspektywy kilku, które zrobiłem, bo było-
by niedobrze, gdybym to powiedział już po „Weselu”. Wierzę, że zawsze znajdzie 
się grupa widzów o podobnej wrażliwości do mojej, która na te filmy pójdzie. 

A reklamówki pan jeszcze robi?
zdarza się, choć ostatnio nie miałem okazji, bo robiłem „Wołyń”. Ostatnią 
miałem przyjemność zrobić z  Kevinem spacey. Opowiedział, że jak kręcił 
„American Beauty”, to sam Mendes, reżyser tego filmu po tygodniu zdjęć 
poszedł do producenta - to był spielberg - i  powiedział: „Przepraszam, źle 
zacząłem. Możemy jeszcze raz?” A  ten mu odpowiedział: „Dobrze, dwa ty-
godnie przerwy i zaczynamy od nowa”. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji 
w Polsce, że idę do producenta i mówię: Przepraszam, źle zacząłem, mogę 
jeszcze raz? (śmiech)

Powie pan, jaki nowy film chodzi po głowie Wojtkowi Smarzowskiemu?
chcę zrobić film o  wczesnym średniowieczu. Już zacząłem przygotowania. 
Interesuje mnie wątek polityczny, sensacyjno - miłosny i wątek wierzeń sło-
wiańskich. ciekawe jest też to, że te pierwsze kościoły były stawiane na miej-
scu świątyń pogańskich.

Krzysztof Pieczyński jest w naszym kraju specjalistą od tych tematów...
Na pewno z nim będę rozmawiał.
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Lata 90. w polskim kinie to był bardzo 
niedobry czas. Mieliśmy gonitwę za 
Ameryką. za dwa złote próbowaliśmy 
zrobić kino akcji. Pomijam Pasikow-
skiego, bo zdarzyły się filmy, które coś 
znaczą, ale było ich bardzo mało. Weź-
my te wszystkie „superprodukcje” czy 
ekranizacje lektur. Wyglądały, jakby 
chodziło w nich o wypranie pieniędzy.  



Leszek Herman, szczeciński architekt oraz pasjonat tajemnic historycznych, po sukcesie książki sedinum zaprezentował kolejną część – „Latarnię 
Umarłych”. Opowiedział nam przy okazji, czy wierzy w istnienie podziemnego tunelu prowadzącego ze szczecina do Berlina. zdradził także tajemnicę 
krypty znajdującej się pod zamkiem, która dla wielu wciąż pozostaje ogromną zagadką. 

Odsłaniamy 
tajemnice Szczecina

W 2015 roku ukazała się pana pierwsze książka – Se-
dinum, w  której zawalił się jeden z  biurowców przy 
Bramie Portowej. W  piwnicach pobliskiego starego 
hotelu odsłonił się wówczas ukryty korytarz, a w nim 

tajemnicza ciężarówka ze szczątkami szofera i  zaginionym sarko-
fagiem. Skąd w ogóle pomysł na taką historię? Zna pan doskonale 
historię Szczecina – wierzy pan, że istnieją takie tunele lub ukryte 
są u nas skarby? 
Kilka lat temu zajmowałem się remontem tego hotelu i wówczas miałem 
okazję zapoznać się z pozostałościami fortyfikacji z okresu szwedzkie-
go, które pod tym budynkiem się znajdują. Ściana forteczna naprawdę 
istnieje, tak jak i korytarz, który biegnie przy niej po dnie dawnej fosy, 

kończąc się ślepą ścianą. Pod koniec wojny, gdy szczecin był podzielony 
jeszcze na strefy wpływów, a  w  mieście sporo było jeszcze Niemców, 
wjechały do miasta trzy ciężarówki z  grupą, ubranych po cywilnemu, 
żołnierzy Wherwolfu. samochody rozjechały się w  trzy strony, ale po 
jednej z nich później wszelki ślad zaginął. Moim pomysłem było jedynie 
połączyć te fakty i zasugerować jedno z całkiem przecież możliwych wy-
jaśnień tej historii. 

tuneli i  przejść podziemnych pod szczecinem jest sporo, ale funkcje 
większości z  nich były raczej bardzo prozaiczne – ewakuacja, schrony 
przeciwlotnicze, zwyczajne magazyny itd. Niewiele z nich kryje rzeczy-
wiście jakąś tajemnicę. Natomiast o tym, czy w szczecinie można jesz-
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cze znaleźć skarby najlepiej świadczy odkryta kilka lat temu w szopie za 
jednym z  domów na Gumieńcach ogromna kolekcja bezcennych obra-
zów. Pisała o tym w swoim czasie cała Polska.  

Książka okazała się prawdziwym hitem, choć sam pan przyznawał, 
że lokalne wydawnictwa nie były nią zainteresowane. Zgłosiły się za 
to ogólnopolskie i nakład sześciu tysięcy egzemplarzy po kwartale 
od premiery praktycznie się wyczerpał. Spodziewał się pan takiego 
sukcesu?
zdecydowanie nie spodziewałem się nawet tego, że ktoś w ogóle wyda 
moją książkę. sam fakt, że zainteresowało się nią warszawskie wydaw-
nictwo był wystarczająco wstrząsający. Raczej liczyłem się z  tym, że 
wszędzie ją odrzucą. Miałem już plan założenia bloga i wklejania tam po 
prostu kolejnych fragmentów. Do tej pory mam jeszcze domenę sedi-
num.pl, na której wciąż wisi informacja „subconstructione”.

Dokładnie rok po ukazaniu się Sedinum, w  księgarniach pojawiła 
się pana druga książka – Latarnia Umarłych. Druga powieść ponow-
nie okazała się bestsellerem, a krytycy nie kryją słów uznania. Tym 
razem odsłania pan tajemnicę nadmorskiego Darłowa. Mamy do 
czynienia z zagadkowym morderstwem, które miało miejsce za cza-
sów II wojny światowej. Znowu opisuje pan historyczne wydarzenia 
przekazując tym samym Czytelnikom ogromną wiedzę. Dlaczego 
wybór padł akurat na małe miasteczko – czy rzeczywiście jego hi-
storia jest tak bardzo inspirująca?
Gdy mowa o  Darłowie, pierwsze co przychodzi na myśl to oczywiście 
postać króla eryka I, księcia z bocznej linii Gryfitów, który urodził się na 
zamku w Darłowie i w wyniku rodzinnych koligacji, jego cioteczna babka 
była królową Danii. został władcą Unii Kalmarskiej czyli Danii, szwecji 
i Norwegii, bez mała jednej czwartej ówczesnego świata. eryk w Darło-
wie także zmarł, ponieważ po latach awanturniczego życia powrócił na 
rodzinny zamek. Ale, żeby wszystko nie było zbyt oczywiste, w książce 
nie skupiłem się wcale na postaci eryka. Darłowo ma także niezwykle 
interesującą historię z okresu II wojny światowej. to tutaj Niemcy zbudo-
wali poligon doświadczalnych dział kolejowych, na którym zbudowano 
największe działo w historii ludzkości „Dorę”. Do tego dochodzi klimat 
małego nadmorskiego miasteczka, z zachowaną historyczną zabudową, 
portem, starą latarnią morską, pomnikiem rybaka i dziesiątkami legend 
o których się nie opowiada i których nie mają czasu słuchać turyści w se-
zonie od wczesnych godzin rannych skupieni na pilnowaniu miejsc na 
plaży za parawanami.

Jest pan miłośnikiem tajemnic historycznych. Jakie mógłby pan 
zdradzić Czytelnikom Prestiżu związaną z naszym miastem? Wiele 
osób twierdzi, że Szczecin wciąż ma wiele do ukrycia, chociażby tu-
nele łączące nasze miasto z Berlinem. Wierzy pan w takie historie? 
Co jest najbliższe prawdy?
Opowieści o tunelach łączących szczecin z Berlinem należy oczywiście 
włożyć pomiędzy bajki. W  to samo miejsce, w  którym znajdują się na 
przykład legendy o  tunelach prowadzących ze szczecińskiego zamku 
do nieistniejącego już zamku w Dąbiu, które krążyły wśród gawiedzi od 
bardzo dawna. Wciąż pokutuje legenda korytarzy niknących pod Odrą, 
prowadzących z Urzędu Wojewódzkiego w głąb skarpy, na której stoi bu-
dynek. Większość z tych opowieści to tzw. miejskie legendy, w których 
możliwe, że kryje się jedynie jakieś małe, rozdmuchane po latach do gar-
gantuicznych rozmiarów, ziarnko prawdy.

Będąc, było nie było fachowcem, architektem, który zajmuje się głównie 
konserwacją zabytków, jestem zainteresowany głównie nieco bardziej 
przyziemnymi tajemnicami, za którymi jednak w gruncie rzeczy kryją się 
naprawdę porywające historie. zawsze na przykład inspirowała mnie ta-
jemnicza przeszłość krypty pod zamkiem. Przyjęło się mówić, że jest to 
krypta, miejsce spoczynku ostatnich Gryfitów i koniec. tymczasem ten 
loch ma o wiele bardziej tajemniczą przeszłość niż miałoby się wydawać. 
Istniał jeszcze zanim zbudowano w tym miejscu północne skrzydło zam-
ku. W dodatku książę Barnim IX, który rozpoczął tę budowę, z tajemni-
czych powodów pozostawił ten loch pod nowo wznoszonym skrzydłem, 
utrudniając w ten sposób prace budowlane i podnosząc ich koszt. Jeden 
ze słynnych ekspertów od średniowiecznej architektury Pomorza profe-
sor Radacki wykoncypował kiedyś, że krypta jest pozostałością jakieś 
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starej tajemniczej wieży, która w zamierzchłej przeszłości nad nią stała. 
takie tajemnice są dla mnie o wiele bardziej pasjonujące niż historie o tu-
nelach prowadzących do Berlina.

Z wykształcenia jest pan architektem. Prowadzi pan z bratem biu-
ro Herman Studio Projektowe. Na swoim koncie ma pan kilka cie-
kawych i  prestiżowych szczecińskich projektów: restauracje przy 
Wałach Chrobrego czy hitową Starą Rzeźnię. Który z  nich sprawił 
najwięcej frajdy i który jest najbardziej prestiżowy?
Niewątpliwie najgłośniejszą naszą ostatnią realizacją jest stara Rzeźnia, 
która, dzięki staraniom właścicieli, stała się jednym z  najbardziej roz-
poznawalnych szczecińskich miejsc. Bardzo zadowolony jestem także 
z  niedawnej renowacji jednej z  kamieniczek przy Alei Niepodległości, 
dawnego słynnego „Domu skandynawskiego”, który nazywany był tak 
z uwagi na mieszczące się tutaj niegdyś konsulaty skandynawskie. Na-
szą realizacją jest także sieć 
małych kawiarenek „colum-
bus”, w  których kolorystyka, 
wystrój, a nawet meble zostały 
kilka lat temu zaprojektowa-
ne przez nas jako wzorzec dla 
obecnie powstających kolej-
nych nowych punktów. W tym 
roku otworzył swoje podwo-
je także pałac Dębina, hotel 
z  restauracją pod Poznaniem, 
którego adaptacją i  przebudo-
wą się zajmowaliśmy. Współ-
autorem bardzo prestiżowych 
realizacji byłem natomiast 
w  ramach szczecińskiej Pra-
cowni Projektowej Konser-
wacji zabytków. Park miejski 
w  Świnoujściu czy absolutnie 
flagowa realizacja, czyli zespół 
pałacowy w  Mierzęcinie pod 
Dobiegniewem na przykład. 
Śmieję się jednak zawsze, że 
jestem jedynym architektem 
w  europie zapewne, który 
zaprojektował rekina. Kon-
strukcja oraz zwisający z  niej 
żarłacz pod pubem columbus 
na Wałach jest bowiem moim 
dziełem. Żeby wykonawca 
mógł zrobić formę należało 
dokładnie narysować widoki, 
przekroje, detale, dobrać kolo-
rystykę.  

Jak pan ocenia nasze miasto 
- dlaczego Szczecin warty 
jest tego, by tworzyć o  nim 
powieści? Wiele osób narze-
ka na to, że tutaj żyjemy. Wy-
daje mi się, że możemy mieć 
jednak powody do dumy.
szczecin ma niewątpliwie najbardziej malowniczą i  burzliwą historię 
z wszystkich polskich miast. Począwszy od tego, że w zamierzchłej prze-
szłości, sięgającej nawet VIII czy IX wieku był już tak zwanym miastem 
republiką, czyli zamkniętym, wielkim ośrodkiem władzy, które obok in-
nych ówczesnych miast – republik na przykład Wolina dopiero później 
zaczęło się przekształcać w miasta. zdumiewające jest jak wiele ludzi 
ocenia wiek szczecina jedynie na kilkaset lat, gdy w rzeczywistości jest 
jednym z najstarszych polskich miast. Mało kto wie także, że najstarszy 
polski dokument „Dagome iudex”, w  którym Mieszko I  zawierzył pań-
stwo w opiekę stolicy apostolskiej, wspomina o stolicy tego państwa, 
którym jak się powszechnie przyjmuje było wprawdzie Gniezno, ale rów-
nie prawdopodobnym jest, że był ta także ówczesny szczecin, który na 
krótko znalazł się pod władaniem Mieszka. szczecin do obecnej swojej 

roli, stolicy prowincjonalnego Pomorza został sprowadzony dopiero 
po wojnie, przedtem natomiast przewalała się tutaj historia europy. 
Świadczą o  tym mocne akcenty, wyjęte z  jej kart – miejsce urodzenia 
Katarzyny II, najstarsze kino na świecie. to czego potrzebuje szczecin 
to jedynie lepsza, pozbawiona kompleksów promocja. Poza tym, które 
z miast w europie wygląda lepiej niż szczecin podczas finału regat „the 
tall ships Races”?

Listopad 2015 – Sedinum. Listopad 2016 – Latarnia Umarłych. Czego 
możemy spodziewać się w listopadzie 2017? Powrócimy w kolejnej 
powieści ponownie do Szczecina? Może zdradzi pan, jakim miejscom 
chciałby poświęcić teraz więcej uwagi? Bo trudno sobie wyobrazić, 
że po takim sukcesie skończy się na dwóch powieściach.
zbieram aktualnie, w tak zwanym wolnym czasie, materiały do kolejnej 
historii z udziałem tych samych bohaterów. tyle tylko, że tak jak w „La-

tarni” przesunąłem trochę śro-
dek ciężkości akcji na nowych 
bohaterów, być może i tym ra-
zem, dla urozmaicenia, posłużę 
się takim wybiegiem.

Po czarnych protestach w Pol-
sce wpadł mi do głowy pomysł 
na historie osnutą wokół pro-
cesów czarownic, które na Po-
morzu są akurat bardzo bogato 
udokumentowane. W katedrze 
w  Kamieniu Pomorskim na 
przykład jest bardzo wąskie 
obejście nad transeptem, któ-
re w XVII i w XVIII wieku wyko-
rzystywane było do prób, któ-
rym poddawano nieszczęsne 
mieszkanki okolicznych siół 
i  miasteczek. Kobieta, która 
z zawiązanymi oczami zdołała 
przejść tym obejściem oczywi-
ście była pod kontrolą szatana, 
ta która spadła i się zabiła była 
niewinna. Nieopodal też wzno-
si się wzgórze wisielców, miej-
sce które w owym czasie służy-
ło do wykonywania wyroków 
na różnych zbójach i  czarow-
nicach. Płonęły tam stosy naj-
częściej, a  tymczasem wokół 
szalała, pustosząca Pomorze, 
wojna trzydziestoletnia. Nie-
zwykle poruszający wyobraź-
nię okres, w  którym szwedzi 
okradali miejscowe dwory 
i zamki, wywożono, gromadzo-
ne latami przez Gryfitów dzie-
ła sztuki, a  po drogach tułały 
się watahy biczowników. tędy 
także wieziono z  Pragi, by na-

stępnie załadować ją na okręt, słynną „Biblię diabła”, najbardziej tajem-
niczy manuskrypt na świecie, który szwedzi ukradli z zamku na Hradcza-
nach i do dzisiaj przechowują w sztokholmie.

Biorąc jednak pod uwagę jak niewiele czasu pozostało do września, do 
którego to musiałbym skończyć pisać, aby książka wyszła ponownie w li-
stopadzie, musiałbym tak jak i autor „Biblii diabła” skorzystać z pomocy 
szatana. 
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Rozmawiał: Andrzej Kus / Foto: studio ReDROOM
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Małgorzata Rozenek oraz Radosław Majdan to obecnie ulubiona para polskiego show-biznesu. 
„Perfekcyjna pani domu” opowiedziała nam o związku ze szczecinianinem. – Radosław 
to wyjątkowa osoba w moim życiu. Nikt nie rozbawia mnie bardziej niż on – przyznaje. 

Perfekcyjnie 
zakochani
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W ydaje mi się, że po telewizyjnym programie „Azja 
Express”, w którym braliście udział jesteście jego naj-
większymi zwycięzcami – mimo że nie wygraliście. 
Przed emisją nie byliście do końca lubianą parą. Po 

programie – jesteście uwielbiani. 
Rzeczywiście, po programie „Azja express” spotkaliśmy i cały czas spo-
tykamy się z bardzo dużą sympatią ludzi. Wcześniej odbierano nas przez 
pryzmat informacji, które pojawiały się w mediach, a tym samym nikt nie 
miał okazji zobaczyć, jacy jesteśmy naprawdę. Format programu, w któ-
rym zdecydowaliśmy się wziąć udział, z góry zakładał, że każdy z uczest-
ników pokaże siebie z kompletnie nieznanej strony. I rzeczywiście tak się 
stało. cieszą mnie bardzo wszel-
kie dowody sympatii, z którymi ja 
i  Radosław spotykamy się na co 
dzień. to bardzo dodaje energii do 
działania.

W  Azji spędziliście wiele ty-
godni. Przeżyliście mnóstwo 
niesamowitych  przygód. W  te-
lewizji mogliśmy zobaczyć 
tak naprawdę tylko promil 
tego  wszystkiego. Jak Pani 
wspomina swoją podróż i przy-
gody w programie? Dobrze was 
pokazali?
zostaliśmy pokazani takimi, jaki-
mi jesteśmy. Początkowo długo 
zastanawialiśmy się i  dyskutowa-
liśmy, czy wziąć w  ogóle udział 
w  programie. Obawiałam się, że 
tak długa rozłąka z moimi synami 
stasiem i tadziem, będzie dla mnie 
niezwykle trudna. zawsze do tej 
pory wyjeżdżaliśmy w  długie po-
dróże całą rodzina. z drugiej stro-
ny jechaliśmy tam do pracy. Bar-
dzo tęskniłam za synami w trakcie 
podróży po Azji. Po powrocie obie-
caliśmy chłopcom, że pojedziemy 
tam wszyscy razem. Już nie mogę 
się doczekać, kiedy chłopcy zoba-
czą ten zakątek świata.

Bez wątpienia kultową sceną 
w  programie był moment, gdy 
w  autobusie  próbowała Pani 
wyjaśnić tubylcom kim jeste-
ście: „Hi is David Beckham, a mi 
is Victoria Beckham. In Poland” – tak to wyszło. Zdenerwowała się 
pani, jak to pokazali? Polacy pokochali ten moment i wydaje mi się, 
że i was w tym momencie. Było to zabawne.
Pierwszy odcinek „Azja express” obejrzeliśmy na konferencji prasowej 
programu. cała sala po tym fragmencie wybuchła śmiechem. Ja również. 
to nie jedyna kwestia, która rozbawiła widzów. Powstały nawet kubki 
czy koszulki z moimi cytatami. Wiele osób pisze do mnie maile na Face-
booku oraz Instagramie wykorzystując te powiedzenia.

