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„Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać”. 
Tak śpiewał Zbigniew Wodecki na premierze fenomenalnej operetki 
„Żołnierz królowej Madagaskaru” w  Operze na Zamku. Było to jakieś 
dwadzieścia parę lat temu. Czy wtedy porwała mnie magia opery? 

                              A może wtedy, gdy zobaczyłam Ewę Filipowicz-Kosińską w niezapomnianej 
roli Carmen? Byłam także wielbicielką musicalu „Rent”, nie policzę ile razy go ogląda-
łam…                                                                                                                                                                                                       

Pretekst do tych wspomnień jest nie byle jaki, bowiem w tym roku Opera na Zamku 
obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Ale zacznijmy od początku. Ojcem całego sukcesu 
był nieżyjący już Jacek Nieżychowski. W 1957 roku powrócił do rodzinnego Szczecina, 
by utworzyć operetkę. Zaczął kompletować zespół, nie tylko artystów ale i przyjaciół. 
Od samego początku związana z  nim była Irena Brodzińska – śpiewaczka, aktorka 
i tancerka, mama primadonny Grażyny Brodzińskiej. Okrzyknięta pierwszą damą w hi-
storii szczecińskiej operetki. 

Początki były trudne. Skromny lokal w sali gimnastycznej dała… Milicja Obywatelska. 
25 stycznia 1957 roku odbyła się pierwsza premiera muzycznego przedstawienia. Była 
to „Kraina uśmiechu” Franza Lehara. – Doskonale pamiętam tę premierę – wspomina 
Irena Brodzińska. – Zima, przeraźliwy ziąb, między sceną a widownią w suficie była 
dziura. My w eleganckich, wydekoltowanych sukniach, widzowie siedzieli w futrach, 
a z dachu sypał autentyczny śnieg! Miała to być tymczasowa lokalizacja. To „tymcza-
sem” trwało ćwierć wieku. – Kochaliśmy naszą publiczność i ona tę miłość odwzajem-
niała. Teatr był naszym życiem! 

Ważną postacią w biografii szczecińskiej opery jest Warcisław Kunc. Gdy był dyrekto-
rem na dziedzińcu zamku ruszyły Letnie sezony operowe, a następnie hit, czyli Między-
narodowy Turniej Tenorów. Oprócz klasycznego repertuaru oglądać można było nowa-
torskie musicale i spektakle z udziałem i w reżyserii polskich gwiazd. Za czasów Kunca 
opera rozpoczęła też wielką przebudowę. Inwestycja była takrozległa, że na czas re-
montu zdecydowano, by wybudować tymczasową siedzibę.

Dzisiaj scena szczecińskiej opery kontynuuje idee poprzedników. Jacek Jekiel, obecny 
dyrektor swoją funkcję pełni od 2014 roku. Trafił tutaj w bardzo trudnym momencie. Re-
mont siedziby, utknął wówczas w martwym punkcie. Dotrzymanie terminu wyznaczone-
go na 2015 rok było mocno zagrożone. Jednak dzięki determinacji i ciężkiej pracy całego 
zespołu udało się. Po sześciu latach „emigracji” wrócili do mainstreamu artystycznego. 

– Nasze produkcje potwierdzają, że remont się opłacał. Wystarczy poczytać recenzje 
przedstawień. Są najczęściej wręcz entuzjastyczne i jasno wynika z nich, że to, co robi 
Opera to najważniejsze wydarzenia nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie. Pokazuje-
my tym samym, jak dobrą pozycję ma Szczecin – mówi Jacek Jekiel. 

Opera na Zamku, zachwyca wyglądem i przyciąga wartościowymi wydarzeniami. Przy-
znam, że z dużym zainteresowaniem czekam na premierę „Crazy for You”. Jacek Jekiel 
zapewnia, że będzie to spektakularny musical, stworzony w hołdzie tym, którzy 60 lat 
temu dokonali cudu i stworzyli nam Operę, z której jesteśmy dumni.

Miłej lektury!
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Współwłaściciel agencji reklamowej 
„BONO” i “Bene Sport Centrum”, 
koordynator organizacji 15. Mistrzostw 
Europy w Pływaniu oraz turnieju 
Pekao  Szczecin Open, wielki 
miłośnik tenisa i innych sportów 
rakietowych.

Krzysztof Bobala

Zimowe 
wyznania kierowcy

mija właśnie kolejny luty mojego życia, a ten miesiąc to oczy-
wiście kolejna szansa na wyjazd narciarski. Tym razem 
w  bardzo licznym, kilkunastoosobowym gronie. Rodzina 
i  zupełnie solidna grupa najbliższych przyjaciół. Wybór 

padł na Austrię i  dolinę Zillertall, w  której jeszcze nie byłem (znaczy 
w dolinie, a nie w Austrii). Wyposażeni w sprzęt i samochody (ogromne 
podziękowania dla Małgosi i Janusza za pomoc w logistyce transportu) 
ruszamy bladym świtem. Do przejechania jakieś dziewięćset pięćdzie-
siąt kilometrów, a samochodowa nawigacja pokazuje, że będziemy na 
miejscu około 13.00. Super. Nastroje w podróży dopisują. Dużo dobrej 
muzyki i mniej lub bardziej znane dowcipy pozwalają z uśmiechem po-
konywać kolejne kilometry. Do czasu! Pierwszy korek na drodze i  już 
ekran nawigacji pokazuje, że dojedziemy pół godziny później. Potem 
kolejny przestój, jakiś wypadek, który musiał się zdarzyć właśnie na 
naszej autostradzie i to jeszcze w tym samym kierunku w którym zmie-
rzamy. Muzyka już tak nie cieszy, dowcipy przestają być śmieszne, a py-
tanie – daleko jeszcze? – rzucone przez jednego z pasażerów jadących 
w trzecim rzędzie naszego busa, wywołuje złość kierowcy, czyli moją. 
I  znowu stoimy. Z  tylnych rzędów słyszę wyrzuty, że ktoś się przed 
nami bezczelnie wepchnął do kolejki. Najpierw grzecznie błyskam na 
niego długimi, potem już mniej grzecznie trąbię. Mijają kolejne minuty. 
Nawigacja pokazuje, że dojedziemy dopiero po szesnastej. Znowu po-
nad jedenaście godzin w podróży. Obiecuję sobie, że to już mój ostatni 
wyjazd, że już nigdy. Po co się męczyć? Po co denerwować? Wreszcie 
docieramy do celu. Już kiedy wjeżdżam w dolinę i po obu stronach drogi 
mam piękne góry, nastrój się trochę poprawia. Po pierwszym piwie wy-

pitym do kolacji mówię, że jest nieźle. Rano kiedy wyjeżdżam na stok 
umawiam się już na wyjazd w przyszłym roku. Magia gór, magia nart. 
Pomieszanie sportu, przepięknych widoków i odpoczynku. No i oczywi-
ście szpan i lans. Najnowszy sprzęt narciarski i prawdziwa rewia mody. 
Kolorowe, mocno odblaskowe stroje tysięcy osób, codziennie odbijają 
się od bieli śniegu na wszelkich możliwych stokach. Żyjące od rana nie-
zliczone bary i  schroniska, setki wyciągów z  obsługą, wożące prawie 
z każdego miejsca ski-busy, działające hotele, apartamenty i dyskoteki. 
To w Austrii prawdziwy przemysł. Widać to na każdym kroku. Niepraw-
dopodobna skala inwestycji w nowoczesną infrastrukturę dla potrzeb 
narciarzy przyjeżdżających z całej Europy. Niezwykle sprawne systemy 
dostępu na wyciągi z nie tanimi przecież karnetami, czy naśnieżanie, 
które pozwala bardzo wydłużyć sezon. Dlaczego można to zrobić w Au-
strii, Włoszech, Szwajcarii, a nie można u nas. Mamy piękne góry, mamy 
osoby i  firmy chętne do inwestowania w  infrastrukturę na stokach. 
Ale mamy też protestujących ekologów i „polskie piekiełko”, które, jak 
w  wielu innych dziedzinach życia, nie pozwala się dogadać pomiędzy 
zarządzającymi istniejącymi wyciągami czy właścicielami gruntów. 
I dlatego jest biednie, przestarzale, a powiedzenie „każdy sobie rzepkę 
skrobie” sprawdza się tutaj w stu procentach. Czesi i Słowacy pokazali, 
że można. U nas pewnie ten proces potrwa jeszcze wiele lat, a szkoda. 
Szkoda uciekających pieniędzy, szkoda miejsc pracy. Ale mi najbardziej 
szkoda, że zamiast czterystu kilkudziesięciu kilometrów, które dzielą 
Szczecin od polskich gór, musimy dzisiaj pokonać ich dwa razy tyle, aby 
zimowy urlop spędzić w cywilizowanych warunkach. W przyszłym roku 
znowu Austria!

PIERWSZA PRYWATNA
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

od 1983 roku
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reklama

Sklep z  akcesoriami dla dzieci 
i  niemowląt, w  którym znajdzie-
my między innymi: kocyki do wóz-
ka i  łóżeczka, śpiworki, kosze na 
zabawki, poduszki o fantazyjnych 
kształtach, ręcznie szyte maskot-
ki, spersonalizowane misie, kotki 
czy literki oraz apaszki, kominy 
i wiele więcej. Wszystko to wyko-
nane z delikatnych tkanin i utrzy-
mane w  pięknej kolorystyce. Nie 
zabraknie tu również urodzino-
wych dodatków, np. kartek, balów 
z  helem, fontann i  świeczek na 
tort, a także oryginalnych prezen-
tów szytych na zamówienie.
C.H. Fala, 
al. Wyzwolenia 44a, box 115

Nowy gabinet, wyróżniający się 
tym, że można w nim skorzystać 
z usług dietetyka i coacha jedno-
cześnie. Oparta na racjonalnym 
żywieniu oraz zaleceniach lekar-
skich dietoterapia jest tu umie-
jętnie łączona z  coachingiem, 
czyli indywidualnym wsparciem 
w  procesie zmiany. Pacjent uzy-
ska tu pomoc przy redukcji masy 
ciała, zmianie nawyków żywie-
niowych, a  także zapobieganiu 
i  leczeniu chorób dietą. Może 
poddać się badaniu składu ciała 
oraz skonsultować sposób ży-
wienia.

Szczecin, ul. Tkacka 69/9

Buena 
Pinta

… oznacza z hiszpańskiego między 
innymi sytuację z góry skazaną na 
sukces i smakowite jedzenie. Taki 
ma być nowy lokal na kulinarnej 
mapie Szczecina, łączący potra-
wy z najlepszych polskich produk-
tów regionalnych z tradycją kuch-
ni Półwyspu Iberyjskiego. Oprócz 
dań restauracyjnych znajdziemy 
tu również tapas bar z przekąska-
mi w  stylu hiszpańskim, a  iberyj-
ski akcent wprowadzono także do 
karty drinków i napojów, w której 
zagościły między innymi hiszpań-
skie i portugalskie wina czy kawa 
Cafe Saula Delicatto.

Szczecin, ul. Śląska 12

Świat 
Julii

AWO Dietetyka 
i Coaching

Miejsce oferujące szeroki wybór 
asortymentu sportowego, pora-
dy wykwalifikowanych trenerów 
sportowych, a także profesjonalną 
pomoc w doborze odpowiedniego 
sprzętu. Sklep powstał z  myślą 
o wymagających klientach, dla któ-
rych zgromadzono produkty topo-
wych marek, między innymi: chu-
sty wielofunkcyjne Buff, akcesoria 
terapeutyczne Blackroll i sportowe 
Inov-8, Nike, Adidas, Reebok czy 
Asics. Pomocą służy także diete-
tyk z wieloletnim doświadczeniem, 
który wykona analizę ciała i ułoży 
odpowiednią dla nas dietę. 

Szczecin, ul. 5 Lipca 38

Sport 
Shop

PIERWSZA PRYWATNA
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

od 1983 roku
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Krzywym
Nie ma coś szczęścia w  nowej pracy Warcisław Kunc, wieloletni dy-
rektor Opery na Zamku. Tym razem chodzi o  Operę Bałtycką, której 
obecnie szefuje. Od kilku lat trwa tam spór o  wynagrodzenia. Sprawa 
jest w sumie trywialna: pracownicy, zrzeszeni w czterech związkach za-
wodowych uważają, że zarabiają za mało i chcą podwyżek, a dyrekcja 
próbuje się temu przeciwstawić. Co ciekawe nikt, w tym także dyrekcja 
nie zaprzecza, że zarobki są naprawdę niskie. Nie ma jednak budżetu, 
by spełnić słuszne oczekiwania załogi. Spór trwa od lat, z jego powodu 
pracę stracił poprzedni dyrektor. Kunc, choć rządzi dopiero od 1 wrze-
śnia 2016 – też już może ją stracić. Związkowcy od dłuższego czasu, co 
rusz ogłaszają strajk i go zawieszają. 4 lutego po raz pierwszy nie zdą-
żyli jednak zawiesić, bo dyrektor zareagował szybciej od nich – odwołał 
Traviattę wskazując jako winnego związki 
zawodowe.

Sprawa jest trudna. Opera Bałtycka do-
staje dotację od marszałka. Resztę musi 
wypracować sama. Im więcej i  lepiej bę-
dzie grać tym więcej zarobi. Jak nie będzie 
grać, nie zarobi nic. Niestety zbyt wysokie 
obciążenia umów o  pracę – powodują, 
że w  Polsce pracodawcy często mają do 
wyboru – albo umowy o pracę albo utrzy-
manie firmy. I  nie dotyczy to tylko pry-
watnych firm, ale i  instytucji, które też 
mają ograniczone budżety. Od nowego 
roku wzrosła płaca minimalna, a co za tym 
idzie obciążenia fiskalno-zusowskie. Skut-
ki tego już odczuwa wiele firm, ratując się 
często karkołomnymi optymalizacjami 
podatkowymi, cichymi umowami z  pracownikami albo zwolnieniami. 
Niestety – w Polsce największymi przeciwnikami umów o pracę, a  jed-
nocześnie zwolennikami tzw. umów śmieciowych są politycy PiS i Soli-
darność. Nie są w stanie przyjąć do wiadomości, że obniżenie obciążeń 
fiskalno-zusowskich (a nie samych wynagrodzeń) z pewnością zniosłoby 
barierę dla powszechnego zawierania takich umów, bo przede wszyst-
kim firmy byłoby na nie stać. Gwoli sprawiedliwości trzeba przyznać, że 
inne partie nie były tutaj lepsze. Opera Bałtycka jako instytucja publicz-
na raczej więc nie ma pola do manewru. I choć spór trwa już ponad dwa 
lata to z pewnością rosnące koszty pracy nie ułatwią jego zakończenia.

No i wreszcie sam Warcisław Kunc. Przez lata kierował Operą na Zamku 
w Szczecinie. W zasadzie połowę swojego zawodowego życia. I to dwu-

krotnie. Za jego drugiej kadencji opera rozpoczęła wielką przebudowę. 
Inwestycja – dzięki unijnej dotacji – była tak rozdmuchana, że na czas 
remontu zdecydowano, by po drugiej stronie Odry wybudować tymcza-
sową siedzibę opery. Za blisko 70 mln zł opera została całkowicie prze-
budowana stając się niezwykle nowoczesną instytucją. Jesienią 2015 
roku odbyło się jej uroczyste otwarcie, a tymczasowa siedziba została 
wydzierżawiona jako sala koncertowa.

Zakończenia wielkiej inwestycji nie doczekał jednak sam Kunc, który zre-
zygnował z kierowania w 2011 roku po tym jak marszałek województwa 
zarzucił mu nieprawidłowości i opóźnienia w inwestycji. Sprawę skiero-
wano do prokuratury, urzędu kontroli skarbowej i rzecznika dyscypliny 

finansów publicznych. Jak się później oka-
zało wszystkie postępowania skończyły 
się na niczym.

W trakcie swojej pracy Kunc zyskał opinię 
osoby trudnej i kontrowersyjnej. Mimo to 
właśnie za jego kadencji opera zmieniła 
się nowoczesną instytucję. Kunc szu-
kał nowatorskich rozwiązań, ale przede 
wszystkim wyprowadził operę do publicz-
ności. Na dziedzińcu zamku ruszyły Letnie 
sezony operowe, a następnie wielki szcze-
ciński hit, czyli Międzynarodowy Turniej 
Tenorów, który nawiązuje do średnio-
wiecznych turniejów bardów i śpiewaków. 
Pozycja w  regionie i  sukcesy na pewno 
miały wpływ na decyzję, by wydać tak 
dużo pieniędzy na rozbudowę instytucji, 

o takim luksusie jak stawianie tymczasowej siedziby nie wspominając. 
Dzisiaj scena szczecińskiej opery, choć nie tryska innowacyjnymi pomy-
słami to z  lepszym lub gorszym skutkiem kontynuuje idee poprzedni-
ków.

Tym bardziej ciekawe jak zakończy się długoletnia wojna w Operze Bał-
tyckiej. Z jednej strony wykształceni muzycy mają prawo do godziwych 
zarobków, z  drugiej – daleko jej do innych scen, w  tym szczecińskiej. 
Każdego dyrektora można zmienić, tylko co dalej? Pamiętam jak przed 
laty na ekrany kin wchodził musical Lloyda Webbera „Upiór w Operze”. 
W Operze na Zamku, którą kierował wtedy Kunc odbyła się lokalna pre-
miera. Może Andrew Lloyd Webber napisze teraz drugą część. Tytuł już 
jest. „Strajk w Operze”.

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

Felieton
Rysunki: Grzegorz Dolniak
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okiem
W Polsce pojawiła się nowa moda, nowy obyczaj, albo nowa – świecka 
tradycja. Jak zwał, tak zwał. Nazywa się to „siekierezada” (od tytułu 
modnej przed laty powieści Edwarda Stachury). Polacy, dzięki nowym 
przepisom    chwycili za piły oraz siekiery i  tną drzewa, lasy, zagajniki 
oraz puszcze na potęgę. Od rana do nocy słychać warkot pił spalinowych 
i głuchy odgłos siekier. Stało się to tak powszechne i masowe, że Polski 
Komitet Olimpijski zastanawia się czy nie zgłosić do programu kolejnych 
letnich albo zimowych igrzysk nowej dyscypliny pt. „cięcie drzewa” na 
czas. Ulubionym hasłem stało się „drzewa cięcie super zajęcie”. Trenerki 
i trenerzy fitness już opracowali specjalne zestawy ćwiczeń jakie moż-
na wykonywać przy okazji unicestwiania kolejnego drzewa, pojawiły 
się specjalne diety dla drwali a  styliści 
proponują nowe kolekcje ubrań. Pojawiła 
się na rynku specjalna wódka „Drwalów-
ka”, która w  większych ilościach ścina 
z nóg, piwo mocne „Drwalowe” z hasłem 
reklamowym „polskiego drwala tylko ono 
powala”   oraz drink pt. „piła spalinowa” 
– spirytus z  sokiem z  brzozy zagryzany 
trocinami. W  radio najczęściej słuchacze 
proszę o  nagrania punkowego zespołu 
sprzed lat – „Siekiera” a w tv mają powta-
rzać co tydzień sztukę pt. „Rozmowy przy 
wycinaniu lasu”. Hymnem drwali stała się 
natomiast przeróbka pewnej „zakazanej 
piosenki” z czasów okupacji. Brzmi ona te-
raz tak: „siekiera, motyka, bimber, szklan-
ka w dzień i w nocy wycinanka, siekiera, 
motyka, piłka, nóż, nowe drzewo leży już”.

Przez lata kiedy szczecinianie wracali ze 
Śląska lub Krakowa wzdychali głośno: „u nas dzięki Bogu nie ma smogu!” 
I  stojąc na jednym z  czterech peronów Dworca PKP Szczecin Główny 
wdychali pełną piersią powietrze pełne wiatru od Bałtyku i nadmorskie-
go jodu. Bo takie niby miało być w mieście. Aż tu nagle okazuje się, że 
to wszystko kłamstwo. Bo gruchnęła wieść – w Szczecinie mamy smog! 
I to taki jak cholera! Furorę zaczęła robić aplikacja na „komórkę” poka-
zujące w których rejonach miasta i o ile procent są przekroczone normy 
zanieczyszczenia. I wyraźnie widać było, że najgorzej jest na ulicy Piłsud-
skiego. Takie było nasilenie pyłów, że aż dziw, że jeszcze tam ktokolwiek 
żyje! Potem swoje opinie zaczęli wydawać specjaliści. I  jak to zwykle 
bywa gdzie dwóch Polaków, tam trzy różne zdania na ten sam temat. 
Jedni twierdzili, że w Szczecinie mieliśmy przez ostatnie dni do czynienia 

z zanieczyszczonym powietrzem. I smogu nie było. Inni, że prawie otarli-
śmy się o zagładę. I tak np. według Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska „gdybyśmy mieli smog, to myślę, że przezroczystość powie-
trza nie pozwalałaby nam przy Wałach Chrobrego zobaczyć np. rzeki 
Odry. Myślę, że tu również jest to pewnego rodzaju mgła” – stwierdził in-
spektor dla jednego z lokalnych mediów. Tylko od razu ciśnie się na usta 
pytanie: a jaka to mgła była? Może taka jak z powieści Stephena Kinga? 
O matko! I już człowieka coś dusi! Bo innego zdania jest np. naukowiec 
z Uniwersytetu Szczecińskiego, według którego mgła połączona z zanie-
czyszczeniami, to właśnie smog. No i bądź tu mądry człowieku. Komu 
uwierzyć? Maskę przeciwpyłową na twarz zakładać czy nie? Narażać się 

na legitymowanie lub zatrzymanie przez 
policję i tłumaczenie, że nie wybieram się 
na „skok” na bankomat albo jakiś dyskont 
spożywczy, tylko dbam o płuca? Czy może 
zapalić papierosa, który podobno momen-
tami był zdrowszy niż to czym oddychali-
śmy w Szczecinie? Rosjanie w takich sytu-
acjach mówią: bez wódki nie razbieriosz.

Niedawno informowaliśmy o tajemniczym 
procederze porywania bydła z  zachod-
niopomorskich pastwisk. Ale złoczyńcy 
wpadli miesiąc temu i teraz czeka ich kara. 
Ze źródeł zbliżonych do wymiaru spra-
wiedliwość uzyskaliśmy informacje, że 
oprócz więzienia do lat pięciu rozważana 
jest także dodatkowa represja – mieliby 
doić przez rok porwane bydło. Ale teraz 
opiniotwórczy, niemiecki „Der Spiegel” 
donosi na swych łamach, że zaczęło ginąc 

bydło z pól Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Łupem 
porywaczy miały paść m.in. byki-reproduktory o  wartości 20 tysięcy 
euro w spółdzielni rolniczej w Neissenmünde. Według gazety złodzieje 
nie pozostawili po sobie śladu. Policja jest bezradna, nie może namierzyć 
porywaczy. Przypuszcza jednak, że  bydło jest transportowane dalej na 
Wschód, ot, choćby na Ukrainę. I choć podobno nic nie wskazuje na to, 
że złodzieje pochodzą z Polski, to przecież znamy naszych. Co to dla nich 
np. „rąbnąć” ekskluzywną brykę gdzieś w Niemczech a potem przerzucić 
ją na Wschód. Podobnie może być z bydłem. Dlatego chyba niemieckie 
biura podróży w Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego po-
winny wprowadzić do swej oferty nową propozycję dla tamtejszych rol-
ników: „Jedź na Wschód. Twój byk i krowa już tam są!”.

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

Felieton
Rysunki: Grzegorz Dolniak
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Mamy pierwszy 
dom na wodzie

Ma ponad 20 metrów kwadratowych. Na jego pokładzie znajdziemy sa-
lon, sypialnię oraz łazienkę z prysznicem. Są także dwa tarasy oraz mnó-
stwo innych udogodnień. Tak wygląda pierwszy szczeciński houseboat, 
który zacumował w marinie na Wyspie Grodzkiej.

Sprawdziło się w Kamieniu Pomorskim, ma się sprawdzić i w naszym mie-
ście. W Szczecinie to zupełna nowość i budzi ogromne zainteresowanie.
– Kamieńskie domy na wodzie różnią się między innymi tym, że mają sil-
niki i można nimi popływać. Ten, który przycumował w marinie na Wy-
spie Grodzkiej jest domkiem stacjonarnym, nim nie popływamy ale jest 
równie komfortowy – przyznaje Konrad Bożykowski, właściciel. – Stoimy 
w  wyjątkowym miejscu. Widoki są przepiękne: na podświetloną Trasę 
Zamkową, na Wały Chrobrego czy Zamek Książąt Pomorskich. Dodatko-
wo pod ręką mamy nową atrakcję Szczecina – przepiękne dźwigozaury.
Houseboat wyprodukowany został w Polsce. Jest on przygotowany pod 
specjalne zamówienia. Waży 8,5 tony. Znajdziemy w nim salon połączo-
ny z  aneksem kuchennym. Na wyposażeniu kuchni, oprócz kuchenki, 
znajdziemy również zmywarkę. W salonie natomiast jest wygodna, skó-
rzana kanapa, stół z krzesłami czy telewizor.
– W łazience znajdziemy wszystko to, co w każdym jednym mieszkaniu. 
Houseboat wyposażony został w  zbiorniki na wodę czy nieczystości. 
O dostęp do tego nie trzeba się martwić. No i sypialnia, to trzecie po-
mieszczenie. Wyposażyliśmy ją w łózko i dużą szafę. Z sypialni steruje-
my temperaturą w całym houseboacie. Z tego pomieszczenia wyjdziemy 
także na taras, na drugi wydostaniemy się z salonu.
Dom na wodzie jest formą badania rynku. Jeśli będzie cieszył się dużą 
popularnością wśród turystów – przybędą następne. Najprawdopodob-
niej w przyszłym roku w innych częściach mariny znajdą się trzy kolejne.
– Jest już trochę rezerwacji na marzec, są na czerwiec i lipiec. Jesteśmy 
trochę jak hotel. Zdajemy sobie sprawę z  tego, że klienci będą często 
zgłaszali się 3-4 dni przed przyjazdem. Koszt wynajęcia to 330 zł za dobę 
dla jednej czy dwóch osób. Dla trzech lub czterech to kwota 400 zł. Każ-
dy może liczyć w tej cenie także na świeżą pościel oraz ręczniki.
Bożykowski przyznaje, że w Polsce jest kilku producentów, którzy oferu-
ją houseboaty. Sprzedają je przede wszystkim na rynek zachodni. Polacy 
do tego typu rozrywki nie są jeszcze przekonani, mimo że koszt nie jest 
porażający. Dom na wodzie można już kupić za 30 tysięcy euro netto.
– Mowa o  domu o  powierzchni 21 metrów kwadratowych, wyposażo-
nym jak każda kawalerka: z meblami, sprzętem AGD, telewizorem. Koszt 
ogrzewania gazowego, gdzie w ten sposób również podgrzewamy wodę 
także nie jest wysoki. Przy minusowych temperaturach to kwota średnio 
200 złotych za miesiąc. Jednak tak jak wspominałem, przede wszystkim 
Niemcy traktują houseboaty jak kampery i decydują się na nie bardzo 
często. W Polsce to wciąż jest nowość.                                                  

       kus
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Na dworze 
u królowej

Córka rodu Habsburgów, Maria Antonina była nastolatką, kiedy została 
żoną 16-letniego Ludwika Augusta, przyszłego króla Francji. Po przyby-
ciu do Wersalu musiała znaleźć sposób na odnalezienie się w obcym jej 
świecie, szczególnie, że młody król nie okazywał jej zbytniego zaintere-
sowania. Ładna, świetnie ubrana, jak na epokę w której żyła, i smutna, 
trzymała się blisko francuskiej arystokracji. Jej ówczesny wygląd, uroda 
i styl zainspirowały Kingę Szarłowską do stworzenia kostiumów.

– Główną inspiracją był mój ukochany film Sofii Coppoli „Maria Antoni-
na”, wzmocniony serialem „Wersal” i odwiedzinami tego miejsca w Pa-
ryżu – wyjaśnia Kinga Szarłowska. – Któregoś dnia pomyślałam, że nasz 
pęd za „mieć”, skrajny konsumpcjonizm niczym się nie różni od rozpust-
ności francuskich władców i ich dworu. W nawiązaniu do tej myśli, stwo-
rzyłam kilka sylwetek, w  których mogłam nawiązać do tematu.  Moje 
ukochane koronki, koraliki, cekiny i kryształki, mogły pójść w ruch. 
Sesja we wnętrzach hotelu Dana powstała na potrzebę zajęć z  Mariu-
szem Przybylskim w  Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i  Projek-
towania Ubioru w  Warszawie gdzie Kinga studiuje. Kinga Szarłowska 
to urodzona szczecinianka (również z wyboru). Na co dzień projektuje 
suknie ślubne dla jednej z lokalnych marek. Przez wiele lat grała na dj’ce, 
robiła wizaże do wielu sesji zdjęciowych. Jak mówi „Grunt to być ela-
stycznym i spełniać swoje marzenia.”

ad 

Projekty i stylizacja: Kinga Szarłowska
Zdjęcia: Filip Kacalski / www.filipkacalski.com

Modelka: Hanna Pietrzak
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Sześć metrów 
nad ziemią

Szczecinianin 
w Premier League

Piotr Lisek z klubu OSOT Szczecin jest pierwszym Polakiem, który w sko-
ku o tyczce pokonał wysokość 6 metrów. Własny rekord Polski (poprzed-
ni wynosił 5,92) poprawił podczas mityngu halowego w Poczdamie.