10 września tego roku wzięliście ślub. Jak Pani wspomina ten dzień 
– niezapomniany do końca życia? 
to był wyjątkowy i wzruszający dzień dla całej naszej rodziny. chciałam, 
żeby wszystko udało się zgodnie z planem. I rzeczywiście tak było. Wi-
działam po naszych gościach, że ceremonia ślubna wzruszyła nie tylko 
nas, ale również nasze rodziny i  najbliższych przyjaciół. Po części ofi-
cjalnej wszyscy bawili się naprawdę dobrze. Doskonale wspominamy ten 
dzień, również gdy oglądamy zdjęcia ze ślubu.

Jakim mężem jest Radek? Wygląda na to, że wreszcie jest szczęśliwy 
i działa to chyba w obie strony. Wydaje się, że odnalazł się również 
w roli taty.
Radosław to wyjątkowa osoba w moim życiu. Potrafimy rozmawiać na 

poważne tematy godzinami, ale również żartować i śmiać się. Nikt nie 
rozbawia mnie bardziej niż on. zawsze mogę na nim polegać. Doskonale 
dogaduje się ze stasiem i tadziem. chętnie opiekuje się chłopakami. za-
wsze odwozi chłopców rano do szkoły. Dzięki temu, gdy nie mam planu 
zdjęciowego, mogę dłużej pospać (śmieje się). Widzę po chłopcach, że 
mają frajdę z czasu spędzonego z Radosławem. I ze wzajemnością.

Jak wygląda obecnie dzień z  życia Waszej rodziny? W  wywia-
dach Pani przyznaje, że Radek w domu pełni ogromną rolę. 
Bardzo różnie. zależy od tego, jak wygląda mój plan pracy. Gdy mam wol-
ne od zdjęć, zawsze jemy wspólne śniadanie. to wyjątkowo ważna dla 

nas tradycja, żeby posiłki jeść ra-
zem. Dużo przy tym rozmawiamy. 
czasami takie śniadanie w week-
end potrafi trwać kilka godzin. 
staramy się dużo czasu spędzać 
z  dziećmi. chodzimy na spacery, 
jeździmy na rowerach, czytamy 
książki... Nie ma dla mnie waż-
niejszej rzeczy niż czas spędzony 
z rodziną.

Często jesteście teraz w Szcze-
cinie? Jak się Pani podoba nasze 
miasto?
często odwiedzamy rodziców 
Radosława. za każdym razem 
gdy jesteśmy poznaję nowe miej-
sca. Podoba mi się spokój, który 
tam panuje. Warszawa jest miej-
scem niezwykle dynamicznym, 
w  szczecinie zawsze mam moż-
liwość odpocząć. Bardzo lubię 
u was stare Miasto.

Muszę o  to spytać: o  co chodzi 
w konflikcie między Wojewódz-
kim a wami? Nie jesteście parą, 
która by w  jakikolwiek sposób 
prowokowała czy była wzglę-
dem  kogoś złośliwa. Tymcza-
sem od pewnego czasu Kuba 
was nie oszczędza. A  jesteście 
przecież „koleżeństwem” z jed-
nej telewizji…
szkoda marnować czas czy ener-
gię na mówienie o  konfliktach. 
Świąteczny czas to moment, 
w  którym najlepiej skupić się na 

samych pozytywnych stronach życia. I to mam właśnie zamiar robić.

Poświęcacie pracy mnóstwo czasu. Ale efekty… gdzie Was będzie 
można zobaczyć w najbliższych miesiącach, w jakich produkcjach?
Obecnie pracuję nad kolejnym sezonem „Projekt Lady”, który w  tym 
roku pojawi się na antenie tVN. Pracuję też nad „W dobrym stylu” dla 
tVN style oraz kolejną książką. z  Radosławem otrzymujemy wspólne 
propozycje różnych projektów. Na razie je szczegółowo omawiamy, ale 
coś czuję, że również w tym roku nie odpoczniemy (śmieje się).

Czego możemy Wam życzyć w najbliższych miesiącach? 
chciałabym, żeby rok 2017 był taki jak miniony. to był niezwykle inten-
sywny czas, ale przy tej intensywności wydarzyło się bardzo dużo pozy-
tywnych rzeczy.

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał: Andrzej Kus / Foto: Izabela Grzybowska 
materiały dla magazynów: „Party” oraz „Viva”



- Pierwszy raz pojechałem w góry mając 10 lat, w dużej mierze dzięki Kościołowi, który pomagał rodzinom internowanych 
– wspomina Waldemar Kowalewski. ten rodowity szczecinianin ma za sobą dwa udane wejścia na ośmiotysięczniki 
w Himalajach. Przed 3 miesiącami zdobył Manaslu, w wyprawie bez użycia tlenu.

W górach 
bez tlenu
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O pierwszych kontaktach z  górami mówi z  rozrzewnieniem 
i  spokojem, choć wtedy spokoju w  rodzinie Kowalewskich 
nie było. Ojciec Waldemara, zbigniew Kowalewski, lekarz 
i ordynator szpitala w zdunowie, był też aktywnym działa-

czem solidarności. – tata był dosyć systematycznie więziony, jak rów-
nież internowany – opowiada Waldemar. – A  jeśli tak się działo, to nie 
mógł pracować i zarabiać na utrzymanie rodziny. Żyliśmy z pensji mamy, 
która była dentystką.

Kolonie w górach 

– Kościół wspierał rodziny internowanych. Dzięki temu wraz z dwoma 
braćmi spędzałem dwa miesiące wakacji na koloniach w górach – mówi. 
– spaliśmy u gospodarza na sianie, a dzień spędzaliśmy na wędrówkach.
W przypadku Waldemara, skończyło się to miłością do gór na całe życie.
– Nawet gdy mieliśmy z żoną ciche dni w domu, to lubiłem wyjechać i wy-
brać się na Śnieżkę albo szrenicę. Wejść, a później zjechać na nartach 
kilka razy – opowiada z uśmiechem. – takie „fizyczne upodlenie” przyno-
siło refleksję i odświeżało głowę.

to jednak wspólnie z żoną wyznaczył sobie cel zdobycia Korony ziemi 
- najwyższych szczytów wszystkich kontynentów. Pewnie by to zrobili, 
bo weszli na Kilimandżaro, Mount Blanc, Aconcaguę i elbrus. Ale wtedy 
w jego życiu pojawiły się Himalaje.
– Urzekły mnie i „zajarały” mówiąc młodzieżowym językiem – wspomina 
rok 2012, gdy podjął wyprawę 
na Manaslu, która miała być 
przygotowaniem do wejścia na 
Mount everest. – Urzekły mnie 
nie tylko szczyty, ale trekking 
u  podnóża gór i  cała przyroda 
Himalajów. Wówczas nie było 
mu dane wejść na Manaslu, bo 
zbyt późno rozpoczął wyprawę 
i przerwały ją niekorzystne wa-
runki pogodowe. 

– Może dobrze, że tak się stało, 
bo lawina zabrała wtedy szes-
nastu alpinistów i  kto wie, czy 
nie byłbym wśród nich – wspo-
mina Kowalewski, który pry-
watnie jest właścicielem firmy 
soko-Developer, zajmującej się budową domków jednorodzinnych.

W 2015 roku znalazł się w Nepalu, gdy z Himalajami chciał zapoznać naj-
starszego syna, Jakuba. zrobił to, a później brał udział w ratowaniu ludzi 
po największym trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło ten kraj.

Wcześniej, bo w 2104 roku brał udział w wyprawie na najwyższy szczyt 
świata Mount everest, zakończonej pełnym sukcesem. Jednak nie po-
przestał na tym i chciał zdobywać kolejne ośmiotysięczniki, szczególnie 
bez użycia tlenu. 

– Nie jest himalaistą ktoś, kto wejdzie na 8-tysięcznik używając tlenu 
– podaje swoją definicję himalaisty. – Okej, większość ludzi tak uważa 
i takie wejście jest wyczynem, ale w naszym świecie alpinistów myślimy 
inaczej. Himalaistą jest ten, kto zdobędzie 8-tysięcznik bez użycia tlenu, 
bo to jest najbardziej czyste sportowo wejście. Mount everest jest trud-
no zdobyć bez użycia tlenu i zrobiło to zaledwie trzydzieści kilka osób, 
ale pozostałe szczyty są do zdobycia.

20 metrów od śmierci 

Właśnie taka dewiza i fakt, że przegrał z Manaslu przed czterema laty 
motywowało go do podjęcia drugiej próby. zrobił to we wrześniu ubie-
głego roku.

– Żeby podjąć próbę ataku na szczyt trzeba przejść odpowiednią aklima-
tyzację, możliwie wysoko jak się da – opowiada o ostatniej wyprawie. 

– chciałem ją przejść wspólnie z dwoma kolegami z Danii i Nepalu, na 
wysokości 7300. Gdy dochodziliśmy do siedmiu tysięcy metrów zerwała 
się lawina. Dosyć późno zauważyliśmy, jak leciały wprost na nas kawały 
lodu o wielkości samochodu i twardości betonu. Być może uratował nas 
wiatr bardzo mocno wiejący w lewą stronę, czym zmienił trochę kieru-
nek lawiny. My zaczęliśmy biec w prawo. Po pokonaniu 40 metrów, co 
jest nie lada wyczynem na tej wysokości i w ciężkim ubraniu, wbiliśmy 
mocno czekany, a  głowy schowaliśmy między kolana, na strusia. całe 
szczęście lawina przeszła 20 metrów od nas i oberwaliśmy tylko drobny-
mi odłamkami lodu i kamieni – wspomina.

Nie boi się stromych ścian i wysokości, ale panicznie boi się lawin. – Bo 
są nieobliczalne – zwierza się. ta, którą spotkał ruszyła z wysokości 7500 
metrów i zeszła bardzo nisko. czy po czymś takim chce się komukolwiek 
iść do góry? – Ja chciałem, ale koledzy mieli inne zdanie. Wróciliśmy do 
obozu a potem niżej, do głównej bazy. Odpoczywaliśmy i czekaliśmy na 
okno pogodowe, żeby móc zaatakować szczyt – mówi. Atak na szczyt 
Manaslu, liczący 8156 metrów, nastąpił dopiero po tygodniu.

Łzy na szczycie

– z głównej bazy do I obozu szliśmy cały dzień pokonując 1100 metrów 
– wspomina. – Następnego dnia przemieściliśmy się na 6400 metrów. 
Później każdego dnia coraz wyżej, do wysokości 7400. tam nie było już 
spania, bo jest mało tlenu. Poza tym trzeba się nawodnić, a na tej wy-

sokości i w temperaturze -30 st. 
woda gotuje się przez godzinę 
– dodaje.

O  północy ruszyli na główny 
szczyt, który zdobyli dokładnie 
po 13 godzinach wspinaczki. – 
Było ciężko, miałem wrażenie, 
że chyba bym nie zrobił już na-
wet dziesięciu metrów więcej – 
mówi. – Na szczycie łzy lecą bez 
względu czy się jest twardzie-
lem czy nie. Jest chwila rozluź-
nienia i radości. Mam w zwycza-
ju stać na szczycie długo, 15-20 
minut, żeby być pewnym, że go 
zdobyłem. Niektórzy są przez 
dwie albo trzy minuty i później 

muszą się upewniać na zdjęciach, że tam byli – mówi pół żartem. 

to jest wyzwolenie uczuć, niektórym puszczają emocje. – zazwyczaj my-
ślę o moim „tatce”, który gdzieś tam u góry czuwa nade mną. I o tym, że 
zrealizowałem cel po pół roku ciężkich przygotowań. tylko sześć osób 
w tym roku weszło na Manaslu bez użycia tlenu, jestem wśród nich – za-
myśla się Kowalewski.

W całym 2016 roku był on jedynym Polakiem, który wszedł na jakikol-
wiek 8-tysięcznik bez tlenu. – Może dzięki temu łatwiej mi będzie znaleźć 
doświadczonego partnera do następnych wypraw – planuje. – Moim ma-
rzeniem jest, żeby się uczyć od kogoś lepszego niż ja – dodaje. 

Po co się wchodzi tak wysoko narażając zdrowie i życie? – Bo są góry, 
gdyby ich nie było, to byśmy nie włazili, ktoś powiedział dowcipnie 
– śmieje się Waldemar. – Będę chodził po nich dalej, bo żona mówi, że 
dzięki temu jestem lepszym człowiekiem. W tym roku Kowalewski pla-
nuje zdobycie góry Lhotse, która przed 27 laty zabrała najsłynniejszego 
polskiego himalaistę, Jerzego Kukuczkę.

Rozmawiał: Jerzy chwałek / Foto: materiały bohatera
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Ma już 24 lata, jednak trudno znaleźć kierowcę, który by nie marzył o takim aucie. Porsche 911 typu 964 3,3 turbo brylował w amerykańskim hicie 
kinowym Bad Boys. teraz zawładnie sercami mieszkańców szczecina. 

Porsche 
z Bad 
Boys
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O bejrzy się za nim każdy: młody, starszy, kobieta, mężczyzna 
czy dziecko. Również każdy zapragnie mieć przy nim zdję-
cie. Wygląda oszałamiająco, jednak gdy trafił do szczecina 
można mu było wiele zarzucić. Doprowadzenie go do takie-

go stanu zajęło mechanikom osiem miesięcy. 

– cieszymy się, bo jest to pierwsze Porsche, które zrobiliśmy – opowia-
da podekscytowany Mateusz zakrzewski z  firmy Reincarnation clas-
sic car. – samochód, choć obecnie jego właścicielem jest mieszkaniec 
z miejscowości położonej blisko szczecina, przyjechał do nas z Japonii. 
Na pierwszy rzut oka Porsche nie wyglądało tragicznie. Gdy zaczęliśmy 
je rozbierać na części pierwsze, już nie było tak kolorowo. Ma przejecha-
ne sporo kilometrów. Widać, że nie stało w garażu, a było intensywnie 
użytkowane. 
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Autor: Andrzej Kus / Foto Materiały Reincarnation classic car
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W 911, po remoncie, podniesiona została moc silnika. zrobione to zosta-
ło w taki sposób, by nie nadwerężać imponującej jednostki napędowej. 
Fabrycznie ma 325 koni mechanicznych, teraz dołożono mu mocy do 
386 koni. 

– Generalnie wersja tego samochodu jest rarytasem, który podziwiali-
śmy w firmie Bad Boys. typ 964 zamontowany ma silnik o pojemności 
3,3l. turbo. szeroka karoseria, charakterystyczny spojler z  tyłu, obok 
którego nie przechodzi się obojętnie. Dołożyliśmy nowe oryginalne felgi 
z modelu 3,6 turbo. Auto poddaliśmy kompleksowej regeneracji lakieru, 
przeprowadziliśmy konserwację każdego komponentu. silnik przeszedł 
gruntowny remont, przeprowadziliśmy w nim kilka modyfikacji, również 
w osprzęcie. zamontowaliśmy mocniejsze sprzęgło. zajęliśmy się zawie-
szeniem, wnętrzem. Praktycznie nie ma elementu, który by został pomi-
nięty. staraliśmy się jednak zachować jak najwięcej oryginalnych rzeczy. 
tapicerka została np. uzupełniona o braki, które występowały w skórze. 
Nawet fotele zostały poddane regeneracji. 

W samochodzie zamontowane zostało radio Porsche classic. Wygląda, 
jak model ze starszych wersji. W rzeczywistości poukrywane są w nim 
nowoczesne rozwiązania, takie jak wejście UsB czy bluetooth. Poło-
żono także nacisk na bezpieczeństwo. Dołożony jest układ chłodzenia 
przednich hamulców, wzmocniona też została z  przodu karoseria po-
przez dołożenie belki. 

– Porsche bez wątpienia zyskało na wartości. Wszystkie przeróbki zro-
bione zostały z  głową, klient miał swój pomysł, my dołożyliśmy swój 
i  mamy taki efekt. zajęło nam to osiem miesięcy. Byliśmy tym samo-
chodem na targach. Po nich zgłosiło się już kilku kolejnych chętnych na 
przerobienie swojej 911. zaczynamy na początku roku. cieszy mnie, że 
są to Polacy, bo najczęściej naszymi klientami są osoby z poza granic 
naszego kraju. 

zobacz nasze kanałyul. Struga 71
tel. 91-466-87-00
www.centrummotoryzacyjnestruga.pl



zobacz nasze kanałyul. Struga 71
tel. 91-466-87-00
www.centrummotoryzacyjnestruga.pl



Żółty Juke 
podbije 
ulice
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Kanarkowy Nissan Juke zachwyca oryginalnym wyglądem. Niskie zużycie paliwa, 
w połączeniu z doskonałymi osiągami sprawiają, że jest to doskonały samochód 
przeznaczony nie tylko do miejskiej jazdy ale również do dalekich podróży. 

Nissan Juke 1.2  DIG-t turbo Benzyna
Moc 115 KM

skrzynia manualna 6-biegowa
Przyspieszenie 0-100 km/h: 10,8 s
Prędkość maksymalna 178 km/h
Średnie zużycie paliwa 5,6 l/100

cena od 66,300 zł 



T rudno prognozować, jak w najbliższych miesiącach zachowy-
wały się będą ceny paliwa. trudno jednak podejrzewać, że 
stanowcza spadną. Dlatego przy wyborze nowego samochodu 
warto wziąć pod uwagę nie tylko komfort i bezpieczeństwo. 

Należy również zwrócić uwagę na to, by nowe auto gwarantowało nam 
niskie zużycie. Przyjrzyjmy się bliżej japońskiej marce, która jeszcze ni-
gdy w niczym nie zawiodła swoich klientów. 

Nissan Juke to nie jest zwykłe, miejskie auto. Wyróżnia się pod wielo-
ma względami, także wyglądem. Możemy go dostać ze stylowymi koł-
pakami lub opcjonalnie – w pakiecie z personalizacją – zażyczyć sobie 
posadzonego na 18-calowych czarnych, aluminiowych felgach z kolo-
rowymi wstawkami. Kanarkowy metalizowany kolor dodaje nie tylko 
uroku ale sprawia, że samochód jest jeszcze bardziej oryginalny. Mocno 
zaokrąglona przednia szyba oraz ukryte uchwyty tylnych drzwi podkre-
ślają integralność konstrukcji, która zapewnia wysoką aerodynamikę 
auta. Atrakcyjnie wyglądające lampy LeD zostały zainstalowane w no-
wych oprawach górnych z przodu i z tyłu, w celu zapewnienia lepszej wi-
doczności w ciągu dnia. Natomiast w reflektorach zastosowana została 
technologia ksenonowa dla najwyższej wydajności i natychmiastowego 
uzyskania odpowiedniej intensywności oświetlenia. 

Model po liftingu wyposażony został m.in. w silnik 1,2DIG-t o mocy 
115 KM. Obsługuje go sześciobiegowa skrzynia biegów. Pozwala to 
osiągnąć doskonały wynik średniego spalania wynoszący zaledwie 
5,6 l/100 km. Poza miastem spalanie spada poniżej 5 litrów. 

Nie można jednak nie zwrócić uwagi na poziom bezpieczeństwa. zamon-
towanych zostało mnóstwo poduszek powietrznych: są przednie po-
duszki kierowcy i pasażera, są również kurtynowe. Mamy także podusz-
ki boczne. W nowym modelu znajdziemy m.in. esP, czyli elektroniczny 
system stabilizacji toru jazdy. Automatycznie aktywuje ABs i układ 
kontroli trakcji, pomagając zapanować nad pojazdem w trakcie trud-
nych manewrów, takich jak gwałtowna zmiana pasa ruchu. Dodatkowo 
jeżeli w tzw. martwym polu znajdzie się inny pojazd, po włączeniu kie-
runkowskazu sygnalizującego rozpoczęcie manewru kierowca zobaczy 
i usłyszy stosowne ostrzeżenie. Niezwykle pomocny jest system, któ-
ry sygnałem wizualnym i dźwiękowym ostrzega kierowcę w przypadku 
podejrzenia niezamierzonej zmiany pasa ruchu. system działa w sposób 
inteligentny: ostrzeżenia przestają być emitowane z chwilą włączenia 
kierunkowskazu. Nie tylko o bezpieczeństwo, ale również o oszczędną 
jazdę dba system pomiaru ciśnienia w oponach. 

co natomiast znajdziemy na pokładzie? Wszystko to, czego wymagamy 
od wysokiej klasy miejskiego samochodu. Do dyspozycji mamy zintegro-
wany system nawigacji z 5,8” dotykowym wyświetlaczem obsługującym 
UsB, MP3 oraz iPoda. Połączone jest to z sześcioma wysokiej klasy gło-
śnikami oraz kamerą cofania. system kamer 360° nie tylko pomaga w za-
parkowaniu samochodu, ale także w opuszczeniu miejsca parkingowego. 
Na podstawie obrazu z czterech kamer system generuje wirtualny obraz 
pojazdu widocznego z góry i obejmujący pełne 360º. Aby lepiej ocenić sy-
tuację, kierowca może także wyświetlić zbliżenie przodu, tyłu lub boku 
pojazdu. Przeszkody nie zawsze jednak są nieruchome (np. wózki sklepo-
we). Ostrzeżenie o poruszających się obiektach pomaga w obserwacji oto-
czenia Nissana Juke i informuje kierowcę o znalezieniu się takiego obiektu 
w pobliżu pojazdu. Ułatwieniem jest możliwość sterowania z kierownicy. 

system Nissan Dynamic control w modelu Juke pozwala zmienić styl jaz-
dy za naciśnięciem przycisku. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb – w za-
leżności od nastroju. Oprócz stylu jazdy możemy także regulować auto-
matyczną klimatyzację oraz prowadzić statystykę osiągów. to wszystko 
dzieje się nie wychodząc z samochodu.

Udogodnień jest znacznie więcej: elektryczne szyby, tempomat, asy-
stent zmiany biegów czy nawet czujniki deszczu i zmierzchu. Warto jed-
nak przekonać się samemu. Najnowszego Nissana Juke można zobaczyć 
w salonach Grupy Polmotor w szczecinie i Koszalinie

Motoryzacja

Autor: Andrzej Kus / Foto: Dagna Drążkowska
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G dy w 2014 roku w Paryżu toyota c-HR pokazywana była jako 
koncept, niewielu z nas wierzyło, że rzeczywiście niebawem 
wejdzie do produkcji. stało się zupełnie inaczej. W dwa lata 
po pierwszej prezentacji możemy już kupić japońskiego cros-

sovera. czy warto? Przekonajcie się sami.

Nowa toyota c-HR oferowana jest z  dwoma silnikami, spalinowym 
lub hybrydowym, do wyboru. Pierwszy z  nich to toturbodoładowana 
jednostka o  pojemności 1,2 litra i  mocy 115KM. standardowo silnik 
współpracuje z sześciobiegową ręczną skrzynią biegów, można jednak 
zażyczyć sobie przekładnię automatyczną. W ofercie jest także wersja 
toyoty z napędem 4x4. 

Hybrydowa wersja posiada natomiast moc 122 KM. Dzięki układowi 
napędowemu najnowszej generacji zużycie paliwa wynosi zaledwie 3,7 
l/100 km. W tym segmencie aut jest to obecnie poziom nie do pobicia. 

Bez wątpienia c-HR już samym wyglądem wyprzedza swoją epokę. ten, 
kto oglądał filmy z udziałem Batmana z łatwością może doszukać się po-
dobieństwa do popularnego samochodu mrocznego rycerza – Batmobila. 
sylwetka japońskiego „następcy” wzbudza zachwyt, jednocześnie intry-
guje. Nadwozie łączy smukłą linię coupé z muskularną dolną częścią i wy-
razistym przodem, wprowadzając do segmentu crossoverów nowy styl. 

Przesunięcie czarnych listew progowych w kierunku przedniego i tylne-
go koła oraz oś boczna, która przebiega od przodu do tyłu, podkreślają 
dynamiczną, „uniesioną” sylwetkę auta. elementami nawiązującej do 
coupé stylistyki modelu c-HR są ukryte klamki tylnych drzwi, które zin-
tegrowano ze słupkiem, oraz wyraziście opływowa linia dachu, przecho-
dząca z tyłu w duży strukturalny spojler. W części tylnej ze smukłą kabiną 
zintegrowana jest klapa pojemnego bagażnika. Kabina kontrastuje tym 
samym z wyraźnie rozszerzającymi się błotnikami, nadającymi nowemu 
crossoverowi solidny i niezwykle mocny wygląd. W połączeniu z 17-ca-

Toyota C-HR 
wyprzedza epokę!
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Można ją nazwać samochodem doskonałym. zachwyca nie tylko futurystyczną sylwetką oraz imponującym wyposażeniem. Jej ogromną zaletą 
jest również zużycie paliwa, które wynosi średnio 3,7l/100 km. Mowa o hybrydowej toyocie c-HR, która weszła właśnie do sprzedaży. 

toyota c-HR 
Pojemność silnika 1,8 l (wersja hybrydowa)

Moc silnika 122 KM
Średnie zużycie paliwa 3,7 l

Maksymalna prędkość 170 km/h
Przyspieszenie 0-100 km – 11 sekund

cena od 104 900 zł



lowymi stalowymi felgami podkreśla masywność oraz elegancję c-HR. 
Opcjonalnie można zażyczyć sobie aluminiowe obręcze 18-calowe.

zajrzyjmy do wnętrza, które już na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo 
komfortowe. Potwierdza się to, gdy siadamy w wygodnych, sportowych 
i regulowanych fotelach z aktywnymi zagłówkami. 

Deska rozdzielcza z zegarami oraz wszystkie dodatki są doskonale prze-
myślane i  dopasowane. Motywy diamentu podkreślają ekskluzywność 
auta na każdym kroku. edycja Prime wyposażona została w najnowszej 
generacji system multimedialny toyota touch 2 z ukrytym za taflą szkła 
8’’ dotykowym ekranem oraz kamerą cofania, a  także zapewniającym 
krystaliczną czystość dźwięku system Premium Audio JBL z  8-kanało-
wym wzmacniaczem, ośmioma głośnikami i  subwooferem. W standar-
dzie znalazło się także elektryczne podgrzewanie kierownicy i urucha-
mianie samochodu przyciskiem w desce rozdzielczej.

Do dyspozycji mamy dokładną nawigację z mapami europy centralnej 
oraz zachodniej z  darmową aktualizacją przez trzy lata. Dostępne są 
także popularne aplikacje: pogodowe, informujące o  najbliższych sta-
cjach benzynowych, parkingach a  nawet niezwykle pomocne Google 
street View. system z ośmiocalowym wyświetlaczem pozwala obsługi-
wać pliki MP3, WMA. Umożliwia także korzystanie z systemu głośnomó-
wiącego za pomocą Bluetootha 3.0 pozwalając wyświetlać nawet przy-
chodzące wiadomości sMs. ekran obsługuje także kamery cofania oraz 
wyświetla podstawowe informacje na temat przepływu energii w napę-
dzie hybrydowym,

Doskonale, między zegarami, wkomponowany został podwójny wyświe-
tlacz tFt o  przekątnej 4,2 cala. Dostarcza nam szereg kolejnych, uży-
tecznych informacji. Pokazuje zużycie paliwa czy inne drogowe komu-
nikaty.

W wyposażeniu znajdziemy również dwustrefową automatyczną klima-
tyzację z wyświetlaczami przeznaczonymi dla każdej strony pojazdu. 
Japoński producent przyzwyczaił nas do tego, że ceni nie tylko funkcjo-
nalność ale również bezpieczeństwo. W c-HR znajdziemy siedem podu-
szek powietrznych: są przednie i boczne kierowcy oraz pasażera, kola-
nowa kierowcy czy kurtyny boczne. zamontowano mnóstwo systemów 
oraz asystentów.

Układ wczesnego reagowania w  razie ryzyka zderzenia z  systemem 
wykrywania pieszych ostrzega o zagrożeniach, wspomaga hamowanie, 
a w razie braku reakcji ze strony kierowcy sam zatrzymuje auto. Dodat-
kowa funkcja pozwala mu z dużą dokładnością wykrywać niezmotoryzo-
wanych uczestników ruchu, którzy pojawią się przed autem.

Układ ostrzegania o  niezamierzonej zmianie pasa ruchu z  funkcją po-
wrotu na zadany tor jazdy określa pozycję auta względem linii na jezdni, 
wykorzystując do tego czułą kamerę. Jeśli pojazd zaczyna przekraczać 
linię bez użycia kierunkowskazu, system emituje ostrzeżenie dźwiękowe 
i wizualne na ekranie tFt, a w przypadku braku reakcji sam koryguje tor 
jazdy.
 
system monitorowania martwego pola w  lusterkach pozwala na bez-
pieczną zmianę pasa ruchu. Jeśli tylne czujniki wykryją pojazd znajdu-
jący się w martwym polu, na odpowiednim lusterku bocznym zapala się 
wskaźnik ostrzeżenia.

Układ rozpoznawania znaków drogowych korzysta z  czułej kamery 
i  technologii toyota safety sense, aby rozpoznawać i  wyświetlać na 
ekranie samochodu informacje o ograniczeniach prędkości czy ostrze-
żenia o warunkach pogodowych.

Kolejny system, automatycznych świateł drogowych monitoruje natęże-
nie światła wokół pojazdu i wykrywa nadjeżdżające z naprzeciwka auta. 
W  odpowiednim momencie zmienia oświetlenie na właściwe w  danej 
sytuacji, ze świateł drogowych na mijania lub odwrotnie, zapewniając 
maksymalną widoczność podczas jazdy w nocy.

Aktywny tempomat adaptacyjny natomiast to udoskonalona wersja 
zwykłego tempomatu utrzymującego stałą zadaną prędkość jazdy. Acc 
korzysta ze specjalnego bardzo dokładnego radaru, który dzięki elek-
tronicznej kontroli gazu i hamulca pozwala na utrzymanie ustalonego 
dystansu do samochodu jadącego z przodu.

W zależności od wersji mamy także czujniki parkowania z przodu i z tyłu, 
zmierzchu, deszczu czy ciśnienia powietrza w oponach. 
 
Nowa toyota c-HR bez wątpienia jest ogromnym wyzwaniem dla po-
zostałych producentów, którzy w swoich ofertach mają pojazdy hybry-
dowe. O  jej niezawodności może przekonać się każdy. Oferowana jest 
bowiem w salonie toyota „Kozłowski” w szczecinie. 

Motoryzacja

Autor: Andrzej Kus / Foto: Dagna Drążkowska

WIĘceJ W e-WyDANIU NA
IssUU.cOM/prestizszczecinski
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stanisław Iwan, pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Inżynieryjno-ekonomicz-
nym transportu Akademii Morskiej w szczecinie i pełni tam funkcję dziekana. Moda dla 
niego to wyróżnik okoliczności, miejsca, ludzi. Przywiązuje dużą wagę do tego, aby 
strój był adekwatny do danej sytuacji. W ubiorze jest tradycjonalistą i skłania się ku 
klasyce, która jest ponadczasowa. Uwielbia muzykę i dobry film, gra też na gitarze. 
z wielka przyjemnością chodzi do teatru. Lubi dobrą kuchnię, jak mówi jest absolutnie 
oddany pierogom w każdej postaci! Podczas różnych podróży degustuje lokalne potra-
wy i to w możliwie nieturystycznych miejscach. 

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej.
Pan stanisław to przykład czystej klasyki. spokój emanu-
je z jego ubioru dzięki połączeniu granatów i czerni z ja-
sną koszulą, garniturem i  klasycznymi butami. tak jest 
zawsze bezpiecznie i adekwatnie do wielu okazji. Bardzo 
podoba mi się również służbowy mundur pana dziekana, 
bo jak mówi stare, polskie przysłowie: „za mundurem 
panny sznurem”! 

Łowcy 
stylu
W tym cyklu szczecińska projektantka Kasia Hubińska i fotograf Dagna Drążkowska poszukują ciekawych 
i niebanalnie ubranych szczecinian. Bądźcie czujni, gdyż kiedyś do udziału w sesji mogą zaprosić także i Was.



Moda

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej.
Pani Kalina, ma fajny, swobodny styl. Widzimy to w stroju codziennym  – 
fantastyczne pantalony z  obniżonym krokiem, sportowe buty, srebrne 
skarpetki, świetny płaszczyk z szalo-kapturem. W stroju wyjściowym – ze-
stawienie dresowej bluzy i szala z tiulową w kolorze bladego różu spódni-
cą oraz elegancką pudełkową torebeczką. W stroju wieczorowym – długa, 
szara sukienka z dresowej dzianiny z dekoltem i kokardą. Niezwykle, dobrze 
„leżący” na pani rektor styl. 

Kalina Kukiełko-Rogozińska, Prorektor ds. Nauki w Wyższej szkole Hu-
manistycznej tWP w szczecinie. Jej praca jest równocześnie jej pasją: 
zajmuje się teorią mediów Marshalla McLuhana. W temacie mody lubi 
wiedzieć, co dzieje się w aktualnych trendach, ale wybiera z nich tylko 
to, co naprawdę jej odpowiada. Jest fanką polskich firm odzieżowych, 
zwłaszcza tych, które tworzą ubrania dresowe: Risk, Insomnia, Nenu-
kko itd. Lubi kupować ubrania z drugiej ręki, bo oprócz tego, że często 
mają ciekawą historię, to jeszcze dają poczucie dbania o ekologię. 

specjalne podziękowania dla Winecenter, ul. Księcia Bogusława X 37 za pomoc przy realizacji sesji.

Foto: Feliz Bartosz Klimasinski
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Metamorfozy 
Ernesta Kawy

52 Moda

co miesiąc wspólnie ze znanym szczecińskimi fryzjerem ernestem Kawą, szkoleniowcem marki Montibello poddamy jedną z pań 
metamorfozie. Nad nowym wizerunkiem pań, oprócz pomysłodawcy projektu pracują: Agata Naniewicz, szczecińska wizażystka, 
autorka albumu „Dosięgnąć gwiazd, fotograf Grzegorz skorny oraz dr stoyan Dobrev z kliniki Asthetische Medizin Berlin. 
Metamorfozom poddane zostaną panie wieku 20, 40 i 60 lat. Bohaterką styczniowej metamorfozy jest dwudziestoletnia Klaudia, 
uczennica studium Kosmetycznego.

Fot. Grzegorz skorny



Moda

Ernest Kawa:
 
Klaudia marzyła o  włosach, jakie się często widzi 
wśród gwiazd estrady i filmu. Niestety jej włosy są 
delikatne i nigdy nie mogła ich zapuścić i wykonać 
bardzo modnego w  ostatnich sezonach „sombre”. 
Postanowiliśmy więc użyć naturalnych włosów do 
przedłużenia i  zagęszczenia fryzury. tę metodę 
szczególnie pokochały wszystkie celebrytki. Prze-
dłużanie włosów trwa około jednej godziny. to je-
dyna metoda, która nie naraża naturalnych włosów 
na zniszczenia i wygląda bardzo naturalnie. Do ko-
loryzacji wykorzystaliśmy delikatne farby bez amo-
niaku w odcieniu chłodnego blondu. Do pielęgnacji 
i stylizacji  włosów użyliśmy specjalnego produktu 
smart, który posiada 12 właściwości, zarówno pie-
lęgnujących jak i stylizujących. W ten sposób uzy-
skaliśmy efekt odważnej i przebojowej dziewczyny. 

Agata Naniewicz: 

Wiodącymi kolorami w makijażu jest srebro i ciem-
na głęboka czerwień. Na kości policzkowe został 
naniesiony highliter w  chłodnym odcieniu „ecru” 
(nie mylmy tego z ciepłym kolorem!) Dolna i górna 
powieka została podkreślona srebrem z domieszką 
złotego pyłu. taki efekt uzyskamy tylko przy do-
brze zestawionych i dopasowanych do siebie kolo-
rach. Bo jak wiadomo nie każdy odcień srebra może 
pasować do złota. Dopełnienie w makijażu stanowi 
czerwony eyeliner na górnej powiece, co świetnie 
komponuje się z  klasyczną i  jak bardzo elegancka 
czerwienią ust.

HAIR DESIGNER

www.aesthetische-medizin-berlin.com
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Klaudia ma na sobie sukienkę 
z ostatniej kolekcji Jacob.



54 Felieton

C o łączy Usaina Bolta, szanownego jubilata, starą góralkę i ni-
żej podpisanego? Otóż dla nas wszystkich niezwykle ważna 
jest setka. Bolt musi ją przebiec jak najszybciej. Im szybciej 
będzie przebierał nogami, tym więcej dolarów wpłynie na 

jego konto. taka nożna fabryczka niezłych, ale zasłużonych pieniędzy. 
Jubilat, ilu by lat nie miał, musi wysłuchać chóralnego „sto lat” i to bez 
względu na jego chęć lub niechęć wobec tej wyraźnej groźby życia w nie-
dołężnym, starczym otępieniu. Góralka najstarsza, z gorliwością równą 
tej podczas niedzielnej mszy, zapewnia ceprów, że „te skarpyty to sto 
procentów cysta łowca wełna panocku”. A że ta wata się trochę kłaczy, 
to nic takiego wielkiego. A ja? setka w moim ciekawym życiu rolę pełni 
niebagatelną. Otoczona powinna być bogatą w mięso galaretą, z prze-
pisowymi marchewką, jajem i  zieloną pietruszką. Koniecznie z  octem, 
a sama setka rozlana na dwie pięćdziestki, bo co to ja rusek jaki, żeby 
szklankami pić? tak więc sto ma swoją wagę i moc. W wielu potwierdzo-
nych naukowo przypadkach.

z magii liczby sto wyłamują się jedynie dalmatyńczyki, których jak wia-
domo było o sztukę więcej, oraz czołg czterech pancernych, ale to pew-
nie sprawa naszych ówczesnych sojuszników.

Okrągłe jubileusze, początki nowego roku, a czasami zupełnie nieistot-
ne dla przyszłości ludzkości okoliczności przyrody bywają znakomitym 
pretekstem dla postanowień. Ja to nawet bardzo bym chciał coś posta-
nowić, jednak zbyt wiele trudności obiektywnych powstrzymuje mnie 
od rzucania słów na wiatr. trudności owe spostrzegłem na drodze ryzy-
kownego eksperymentu. Otóż postanowiłem z początkiem nowego roku 
nie robić tego, czego robić nie powinienem… I  tu na samym początku 
realizacji tego karkołomnego przedsięwzięcia, przeszkoda nie do prze-
skoczenia. Przecież gdy zacznę owo postanowienie wdrażać w czyn, nie 
pozostanie mi ani chwila czasu na robienie tego, co zrobić powinienem! 