Do tej pory tylko 21 zawodników w historii (w tym dziesięciu w hali) sko-
czyło 6 metrów i wyżej. Rekord świata należy do Francuza Renauda Lavil-
lenie (6,16). – W Poczdamie skakałem jak w amoku – powiedział nam po 
wielkim wyczynie Lisek. – Wiedziałem, że to był mój dzień, jaki w życiu 
może się nie powtórzyć. 
Pięć miesięcy temu zawodnik wziął ślub, i  jak mówi – to również ma 
wpływ na jego dyspozycję w tym sezonie, a z obrączką ślubną nie rozsta-
je się podczas żadnych zawodów. Wybranką serca najlepszego polskiego 
tyczkarza jest Aleksandra Wiśnik, która w przeszłości uprawiała tą samą 
konkurencję w szczecińskim klubie.
Po mityngu w Poczdamie Lisek zanotował serię zwycięstw w kolejnych 
mityngach: Istaf w  Berlinie, Orlen Cup w  Łodzi i  mistrzostwach Polski 
w Toruniu. Jako jedyny zawodnik na świecie, który w tym sezonie skoczył 
6 metrów, był głównym faworytem do złotego medalu podczas halo-
wych mistrzostw Europy, które odbyły się od 3 do 5 marca w Belgradzie.

jch

Wychowanek Pogoni Kamil Grosicki jest pierwszym szczecinianinem, 
który trafił do ligi angielskiej. W  ostatnim dniu, a  właściwie godzinie 
okienka transferowego (zamykało się 31 stycznia) Grosicki przeszedł 
z francuskiego Stade Rennes do Hull City za 9 mln euro.

– W wielkiej piłce duże transfery przeprowadzane są w ostatniej chwili – 
tłumaczył nam Grosicki kulisy transferu last minute ze swoim udziałem.
– Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do Premier League, a moim ce-
lem jest pomóc drużynie „Tygrysów” utrzymać się w lidze.
„Grosik” ma już za sobą debiut w nowym zespole (w meczu ze słynnym 
Liverpoolem wygranym 2: 0), a także wizytę u Izabeli. To nazwa restau-
racji prowadzonej w Hull przez polską rodzinę, który zaprosiła piłkarza 
na obiad i spotkanie z polskimi kibicami. W Hull, 260-tysięcznym mieście 
we wschodniej Anglii mieszka ponad 10 tysięcy naszych rodaków. Dla-
tego i ze względów marketingowych pozyskanie Grosickiego wydaje się 
marketingowym strzałem w dziesiątkę. W trwającym sezonie celem Hull 
City jest utrzymanie się w lidze, bo po 25 kolejkach zespół zajmował 18 
miejsce (trzecie od końca) w tabeli Premier League.

jch
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Twarzą 
w obiektyw

Klaudia 
zachwyciła dzieci

„Face To Face” to pierwsza indywidualna wystawa fotografii Grzegorza 
Skornego i jednocześnie podsumowanie jego działalności artystycznej z 
ostatnich piętnastu lat.

W Muzeum Techniki i Komunikacji (11 marca, godz. 17) zaprezentowane 
zostaną m.in. zdjęcia z cykli „Glinoludy” i „Dłonie”, zainspirowane fascy-
nacją autora ludzkim ciałem, jego mową, kształtem i szczegółami ana-
tomicznymi. Innymi przykładami tej fascynacji będą fotogramy, które 
są efektem współdziałania w studiu z projektantami mody i stylistami 
fryzur.
„Face To Face” to bardzo późny debiut. Grzegorz Skorny jest rektorem 
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie, kształcącej 
inżynierów m.in. transportu, techniki samochodowej i informatyków. 
Fotografuje z zamiłowania, „Face To Face” będzie prezentacją jego wy-
branych prac W najbliższej przyszłości planuje wystawę ze zdjęciami 
krajobrazowymi i reportażowymi, dokumentującymi liczne wyjazdy 
poza granice Polski m.in. do Birmy, Wietnamu, Turcji, Egiptu, Hiszpanii, 
Kuby i Afryki Wschodniej.

ad
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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

Miss Polski z 2008 roku kolejny raz zrobiła furorę. Tym razem nie na wy-
biegu, a zdobyła serca dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinie. 
Odwiedziła je, przeczytała fragment książki, odpowiedziała na kilka py-
tań i… przeprowadziła konkurs miss.

– Miałam do przeczytania młodzieżową książkę „Pamiętniki księżnicz-
ki”. Nie ukrywam, że lektura trochę mnie zaskoczyła. W  szkole pod-
stawowej czytałam zupełnie inny rodzaj literatury – śmieje się Klaudia 
Ungerman, Miss Polski z  2008 roku. – Akcja „Poczytajki” to naprawdę 
fantastyczna sprawa. Wpaja się maluchom, że warto czytać, że pobudza 
to wyobraźnię, zdobywamy w ten sposób wiedzę. 
Po przeczytaniu książki Miss Polski zaprosiła wytypowane wcześniej 
dziewczynki do przygotowanej przez siebie zabawy. Wszystkie wyszły 
na środek, po czym musiały przejść za gościem po „wybiegu”. Następnie 
miały czas na to, by przez mikrofon powiedzieć coś o sobie. Choć była 
jedna korona… zwyciężyły wszystkie. Każda z  dziewczynek na chwilę 
mogła założyć ją na głowę oraz przymierzyć autentyczną szarfę, którą 
Klaudia została wyróżniona w  2008 roku. Na koniec gwiazda rozdała 
dzieciom autografy, były też pamiątkowe zdjęcia.

kus
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Dobrze 
zadane pytania

Akademia Sztuki 
wśród najlepszych

Dwa plakaty szczecińskiego grafika Dawida Czajkowskiego zostaną 
pokazane w czerwcu w Muzeum Sztuki Współczesnej w Lahti i wezmą 
udział w konkursie, który już ma dziesięcioletnią tradycję. 

Te plakaty to „Pucz” ilustrujący wydarzenia w Ankarze z 19 lipca zeszłe-
go roku, kiedy zostały zablokowane mosty oraz przestrzeń powietrzna 
nad miastem, a 40 minut później wojsko oświadczyło, że przejmuje kon-
trolę w kraju. Drugi wyróżniony plakat to „Nicea” ilustrujący zdarzenie z 
15 lipca 2016 r., kiedy rozpędzona ciężarówka, kierowana przez terrory-
stę, wpadła w tłum na promenadzie w Nicei. Zginęło 84 ludzi, w tym dzie-
ci. W projektowaniu kieruję się jedną zasadą. Pytaniem – mówi Dawid 
Czajkowski, autor plakatów. Pytania są ważniejsze od odpowiedzi. Py-
tania prowokują komentarze, a komentarzem są moje plakaty. Czasem 
między pytaniem a komentarzem nie ma granicy i na tej niezauważalnej 
linii lubię balansować.
Konkurs w Lahti jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych 
wydarzeń tego typu na świecie. Samo dostanie się do grona prac do-
puszczonych na wystawę jest dużym sukcesem. Później następuje kolej-
na weryfikacja i ogłoszenie dużych nagród pieniężnych oraz wyróżnień. 
Trzymamy za Dawida kciuki.
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plakaty: Aleksandra Misztela

reklama

Aż pięć dyplomantek Wydziału Sztuk Wizualnych szczecińskiej Akademii 
Sztuk zostało wyróżnionych przez portal „Font nie czcionka!”.

Agata Legawiec (architektura), Aleksandra Misztela (identyfikacja), Joan-
na Roguszczak (przestrzeń), Anna Wanatowicz (ilustracja) i Aleksandra 
Zaborska (ilustracja) znalazły się wśród najlepszych z ponad siedemdzie-
sięciu dyplomów.
– Portal „Font nie czcionka!” to niezależna strona internetowa tematycz-
nie poświęcona sztuce oraz szeroko pojętemu projektowaniu. Dlatego 
obecność pięciu absolwentek w  zestawieniu najlepszych dyplomów, 
wybranych przez autonomiczny, niepowiązany z  żądną instytucją czy 
uczelnią portal to dla naszego wydziału ogromne wyróżnienie – komen-
tują wyniki konkursu dr Katarzyna Utecht, dziekan AS i dr Olga Kiedro-
wicz-Świtalska, prodziekan uczelni. – To również sygnał, że szczecińska 
Akademia Sztuki to znaczący w Polsce ośrodek dobrego designu, zarów-
no w zakresie projektowania graficznego jak i architektonicznego.
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fot. „Pucz”

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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Stylowy 
Szczecin

Prestiżowa 
nagroda

Zakupy u polskich marek i projektantów, rozmowy ze znanymi osobami  
świata mody, akcja Style Hunter oraz strefa chillout’u – to wszystko 
czeka na odwiedzających targi polskiej mody Polfash Bramee, które 1 i 2 
kwietnia odbędą się w szczecińskiej Kaskadzie.

Rok temu podczas pierwsza edycja targów gościła, m.in. Jessicę Merce-
des, jedną z najpopularniejszych blogerek modowych w Polsce,  Łukasza 
Jakóbiaka, twórcę internetowego talk-show 20m2 i Natalię Maczek z po-
pularnej i znanej marki odzieżowej MISBHV.
Przygotowania do tegorocznego Polfash Bramee idą pełną parą, a my 
już dziś przedstawiamy efekty pięknej sesji zdjęciowej, która promuje 
wydarzenie. W roli głównej wystąpiła Asia Piwka, polska modelka robią-
ca międzynarodową karierę, a  stylizacją zajęła się Ewelina Gralak, po-
chodząca ze Szczecina stylistka współpracującą m.in. z Harper’s Bazaar 
i Elle. Autorem zdjęć jest Artur Próchnicki.

ad

Fotoerotica to ogólnopolski konkurs branżowy fotografów organizowa-
ny przez magazyn Playboy. W środowisku fotograficznym i modelingo-
wym uznawany za szczególnie prestiżowy. Jednym ze zwycięzców ostat-
niej edycji konkursu jest szczeciński fotograf Łukasz Brodala. 

– Samo otrzymanie trzeciego miejsca jest z pewnością sporym wyróż-
nieniem – mówi szczęśliwy Łukasz Brodala. – Mnóstwo moich kolegów, 
którzy robią naprawdę świetne zdjęcia znaleźli się poza podium.
Łukasz wysłał zdjęcia na ostatnią chwilę, co było dla niego istnym sza-
leństwem, bo rzadko tak pracuje. – Mój plan zakładał zupełnie inny cha-
rakter fotografii, jednak braku czasu i niesprzyjająca pogoda nie pozwo-
liły mi zrealizować tego, co pierwotnie chciałem. Widocznie tak miało 
być – dodaje.
Dzięki temu Łukasz poznał Sandrę, swoją modelkę. – W dość przypad-
kowych okolicznościach wszedłem do kuchni, w której później zrobiłem 
sesję, wtedy też zapaliła mi się w głowie lampeczka z informacją, że to 
może być świetne miejsce pod sesję konkursową – wspomina fotograf. 
– Przedstawiłem modelce krótki zakres tego, co chciałbym uzyskać i roz-
poczęliśmy współpracę. Po 45 minutach materiał był gotowy. 
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fot. Łukasz Brodalafot. materiały prasowe

PRESTIŻ          
PaTrONUJe
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Tekst: Aneta Dolega

Sesja wizerunkowa
Mua: Aneta Jasińska
Fryzury: Salon Najlepiej (Warszawa)
Stylizacje: Rina Cossack
Zdjęcia: Piotr Serafin
Koncept: Maksymilian Ławrynowicz

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski



Temat z okładki

Kobiety. Uwielbia je fotografować, próbując zatrzymać w kadrze zmienność i skrajność ich natury. Zafascynowany 
ich duszą, w swoich pracach przypisuje im różne role. Dla niego kobiety to demony, boginie, zbrodniarki, a ostatnio 
władczynie. Pochodzący ze Stargardu, a mieszkający i pracujący w Warszawie fotograf Maksymilian Ławrynowicz 
jest głównych bohaterem naszego wiosennego numeru, a że marzec to miesiąc kobiet, jego obecność tutaj nie jest 
przypadkowa.

Maksymilian 
Ławrynowicz
Wszystkie jego kobiety
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K obiety przypominają motyle. Mają okres kiedy są taką gąsieni-
cą, trochę zbyt kolorową, strojną. Pochłaniają doświadczenia 
i przeżycia jak słodkie, soczyste liście – tak „uroczo” o kobie-
tach wypowiada się Maksymilian. – Później inkubują i  rodzą 

się jako piękne, dystyngowane i kruche motyle. Jednak w ich przypadku 
ewolucja robi psikusa, bo czasami zdarza się rzecz niesłychana, z kokonu 
nie wychyla się motyl, tylko piękna i smukła modliszka. Gotowa polować, 
bo natura wyposażyła ją we wszystkie niezbędne narzędzia. To jedyny 
taki przypadek w świecie natury. Kobieta: motyl-łowca. Modliszka w su-
kience – dodaje.

Fotografią zajmuje się niemal od dziecka. Wtedy była jego pasją, dziś 
jest zawodem. Fotografuje przede wszystkim ludzi, w tym wspomniane 
kobiety. Nie dziwi zatem temat jego autorskiego projektu – to wizerunki 
kobiet w stylizacjach inspirowanych historią oraz folklorem. – Jestem ta-
kim „cudzoziemcem” w świecie kobiet – śmieje się nasz bohater. – Tu nie 
ma Strefy Schengen, ani zielonych kart – ewentualnie wizy tymczasowe. 
Przypominają mi o  tym za każdym razem, gdy poczuję się w  nim zbyt 
pewnie. Ciągle odkrywam coś nowego, wciąż jestem zaskakiwany i wciąż 
nie mogę się nadziwić, nadziwić wszystkiemu co tu spotykam. Dobrze, że 
zawsze mam ze sobą aparat.

Żony, matki i zbrodniarki

Pierwsza część kobiecego cyklu Maksymiliana Ławrynowicza zatytuło-
wana była „Demony, władczynie, boginie”. Były to portrety pań w styliza-
cjach inspirowanych czasami starożytnymi, historią Rzymu, Egiptu oraz 
słowiańskim folklorem. Twarzą projektu była Zofia Ławrynowicz – artyst-
ka i polityk, a prywatnie matka autora. – Wcieliła się w postać Agrypiny, 
cesarzowej Rzymu – mówi artysta. – Mama zawsze była dla mnie przykła-
dem stuprocentowej kobiety i artystki. Zawsze wspierała mnie w tym, co 
robię i wspiera nadal. To ona nauczyła mnie, żeby nigdy się nie poddawać, 
by nie przestawać w siebie wierzyć i mówić prawdę. Jest mądra i piękna. 
Może nie jest cesarzową Rzymu, ale mojego serca na pewno.

Bohaterkami drugiej części projektu Maksa były „Kobiety Zbrodniarzy”, 
które kierując się różnymi pobudkami stały u  boku najbardziej zbrodni-
czych generałów czy dyktatorów na przestrzeni ostatniego wieku. Twarzą 
tej odsłony cyklu była szczecińska aktorka oraz prywatnie siostra autora 
– Paula Niemczynowicz, która wcieliła się w postać Emmy Göring, żony 
Hermanna Göringa oficera i głównego działacza nazistowskich Niemiec. 
– Paula, to moja siostra w  przeżywaniu świata, moja-nie-moja kobieta. 
Wychowałem się z nią i nigdy z nikim nie byłem bliżej – wymienia jednym 
tchem. – To osoba, przy której mogę tańczyć do kiczowatych piosenek. 
Tylko z nią mogę rozmawiać jednocześnie o podążaniu drogą oświecenia, 
odkryciach dotyczących miłości oralnej i najnowszej kolekcji Max Mary. 
W Pauli jest 20 dkg Emmy Göring, 20 dkg mitologicznej Elektry, 10 dkg Lany 
Del Rey i 10 dkg Jana Pawła II. Pozostałe 40 dkg to jej babska tajemnica.

Władza jest kobietą

Najnowsza, trzecia części cyklu, którą będziemy mogli podziwiać 

w  Szczecinie w  maju podczas Nocy Muzeów dotyczy kobiet i  wła-
dzy.

– Władza jest kobietą. Kobiety zawsze wpływały na losy świata. Czę-
sto to właśnie one decydowały o  losach całych narodów, wyznaczały 
granice państw, były paniami życia i śmierci swoich poddanych – tłuma-
czy temat wystawy jej autor. – Władza potrzebuje ambicji, inteligencji, 
urody i nieprzejednanego przekonania, że wbrew uprzedzeniom należy 
wykorzystać sprzyjające okoliczności i osiągnąć sukces. Takie właśnie 
są Kobiety Władzy. Kobieta korzysta z okazji. Zdobywa ją podstępem, 
siłą, tudzież niecodzienną inteligencją. Daje mężczyznom złudzenie, 
że to oni decydują, jednocześnie wykorzystuje jakąś ich słabość. Moje 
bohaterki, to pierwsze specjalistki od PR’u na kartach historii. Bohater-
ki, które potrafiły obracać słabość w siłę, a niższą pozycję w hierarchii 
społecznej wykorzystywać jako atut. Bohaterki, które – tak jak współ-
cześni specjaliści operujący środkami masowego przekazu – korzysta-
ły z dostępnych narzędzi jakimi była sztuka, savoir-vivre i kunsztowna 
dyplomacja. Konsekwentnym zachowaniem, ubiorem czy sposobem 
przedstawiania swoich wizerunków na rycinach czy obrazach budowały 
wokół siebie aurę tajemniczości, mitologicznego mistycyzmu czy ele-
ganckiego erotycznego chicu. Biorąc za przykłady starożytne boginie 
czy postaci z legend stworzyły podwaliny pod to, co dzisiaj nazywamy 
wizerunkiem publicznym.

W tym projekcie zobaczymy trzydzieści wyjątkowych wizerunków ko-
biet z historii Francji, Polski i Anglii. Wśród nich znalazły się m.in.: Elż-
bieta Tudor, córka Henryka VIII, królowa Anglii czy Diane de Poitiers, 
pochodząca ze znakomitego rodu, najbardziej wpływowa faworyta Kró-
la Francji Henryka Walezjusza. To świadectwo odwagi, inteligencji, fan-
tazji, determinacji i  bezwzględności, którymi odznaczały się kobiety, 
w niesprzyjających dla siebie czasach z czarną mascarą, Photoshopem 
i  sztabem specjalistów od wizerunku w  tle. Twarzą wystawy została 
aktorka oraz potomkini szlacheckiego, polskiego rodu – Anna Czarto-
ryska. 

– Łącząc historię, modę i wizaż chciałem odpowiedzieć sobie na proste 
pytanie: jak wyglądałaby dzisiaj królowa Elżbieta I na okładce Vouge’a? 
Jak dzisiaj wyglądałyby te niezwykłe postacie, skryte za kunsztow-
nym makijażem i przemyślaną stylizacją? Ciekawi mnie jak odbierze to 
współczesna publiczność.

W trzeciej części wzięły udział panie z różnych światów: zobaczymy m. 
in. aktorki Aleksandrę Kisio, Agnieszkę Wosińską, Katarzynę Kołeczek, 
Honoratę Witańską czy Marię Mamonę. Z  pogranicza świata mody, 
sztuki i polityki pojawi się Anna Radziwiłł, Marszałek Sejmu Małgorzata 
Kidawa-Błońska oraz Zofia Ławrynowicz. Nie zabraknie również pań ze 
świata prawa, kreacji i szeroko pojętego biznesu. 

– I tu muszę wymienić kogoś specjalnego – dodaje na koniec Maksymi-
lian. – Za zarażenie mnie płomienną miłością do historii – szczególnie 
z kobiecej perspektywy – bardzo dziękuję równie płomiennej pani ma-
gister Annie Pekar.
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Wystawie i  całemu Projektowi Kobiety towarzyszy sesja wizerun-
kowa, która powstała w Warszawie. W sesji udział wzięły kobiety 
współpracujące z  Maksymilianem przy Projekcie od jego począt-
ków do dnia dzisiejszego. Na zdjęciach zobaczymy twarz pierwszej 
wystawy z cyklu Kobiety – artystkę, polityka i matkę autora Zofię 
Ławrynowicz, warszawską projektantkę mody i dyrektor kreatywną 
marki Rina Cossack Justynę Żmijewską, oficjalną opiekunkę praw-
ną projektu – mecenas Magdalenę Korol, pochodzące ze Szczecina 

aktorki Aleksandrę Kisio, Katarzynę Annę Nowak, Olgę Omeljaniec 
oraz Paulę Niemczynowicz (twarz drugiej części cyklu, prywatnie 
siostrę autora). Ponadto w  sesji udział wzięła Anna Czartoryska-
Niemczycka, polska aktorka teatralna, filmowa i  telewizyjna, po-
tomkini rodu Czartoryskich, która swoim wizerunkiem będzie pro-
mować trzecią część Projektu Kobiety. Jako nowa twarz pojawiła się 
również aktorka teatralna i telewizyjna Marta Dobecka, którą autor 
zaprosił do pracy nad kolejną, czwartą odsłoną swojej pracy.



Temat z okładki28 

Cykl „Kobiety” to autorski projekt fotografa Maksymiliana Ławryno-
wicza, który fotografią i etiudami filmowymi opowiada o kobietach. 
Nie są to jednak kobiety uległe. Są to postacie niepokojące, namiętne, 
budzące respekt – często strach. Zarówno te słynące z piękna, okru-
cieństwa czy niezaspokojonych żądzy władzy jak i te, które w kartach 
historii zapisały się jako doskonałe władczynie, podstępne hrabiny, 
romantyczne i  oddane partnerki czy namiętne kochanki. Pierwsza 
część cyklu „Demony, władczynie, boginie” okazała się ogromnym 
sukcesem. Na samym początku „Kobiety” zamieszkały w  wystaw-
nych salonach agencji Maven PR w Warszawie, później zadomowiły 

na dobre w Muzeum Narodowym w Szczecinie, gdzie już w pierwszym 
dniu podziwiało je aż 10 tysięcy osób. Najnowsza odsłona cyklu pt. 
„Władza” będzie pokazywana w  Szczecinie podczas majowej Nocy 
Muzeów, we wnętrzach Muzeum Narodowego. Patronat honorowy 
nad wystawą objął Instytut Francuski oraz Kongres Kobiet. Oficjal-
nymi partnerami projektu są marka Lewanowicz, Kate Artymowska, 
Secret Place oraz Magdalena Kapuścińska Make Up Artist. Patroni me-
dialni: Prestiż, Radio Kolor, Teraz Wilanów, Imperium Kobiet, Warsaw 
Highlights. Projekt bierze udział w Kampanii „Dotykam=Wygrywam” 
szerzącą wiedzę na temat samobadania piersi wśród kobiet. 

Sesja z wystawy
Mua: Magdalena Kapuścińska

Fryzury: Julita Wilkoń
Biżuteria: Lewanowicz

Zdjęcia: Maksymilian Ławrynowicz





Przewidywalny bohater niczego dobrego nie wróży. Trzeba go gdzieś złamać albo w jednym miejscu albo w kilku, żeby 
zaskakiwał - mówi Łukasz Simlat, jeden z najciekawszych aktorów młodszego pokolenia w rozmowie z Prestiżem. Zagrał 
ostatnio w „Pakcie” i „Belfrze” – dwóch najlepszych polskich serialach, aktualnie możemy go oglądać w filmie Konwój, gdzie 
występuje u boku Janusza Gajosa i Roberta Więckiewicza, a mieszkańcy Pomorza, Kaszubi w szczególności, z niecierpliwością 
czekają na film „Kamerdyner”, w którym Łukasz Simlat wciela się w rolę Petera Schmidta, demonicznego nauczyciela muzyki.

Łukasz 
Simlat
Wolność? Rozumiem i szanuję
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W spektaklu „Pozytywni” grasz Michała. Twój bohater 
jest gejem i pochodzi spod Mławy. Z obawy przed ostra-
cyzmem społecznym ukrywa swoją orientację. Myślisz, 
że nasze pochodzenie ma wpływ na nasze życie?

Wydaje mi się, że nasz kraj pokazuje nam, w jakim zaściankowym miej-
scu żyjemy. Ostatnio obserwuję, jak łatwo jest przestawić na inny spo-
sób myślenia nasze kręgosłupy moralne. Wydaje mi się, że kompleksy 
mają na to spory wpływ. To, że jesteśmy zakompleksionym narodem. 
Zwróć uwagę, dlaczego my nie potrafimy robić komedii? Ponieważ nie 
mamy dystansu do siebie. Nie potrafimy się z siebie śmiać. W związku 
z tym nie potrafimy akceptować rzeczywistości w taki sposób, jaki jest 
ona nam dana. Na każdym kroku jesteśmy obarczeni jakimiś kompleksa-
mi. My nie czujemy się obywatelami świata. W związku z tym trudno jest 
nam mówić o rzeczach, które nie są u nas w żaden sposób uschematy-
zowane. Zmieniamy swój sposób myślenia, np. do odmienności w sferze 
seksu, czy wiary.

Co o tym myślisz?
Przeraża mnie to. Nie jestem w stanie funkcjonować w kraju, który mi 
narzuca jakiś sposób myślenia.

Twoje koleżanki i koledzy jakiś czas temu protestowali, m.in. w spra-
wie wolności artystycznej…
Tak, bo dla ludzi świadomych to cofnięcie się w zasadach, które już daw-
no temu zostały ustalone. To położenie ręki na swobodę artystyczną, 
która nie powinna być w żaden sposób ograniczana, ponieważ jest nie-
wymierna. Nie da się rozmawiać o gustach, a  jak się nie da rozmawiać 
o gustach, tak nie da się rozmawiać o jakiejś sferze artystycznej. Z do-
świadczenia wiem, że jeśli chcę poszybować w jakimś temacie, to mogę 
to zrobić tylko i wyłącznie, jeśli ktoś mnie nie będzie ograniczał i będzie 
mi dawał pewnego rodzaju wolność. Jeżeli tak wygląda świat, to jak ma 
do tego podejść? Wymazać w sobie? Zmiękczyć swój kręgosłup moralny 
i powiedzieć: „Macie rację, ograniczycie mnie”? Nie. Nie godzę się na to.

Czujesz się wolnym artystą?
Zawsze tak się czułem.

Nigdy nie miałeś kompleksów?
Staram się o nich zapominać.

Za którym razem dostałeś się do szkoły teatralnej?
Za pierwszym. Na szczęście lub nie, pochodziłem z dużego miasta i do 
dużego się przeprowadziłem, choć kompletnie go nie znałem. Musiałem 
poznajdywać sobie jakieś miejsca, żeby ono się stało moim miastem, ale 
mieszkam w nim od dwudziestu lat i nie lubię go od dwudziestu lat. Kom-
pletnie nie mogę się do niego przekonać.

Przez tyle lat?
Tak, bo jak już je poznałem, to kompletnie zraził mnie do siebie ten ro-
dzaj obłudy, który tam się odbywa.

To, dlaczego nadal mieszkasz w Warszawie?
Gdyby na Wybrzeżu, w Trójmieście była taka możliwość alternatywnego 
zarobkowania poza teatrem, jaka jest w Warszawie, to ja z chęcią bym 
tu zamieszkał. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby pracować 300 kilome-
trów od domu i musieć tam dojeżdżać, bo przy tym trybie pracy, który 
mam pewnie już dawno umarłbym na zawał albo wylew.

Przez wiele lat byłeś aktorem głównie teatralnym. Kiedy poczułeś 
się aktorem filmowym. Czy w ogóle to odróżniasz?
Oczywiście, że tak, bo to są dwa zupełnie różne rodzaje pracy i skupie-
nia. Dwie kompletnie inne bajki. Zupełnie inna energia zwrotna. Pamię-
tam moment, gdy poczułem, że chyba to lubię i chciałbym to robić.

Opowiedz proszę.
To było zaraz po szkole. Miałem dwie sceny u Wojtka Wójcika w takim 
serialu „Sfora” i zrobiłem jedną z nich ze świętej pamięci Krzysztofem 
Kolbergerem. Chwilę później zapadła cisza. Podszedł do mnie reżyser 
i powiedział: „Ty, a jak ty się nazywasz?” A ja mówię: Nazywam się Łu-
kasz Simlat. „No dobra…„ – usłyszałem i znowu zapadła cisza. W tej ciszy 

była zawarta energia zwrotna. Tak jak w teatrze jest ona zawarta w reak-
cjach spontanicznych, tak w kinie chyba zawarta jest w ciszy.

To był ten moment, gdy po raz pierwszy stanąłeś przed kamerą?
Chyba nie, bo jak się pojawiła w domu pierwsza kamera, to ja już przebie-
rałem się za różne postaci.

A jak ta kamera znalazła się w domu?
Po prostu – nastąpił jej zakup na moją prośbę. Jakieś pieniądze miałem 
uciułane, mama mi dołożyła i kamera się pojawiła. Później z kumplami 
z liceum prowokowaliśmy różne sytuacje, kręciliśmy różne filmy, insce-
nizowaliśmy sceny. Czasami totalnie abstrakcyjne.

(śmiech). Pamiętam też czasy, gdy kamery nie było, a moja dalsza rodzi-
na, która czasami do nas wpadała, ją miała. Ja wtedy jako dwunastoletni 
chłopak przebierałem się i wyczyniałem różne rzeczy. To mnie kręciło. 
Wiesz, jakiś rodzaj powiązania z tym szklanym okiem.

Dziś mówią o Tobie: Jeden z najzdolniejszych aktorów młodego po-
kolenia. Dostałeś nagrodę na ostatnim festiwalu filmowym w Gdyni 
za najlepszą drugoplanową rolę męską w „Zjednoczonych Stanach 
Miłości”.
Propozycja w tym filmie pojawiła się dwa lata wcześniej przed jego re-
alizacją. Z Tomkiem Wasilewskim, reżyserem i scenarzystą, było o tyle 
dobrze, że my się od dawna znamy prywatnie. Nie było konieczności 
przełamywania się, poznawania przy tym trudnym tematycznie filmie.

Lubisz tego bohatera, który musi ogarnąć i żonę i córkę?
I siebie. Dostałem szansę zbudowania niesztampowego bohatera. To 
człowiek, który magnetyzuje jakąś ciągłą niewiadomą. Różne są rodzaje 
odbioru tej postaci. Widz zaczyna się zastanawiać, czy ten facet pójdzie 
w przemoc rodzinną, czy w jakąś psychopatyczną sytuację? Aż tu nagle 
widzimy, że ten sztywny facet okazuje dwa razy więcej empatii, niż jego 
wrażliwa żona. Nie jest jednowymiarowy.

Akcja tego filmu rozgrywa się na początku lat 90. To tak naprawdę 
początek naszej drogi do wolności. Oglądając ten film z jednej stro-
ny można sobie przypomnieć tamten czas: Te dziwne swetry, które 
dziś nazywamy oversize, szklanki z uchwytem, kasety video, a z dru-
giej zadać pytanie: Co się tak naprawdę zmieniło?
Myślę, że w wielu takich miasteczkach, jak to, które staraliśmy się spor-
tretować, nadal jest tak samo i to jest smutne. Minęło 27 lat od przełomu, 
czyli momentu, o którym opowiada film Tomka Wasilewskiego. W sferze 
tabu trochę się zmieniło, ale nie jakoś tak radykalnie, by wielu z naszych 
rodaków nie miało tego problemu. I tu wracamy do początku naszej roz-
mowy o tym, dlaczego Michał ze spektaklu „Pozytywni” ma taki problem.

Zagrałeś geja, który już chyba nie jest dziś już chyba wyzwaniem dla 
aktora. Mam wrażenie, że bardzo uważnie wybierasz role?
Nie należę do tych aktorów, którzy mogą sobie pozwolić na odmawianie 
ról i  przebieranie w  scenariuszach. One nie leżą na moim biurku w  ja-
kichś ogromnych ilościach, że mogę sobie czytać i wybierać. Aczkolwiek 
odmawiam rzeczy, z których wymową się nie zgadzam, kompletnie nie 
rozumiem, nie mam nic do powiedzenia w danym materiale, albo mnie 
nie ciekawi ten bohater, bo nie widzę szansy na złamanie go w taki spo-
sób, by był ciekawy dla widza. Przewidywalny bohater niczego dobrego 
nie wróży. Trzeba go gdzieś złamać, albo w jednym miejscu albo w kilku, 
żeby zaskakiwał.

A kogo nigdy nie chciałbyś zagrać? Jakiej roli nie przyjmiesz?
Odmawiam ról związanych z pedofilią. Wiem, że to mnie kompletnie nie 
interesuje. Odmawiałem i będę odmawiać. Nie zagrałbym takich scen. 
Poza tym zdarzają się filmy, gdzie jest świetna postać, ale scenariusz jest 
na tyle niedobry, że ja nie widzę szansy zbudowania bohatera. Po jakimś 
czasie okazuje się, że jakiś inny kolega to zagrał, film będzie skończony 
i pokazywany w kinach. I jeszcze będzie dobry.

Nie żałujesz wtedy?
Nie, bo to rodzi frustracje. Tak samo nie wymyślam sobie, co bym chciał 
zrobić, bo jeżeli tego nie zrobię to się rozczaruję.



Co Ci daje ten zawód?
To, że nie jestem dwa razy w tym samym miejscu, że mogę poznawać 
bardzo ciekawych ludzi. Każda inna rola dotyczy czegoś innego w związ-
ku z czym opakowuję się przeróżnymi materiałami, na których w innych 
sytuacjach nie zawiesiłbym oka. No i ta niewiadoma. Dostaję coś na ta-
petę, mam miesiąc by się w to wkręcić i co z tego wyniknie?

Żyjesz z dnia na dzień?
Tak.

To chyba dobre podejście jest?
Ale też męczące, bo nie daje takiej szansy, by czyścić głowę. Taki natłok. 
I tu się zaczynają schody.

Jak czyścisz głowę?
Kiedyś takim sposobem był alkohol. Teraz staram się wyjeżdżać w miarę 
możliwości.

Gdzie ładujesz akumulatory?
Nie jestem takim podróżnikiem, który podróżuje gdzieś po świecie, 
w momencie kiedy ma wolne. Morze daje mi takie ukojenie, góry – wcho-
dzę do schroniska gdzieś w Beskidach i siedzę tam dziesięć dni, ale lubię 
też Mazury.

To prawda, że Ty jesteś zapalonym żeglarzem?
Tak, już od dawna, od jakichś dwudziestu lat. Pokochałem to, gdy tylko 
wsiadłem do łódki, choć uprawnienia zrobiłem dopiero sześć lat temu.

To przez czternaście lat…
Prowadziłem łódkę nie mając patentu.

Nieźle, to już rozumiem, co miałeś na myśli mówiąc o tych radykal-
nych granicach. Grałeś w tej łódce pierwszoplanową rolę. W życiu 
zawodowym częściej jesteś na drugim planie.
Nie ma co rozgraniczać, ale innymi prawami to się rządzi. Chodzi o ro-
dzaj nastawienia, bo w roli drugoplanowej mam mniej czasu, by zacieka-
wić widza niż w roli pierwszoplanowej.

Jak w czymś, co jest małe zagrać tak, żeby widz powiedział: wow?
Dokładnie (śmiech). Lubię takie dokręcenie śruby. Czasem coś formalnie 
potraktować, albo grubszą kreską zagrać.

Rolami w  takich filmach jak „Zjednoczone Stany Miłości” Tomka 
Wasielewskiego, czy „Zbliżenia” Magdaleny Piekorz udowodniłeś, 
że dobrze się czujesz w dramatycznych rolach, ale ja pamiętam Łu-
kasza Simlata z genialnej roli księgowego w serialu „Brzydula”.
Uwielbiam dramaty i  komedie. Problem w  tym, że te komedie są u  nas 
nieśmieszne i to mnie przeraża. Bardzo lubiłem moją postać w „Brzyduli”. 
Wiesz, ja lubię takie poczucie humoru jak mają Norwegowie, Brytyjczycy, 
czy Duńczycy. Coś jest śmieszne dlatego, że jest zagrane na poważnie. 
A u nas gra się wszystko śmiesznie i nagle okazuje się, że nie jest śmiesznie.

Ludzie

Autor: Paulina Błaszkiewicz / Foto: Łukasz Gutt
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Uwodzenie 
w stylu 
pin-up

34 

Znaki rozpoznawcze: płomiennie rude włosy, porcelanowa cera i kobie-
ca figura, która nie przypomina ani „standardów” wyznaczonych przez 
siostry Kardashian ani też tego co dominuje na pokazach mody. Oto 
Vilma Rouge – modelka specjalizująca się w stylu retro i vintage.

m ogłaby równie żyć w  latach 40. czy 50. ubiegłego wieku 
i z takim wyglądem prawdopodobnie zrobiłaby karierę jako 
pin-up girl. VilmaRouge to charakterystyczna modelka, 
której uroda wpisuje się w nadal (pomimo XXI wieku) popu-

larny trend vintage i retro, w którym niepodzielnie króluje artystka bur-
leskowa Dita Von Teese. Raz wygląda jak hollywoodzka gwiazda filmowa 
złotych czasów kina, a raz jak dziewczyna z plakatu, tylko kilkadziesiąt 
lat wcześniej. Tak naprawdę ma na imię Monika Dmochowska i pocho-
dzi ze Szczecina. – Mój pseudonim to zlepek dwóch słów: imienia Vilma 
i słowa „rouge”, co jest odniesieniem do mojego znaku rozpoznawczego, 
czyli koloru włosów – wyjaśnia Monika. – Nie używam tego pseudonimu 
dwuczłonowo, stosowanie go na wzór imienia i nazwiska wydawało mi 
się nieco zabawne i pretensjonalne.

Początki historii  pin-up girls  sięgają lat czterdziestych XX wieku. Mia-
nem tym określane były modelki lub atrakcyjne, młode i  mało znane 
dziewczyny, których portrety i zdjęcia amerykańscy chłopcy przypinali 
sobie na szafkach lub wieszali na ścianach. Szczególnie ogromną karierę 
wizerunek pin-upek robiły wśród skoszarowanych żołnierzy amerykań-
skiej armii. Tak zaczęła się sława chociażby Marylin Monroe.

Styl życia
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Pin-up girls z  tamtych lat to zazwyczaj uwodzicielsko uśmiechnięte, 
lekko zaokrąglone i w sposób niezwykle dopracowany ubrane dziewczy-
ny. Figurę o kształcie klepsydry podkreślały bielizną modelującą, która 
unosiła pośladki i  wyczarowywała talię osy. Włosy zazwyczaj kręciły 
na grube wałki lub upinały w  wysokie koki. Oczy mocno podkreślały 
czarnym eyelinerem, tuszowały rzęsy, a dla wzmocnienia efektu często 
doklejały sztuczne. Usta zazwyczaj podkreślane były jasną lub prze-
ciwnie-czerwoną pomadką. Niedoścignionym wzorem pin-up girl była 
i jest Betty Page, której charakterystyczna czarna grzywka przeszła do 
historii mody. – Fascynacja modą retro i historią w ogóle, było czymś, 
co działo się równolegle do mojej aktywności modelingowej. Uwielbia-
łam fotografie pierwszej połowy XX wieku, podziwiając zarazem wiele 
współczesnych modelek i fotografów czerpiących inspirację z dawnych 
dekad – mówi modelka. – Oczywiście vintage ma również aspekt czysto 
estetyczny: to piękne, stare fotografie, obrazy, śliczne aktorki i modelki, 
kunsztownie uszyte stroje i wspaniałe fryzury.

W karierze Moniki przyszedł w końcu moment, kiedy postanowiła ściśle 
związać swój wizerunek ze stylem retro, a projekty o innej tematyce roz-
ważać jedynie, jeśli mają one formę komercyjną. – Wiąże się to z ogrom-
nym nakładem pracy: samodzielnym stylizowaniem się, układaniem 
fryzur, przygotowywaniem profesjonalnego makijażu, ale jednocześnie 
przynosi ogromną satysfakcję – wymienia jednym tchem. – Lubię praco-
wać z ludźmi, którzy podchodzą do realizacji projektów tak samo poważ-
nie i odpowiedzialnie jak ja. Uwielbiam, kiedy tworzenie zdjęć jest wyra-
zem wspólnej pasji i ciągłą wymianą inspiracji. Dlatego bardzo ostrożnie 
dobieram współtwórców. Liczy się oczywiście ich umiejętność robienia 
dobrych zdjęć, ale przebieg procesu ich tworzenia jest dla mnie równie 
ważny..
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Viva 
Opera!

Opera na Zamku świętuje 60-lecie istnienia. Przez ten czas na deskach teatru wystąpiły setki piekielnie uzdolnionych ludzi. – Ojcem całego sukcesu 
był Jacek Nieżychowski. To on w 1956 roku zaczął kompletować zespół, nie tylko artystów ale i przyjaciół. Dyrygent Walerian Pawłowski mawiał, że 
takich ludzi spotyka się raz na 100 lat. Miał rację – wspomina wzruszona pierwsza dama szczecińskiej operetki, Irena Brodzińska. 
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W 1956 roku grupa pozytywnie zakręconych ludzi postano-
wiła, że porwie się na coś niecodziennego. Pomysłodaw-
ca Jacek Nieżychowski, który nie miał wówczas wielu pie-
niędzy, artystów, chóru czy baletu zdecydował się mimo 

wszystko powołać Operetkę Szczecińską Towarzystwa Przyjaciół Teatru 
Muzycznego. Skompletował zespół, ściągnął przyjaciół i rok później wy-
stawili pierwszy spektakl. Tym samym zaczęli coś, co dzisiaj, po wielu 
latach, stanowi kamień węgielny dla niepowtarzalnego miejsca nie tylko 
w Szczecinie ale i w całej Polsce – Opery na Zamku.

– Dzisiaj wszystkim tym artystom należy się ogromny szacunek. Hołd 
im oddamy poprzez musical „Crazy for You”, który wystawimy w mar-
cu. Zrobimy coś, na co oni nie mogli sobie wtedy pozwolić. Ale jestem 
pewny, że gdyby mieli takie możliwości, jakie my mamy teraz, zrobiliby 
to tak samo dobrze, jeśli nie lepiej. Ten musical będzie spektakularnym 
widowiskiem, które odbije się szerokim echem w całym artystycznym 
świecie – zapewnia Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku.

Pierwsza dama szczecińskiej operetki

Przez lata szczecińska Opera na swoich deskach gościła wielu znako-
mitych artystów. Każdy z nich to inna historia, inne wspomnienia oraz 
emocje. Od samego początku związana z  nim była Irena Brodzińska: 
śpiewaczka, aktorka i  tancerka, mama primadonny Grażyny Brodziń-
skiej. Okrzyknięta pierwszą damą w historii szczecińskiej operetki.

– To jest artystka! Wyjątkowa – zachwycał się nią w 2008 roku nieżyjący 
już Jacek Nieżychowski, założyciel i pierwszy dyrektor szczecińskiej ope-
retki. – Jej ściągnięcie do Szczecina to pewnie najlepszy ruch w historii 
opery – oceniał.

– To dzięki Jackowi przyjechałam do tego miasta. Przyjaźniliśmy się już 
wcześniej, gdy występowaliśmy w Operze w Gliwicach. Później przyjeż-

dżaliśmy do Teatru Polskiego z  operetką „Rozkoszna dziewczyna” czy 
„Krainą Uśmiechu” – wspomina wzruszona pani Irena. –Zdecydowałam, 
za jego namową, że przyjadę tutaj na stałe. 25 stycznia 1957 roku odbyła 
się pierwsza premiera muzycznego przedstawienia, „Kraina uśmiechu” 
Franza Lehara. To były ciężkie czasy. Pracowaliśmy w wynajętej sali przy 
ulicy Potulickiej w warunkach zupełnie nieteatralnych. Również zarob-
kami nie ma co się chwalić, bo często nie starczało od pierwszego do 
pierwszego. Jednak jeśli kocha się teatr, kocha się swój zawód i ludzi to 
wszystko inne nie ma znaczenia– dodaje.

Pani Irena wspomina dawne czasy z ogromnym sentymentem. Na eme-
ryturę przeszła 39 lat temu. Początkowo nie mogła się z tym pogodzić. 
Przez dwa lata nie chodziła do teatru, nie słuchała muzyki. Brakowało jej 
tego, czym żyła całe dorosłe życie. Brakowało jej tego, co kochała, czym 
się pasjonowała. Dzisiaj wraca już do tych wspomnień z  uśmiechem 
i ogromnym sentymentem. Doskonale pamięta przyjaciół z dawnych lat, 
bo właśnie taki tworzyli zgrany zespół.

– O Potulickiej mówiono, że nie jest to Teatr Operetki, a „teatr uśmie-
chu”. Jak powiedział dyrygent Walerian Pawłowski, takich ludzi spotyka 
się raz na 100 lat. Kilkoro z moich przyjaciół żyje do dzisiaj. Wciąż się 
spotykamy, rozmawiamy, wspominamy. Zawdzięczam Nieżychowskie-
mu naprawdę wiele. Dzięki niemu kocham to miasto jak żadne inne. Do 
dzisiaj przekonuję wszystkich, że Szczecin jest miastem szczęścia i miło-
ści. Jest pełnym wspaniałych ludzi, pięknej roślinności, magnolii. Nigdy 
z niego nie wyjeżdżajcie!

Dzisiaj pani Irena ma 84 lata ale wciąż, w miarę możliwości, przyjeżdża 
do Opery. Na jej deskach co prawda nigdy nie występowała ale towarzy-
szą jej miłe uczucia.

– Zaczęłam na Potulickiej i tam skończyłam. To był inny teatr, kochałam 
to miejsce – wspomina z sentymentem. – Teraz żyję już zupełnie inaczej. 
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Matka i córka, Irena i Grażyna Brodzińskie – Machiavelli, 1976 r.



Mieszkam niedaleko Szczecina, mam 9 kotów, przychodzą do mnie dwa 
lisy, miałam dwa psy ze schroniska. Jestem szczęśliwa z moim najdroż-
szym mężem, wnukami gdy do mnie przyjeżdżają. Zawsze powtarzam, 
że trzy czwarte szczęścia w życiu daje ukochana praca, jedną czwartą 
cudowna rodzina. Jestem spełniona w stu procentach.

Maria, a właściwie Malina

Gdy zapytamy w Operze na Zamku o Marię Malinowską… możemy usły-
szeć, że taka osoba tutaj nie pracuje i nie pracowała. Jeśli posłużymy się 
imieniem Malina, wszyscy będą wiedzieli o kogo chodzi.

– W szkole baletowej jedna z koleżanek powiedziała, że będzie mówić 
do mnie Malina. Przylgnęło to do mnie i  przyzwyczaiłam się. Dawniej 
zdarzyła się sytuacja, gdy Mirosław Kosiński podczas jednego z „Wieczo-
rów Baletowych” gdzie był konferansjerem, chodził po teatrze i pytał, 
jak naprawdę mam na imię. Nikt tego nie wiedział – wspomina artystka 
związana z operą od 35 lat.

Urodziła się w Płotach. Gdy miała 10 lat wyjechała do Poznania do szkoły 
baletowej. Uczyła się tam kolejnych 9 lat.

– Mam stamtąd mnóstwo wspaniałych wspomnień. Jedno z nich dotyczy 
Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, patronki poznańskiej szkoły. Czasami przy-
chodziła na wizytację na lekcję tańca klasycznego. Chciała wybrać dzie-
ci do „Matrioszki” – rosyjskiego tańca. Obserwując mnie powiedziała: 
„chciałabym by to była ta smutna i chudzieńka jak słomka dziewczynka”. 
Byłam smutna, bo z dala od rodziców, a szczupłość została mi do dzisiaj. 
Mam ogromny sentyment do pani Olgi, była moim wzorem i mocno udu-
chowioną osobą. Przed maturą dostałam od niej pamiątkę. Było to jej 
zdjęcie ze wspaniałą dedykacją, gdzie życzyła mi, by moje artystyczne 
życie było pełne cudownych przeżyć na deskach scenicznych w teatrze. 
I tak się stało – wspomina wzruszona artystka.

Po zakończeniu edukacji w Poznaniu została zaproszona do pracy przez 
Henryka Sawickiego, kierownika baletu z Wrocławia. Pracowała tam 
przez rok. Zatęsknili z mężem za rodziną i wrócili do Szczecina.

– Marzeniem każdej tancerki jest zatańczyć Jezioro Łabędzie, moim na-
wet w ostatniej linii (śmieje się). To przecież najpiękniejszy balet Czaj-
kowskiego. Pojawiła się taka okazja, ponownie we Wrocławiu. Wyjecha-
liśmy na kolejne cztery lata… i  znowu wróciliśmy. W  1998 roku byłam 
już w Operze i Operetce w Szczecinie koryfejką. Jest to tancerka, która 
jeszcze nie jest solistką ale już jest oddzielona od zespołu baletowe-
go. Pamiętam z tego czasu, że zatańczyłam wówczas solistyczną rolę 
w „Błękitnej Rapsodii” Gershwina, gdzie elementem przewodnim był ta-
niec współczesny i jazzowy. Rok później zostałam solistką. 

Przez lata pani Malina pełniła również wiele innych funkcji: asystenta kie-
rownika baletu Mirosława Różalskiego, asystenta choreografa przy „Weso-
łej wdówce”, którą reżyserował Adam Hanuszkiewicz. Była również asysten-
tem reżysera przy „Ani z Zielonego Wzgórza”. Obecnie jest inspicjentką.

– Przeszłam na emeryturę baletową w  2000 roku, w  wieku 40 lat. Nie 
wytrzymałam długo. Trafiła się okazja i wróciłam jako inspicjentka, choć 
nie jest to tak pasjonująca praca jak solistki tańczącej na scenie. Daje 
zdecydowanie mniej satysfakcji ale jestem wciąż w operze. Nie żałuję 
ani sekundy spędzonej w tym miejscu. Pracowałabym nawet do końca 
życia. Jestem wdzięczna mojej rodzinie za jej wsparcie i wyrozumiałość. 
Przez pracę w teatrze nie było mnie często przy najbliższych. Mąż i syno-
wi to jednak wytrzymali, dziękuję.

Artystka przyznaje, że w jej karierze zdarzyło się mnóstwo zabawnych 
i pamiętnych historii.

– Jedna z dziewczyn zawsze po przyjściu do pracy kąpała się i balsamo-
wała. Zapomniała chyba wtedy, że podczas sztuki mają górne pozy, 
gdzie będzie podnoszona przez partnera. Podczas spektaklu, przez bal-
sam, wyślizgnęła się z rąk i prawie spadła. Jej partner był wściekły, padły 
nawet deklaracje, że nigdy więcej z nią nie zatańczy.

Kolejne wspomnienie związane jest z tańcem innej koleżanki.

– Przed sztuką, gdy przebieraliśmy się kładliśmy zawsze ubrania na 
oparciu krzesła. Koleżanka, która miała tańczyć w cygańskiej sukience 
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położyła ją właśnie w taki sposób. Okazało się, że przyczepił się do tej 
sukienki stanik i tego nie zauważyła. Wyszła na scenę i przetańczyła tak 
całego „Czardasza”. W  trakcie sztuki próbowaliśmy stanik odpiąć ale 
taniec był szybki i nie daliśmy rady. To była scena z „Hrabiny Maricy”. 
Podczas sztuki nie mogliśmy powstrzymać się ze śmiechu. Podobnie, jak 
pierwsze rzędy na widowni. 

Speszony przez Aleksandra Bardiniego
 
Mirosław Kosiński, śpiewak o głosie barytonu z naszą operą związany 
jest od 1979 roku. Wspomina, że trafił do naszego miasta za namową 
swojego pedagoga.

– Antoni Majak był dla mnie ogromnym autorytetem. Był nie tylko wspa-
niałym reżyserem, śpiewakiem ale również cudownym człowiekiem. Ro-
zesłał swojego czasu wici po akademiach w Polsce, że jego przyjaciel, 
dyrektor Tadeusz Bursztynowicz chce stworzyć w  Szczecinie zespół, 
który będzie śpiewał operę i  operetkę. Skoro on powiedział, że warto 
wziąć udział w tym przedsięwzięciu, nie zastanawiałem się długo. Przy-
jechałem – wspomina.

Mirosław Kosiński nie znał dobrze naszego miasta. Pierwszy raz widział 
je dwa lata wcześniej. W 1977 roku płynął do Szwecji i przejeżdżał wcze-
śniej przez Szczecin.

– Podobało mi się ale nigdy nie spodziewałem się, że znajdę tutaj pracę 
– wspomina.

Decyzji nie żałuje, mimo że realia mocno się zmieniły. – Przede wszyst-
kim realia polityczne. Jest większa możliwość wyjazdów zagranicznych. 
Młodzi artyści nie mają teraz większych ograniczeń. Jest również więk-
sza dostępność reżyserów. Kiedyś przygotowanie przedstawień wyglą-
dało zupełnie inaczej. Najpierw ogłaszano spektakl, później obsadę, pra-
cowano z korepetytorem, na koniec załatwiano muzyczne sprawy. Teraz 
na przykład nie ma lekcji z korepetytorem, które były bardzo pomocne. 
Artysta sam musi się nauczyć, wchodzi na scenę i ma być przygotowany. 
Również warunki w operze nieco się zmieniły. Mieliśmy więcej garderób 
dla solistów, w  każdej znajdowało się pianino. W  wolnej chwili można 
było popracować, poćwiczyć. Teraz już tego nie ma, dla utrzymania hi-
gieny głosu pianina były pomocną sprawą – dodaje.

Pan Mirosław, podobnie jak Malina Malinowska, nie żałuje ani chwili 
spędzonej w szczecińskiej operze. W 2016 roku obchodził 40-lecie pracy 
artystycznej. Wciąż występuje na scenie, oprócz tego jest także pedago-
giem w Katedrze Wokalistyki na Akademii Sztuki.

– Z moją pracą wiąże się wiele niesamowitych historii. Jedna z nich do-
tyczy „Strasznego Dworu”, sztuki, która była traktowana jako pierwsza 
poważna w naszej operze, mimo że wcześniej wystawiano kilka innych. 
W dniu premiery, 3-4 minuty przed rozpoczęciem, zobaczyłem, że dyrek-
tor Bursztynowicz przyprowadził elitę gości. Przyjechali krytycy z całej 
Polski, łącznie z profesorem Aleksandrem Bardinim. Pojawiła się wów-
czas dodatkowa trema. Były to przecież szanowane osoby z telewizji, au-
torytety. Na całe szczęście przedstawienie było udane. Nie wiedziałem 
o tej wizycie. Doszło do niej, ponieważ nagle do puli teatrów operowych 
wdarł się Szczecin, który był postrzegany dotąd jako teatr operetkowy. 
Dodatkowo zadziałało nazwisko dyrektora Bursztynowicza, który był 
bardzo znaną postacią – wspomina.

Piekielnie zdolna sopranistka

Joanna Tylkowska-Drożdż zadebiutowała w szczecińskiej Operze na 
Zamku w 2003 roku partią Pamimy w „Czarodziejskim Flecie”, sztuce 
Wolfganga Amadeusa Mozarta. Etatową solistką jest od 2005 roku. 
Od tego czasu pracuje również w Akademii Sztuki. Od trzech lat, jako 
dr hab. prof. nadz. do pracy w  operze przygotowuje młodych śpie-
waków.

– Jestem związana z Teatrami Operowymi w Warszawie, Krakowie i Po-
znaniu, ale wybrałam Szczecin. To tutaj dojrzewałam jako artystka, tu-
taj się wszystkiego nauczyłam, każde spotkanie z publicznością jest dla 
mnie czymś wyjątkowym – mówi diva, która na scenie Opery na Zamku 
przygotowała 25 ról operowych, w większości pierwszoplanowych. Ze 
szczecińskim zespołem śpiewała także na scenach Hiszpanii, Włoch, 
Niemiec, Belgii i Holandii. – Cieszę się, że opera tak się zmienia. Jesteśmy 
po remoncie, wyremontowany gmach daje wszystkim ogromnego roz-
machu. Mam nadzieję, że będzie już tak zawsze.

Śpiewaczka przyznaje, że najbardziej, poza debiutem, zapadł jej w  pa-
mięci spektakl Verdiego „Bal Maskowy”. Wystawiany był pod koniec 
2015 roku. Sopranistka zebrała za występ bardzo wysokie noty.
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– To niezwykle piękna sztuka. Poszłam w  zupełnie 
inne śpiewanie, bardziej dojrzałe. Poza tym była to 
pierwsza sztuka w  nowej Operze. Niesamowity 
klimat. Niezwykle cieszę się, że do naszego te-
atru przychodzi więcej osób. Niedawna akcja 
z okazji jubileuszu 60-lecia, czyli bilety po 60 
groszy pokazała, że jest ogromne zaintere-
sowanie. Wierzę, że duża grupa osób, która 
skorzystała z tego po raz pierwszy będzie od 
tego momentu stałą naszą publicznością.

Opera, której zazdrości nam Polska

Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku swoją funk-
cję pełni od 2014 roku. Trafił tutaj w bardzo trudnym 
momencie. Remont siedziby, wart ponad 67 milionów 
złotych, utknął wówczas w martwym punkcie. Do-
trzymanie terminu wyznaczonego na 2015 rok 
było mocno zagrożone.

– Nic się na tej budowie wówczas nie działo. Pa-
miętam scenę, jak dwóch robotników błąkało 
się na placu budowy w bliżej nieokreślonym 
celu. Machina remontowa praktycznie całko-
wicie wyhamowała – wspomina. – Ciężko pra-
cowaliśmy, by prace ruszyły ponownie pełną 
parą. Do tego dwa tygodnie po moim przyjściu 
wykonawcy II i III etapu ogłosili upadłość! I znów 
strata czasu, rozwiązywanie umów, nowe przetar-
gi, pusta budowa i nerwy. Wtedy praktycznie nie mie-
liśmy życia prywatnego, cały czas spędzaliśmy tutaj. 
Wiele osób nie wierzyło, że damy radę i skończymy 
w terminie. Ja nie tylko wierzyłem, ja wiedziałem, 
że nam się uda. Skompletowałem energiczny ze-
spół ludzi, który nie bał się wyzwań i pracy do 
nocy. Momentów krytycznych było mnóstwo, 
ale nawet na sekundę nie straciłem wiary. 
I miałem rację! – śmieje się.

Wszystko ważyło się do ostatnich chwil. Po-
zwolenie na użytkowanie przebudowanej 
Opery na Zamku dotarło do dyrektora pięć dni 
przed uroczystym otwarciem, 16 listopada 2015 
roku.

– Dopiero wtedy dotarło do mnie, że mimo wielu prze-
ciwności osiągnęliśmy z  całym zespołem upragniony cel. 
Zrobiliśmy to! Ale wcześniej byłem tak zaaferowany tą inżynieryjną 
robotą, że także dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, jak gigantyczne 
konsekwencje nam groziły, gdyby nam nie wyszło. I  gdy już wszyscy 
ochłonęliśmy, powiedziałem marszałkowi, że jak będzie jakaś krytycz-
na sytuacja związana z inwestycją, polecam naszą drużynę. Można nas 
wrzucić na każdy front – śmieje się Jekiel.