„Nicnierobienie” to bardzo czasochłonne zajęcie. Rozwiązanie tego za-
sadniczego dla mojej najbliższej przyszłości problemu przyszło samo, 
niespodziewanie, wraz z pierwszym porannym papierosem. skoro mimo 
przeciwności losu, wydarzeń na scenie politycznej kraju i rozmieszcze-
niu kiosków „Ruchu” na ziemi Rzeszowskiej udało mi się przetrwać rok 
ubiegły, to na jaką cholerę to zmieniać? Popatrz Kaczmarek – powiedzia-
łem do siebie w trwającym wciąż swoim wnętrzu – przetrwałeś, na pohy-
bel wielu, na przekór i wbrew. taki, jaki jesteś. ze wszystkim co ci wadzi, 
złości cię i  wkurza. z  wadami swoimi i  charakterem dla wielu uciążli-
wym. skoro więc się udało, wchodź śmiało w nowy rok trwania swojego, 
w formie niezmienionej. z miną bezczelnie zadowoloną, z uśmiechem, 
jakbyś posiadł mądrości świata naszego. Ot, taki Mona Liz z Pomorzan. 
Jeśli raz się udało, uda się i drugi.

Mów co myślisz, pisz co mówisz. Kochaj, których kochasz, śmiej się 
z tych, którzy ci nieprzychylni. Jedz co smakuje, pij w dobrym towarzy-
stwie… 

tak mi w środku zagadało. Do mnie we mnie. Jakże nie posłuchać?

W  styczniu ważniejsza od setki jest dla mnie sześćdziesiątka. Jeszcze 
niedawno myślałem, że ludziska aż tak długo nie marudzą, a tu nagle… 
No, trudno, zmierzę się i z tym. Ale w związku z różnymi jubileuszowymi 
pretekstami chcę złożyć życzenia Wam, szanowni czytelnicy „Prestiżu”: 
W tym roku kochajcie tych, których kochacie, jeszcze mocniej! to się na-
prawdę opłaca. z pozycji sześćdziesięcioletniego staruszka namawiam 
Was do miłości, bowiem jak dotychczas nikt, nic lepszego nie wymyślił. 
Najszczęśliwsi są ci rozwiąźli, którzy tak po prostu, kochają Wszyst-
KIcH ludzi. ta miłość przecież wraca. Prędzej czy później, ale wraca, po-
wodując szczęście i uśmiech. ten nadchodzący rok może okazać się dla 
miłości bardzo trudny. tym większa niech będzie nasza miłość…

Dziennikarz Radia szczecin, 
„garkotłuk”

szymon Kaczmarek

Coś mi 
w środku zagadało



Biuro:

TLS DEVELOPER, Szykuć Sp. J.

ul. Langiewicza 28 U2

70-263 Szczecin

Kontakt:

tel. +48 601 561 777

poczta@tlsdeveloper.pl

www.tlsdeveloper.pl

Szczęśliwego Nowego
Roku życzy



Tarta serowo-kokosowa 

z borówkami i migdałami

www.eintopf.pl

»   Rozgrzejcie piekarnik do 220 stopni. Na blasze wyłożonej papierem do pieczenia rozłóż-
cie płat ciasta francuskiego. Przy użyciu noża, zróbcie ramkę wokół krawędzi ciasta. 
Środek nakłujcie widelcem. Następnie posmarujcie ciasto białkiem i wstawcie do pie-
karnika. Pieczcie ok. 10-12 minut, aż zbrązowieje. Jeśli zaczyna pęcznieć, wyjmijcie z pie-
karnika i ubijcie bąble spodem łyżki. Po czym włóżcie z powrotem do pieca. Gdy ciasto 
będzie gotowe wyjmijcie i pozostawcie do ostygnięcia. Przygotujcie masę serowo-jogur-
tową. Wymieszajcie ze sobą serek, jogurt i miód. 1/4 masy przełóżcie do innej miski i do-
dajcie mleko kokosowe. Masa z mlekiem będzie polewą. Powinna być dość rzadka. Masę 
jogurtową rozłóżcie równomiernie na cieście francuskim. Następnie rozsypcie na niej 
borówki, migdały i wiórki kokosowe. Na koniec polejcie polewą z mlekiem kokosowym.

Początek roku to czas postanowień, często kulinarnych. zazwyczaj ograniczają się one do zrzucenia kilku kilo co 
wiąże się z odmawianiem sobie jedzenia. My twierdzimy, ze jest to postanowienie pozbawione sensu i na dowód 
zamieszczany dwa słodkie przepisy od eintopf. Jeśli rozpoczynać nowy rok to jak najprzyjemniej. Do czego Was 
szczerze namawiamy.

Słodki początek roku
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składniki:
»  opakowanie ciasta 
    francuskiego,
»  białko z jednego jajka,
»  2 szklanki borówek,
»  szklanka płatków 
    migdałowych,

»  1/2 szklanki uprażonych 
    wiórków kokosowych,
»  200 g kremowego serka,
»  100 g jogurtu greckiego,
»  3-4 łyżki mleka kokosowego,
»  3 łyżki miodu,



E intopf to potrawa jednogarnkowa. W  tym garze 
siedzi gotujące małżeństwo – Justyna i  Daniel Hof, 
mocno przyprawione pasją do kuchni i  gotowania. 
Na co dzień prowadzą kulinarnego bloga na łamach 

którego dzielą się przepisami swoich dziadków, rodziców, zna-
jomych, ulubionych kucharzy i wreszcie autorskimi pomysłami 
wprost z podniebienia. Dla nas będą gotować co miesiąc, udo-
wadniając, że wszędzie dobrze, ale w domu smakuje najlepiej.

Sernik z sera 

mascarpone 

i ricotty 

z brandy, 

musem z białej 

czekolady, 

pistacjami 

i imbirem
składniki:
»  250 g serka mascarpone
»  250 g ricotty
»  100 g ciasteczek/herbatników, 
    użyliśmy Digestive
»  70 g masła, najlepiej solonego, roztopionego
»  50 g cukru
»  3 łyżeczki startego imbiru
»  2 łyżki brandy
»  100 g białej czekolady
»  80 ml śmietany 36%
»  40 g obranych, solonych pistacji

»   zacznijcie od zmiksowania ciasteczek. Po-
winny mieć konsystencję piasku. Dodajcie 
roztopione masło, dobrze wymieszajcie i od-
stawcie do lodówki. Ricottę i  mascarpone 
ubijcie z cukrem. Dodajcie imbir, brandy, wy-
mieszajcie i  odstawcie do lodówki. czekola-
dę rozpuście na parze. Poczekajcie chwilę jak 
przestygnie i  wymieszajcie ze śmietaną. Na 
dno pucharków wsypcie ciastka (zostawcie 
trochę do dekoracji). Następnie wlejcie krem 
z białej czekolady, masę serową udekorujcie 
ciasteczkami i obranymi pistacjami. Pucharki 
wstawcie do lodówki na ok. godzinę.

smacznego!

Kulinaria

EINTOPF

Tarta serowo-kokosowa 

z borówkami i migdałami
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K uchnia etiopii kształtowana była w  pewnym stopniu przez 
praktyki religijne zamieszkałych tu chrześcijan, żydów i mu-
zułmanów. Każde z tych wyznań posiadało własne restrykcje 
dietetyczne oraz okresy postów, które dodatkowo wymo-

gły od etiopskiej kuchni wytworzenie wielu potraw wegetariańskich – 
tłumaczy dr Radosław Kożuszek, wykładowca akademicki, podróżnik 
i znawca kuchni świata. – Podstawą ich kuchni jest wypiekane na dużych 

patelniach, miękkie pieczywo zwane indżera. Jada się także ryż oraz 
pieczywo przypominające wypieki europejskie. Główną częścią dania 
są gęste sosy przygotowane na bazie grochu, soczewicy, ryb, baraniny 
bądź wołowiny. Dużo rzadziej niż w europie jada się kurczaki, a bardzo 
sporadycznie wieprzowinę. Do dania głównego często podaje się sałatki 
przygotowywane z gotowanych warzyw bądź surówki z warzyw świe-
żych. W związku ze spuścizną po włoskiej okupacji w etiopii jada się tak-

etiopia to jedno z nielicznych państw Afryki, które nigdy nie zostało kolonią obcego mocarstwa. Dzięki temu zachowało swoją kulturę i co za tym 
idzie oryginalny smak kuchni, a ta oczarowała bohatera naszego artykułu. to kulinarny raj dla wegetarian i ojczyzna najbardziej popularnego na-
poju na świecie czyli... kawy.

Kulinarna 
potęga



że pizzę i makarony z dość ubogimi sosami, lody oraz wspaniałe i bardzo 
gęste soki owocowe. sztandarowym napitkiem jest jednak kawa, która 
nigdzie na świecie nie smakuje tak dobrze jak tu. 

Ta kochana kawa

Kawa zwana bunną jest narodowym napojem etiopii. ceremoniał jej 
parzenia jest jedyny i niepowtarzalny, a sposobów jej spożywania jest 
wiele. Dla kawoszy etiopia to swoiste eldorado.  Kawę pija się tu czę-
sto, zazwyczaj na słodko, z  czego cukier serwowany jest już 
w czarkach zanim wleje się do nich kawę. Do kawy 
podaje się także miód bądź mleko. Bun-
nę pija się również na słono, z do-
datkiem masła i  szczypty 
soli. Ale nie samą kawą 
żyje statystycz-
ny etiopczyk. 

– Na południu 
kraju produkuje 
się lokalne piwo na bazie 
ziaren sorgo – mówi Radosław 
Kożuszek. – zalana wodą mąka z ziaren 
sorgo fermentuje kilka dni. Aby przyspieszyć proces 
fermentacji i nadać napojowi lekką goryczkę dodaje się liście miejsco-
wych roślin, które spełniają rolę naszego chmielu. W efekcie otrzymuje się 
napój piwny w postaci rzadkiej kaszki o niewielkiej zawartości alkoholu.  
Oprócz piwa mieszkańcy etiopii piją również tedż. to miód pitny, lekko 
fermentowany, do którego mogą być dodawane lokalne zioła. Jest kla-
rowny, posiada żółty kolor i zapach przypominający kwiat lipy. 

Zamiast chleba

W  etiopii rzadko spożywa się pieczywo, które jest zgodne z  europej-

skimi standardami. Namiętnie zjada się natomiast wspomnianą indże-
rę, wyrabianą z mąki z ziaren teffu należącego do rośliny zwanej miłką 
lub trawą abisyńską. – Potrawa powstaje po wymieszaniu mąki z wodą, 
którą odstawia się na parę dni, by uległa sfermentowaniu, dzięki czemu 
ciasto ma lekko kwaśny posmak – wymienia znawca. – Następnie ciasto 
wylewa się na blachę umieszczoną nad paleniskiem albo w piekarniku 
elektrycznym przypominającym maszynę do smażenia naleśników. Jeśli 
indżera pieczona jest nad ogniem, to na palenisko wykłada się specjalne 
gliniane naczynie przypominające naszą patelnię, zwieńczone efektow-

ną stożkowatą przykrywką. Gotowy 
placek ma lekko mdławo

-kwaskowaty posmak, 
dlatego spożywa się go naj-

częściej z  mięsem, rybą i  przeróżnymi 
sosami. A tych jest spory wybór.

Królestwo sosów

sosy zwane łet są różnokolorowe, rzadkie i gęste, łagodne i ostre, a cza-
sami piekielnie ostre. W zasadzie każda gospodyni przyrządza swój wła-
sny sos, który subtelnie rożni się od sosu sąsiadki. sosy często przypra-
wia się ostrymi papryczkami berberi. – W zasadzie nie ma miasta, gdzie 
byśmy nie zobaczyli suszonych na słońcu czerwonych papryczek – śmie-
je się pan Radosław. – Po zerwaniu z krzaczków układa się je jednowar-
stwowo na gazetach, szmatach, kartonach czy matach słomianych. Od 
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czasu do czasu gospodarz lub gospodyni przegarnia łyżką lub patykiem 
papryczki, by równomiernie wyschły. zdarza się, że całe ulice wyłożone 
są płachtami czy matami z aromatycznym, czerwonym suszem. Wyglą-
da to dość bajkowo w połączeniu z kolorowym, suszącym się praniem 
i białymi szatami krzątających się gospodyń.

często do indżery podaje się też biały ser ajib. W smaku podobny jest do 
polskiego twarogu, ale odznacza się większą kruchością i słonym sma-
kiem. Na jedzenie mięsa w etiopii mogą sobie pozwolić tylko ci, którzy 
mają trochę więcej pieniędzy. zazwyczaj jada się baraninę, kozinę i wo-
łowinę. Mięso drobiowe w etiopii jest ścięgniste, twarde i drogie, dlatego 
nie warto go zamawiać. za to wielkim rarytasem dla miejscowych jest 
kitfo- tatar wykonany z surowej, siekanej wołowiny oraz tibs, czyli krót-
ko smażonego mięso wołowe lub baranie.

Słodka Afryka

Mogłoby się wydawać, że w tak biednym kraju jak etiopia nie ma tradycji 
spożywania słodkości. Jednak prawda jest zupełnie inna. W  odróżnie-
niu od swoich wszystkich sąsiadów etiopia to jedna wielka cukiernia. 
ciastkarni i miejsc, gdzie można zjeść słodycze jest więcej niż restaura-
cji i barów. W takich piekarnio-ciastkarniach zazwyczaj możemy wypić 
dobrą kawę lub herbatę przygotowaną z łupin kawy. zakupić tu można 
także duże okrągłe chleby zwane dyfo dabo lub bardziej płaskie zwane 
hambasza. chleby dabo czasami przygotowuje się w wersji bardzo boga-
tej dodając do nich miód oraz aromatyczne przyprawy jak np. cynamon. 
ciasta i ciasteczka w etiopii nazywa się z języka angielskiego kiejk. Bar-
dzo często na ulicach spotkać możemy ciasta smażone, przypominające 
nasze pączki. są one suchsze i bez nadzienia. za to polewa je się gęsto 
lukrem.

Gościnny kęs

Nie ważne czy jest to dom, restauracja czy przydrożna knajpka. zanim 
przystąpi się do jedzenia, należy umyć ręce. – Mydło w  etiopii bardzo 
słabo się pieni, ale myje dobrze. Jest chropowate i przypomina trochę 
stwardniałą pastę – tłumaczy dr Kożuszek. – W  domach prywatnych 
dość często dodatkowo stawia się na stole miskę do mycia rąk. etiop-
czycy bardzo często jedzą ze wspólnego naczynia. Każdy odrywa sobie 
kawałek indżery i macza ją we wspólnej misie z sosem, po czym takie 
zawiniątko wkłada do ust. Gdy etiopczycy goszczą kogoś, okazują mu 
szacunek poprzez przygotowanie kawałka indżery z kawałkiem smako-
witego mięsa i wkładają takie zawiniątko wprost do ust gościa. Wów-
czas należy zrobić to samo w stosunku do etiopczyka. ten gest nazywa 
się po amharsku gursza i oznacza “kęs”.

reklama

/17schodowbar,  723 895 123,  17schodow.comul. targ Rybny 1,  70-535 szczecin,  podzamcze

zredagowała: Aneta Dolega / Foto: archiwum bohatera



Prezentacja

Dokładnie 28 stycznia chińczycy wejdą w Nowy Rok. Oznacza to dla nich 
wielkie świętowanie, do którego zaprasza wszystkich yuanming Wang, 
właściciel szczecińskiej restauracji chińskiej Jin Du.

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

www.jindu.pl
/restauracjajindu
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Rok Koguta

Z tej okazji wiele chińskich firm robi sobie długą przerwę, któ-
ra trwa niekiedy nawet 2 tygodnie. szczecinianie nie mają co 
liczyć na takie ferie, ale też nie powinni mieć problemu ze zna-
lezieniem czasu na świętowanie, bo Nowy Rok wypada w so-

botę. Warto więc zaplanować weekend z chińskimi smakami w roli głów-
nej. co powinno znaleźć się wtedy w naszym menu? Przede wszystkim 
gotowane lub smażone pierożki jiaozi, nadziewane mięsem albo w wersji 
wegetariańskiej, a  także ryby, których obecność na świątecznym stole 
wróży dostatek pieniędzy, zdrowia i  szczęścia. Wróżenie jest bowiem 
bardzo ważną częścią chińskiej tradycji, a i Polacy chętnie poznają prze-
powiednie, dlatego i w chinach, i w  Jin Du wielką popularnością cieszą 
się także ciasteczka z  wróżbą. co więc według chińskiego horoskopu 
oznacza, że 2017 będzie rokiem Koguta? to zwierzę słynie z tego, że od 
wczesnego poranka budzi wszystkich swoją energią i  witalnością oraz 
angażuje do pracy, ale bez obaw – praca może też być rozumiana jako 
realizacja marzeń. Początek dnia i wschód słońca wielu odczytuje także 
jako symbol pojawienia się światła na świecie. W roku Koguta stawiajmy 
więc na jakość, a nie ilość, korzystając przede wszystkim z efektów pracy 
zespołowej. Bo razem nie tylko smakuje, ale i działa się lepiej. 
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Jest to pierwsze i jedyne urządzenie
eliminujące zarówno podskórną tkankę

tłuszczową jak i tłuszcz osadzony na narządach
wewnętrznych jak żołądek czy wątroba.

Klinika Beauty Mazowiecka 13
tel./fax: (091) 434-73-99

www.beauty.mazowiecka13.com



W raz z  początkiem Nowego Roku Klinika zawodny jako 
pierwsza w szczecinie oferuje swoim pacjentom świato-
wą nowość, urządzenie Accent Prime do wykonywania 
zabiegów poprawiających napięcie skóry, modelujących 

ciało, wyszczuplających, redukujących cellulit, poprawiających napięcie 
skóry ciała i twarzy bez ingerencji skalpela.

Accent Prime jest urządzeniem światowej klasy, nazywany w kuluarach 
„agentem do zadań specjalnych”. Oferuje klinicznie sprawdzone rozwią-
zanie, które gwarantuje satysfakcje. Dzięki połączeniu fal radiowych 
i ultradźwięków ma moc niwelowania tkanki tłuszczowej z wybranych 
okolic ciała. zastosowanie wspomnianego połączenia pozwala na wyko-
nanie przy użyciu Accent Prime zabiegów bezbolesnych, bezpiecznych, 
nie wymagających rekonwalescencji oraz charakteryzujących się dosko-
nałymi efektami. zabiegi zaleca się przeprowadzać w serii 4-6 zabiegów, 
dzięki czemu ich rezultaty są bardzo szybko widoczne. efekty narastają 
w czasie jej trwania, a procesy przebudowy i regeneracji tkanek, a także 
spłycenia zmarszczek są pobudzane i podtrzymywane kolejnymi sesja-
mi zabiegowymi powtarzanymi w regularnych odstępach czasu. Ogrom-
nym atutem AcceNt PRIMe jest głowica zabiegowa wyposażona w dużą 
końcówkę w  kształcie talerza. to właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu 
przeprowadzany zabieg może trwać nawet 20 min. 

Opatentowana technologia tzw. „zimnych ultradźwięków” działa se-
lektywnie na komórki tłuszczowe, nie naruszając otaczających tkanek. 