Opera na Zamku nie ma się już czego wstydzić. Wręcz 
przeciwnie, dzięki swojej doskonałej lokalizacji, nie-

widocznemu zazwyczaj przez widownię zapleczu 
technicznemu, może być powodem do dumy. Nie-

pokoić może tylko jedno – zbyt niski budżet. Tu-
taj wyprzedzają nas inne polskie teatry.

– Po sześciu latach na emigracji, graniu w tym-
czasowym namiocie przy ulicy Energetyków, 

wróciliśmy w  2015 roku do mainstreamu arty-
stycznego. Nasze produkcje potwierdzają, że re-

mont naprawdę się opłacał. Są miejsca, w których 
ogromne pieniądze nie przekładają się na jakość 

wystawianych sztuk. My z kolei pokazaliśmy, że wcze-
śniejsze ograniczenia nie były naszą winą, że teatr po 
prostu był zabiedzony. Teraz wystarczy poczytać recen-

zje naszych przedstawień. Są najczęściej wręcz entu-
zjastyczne i jasno wynika z nich, że to co robi Opera 

to najważniejsze wydarzenia nie tylko w  Polsce, 
ale często nawet w Europie. Pokazujemy tym sa-
mym, jak dobrą pozycję ma Szczecin oraz nasz 
teatr – mówi Jacek Jekiel.

Wspomina jednocześnie kilka momentów, któ-
rego jego zdaniem były przełomowe w  trakcie 

prowadzenia przez niego inwestycji. Jednym 
z nich jest decyzja o tym, by fundamenty skrzydła 

wschodniego pokazać w taki sposób, w jaki robi się 
to we współczesnym muzealnictwie. Przykryte zo-

stały szybami, podświetlone, wyeksponowane. Kolejną 
dumą jest pomieszczenie, gdzie wyeksponowane zostały 

jedyne zachowane w Zamku XVI-wieczne polichromie.

– To fantastyczne pomieszczenie, wyjątkowe miej-
sce w Zamku Książąt Pomorskich, w którym mamy 
poczucie, że jesteśmy w  unikatowej przestrzeni 
zabytkowej. Dzięki niewielkiemu fragmentowi 
malowideł możemy sobie wyobrazić, jak dawniej 
wyglądał cały Zamek, jedna z najbardziej znaczą-
cych rezydencji w nowożytnej Europie – mówi.
 

Dyrektor zapewnia jednak, że „nowa” Opera na 
Zamku nie pokazała jeszcze wszystkich swoich 

możliwości. Odsłoni je podczas wspomnianego mu-
sicalu „Crazy for You”. Jacek Jekiel jest jednocześnie 

przekonany, że będzie to spektakularny musical, który już 
w  marcu tego roku zdobędzie uznanie krytyków oraz wszyst-

kich zaproszonych gości. Również tych, którzy 60 lat temu dokonali 
cudu i stworzyli nam Operę, z której możemy być dzisiaj bardzo dumni.

Twórca  pierwszej 
szczecińskiej Operetki 
– Jacek Nieżychowski

Joanna Tylkowska-Drożdż, 
solistka Opery 
na Zamku

Jacek Jekiel, dyrektor 
Opery na Zamku

Autor: Andrzej Kus/ Foto: materiały prasowe
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S zwedzi zapowiadają, że w 2020 roku ich samochody będą tak 
zaawansowane technologicznie, że nikt w nich nie zginie. Co 
więcej – żaden z  użytkowników, w  przypadku zdarzenia dro-
gowego, nie dozna poważniejszego uszczerbku na zdrowiu. 

Dowodem na to, że konstruktorzy są coraz bliżej określonego celu ma 
być najnowszy model Volvo – V90 Cross Country, który właśnie trafił do 
sprzedaży. Klienci rezerwowali go już wiele miesięcy wcześniej.

– Jeździłem samochodami różnych marek, jednak najbardziej przekonuje 
mnie Volvo i chyba nigdy się to nie zmieni – mówi Robert Zduńczyk, któ-
ry V90 Cross Country zarezerwował już… we wrześniu ubiegłego roku. 
– W momencie, gdy go zamawiałem tak naprawdę nie wiedziałem nawet 
jak wygląda. Swoją wiedzę opierałem wyłącznie na fotografiach. Pierw-
szy raz mogłem mu się przyjrzeć na szczecińskiej premierze na początku 
lutego. Oczywiście, że nie żałuję swojej decyzji. Zamówiłem granatową 
wersję PRO z jasną, skórzaną tapicerką. Naszpikowana jest mnóstwem 
rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. W tym samochodzie jestem o nie 
spokojny. Tym bardziej, że mam za sobą już pewną historię, która utwier-
dziła mnie w przekonaniu, że to najbezpieczniejsza marka świata. Jecha-

liśmy z kolegą starszym modelem i wyskoczyła sarna. Uderzyliśmy w nią 
z dużym impetem. Wybiegliśmy zobaczyć, jakie są szkody i okazało się, 
że… porysowany był jedynie znaczek! Każdy inny samochód nie miałby 
połowy przodu.

Przyjrzyjmy się więc jak wyposażone zostało nowe Volvo V90 Cross Co-
untry. Dostępne jest z napędem na wszystkie koła AWD. Na pokładzie 
kombi znajdziemy siedem poduszek powietrznych: dla kierowcy, pasa-
żera, dwukomorowe poduszki boczne, kurtyny powietrzne czy poduszki 
chroniące kolana kierowcy. Nad naszym bezpieczeństwem czuwa mnó-
stwo nowoczesnych układów: unikania lub łagodzenia skutków zdarzeń 
z innymi samochodami na skrzyżowaniach, również z pieszymi czy ro-
werzystami, informowania o znakach drogowych, układ elektronicznej 
kontroli stabilności i  trakcji czy system zabezpieczeń przed skutkami 
uderzeń bocznych. Jest także system chroniący nas przed urazami krę-
gosłupa szyjnego, kontrola trakcji w zakręcie, układ wspomagania nagłe-
go hamowania, ostrzeganie innych użytkowników drogi o gwałtownym 
hamowaniu, układ stabilizacji przechyłu czy nawet stabilizacji pojazdu 
w czasie holowania przyczepy. Niezwykle pomocne, szczególnie w jeź-

Bezpieczeństwo 
przede wszystkim

Motoryzacja

Do sprzedaży trafiło Volvo V90 Cross Country. Dzięki swojej konstrukcji oraz wyposażeniu bez wątpienia należy do jednego z najbezpieczniejszych 
samochodów świata. To przepiękne kombi z napędem na cztery koła nadaje się nie tylko do dalekich, rodzinnych podróży. Doskonale spisuje się 
także w mieście. 
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dzie po mieście, jest wspomaganie jazdy w korkach, czyli samodzielne 
zatrzymywanie i ruszanie za pojazdem. Komputer zaalarmuje nas także 
w przypadku zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu.

Rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo jest znacznie więcej i moż-
na mówić o nich godzinami. Jeśli chodzi o komfort – tutaj również niewie-
le można zarzucić. We wnętrzu nowego V90 Cross Country stworzono 
niesamowite centrum multimedialne. Siadamy w  wygodnych, skórza-
nych i  wentylowanych siedzeniach (opcjonalnie). Do dyspozycji mamy 
system audio z  centralnym 9-calowym wyświetlaczem. Podłączone 
jest do niego 10 głośników o mocy aż 330 W. Wszystko sterowane jest 
również ze skórzanej, trójramiennej kierownicy. Przed oczami widzimy 
12-calowy wyświetlacz cyfrowy. Przyjemność z jazdy zwiększa elektro-
niczna dwustrefowa klimatyzacja, opcjonalnie jest dostępna czterostre-
fowa z  panelem regulacji temperatury oraz chłodzonym schowkiem. 
Podobnie jak panoramiczny dach, regulacja z dostępnymi trybami jazdy: 
komfortowym, dynamicznym, ekonomicznymi indywidualnym czy na-
wet pneumatyczne zawieszenie. Pomocną opcją są także kamery: wspo-
magająca parkowanie tyłem czy kamera parkowania z  widokiem 360 
stopni. Siedzenia są podgrzewane, w fotelach przednich dostępna jest 
funkcja masażu. Do celu prowadzi nas nawigacja Sensusa pokazywana 
w formacie trójwymiarowym, z wyszukiwarką miejsc oraz bezpłatną ak-
tualizacją map.

Jeśli chodzi o  jednostki napędowe w ofercie dostępne są cztery silniki 
– dwa diesla oraz dwie jednostki benzynowe. Wszystkie mają dwa litry 
pojemności oraz są wspomagane turbosprężarką lub turbosprężarką 
współpracującą z  kompresorem. Gama silników diesla rozpoczyna się 
od mocy 190 KM. Silniki benzynowe natomiast mogą mieć 254 KM lub 
nawet 320KM. W tym doskonałym samochodzie kombi znajdziemy albo 
8-stopniową automatyczną skrzynię biegów albo manualną – sześciobie-
gową. Ostatnia wersja dotyczy modelu z silnikiem diesla o mocy 190 KM. 

Motoryzacja

Autor: Andrzej Kus / Foto: Dagna Drążkowska 
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Volvo V90 Cross Country 
Dostępne silniki: 
- Diesel D4 AWD 2000 cm3 – 190 KM
- Diesel D5 AWD 2000 cm3 – 235 KM
- Benzyna T5 AWD 2000 cm3 – 254 KM
- Benzyna T6 AWD 2000 cm3 – 320 KM
Spalanie od 5,2 l/100 km
Przyspieszenie od 6,3 s – 8,8 s /100 km 
Prędkość maksymalna od 210 km/h – 240 km/h
Cena od 230 100 zł

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski



Przy ulicy Południowej w Szczecinie rozpoczyna się budowa kompleksu biurowców 
na miarę XXI wieku. Nie będzie to jednak zwykłe miejsce. Wewnątrz zobaczymy 
mnóstwo zieleni, na styl miejskiego parku. Dodatkowo wszystkie budynki połączone 
zostaną ze sobą nietypowymi kładkami.

BuSineSS 
Plaza
miejska rewolucja

Szczecin
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na przez nasz zespół. Następnie przystąpili do kompletowania doku-
mentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy. Z  tym również szybko 
się uporali. Dzisiaj na placu budowy pojawił się już ciężki sprzęt, a ich 
dzieło wchodzi w etap realizacji.

Kompleks biurowy Szczecin Business Plaza będzie składał się z czterech 
budynków biurowych. W jego skład wejdą trzy budynki o powierzch-
ni całkowitej 1460 m2 każdy oraz czwarty o  powierzchni całkowitej 
6720 m2.  Szczecin Business Plaza otrzyma międzynarodowy certyfi-
kat, potwierdzający najwyższy standard inwestycji. Powyższa certy-
fikacja przeprowadzana jest obecnie w 120 krajach na całym świecie.

– Zaprojektowaliśmy go z  największą dokładnością. Jeden z  budyn-
ków ma być siedzibą inwestorów. Dlatego każdy musi być perfekcyjny, 
przygotowany w taki sposób, by za 5 czy 10 lat wciąż był nowoczesny. 
Firmy, które będą wynajmowały tam miejsce powinny być przekonane 
zaraz po przekroczeniu progu każdego budynku, że mają do czynienia 
z luksusowymi warunkami, które nie będą przytłaczały, a sprawią, że 
będzie można tam pracować z największą przyjemnością. Myślę, że na-
szym projektem sprostaliśmy oczekiwaniom. Cały zespół włożył w to 
mnóstwo czasu i serca – podsumowuje Maciej Panek.

S zczecin Business Plaza. Pod taką nazwą kryje się kompleks 
biurowców, który już niebawem powstanie przy ulicy Połu-
dniowej, w  pobliżu sklepu Makro. Projekt tego miejsca jest 
dziełem zespołu architektów z firmy IDS Architekci. Dlacze-

go jest ono wyjątkowe? – Będziemy mieli do czynienia z pierwszą taką 
przestrzenią w Szczecinie. Zaprojektowaliśmy cztery biurowce, jednak 
tak naprawdę można traktować je jako jeden. Połączone są ze sobą 
nietypowymi kładkami, które po pierwsze sprawiają, że przemieszcza-
nie się między wszystkimi budynkami będzie znacznie łatwiejsze, po 
drugie, budynki połączone zostaną są ze sobą ogromnym garażem na 
ponad 200 samochodów – tłumaczy właściciel IDS Architekci, Maciej 
Panek. – Będzie to oryginalny kompleks, ponieważ poziom 0 zajmie 
wspomniany parking. Windą wjedziemy na poziom 1 i tam będziemy 
mieli do dyspozycji coś na styl miejskiego parku – miejsce przyjazne 
i  sprzyjające odpoczynkowi, z  dużą ilością zieleni. Nie ukrywam, że 
jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej pracy. Projekt jest niezwykle cie-
kawy, o dużej skali, jak na szczecińskie realia. Cieszymy się, że przecho-
dzimy do fazy realizacji.

Architekci nie mieli łatwego zadania. W  pierwszej kolejności musieli 
stanąć do konkursu, w którym inwestor, a zarazem główny wykonaw-
ca wybrał najlepszą wizję. Najbardziej spodobała się ta, przygotowa-

IDS Architekci Sp. z o.o.
ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin

mobile: +48 608 42 42 09
tel/fax: 91 484 30 56, tel: 91 813 62 23,

tel: 91 813 62 24, tel: 91 813 62 25
e-mail: maciejpanek@home.pl

www.idsarchitekci.pl
www.maciejpanek.pl

Generalnym Wykonawcą 
inwestycji jest firma:

Multi Projekt Sp. z o.o. sp.k

Autor: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe
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Dom 
inny niż 
wszystkie

Na obrzeżach Szczecina, na typowym osiedlu domów jednorodzinnych 
w Kobylance, powstał dom inny niż wszystkie. Nic dziwnego, 
że doceniła go redakcja najbardziej poczytnego na świecie portalu 
architektonicznego ArchDaily, nominując go w kategorii Budynku 
Roku’17. 
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D om został zaprojektowany przez małżeństwo architektów, 
Annę i Krzysztofa Paszkowskich-Thurow z pracowni urbicon 
sp. z o.o. / Anna Thurow Architektura Wnętrz, absolwentów 
Politechniki Szczecińskiej i  Kopenhaskiej Szkoły Designu 

i Technologii. Niewielki, kompaktowy i energooszczędny, dom w Koby-
lance przywodzi na myśl „nowoczesną stodołę”. Projekt ten łączy bo-
wiem nawiązującą do architektury wiejskiej tradycję z  nowoczesnymi 
rozwiązaniami, czego wyrazem jest m.in. jednorodne poszycie dachu 
i elewacji wykonane z łupka. Z dynamicznego wycięcia w jednej z bia-
łych ścian szczytowych, powstało oryginalne zadaszenie nad południo-
wym tarasem. Zarówno otoczenie, jak i  wnętrze odzwierciedlają po-
trzeby i  zainteresowania inwestorów. Projekt wnętrz autorstwa Anny 
uwzględnia więc strefę dzienną, roboczą oraz sypialnianą, pozostawia-
jąc wysoką przestrzeń dla komfortu użytkowników. Surowe, naturalne 
materiały nawiązują do licznych podróży, odbywanych przez właścicieli. 
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Zacznij  
sezon  
z Liu Jo
W kampanii Wiosna/Lato 2017 Liu Jo po raz kolejny rozwija 
hasło #strongtogether. Przekaz skupia się na sile kobiet  
i prawdzie. Taka też jest najnowsza kolekcja ubrań i akce-
soriów włoskiej marki.

#strongtogether to postawa, charakteryzująca Liu Jo  
w sezonie SS17. Nowa kampania jest świeża i nowoczesna. 
Wiosenno-letnią odsłonę promują dwie amerykańskie top 
modelki Martha Hunt oraz Jasmine Tookes. Poza pracą, łą-
czy je prawdziwa przyjaźń, są też częścią nowej generacji 
niezależnych, pewnych siebie i ciekawych świata kobiet.

Liu Jo
Galeria Kaskada, poziom 0
Szczecin, al. Niepodległości 36 
tel. 91 810 20 10

MILANO

W sezonie SS17 w salonach Liu Jo pojawią się topowe 
linie – Black oraz White Label. To główne propozycje, 
w których znajdziemy zmysłowe, ale jednocześnie 
delikatne fasony. W wiosennej garderobie nie może 
zabraknąć satynowych bluzek i koronkowych sukienek, 
podobnie jak charakterystycznych dla marki motywów 
zwierzęcych czy połyskujących elementów. Latem 
stawiamy na wzory w marynarskie pasy i wyraziste 
florystyczne akcenty, a także kolory stonowanego 
khaki i beżu – w klimacie miejskiego safari. W linii 
Blue Denim znajdziemy dżinsowe propozycje, w tym 
niezwykłe jeansy Amazing Fit, koktajlowe sukienki 
w Gold Label oraz sportowe ubrania z kobiecym 
akcentem w dedykowanej linii sportowej. Włoska 
marka oferuje także eleganckie i oryginalne zestawy 
akcesoriów – inspirowane latami 70. i 90. 

W nadchodzącym sezonie kobieta Liu Jo jest silna, 
pewna siebie i zmysłowa!

Autor: Karina Tessar  / Foto: Bartłomiej Bieliński

Podłogi pokryto otwartoporowym trawertynem i  olejowanymi deska-
mi dębowymi, natomiast przywodząca na myśl łaźnię turecką łazienka 
wykończona została w czarnym marmurze. Kuchnia, będąca niezwykle 
ważną strefą funkcjonalną dla rodziny z małymi dziećmi, została otwar-
ta na salon, tworząc integralną część z resztą pomieszczeń. Dom w Ko-
bylance był na tzw. długiej liście ArchDaily, jako jeden z siedmiu domów 
w Polsce. Jury stanowili czytelnicy portalu i choć projekt ten ostatecznie 
nie został laureatem konkursu, sama nominacja jest wielkim wyróżnie-
niem i uznaniem dla pracy szczecińskich architektów. 

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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Moda

Marcin Grzeszczuk, zawodowo jest key account managerem 
w firmie farmaceutycznej, z wykształcenia coachem. Modę do-
stosowuje do zasad, czyli, aby być postrzeganym jako poważna 
osoba zakłada garnitur. Lubi dobrze wyglądać, śledzi modowe 
trendy i stara się wpasowywać we współczesne kanony, szcze-
gólnie upodobał sobie elegancki styl.

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej.
Pan Marcin pokazał nam dwa oblicza. Pierwsze to klasyczna elegancja ale we 
współczesnym stylu: dopasowana marynarka, wąskie spodnie i wąski krawat 
rodem z „Blues Brothers”. Zapewne jest to strój biznesowy i na oficjalne spo-
tkania. Drugie oblicze, sportowe: koszulki z printami, loga bohaterów. Kolory 
ostre, modele podkreślające muskulaturę ciała. Jeszcze uśmiech i niczego wię-
cej nie trzeba!

Łowcy 
stylu

W tym cyklu szczecińska projektantka Kasia Hubińska poszukuje ciekawych i niebanalnie ubranych 
szczecinian. Bądźcie czujni, gdyż kiedyś do udziału w sesji morze zaprosić także i Was.
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Moda

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej.
Pani Sonia kocha modę. Zestawienia sportowych dresowych spodni z modnymi 
lakierowanymi mokasynami, oversizowe bluzki, szerokie spodnie z podwyższo-
nym stanem o długości 3/4, falbany w bluzce, wycięcia, kamizelki ze sztucznego 
futerka, sznurowane wysoko sandały, kołkowate obcasy! Wszystko bardzo ory-
ginalne. Brawo! Można podpatrywać i kopiować, bo pani Sonia wie, co w modzie 
piszczy.

Sonia Badowska, studentka socjologii mody na w  WSH TWP 
w Szczecinie. Moda dla niej ma ogromne znaczenie, jest jej pa-
sją. Już jako mała dziewczynka chciała wyglądać tak, aby wy-
różniać się z tłumu. Stara się śledzić trendy w modzie i zawsze 
być na bieżąco z nowościami. Ma to oczywiście wpływ na jej 
stylizacje. Wybiera rzeczy, które naprawdę jej się podobają i pa-
sują do jej osobowości.

Specjalne podziękowania dla Lulu club za pomoc przy realizacji sesji.

Foto: Feliz Bartosz Klimasinski
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Wiosna 
w Escadzie

Moda56 

Delikatne zdobienia, przyjemne w doty-
ku tkaniny i  praktyczne rozwiązania – 
taki styl prezentuje najnowsza kolekcja 
Spring Summer 2017 marki Escada Sport. 
Króluje w niej kilka ponadczasowych ele-
mentów garderoby, m.in. dopracowane 
w  każdym szczególe ramoneski z  na-
turalnej skóry czy koktajlowe sukienki 
o prostych fasonach. Kobiecość strojów 
podkreślają grochy i  szalenie modne, 
transparentne koronki, w  których od-
najdą się zarówno młode dziewczyny, 
jak i bardziej dojrzałe kobiety, bo Escada 
Sport to sportowa elegancja na różne 
okazje. Hitem kolekcji są buty kowboj-
ki, spodnie z rozszerzanymi nogawkami 
i plisowane spódnice, a wszystko to ską-
pane w  barwach ziemi, przełamanych 
mocnym akcentem kolorystycznym.
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Moda 59 

Zdjęcia i produkcja: Joanna Jaroszek
Asystent: Seweryn Skrzyniarz
Makijaż: Aga Ogrodniczak - IMAGO
Włosy: Katarzyna Klim / 
Fryzjerskie Atelier Katarzyny Klim
Modelka i stylizacje: Milena Majewska

Escada Sport Store 
Szczecin, al. Wojska Polskiego 22





Moda

Nadchodzi 
wiosna!
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Moda62 

Tak jak po nocy przychodzi dzień, tak po zimie nachodzi wiosna. Na szczęście! Nie 
mogąc jej się już doczekać, prezentujemy najnowszą kolekcję odzieży dziecięcej 
i młodzieżowej znanej hiszpańskiej marki Mayoral, dostępną w szczecińskim butiku 
Pink & Blue Baby Store. Soczyste, zarówno żywe, jak i pastelowe kolory, wesołe prin-
ty, dobre materiały i wygodne kroje to zapowiedź radosnej zabawy, która czeka dzie-
ciaki wraz z pierwszymi promieniami słońca. Mayoral to nie tylko propozycja na wio-
senną wycieczkę, ale także schludne ubranka do szkoły czy ciekawe kreacje, które 
okażą się doskonałe na urodzinowe przyjęcia i bardziej oficjalne okazje, nie krępując 
przy tym ruchów naszych pociech. Te ubrania to po prostu kwintesencja dziecięcej 
radości. 

   kt



Moda 63 

Pink & Blue Baby Store
Szczecin, ul. Ks. Bogusława X 42/1

      /pinkandbluebabystore



Metamorfozy 
Ernesta Kawy

Moda

Co miesiąc wspólnie ze szczecińskim fryzjerem Ernestem Kawą, szkoleniowcem marki Montibello poddaliśmy jedną z pań metamorfozie. 
Metamorfozom poddane zostały panie wieku 20, 40 i 60 lat. Bohaterką marcowej i ostatniej metamorfozy jest pani Krystyna, lat 61, na 
co dzień pracownik biurowo – administracyjny. Nad jej nowym wizerunkiem pracowali również: szczecińska wizażystka Anna Treder oraz 
fotograf Grzegorz Skorny. Pani Krystyna wystąpiła w projektach z Fashion House.

Foto: Grzegorz Skorny
MUA: Anna Treder

Ubrania: Fashion House
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Moda

Lesya Chayka – stylistka, na co dzień pracująca w salonie Er-
nest Kawa Hairdesigner – zaproponowałam naszej modelce 
krótsze włosy i diametralną zmianę koloryzacji. Chcąc optycz-
nie wyszczuplić twarz stworzyłam objętości na koronie głowy 
rezygnując z długich boków, które tworzyły niekorzystne za-
okrąglenie twarzy. Trójwymiarowa koloryzacja która składa 
sie z opalizującego ciemniejszego blondu na podstawie, nada-
je cerze zdrowszy i promienny wygląd. Na końcach włosów hit 
nadchodzącego sezonu – blond w odcieniu pudrowego różu. 
Do stylizacji wykorzystałam serię Volume nowego stylingu 
Decode Montibello

HAIR DESIGNER
www.aesthetische-medizin-berlin.com
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J estem złym człowiekiem. Okrutnym i  złym. Otóż, lubię mięso. 
Uwielbiam smak różowej świnki, kawałka krówki, czy kolorowej 
kurki zielononóżki również. Złym człowiekiem jestem. Jak polityk 
jaki, albo i prezes czegokolwiek. Im niezdrowiej, tym smaczniej. 

       A to wędzone w aromatycznym, gęstym dymie, a to nad ogniem 
zdrowym opalone. Gotowane i  duszone, czasami nawet surowe, byle 
mięsko. Wspaniale się czuję słysząc skwierczenie na patelni. W błogość 
mnie wprowadza siedzenie przed beczką w której kiełbaski, boczki, albo 
rybki odpowiednie dym oplata siwy. Ba! Jestem tak dalece zepsutym 
i złym człowiekiem, że już samo sprawianie mięs wszelakich wprowadza 
mnie w stan ekstazy. Dzielenie, krojenie, tłuczenie, mielenie… To czysta 
dla mnie rozkosz.

Jestem jednocześnie dobrym, wrażliwym, przepełnionym współczuciem 
człowiekiem. Łączę się w bólu z wyrywanymi z korzeniami warzywami. 
Przenika mą wrażliwą duszę przeraźliwy płacz młodego ziemniaczka, 
wykopywanego z rodzinnego czarnoziemu w Wielkopolsce. Słyszę jego 
szloch „mamo! mamo!!!” i posępny warkot kopaczki. Widzę łzy marchew-
ki broniącej się z całych sił wszystkich swoich korzonków, przed wyrwa-
niem. Słyszę suchy trzask łamanych brokułów…

Czy możecie sobie wyobrazić sytuację w której ogórek jest żywcem ob-
dzierany ze skóry? Albo paprykę wypatroszoną z wnętrzności? To musi 
być straszne. Albo takie wyrywanie strączkowi zielonych kulek ze środ-
ka! Chciałbyś Czytelniku być łuskany???

Tak, wszystko można uzasadnić. Dosłownie wszystko, jak potwierdza-
ją liczne przykłady z historii naszego rodzaju. Ba, potwierdza to nawet 
nasza codzienność politycznej sceny. Ale, nie o tym dziś nam rozważać.

Wśród wielu azjatyckich narodów, o całkiem przyzwoicie rozwiniętych 
kulturach, potrawka z psa jest zwyczajnym, choć wykwintnym daniem. 
Straszne, prawda? Straszne dla nas, dla naszej kultury, przyzwyczajeń, 

tradycji. Każdy przecież wie, że przyjaciół się nie jada. Choć z drugiej 
strony, nie potępiajmy w  czambuł mieszkańców Azji. W  niedalekiej 
Szwajcarii wciąż robi się psie kiełbasy, a  swobodny handel kocimi 
skórami zabroniony został całkiem niedawno. Pewnie i  oni potrafią 
wytłumaczyć w jakiś sposób motywację takich obyczajów? Mam Przy-
jaciółkę, która gada z kurami, a one Jej odpowiadają. Ja nie miałem skru-
pułów, by zaatakowaną przez jastrzębia domową kurę dobić i zrobić na 
niej aromatyczny rosół. Nie rozpatruję tych czynów w kategorii lepszy-
gorszy. Po prostu różnimy się, choć lubimy. Lubimy kury, każde na swój 
sposób.

Gdybym był wiotkim młodzieńcem w kusym płaszczyku z nażelowanymi 
włoskami i wyrżniętym brzytwą przedziałkiem. Gdyby wątłą szyjkę otu-
lał mi sześciometrowy obowiązkowo szal, a o pośladki obijał się ukocha-
ny laptopik. Gdybym był takim młodzieńcem z przyklejonym do ukocha-
nego ajfona kciukiem, pewnie jadałbym na obiad rozgotowany makaron 
z sosem brokułowo-czosnkowym. Wiem, piszę to z wyraźną złośliwością 
będącą wynikiem zwyczajnej zazdrości. Zazdroszczę jednak wyłącznie 
ich wieku, a nie menu. A, że jestem leśnym dziadkiem w wieku zaawan-
sowanym, to wcinam grochówkę na wędzące, a  na drugie schabowy 
z kapustą. I  raczej tak już pozostanie, bo do lekarzy nie chadzam. Nie 
mam już tyle czasu. A wspomnianym młodzieńcom troszkę współczuję, 
bo jakże to Baczewskiego porem surowym zakąszać?

Świat coraz wyraźniej podzielony jest na tych, co mięs nie jedzą i na ten 
drugi, gorszy sort. Jedni tłumaczą swój wegetarianizm miłością do zwie-
rząt, inni dorabiają jeszcze bardziej skomplikowane ideologie. Ja myślę, 
że w tym przypadku zupełnie nie ma powodów do tłumaczeń. Nie jem 
mięsa i koniec. Jem mięso, bo tak. Ot, cała filozofia tych kolejnych mię-
dzy nami podziałów. Wyrzucenie mięsa z osobistego menu w najmniej-
szym stopniu nie zmieni sytuacji zwierząt. Szkoda! I piszę to jako mięso-
jadacz. Tych co kocham, staram się nie żuć, ale co mam począć kochając 
kiełbasę?