Wibracje emitowanych ultradźwięków niszczą błonę komórek tłuszczo-
wych, powodując ich sukcesywny rozpad oraz uwolnienie nagromadzo-
nego tłuszczu, który w kolejnym kroku jest wydalany z organizmu. Ac-
cent Prime stosuje również technologię tzw. „ciepłych ultradźwięków”, 
które generują skompresowaną falę ultradźwiękową co wywołuje zjawi-
sko kawitacji, czyli niszczenie lokalnych depozytów tłuszczu podwyż-
szoną temperaturą. Podczas pracy na urządzeniu Accent Prime w  za-
leżności od przypadku można pracować albo „ciepłymi” albo „zimnymi” 
ultradźwiękami. Istnieje również możliwość łączenia obu technologii co 
zwiększa efektywność zabiegu.

Dzięki Accent Prime pozbędziemy się uporczywej tkanki tłuszczowej, 
bezboleśnie i trwale z obszaru całego ciała i twarzy.  Accent Prime daje 
wyjątkowe rezultaty w kształtowaniu pośladków, linii bioder i brzucha, 
likwiduje skutecznie problem „drugiego podbródka”, skutecznie reduku-
je cellulit, nadaje skórze witalność i  jędrność dzięki czemu wyglądamy 
młodziej i zdrowiej. 

z wiekiem znacznie zmienia się nasz wygląd, który nie odpowiada do końca naszym oczekiwaniom. twarz wygląda na zmęczoną, zmianie ulega 
również jej owal. Jest to spowodowane utratą elastyczności skóry, osłabieniem włókien kolagenowych i zanikiem tkanki tłuszczowej. Problem nie 
kończy się jednak na twarzy, dotyczy również naszej sylwetki. 

Agent do zadań 
specjalnych

Klinika zawodny estetic
ul. Ku słońcu 58, szczecin

tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
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Otym, jakich błędów nie popełniać, by wbrew oczekiwaniom 
nie poszerzyć sobie talii, opowiadają trenerzy personalni, 
Agata i Łukasz Plewnia.

Punkt dla Ciebie

Dążymy do celu w dwóch płaszczyznach – obwodu talii, pasa oraz wagi 
ciała. Opierając się na wiedzy zasłyszanej, zabieramy się za osiągnięcie 
celu najczęściej w  taki właśnie sposób. zaczynamy trenować mięśnie 
obszarów naszego zainteresowania, robiąc boczki, wychylenia czy skrę-
ty tułowia z obciążeniem, bo wiadomo – ciężarki są dla nas tym, co dłuto 
dla rzeźbiarza. Punkt dla ciebie. Działasz jeszcze bardziej zdeterminowa-
na, obcinasz posiłki, bo po 18 już się nie je. No i tłuszczu też chcesz się 
pozbyć – wyrzucasz go więc skąd się da, z talerza także, a jakże! Następ-
ny punkt dla ciebie. coś jeszcze? No tak – brzuszki, bo to też ważne przy 
talii. Warto założyć pas, który pomoże spalić tłuszczyk i usztywni nam 
plecy, dając poczucie komfortu i zwiększonej mocy sprawczej. – Dlacze-
go o tym wspominam, skoro to takie oczywiste? – pyta Łukasz Plewnia. 
– Bo zdobyłaś właśnie punkty do wymarzonej szerokiej, powiększonej 
talii! Nie wiem czy gratulować, czy skłonić do refleksji. Gdy dłużej się 
zastanowimy, dojdziemy do wniosku, że: 

• wykonując ćwiczenia na talię, wychylając się na boki z  ciężarkiem 
w ręku, siedząc na maszynie (twisterze) i obracając się w lewo i w prawo 
czy leżąc na boku i podnosząc się z ciężarkiem w ręku, stymulujemy mię-
śnie będące pod warstwą tłuszczu. Odżywione i wzmocnione, naprężają 

skórę jak stelaż namiot! Im mocniejsze i im lepiej odżywione, tym więk-
sze, a tym samym zwiększają nasze obwody;

• zakładanie pasów i wypocenie wody nie zmienia trwale naszych wy-
miarów, daje nam złudne poczucie utraty centymetrów, a zbyt często 
zakładany pas osłabia także mięśnie posturalne, odpowiedzialne za syl-
wetkę, pogarszając nasze zdrowie.

– W  porządku, powiem jak zrobić to dobrze, co należy poprawić, aby 
w  sposób trwały i  satysfakcjonujący cieszyć się talią zdecydowanie 
węższą niż dotychczasowa, a z pewnością mniejsza od bioder. Powiem, 
ale nie teraz, zaproszę cię na spotkanie – warsztaty, na których opo-
wiem, jak w praktyce powinniśmy dbać o zgrabną, harmonijną sylwetkę 
– minimalnym nakładem pracy z  maksymalną efektywnością! – zapra-
sza Agata Plewnia. – trwające 1,5 godziny i kończące się certyfikatem 
warsztaty odbędą się 21 stycznia o godzinie 12 w Prime Fitness club przy 
ul. 5 Lipca 46. Będzie to wykład połączony z ćwiczeniami brzucha. Pra-
cujemy w małym gronie – liczba miejsc ograniczona. Rezerwacji można 
dokonać na drodze mailowej.

Już dzisiaj zarezerwuj miejsce na warsztatach, 
pisząc na adres e-mail: lukasz@plewnia.pl. 

Więcej na stronie na www.plewniablog.pl lub facebookPlewniateam.

Autor: Karina tessar / Foto: Łukasz Plewnia

Jak skutecznie… 
poszerzyć sobie talię
Bez względu na wiek, płeć czy światopogląd – wąska talia jest synonimem atrakcyjnej sylwetki dzisiejszych czasów. ty też możesz ją mieć! 

PrezentacjaJeżeli chcesz mieć ładną 
talię, unikaj tych ćwiczeń.
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Położnicze
Ginekologiczne
Jamy brzusznej

Tarczycy
Piersi

MonaLisa Touch
Rehabilitacja po porodzie

Menopauza
Leczenie nietrzymiania moczu

Estetyczna korekcja intymnych narządów zewnętrznych

Badania profilaktyczne
Antykoncepcja

Choroby kobiece
Diagnostyka piersi

Niepłodność

Planowanie ciąży
Ciąża fizjologiczna

Ciąża bliźniacza
Opieka poporodowa

Ultrasonografia położnicza 3D i 4D
KTG płodu

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA dr n. med. Piotr Hajdasz 
występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., wydaje Formularz 
Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu na zakup towarów 
i usług oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. O szczegóły 
pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl



KONSTELACJA KUCHNIA & WINO, Szczecin, Al. Wojska Polskiego 8/1A (budynek przed dawnym kinem KOSMOS), tel. 572 663199

www.facebook.com/konstelacja.szczecin

Szczecin ul. Mazurska 7 (wejście od ul. Rayskiego) Rejestracja : tel. 91 488 22 01, w godzinach 9.00 – 14.30

GINEKOLOGIA OPERACYJNA
- uroginekologia

- laparoskopia

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
- operacje plastyczne i rekonstrukcyjne

- laser frakcyjny CO2

- nietrzymanie moczu

JESIENNA PROMOCJA
- ZNIŻKA NA ZABIEGI LASEROWE



N a czym dokładnie polega ten zabieg?
Igłoterapia bardzo dobrze sprawdza się w przypadku scho-
rzeń pleców, ale też skutecznie działa na bóle innych mięśni. 
Naczelną zasadą igłoterapii jest likwidowanie punktów spu-

stowych. tłumacząc, w mocno napiętym mięśniu, kiedy włókna się skle-
ją, powstaje punkt spustowy. taki punkt ma to do siebie, że boli nie tylko 
w  miejscu, w  którym się znajduje, ale również oddziaływuje na resztę 
ciała. samo nakłucie igłą likwiduje ból, co prowadzi do poprawy zdrowia 
pacjenta.
 
Czy igłoterapia ma coś wspólnego z akupunkturą?
z akupunkturą ma tylko tyle wspólnego, że w obu terapiach używa się 
igieł akupunkturowych, chociaż suchą igłoterapię można tez wykonać 
igłami iniekcyjnymi. Akupunktura całkowicie opiera się na diagnostyce 
z  medycyny chińskiej. takiego pacjenta należy przebadać pod kątem 
zaburzeń przepływu energii. Wiąże się z tym cała filozofia pięciu żywio-
łów, które konkretnie na siebie wpływają. Nakłuwa się punkty akupunk-
turowe. W fizjoterapii badamy pacjenta, musimy go podotykać, by zna-
leźć punkt spustowy. Później  bardzo precyzyjnie, zachowując wszystkie 
procedury, wbijamy w niego delikatnie igiełkę.

Jak w takim razie wygladą w praktyce ten zabieg?
zanim zdecydujemy o terapii przeprowadzamy z pacjentem wywiad, by 
znać ewentualne przeciwwskazania do jej przeprowadzania. Na podsta-
wie tego, co wyjdzie w specjalistycznym badaniu opartym na dotyku 
i również na podstawie tego, co wyjdzie w testach, po znalezieniu punk-
tu spustowego przeprowadzam rozmowę z pacjentem. Proponuję mu su-
chą igłoterapię, dzięki której można pozbyć się tego problemu. Opisuję 

mu jak to działa, pokazuję mu igłę, żeby się nie bał i nie mylił jej z tą sto-
sowaną do zastrzyków. Kiedy pacjent wyrazi zgodę na zabieg, kładziemy 
go w wygodnej pozycji, bardzo delikatnie wyszukujemy punkt spustowy, 
odkażamy skórę i wkłuwamy igłę w mięsień. Oczywiście używamy igieł 
jednorazowych, a zabieg przeprowadzamy w rękawiczkach.

Czy jest to bolesny zabieg?
samo wbicie igły nie jest bolesne, przypomina raczej ukłucie komara. 
Ból pojawia się, kiedy natrafimy na punkt spustowy, ale jest to ból, z któ-
rym przychodzimy. Nie ma określonego czasu działania igły, wszystko 
to kwestia indywidualna. co ważne, przez zbyt duże ryzyko zabiegowe 
nie kłujemy wszystkich miejsc. za to igłoterapia świetnie się sprawdza 
w przypadku mięśni nóg, łydek, przedramion, łokci, a także pośladków. 
zakres pracy igłą jest bardzo duży, a efekty jej działania są naprawdę 
znakomite.

Dziękuję za rozmowę.

Piękno i zdrowie OD NOWA

Ulga w igle
Ból mięśni to obok zębów najczęstszy ból, na jaki się skarżymy. Medycyna zna kilka niezawodnych sposobów na niego, jednym z  nich jest 
igłoterapia. to mało inwazyjna, skuteczna metoda leczenia bólu. Polega na nakłuciu sterylnymi igłami akupunkturowymi miejsc na naszym ciele, 
które są obszarami bólu. to jedyna metoda pozwalająca bezpośrednio dotrzeć do źródła bólu, do głębokich mięśni często nieosiągalnych dla 
dłoni terapeuty. Odpowiednio stosowana, daje doskonałe efekty. O jej zaletach rozmawiamy z Agnieszką Wietrzyńską, fizjoterapeutką z centrum 
zdrowia i Urody Odnowa.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 40 
Galeria Nowy turzyn, I piętro, lokal 2.F.17

tel. 91 383 32 06, recepcja@odnowaturzyn.pl
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specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej, 
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr zawodny

Ekspert radzi

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

70 Zdrowie i uroda

Mam na imię Agnieszka, skończyłam niedawno 30 lat, zauważyłam 
na swojej skórze pierwsze oznaki starzenia. Widzę, że skóra traci 
jędrność, staje się bardziej wiotka, a moje poliki zaczynają opada. 
Dodatkowo mam stresującą pracę i jestem przemęczona, więc moja 
cera jest szara i pozbawiona blasku. Prosiłabym o radę jakie zabiegi 
powinnam wykona, żeby opóźnić procesy starzenia i nadać skórze 
witalności?

Pani Agnieszko, aby walka z procesami starzenia się skóry była skutecz-
na, należy zadbać przede wszystkim o to, aby wybierane przez nas zabiegi 
medycyny estetycznej były dopasowane do Pani potrzeb. Już po 25 roku 
życia postępują procesy starzenia się skóry, spowodowane spadkiem 
ilości włókien kolagenowych i elastyny. Już same kremy nawilżające to 
troszkę za mało. Dobrym rozwiązaniem dla osób po 30 roku życia są pre-
paraty na bazie nieusieciowanego kwasu hialuronowego, przeznaczone 
do mezoterapii, powodujące odpowiednie nawilżenie skóry. z wiekiem 
nasza skóra jest bardziej podatna na działanie siły grawitacji. Proces ten 
można jednak powstrzyma, a istniejące już zmarszczki i niedoskonałości 
zminimalizować stosując terapię np. thermoliftingu. zabiegi jakie może 
Pani wykonać to między innymi  zaffiro, Pelleve. Urządzenia emitują pro-
mieniowanie podczerwone lub fale radiowe powodując jednolite i stop-
niowe rozgrzanie głębokich warstw skóry właściwej. efekt termiczny, 
zachodzący w dolnych warstwach skóry, powoduje podgrzanie i podraż-
nienie włókien kolagenowych, co skutkuje ich gwałtownym skurczeniem 
się do pierwotnej długości. W efekcie skóra zostaje zagęszczona i ścią-
gnięta, zwiększa się jej napięcie oraz elastyczność. seria złożona z kilku 
zabiegów przynosi długotrwały efekt rewitalizacji i odmłodzenia tkanki. 
Poza zabiegami, które Pani wykona, należy pamiętać o odpowiednio do-
branej przez kosmetologa pielęgnacji domowej.

Mam stare przebarwienia od słońca na twarzy i klatce piersiowej, 
skóra wygląda na zmęczoną i nieświeżą. Czy można pozbyć się prze-
barwień za pomocą np. złuszczania naskórka, czy są inne metody?

Niestety samo złuszczanie naskórka jest zbyt delikatnym procesem, 
niewystarczającym, aby pozbyć się starych przebarwień. Duża liczba 
zabiegów, dedykowanym hiperpigmentacją, nie ułatwia podjęcia de-
cyzji, które wybra. W związku z tym oprócz standardowej oceny skóry 
warto posłużyć się aparaturą stworzoną do multi - spektralnej analizy 
jej stanu. Badanie to można powtórzyć po serii zabiegów aby stwierdzić 
ich efektywność. W przypadku hiperpigmentacji, którym towarzyszą 
rozszerzone  naczynia zaleca się zastosowanie zabiegów z wykorzysta-
niem światła w postaci lasera lub urządzenia IPL, dzięki której uzysku-
jemy efekt fotoodmłodzenia -  rozjaśnienie przebarwień, zmniejszenie 
rumienia  oraz zwiększone  napięcie skóry. Nowym etapem w dziedzinie 
światłoterapii jest technologia pikosekundowa w laserach. Wiązka świa-
tła o odpowiedniej dla przebarwień długości fali i  najkrótszym dostęp-
nym czasie trwania impulsu  (mierzonych w pikosekundach), eliminuje 
ryzyko tak częstych przy innych terapiach laserowych nawrotów uciąż-
liwych przebarwień. Innowacyjność lasera gwarantuje bezpieczeństwo, 
efektywność, komfort w trakcie zabiegu oraz szybkie gojenie. W walce 
z przebarwieniami nie można pominąć terapii wspomaganej kosmeceu-
tykami dobranymi przez specjalistę. Ogromne znaczenie w powodzeniu 
terapii gwarantują wysokiej jakości filtry UV,  kremy depigmentujące 
oraz kosmetyki codziennego użytku.
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Hotel z historią
Na terenie dawnej stoczni szczecińskiej powstał  nowy hotel. zbudował go zakład Usług Inżynieryjno-Budowlanych J. Rosiek & D. sobczyński. trzy 
piętra, 110 pokoi dla 200 gości, restauracja dla 120 osób, pięć nowoczesnych sal konferencyjnych (największa mieści sto osób). ten trzygwiazdkowy 
hotel to Vulcan. Nazwa, jak mówią właściciele firmy, nie jest przypadkowa. Ma przypominać przedwojenną historię tego miejsca. O hotelu, jego 
historii i wyjątkowości rozmawiamy z Dominiką Dulat, dyrektorem hotelu.
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Z a Vulcanem stoi bardzo ciekawa historia. Jego położenie 
nie jest przypadkowe.
Hotel powstał na terenach po dawnej stoczni Vulcan. tutaj 
przed drugą wojną światową znajdowała się niemiecka stocz-

nia produkująca transatlantyki, które kilkukrotnie zdobyły Błękitną Wstę-
gę Atlantyku, czyli przepłynęły ocean najszybciej. Dodatkowo hotel został 
wybudowany na bunkrze. Vulcan nie należy do żadnej sieci, jest własno-
ścią ludzi ze szczecina i powstał z myślą o tym mieście. Druga rzecz cha-
rakterystyczna to teren, na którym się znajduje. Mamy tutaj wiele dobrze 
rozwijających się firm, ponadto jest to miejsce, do którego jest bardzo do-
bry dojazd, zarówno z centrum miasta jak i z jego prawego brzegu. Miasto 
jest nastawione na rewitalizację terenów po stoczniowych.

Co wyjątkowego w nim znajdziemy?
Mamy największy hotelowy parking w mieście. Industrialny teren i wi-
dok z  okien na ogromną suwnicę dodają tylko klimatu temu miejscu. 
chcemy stworzyć sztuczną plażę, z piaskiem i leżakami, z której będzie 
się rozciągał widok na statki, Odrę i rozlewisko Jeziora Dąbie. W naszej 
sali restauracyjnej są bardzo dobre warunki, by organizować wernisaże 
w tym wernisaże 3D. Przyległy do budynku plener  jest idealny pod ban-
kiety, a wspomniana suwnica wieczorem jest pięknie podświetlona co 
dodaje temu terenowi dodatkowego smaczku. Wbrew pozorom lokaliza-
cja naszego hotelu jest bardzo atrakcyjna.

Jakiego klienta szukacie?
Jak się buduje hotel w  Warszawie, Londynie albo Nowym Jorku to się 
szuka niszy, inwestycja jest skierowana do konkretnej grupy klientów. 
Natomiast rynek szczeciński jest ubogi jeśli chodzi o hotele. W samym 
centrum jest ich tylko dziewięć. Klient, który odwiedza hotele czy to 

w Warszawie czy w Paryżu jest klientem biznesowym. szczecin nie ma 
również takiej turystyki jak chociażby Kraków. Dlatego też nie nastawia-
my się na gości stricte turystycznych. Nie patrzymy na żadną z nisz klien-
tów. Podchodzimy do każdego indywidualnie. I w związku z tym mamy 
już na przykład wyprzedane miejsca na Mistrzostwa europy siatkarzy 
czy tall ship Races.

Vulcan ma swój klimat. Czym różni się od innych tego typu miejsc?
taki hotel jak nasz różni się tym od sieciówek, że nie tylko nie podlega 
jednemu zarządowi i schematowi kierowania, ale ma zwyczajnie duszę. 
Przykładowo, gdziekolwiek będziemy na świecie w którymś z hoteli Hil-
ton to praktycznie otrzymamy to samo, łącznie z wyglądem pokoi. Do 
tego dochodzi jeszcze nowa tendencja w hotelarstwie związana z mak-
symalnym upraszczaniem usług. Jednak zawsze będzie zapotrzebowanie 
na to, żeby ktoś nas przywitał w recepcji, żeby ktoś otworzył nam drzwi 
i chwilę z nami porozmawiał, pojechał z nami windą, żeby można zjeść 
normalne śniadanie, a nie zapakowaną sterylnie kanapkę… Vulcan jest 
hotelem dla tych osób, które szukają specjalnego miejsca, a dodatkowo 
jego położenie i historyczne podłoże dodają mu oryginalności. Jest szan-
sa, że pobyt w takim miejscu pozostanie w pamięci na dłużej. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe



C zy można trzymać w domu razem psa z ko-
tem? Co robić by żyły w zgodzie pod jed-
nych dachem?
za nieporozumienia odpowiedzialni są 

w  dużej mierze sami właściciele. Napuszczają na 
siebie zwierzęta pozornie w  ramach zabawy, ale 
efekt tego postępowania jest odwrotny. zarówno 
koty jak i  psy należy od szczenięcia socjalizować 
z innymi domownikami, inaczej mogą być agresyw-
ne. Jeśli pies zna kota od małego, to nie powinno być 
problemu, ale wiemy, że charaktery bywają różne. Koty 
są większymi indywidualistami niż psy, chodzą własnymi 
drogami i polują w pojedynkę. Psy natomiast to gatunek stad-
ny. Nie ma jednej definicji i złotego środka jak je razem wychowywać, 
niemniej jednak jest to możliwe. Koty jako zwierzęta domowe przecho-
dzą kolejną falę popularności. Wybór wynika po części z ich charakte-
ru, po części z urody oraz jest dostosowany do trybu życia właścicieli. 
Powszechną opinią jest nieskomplikowana obsługa kota: nie trzeba go 
wyprowadzać, dużo śpi, człowiek jest mu potrzebny do „konserwacji” 
kuwety i wydawania jedzenia - wszak koty przywiązują się do miejsc, 
a  nie do ludzi. Nic bardziej mylnego. to bardzo wrażliwe zwierzęta. 
Kochają swoich właścicieli nie mniej niż psy. Okazują to wprawdzie 
mniej ekspansywnie, ale także potrafią rozpoznać kroki ukochanej oso-
by, przerwać ulubioną drzemkę, by czekać pod drzwiami. Jeżeli mamy 
kota z adopcji to najczęstszym popełnianym błędem jest oswajanie go 
na siłę. Jeżeli kot nie ma ochoty być w  danym momencie przytulany, 
to dajmy mu spokój. On sam wybierze odpowiedni moment. Koty lubią 
być głaskane i przytulane, lubią mieć bliski kontakt z człowiekiem ale 
wtedy, kiedy mają na to ochotę. Kot pokaże nam, kiedy chce się bawić 
inaczej możemy… oberwać od niego pazurem. Ponadto w przypadku ko-
tów adoptowanych nie znamy ich przeszłości, nie wiemy jak były trak-
towane. czasem dotknięcie kota w nieodpowiedni sposób lub miejsce 
może mu się kojarzyć z jakimś urazem z przeszłości. Powstają już nowe 
rasy takie jak chociażby ragdoll, tzw. szmaciana lalka. to kot, z którym 

można zrobić niemal wszystko, bardzo spokojny, pozba-
wiony agresji.

Czy faktycznie koty mają terapeutyczny wpływ 
na człowieka?
Mają. Jedną z  metod terapeutycznym z  wykorzy-
staniem jako narzędzia właśnie kota jest felinote-
rapii, odpowiednik hipo i dogoterapii. Jednak z racji 

nieprzewidywalności i  indywidualności charakteru 
tych zwierząt, terapię „kotem” wybieramy rzadziej.  

Faktycznie kontakt z kotem uspokaja. Ponadto, koty po-
trafią przewidywać niebezpieczne sytuacje. Mówi się o ich 

szóstym zmyśle, ale jest to związane z budowa anatomiczną. 
Odpowiadają za to kocie wąsy, czyli wibrysy. Dzięki nim koty poruszają 

się z charakterystyczną gracją tak samo w dzień, jak i w nocy. Wibrysy są 
tak czułe, że potrafią rozpoznać nawet najmniejszą zmianę w otoczeniu 
poprzez odczuwanie różnić w cyrkulacji przestrzeni.

A jak to jest z kocim spadaniem na cztery łapy?
Kotowate, dzięki charakterystycznej budowie anatomicznej kręgosłupa 
są elastyczne i mają zdolność „obracania się” wokół własnej osi. Dzię-
ki temu koty są gibkie i mogą robić słynny koci grzbiet. Aczkolwiek nie 
we wszystkich przypadkach kot spadnie na cztery łapy. Jeśli miałabym 
przed czymś przestrzec to przed uchylaniem okna w  domu, gdyż zda-
rzają się poważne urazy powypadkowe, a koty wbrew legendy nie mają 
dziewięciu żyć. 

Dziękuję za rozmowę

Kot to wdzięczne zwierzę. W przeciwieństwie do psów, kot robi coś tylko dlatego, że tak chce. Dlatego też koty uznajemy za bardziej oryginalne 
i ciekawe. Istnieje teoria, że istnieje koci spisek, mający na celu przejęcie kontroli nad światem. Patrząc na popularność tych zwierząt, teoria ta nie 
brzmi aż tak bardzo nieprawdopodobnie… O kilku faktach z życia kotów porozmawialiśmy z dr Katarzyną Pęzińską-Kijak, założycielką Przychodni 
Rehabilitacji Weterynaryjnej Vetico.

Rozmawiała: Aneta Dolega

74 Biznes

Życie na kocią łapę
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E cha uroczystych noworocznych obietnic pewnie jeszcze roz-
brzmiewają, przywodząc na myśl szampańską zabawę, jednak 
czas płynie szybko i należałoby coś z tymi obietnicami zrobić. 
Najlepiej przekuć je w czyn, wziąć się do działania i osiągnąć 

zamierzone rezultaty. tak brzmi uproszczona receptura. Receptura bar-
dziej zaawansowana wcale mocno się od niej nie różni, może poza tym, 
że trzeba skoncentrować się na szczegółach i… wziąć się do działania.

czy zatem nowy rok to dobra pora na rozpoczęcie nauki języka (lub po-
wrót do niej po przerwie)? Nie ma złych pór na naukę, każdy czas jest 
dobry, nigdy nie jest za późno itd. takich banałów mógłbym wypisać 
jeszcze sporo. Jednak tu chodzi o coś innego, mianowicie o nasz natu-
ralny cykl roczny.

Oczywiście, że warto wziąć się za naukę języka – i rozwój własny - w stycz-
niu i wiele osób faktycznie tak robi. I osiąga wspaniałe rezultaty. z reguły 
nauka trwa wtedy do końca czerwca, mniej więcej tak długo, jak rok szkol-
ny. I tu właśnie dochodzimy do najważniejszej sprawy. Wydaje mi się, że 
każdy z nas działa na swoistym oprogramowaniu ze szkolnych lat, zgodnie 
z którym nauka zaczyna się we wrześniu, a kończy w czerwcu. Natural-
ny rytm wyznaczają w pewnym sensie wakacje – po wakacjach czujemy 
się znów trochę jak dzieci, które wracają „do szkoły”. zatem dzieci idą do 
szkoły, dorośli mają nieco więcej czasu dla siebie, dlatego też mogą wzno-
wić przygodę z językiem. A potem gorączkowo wyczekujemy wakacji.

Niektóre osoby, które zaczynają w styczniu i uczą się do czerwca, często 
osiągają tyle, co uczestnicy zajęć od września do czerwca. Nie zawsze 
jednak tak bywa, wszystko jest kwestią priorytetów, energii, pasji i de-
terminacji. Jeśli podchodzisz do czegoś z radością, robienie tego sprawi 
ci przyjemność – czyż nie mamy tak na co dzień? takie podejście także 
może stać się twoim oprogramowaniem.

zatem za naukę języka – i wszystkiego, czego tylko chcesz się nauczyć 
– możesz zabrać się właściwie w każdym momencie. Jednak zanim za-
czniesz, warto zbadać, jaki jest twój naturalny rytm – czy nauka w okre-
ślonym okresie czasu ma wpływ na osiągane przez ciebie efekty. I czy 
w ogóle masz na nią ochotę. Warto więc trzeźwo – zwłaszcza po sylwe-
strze - spojrzeć na własne możliwości, chęci i kompetencje, to z pewno-
ścią pomoże. A co z tego wyniknie, to już zależy od ciebie. zdaję sobie 
sprawę, że to banalne stwierdzenia, jednak z  reguły tego typu banały 
najlepiej oddają rzeczywistość i sens ludzkiego życia. 

szczecin, Al. Wojska Polskiego 48/2
tel: 600 96 95 92, 91 4 336 337 

kontakt@wladcajezykow.pl
www.wladca-jezykow.pl, www.mariusz-wloch.pl

Mariusz Włoch – absolwent lingwistyki stosowanej na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, lingwista, trener 
biznesu i  kompetencji komunikacyjnych, twórca Metody Bez-
pośredniej Komunikacji w  nauczaniu języków, autor podręcz-
ników do nauki angielskiego, niemieckiego, norweskiego, 
szwedzkiego i  duńskiego oraz poradnika „Władca Języków, 
czyli prawie wszystko o  tym, jak zostać poliglotą”, właściciel 
szkoły Władca Języków.

Trzeźwe 
spojrzenie

Prezentacja

W Nowym Roku wiele osób obiecało sobie i innym, że wezmą się za zrobienie czegoś, co do tej pory odwlekali. czy to także dobry czas na 
rozpoczęcie nauki języka? Mariusz Włoch, właściciel szkoły Władca Języków, podpowiada, kiedy najlepiej zabrać się za poszerzanie zakresu 
językowych umiejętności.



S kąd u Pani pomysł, by wziąć udział w akcji?
Kamila to moja koleżanka z branży hotelarskiej, dyrektor ge-
neralny Hotelu senator w Dźwirzynie i mama 5 letniej Marysi. 
W sierpniu zeszłego roku rozpoczęły się jej problemy zdrowot-

ne. Po licznych badaniach zostały zdiagnozowane, jako chłoniak B-ko-
mórkowy o wysokiej agresywności. silny charakter i wola walki Kamili 
nie pozwoliły jej czekać bezczynnie. Wraz z  przyjaciółmi i  znajomymi 
zainicjowała akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku. 

Dlaczego nasza pomoc jest tak ważna?
z nowotworem walczy coraz więcej ludzi. ta choroba nie zna ograniczeń 
wieku. Podczas naszego Dnia Dawcy szpiku, byliśmy razem, bawiliśmy 
się, i rejestrowaliśmy do bazy potencjalnych dawców, oddawaliśmy 
krew. Mimo tego, że kilka dni przed imprezą Kamila wyszła ze szpitala – 
przyjechała do nas do Międzywodzia. Jak wracała do domu napisała sms: 
„chcę żebyś wiedziała, że ta akcja dała mi strasznie pozytywnego kopa 
i od wyjścia ze szpitala tak dobrze się nie czułam. Dziękuję”. Osobom 
walczącym z nowotworem potrzebny jest nie tylko bliźniak genetyczny 
ale też wsparcie i świadomość, że nie są sami. skoro nas to nie kosztuje, 
zatrzymajmy się na chwilę. Aby dać szczęście nie musimy wydawać masy 
pieniędzy, możemy spędzić razem czas i dać kawałek siebie. 

Jak Marena wspiera fundację?
tu raczej Ja Jola - korzystam z infrastruktury i możliwości, które daje mi 
Marena. Promowanie w środowisku hotelarskim na konferencjach, sym-
pozjach; zbieraniem i zachęcaniem Gości do darowizn na rzecz fundacji, 
organizowanie Dnia Dawcy szpiku. Pierwsza impreza za nami, kolejne 
już w planach…. Przy okazji tej imprezy otrzymałam duże wsparcie od 
Gminy Dziwnów, od ludzi, z  którymi pracuję w  Marenie. Bardzo wiele 
firm i  ludzi zaangażowało się i pomogło. Nie sposób wymienić wszyst-
kich… ale każdy jest wyjątkowy.

Jaka jest szansa, że ktoś kto potrzebuje przeszczepu szpiku w Polsce 
odnajdzie swojego bliźniaka genetycznego?
Jak pokazują statystyki, w ciągu 10 lat od rejestracji, maksymalnie 5 na 
100 zarejestrowanych osób zostaje dawcą. Na zostanie dawcą wyższe 
szanse mają osoby młode. Procent z nich zostaje dawcą w ciągu pierw-
szego roku od rejestracji. Prawdopodobieństwo znalezienia odpowied-
niego dawcy wynosi 1:20 000, a nawet 1: kilku milionów. to właśnie spra-
wia, że poszukiwania są tak trudne i ważne.

W jaki sposób pobierany jest szpik?
Istnieją dwie metody pobrania komórek macierzystych bądź szpiku. 
Pierwszy to pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej, stoso-
wane w ok. 80 % przypadków. Drugi sposób to pobranie szpiku z talerza 
kości biodrowej. Decyzja o wyborze jednej z powyższych metod uzależ-
niona jest od stanu zdrowia pacjenta oraz od decyzji jego lekarza prowa-
dzącego. W miarę możliwości brane są pod uwagę preferencje dawcy.

Dziękuję za rozmowę.

W połowie grudnia 2016 roku w Międzywodziu odbył się Dzień Dawcy szpiku dla Kamili Barszczewskiej i Innych. tego dnia Organizatorzy 
przygotowali prawdziwą masę atrakcji dla wszystkich uczestników. Między innymi Dziwnowska Liga Biegowa zorganizowała „Bieg na rzecz 
Kamili i innych”, a także „Morsowanie” w wodach Bałtyku, a sportowcy z Pogoń szczecin Football schools rozegrali kilka emocjonujących 
meczów piłkarskich. Imprezę zorganizowała Jolanta Fabijańska z Mareny Wellness & spa przy współpracy Gminy Dziwnów i samej Mareny, która 
opowiedziała nam o całej akcji.

Rozmawiała: Aneta Dolega

76 Biznes

W  Polsce zarejestrowanych jest ponad milion dawców 
krwiotwórczych komórek macierzystych, z czego w bazie Fun-
dacji DKMs ponad 970 tysięcy osób. Na całym świecie zareje-
strowanych jest ponad 28 milionów potencjalnych dawców. 
Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 
rokiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg i o wskaźniku masy 
ciała nie wyższym niż 40 BMI.

PrezentacjaDawcy 
szczęścia



C zym wyróżnia się dobrej jakości gadżet erotyczny? 
Moim zdaniem podstawową kwestią jest materiał, z  jakiego 
wykonana została dana zabawka. Najlepiej wybierać produk-
ty z  silikonu lub silikonu medycznego. Jest nie tylko łatwy 

do utrzymania w czystości (wystarczy umyć go wodą z delikatnym my-
dłem), ale przede wszystkim nie uczula. tworzywo to w dotyku jest przy-
jemne i jedwabiste. 

Na co się zdecydować?
Gama zabawek erotycznych jest bardzo szeroka i nie wiedząc, co wybrać, 
często zasięgamy informacji w internecie. Pamiętajmy jednak, że wybór 
gadżetu erotycznego jest bardzo intymną i delikatną sprawą. Najlepiej 
więc skorzystać z fachowej porady w sklepie stacjonarnym, w którym – 
co najważniejsze – będziemy mogli dotknąć dany produkt, poczuć jego 
materiał i zobaczyć jak działa lub czy jego wibracje nie są np. zbyt mocne 
albo za głośne. Dla porównania sklepy internetowe mają duży wybór pro-
duktów, ale informacje, jakie są przy nich zawarte, są bardzo znikome.

Jakie gadżety cieszą się największą popularnością?
Najchętniej kupowanymi w  naszym sklepie produktami są wibrato-
ry. W naszej ofercie prym wiodą te bardzo designerskie i nowoczesne, 
a także wibratory dla par, które zapewniają doznania zarówno kobiecie, 
jak i mężczyźnie. sterowane są za pomocą pilota lub poprzez specjalną 
aplikację w smartfonie. Powodzeniem cieszy się też bielizna erotyczna, 
zwłaszcza kostiumy, seksowne halki lub wykonany z przezroczystej, de-
likatnej tkaniny bodystocking, który rozpala męską wyobraźnię. Bardzo 

popularne stały się także świece do masażu – to idealny gadżet dla tych, 
którzy chcą urozmaicić swoją grę wstępną. Dla mężczyzn z kolei najczę-
ściej wybierany jest uciskowy ring na penisa. Jest to naturalna metoda 
przedłużania stosunku, a dostępne są także ringi z wibracją, które do-
datkowo stymulują oboje partnerów.  

W  przyszłym miesiącu Walentynki. Co poleciłbyś na prezent z  tej 
okazji?
Niesłabnącą popularnością cieszą się gadżety sygnowane przez „Fi-
fty shaeds of Grey”. to chyba jedyna marka, której nikomu nie trzeba 
przedstawiać. W produktach Greya poza marką kupujemy jednak przede 
wszystkim jakość – wszystkie są solidnie wykonane. W  kolekcji znaj-
dziemy m.in. kulki gejszy, zestawy do krępowania, małe stymulatorki, 
pełnowymiarowe wibratory czy przepięknie wykonane maski karnawa-
łowe, które ukryją naszą tożsamość w czasie zabaw z odgrywaniem ról 
i przebieraniem. są jednocześnie erotyczne i stylowe, dlatego stanowią 
doskonałą propozycję na prezent, a na kupno erotycznej zabawki nie ma 
chyba lepszego momentu, niż święto zakochanych.

chcąc urozmaicić swoje życie erotyczne i dodać mu nieco pikanterii, coraz częściej sięgamy po specjalne gadżety. O tym, czym powinniśmy się 
kierować, dokonując zakupu takiej zabawki i jak ją wybrać, aby była dla nas odpowiednia, rozmawiamy z Wojciechem Kiskiem, właścicielem sex 
shopu Lovestore Kisek.

Rozmawiała: Karina tessar / Foto: materiały prasowe  

Twój gadżet erotyczny

reklama

Niezwykły sex shop
szczecin, ul. Monte cassino 38

/ lovestore.kisek

Prezentacja



ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO PRZEDSZKOLA TERAPEUTYCZNEGO  DLA DZIECI Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA (otwarcie od 1 stycznia 2017r)
71-497 Szczecin, ul. Miodowa 57 (Osów), tel. +48 503 005 828,

sekretariat i umawianie wizyt: +48 500 551 213, email: terapia@integracja-sensoryczna.org

DIAGNOZA, TERAPIA, EDUKACJA I REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI W ROZWOJU. 