Dziennikarz Radia Szczecin, 
„garkotłuk”

Szymon Kaczmarek

„Kochać, 
albo żuć”



www.asprod.com.pl        asprodnaturalnie



Serowa polenta ze smażonymi 

pomidorami, jajkiem i bazylią

www.eintopf.pl

»   W rondlu doprowadźcie do wrzenia wywar, dodajcie polentę, wymie-
szajcie, zmniejszcie ogień i gotujcie 15-20 minut, aż polenta zaabsorbu-
je większość wywaru.

»   W międzyczasie rozgrzejcie na patelni oliwę, wrzućcie pomidory 
i smażcie je ok. 10 minut. Na osobnej patelni usmażcie jajka.

»   Dodajcie do polenty masło i parmezan, wymieszajcie aż się rozpuszczą.
»   Wyłóżcie polentę na talerze, na niej jajka, usmażone pomidory, do-

prawcie solą, pieprzem i świeżą bazylią.

Trudne poranki, chłód na zewnątrz, nie chce się wstać z łóżka. Najczęściej sięgamy po kubek kawy by się obudzić. Jest jednak coś jeszcze, co do tej 
kawy idealnie pasuje a nawet może ją zastąpić. To ciepłe, sycące śniadanie. Najważniejszy posiłek dnia podany w takiej formie to energetyczny kop 
dla naszego organizmu, który sprawi, że nasz poranek stanie się przyjemniejszy i… smaczniejszy. 

Ciepły poranek

Kulinaria

Składniki:
»  3 szklanki wywaru warzywnego
»  3/4 szklanki polenty
»  6-8 pomidorków koktajlowych
»  3 łyżki oliwy
»  2 łyżki masła

»  1/4 szklanki startego 
    parmezanu
»  2 jajka
»  kilka świeżych liści bazylii
»  sól, pieprz
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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.

Owsianka 

z grzybami, 

imbirem 

i jajkiem 

w koszulce

Składniki:
»  1 szklanka płatków owsianych
»  3 szklanki wody
»  1 szklanka wywaru warzywnego
»  1 łyżka masła
»  200 g pieczarek, pokrojonych
»  2-3 cm świeżego imbiru, posiekanego
»  sos sojowy
»  płatki chili, mieliśmy tureckie na stanie
»  szczypiorek
»  2 jajka
»  2-3 łyżki octu 

»   W rondlu zagotujcie wywar z  wodą, dodaj-
cie płatki, przykryjcie, gotujcie ok. 20 min, 
mieszajcie, jak trzeba, dodajcie więcej wody. 
Na rozgrzaną patelnię wrzućcie pieczarki 
z masłem, dodajcie imbir, płatki chili, skrop-
cie sosem sojowym, posólcie i popierzcie do 
smaku, smażcie aż pieczarki zbrązowieją. 
Połowę pieczarek posiekajcie jeszcze drob-
niej i dodajcie do owsianki, resztę użyjcie do 
wyłożenia gotowe danie. Przygotujcie jajko 
w  koszulce. W garnku zagotujcie wodę. Jaj-
ka wbijcie do osobnych miseczek. Gdy woda 
się zagotuje dodajcie do niej 2-3 łyżki octu. 
Zmniejszcie ogień pod garnkiem. Poczekaj-
cie aż woda przestanie wrzeć. Następnie 
zamieszajcie wodę łyżką, tak żeby utworzyć 
wir. W środek wiru wrzućcie pierwsze jajko, 
po chwili dodajcie drugie. Garnek przykryjcie 
pokrywką, jajka gotujcie ok. 3-4 minuty. (nie 
wrzucajcie do garnka więcej niż dwa jajka 
jednocześnie). Wyłóżcie owsiankę do misek, 
wyłóżcie pieczarki, szczypiorek i  jajko w ko-
szulce.

Smacznego!

Kulinaria

EINTOPF
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I stnieje wiele sposobów na zrzucenie kilku zbędnych kilogramów. 
Należy jednak pamiętać, że zbyt szybkie zmniejszenie masy ciała 
może nieść za sobą negatywne skutki. Krótkie diety, mało skutecz-
ne suplementy diety czy też głodówki to często stosowane meto-

dy, które mogą powodować jedynie utratę mięśni i negatywnie wpłynąć 
na stan skóry, a także na stan całego organizmu. Zamiast wyszukiwać 
kolejnych mało skutecznych metod należy postawić na zbilansowaną 
dietę, aktywność fizyczną oraz odpowiednio dobrane zabiegi z zakresu 
medycyny estetycznej. – Nasza wiedza, długoletnie doświadczenie oraz 
bogaty wachlarz technologii umożliwia nam dobranie i połączenie odpo-
wiednich metod tak, aby osiągnąć jak najwyższą efektywność.

– Jako jedni z nielicznych posiadamy w swojej ofercie najnowocześniej-
sze urządzenia światowej klasy, które posiadają sprawdzone klinicznie 
rozwiązania. Jednym z nich jest Accent Prime. – mówi dr Piotr Zawod-
ny z kliniki Zawodny Estetic. To połączenie fal radiowych i ultradźwię-
ków. Opatentowana technologia tzw. „zimnych ultradźwięków” działa 
selektywnie na komórki tłuszczowe, nie naruszając otaczających tka-
nek. Wibracje emitowanych ultradźwięków niszczą błonę komórek 
tłuszczowych powodując ich sukcesywny rozpad oraz uwolnienie na-
gromadzonego tłuszczu, który w kolejnym kroku jest samoistnie wyda-
lany z organizmu. Accent Prime posiada rownież technologię „ciepłych 
ultradźwięków”, która generuje skompresowaną falę ultradźwiękową 
co wywołuje zjawisko kawitacji, czyli niszczenia lokalnych depozytów 
tłuszczu podwyższoną temperaturą. W zależności od potrzeby możemy 
wykorzystać ciepłe lub zimne ultradźwięki. Jednak w celu zwiększenia 
efektywności zabiegu istnieje możliwość łączenia obu technologii pod-
czas jednej sesji. Po wykonaniu serii zabiegów możemy oczekiwać wy-
szczuplenia, redukcji cellulitu oraz wyraźnej poprawy napięcia skóry.

Kolejnym urządzeniem wykorzystującym tym razem zogniskowaną falę 
ultradźwięków czyli technologię HIFU (high intensity focused ultraso-
und) jest Ultraformer. Technologia ta wykorzystywana jest do podgrze-
wania tkanek takich jak skóra, tłuszcz i mięśnie. W wyniku precyzyjnego 
podgrzania, tkanki mają tendencje do obkurczania się i wywołania mi-
krouszkodzeń, które stymulują wytwarzanie nowego kolagenu. Techno-
logia HIFU jest stosowana do ujędrniania praktycznie każdej części cia-
ła. Jest to metoda bezpieczna, dająca bardzo dobre efekty już po jednym 
zabiegu, nie wymagająca okresu rekonwalescencji,

Uzupełnieniem terapii może być Lipomassage Endermologie Cellu M6 
Endermolab. To medyczne urządzenie do endomasażu, w  którym za-
stosowano pełen zakres możliwości techniki LPG, zwiększając efektyw-
ność zabiegu nawet o 50 % w porównaniu do poprzednich wersji. Dzię-
ki synergistycznemu działaniu elektrycznie sterowanych rolek i próżni 
Endermolab pozwala w  przyjemny i  bezpieczny sposób wymodelować 
ciało. W rezultacie uzyskujemy wymarzoną sylwetkę, naturalnie gładką 
i jędrną skórę gotową na powitanie wiosny.

Choć za oknem aura jeszcze jest w pełni zimowa to w powietrzu są już wyczuwalne pierwsze oznaki wiosny. Oznacza to, że już niedługo porzucimy 
nasze ciepłe zimowe kurtki i sięgniemy do szafy po lżejsze i bardziej podkreślające sylwetkę ubrania. I może się okazać, że po długich zimowych 
wieczorach nasza figura pozostawia wiele do życzenia, a nasze ulubione jeansy nie prezentują się najlepiej. 

Powrót 
do wymarzonej 
sylwetki

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460

Zdrowie i uroda70 



Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1      •      www.medicus.szczecin.pl

Zabiegi wykonujemy również w znieczuleniu ogólnym /narkozie/ pod nadzorem zespołu anestezjologicznego

Umawianie wizyt odbywa się pod nr tel.: 91 433 99 80, 91 484 65 66/67
Czynne codziennie 8.30 do 19.00; soboty 8.30 do 13.00

STOMATOLOGIA
Oferujemy szeroki zakres usług stomatologicznych dla dorosłych i dzieci:

• Stomatologia zachowawcza
• Chirurgia stomatologiczna:

• Periodontologia
• Protetyka stomatologiczna
• Stomatologia estetyczna

• Implanty



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

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

www.facebook.com/konstelacja.szczecin



z mezoterapii mikroigłowej mogą korzystać osoby zmagające 
się z  wybranymi niedoskonałościami skóry – tłumaczą spe-
cjalistki z  Centrum Zdrowia i  Urody Odnowa.- Jest skutecz-
na w  poprawie nawilżenia i  ogólnej kondycji skóry, spłyca 

zmarszczki, ujednolica koloryt skóry, likwiduje przebarwienia, zmniej-
sza pory. Można ją wykonywać nie tylko na skórze twarzy, ale także na 
innych partiach ciała. Świetnie radzi sobie z  bliznami potrądzikowymi 
i rozstępami.

Mezoterapia mikroigłowa wykonywana jest za pomocą dermapena 
z  kartridżem, który ma dwanaście sterylnych, jednorazowych igieł. 
W trakcie zabiegu wykonywanych jest tysiące mikronakłuć w zakresie 
od 0,25 do 2 mm. Głębokość nakłuć uzależniona jest od wskazań, okolicy 
i grubości skóry. – W trakcie zabiegu zostają wprowadzone w głąb skóry 
substancje czynne dobierane indywidualnie do potrzeb skóry – mówią 
kosmetolodzy z Odnowy. – Urządzenie powoduje mikronakłucia, które 
wywołują w skórze kontrolowany stan zapalny. W dalszych etapach na-
stępuje przebudowa skóry, produkcja nowego kolagenu i elastyny, dzięki 
czemu w znacznym stopniu poprawia się kondycja skóry.

Ten rodzaj zabiegu powoduje, że skóra bezpośrednio po zabiegu jest za-
czerwieniona i podrażniona, a po kilku dniach może wystąpić delikatne 
złuszczanie. Po tygodniu od wykonania mezoterapii skóra wraca do nor-
my, a po serii 2-4 zabiegów jest wyraźnie odmłodzona i zregenerowa-

na. Najbardziej zauważalne rezultaty pojawiają się po 2-3 miesiącach, 
co ma związek z okresem przebudowy skóry i tworzeniem się nowego 
kolagenu.

Mezoterapia mikroigłowa to jeden z  najbardziej satysfakcjonujących 
zabiegów dostępnych w ofercie kosmetologicznej. Krótki czas trwania 
zabiegu, wspaniałe rezultaty oraz zastosowanie preparatów najwyższej 
jakości sprawia, że mezoterapia mikroigłowa zyskuje coraz więcej zwo-
lenników w ODnowie. I nie ma się czemu dziwić – jest to zabieg, na który 
warto się zdecydować.

Piękno i zdrowie OD NOWA

Cudowne ukłucia
Interwencja chirurga plastycznego w nasz wygląd nie jest już koniecznością. Sposobów na redukcję zmarszczek i poprawę owalu twarzy jest 
bardzo wiele, jednak nie wszystkie z nich są tak bardzo inwazyjne. Jednym z takich zabiegów jest mezoterapia mikroigłowa.

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, kom: 530 888 004 
recepcja@odnowaturzyn.pl, www.odnowaturzyn.pl

Prezentacja
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Implanty mogą powodować alergię.

MIT Alergia na stop tytanu, z którego zbudowany jest implant jest nie-
zwykle rzadka. Sam tytan jest dla organizmu obojętny (biozgodny).

Implantów nie mogą zakładać kobiety w ciąży.

FAKT Tylko dlatego, że u kobiet w ciąży staramy się ograniczać wszelkie 
zabiegi medyczne, które nie są niezbędne w danej chwili.

O implanty trzeba specjalnie dbać.

MIT O zęby osadzone na implantach należy dbać jak o naturalne zęby 
– regularnie szczotkować, stosować płukanki, irygatory. Pewne ograni-
czenia dotyczą techniki stosowania nici dentystycznych.

Implanty będą służyć nam do końca życia.

FAKT Tak – jeśli są wprowadzone zgodnie z zasadami sztuki i jeśli należy-
cie o nie dbamy. Ponieważ jednak istnieją choroby zagrażające trwałości 
implantów – tak jak i własnych zębów (cukrzyca, choroby autoimmuno-
logiczne) należy regularnie pojawiać się na wizytach kontrolnych. Uży-
wając terminologii motoryzacyjnej – implanty należy właściwie „serwi-
sować”. Wtedy będą nam niezawodnie służyć.

Implanty są objęte gwarancją.

FAKT Implanty, jako komponenty leczenia objęte są gwarancją produ-
centa (najczęściej 10 letnią, czasem dożywotnią). Pamiętajmy jednak, że 
w medycynie nie istnieje pojęcie gwarancji i nikt nie zagwarantuje utrzy-
mania niewłaściwie zainstalowanego implantu.

Można wszczepić implant bezpośrednio po usunięciu zęba.

FAKT Jeżeli tylko warunki anatomiczne na to pozwalają i nie współist-
nieje poważny stan zapalny – jak najbardziej! Wtedy wykorzystujemy 
naturalny potencjał gojenia zębodołu. Dlatego przed usunięciem zęba, 
należy skonsultować się z implantologiem.

Zakładanie implantów jest bolesne. Czy potrzebna jest narkoza?

MIT Absolutnie nie – zabieg jest przeprowadzany całkowicie bezboleśnie 
w znieczuleniu miejscowym.

Istnieją przeciwwskazania do zakładania implantów.

FAKT Przeciwskazaniami bezwzględnymi są: aktywna choroba nowo-
tworowa, choroba psychiczna pacjenta. Przeciwskazania względne to 
ciąża, ciężkie choroby ogólne w trakcie leczenia, niewyrównana cukrzy-
ca i  inne choroby metaboliczne, radioterapia, chemioterapia. Uwaga 
przeciwskazaniem względnym jest też zła higiena jamy ustnej.

Zdrowie i uroda

Implanty stomatologiczne to niezwykła możliwość przywracania czegoś, co zostało utracone – uśmiechu. Wciąż kojarzą się z usługą luksusową, 
zarezerwowaną tylko dla nielicznych. Nic bardziej mylnego, gdyż zabieg ten dedykowany jest każdemu, kto pragnie odzyskać komfort życia. 
O faktach i mitach dotyczących zabiegów implantologicznych opowiada Tomasz Cegielski M.Sc. - Master Of Science in Oral Implantology.

implanty 
– fakty i mity
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Tomasz Cegielski, właściciel Stomatologii na Podzamczu. 
Ukończył Wydział Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycz-
nej w Szczecinie w 1995 r. W 2001 r. uzyskał specjalizację I-go 
stopnia Stomatologii Ogólnej. Członek Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS, Polskiego 
Stowarzyszenia Implantologicznego PSI jak również Interna-
tional Congress of Oral Implantologists (ICOI) oraz Deutsche 
Gesselschaft fur Orale Implantologie (DGOI). Jest współzało-
życielem i  prezesem Stowarzyszenia Implant Masters Poland 
zrzeszającego implantologów oferujących najwyższy standard 
leczenia implantoprotetycznego. Organizuje wykłady zagra-
nicznych specjalistów oraz seminaria interdyscyplinarne.

Fot. Materiały prasowe





Położnicze
Ginekologiczne
Jamy brzusznej

Tarczycy
Piersi

MonaLisa Touch
Rehabilitacja po porodzie

Menopauza
Leczenie nietrzymiania moczu

Estetyczna korekcja intymnych narządów zewnętrznych

Badania profilaktyczne
Antykoncepcja

Choroby kobiece
Diagnostyka piersi

Niepłodność

Planowanie ciąży
Ciąża fizjologiczna

Ciąża bliźniacza
Opieka poporodowa

Ultrasonografia położnicza 3D i 4D
KTG płodu

promocja 30%
na zabiegi

Mona Lisa Touch

SKUTECZNY WYNAJEM Z ZAUFANYM PARTNEREM:
TUI Ferienhaus to niemiecki specjalista od wynajmu domów letniskowych 
należący do międzynarodowej TUI Group

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM  
REGIONALNYM PRZEDSTAWICIELEM: 
Barbara Zukowska-Konopka 
Mobil: 510 247 906 
E-Mail: konopka.wr@wp.pl

 niemiecki rynek
 maksymalne obłożenie
 największa sieć sprzedaży
 kompleksowa obsługa rezerwacji 
	płatność przed przyjazdem gości



N a początku bieżącego roku lokal przeniósł się ok. 200 me-
trów od swojej poprzedniej siedziby. Nowe miejsce to przede 
wszystkim nowa koncepcja łączenia różnych usług z branży 
beauty w jednym punkcie. Od teraz, na powierzchni niemal 

300 metrów kwadratowych, pod wspólnym dachem Kliniki Piękna Der-
moclub łączą się usługi z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej, 
usługi fryzjerskie Evelyn, a także pierwsza w Polsce profesjonalna akade-
mia kreatywnego tworzenia makijażu permanentnego Kijowska & Pers 
PMU Academy.

Zmiana bardziej niż kosmetyczna

Klinika Piękna to prestiżowe i ekskluzywne centrum piękności, wyróż-
niające się na tle innych lokalnych gabinetów wyrafinowaną aranżacją 
wnętrz i  szczególną atmosferą. – Już samo przebywanie w tak dobrze 
zaprojektowanej przestrzeni sprzyja relaksacji i powoduje wewnętrzną 
przemianę – mówią Alicja Kijowska i  Paulina Pers, właścicielki kliniki. 
Odmieniony Dermoclub to aż 6 przestronnych gabinetów zabiegowych, 
sala stylizacji paznokci i profesjonalnego makijażu oraz salon fryzjerski. 
Czekając na zabieg, każdy gość może czuć się komfortowo i swobodnie, 
siedząc na wygodnej sofie z filiżanką ulubionej kawy czy herbaty. Zmia-
na otoczenia to jednak tylko jedna z widocznych przemian. Stale rozwi-
jająca się kadra, otwarcie na innowacyjne technologie i nowoczesne roz-
wiązania oraz profesjonalny i bezpieczny sprzęt sprawiły, że znacznemu 
powiększeniu uległa również oferta zabiegów.

Jeszcze więcej zabiegów

Klinika Piękna wzbogaciła się o  kolejny hit na rynku medycyny este-
tycznej – urządzenie Intraject włoskiej firmy Biotec. Jest to aparatura 
łącząca najwyższej jakości technologie i preparaty, które umożliwiają 
terapię skrojoną na miarę potrzeb skóry każdego klienta, począwszy od 
zabiegów trichologicznych, rewitalizacyjnych, naprawczych, poprzez 
usuwanie zmarszczek, niechirurgiczny lifting, a  skończywszy na ble-
faroplastyce powiek przy użyciu plazmy azotowej. Obecna oferta Der-
moclubu – Kliniki Piękna to nie tylko klasyczne upiększanie, ale również 
kompleksowe zabiegi z dziedziny „anty aging”, zabiegi aparaturowe przy 
użyciu sprzętu medycznego najwyższej klasy oraz makijaż permanentny 
na światowym poziomie. Klinika wyposażona jest według najwyższych 
standardów.

Nowa 
klinika piękna
Okazuje się, że metamorfozie można poddać nie tylko ciało, ale także gabinet kosmetyczny. Przykładem jest Dermoclub, który w kilka miesięcy 
przeistoczył się w Klinikę Piękna, będącą centrum usług z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej.

Klinika Piękna Dermoclub
Gryfice, ul. Mickiewicza 6

tel. 666 186 737, www.dermoclub.pl
/Dermoclub

/Kijowska & Pers PMU Academy

Prezentacja
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SKUTECZNY WYNAJEM Z ZAUFANYM PARTNEREM:
TUI Ferienhaus to niemiecki specjalista od wynajmu domów letniskowych 
należący do międzynarodowej TUI Group

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM  
REGIONALNYM PRZEDSTAWICIELEM: 
Barbara Zukowska-Konopka 
Mobil: 510 247 906 
E-Mail: konopka.wr@wp.pl

 niemiecki rynek
 maksymalne obłożenie
 największa sieć sprzedaży
 kompleksowa obsługa rezerwacji 
	płatność przed przyjazdem gości



Szczecin, ul. Jagiellońska 23/10
od Bol. Śmiałego, 
tel. 91 4840 240, 504 045 256
 www.verabella.pl
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje

Rewolucja 
w modelowaniu sylwetki

ICOONE® laser to certy�kowane medycznie, rewolucyjne urządzenie do modelowania, wyszczuplania 
i ujędrniania sylwetki. To połączenie masażu podciśnieniowego (900 mbaar), lasera (915 mm), światła LED 
(650 mm). Zastosowanie powyższych parametrów w różnych kombinacjach pozwala na wielowymiarowe 
i precyzyjne działanie na tkankę łączną bez rozciągania skóry.

ICOONE® laser jest 
jedynym urządzeniem 
medycznym, które oferuje 
zabiegi dla wszystkich 
pacjentów, kobiet jak i 
mężczyzn (bez względu 
na wiek oraz rodzaj skóry).

Zastosowanie:
kosmetyczne
- redukcja tkanki tłuszczowej
- działanie ujędrniające
- działanie energetyzujące bądź relaksacyjne
- poprawa jędrności skóry twarzy 
  (redukcja obrzęków, spłycenie zmarszczek, 
  poprawa owalu twarzy)
- poprawa jędrności skóry biustu
 
medyczne
- okres rekonwalescencji po zabiegu 
  (np. liposukcja, kontuzje)
- poprawa wydolności układu krwionośnego 
  i limfatycznego, redukcja obrzęków 
  (np. po mastektomii)
- ujędrniające (np. po porodzie)
- redukcja rozstępów (nowe i stare)
- działanie przeciwbólowe (zespoły bólowe, 
  zapalenie ścięgien)
- działanie rozluźniające (przykurcze)
- mobilizacja, stymulacja, zmiękczenie blizn 
  (stare, świeże oraz z szwami)
- poprawa czucia powierzchownego w jego 
  zaburzeniach (udary, SM, stopa cukrzycowa)

Anna Klaus - właścicielka Studio Verabella, 
linergistka od 2003 r, trener makijażu 
permanentnego. Studio oferuje również 
zabiegi z zakresu medycyny estetycznej 
oraz pielęgnacji twarzy i ciała.

LASER - nie jest używany w głowicach, 
którymi masujemy twarz
ŚWIATŁO LED - stosujemy przy zabiegach 
wygładzających skórę. Światło LED stymuluje 
produkcję �broblastów i kolagenu
LASER DIODOWY w Icoone - rozkłada 
komórki tłuszczowe i przyśpiesza metabolizm

Agnieszka Tomczak, �zjoterapeuta, certy�kowany 
terapeuta Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej

Spraw radość bliskiej osobie. Podaruj voucher na dowolną kwotę   ,

J ak skutecznie poradzić sobie z cellulitem? To chyba największa 
zmora wielu pań.
Technologia idzie cały czas do przodu i  na rynku pojawiają się 
nowe urządzenia, które mają pomóc w zwalczaniu tego problemu. 

           Urządzenie  Icoone laser to innowacja w redukcji cellulitu. To urzą-
dzenie medyczne, które gwarantuje nam szacunek dla skóry i pewność  że 
skóra nie ulegnie razciągnięciu. Jest połączeniem masażu zmechanizowa-
nymi rolkami, podciśnienia, światła LED (650 mm) oraz lasera (915 mm). 
Głównym celem zabiegów jest zwalczanie cellulitu, wyrównanie nierów-
ności tkanki objętej zmianami i poprawa ogólnej kondycji skóry ciała.

Czy należy się jakoś specjalnie przygotować do zabiegu?
Serię zabiegów poprzedza bezpłatna konsultacja z wykwalifikowaną te-
rapeutką, która podczas spotkania upewni się czy nie ma przeciwwska-
zań do wykonania zabiegu, a następnie zaproponuje program zabiego-
wy który ma przynieść maksymalne efekty oraz spełnić oczekiwania 
klienta. Podczas konsultacji terapeutka ocenia stan skóry i na życzenie 
klienta dokonuje pomiarów i zdjęć, aby zobaczyć różnicę przed i po serii.

Jak wygląda zabieg?
Zabieg przede wszystkim jest przyjemny, czasem tylko czujemy lekki 
dyskomfort. Odbywa się w  specjalnym kombinezonie dobieranym wg 
wzrostu i wagi. Ma to na celu utrzymanie najwyższych standardów hi-
gieny oraz bezpieczeństwo skóry klienta. Sam zabieg jest połączeniem 
masażu ruchomymi głowicami, podciśnienia oraz drenażu limfatyczne-
go. Składa się z dwóch części: Base – obejmuje całe ciało i trwa 20 min., 
Focus – koncetruje się na konkretnej partii ciała, np. na pośladkach, brzu-
chu czy udach i trwa 10 minut.

Żeby uzyskać upragniony efekt ile razy należy poddać się zabiegowi?
Aby kuracja była skuteczna zaleca się serię 10-15 zabiegów, najlepiej 2-3 
razy w tygodniu, ale możemy też skumulować serię zabiegów i wyko-

nywać je nawet codziennie. Najczęściej klientki decydują się na zabieg, 
który składa się z Base plus 3 Focus-y.

Jakie efekty przynosi wykorzystanie  Icoone laser?
To niezawodne urządzenie które z  łatwością rozprawi się z  wieloma 
problemami skóry. Po pierwsze poprawi ogólny jej stan. Ponadto pomo-
że w wyszczupleniu sylwetki, likwidacji cellulitu oraz złogów w tkance 
tłuszczowej, pobudzi metabolizm, spowolni starzenie się skóry, poprawi 
jędrność skóry. Iccone laser stymuluje również wymianę międzykomór-
kową.

Dla kogo przeznaczony jest ten zabieg?
Dla wszystkich osób, które chcą poprawić swój wygląd oraz samopoczu-
cie. Po zabiegu czujemy się lekko i świeżo. Icoone laser przynosi również 
wielką ulgę sportowcom. Po ciężkim treningu poluźni  spięte mięśnie, 
zregeneruje i przyniesie ulgę zmęczonym nogom, barkom, plecom. To 
tylko jedno z wielu możliwości jakie daje nam to urządzenie. Dla Czy-
telników Prestiżu, którzy przyprowadzą ze sobą drugą osobę przygoto-
waliśmy specjalna ofertę – 35% rabat.  Promocja obowiązuje do końca 
marca br.

Rozpraw się 
z cellulitem

Zgrabna sylwetka, jedwabiście gładka skóra. Marzymy o tym przez cały czas. Szukając skutecznych sposobów na poprawę naszego wyglądu coraz 
chętniej sięgamy po technologiczne nowinki z medycyny estetycznej. W tym wyborze liczy się dla nas czas, efekty i bezinwazyjność. Anna Klaus, 
kosmetolog i właścicielka studia urody Verabella radzi jak spełnić te marzenia.

STUDIO VERABELLA
Szczecin, ul. Jagiellońska 23/10

od Bol. Śmiałego, 
tel. 91 4840 240, 504 045 256

 www.verabella.pl



medestetic
ul. Okulickiego 46,Szczecin

tel. 604 544 566, 606 383 800
www.medestetic.pl

S ińce i  worki pod ocza-
mi to częsta dole-
gliwość u  wielu 
osób. Jak sobie 

z nimi radzić?
Sińce związane są 
często ze zwiększo-
ną ilością naczynek 
krwionośnych i  prze-
barwień. Wpływ na ich 
powstawianie ma rów-
nież ubytek objętości 
skóry w  okolicach oczu, 
w postaci tzw. doliny łez. 
Dochodzi do tego na skutek 
obniżania się, resorpcji podu-
szeczki tłuszczowej. W  wyniku 
tego skóra zbliża się do kości oczodołu 
podkreślając go. Dysponuję w swojej klinice preparatem dedykowanym 
specjalnie dolinie łez. Jego skład to mieszanina różnie usieciowanych 
kwasów hialuronowych, aminokwasów i  mikroelementów. Teosyal 
Redensity II, bo o  nim tutaj mowa, dzięki swoim właściwościom zde-
cydowanie zmniejsza częstość obrzęków, a  także pobudza produkcję 
kolagenu przez co skóra się wzmacnia. Worki pod oczami związane są 
z zastojem limfatycznym w tej okolicy i pojawieniem się obrzęków. Dru-
ga częsta przyczyna to przepuklina tłuszczowa. Tutaj najskuteczniejszą 
metodą jest zabieg chirurgiczny.

Kolejny objaw starzenia się naszego spojrzenia to tzw. kurze łapki.
Te zmarszczkami typowo mimiczne, związane z pracą mięśni okrężnych 
oka, uroczo i naturalnie wyglądają u młodego człowieka. Niestety u star-
szych osób dodają lat. Jest wiele sposobów by odmłodzić i odświeżyć 
spojrzenie. Począwszy od pilingów, mezoterapii, karboksyterapii, toksy-
ny botulinowej typu A, nici PDO lub z polikaprolaktonu, a skończywszy 
na implantacji kwasu hialuronowego w dolinę łez lub wokół oczodołu. 
Ten ostatni zabieg jest najczęstszym robionym przez lekarzy. Jest zabie-
giem trudnym i skomplikowanym, powinien być wykonywany wyłącznie 
przez doświadczonych lekarzy medycyny estetycznej.

A co zrobić z  nadmiarem skóry, szczególnie odczuwanym na powie-
kach górnych?
Ostatnio pojawiło się na rynku medycyny estetycznej nowe urządzenie 
medyczne – Plasma IQ. Daje ono świetne efekty w korekcji nadmiaru skó-
ry na powiekach górnych, a także i dolnych.

Jeśli masz problem natury estetyczno-medycznej, chciałabyś/
chciałbyś jakiś zabieg, ale nie wiesz od czego zacząć, masz pytania 
dotyczące opisywanego tematu, napisz do mnie vgch@o2.pl.

Powszechnie wiadomo, że oczy, dłonie i szyja to trzy elementy, które 
najdosadniej demaskują nasz wiek. Nie bez powodu mówi się, że oczy 
są zwierciadłem duszy. W nowoczesnej medycynie jest wiele zabiegów 
lekarskich, których celem jest poprawienie kondycji i wyglądu skóry 
wokół oczu. Choćby tzw. otwarcie oka. Większe oczy, to również 
młodsza twarz.  O  sposobach odmładzania tej newralgicznej okolicy wy-
powiada się dr Violetta Grącka-Chrzanowska z MedEstetic.

ABC Medycyny Estetycznej
Młodsze spojrzenie 

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drażkowska

re
k

la
m

a





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

Mam na imię Anna i mam 39 lat. Bardzo dobrze się odżywiam, ćwiczę 
i pielęgnuję moją cerę, mimo wszystko widzę na swojej twarzy ozna-
ki starzenia. Nigdy nie korzystałam z zabiegów medycyny estetycz-
nej, ale chciałabym pomóc mojej skórze, która z każdym rokiem traci 
jędrność, elastyczność i młody wygląd. Od czego powinnam zacząć?

To jak szybko będzie się Pani starzeć nie zależy wyłącznie od genów, 
czy też zdrowego trybu życia. Na szczęście nauka przychodzi nam z po-
mocą, dzięki bardzo prężnie rozwijającej się medycynie estetycznej oraz 
kosmetologii. W dzisiejszych czasach możemy poprawić wygląd niemal 
każdej części ciała. Jeśli pierwsze oznaki starzenia widzi Pani na swojej 
skórze twarzy i nie miała Pani nigdy wcześniej do czynienia z medycyną 
estetyczną proponuję zacząć od mało inwazyjnych metod. Bardzo do-
brym wyborem będą w Pani przypadku wszelkie zabiegi termiczne z wy-
korzystaniem światła laserowego, fal radiowych czy ultradżwięków, któ-
re skutecznie stymulują skórę. W rezultacie włókna kolagenu kurczą się 
i napinają skórę jak niewidzialny gorset. Zabiegi te nie wymagają znie-
czulenia a różnica widoczna jest już po pierwszym zabiegu. Procedury te 
warto powtarzać w zależności od technologii od jednego do kilku na rok. 
Efekty utrzymują się przez wiele miesięcy lub nawet lat.

W naszej Klinice tworzymy indywidualnie dopasowane do potrzeb 
i  oczekiwań pacjenta procedury łączone. Często zabiegi termiczne łą-
czymy np. z mezoterapią igłową, mikroigłową lub bezigłową. Do takiej 
serii zabiegów nasi kosmetolodzy pomogą Pani dobrać pielęgnację do-
mową, która prawidłowo dopasowana do problemów Pani skóry będzie 
wspomagać efektywność wykonanych zabiegów.

Doktorze, wiem że wszelkie zabiegi laserowe niwelujące przebar-
wienia należy wykonywać w okresie jesienno - zimowym, ale co zro-
bić żeby zapobiec powstawaniu  nowych przebarwień?  Czy istnieją 
produkty chroniące i jednocześnie walczące z przebarwieniami?

Aby odpowiednio ochronić skórę przed słońcem konieczne jest stoso-
wanie kosmetyków przeciwsłonecznych. Krem musi chronić naszą skórę 
jednocześnie przed promieniami UVA i  UVB. Kremy posiadają również 
filtry chemiczne i mineralne. Czasami jednak te pierwsze mogą powo-
dować podrażnienia, dlatego osobom ze skórą wrażliwą, naczyniową 
i dzieciom zaleca się stosowanie kremów z filtrami mineralnymi. Mają 
one zdolność odbijania i rozpraszania promieni. Bardzo istotne jest do-
stosowanie filtra do odpowiedniego fototypu. Kremy z  filtrem należy 
nakładać  20 minut przed wyjściem na słońce i powtarzać co 2-3 godziny.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed promieniowaniem UV i  wzmoc-
nieniem działania kremów z filtrem jest wit. C. Skoncentrowane serum  
wit. C, które występuję w różnym stężeniu odpowiednio dobrane do ro-
dzaju skóry, oraz odpowiednim pH.Tak niskie pH 2,0-3,0 jest gwarancją 
głębokiej penetracji składników w głąb skóry. Witamina C ma również 
właściwości rozjaśniające, usuwające wolne rodniki i napinające skórę. 
Ponadto  można stosować kosmetyki zawierające kompleks składników 
hamujących syntezę melaniny, stosowane do rozjaśniania przebawień 
i ujednolicania kolorytu skóry. Krem ma nie tylko za zadanie rozjaśniać 
przebawienia, ale również działa nawilżająco i  przeciwstarzeniowo. 
W naszej klinice stosujemy również te kremy po zabiegach laserowych 
i pilingach.
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r otary International jest stowarzyszeniem klubów Rotary na 
świecie, wyznającym oficjalne credo „Służba na rzecz innych 
ponad własną korzyść” (ang.: Service Above Self). Najkrótsza 
zaś definicja tej organizacji brzmi: „Rotary jest stowarzysze-

niem przedsiębiorców i  ludzi różnych zawodów z całego świata, które 
świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każ-
dym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie”. Rotary 
International na całym świecie zrzesza około 1,2 miliona członków w 200 
krajach. Największym osiągnięciem, którym się szczyci jest niemal cał-
kowita eliminacja polio, czyli choroby Heinego Medina, osiągnięta głów-
nie dzięki systematycznemu szczepieniu dzieci w Afryce i Azji Południo-
wo-Wschodniej

W samym Szczecinie funkcjonują trzy kluby Rotary, jeden młodzieżowy 
Rotaract oraz dla młodzieży szkolnej – Interact. Wśród członków Rotary 
spotkać można lekarzy, prawników, biznesmenów, wykładowców uczel-

ni, czyli wszystkich tych, którzy swoim doświadczeniem, wiedzą i możli-
wościami mogą nieść pomoc potrzebującym, i co faktycznie czynią. Do 
klubu Rotary należał Walt Disney i  wynalazca Thomas Edison. Wśród 
znanych Polaków wystarczy wymienić prof. Leszka Balcerowicza, Jana 
Jakuba Karskiego, Stefana Starzyńskiego i Wiesława Ochmana. – Do klu-
bów nie można wstąpić ot tak, „z ulicy”. W Rotary trzeba mieć rekomen-
dację członków. – Każda nowa osoba musi zostać polecona i zaproszona 
do klubu przez co najmniej dwóch członków – tłumaczy Wiesław Pacz-
kowski z Rotary Club Szczecin. – Kandydat powinien aktywnie udzielać 
się w klubie. Działamy non profit, więc sprawy zawodowe zostawiamy 
za drzwiami. A Beata Piątak, prezydent Rotary Club Szczecin Center do-
daje: – To ważne, gdyż te wspólne działanie wewnątrz klubu przenosi sie 
także na życie prywatne. Dobrze mieć do siebie wzajemne zaufanie. To 
ułatwia wspólną pracę. Członkami klubów mogą być tez bardzo młodzi 
ludzie. – Kluby młodzieżowe tzn. Rotaract I Interact, przyjmują wszyst-
kich chętnych do grona swoich członków – mówi Izabela Turostowska, 

Szlachetna 
służba
„Wiara w Boga nie jest konieczna do zbawienia wystarczy, że będziesz dobrym człowiekiem. Odkupienie dotyczy wszystkich ludzi, nie tylko 
wierzących w Jezusa... Wszystkich, nie tylko katolików... Ateistów także...” – powiedział papież Franciszek, członek honorowy Rotary Club Buenos 
Aires. Organizacja, która pomimo tego, że ma świecki i apolityczny charakter przyjmuje do swego grona także  osoby aktywnie działające we 
wspólnotach religijnych oraz duchownych.

Członkowie Rotary ze szczecińską 
Ligą Superbohaterów
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Beata Piątak, 
prezydent 
Rotary Club 
Szczecin Center

Justyna Krochmal-Kluczyńska, 
prezydent Lions Club Jantar

prezydent RC Szczecin International. – Jest to wspaniały sposób żeby 
nauczyć naszą nieco egoistyczną młodzież myślenia o innych i idei wo-
lontariatu.

Każdy z  „rotariańskich” klubów zajmuje się jakąś częścią działalności 
charytatywnej. Lista ich zasług jest długa. Rotary Club Szczecin Cen-
ter w  ciągu 15 lat działalności przekazał łącznie ponad milion złotych 
na zakup m.in.: sprzętu medycznego do oddziałów pediatrii szpitala 
w  Zdrojach, Goleniowie, Nowogardzie, Stargardzie, wyposażenie pra-
cowni neurologopedycznej dla dzieci z autyzmem, zakup instrumentów 
muzycznych dla młodych talentów, ufundowanie powiększalników dla 
osób słabowidzących, zakup wózków inwalidzkich dla niepełnospraw-
nych dzieci,

To jednak tylko niektóre ich zasługi, tak zwane akcje specjalne. Na co 
dzień Rotarianie z  RC Szczecin Center opiekują się wybranymi przez 
siebie placówkami i  ośrodkami opieki, hospicjami czy domami dziec-
ka. – Oczywiście nie sposób pomóc wszystkim. Niezbędna jest selekcja 
beneficjentów – dodaje Beata Piątak. – Często jest tak, że od wielu lat 
wspieramy wybrane miejsca i osoby. Na przykład co roku zakupujemy 
ponad 200 par butów na zimę dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji mate-
rialnej, fundujemy zakup obiadów w stołówkach szkolnych oraz Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, wspieramy dziecięcy chór Don 
Diri Don, kupujemy leki i odżywki dla dzieci i młodzieży chorujących na 
mukowiscydozę oraz inne choroby przewlekłe.

Dobro powraca

Założyciel firmy Microsoft – Bill Gates od ponad dwudziestu lat, na li-
ście najbogatszych ludzi na świecie był już kilkanaście razy. Jednakże 
ten geniusz komputerowy nie przypomina typowego miliardera. Ogrom-
ną część swoich dochodów przeznacza na cele charytatywne. Razem 
z  żoną jest także członkiem amerykańskiego Lions Club, międzynaro-
dowej organizacji humanitarnej, która działa na całym świecie, w tym 
w Szczecinie. „Mam wszystko, czego mi trzeba, jeśli chodzi o jedzenie, 
ubranieÉ Po przekroczeniu pewnego pułapu pieniądze tracą dla mnie 
swoją użyteczność. Ich jedyną funkcją jest zbudowanie organizacji 
i przekazanie funduszy najuboższym” – twierdzi Gates i konsekwentnie 
realizuje w praktyce te słowa. Na cele dobroczynne przekazał już blisko 
30 mld dolarów.

Lions Club International to 45 tysięcy klubów działających w 202 krajach 
świata i ponad 1,3 miliona członków. To największa organizacja pozarzą-
dowa na świecie. Obok Gatesa w jej działalność byli i są zaangażowane 
takie postacie jak nieżyjący już wybitny kardiochirurg Zbigniew Religa 
czy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i  laureat Pokojowej Nagrody 
Nobla Lech Wałęsa. – Żeby należeć do Lions Club trzeba tylko chcieć 
i mieć czas w pomaganiu innym – wyjaśnia Justyna Krochmal-Kluczyń-
ska, prezydent Lions Club Jantar, jednego z  wielu „lionskich” klubów, 
zrzeszającego akurat tylko panie. – Kiedyś było to bardzo elitarne i za-
mknięte, nowi członkowie byli rekomendowani przez przynajmniej 
dwóch już należących do klubu. Aktualnie każdy, bez względu na swój 
status społeczny, wiek, branżę, wykonywany zawód może wstąpić do 
klubu. W przypadku LC Jantar są dwa kryteria: trzeba być kobietą i trze-
ba chcieć pomagać.

Wystarczy chcieć

Szczecińscy Lionsi są również bardzo aktywni. Każdy z  Klubów, m.in. 
Lions Club Rainbow Bridge, czy LC Gryf, działa samodzielnie i odrębnie 
dba o realizowane programy i instytucje które wspiera, niemniej często 
realizowane są również wspólne projekty regionalne jak zakup samo-
chodu do Hospicjum w Policach i ogólnopolskie jak zbudowanie ścież-
ki edukacyjnej Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Bratek 
w Barlinku czy wybudowanie Hospicjum dla osób starszych w Szczecin-
ku. Najbardziej aktywnym Klubem Lions w  Szczecinie są wspomniane 
wcześniej „Jantarki”, które mają na swoim koncie mnóstwo akcji cha-
rytatywnych. Dzięki zebranym funduszom sfinansowały m.in. pomoc 
w budowie Pracowni Mammografii Centrum Diagnostyki i Terapii Cho-
rób Nowotworowych w  Szczecinie, zakupiły samochody dla Fundacji 



Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci, pomogły zakupić wiele urzą-
dzeń dla Szpitala na Pomorzanach do badania wzroku dzieci niedowidzą-
cych, inkubator dla noworodków z wadami serca dla Szpitala Pomorza-
ny. Zakupiły również maszynę do pisania dla dzieci niedowidzących ze 
Szkoły Muzycznej, wózki i urządzenia rehabilitacyjne dla oddziału Geria-
trii Szpitala na Arkońskiej, zasiliły fundusz mieszkaniowy w sumie 40 tys. 
zł dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Cyklicznie spełniają marzenia 
dzieci nieuleczalnie chorych Fundacji Mam Marzenie, organizują Marsz 
Różowej Wstążki a także pomagają dzieciom ze świetlicy środowisko-
wej i dzieciom z Domu Dziecka w Policach (np. wakacje w Holandii, ferie 
w Berlinie).

– Typowy sponsoring jest co raz trudniejszy. Wynika to, z co raz więk-
szych potrzeb. Jest wiele osób, instytucji, akcji, które potrzebują pomo-
cy, głównie finansowej – mówi prezydent Lions Club Jantar. – Jako spo-
łeczeństwo jesteśmy jednak hojni. Proszę spojrzeć na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy, to chyba najlepszy przykład. My, jeśli nie dostaje-
my pieniędzy na pomoc od naszych sponsorów, otrzymujemy ją również 
w innej postaci: ulotki, plakaty, itp. Robimy wszystko co możemy.

Pieniądze szczęście dają… innym

– Przy całej naszej działalności charytatywnej jest bardzo ważna jedna 
rzecz – nie bierzemy za naszą pracę wynagrodzenia, wszystko co robimy 
wynika wyłącznie z naszej chęci pomocy. Dodatkowo co miesiąc płaci-
my składki na rzecz klubów – wyjaśnia Beata Piątak – Takim podejściem 
chcemy też zarażać innych bezinteresownością i filantropią. Dodatko-
wo zarówno Rotary i Lions Club są Organizacjami Pożytku Publicznego 
i  można nam przekazać 1% podatku, który zostanie wykorzystany na 
pomoc potrzebującym.

Wszyscy społecznicy z organizacji służebnych zgodnie twierdzą, że nie 
mają żadnych innych korzyści z bycia członkiem Rotary czy Lions. Dla 
wybranych na pewno jest to duży prestiż, że zostali wyróżnieni z tłumu 
i  zaproszeni do grona osób tworzących społeczność ponadnarodową. 
Olbrzymią satysfakcję przynosi też poczucie, że wykonuje się dobrą 
i przydatną pracę, której efekty procentować będą w lokalnej społecz-
ności przez następne lata, a jak wiadomo dobro powraca…

Autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

Uwaga nowy numer KRS na który wpłacamy 1% w 2017 roku!

KRS 0000391178
cel szczegółowy: RC Szczecin Center

  POMÓŻ NAM POMAGAĆ!
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Lions Club Jantar 
i Fundacja Mam Marzenie
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z budujemy całą scenografię w klimacie japońskim, hinduskim 
i tajskim– mówi Mariusz Łuszczewski. – W planach jest wizy-
ta  Jego Ekscelencji Ambasadora Indii, przedstawicieli amba-
sady Królestwa Tajlandii oraz ambasady japońskiej. W części 

rozrywkowej wystąpią artyści z Indii. Natomiast w części kulinarnej nie 
zabraknie oczywiście potraw z  wszystkich czterech restauracji wcho-
dzących w skład Exotic Restaurants. Wszystkie dania będą przygotowy-
wane na miejscu, na oczach gości. Dodatkowo, co bardzo ważne, partne-
rem tegorocznej Gali będzie Lexus Kozłowski i Lexus Polska.

Exotic Restaurants w skład którego wchodzą cztery restauracje z kuch-
nią azjatycką: Bombay, Buddha, Tokyo i Bollywood ma spore doświad-
czenie w obsłudze cateringowej imprez. W zeszłym roku marka należąca 
do Mariusza Łuszczewskiego obsłużyła aż ponad sto imprez (!). – Sekret 
udanego przyjęcia, które my zapewniamy naszym klientom, polega na 
tym, że towar który dostarczamy jest najwyżej jakości, podobnie jak ob-
sługa – wyznaje Mariusz Łuszczewski. – Dodatkowo egzotyczna kuchnia, 
która znajduje coraz więcej wielbicieli, zapewnia jej odbiorcom niezapo-
mniane wrażenia kulinarne.

Czasy sałatek, koreczków i kanapek bezpowrotnie minęły. Apetyt rośnie 
w miarę jedzenia, a ono musi być nie tylko smaczne i świeże ale także 
oryginalne. – Nasi kucharze przygotują oryginalne dania i to, czego sobie 
zażyczą klienci – mówi szef Exotic Restaurants. – Jeśli organizujemy ca-
tering do domu to naszym celem jest by klienci czuli się gośćmi we wła-
snych domach. Zapewniamy obsługę kelnerską, jedzenie, przywozimy 
własne naczynia, nawet posprzątamy po przyjęciu. Na życzenie klienta 
zorganizujemy także dodatkowe atrakcje, np. pokaz tańca hinduskiego 
czy naukę robienia sushi. Jesteśmy przygotowani na każdą ewentual-
ność. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem cateringowym oraz całym 
zapleczem eventowym a nasi ludzie są doskonale wyszkoleni. Impreza, 
czy to na kilkaset czy tylko na kilkanaście osób, nie robi dla nas różnicy 
i problemu. Jesteśmy w stanie zorganizować nawet romantyczną kolację 
dla dwojga, tak by była niezapomniana.

Udane przyjęcie w domu, bądź firmowe party o którym wszyscy będą 
pamiętać, to nie tylko eleganckie towarzystwo i zaopatrzony barek. To 
przede wszystkim jedzenie i specjalna oprawa. Tak się zdobywa szacu-
nek gości. Oryginalny pomysł na imprezę jest w cenie. 

ad

Tegoroczna Wielka Gala Północnej Izby Gospodarczej będzie miała specjalną oprawę. Tym razem goszczący na imprezie przedsiębiorcy bawić się 
będą w Sali Koncertowej ale w egzotycznej scenerii, gdyż nie tylko o jedzenie, ale także o wygląd zadbają Exotic Restaurants, należące do Mariusza 
Łuszczewskiego. Na Gali pojawić się ma 800 osób.

Biznes86 

Wielka Gala 
w egzotycznym klimacie



B ędzie to pierwsze tego typu SPA w Polsce. Główną twarzą tego 
miejsca będzie ojciec Joseph Pereira, który oprócz tego, że jest 

chrześcijańskim duchownym, jest również znakomitym nauczycielem 
jogi i propagatorem medytacji. To ciekawa postać, gdyż ociec Pere-
ira, który przyjaźni się zarówno z papieżem Fran-
ciszkiem i Dalajlamą do spraw religii podchodzi 
czysto duchowo – nie interesują go podziały. 
Znany jest też ze swojej społecznej działalności, 
przejął misję po Matce Teresie. 

W Exotic Spa  & Kripa Yoga, joga będzie jedną 
z ważniejszych form rekreacji. Tym razem wielbi-
ciele tej formy relaksu będą mogli spróbować 
jej oryginalnej, indyjskiej formy. – Nie jest moim 
celem konkurować ze świetnymi szkołami jogi 
jakie mamy w Szczecinie – zapewnia Mariusz 
Łuszczewski. – To trochę inny rodzaj tej formy re-
laksu, mniej sportowy. Zresztą będziemy chcieli 
zapraszać do nas instruktorów jogi by wymie-
niać się doświadczeniami. W spa nie zabraknie 
również coraz bardziej popularnego tajskiego 
masażu, ale pojawi się coś nowego – hinduski 
masaż ajurwedyjski. To starożytny hinduski sys-

tem medycyny naturalnej, którego celem jest utrzymanie zdrowego 
ciała i ducha. Między innymi oczyszcza organizm z toksyn i szkodli-
wych produktów przemiany materii, zwiększa odporność organizmu 
i pozwala zachować zdrowie. – Oczywiście nie zabraknie innych po-

zostałych zabiegów pielęgnacyjnych dzięki 
którym poczujemy się lepiej, młodziej i piękniej 
– mówi Mariusz Łuszczewski. – Wszystkie zabiegi 
kosmetyczne będą jednak oparte na medycy-
nie Dalekiego Wschodu. To będzie szczególnie 
ważne dla klientów, którzy są zwolennikami na-
turalnego i ekologicznego trybu życia.

Masaże, medytacja, joga, manicure, czy inne 
formy pielęgnacji rodem z Azji wykonywane 
będą oczywiście przez wykwalifikowane osoby, 
oczywiście pochodzące z tej egzotycznej czę-
ści świata. – Tak jak dbamy o jakość w naszych 
restauracjach, tak i tu chcemy utrzymać równie 
wysoki standard usług – przekonuje szef Exotic 
Spa & Kripa Yoga. – Wybór Azji jest oczywisty. 
Pochodzę po części z hinduskiej rodziny, urodzi-
łem się w Szczecinie, kontynuuję więc to co jest 
mi najbardziej znane i najbliższe.

Relaks w egzotycznym wydaniu
W połowie maja w Szczecinie na ponad dwustu metrach kwadratowych powstanie pierwsze w Polsce egzotyczne spa. Część 
niewykorzystanych pod restauracje pomieszczeń należących do restauracji Bombay, zamieni się w azjatycką enklawę zdrowia 

i dobrego samopoczucia. A wszystko zgodnie z tym jak dba się o zdrowie i urodę na Dalekicm Wschodzie.

Nauczyciel jogi 
ks. Joseph Pereira



N awet najlepiej wyposażony szpital nie zastąpi domu, bo jak 
mądre przysłowie mówi „wszędzie dobrze ale w domu najle-
piej”. Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych 
działa według tych słów i robi to doskonale. To nie tylko gru-

pa wysoko wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy, to 
przede wszystkim ekipa wierzących w to, co robi i entuzjastycznie na-
stawionych do swej pracy ludzi. Pomagają ciężko i śmiertelnie chorym 
małym i tym większym pacjentom a także ich rodzinom Z ich pomocą 
można zapomnieć o chorobie. – Najważniejszą rzeczą jest by dzieci czy 
dorośli byli w domu, bo chyba nie ma lepszego miejsca niż dom rodzinny 
– stwierdza Mariola Konecka, pielęgniarka z  Hospicjum, specjalizująca 
się w opiece nad ciężko chorymi dziećmi. – Dzieci w domach się nie boją. 
Nigdy nie usłyszałam od dziecka „dlaczego to mnie spotkało?’, „dlaczego 
jestem chory?”. Prędzej rodzice nie godzą się z taką niesprawiedliwością. 
Zadają pytania, dlaczego spotkało to ich dziecko, „przecież niczemu nie 
zawiniło?, „czemu moje dziecko cierpi?” Wszystkie założenia hospicyjne 
mówią, że dom jest to najlepsze miejsce opieki.

A Kinga Krzywicka, prezes zarządy Fundacji Hospicjum dodaje: – Druga 
rzecz, szczególnie w przypadku dzieci to jest to, że umieszczanie ich na 
oddziale stacjonarnym jest często kłopotliwe dla ich rodziców, nieko-
niecznie mieszkających w samym Szczecinie czy w Koszalinie. Dla kom-
fortu psychicznego i emocjonalnego szczególnie pacjenta pediatryczne-
go pozostanie w rodzinnym domu niesie za sobą same plusy.

W szpitalu w tych wszystkich procedurach człowiek może się pogubić, 
natomiast w domu jest wśród najbliższych. Jak to pacjenci Hospicjum 
mówią „biednie, skromnie ale własne łóżko”. Co prawda w  Hospicjum 
stacjonarnym przy ul. Pokoju są warunki przygotowane dla pacjentów, 
których rodziny nie są wstanie się nimi opiekować. Pacjenci, którzy są 
w kontakcie mówią, że jest tu naprawdę dobrze ale jednak dali by wszyst-
ko by znaleźć się we własnym łóżku. Chodzi o poczucie bezpieczeństwa. 
– W skład naszego zespołu, oprócz medycznych pracowników, takich jak 
lekarze i pielęgniarki wchodzą fizykoterapeuci, psychologowie, pracow-
nik socjalny ale także kapelan. – wymienia Mariola Konecka. – Pielęgniar-
ka jest z reguły jest dwa razy w tygodniu ale kiedy stan zdrowia pacjenta 
się pogarsza może być nawet dwa razy w ciągu dnia.

– Zapewniamy także pomoc psychologiczną dla rodzin i bliskich naszych 
pacjentów – mówi Kinga Krzywicka. –Zdajemy sobie sprawę, że temat 
śmiertelnej choroby, utraty bliskiej osoby i żałoby jest bardzo trudny dla 
wszystkich. Wypożyczamy też nieodpłatnie specjalistyczny sprzęt me-
dyczny. Tak naprawdę możemy zapewnić wszystko naszym pacjentom 
w ich domach, łącznie z dobrym samopoczuciem.

W domu najlepiej
Europejska Karta Praw Dziecka Chorego, Karta Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego czy Rzecznik Praw Obywatelskich, zgodnie mówią, 
że najlepszym miejscem dla każdego dziecka ale także osoby dorosłej, jest dom. Szczególnie wtedy, kiedy potrzebna jest stała opieka lekarska. 

reklama
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Biznes

D zisiejszy świat głośno nas zapewnia, że w zasadzie nie musi-
my nic robić, a i tak osiągniemy – czy może raczej dostanie-
my – to, co sobie wymarzyliśmy. Jednak w prawdziwym życiu 
nie wszystko jest tak łatwe, lekkie i  przyjemne jak fabuła 

prezentowana w reklamach czy popularnych piosenkach. Nie wystarczy 
jedna kropla płynu, by zmyć naczynia po hucznej imprezie urodzinowej, 
nie wystarczy nałożyć magiczne okulary, by mówić w nowym języku, nie 
wystarczą oczy zielone, by uzyskać niekończące się szczęście.

Oczywiście, że to miłe uczucie, kiedy bez wysiłku zapisujemy na liście 
swój kolejny sukces. Jednak lansowanie łatwizny generuje postawę rosz-
czeniową, która wcale nie przybliża do osiągnięcia celu. Bo oczekując 
wspomnianej łatwizny, w pewnym momencie i tak trafimy na pierwszą, 
choćby i maleńką przeszkodę. W takiej sytuacji większość zwolenników 
tej drogi po prostu się poddaje i wycofuje. Przecież miało być bez wy-
siłku, a  teraz muszę coś jednak robić – na przykład poświęcić trochę 
czasu. Niedobrze. Oszukali mnie, nie poinformowali. Rezygnuję, to nie 
dla mnie.

Wtedy pojawia się zwykle myśl udająca racjonalizację: bo tak właści-
wie to po co mi ten język, przecież bez tej nowej pracy przeżyję, bez 
zagranicznych klientów firma nie padnie, niech inni się uczą, po co mi 
ładniejsza sylwetka, lepsze samopoczucie i  lepsza kondycja fizyczna, 
skoro i tak spaceruję tylko w niedzielne popołudnia… Czy nie jest to aby 
zakamuflowana forma samooszukiwania się? Bo jeśli za coś się wziąłeś, 
to musiało być dla ciebie ważne, prawda? Po co brać się za coś, co nie ma 
znaczenia lub nie dostarczy ci absolutnie żadnych korzyści?

Także zaawansowana technologia ma gwarantować, że nie musimy się 
w ogóle wysilać i że większość rzeczy otrzymamy praktycznie za darmo, 
siedząc na kanapie przed telewizorem, z pilotem i telefonem w ręku. Czy 
zatem ktoś nas oszukuje? Niekoniecznie. Raczej inspiruje do myślenia 
i wzięcia odpowiedzialności za siebie. Bo czy naprawdę wierzysz w to, że 
wystarczy 15 minut patrzenia w podręcznik dziennie, by szybko zacząć 

mówić po angielsku? Czy wystarczy zrobić 10 przysiadów dziennie, by 
mieć sylwetkę i kondycję jak trenerka fitness?