"Sense" Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka
CENTRUM

SENSE

 ZABAWA NA NIBY, TERAPIA NA SERIO

reklama

Kocia 
muzyka
Akustyczeń  już od dziewięciu lat prezentuje artystów otwartych, po-
trafiących iść własną drogą, żyjących z  muzyką na kocią łapę. są to 
twórcy niezdefiniowani, niezobowiązani wobec żadnego z  licznych 
nurtów, szukający nowych form wyrazu. W  tym roku festiwal wpro-
wadzi się do kilku miejsc w  szczecinie, wśród których znalazła się 
m.in. Akademia sztuki i przeżywający renesans legendarny Dom Mary-
narza. czeka nas masa koncertów i  ciekawych kolaboracji artystycz-
nych. Oto tylko kilka przykładów tego co nas czeka podczas Akustycz-
nia. chorzy i  skubas to sześciu dżentelmenów, którym dane będzie 
w  części koncertu inaugurującego festiwal dzielić razem jedną scenę.  
Może wyjść z tego złoto. Następnie dojdzie do fuzji dwóch pokoleń twór-
ców jazz-rocka. eksploratorzy muzyki instrumentalnej – zespół chan-
go – odpowiedzieli na chęć współpracy legendzie gitary, Anthimosowi 
Apostolisowi z sBB i połączyli z nim siły. Publiczność zobaczy jeszcze 
powracające Pogodno Piotr Bukartyka, the ears czy szwedzki Jetbone. 
szczegóły, z którymi warto się zapoznać: www.akustyczen.pl.

ad

fot. materiały prasowe

Życie 
biurwy
codziennie rano Dorota przychodzi do pracy nieumalowana, przemyka 
się po cichu do to toalety i wymiotuje. A potem, ściśnięta wpół, nakłada 
gruby make-up, wraca do swojego biura, jak czarodziejka, przyrządza 
kawę, wrzucając do niej niewidzialne mikstury niezłomności. Po czym 
obleka się w uśmiech i zasuwa do późnych godzin. A wieczorem wypi-
ja butelkę wina… „Biurwa”, powieść sylwii Kubryńskiej, obnaża absurdy 
urzędniczego świata, gdzie nikt nie jest „od tego”, z którego logika już 
dawno uciekła. „zaczęło się od ufarbowania długich włosów na rudo. 
Potem była trwała. Potem było znów farbowanie. Potem cięcie. Kolejne 
ciecie i kolejna farba. cięcie. Farba. cięcie. Farba. coraz krótsze cięcie. 
coraz jaskrawsza farba. Aż wreszcie powiedziałam wczoraj po południu, 
po pięciu latach pracy, po tygodniu uspokajania się winem, po miesią-
cu nierozmawiania z dzieckiem, powiedziałam do tej miłej pani fryzjer-
ki: Proszę obciąć mi głowę.” sylwia Kubryńska to pisarka i felietonistka 
„Wysokich Obcasów”. Napisała m.in. bestsellerową powieść „Kobieta 
dość doskonała”. teraz ukazała się jej najnowsza książka pt. „Biurwa”. 
Kubryńska składa się głównie z  emocji, dlatego jej teksty wywołują 
śmiech, łzy i furię. Jednocześnie.

ad

fot. materiały prasowe
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Żywe 
złoto
Krzysztof zalewski to polski muzyk, wokalista i kompozytor. Dał się po-
znać szerszej publiczności jako zwycięzca drugiej edycji polskiego „Ido-
la”. W  2013 roku wrócił na scenę z  nowym, znakomitym wizerunkiem 
i  nową płytą. Lubi grać w  klubach, wielkich salach koncertowych, ale 
też da przysłowiowego „czadu” na ulicy w towarzystwie swojej gitary. 
Ma charyzmę i głos, a publiczność go uwielbia. Artysta właśnie powró-
cił z nowym albumem. „złoto” jest na pewno najbardziej osobistą, a za-
razem najbardziej przystępną i przebojową płytą zalewskiego. to taki 
materiał, który skupia w sobie wszystkie jego dotychczasowe doświad-
czenia jako wokalisty, multiinstrumentalisty, kompozytora i tekściarza. 
Nowy album zrodził się z potrzeby jak najczęstszego kontaktu z publicz-
nością. Promując swój poprzedni materiał wokalista chciał grać jak naj-
częściej, wszędzie, dla wszystkich. Jedna trasa z zespołem, druga... szło 
świetnie, ale okazało się, że koledzy nie zawsze mogą albo że nie w każ-
dym miejscu da się zmieścić pełny skład. zaczął więc koncertować solo 
i publiczność entuzjastycznie przyjęła ten one man show. „złoto” jest 
konsekwencją tych koncertów.

ad

Hormon, 3 luty, godz. 19, szczecin

fot. materiały prasowe

Dwaj wspaniali 
chłopcy
„Mojo Mickybo” to opowieść o przyjaźni dwóch chłopców, której tłem 
są zamieszki w  Belfaście w  latach 70. „Dwaj chłopcy, dwaj wspaniali 
chłopcy…” w  świecie nienawiści, zdrady i  przemocy próbują obronić 
swój świat, świat dziecięcej wrażliwości. Nie jest to historia o wkracza-
niu w dorosłość, lecz o chwili, której dorosłość brutalnie wkracza w na-
sze życie. czy otoczeni przez sztuczne podziały Mojo i Mickybo ocalą 
przyjaźń? czy tak, jak dwaj rewolwerowcy, przebiją się i uciekną do kra-
iny wolności? Wielokrotnie nagradzany, doceniony w całej Polsce spek-
takl w reż. Wiktora Rubina powraca na scenę po 10 latach. W spektaklu 
występuje tylko dwóch aktorów, Paweł Niczewski i Grzegorz Falkowski, 
którzy prowadzą opowieść pełną zwrotów, grając parę tytułowych bo-
haterów i  12 innych postaci, stwarzając wiele miejsc akcji, pozwalają 
nam przyjrzeć się światu oczami dziecka. Nie ma rekwizytów ani de-
koracji, tylko dynamiczna, wartka akcja. Reszta dzieje się w wyobraźni 
widza.

ad

Piwnica przy Krypcie, 28 stycznia, 
godz.19 i 29 stycznia, godz. 16.30, szczecin

fot. materiały prasowe
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Laser

      leczenie wysiłkowego
nietrzymania moczu



KLINIKA IMPLANTOLOGII I ORTODONCJI                                            www.hahs.pl                                         tel. 91 461 43 18

reklama

Intymna 
prapremiera

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

„Dziecko” to debiut dramaturgiczny Ingi Iwasiów – szczecińskiej pisarki, 
nominowanej do Nagrody Nike, profesor Uniwersytetu szczecińskiego. 
Bohaterowie dramatu Marta i Marek starają się o dziecko. Kiedy natu-
ralne metody zawodzą szukają pomocy w  poradniach. Do intymnego 
świata dwojga ludzi wkraczają „zastępcze macice”  – instytucje i ich pra-
cownicy… Prapremierę tekstu Iwasiów przygotował  szczeciński teatr 
Współczesny. za realizację sztuki zabrała się Martyna Łyko, reżyserka 
teatralna i operowa.  Jest stypendystką Rady Regionalnej Burgundii, stu-
diowała na uniwersytetach w Lille, Nafplio i w Londynie, gdzie w 2012 
otrzymała dyplom z reżyserii, realizując prapremierę opery „No exit” A. 
Voresa. Do wybranych Łyko realizacji należą londyńskie: „Woyzeck” G. 
Büchnera, „Adult World” na motywach opowiadań D.F. Wallace’a oraz 
adaptacja dramatu Witkacego „Matka“ na Nafplion Festival w  Grecji. 
W Polsce debiutowała w rzeszowskim teatrze im. Wandy siemaszkowej 
spektaklem „coś w  rodzaju miłości” A. Millera. spektakl bierze udział 
w 23. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej sztuki.

ad

teatr Współczesny (Malarnia), 6-8 stycznia, godz. 19.30
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Klasyczne 
boogie woogie
Już wkrótce w Japonii ukaże się płyta Boogie Woogie z udziałem szcze-
cińskiego Baltic Neopolis Quartet i wybitnego pianisty - Keito saito. 
Boogie Woogie to styl gry z bardzo głębokim, bogatym wyrazistym i 
dynamicznym brzmieniem fortepianu, którego korzenie wywodzą się 
z bluesa. Rytm tego gatunku ma wpływ na kształt współczesnej mu-
zyki rozrywkowej, wykorzystywany jest też przez niektórych artystów 
w muzyce klasycznej. Jednym z nich jest Keito saito, który kształcił się 
w conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg. W wieku 21 lat 
wystąpił ze światowej sławy pianistą Axelem zwingenbergerem. Po po-
wrocie do Japonii stał się aktywnym pianistą w gatunku Boogie Woogie. 
saito wciąż rozwija się jako kompozytor, a jego poetycka muzyka wy-
korzystywana jest w teatrach i podczas widowisk baletowych. Aktual-
nie nagrywa płytę z BNQ, w skład którego wchodzą: emanuel salvador 
(skrzypce), Łukasz Górewicz (skrzypce), emilia Goch-salvador (altówka) 
i tomasz szczęsny (wiolonczela). Utwory rejestrowane są w Akademii 
sztuki w szczecinie. Opiekunem artystycznym płyty jest Vasko Vassilev, 
koncertmistrz covent Garden Opera House i dyrektor artystyczny Bal-
tic Neopolis Orchestra. Głównym mecenasem wydawnictwa jest Miasto 
szczecin.

ad 

PRestIŻ          
PAtRONUJe

fot. Radek Kurzaj



badania dzieci
gastrolog, reumatolog, nefrolog
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 usg, endokrynolog
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swingująca 
zima
„Winter songs of Frank sinatra” to idealny repertuar na zimowe wieczo-
ry. swingowe wersje znanych amerykańskich piosenek świątecznych to 
prawdziwa uczta muzyczna. „Let it snow”, „the First Noel” czy „Jingle 
Bells” przenoszą do świątecznego Nowego yorku lat 50. za projektem 
stoją: Natalia Świerczyńska (wokalistka) absolwentka wokalistyki jazzo-
wej Wydziału Jazzu i Muzyki estradowej w Poznaniu, VI edycji the Voice 
of Poland; Dawid Kostka (gitar), absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki es-
tradowej w Poznaniu, zdobywca nagrody dla najlepszego instrumentali-
sty XIX Ogólnopolskiego Przeglądu zespołów Jazzowych i Bluesowych 
w Gdyni oraz uhonorowany nagrodą ery Jazzu; Mateusz Urbaniak (forte-
pian), absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki estradowej w Poznaniu; Woj-
ciech Judkowiak (kontrabas), Absolwent syddansk Musikkonservatorium 
w Odense oraz sebastian skrzypek (perkusja), student Wydziału Jazzu 
i Muzyki estradowej Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w klasie dr hab. 
Dariusza Kaliszuka.

ad

sala Koncertowa, 29 stycznia, godz. 18, szczecin

Rockowa 
madonna
Organek to klasyczne w brzmieniu, nowatorskie w formie vintage, rocko-
we power trio tu i ówdzie wspomagane organami Voxa. Na jej czele stoi 
charyzmatyczny tomasz Organek. Wyraziste, błyskotliwie opisujące 
teraźniejszość teksty osadzone w pełnej cytatów i historycznych odnie-
sień muzyce, a także niezwykła ekspresja sceniczna stanowią o wartości 
zespołu. „czarna Madonna” to z jednej strony kontynuacja platynowego 
debiutu pt. „Głupi”, jak i krok w przód. „Organek” cytuje gatunki, kon-
wencje i klisze, które zbudowały muzykę XX wieku ale też i całą zachod-
nią popkulturę, z której ona wyrasta. tym razem jednak wszystko brzmi 
nowocześniej dzięki bardziej złożonej produkcji oraz współczesnym od-
niesieniom do tak odległych stylistyk jak punk czy country. W warstwie 
tekstowej  Organek  zdaje się dotykać najgłębszych pokładów swojej 
wrażliwości. stały skład grupy uzupełniają: basista Adam staszewski 
oraz perkusista Robert Markiewicz. trio okazjonalnie wspomaga obsłu-
gujący instrumenty klawiszowe tomasz Lewandowski.

ad

Kolumba 4, 2 luty, godz. 19, szczecin

fot. materiały prasowefot. materiały prasowe
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T o arcyzabawne przedstawienie jest jed-
nocześnie mariażem teatralnego 
warsztatu – wywodzący się z  al-
ternatywnego nurtu reżyser, 

pracuje tu z  zawodowymi aktorami. 
choć Jacewicz ma już kilkunastolet-
nie doświadczenie, wciąż operuje 
technikami przynależnymi dla of-
f-u. to zderzenie dwóch warszta-
towych światów wyraźnie widać, 
ale to absolutnie nie zarzut, lecz 
atrybut tej realizacji. Widziałem 
momenty, w  których aktorzy 
zmagali się z  zadaniami powie-
rzonymi przez reżysera, ale też 
sytuacje dokładnie odwrotne. 
Świetnym i  skutecznym zabie-
giem było wtłoczenie weń szeroko 
pojętego dystansu, i  to ewidentnie 
po obu stronach scenicznej barykady. 
efektem tego pojedynku są fenome-
nalne role całej czwórki zespołu, którzy 
bawiąc się ze sobą, bawią do łez publiczność. 
trzeba zobaczyć rozkapryszoną i  momentami 
słodko wkurzoną księżną Magdaleny stachowskiej–
Wrani. Pokładałem się ze śmiechu przy werbalnych zma-
ganiach Adama Kuzycza–Berezowskiego, czy mistrzowskich, teatralnie 
wręcz akrobatycznych, popisach Rafała Hajdukiewicza. Nie zawiódł 
także Maciej sikorski, nagrodzony w  grudniu ubiegłego roku „srebną 
Ostrogą” w konkursie „Bursztynowy Pierścień”. co ciekawe, obaj pano-
wie są świeżo po rolach w  pleciugowym „Disco macabre”, do którego 
zapuścili gustowne wąsiki, które świetnie wpisały się także w tę, osa-
dzoną w średniowiecznych realiach, produkcję. Wspomniany wcześniej 
dystans dotyczy niemal każdego aspektu tej realizacji – twórcy puszcza-

ją do widzów oko, ale nie czynią z tego absolutnie 
żadnej tajemnicy. I konwencja spektaklu i krój 

ról, pozwalają nawet na pełnoprawne „zgo-
towanie się” aktorów oraz sporą dozę 

improwizacji, także z udziałem publicz-
ności, która także ma w spektaklu do 

odegrania pewną rolę. Oryginalnie 
rozplanowano układ niewielkiej 
przestrzeni zamkowego teatru, 
wykorzystując każdy jej zaka-
marek – nieożywiony i ożywiony 
(kreacje akustyka i  oświetle-
niowca). Aktorzy grają między 
publicznością, i z publicznością. 
ta bliskość likwiduje (znów to 

określenie) dystans między sce-
ną a  widownią. ciekawie wypada 

warstwa muzyczna, konsultowana 
z  Lesją szulc. W  spektaklu usłyszy-

my wiele gatunków muzycznych, z tak 
uwielbianym przez Jacewicza i  jego te-

atrem Brama, archaicznym, białym śpie-
wem. Kostiumy sylwii Kaźmierzowskiej na-

wiązują do czasu akcji, ale w pewnych scenach 
w  których aktorzy wyraźnie zmagają się z  materią 

(materiałem?), także do wszędobylskiego dystansu. Michał 
Banasik ograniczył scenografię do minimum, której głównym elemen-
tem jest tryptykowy ołtarz, w którego skrzydłach wyświetlane są ani-
macje inspirowane oryginalnymi „Bardzo bogatymi godzinkami księcia 
de Berry”. Jeśli miałbym wytknąć nieudane pomysły, to mimo osobiste-
go zaangażowania w  aktualną politykę, nie uważam, by tak nachalne 
i  jednoznaczne jej uprawianie służyło produkcji. Nie zaprzeczam, poli-
tyczne odniesienia ubawiły mnie bezgranicznie, ale wyraźnie gryzą się 
z atmosferą spektaklu i jego głównym przesłaniem. 

Bohaterami spektaklu są Bracia Limbourg – niderlandzcy malarze, zajmujący się sztuką iluminowania rękopisów. W tekście Beniamina 
M. Bukowskiego poznajemy ich twórczość oraz wiele historycznych faktów, ale tak naprawdę to samodzielny traktat o sztuce i artyście, 
o miejscu mecenatu w twórczym procesie i jednocześnie, albo przede wszystkim o artystycznej wolności. Interpretacja Daniela Jacewicza 
przywołuje także wiele współczesnych symboli, z aktualną sytuacją polityczną w Polsce, w jednej z głównych czy wyrazistszych ról. 

Kulturoznawca, filozof miasta i przestrzeni, 
dziennikarz, założyciel niezależnego teatru 
Karton oraz kARtelu artystycznego. Rzecznik 
prasowy Muzeum Narodowego w szczecinie. 
związany z świnoujskimi festiwalami: 
Międzynarodowym Kampusem Artystycznym 
FAMA oraz Grechuta Festival. 

Daniel Źródlewski

Recenzje teatralne
Niesamowici bracia 

Beniamin M. Bukowski, „Niesamowici bracia Limbourg”, 
reż. Daniel Jacewicz, Teatr Piwnica przy Krypcie w Szczecinie

fot. Andrzej Krupiński



Waldemar ciszak, Michał Larek

MĘŻCZYZNA W BIAŁYCH BUTACH
Wydawnictwo:  czwarta strona 2016

N ie lubię kryminałów, tak więc by dać 
książce szansę, wpierw oceniłem ją 
pod kątem wizualnym. „Mężczyzna 
w  białych butach” ma sporo plusów. 

Na dzień dobry uderzyła intrygująca okładka. 
Format, wielkość czcionki i  jej krój też pozostają 
bez zarzutu. zachęcony pierwszym wrażeniem, 
postanowiłem przeczytać. szło dobrze, książka 
napisana jest przystępnym językiem. Intryguje, 
trzyma w  napięciu. Na pewno smaczku dodaje 
fakt, że oparta jest na faktach. Niestety, na tym 
zachwyty się kończą… 

Mam dziwne wrażenie, że autorzy za wszelką cenę 
chcieli udowodnić, że potrafią łączyć gatunki. 
Jak dla mnie, nie do końca im to wyszło. z jednej 
strony, poznajemy mordercę i stałego „bohatera” 
Magazynu Kryminalnego 997, który w  1991 roku 
grasował po Polsce gwałcąc i mordując chłopców. 
Dzięki autorom stoimy przy nim, gdy czeka na ko-
lejne ofiary, gdy obmyśla plan, gdy atakuje i gdy 
morduje. z drugiej strony, śledzimy działania policji, niczym Big Brother 
wchodzimy za nimi do komendy, zbieramy materiały, przesłuchujemy 

świadków, wiążemy wątki, widzimy ich porażki. 
super, ale autorom było mało – mamy więc jesz-
cze trzecią stronę; nagłówki prasowe, artykuły, 
przemyślenia dziennikarzy piszących o sprawie… 
Wszystko wspaniale, ale się to ze sobą straszliwie 
miesza i, chcąc nie chcąc, czytelnik zaczyna się 
gubić. Kto? co? Kiedy? W  istotnych momentach 
proza nagle się urywa, a pojawia się – ni w pięć, 
ni w  dziesięć – monolog prowadzącego sprawę… 
zaczynają przemawiać policjanci, którzy rozpra-
cowywali mordercę. Mówią o tym, co czuli, co ich 
męczyło i  co działo się po zakończeniu sprawy. 
Nagle mamy przedruk artykułu. czytelnik wciąż 
skacze w czasie i przestrzeni. Moim zdaniem trze-
ba było to poukładać. Mamy bowiem chaos. 

Lepsze jest wrogiem dobrego, „Mężczyzna w bia-
łych butach” jest tego dowodem. Łączenie kilku 
gatunków jeśli nie ma się doświadczenia szczygła, 
Kuźniak czy Hugo-Badera, to trochę za dużo jak 
na jeden tytuł. Uważam, że gdyby to poukładać, 

byłby bestseller. Potencjał bowiem jest, ale przez brak dobrego redak-
tora, do ręki dostajemy książkę ciekawą, ale nie wybitną. 

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) 

Rafał Podraza

reklama



Współwłaściciel agencji reklamowej 
„BONO” i “Bene sport centrum”, 
koordynator organizacji 15. Mistrzostw 
europy w Pływaniu oraz turnieju 
Pekao  szczecin Open, wielki 
miłośnik tenisa i innych sportów 
rakietowych.

Krzysztof Bobala

Dwanaście miesięcy

Och jak ja lubię te wszystkie plebiscyty publikowane na przeło-
mie roku. Najlepszy sportowiec, najpopularniejsza piosenka, 
czy też muzyczne odkrycie roku. Można spojrzeć w tył i raz 
jeszcze przypomnieć sobie co też się działo w tych minionych 

dwunastu miesiącach. Dyskusje przy świątecznych stołach, „mądre gło-
wy” tłumaczące swoje wybory z ekranów telewizyjnych czy komputero-
wych portali informacyjnych. Prestiż być gorszy nie może. I dlatego, jak 
co roku, pozwoliłem sobie przygotować własne podsumowanie - Jaki był 
ten 2016 rok w sporcie? 

chyba jednak nie najlepszy, bo przecież oczekiwania były ogromne. 
skończyło się średnio. sporty zimowe to całkowita klapa. to był jeden 
z  najgorszych sezonów naszych skoczków, biegaczy i  przedstawicieli 
biathlonu czy łyżew od lat. Miejsca pod koniec drugiej dziesiątki nikogo 
z kibiców nie usatysfakcjonują. Pamiętamy przecież zupełnie niedawne 
triumfy stocha, Kowalczyk czy Bródki. coś poszło nie tak w przygoto-
waniach i aż żal było oglądać ich starty. Na śniegu i lodzie nie poszło to 
zajrzyjmy do hal. 

Na początku roku ostrzyliśmy sobie zęby na sukces naszej reprezentacji 
w ręczną podczas mistrzostw kontynentu. Bo przecież byliśmy gospo-
darzami. Bo hale wypełniały się do ostatniego krzesełka wspaniałymi 
polskimi kibicami. I  wreszcie nasi gladiatorzy, którzy przez lata przy-
zwyczaili nas do horrorów na boisku, walki do ostatniej sekundy i wy-
granych zaledwie jedną bramką. W styczniu, niestety coś się popsuło 
i mistrzostwa skończyliśmy dopiero na siódmym miejscu. Apetyty były 
dużo większe. 

Wiosna to kilka sukcesów kolarzy i  lekkoatletów i słabe wyniki tenisi-
stów. Dla polskiego tenisa ten rok był naprawdę słaby. spadliśmy do 
niższych grup w  rywalizacjach drużynowych zarówno pań – Fed cup, 
jak i panów – Puchar Davisa. słaby występ na olimpiadzie i w turniejach 
wielkoszlemowych. trochę więcej uśmiechu zapewniła nam niezawod-

na Isia pod koniec sezonu triumfując w prestiżowym china Open i do-
chodząc do półfinału finału WtA w singapurze i młode polskie tenisist-
ki, które wygrały juniorski Fed cup. Ale generalnie – tenis na minus. 

I wreszcie olimpiada w Rio. Ile to miało być tych medali? Minimum wo-
rek. zapowiadali to działacze, trenerzy i częściowo także sami zawodni-
cy. Było jak było. Podobnie jak w Londynie, cztery lata wcześniej. Kilku 
faworytów zawiodło, kilku nie trafiło z  formą i  do tego jeszcze afera 
dopingowa wśród naszych ciężarowców. Może nie klapa, ale bez rewe-
lacji. Ale na szczęście były też perełki. Niezawodna Maja Włoszczowska, 
Piotr Małachowski, kajakarki, złote wioślarki Magdalena Fularczyk-Ko-
złowska i Natalia Madaj czy kolarz Rafał Majka. Ale prawdziwą gwiazdą 
igrzysk i całego 2016 roku jest dla mnie Anita Włodarczyk. Nieprawdo-
podobny sportowiec i człowiek. to co robiła w swojej konkurencji przez 
cały rok, było niesamowite. czterokrotnie biła rekordświata, wygry-
wała wszędzie, gdzie się pojawiła i w przepięknym stylu zdobyła złoto 
w Rio. Absolutna dominatorka. 

Na koniec zostawiłem sobie jeszcze jeden pozytyw minionego roku. 
Bo przecież, my kibice, nie możemy tylko narzekać. to przedstawiciele 
piłki nożnej. sam jestem w szoku, że to piszę, ale to właśnie reprezen-
tanci piłki nożnej (za którą przecież specjalnie nie przepadam) są dla 
mnie, obok Anity Włodarczyk, bohaterami 2016 roku. Doskonały Ro-
bert Lewandowski, który nie tylko zachwyca grą na boisku, ale stał się 
wraz z żoną prawdziwą ikoną popkultury. Reprezentacja Polski i trener 
Nawałka, którzy pokazali, że można walczyć z  najlepszymi jak równy 
z równym i dostarczyli nam mnóstwa emocji zarówno podczas euro we 
Francji jak i meczów eliminacyjnych. I wreszcie naprawdę zupełnie nie-
spodziewana postawa warszawskiej Legii i jej historyczne zwycięstwa 
w  Lidze Mistrzów i  awans do Ligi europy. I  niech tak zostanie, niech 
trwa. A za rok, mam nadzieję, będę wspominał sukcesy nie tylko piłka-
rzy, nie tylko lekkoatletów, ale także przedstawicieli mojego ukochane-
go tenisa.

84 Felieton





Od lewej: Dariusz Jiers i Kamil typek (Marena Wellness & spa)
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seat dla Pogoni
W związku z umową partnerską pomiędzy sPR Pogoń Baltica szczecin, 
a seat Krotoski-cichy szczecin  klub otrzymał do swojej dyspozycji samo-
chód marki seat Leon. W uroczystym wręczeniu kluczyków wziął udział I 
trener Adrian struzik oraz kierownik salonu seat w szczecinie Maciej Bo-
ruc. Auto zostało odpowiednio obrandowane zarówno w logosy sponso-
ra, jak i klubu z charakterystyczną piłką na tyle, co na pewno wyróżniać 
się będzie na ulicach miasta.

ad

Od lewej: Maciej Boruc i Adrian struzik

Obaj panowie w przekazanych samochodzie

fot. materiały prasowe

Akcja dla życia
Okazuje się, że każdy może być superbohaterem – takim, który niesie po-
moc, gdy ktoś jej naprawdę potrzebuje. tacy właśnie ludzie zebrali się 
w Marena Wellness & spa w Międzywodziu, by wziąć udział w imprezie 
charytatywnej „Dzień dawcy szpiku dla Kamili i  Innych”. Kamila Barsz-
czewska to chora na nowotwór 34-letnia mieszkanka Grzybowa, która 
zainicjowała akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku wśród miesz-
kańców Kołobrzegu. Wspierani przez fundację DKMs i centrum Krwio-
dawstwa ze szczecina uczestnicy akcji oddawali krew i wymazy, a przy 
okazji świetnie się bawili, bo organizatorzy zadbali o liczne atrakcje, np. 
festyn świąteczny, pokazy, występy czy licytacje. tego dnia każdy miał 
poczucie, że zrobił coś dobrego.

kt

Od lewej: Kamila skiba (Marena Wellness & spa), Grzegorz Matlak, Michał 
Milowicz, Artur szulc, Kamila Barszczewska, Adam Asanov (Piersi)

Od lewej: Urszula Kania, elżbieta Fabijańska, Krzysztof Lenard (Marena Wellness & spa)

Od lewej: prezes DLB Jerzy Janawa, burmistrz gminy Dziwnów Grzegorz 
Jóźwiak, Kamila Barszczewska ze zwycięzcami biegu, Marek Kryjom 
(Mały z Piersi), tomasz Kucharski, Marek Kolbowicz (sportowiec)

fot. Dagna Drążkowska

Od lewej: Dariusz Baranik (tVP1), Jolanta 
Fabijańska (Marena Wellness & spa)

Krzysztof Drabik (żonglerka barmańska, 
zwycięzca nagrody publiczności Mam talent)

sportowcy: Artur Bugaj i Grzegorz Matlak

Kamila Barszczewska z córką Marysią



Kroniki

Włoski szyk
Bardzo miłe wspomnienia z prezentacji nowej kolekcji wiosna/lato 2017, 
mają wszyscy, którzy pojawili się w salonie Weekend MaxMara. W roli 
modelek wcieliły się klientki salonu, kibicowali im znajomi i przyjaciele. 
Nie zabrakło także sztandarowych przysmaków włoskiej kuchni, o które 
zadbały właścicielki. Można było posmakować oryginalnej szynki par-
meńskiej czy Parmigiano Reggiano z  obowiązkową lampką Prosecco. 
Było modnie, stylowo i bardzo smacznie! 

im

Od prawej: Beata Fedorowicz (BKF Fedorowicz) z przyjaciółką

Anna Karbowińska i Krystyna Figura-zdanowicz - właścicielki w MaxMara i MaxMara Weekend

fot. Dagna Drążkowska

Od lewej: Dorota Juszczak z mamą Donatą, Anna Bojarska, zbigniew Paszkowski, Witold Gawina

Klientki i wielbicielki MaxMary uważnie przyglądały się wiosenno-letniej kolekcji

Od lewej: Bogna skarul, zbigniew skarul (Oskar Wegner), architekci zbigniew i Barbara Paszkowscy

Kaja Boygard

Magdalena strzelecka

Izabela Magiera (Magazyn Prestiż)

Bogna skarul (Polska Press)

Jolanta Gruszka – modelka i klientka MaxMary

Urszula zbyszewska
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Marszałek Olgierd GeblewiczMagda steczkowska uświetniła wieczór

sylwia Różycka, aktorka, Piotr Bumaj,aktor, Matylda Kotlińska, scenograf

Wigilia przedsiębiorców
Jak co roku przedsiębiorcy, samorządowcy, ludzie biznesu oraz pod-
opieczni domów dziecka i ośrodków wychowawczych spotkali się by spę-
dzić wspólnie czas przed Świętami Bożego Narodzenia. Kolejna Wigilia 
Północnej Izby Gospodarczej odbyła się na zamku Książąt Pomorskich. 
Imprezę poprowadziła Adrianna Góralska, aktorka szczecińskiego teatru 
Polskiego a gwiazdą wieczoru była wokalistka Magda steczkowska. tym 
razem prezenty powędrowały do podopiecznych w Niemieńsku i stargar-
dzie.

ad

Od lewej: Piotr tomaszewicz (developer), Krzysztof smereczyński, Joanna stępień

Od lewej: Jerzy Bogacki (DDB Bogacka), Adam Orszulak 

fot. Dagna Drążkowska

Premiera idealna
Ostatnia premiera 2016 roku w teatrze Polskim odbyła się w mistrzow-
skim stylu. Na scenie dramat Maksyma Gorkiego, wyśmiewający miesz-
czański styl życia w reżyserii rewelacyjnego Antona Malikova. Świetnie 
zagrany spektakl został gorąco przyjęty przez publiczność. Idealne za-
kończenie premierowego roku przeniosło się później za kulisy.

ad

Anna siergiej, Dariusz Więcaszek (prezes PIG), Adam Grochulski

Robert Wabich i  Katarzyna 
Bieschke-WabichKarolina Gradowska,teatr Polski, Michał Pabian,dramaturg

Od lewej: Alicja Redlarska, teatr Polski, Oskar Papierski, Karolina Gradowska,teatr PolskiAnton Malikov, reżyser, państwo Połomscy

fot. Włodzimierz Piątek



Kroniki

Premiera na pointach

Biało-czarne otwarcie

W Operze na zamku odbyła się premiera spektaklu „Dziadek do orze-
chów” w choreografii Karola Urbańskiego. Balet dla dzieci i dorosłych 
zakończył tanecznym krokiem rok 2016 w szczecińskiej Operze. Wybór 
dzieła był dla dyrektora szczecińskiej sceny oczywisty. Bajki zawsze krze-
pią i pozwalają szerzej spojrzeć na nasze życie. Przy okazji są wspaniałą 
rozrywką.

ad

Podczas otwarcia salonu Blanco&Negro na gości czekała moc atrakcji, 
m.in. pokaz mody, konkursy z nagrodami i atrakcyjne zniżki na zakupy. 
Publiczność podziwiała nie tylko suknie ślubne z  najnowszych kolekcji 
europejskich projektantów, ale także sukienki rodzimych, szczecińskich 
twórców i nowe marki, w tym projekty Kasi Hubińskiej, Joanny Burdasz 
i Dominiki Kujawy. Właściciele salonu stworzyli wielkie wydarzenie mo-
dowe, pomagając gościom nie tylko w  doborze wyjątkowej garderoby, 
ale także stylowych dodatków. 

kt

Od lewej: stephanie Nabet i Karolina cichy-szromnik 

Od lewej: Pedro Rizzi i Patryk Kowalski

Projektantka yasmine Iman Borgott (trzecia od lewej) z modelkami

Vladyslav Golovchuk i Nayu Hata

Projektantki, od lewej: Kasia Hubińska i yasmine Iman Borgott

Od lewej: Agnieszka sitnik, Jolanta Wicher, 
Grzegorz Piepke, prezenter Radio eska szczecin

Licytacje gadżetów koszykarskich 
cieszyły się dużym powodzeniem

Od lewej: Paulina Ulińska, właściciel 
firmy dekoracyjnej, Joanna Bańda, 
Dyrektor Finansowy HKL sp. z o.o.

cheerleaderki dały popis 
swoich umiejętności

Fragment „Dziadka do orzechów”

fot. Opera na zamku i Piotr Gamdzyk
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Wilki dla Victorii
Wyjątkowy mecz King szczecin-MKs Dąbrowa Górnicza wygrany przez 
Wilki Morskie 82:79 okazał się wielkim zwycięstwem także z innego po-
wodu. Podczas spotkania przeprowadzono licytacje gadżetów koszykar-
skich, kiermasz ozdób świątecznych i zbiórkę pieniędzy na ratowanie 
nóżek małej Victorii Komady. Akcję wsparł też Jarosław Fojut, piłkarz 
Pogoni szczecin. Wstęp na mecz był wolny: bilet-cegiełkę można było 
otrzymać w zamian za jakikolwiek datek. Ligowy pojedynek dostarczył 
wielu emocji, a kibice nie pozostali dłużni – podczas spotkania udało się 
uzbierać aż 20783,73 zł na pomoc dla dziewczynki. 

kt

Victoria Komanda z mamą i Piotrem Wilento (Wilki Morskie)

Piękne tancerki w świątecznych strojach zagrzewały publiczność do kibicowania

fot. Jakub Bessarab
89 



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
Kancelaria Skotarczak, Dąbrowski, Olech, ul. Narutowicza 12
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 
 
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki, Ustowo 56
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 i Ustowo 56
Harley Davidson, ul. Gdańska 22A 
Holda Jeep i Lncia, ul. Gdańska 7 
Honda Głuchy, 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
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
Vetico, ul. Wita Stwosza 13
Władca Języków, ul. W. Polskiego 48/2 
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Zapol, ul. Piastów 42

Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48 
Caterina, pl. Zgody 1F
Clochee, ul. Bogusława 10/2
Centrum Mody Ślubnej, ul. Krzywoustego 4
CH Kaskada (informacja), al. Niepodległości 36
Elements, Warzymice 200
EnergySports, ul. Welecka 13
Escada, al. W. Polskiego 22
Fashion House, ul. Piastów 72 
Hexeline, CH Galaxy, parter 
Henri 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 
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
Mia&Charlie, ul. W. Polskiego 35/3
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43 
Olsen, CH Kaskada
Pink & blue baby store, ul. Bogusława 42/1
Portfolio, ul. Rayskiego 23/11 
Rosenthall, CH Kaskada i ul. Bogusława X 15/1a 
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80
Stoprocent, ul. Krzywoustego 72
Wineland, ul. W. Polskiego 70
Wine Center, ul. Bogusława X 37/U2
Vin 28, ul. Rayskiego 28
Vip Colection, ul. W. Polskiego 22 
Via di moda, ul. W. Polskiego 20
5 Plus, ul. Jagiellońska 5
 
NIERUCHOMOŚCI 
 
Atelie Nieruchomości, ul.Jagielońska 82/1 
Calbud, ul. Kapitańska 2
Droński Nieruchomości, Baszta 
Extra Invest, al. W. Polskiego 45
In House, ul. Bolesława Śmiałego 39
Litwiniuk Property,al. Piastów 30
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15 
SGI Baltis, pl. Hołdu Pruskiego 9
Siemaszko, ul. Powstańców Wielkopolskich 91A
Tomaszewicz Development, ul. Kaszubska 20/4 
 
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 i ul. Felczaka 18A
DermaDent, ul. Kazimierza Królewicza 2L/1
Dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
Dr Hamera, Storrady-Świętosławy 1c
Dr Osadowska, al. Piastów 30 
Engel&Hajdasz Ginekologia, ul. 5-go Lipca 3/1
Estedent, ul. Mickiewicza 49A 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18
Gabinety Grzeszewscy, ul. Duńska 96/LU1
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10 i ul. Czwartaków 3
Klinika Stomatologiczna Koryzna, ul. Sienna 4/1
Klinika Zawodny, ul. Ku Słońcu 58
Kolmed, ul. Mazurska 7
Laser, ul. Batalionów Chłopskich 49A 
Laser Medi – Derm, ul. Kasprzaka 2c 
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
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
Optegra, ul. Mickiewicza 140 
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 
Specjalistyczny Gabinet Lekarski, ul.Emilii Plater 11/I

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
Instytut Image, ul. Maciejkowa 37/U2 
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 
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Royal Studio, ul. Łokietka 7/10U
Royal Thai Massage, ul. Sienna 5
Ortho Sport, ul. Wąska 16 
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
Mojo, pl. Batorego 4 
Rocker Club, ul. Partyzantów 2 
 
HOTELE 
 
Atrium, al. W. Polskiego 75
Aurora, Międzyzdroje 
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30
Dana, al. Wyzwolenia 50 
Dworski, ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice 
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7 
Novotel, al. 3 Maja 31 
Park Hotel, ul. Plantowa 1
Plenty, ul. Rynek Sienny 1 
Radisson Blu, pl. Rodła 10
Rycerski, ul. Potulicka 1 
 
SPORT I REKREACJA 
 
Astra Szkoła Tańca, al. Wyzwolenia 85
Aquarium, ul. Jemiołowa 4A 
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 
RKF, ul. Jagiellońska 67
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
2-be-fit, al. W.Polskiego 70 
 
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, ul. Bogusława 
B&M, al. W. Polskiego 43
Bella Moda, ul. Bogusława 13/1 
Betty Barclay, CH Galaxy
Blue Steed Outlet, al. Papieża Jana Pawła II /U1
Boutiqe Chiara, ul Bogusława 11/1 i 12/2 

KAWIARNIE 
 
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
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
 
RESTAURACJE / PUBY 
 
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6
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 
Chałupa, ul. Południowa 9 
Chief, ul. Rayskiego 16
Clou, Wielka Odrzańska 18 
Colorado, Wały Chrobrego 1A 
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
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
Matejki 8, ul.Matejki 8
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
Pierogarnia Kaszubska, pl. Zgody 1
Piwnica Kany, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska
Portofino, ulJana Pawła II 42 
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7 
Restauracja „Ricoria”, ul. P. Wielkopolskich 20 
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9 
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
To i Owo, ul, Zbożowa 4
Tokyo Sushi’n’Grill, ul. Rynek Sienny 3 
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska
Unagi, ul. Rynek Nowy 2
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 
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy 
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec 
Cosmedica, ul. Leszczynowa (CH Rondo) 
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Cosmetica Rosa, ul. Wielkopolska 27
C.M.C. Klinika Urody, ul. Bohaterów Warszawy 109/4 