Owszem, technologia ułatwia nam dziś wiele rzeczy, zwłaszcza naukę 
i  dostęp do informacji, jednak sztuka polega na tym, by umieć z  tego 
dobrodziejstwa skorzystać i czegoś się faktycznie nauczyć. Sam dostęp 
nie sprawi, że zostaniesz fachowcem w  jakiejś dziedzinie. Tu potrzeba 
ćwiczenia i ciągłego doskonalenia się. Pocieszający jest fakt, że wiedzy 
i umiejętności, które nabędziesz, nikt ci nie zabierze. One są twoje. I nie 
ma znaczenia, czy wyłączono prąd, czy nastała klęska żywiołowa i nie 
masz dostępu do Internetu. To, czego się nauczyłeś, jest twoje. Bo na to 
zapracowałeś. Bo się w to zaangażowałeś. Bo się tego nauczyłeś. A wte-
dy możesz powiedzieć każdemu napotkanemu wielbicielowi łatwizny, 
żeby uważał na oczy zielone, bo one szczęścia nie dają, co najwyżej moż-
na przez nie oszaleć. Albo raczej, że życie jest nowelą, która nie zawsze 
tańczy dla mnie.

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.

Oczy zielone

Prezentacja

Cudowne metody, wszystko od ręki i za darmo - w dzisiejszym świecie łatwo ulec iluzji, że możemy osiągnąć cele bez żadnego wysiłku 
i zaangażowania. Mariusz Włoch, właściciel szkoły Władca Języków, przypomina dziś o pewnym powszechnie znanym fakcie, który często 
prowadzi do rozczarowań i rezygnacji z podjętego działania.
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# Skutery wodne to świetna zabawa! możesz zwiedzić miasto od strony wody albo poszaleć z przyjaciółmi na jeziorze.

# Rejsy lub regaty firmowe na jachtach to świetna integracja i teambuilding dla firm

# Zabierz swoich najlepszych klientów na niezapomnianą wyprawę skuterami. Taka przygoda niewątpliwie wzmocni 

relacje biznesowe.

# Bliżej wody, bliżej ludzi. Popływaj z nami na bananie czy wake’u, Spędź czas pływając na deskach SUP albo poczuj się 

jak ptak latając nad wodą na flyboardzie

# Liga regatowa to projekt dla firm łączący sport i biznes. Rywalizuj, ucz się i baw na jachcie.

organizujemy również:

www.wodoaktywni.com   |   aktywuj@wodoaktywni.com   |   tel.: +48 783 00 89 89

#AKTYWUJ SIĘ!

Znajdziesz nas tu:

www.wodoaktywni.com

            /Wodoaktywni

          /wodoaktywni



I nteligentny dom
Pojęcie inteligentnych budynków zadomowiło się na dobre w świa-
domości obecnych i  przyszłych właścicieli domów. Błędne koja-
rzenie systemów automatyki budynkowej z  dużymi wydatkami 

odeszło już do lamusa. Nie są to już zabawki tylko dla bogatych, ale dla 
rozsądnych którzy cenią sobie wygodę i potrafią liczyć – bo dobrze za-
projektowana instalacja nie tylko szybko się zwróci, ale również przy-
niesie oszczędności podczas eksploatacji. Dzisiejszy inteligentny dom to 
dom oszczędny. Dzięki instalacji możemy znacznie lepiej gospodarować 
energią elektryczną i ciepłem. Dodatkowo dostępne technologie oparte 
o bezprzewodową magistralę umożliwiają wdrożenie na każdym etapie 
budowy jak i w zamieszkałym domu. Znacznie droższe instalacje prze-
wodowe wymagają wcześniejszego planowania i implementacji na eta-
pie budowy.

Inteligentna nieruchomość 
Rozszerzenie pojęcia inteligen-
cji w  domu do nieruchomości 
zmienia nieco optykę postrze-
gania całości. Inteligentna nie-
ruchomość to już nie tylko dom, 
ale całe jego otoczenie wraz 
z  oświetleniem ogrodu, pod-
jazdu, systemem nawadniania 
czy sterowania zadaszeniem 
na tarasie. Dodatkowo ochrona 
całej nieruchomości i  monito-
ring z  możliwością podglądu na 
urządzeniach mobilnych. Takie 
podejście wymusza często pro-
jektowanie i  wybór kompaty-
bilnych urządzeń i zarządzanie nimi w  jednym spójnym systemie. Przy 
użytkowanych nieruchomościach przeprowadzana jest analiza możli-
wości wykorzystania istniejących elementów automatyki czy integracji 
z zainstalowanym systemem alarmowym.

Komfort użytkowania
System automatyki budynkowej zmienia definicję komfortu użytkowa-
nia nie tylko domu ale całej nieruchomości. Każdy element systemu 
może być obrazem potrzeb domowników, począwszy od sterowania 
oświetleniem w domu, skończywszy na sterowaniu systemem automa-
tycznego nawadniania ogrodu. Dzięki zdefiniowanym „scenom” (przy-
gotowanym scenariuszom działania) dom może reagować w określony 
sposób w zależności od pory dnia czy dzięki informacjom pozyskanym 
z otoczenia, np. uruchamiać oświetlenie terenu wokół budynku po za-

chodzie słońca, uruchomiać zadaszenia tarasu przy dużym nasłonecz-
nieniu, włączać  ogrzewania pomieszczeń przy obniżeniu temperatury, 
czy też otwierać automatycznie bramę wjazdową przy zbliżaniu się do 
domu samochodem. Najnowszym rozwiązaniem jest wykorzystanie ste-
rowania głosowego do zarządzania naszym domem z wykorzystaniem 
platform Siri (Apple) czy Echo & Alexa (Amazon).

Zdalne zarządzanie i bezpieczeństwo
Nowoczesne systemy inteligentnej nieruchomości to przede wszystkim 
możliwość zdalnej kontroli z poziomu laptopa z przeglądarką lub urzą-
dzeń mobilnych – typu smartfon lub tablet. Za pomocą takiego rozwią-
zania można z dowolnego miejsca sprawdzić, co aktualnie dzieje na te-
renie nieruchomości lub uruchomić zdalnie dowolne urządzenie. System 

poinformuje nas również o waż-
nych zdarzeniach jak np. wła-
manie, pożar czy wyciek wody 
a  wideofurtka zadzwoni do nas 
podczas nieobecności w  domu 
i  równocześnie wyśle zdjęcia 
osoby dzwoniącej mailem.

Ekologia i oszczędności
Oszczędzanie energii i  ekologia 
to esencja nowoczesnych roz-
wiązań zarządzania domem. 
To nie tylko moda, ale również 
wymierne korzyści wynikające 
z  mniejszego zużycia mediów. 
Na przykład dzięki możliwości 
sterowania ogrzewaniem sys-
tem wyłączy grzejniki w  po-

mieszczeniach z  których nie korzystamy, lub obniży temperaturę tam 
gdzie straty są wysokie – np. przedpokój. Możemy również ograniczyć 
pobór wody do podlewania ogrodu – bezprzewodowy czujnik zmierzy 
poziom wody w  zbiorniku na deszczówkę i  jeżeli będzie odpowiedni, 
system otworzy elektrozawór od pompy i zamknie wodę z wodociągu 
w czasie podlewania.

Przykładów można mnożyć wiele, ważne jest to, że zwroty z poniesio-
nych inwestycji w połączeniu z osiąganymi korzyściami są w przypadku 
inteligentnych systemów na tyle atrakcyjne, że znajdują obecnie coraz 
więcej zadowolonych użytkowników.

Inteligentny nie tylko dom
Dom sterowany z poziomu komputera i naszego głosu? Do tego ekologiczny, oszczędny w utrzymaniu i jeszcze przyjemny i wygodny w mieszkaniu? 
Przyszłość jest już teraźniejszością. Mieszkać teraz to mieszkać inteligentnie.

www.inteligentnanieruchomosc.pl

Systemy inteligentnych nieruchomości
– planowanie, montaż, integracje.

Bezpłatne konsultacje
603 131 518

Autor: Krzysztof Wróblewski 

reklama



Klubowe 
zwierzaki
Catz’n Dogz to dwóch dj’ów i producentów muzyki elektronicznej: Grzegorz Demiańczuk i Wojciech Tarańczuk. Pochodzą ze Szczecina, 
tu się poznali i rozpoczynali muzyczną karierę, współtworząc scenę klubową w Polsce Określenie, że to nasz towar eksportowy nie jest 
żadną przesadą. Są znani i liczą się na światowym rynku muzyki elektronicznej. 
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J ak się spotkaliście?
Grzegorz Demiańczuk: To były jeszcze czasy przed ogólnodostęp-
nym internetem (śmiech). Chodziłem do kafejek internetowych, 
ściągałem muzykę, wymieniałem się nią z innymi.

Wojciech Tarańczuk: Zacząłem wtedy trochę „didżejować”, swoje pierw-
sze gramofony kupiłem w lombardzie za jakieś sto złotych, na których 
nagrałem swój pierwszy miks.

G.D.: A ja tego nagrania słuchałem w internecie i bardzo mi się podoba-
ło. Pamiętam, że później na Tarasie (nieistniejący już, legendarny klub 
w Szczecnie – przyp. red.) słuchałem jak gra z Dj’em Scottem. Poznali-
śmy się przez wspólnych znajomych, wymieniliśmy swoimi produkcjami 
i postanowiliśmy coś wspólnie zro-
bić. Najpierw Wojtka zaprosiłem do 
swojej audycji, którą prowadziłem 
w radiu ABC. A  jeszcze chwilę póź-
niej powstał klub Mezzoforte, gdzie 
od 2002 roku zaczęliśmy wspólnie 
robić imprezy i tworzyć muzykę.

W.T.: Miałem mega słaby komputer, 
więc przychodziłem do Grześka na-
grywać (śmiech). Jego mama ciągle 
na nas krzyczała, że przesiadujemy 
po nocach. Śmiesznie było. W prze-
ciągu dwóch tygodni zrobiliśmy 
jedenaście numerów. Wysłaliśmy 
to do dwóch wytwórni. I  marzyli-
śmy: „Oby się spodobało”. Byliśmy 
zaskoczeni, że się udało, ale bardzo 
dodało nam to skrzydeł.
 
Jak wspominacie początki grania 
jeszcze pod nazwą 3 Channels? 
Jak wyglądała droga od grania im-
prez aż do prowadzenia własnej 
wytwórni?
W.T.: Zawsze najlepiej wspominam początki wszystkiego, co dotyczy 
każdej części mojego życia. Szczecin przed wejściem Polski do UE miał 
dosyć sporo klubów, do których chodziliśmy z  Grzegorzem. Wszystko 
wydawało mi się bardzo mistyczne i szczerze powiem, że nie brałem tej 
„pracy” na poważnie. Po prostu organizowaliśmy imprezy i słuchaliśmy 
muzyki, bo nam się to podobało. Może właśnie dlatego najlepiej to wspo-
minam, bo nie było presji dorosłości oraz nie traktowaliśmy tego jako 
pracy.

G.D.: W  Mezzoforte graliśmy w  witrynie przez całą noc za 50 złotych 
(śmiech) i za uzbieraną kasę jechaliśmy raz w miesiącu do Berlina gdzie 
wydawaliśmy wszystkie pieniądze na winyle. Własna wytwórnia to było 
spełnienie naszych młodzieńczych marzeń. Wcześniej tych kilka lat to 
była jedna długa impreza. Organizowaliśmy gigi, zapraszaliśmy artystów 
z Berlina, oni zapraszali nas tam. To ewoluowało, zaczęliśmy więcej grać 
zagranicą i  wydawać muzykę. Nasze marzenia się spełniły. Zadaliśmy 

sobie pytanie co dalej z tym wszystkim robić i jak to pokierować. W pew-
nym momencie kiedy graliśmy kilkanaście imprez w ciągu miesiąca, pro-
wadziliśmy do tego wytwórnię i robiliśmy muzykę, musieliśmy to wszyst-
ko zorganizować, żeby się nie rozsypało. Pracuje z nami sztab fajnych 
ludzi: mamy menagerów, prawnika, osoby od promocji, mamy świetną 
dziewczynę, która pomaga nam prowadzić wytwórnię. To pozwala nam 
się skupić na muzyce.
 
Obserwujecie to, co się obecnie dzieje w  mieście pod tym wzglę-
dem?
W.T.: Staramy się z  Grzegorzem od czasu do czasu grać w  Szczecinie, 
bo mam do tego miasta ogromny sentyment. Tutaj zdobyliśmy swoją 
muzyczną edukację zanim wyprowadziliśmy się do Berlina. Uważam, 

że Szczecin obecnie zmienia się 
w dobrym kierunku ale chciałbym 
by władze miasta bardziej jednak 
wykorzystywały jego położenie 
geograficzne, cały czas modlę się 
o szybki pociąg Berlin-Szczecin.

G.D.: To co się działo w Szczecinie 
w latach 90., czy na początku XXI 
wieku wywarło na nas ogromny 
wpływ. Te wszystkie imprezy, klu-
by, na wpół nielegalne miejsca. 
Szczecin był wtedy w  Polsce naj-
ważniejszym miastem klubowym, 
do imprezowania, słuchania mu-
zyki. Po wejściu do UE wiele osób 
stad wyjechało, my też przestali-
śmy robić imprezy. Teraz znowu 
coś drgnęło, chociażby cykliczne 
imprezy Canalii w klubie City Hall 
czy to co się, dzieje na Kolumba, 
gdzie zagraliśmy Boiler Room.

Lubicie Szczecin?
W.T.: Kilka miesięcy temu wypro-

wadziłem się do Madrytu. Od zawsze chciałem mieszkać w Hiszpanii i po 
10 latach życia w Berlinie dojrzałem do wyjazdu jeszcze dalej. W Szcze-
cinie jestem minimum raz na dwa miesiące, czasem częściej bo bardzo 
ważny w moim życiu jest dobry kontakt z najbliższą rodziną więc odwie-
dzam dziadków i tatę. Jeśli chodzi o Polskę to bardzo tęsknię za naturą 
oraz piłką nożną, w którą niestety nie mam czasu grać od jakiegoś cza-
su. Minimum raz do roku staramy się z tatą wyjechać na ryby. Uwielbiam 
to robić, to bardzo mnie uspokaja. Park Krajobrazowy Dolina Dolnej 
Odry jest jednym z najładniejszych miejsc w Europie. Wiele razy z tatą 
wynajmowaliśmy łódkę i pływaliśmy wąskimi odnogami Odry.

G.D.: A ja po czterech latach wróciłem do Szczecina. I cieszę się, że mnie 
nie było tutaj przez ten czas, bo widzę jak to miasto bardzo zmieniło 
się. Szczecin na tle innych dużych miast jak Wrocław czy Poznań, do tej 
pory był stonowany, nie za wiele się tutaj działo, a w tej chwili zaczął 
nadganiać. Nadrabia te różnice i coraz więcej rzeczy dzieje się w mieście, 

Wine Center, ul. Ks. Bogusława X37, Szczecin, tel. 882190130, info@winecenter.pl, www.winecenter.szczecin.pl

Sklep z winami �rmy Wine Center, bezpośredniego importera win, oferuje Państwu kilkaset rozmaitych butelek, pochodzących
z różnych krajów winiarskich na świecie. Prowadzimy profesjonalne degustacje i szkolenia, celebrujemy wydarzenia

winiarskie, z których mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i �rmy.



Gabinet AWO Dietetyka i Coaching
- diety indywidualne
- badanie składu ciała

- dietoterapia
- dietoterapia wspierana coachingiem

ul. Tkacka 69/9, Szczecin  |  tel. 603 635 088
www.diet-coaching.pl

Catz N Dogz na początku występowali jako 3 Channels. Ich mu-
zyka ukazywała się w  europejskich wytwórniach – zaczynali 
od Trenton Records, potem wydawali materiał w  Crosstown 
Rebels i Trapez Ltd. Prawdziwy przełom przyniósł remiks utwo-
ru „Who’s Afraid of Detroit” Claude’a Von Stroke’a, popularne-
go producenta techno, właściciela dwóch wytwórni płytowych 
– Dirtybird i Mothership. Von Stroke był zauroczony przeróbką 
swojego kawałka i zaproponował polskim didżejom współpracę. 
Aktualnie porywają do zabawy publiczność niemiecką i polską. 
Grali w  Brazylii, Chorwacji, Izraelu, Japonii, Meksyku, Stanach 
Zjednoczonych i  Emiratach Arabskich. Prowadzą własną wy-
twórnię Pets Recordings gdzie oprócz własnych rzeczy nagry-
wają i promują innych artystów ze sceny klubowej. Ostatnio po 
paru larach zagrali w swoim rodzinnym Szczecinie. Impreza była 
nie byle jaka, bo zorganizowana w ramach Boiler Roomu, czyli 
międzynarodowego cyklu imprez, które transmitowane są na 
żywo w internecie i na których grają wyłącznie najlepsi artyści. 

powstają fajne inicjatywy, restauracje, miejsca. Czuję się tutaj bardzo 
komfortowo i cieszę się że tu wróciłem.
 
Jak to jest prowadzić własną wytwórnię? Co Was inspiruje, co jest 
najtrudniejsze a co sprawia największą satysfakcję?
W.T.: Największą satysfakcję za-
wsze sprawiało nam promowanie 
nieznanych artystów oraz obser-
wowanie jak rosną i  stają się bar-
dziej popularni. Zawsze cieszy, gdy 
dołoży się cegiełkę do czyjejś ka-
riery, bo wiem jak w obecnych cza-
sach ciężko jest zaistnieć. Na 
świecie jest za dużo muzyki, a my 
staramy się być bardzo selektywni 
w  tym kogo i  co wydajemy. Obec-
nie pracuje dla nas Marta i  spra-
wia mi dużo satysfakcji uczenie 
jej  wszystkiego, bo widzę w  niej 
siebie sprzed paru lat. Może jestem 
trochę staroświecki i  sentymen-
talny ale praca z ludźmi oraz inwe-
stowanie w  kogoś, wytwarzanie 
dobrej pozytywnej energii to jest 
to, co w  życiu podoba mi się naj-
bardziej.

Kiedy nastąpił moment, że po-
czuliście się, że Wasza muzyka 
dociera już na cały świat, a Wy jesteście znani daleko poza granica-
mi swojego kraju?
G.D.: Kiedy zaczęliśmy grać więcej zagranicą i dorobiliśmy się własnej 
profesjonalnej agencji bookingowej Takich przełomowych momentów 
było kilka. Jednym z nich był ten, kiedy wybitny amerykański producent 
Claude Von Stroke poprosił nas o  remiks jednego ze swoich utworów. 
To nam otworzyło drogę na amerykański rynek i granie imprez za oce-
anem. Ale tak naprawdę to popularność nas nie interesuje, skupiamy się 
na muzyce.

A jakie to uczucie spotkać artystę, którego się tylko wcześniej słu-
chało, podziwiało a teraz się z nim gra czy współpracuje?
G.D.: Najlepsze! (śmiech). Taką postacią był John Tejada, którego udało 
nam się, za naprawdę śmieszne pieniądze, zaprosić na wspólne granie 
do Szczecina. Rzadko jesteśmy rozczarowani, oczywiście zdarzają się 
takie ekstremalne przypadki, kiedy nasze wyobrażenia o kimś zderzają 
się z rzeczywistością ale naprawdę w większości są to inspirujące spo-
tkania.
 
Tworzycie remiksy dla innych artystów. Komu byście odmówili? 
A kto miałby pierwszeństwo?
 W.T.: Może odpowiem na to pytanie trochę przewrotnie. Ogólnie nigdy 
nie zrobiliśmy chyba żadnego remiksu po polsku i chyba czas zrobić cos 
w rodzimym języku. Jakoś zawsze muzyka elektroniczna kojarzy mi się 
z językiem angielskim ale powoli dorastam do użycia rodzimego języka. 

Ciężko jest powiedzieć komu byśmy nie zrobili remiksu, bo tak napraw-
dę to wszystko zależy od kontekstu oraz od momentu życia w jakim się 
znajdujemy. Wiele rzeczy, które krytykowałem w  przeszłości obecnie 
doceniam oraz wiele rzeczy, które uwielbiałem dziś uważam za banalne. 
Na tę chwilę staramy się pracować z ludźmi, którzy są prawdziwymi ar-

tystami, czyli sami tworzą muzykę 
oraz wymyślają teksty. Nie lubimy 
celebrytów oraz dziwnych tworów 
popkultury.
 
Muzyka ewoluuje cały czas, moż-
na nagrywać praktycznie nie wy-
chodząc z domu. Co sądzisz o tej 
rewolucji. Teraz każdy może być 
dj’em. Czy aby na pewno?
W.T.: Zdecydowanie każdy może 
teraz być didżejem, a  nawet do 
tego zachęcam bo to świetna 
zabawa i  fajna forma spędzania 
czasu. Czy łatwo się z tego utrzy-
mać? To niestety już nie jest takie 
proste. Wystarczy zapytać się 
naszych najbliższych znajomych, 
oni powiedzą prawdę ile z Grzego-
rzem pracujemy. Praktycznie cały 
czas. Całe szczęście uwielbiamy to 
(śmiech).

Dziękuję za rozmowę.
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Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Vitali Gelwich
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Zapraszamy na: zdrowe, wykwintne dania kuchni polskiej
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- przyjęcia okolicznościowe wesela, komunie, bankiety

- konferencje, szkolenia, spotkania biznesowe
ZAPRASZAMY NA ŚNIADANIA

codziennie 7.00-11.00
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Kraftwerk 
na smyczki
Z początkiem wiosny rusza w Szczecinie kolejna edycja Szczecin Music 
Fest. Na scenie Filharmonii wystąpi Balanescu Quartet, jeden z najsłyn-
niejszych kwartetów smyczkowych świata. Muzycy zagrają utwory kul-
towej grupy Kraftwerk. Zespół powstał w 1987 roku w Wielkiej Brytanii. 
Jego twórcą i liderem jest Alexander Balanescu, pochodzący z Rumunii 
skrzypek i kompozytor. Zanim artysta zdecydował się na założenie wła-
snego zespołu przez kilkanaście lat był współpracownikiem wybitnego 
kompozytora muzyki filmowej Michaela Nymana. Od początku istnienia 
Balanescu Quartet wyróżniał się nie tylko muzycznym kunsztem, ale tak-
że przekraczaniem granic i poszukiwaniem nowych dróg. Kwartet współ-
pracował z tak wybitnymi kompozytorami i muzykami jak m.in.: John Lu-
rie, Ornette Coleman, David Byrne, ale również z zespołami sceny pop/
rock – Spiritualized, czy Pet Shop Boys. Koncerty grupy charakteryzuje 
energia i dynamika, a sam kwartet stale poszukuje nowych pomysłów 
i  środków wyrazu. Zespół występował w  tak różnorodnych miejscach 
jak The Lincoln Centre w Nowym Jorku czy Wembley Arena w Londynie.

ad

Filharmonia, 23 marca, godz. 19, Szczecin

fot. materiały prasowe

Jazz 
luksusowy
Od początku marca w Szczecinie trwa Szczecin Jazz. To już druga edycja 
tego prestiżowego festiwalu, podczas którego publiczność ma okazje 
posłuchać na żywo muzyków jazzowych z  najwyższej półki. Za nami 
koncert Keyona Harrolda, przed nami dwie wielkie gwizdy: Bill Salter 
i Wynton Marsalis (na zdjęciu). Ten pierwszy to kontrabasista, kompo-
zytor, producent, wokalista i twórca tekstów piosenek. Razem ze swoim 
wspólnikiem Ralph McDonald zdobył dwie nagrody Grammy. Pierwszą za 
utwór „Where is the love”, który śpiewali Roberta Flack i Donny Hatha-
way. Drugą za utwór „Just the two of us”, który w oryginale wykonywali 
Grover Washington Jr i Bill Withers. W Szczecinie zaśpiewa z nim Doro-
ta Miśkiewicz (TRAFO, 8 marca, godz. 20). Druga gwiazda jazzu, trębacz 
i kompozytor Wynton Marsalis pojawi się w czerwcu. To członek znanej 
muzycznej rodzinny Marsalisów. Jest wielokrotnym laureatem nagrody 
Grammy w kategoriach jazz i muzyka klasyczna oraz zdobywcą Nagrody 
Pulitzera za album „Blood on the fields”. W Szczecinie (Filharmonia, 15 
czerwca, godz. 20) wystąpi razem z Lincoln Jazz Center Orchestra.

ad
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PRESTIŻ          
PaTrONUJe
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Obraz, 
dźwięk, pot
Cykl koncertów w Filharmonii pod nazwą Sound Lab! prezentuje szerokie 
spektrum muzyki elektronicznej, której autorami niekoniecznie są arty-
ści stricte związani z tym gatunkiem. Podczas kolejnej odsłony wystąpi 
grupa Dick4Dick. Muzycy zapowiadają: „Obraz, dźwięk, tłum, pot, zatra-
cenie, jeden umysł, taniec, ekstaza”. W holu Filharmonii zabrzmią brud-
ne elektroniczne dźwięki i przebojowe kompozycje. Panowie zapewne, 
jak to mają w zwyczaju, wystąpią w kosmicznym wydaniu. Publiczność 
usłyszy głównie materiał z ostatniej płyty „dicków” pt. „tau Ceti e”. To 
połączenie syntetycznych nut z głębokim brzmieniem, transowym ryt-
mem i tańcem. Dick4Dick to muzyczna i performerska grupa założona 
przez czwórkę przyjaciół z  Trójmiasta. Zespół wykorzystuje różne ga-
tunki muzyczne, aby tworzyć z nich swój własny język muzyczno-wizu-
alny. Zagrali ponad 250 wspaniale przyjętych koncertów na terenie całej 
Europy, zagrali na większości liczących się krajowych festiwalach. Ich 
koncerty to żywioł i zabawa.
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Filharmonia, 25 marca, godz. 19, Szczecin

fot. materiały prasowe

Rap 
na orkiestrę
Miuosh, właściwie Miłosz Paweł Borycki to raper i producent muzyczny, 
który znany jest ze swoich muzycznych wycieczek poza gatunek jaki re-
prezentuje. Najlepszym tego przykładem jest współpraca z Radzimirem 
Dębskim. Utwory rapera zostały przearanżowane na muzykę klasyczną, 
a panowie wspólnie wystąpili razem z symfonikami katowickiej NOSPR. 
Aktualnie wystartowała trasa koncertowa promująca najnowszy album 
Miuosha – „Pop”. Wydawnictwo przełamuje schematy myślenia o  mu-
zyce hip-hopowej, stanowiąc wypadkową twórczości rapera z wyjątko-
wymi muzykami reprezentującymi odmienne artystyczne rejony oraz 
doskonałymi polskimi producentami. Lata zaskakujących muzycznych 
kolaboracji zaowocowały płytą nad wyraz eklektyczną i pełną niestan-
dardowych rozwiązań. Na płycie obok Miuosha pojawili się goście, któ-
rzy do tej pory nie byli kojarzeni z rapem. Sam artysta wystąpi na koncer-
cie z kilkuosobowym zespołem.

ad

Kolumba 4, 31 marca, godz. 20, Szczecin

fot. materiały prasowe

Polub i udostępnij nas na Facebooku
– z gazetą otrzymasz rabat 5% 
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18.03 (sobota)
godz. 19:00, Trafostacja Sztuki

Artyści:
Massimo Spadano (Galicia Symphony Orchestra) - skrzypce 
Baltic Neopolis Orchestra

22.04 (sobota)
godz. 19:00, Tgodz. 19:00, Trafostacja Sztuki

Artyści: 
Terje Tønnesen (Oslo Philharmonic Orchestra) - skrzypce 
Baltic Neopolis Orchestra

20.05 (sobota)
godz. 19:00, Akademia Sztuki 
(dziedziniec)

Artyści:Artyści:
Tomasz Tomaszewski (Deutsche Oper Berlin) - skrzypce 
Soliści:
Emanuel Salvador - skrzypce
Mateusz Sawicki (najlepszy absolwent Wydziału Instrumentalnego 
Akademii Sztuki w roku akademickim 2016-2017) - saksofon

Maestro, maestro

Impression Nocturna

Smyczkowa batalia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów oraz miejsca wykonania koncertów

Patronat Honorowy:Organizator:

Patron medialny:

Partnerzy:

Współ f inansowane ze  ś rodków Miasta  Szczec in  i  Min is terstwa Kul tury  i  Dz iedz ictwa Narodowego.

Mecenas główny cyklu 
Wielcy Koncertmistrzowie:Partner Główny: Mecenas Orkiestry:  

zaprasza na koncerty z cyklu

Informacje i bilety: 
balticneopolis.pl

BalticNeopolisOrchestra
baltic_neopolis_orchestra
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Wirujące 
szaleństwo
„Spróbujcie skoczyć w powietrzu, podginając kolana pod siebie. Potem 
upadnijcie na klęczki na podłogę i skoczcie ponownie, żeby znów upaść 
i kontynuować! A potem kręćcie się na palcach w miękkich butach z taką 
szybkością, żeby nikt nie rozpoznał waszego własnego oblicza. A potem 
zróbcie okrążenie wokół sceny na klęczkach. Urzeknijcie przepiękne 
damy, które obserwują spokojnie i  figlarnie wasz śmiały taniec, który 
stara się wywalczyć ich przychylność”. Tak rozpisywał się The Washing-
ton Post o Narodowym Balecie Gruzji „Sukhishvili”. Teraz te szaleństwo 
udzieli się również i  szczecińskiej publiczności. „Sukhishvili” powstało 
70 lat temu i bazuje na tradycyjnych gruzińskich tańcach. Żeby występy 
były jeszcze bardziej spektakularne, założyciele stworzyli nowe układy, 
które oczywiście zanurzone były w folku i połączyli je ze współczesnymi 
krokami. Występ grupy to spektakularne i bardzo dynamiczne show. Są 
w nim elementy sztuk walki i akrobacje. W dodatku tancerze mają prze-
piękne, bardzo dopracowane kolorowe kostiumy.

ad

Azoty Arena, 30 marca, godz.19

fot. materiały prasowefot. Wojciech Kiczek

Szekspir 
po mistrzowsku
Andrzej Seweryn, wybitny aktor i reżyser zmierzy się, nie po raz pierw-
szy, z nieśmiertelną twórczością Williama Szekspira. Na teatralnej sce-
nie wcieli się w rolę kilku bohaterów szekspirowskich arcydzieł. Publicz-
ność w  jego interpretacji usłyszy i  zobaczy Otella, Hamleta, Makbeta 
czy króla Leara. To nie będzie tylko popis wielkiego aktora, ale także 
zaproszenie dla koneserów Szekspira i dla tych, którzy znają go mniej. 
Twórczość geniusza ze Stratford jest niezwykle aktualna, szczególnie, 
że podana w zupełnie nowym przekładzie Piotra Kamińskiego. Po spek-
taklu organizatorzy zapraszają na spotkanie z Andrzejem Sewerynem. 
Będzie zatem także okazja do uzyskania odpowiedzi na pytanie, co 
w Szekspirze najbardziej fascynuje jego jako aktora i nie-aktora. Wyda-
rzenie można polecić zarówno znawcom twórczości Szekspira, jak i tym, 
którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z jego dziełami.

ad

Teatr Polski, 27 marca, godz. 19.30, Szczecin

PRESTIŻ          
PaTrONUJe



Wagner 
romantycznie
Szczecińska Opera na Zamku po raz kolejny wejdzie we współpracę 
z  niemieckim Theater Vorpommern. Niemieccy soliści, połączone pol-
sko-niemieckie chóry i  Orkiestra filharmoniczna Theater Vorpommern 
pod batutą Golo Berga po raz pierwszy w historii Szczecina zaprezen-
tują romantyczne dzieło Ryszarda Wagnera „Tannhäuser”. Akcja opery 
rozgrywa się podczas wielkiego turnieju śpiewaczy na zamku Wartburg, 
w którym średniowieczni trubadurzy – tytułowy Tannhäuser i Wolfram 
von Eschenbach walczą o sławę i  rękę Elżbiety, siostrzenicy landgrafa 
Turyngii. Podziemne królestwo bogini Wenus, średniowieczna poezja 
śpiewana przez minnesingerów, wędrówki pielgrzymów, przyjaźń, mi-
łość, namiętność i surowa kara za grzechy, zostały zilustrowane pełną 
pasji muzyką Ryszarda Wagnera. Szczecińska publiczność obejrzy działo 
w oryginalnym języku. Spektaklowi towarzyszyć będą napisy w języku 
polskim. Zapowiada się niezwykły pojedynek na głosy w zamkowej sce-
nerii.

ad

Opera na Zamku, 31 marca, godz.18, Szczecin
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mroczny 
Kraków
Ponoć po lekturze tej książki już nic nie będzie takie samo jak wcze-
śniej… W centrum Krakowa dochodzi do wstrząsającego odkrycia. Bru-
talnie okaleczone ciało kobiety zostaje odnalezione w parku. Przyczyna 
śmierci – liczne ciosy zadane ostrym narzędziem. Głównym bohaterem 
powieści Małgorzaty Łatki „Kamfora” jest komisarz Zagórski. Śledztwo, 
które prowadzi wskazuje, że znaleziona kobieta nie jest jedyną ofiarą, 
a sprawca jest seryjnym mordercą. W sprawie pomaga bohaterowi Lena 
Zamojska – specjalistka od mowy ciała. Jej wiedza i doświadczenie mają 
pomóc w ujęciu przestępcy. Małgorzata Łatka urodziła się w 1984, stu-
diowała na Uniwersytecie Jagiellońskim i Rolniczym. Jej debiutancka po-
wieść, „Podpowiedź serca” wydana w 2015 roku jest powieścią obyczajo-
wą. Natomiast w przypadku „Kamfory” mamy do czynienia z mrocznym 
i  wciągającym kryminałem. Powieść wydało Wydawnictwo Czwarta 
Strona.

ad
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Mariola Pryzwan

WYMYŚLIŁAM CIĘ
Irena Jarocka we wspomnieniach

Wydawnictwo:  Marginesy, 2016

a ż trudno uwierzyć, że 21 stycznia, minęła 
już piąta rocznica śmierci Motyla Polskiej 
Piosenki... Irena Jarocka, bo o niej mowa, to 
jedna z największych gwiazd naszej muzyki 

rozrywkowej. To postać nietuzinkowa i  tajemnicza. 
Wyraźnie jej różnorodność można zaobserwować czy-
tając wspomnienia tych, którzy mieli okazję ją znać, 
a  nawet kochać (biografce – Marioli Pryzwan udało 
się namówić do wspomnień pierwszego i  drugiego 
męża gwiazdy). Autorka, znana wszystkim z  książek 
między innymi o  Annie German, Annie Jantar, Marii 
Dąbrowskiej czy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 
postanowiła przepytać na okoliczność pisania o pani 
Irenie, setkę ludzi. Podejrzewam, że było to karkołom-
ne zadanie, ale – i to najważniejsze, zwieńczone sukce-
sem. Dzięki wspomnieniom ludzi z różnych środowisk, 
a wręcz innych światów, odkrywamy bardzo złożoną, 
a przez to intrygującą, postać. Do tego przebogata ikonografia! W pu-
blikacji, grubej jak cegła, często można zobaczyć zdjęcia dotąd niepu-
blikowane, a  użyczone autorce przez drugiego męża artystki Michała 
Sobolewskiego, albo zagorzałych fanów „Wymyśliłam cię. Irena Jarocka 
we wspomnieniach”, to arcyciekawa podróż w czasie i przestrzeni. Swo-
ją kropkę, by nie powiedzieć, kropę nad „i”, postawiła w książce Dorota 

Koman. Zredagowanie w spójną opowieść setki wspo-
mnień, to spore wyzwanie. Pani Dorocie się to udało. 
Ale nie mogło być inaczej. Koman to jedna z  najlep-
szych redaktorek w Polsce.

Ciekawa jest też okładka; świeża i wizualnie atrakcyj-
na. Ponadto, czytelna czcionka, tak niestety „skopa-
na” w innej książce pani Marioli przez grafika „Margi-
nesów”. Mówię o „Bursztynowej dziewczynie”, gdzie 
przez zbyt dekoracyjne liternictwo, występują proble-
my z odczytaniem tytułu. 

W mojej punktacji; 1-5, publikacji daję silną 4. Mam tyl-
ko jedną uwagę... Wyrzuciłbym kilka nazwisk, które, do 
szkicowanego przez Pryzwan życiorysu artystki, nic 
nie wnoszą. Słowem: są, bo są, a przecież można było 
ich kosztem, zamieścić kolejną fotografię pani Ireny. 

Książkę polecam. Sporo w niej o branży muzycznej... Może mniej o sa-
mych śpiewających koleżankach i kolegach, ale rekompensuje to boga-
tość wspomnień, o tym, jak wyglądało życie naszych gwiazd w świetle 
komunistycznych jupiterów i kamer. Sporo w książce Marioli Pryzwan, 
jest też o muzycznej rywalce Ireny Jarockiej – Annie Jantar...

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
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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



Głównym bohaterem tego przedstawienia jest język. Pozwala 
na wiele, ale jednocześnie wielce ogranicza, albo niszczy. Au-
torka dramatu, Malina Prześluga (polska prapremiera) żongluje 
nim, przestawia szyki, bawi się słowami, tworzy ich zdumie-

wające hybrydy, zmienia ich znaczenia i brzmienia. Tworzy dynamiczną 
melodię, ale czasami zdarza się jej zafałszować – niektóre ze słownych 
sekwencji wydawały się sztuczne i nieco przeszarżowane. To 
jednak niuanse, bo faktycznie utwór to wirtuozerski, 
także pod względem fabularnym. „Pustostan” to 
petarda humoru i  dystansu, a  przy tym celna 
diagnoza rodzinnych relacji. To, co zobaczy-
my w  pierwszej części, okaże się jednak 
mirażem. Tytułowy „Pustostan” zrozu-
miemy (!) dopiero w finale. Poczujemy, że 
tak prozaiczna i podstawowa potrzeba 
posiadania bliskich, determinuje nasze 
życie, nawet jeśli to toksyczne relacje. 
Ten dramaturgiczny zabieg pozwala 
przyjrzeć się… sobie. Zaskakujący fi-
nał opowieści, pozostawia bez wyjątku 
każdego, ze swego rodzaju wyrzutami 
sumienia. Jeśli dodamy do tego wątek 
religijny i  oczekiwania związane z  przyj-
ściem Pana, a tym samym miłosiernym zba-
wieniem, mamy do czynienia z  komplekso-
wym, nie pozbawionym szyderstwa, obrazem 
współczesności.

Reżyserowi, Pawłowi Paszcie, udało się w pełni oddać in-
tencje autorki – wydobył językowe zmagania na pierwszy plan, zapropo-
nował aktorom stworzenie wyrazistych postaci, które nakreślił ostrymi 
i  konsekwentnymi w  każdym detalu gestami i  charakterami. Aktorzy 
z zadania wywiązali się bezbłędnie – przekonująca, zbuntowana i lekko 
wyuzdana nastoletnia Córka w wykonaniu Barbary Lewandowskiej, pró-

bujący nie dać się sprowokować (nieskutecznie) Ojciec Roberta Gondka, 
kreatywnie „wycofany” Pies Konrada Bety, ze świetnym pomysłem uży-
cia języka migowego (jakim językiem mówią psy?), czy wymownie mil-
czący, ale mrożący zimnym spojrzeniem Gość – Paweł Niczewski. Znako-
mity jest Adam Kuzycz–Berezowski, który w oczach (dosłownie) zmienia 
się w kilkuletniego chłopca. Zachwyca konsekwencja spojrzenia – takie-

go ciekawskiego każdej nowości, takiego wzroku naiwnego 
dziecka, zadziwionego całym światem. Jednak ten 

spektakl należy do dwóch Pań – Marii Dąbrowskiej, 
jako Matki i Anny Januszewskiej – Babci. Rola tej 

pierwszej to absolutne mistrzostwo, do czego 
zresztą aktorka zdążyła już przyzwyczaić. 

Tym razem wręcz kipi energią oraz emo-
cjami, i  to skrajnymi. Anna Januszewska 
stworzyła postać do bólu przejmującą. 
Jej cierpiąca twarz i tęsknota oplatająca 
całe ciało, kontrastuje z  zadziwiającą 
sprawnością fizyczną.

Ciekawie rozwiązana jest przestrzeń 
przedstawienia – to wbudowany w prze-

strzeń Malarni pokój, bez tzw. „czwartej 
ściany” (wszak też jesteśmy w gościach). 

By do niego się dostać trzeba przejść przez 
meandrujący wąski korytarzyk i pokonać nie-

wygodne stopnie. To wymowna praca Aleksan-
dry Sempruch, odpowiedzialnej w produkcji także 

za kostiumy, w  których fantazyjnie dominuje wełna, 
a w przypadku stroju postaci Matki, przerwy między ście-

gami. Świetnie wpisuje się w spektakl muzyka oraz dźwiękowe efekty 
Tomasz Jakub Opałka, urzeka też wykorzystanie pianina.

„Pustostan” to mądra i  wciągająca gra. Prestiżowe pięć gwiazdek, na 
sześć możliwych.

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

Kultura

To pozornie zwyczajny dramat rodzinny. Tradycyjna polska wigilia – choinka, karpik, stół, matka, ojciec, syn, córka, jest też – obowiązkowo – babcia 
i pies. Wszyscy czekają na emisję kultowego filmu „Kevin sam w domu”. Sztuczne uśmiechy i konwenanse szybko ustępują awanturze, 
wypominaniu i wreszcie wzajemnemu obrażaniu. Obserwujemy rozpad rodzinnych więzi, u którego podstaw leży… język. Nagle pojawia się 
niezapowiedziany gość.

Sytuacje rodzinne 
Teatr Współczesny w Szczecinie 

Malina Prześluga, „Pustostan”, reż. Paweł Paszta
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Nowa kolekcja w Escadzie

W związku z  Walentynkami, na początku lutego salon Escada Sport 
w Szczecinie zaprosił gości na modowy event. Specjalnie na pokaz kolek-
cji Spring-Summer 2017 marek Escada Sport i Atos Lombardini przylecia-
ła z Nowego Jorku stylistka i modelka Milena Majewska z Elite Model Ma-
nagement New York, która prezentowała najnowsze trendy w  modzie. 
Panie bawiły się do późnych godzin wieczornych.

kt

fot. Joanna Jaroszek

fot. Dagna Drążkowska

Charytatywnie do rana
Teatr Polski już po raz trzynasty gościł w swoich progach Rotary Club 
Szczecin. Tym razem zbierano pieniądze na pomoc w kształceniu i rozwo-
ju dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gospodarzami wieczo-
ru byli dyrektor teatru Adam Opatowicz i prezydent RC Szczecin Wiesław 
Paczkowski. Zgrabny recital dała Hanna Śleszyńska, odbyła się także au-
kcja charytatywna. Po aukcji Trio Fair Play grało gościom do tańca.

ad

Od lewej: Maciej Boruc i Adrian Struzik

Od lewej: Wiesław Paczkowski, RC Szczecin, prof. Cezary Pakulski, Centrum 
Leczenia Urazów Wielonarządowych szpitala na Unii Lubelskiej, Mirosław Moroz, 
Sławomir Jaroszewicz, Leszek Zdawski, RC Szczecin, Adam Opatowicz, Teatr 
Polski, Jerzy Dominiak, RC Szczecin 2 Beata Piątak RC Szczecin Center, z mężem 

Członkinie RC Szczecin Center, od lewej: Renata 
Węgrzyn, Renata Kijo, Iwona Korulczyk-RinasBeata Piątak RC Szczecin Center, z mężem 

Kinga Krzywicka, Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w rozmowie 
z Mirosławem Morozem, prowadzącym akcję RC Szczecin wsparcia dla Hospicjum

Od lewej: adwokat Dorota Juszczak, Anna Bojarska (Rotary Center Szczecin)

Klaudia Fedorowicz-Andrzejewska (BKF 
Fedorowicz) z córką Anastazją 

Milena Majewska 
(Elite Model Management 
New York)

Od lewej: Malwina Bieganowska (Escada Sport Szczecin) i barman Robert Zwierkowski

Od lewej: Beata Piątak z mężem Zbigniewem (Solven)

Od lewej: Lucyna Ciaputa (Vogel), Beata Fedorowicz (BKF Fedorowicz)
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BAiKA, czyli Piotr Banach i Kasia „Kafi” Sondej

Kroniki

Od lewej: Krzysztof Łobodziec (North- East Marina), Daniel Źródlewski, 
dziennikarz Prestiżu i Jakub Henke, Telewizja Pomerania

Prestiżowy dział marketingu, od lewej: Inga Elerowska 
(szefowa działu), Renata Goszkowska i Karina Tessar

Od lewej Igor Kołtunowski (Lulu Club) Izabela Magiera z limitowanym 
szampanem C.H. Mumm, Tomasz Handzel (Lulu Club) 

Od lewej: Michał Stankiewicz (Prestiż Magazyn Trójmiejski) i Tomasz Gaborski (webmaster Prestiżu)
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Słuchamy, podziwiamy, świętujemy

Prestiżowa 
seta
Dziesięć lat na rynku, sto numerów magazynu. Świętowaliśmy „setne” 
urodziny w Lulu Club, wśród przyjaciół i znajomych, starej i nowej eki-
py Prestiżowej. Szefowa wydawnictwa Iza Magiera przygotowała na ten 
wieczór wiele atrakcji. Powitaliśmy go lampką Champagne G.H.MUMM, 
a o podniebienia zadbała Willa Westende, która przygotowała dla nas ca-
tering. Atrakcją wieczoru był koncert zespołu BAiKA. Piotr Banach i Ka-
tarzyna Kafi Sondej dali niezły popis swoich umiejętności. Wspominkom, 
żartom i tańcom nie było końca. Dziękujemy, że byliście z nami! 

ad

fot. Jarosław Gaszyński i Dagna Drążkowska

Marek i Magda Kunikowskcy 
(restauracja Stara Rzeźnia)

Patrycja Walburg, dwarazydwa.pl, 
Tomasz Walburg, Zapol

Piotr Banach zagrał specjalnie dla Prestiżu

Marcin Jarczyński uroczyście 
otworzył prestiżową imprezę

Daria Nowak (konferansjer), Konrad Zaliwski
Szymon Kaczmarek, felietonista 
Prestiżu z partnerką Anią

Kasia Kafi Sondej, piękna 
połowa zespołu BAiKA

Urocze hostessy z Champagne G.H.MUMM
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Projektantka Kasia Hubińska z partnerem Markiem
Od lewej: Michał Stankiewicz (Prestiż Magazyn Trójmiejski), Adam 
Grochulski, organizator imprez, Dariusz Staniewski (Kurier Szczeciński)

Od lewej: Maciej Boruc i Adrian StruzikOd lewej: Maciej Boruc i Adrian Struzik

Kamil Kuskowski, dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów, Akadmii Sztuki, Jolanta Magiera

Grafik Michał Kłos z partnerką Anią

Od lewej: Mariusz Łuszczewski (Exotic Restaurants), Konrad 
Kupis, (Mercedes Mojsiuk), Krzysztof Bratkowski (Polmotor)Małgorzata Kupis (TVP Szczecin), Weronika Bulicz, rzecznik Akademii Morskiej i dr Jerzy Sieńko

Od lewej: Mecenas Mikołaj Marecki, Maciej Kreda Jurkiewicz, grafik Prestiżu

Konrad Kijak (Polmotor), Małgorzata Kupis i Weronika Bulicz

Od lewej: Andrzej Kus, dziennikarz Prestiżu i Marcin Jarczyński (Prestiż)Dagna Drążkowska, fotograf Prestiżu z narzeczonym Karolem
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Od lewej: Igor Kołtunowski, Patrycja i Tomasz Walburg, Darek Staniewski, Adi KitzingerOd lewej: Andrzej Kus, gitarzysta Wojtek Wójcicki



Otwarcie w blasku świateł
Punktualnie o godzinie 20 kamienicę przy ul. Jagiellońskiej 11 rozświe-
tliły słupy świateł na otwarcie nowego lokalu Wół i Krowa. Gości witał 
czerwony dywan, lampka szampana i piękne, czerwone BMW od partne-
ra wydarzenia, dealera BMW Bońkowscy. Atrakcją wieczoru był koncert 
zespołu Evenement, a podniebienia gości rozpieszczały flagowe dania 
szefa kuchni, m.in.: jedyna w Szczecinie polędwica wellington (popisowe 
danie Gordona Ramsaya), krem z topinamburu oraz oczywiście pyszne 
burgery. Zabawa trwała do pierwszej w nocy, a każdy z gości otrzymał 
zaproszenie na jazdę testową dowolnym BMW.

kt

fot. Dagna Drążkowska

Prawo na parkiecie
W hotelu Radisson odbył się II Wielki Bal Karnawałowy „In Gremio”, or-
ganizowany przez Szczecińską Izbę Adwokacką. Do tańca zagrał zespół 
Big Joe Cover Band, a na parkiecie królował taniec towarzyski w wykona-
niu młodej palestry adwokackiej. Kiedy wśród gości pojawiły się tancerki 
i tancerze z Bollywood Variete, okazało się, że niektórym osobom taniec 
brzucha nie jest obcyÉ Goście bawili się in gremio do białego rana.

ad Od lewej:  mecenas Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz, mecenas Grzegorz Dutkiewicz, 
mecenas Hanna Łyczywek-Falkowska z mężem Michałem Falkowskim

Mecenas Ilona Zielińska z mężem Robertem, 
notariusz Katarzyna Mikołajczyk-Mateja z mężem 
Łukaszem 

Mecenas Joanna Pełczyńska, 
mecenas Stanisław Pełczyński

Od lewej: Milena i Jurek Trybińscy, 
przyjaciele marki Wół i Krowa

Od lewej: Sebastian Schnierl (Intermedia) 
z partnerką Dianą Perczak (Bim Bam Bom)

Od lewej: prokurator Aneta Pich 
i sędzia Nadzieja Gawęcka

Od lewej: mecenas Jan Markowicz, mecenas Anna 
Markowicz, mecenas Andrzej Marecki z żoną 
Barbarą 

Od lewej: trener personalny Justyna 
Szymańska z koleżanką

Od lewej: modelka Alex Zisopulos 
i Maja Koterba, zespół Evenement

Partnerem otwarcia był dealer BMW Bońkowscy 

Od lewej: Anna Drac-Tatoń z partnerem i Edyta Deniziuk, Urban Nieruchomości

Od lewej: Aleksandra Kaszorek (Qualia Cafe) z koleżanką 

Od prawej: Katarzyna Pietrukowska z koleżanką

Kroniki110 
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Egzotyczne amory

Roztańczona filharmonia

Wszystkie restauracje wchodzące w skład Exotic Restaurants zawsze są 
oblegane w Walentynki. Znalezienie wolnego stolika to misja niemożliwa. 
Pary zakochanych, grupy przyjaciół tego dnia rządzą azjatycka kuchnią. 
W tym roku po raz pierwszy Walentynki odbyły się w restauracji Bolly-
wood. Były egzotyczne tańce, pyszne jedzenie, a kilka par się zaręczyło…

ad

W salonie  Auto Bruno w Szczecinie odbyła się  premiera nowego modelu 
Volvo V90 Cross Country. Premierę poprowadził dyrektor sprzedaży - Ro-
bert Smółko. Zaprezentował wszystkie  walory nowego modelu a także 
opowiedział historię jego powstania. Oprócz premierowego modelu do 
dyspozycji gości były również pozostałe auta z serii 90. Dobrze zaprojek-
towany samochód miał równie dobrze skrojoną oprawę. Hostessy, które 
zajmowały się gośćmi podczas tego wieczoru ubrane były w sukienki od 
znanej szczecińskiej projektantki mody - Sylwii Majdan.                            ad

fot. Dagna Drążkowska

fot. Dagna Drążkowska
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Dobrze skrojony samochód

Trzecia edycja turnieju Pro-Am „Future 2017” jak zwykle przyciągnęła do 
Filharmonii Szczecińskiej tłumy wielbicieli tańca. Profesjonalni tancerze 
w parach z amatorami wirowali po parkiecie na oczach zgromadzonej 
publiczności i pod okiem czujnego jury, w którego składzie znalazły się 
same znakomitości. Wydarzenie otworzył pokaz szkoły tańca Dansinn 
Michała Malitowskiego, a dodatkową atrakcją był także pokaz mody Do-
miniki Kujawy, mistrzyni tańców karaibskich. Wszyscy, którym zabawy 
było jeszcze mało, kontynuowali ją podczas after party w klubie Lulu.    kt

Od lewej: Maciej Boruc i Adrian Struzik

Od lewej: Cezary Wiśniewski, Cewar Polska, Bogna Wiśniewska, 
Agnieszka Lis, Sławomir Lis, firma Fox, Piotr Huegel, salon Auto Bruno

Od lewej: Robert Smółko, salon Auto 
Buno, Waldemar Żółczyński,  przedsiębiorca 
i Roman Cieślak, przedsiębiorca

Od lewej: Beata Dębska (Novotel 
Szczecin Centrum) z koleżanką 

 Igor Kołtunowski (Lulu Club) 
z partnerką Aleksandrą Słowińską

Sylwia Majdan, projektantka mody

Prowadzący: Iwona Pavlović i Marcin Jarczyński

Dominika Kujawa, projektantka mody

Walentynkowi goście

Od lewej: Przemysław Bering, salon Auto Bruno, Waldemar 
Demiańczyk i Krzysztof Michaluk, firma B-C 

Partnerzy i organizatorzy turnieju

Mecenas Mikołaj Marecki i Izabela Magiera, redaktor naczelna Prestiżu

W Bollywood dla zakochanych zatańczyły egzotyczne tancerki
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Perły dla biznesmenów

Redakcja magazynu Świat Biznesu, kierowanego przez red. Włodzimie-
rza Abkowicza, po raz 13. przyznała nagrody gospodarcze Perły Biznesu. 
Mecenasem gali była Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Kapituła, skła-
dająca się ze szczecińskich naukowców i publicystów ekonomicznych 
pod przewodnictwem prof. Stefana Domka, prorektora ZUT, za wyda-
rzenie gospodarcze minionego roku uznała oddanie do użytku terminalu 
LNG w Świnoujściu przez firmę Gaz-System, a osobowością biznesu 2016 
roku został Jakub Borowczyk, dyrektor zarządzający firmy brightONE ze 
Szczecina. Nie zabrakło jubileuszowego tortu, bo 13. gala była jednocze-
śnie 10. zorganizowaną w hotelu Novotel Szczecin Centrum. Wydarzenie 
uświetnił minirecital piosenki artystycznej w wykonaniu Marty Uszko, 
aktorki Teatru Polskiego w Szczecinie.

kt

fot. Materiały prasowe

Premiera przed premierą
Ekskluzywny przedpremierowy pokaz nowego BMW serii 5 – G30, który 
odbył się w szczecińskiej Operze na Zamku, poprzedził oficjalną świato-
wą premierę tego modelu w salonach samochodowych. Podczas wyda-
rzenia wystąpił duet akrobatów Delfina i  Bartek, zwycięzców 5 edycji 
Mam Talent, a wieczór umilała gościom muzyka grana na żywo przez mu-
zyków Opery. Atrakcją wieczoru była także loteria wizytówkowa, w któ-
rej można było wygrać m.in. weekendowe użyczenie samochodu G 30 
z pełnym bakiem oraz zegarek od dealera BMW Bońkowscy, a także inne 
cenne nagrody od partnerów i sponsorów wydarzenia.

kt

fot. Dagna Drążkowska

Małgorzata Fieducik 
(Novotel) i Włodzimierz 
Abkowicz (Świat Biznesu)

Jakub Borowczyk, laureat w kategorii 
Osobowość Biznesu 2016

Monika Kowalska (Amber Baltic) 
i Włodzimierz Abkowicz (Świat Biznesu)

Od prawej: wojewoda Krzysztof Kozłowski, prof. Stanisław Flejterski i prof. Juliusz Engelhardt

Od prawej: Monika Kowalska (Amber Baltic), Wojciech Gągorowski i Kamila Dembska (Event Factory)
Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-System SA, 
z nagrodą za Wydarzenie Gospodarcze 2016

Od lewej: prof. Aneta Zelek (rektor ZPSB), Małgorzata Kwiatkowska (Business 
Training Center),Adam Rzepkowski i Paweł Dziennik (Alleceny.pl)

Marta Uszko, aktorka Teatru 
Polskiego w Szczecinie

Od lewej: dyrektor Opery Jacek Jekiel oraz Dominika i Dariusz 
Bońkowscy, Angelika Sawicka – dyrektor zarządzający BMW i MINI

Anna i Bartosz Polender- właściciele firmy PolbitDuet akrobatyczny Delfina i Bartek





Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej)  Rayskiego 23/11 
Riviera Maison ul. Struga  23
RKF ul. Jagiellońska 67
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A 
Rosenthal galeria KASKADA 
Stoprocent ul. Krzywoustego 72 
Studio Mebli VIP ul. Krzywoustego  80 
Terpiłowscy jubiler (parter) CH Turzyn – stary 
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy - 1 piętro 
Terpiłowscy jubiler ul. Jagiellońska 16
Terpiłowscy jubiler CH STER ul. Ku Słońcu 67
Via di moda al. Wojska Polskiego 20 
VIP Collection al. Wojska Polskiego 22 
Wine Center  ul. Bogusława  37 
Wineland al. Wojska Polskiego  70

SPORT I REKREACJA

2-be-fit al. Wojska Polskiego 70 
Aquarium (basen dla dzieci) ul. Jemiołowa 4A 
Astra szkoła tańca al. Wyzwolenia 85 
BENE sport ul. Modra 80
Binowo Golf Park Binowo 62 
Bloom ul. Koralowa 64X 
Calypso Fitness Club Office Center al. Piastów 30
EnergySports ul. Welecka 13 
Enklawa Day Spa al. Wojska Polskiego 40/2
Eurofitness  (Arena Azoty) ul. Szafera 3 
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B 
Fitness Club ul. Monte Cassino 24  
Marina Sport ul. Przestrzenna 11 
Prime Fitness ul. 5 Lipca 46 
Squash na Rampie ul. Jagiellońska 69
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2  
Studio Tańca Anna Kowalska ul. Krasinskiego  10
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127 
Szkoła Jogi Deptak Bogusława 3 
Szkoła Tańca Terlecki ul. Kolumba 5
Wersal SPA al. Jana Pawła II 16 

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 ul. Ściegiennego 28  
Beverly Hills Akademia Urody DT Kupiec parter 
ul. Krzywoustego 9
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy - parter 
al. Wyzwolenia 18
Clochee ul. Bogusława 10/2 
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77 
Cosmedica  Leszczynowa La Fiori ul. Kapitańska 9A 
Cosmedica ul. Pocztowa 26
Cosmetica Rosa ul. Wielkopolska 27
Dr Irena Eris KOSMETYCZNY INSTYTUT ul. Felczaka 20 
Ella ul. Kaszubska  17/2 
Fantasy Studio fryzjerskie (pętla) ul. Ku słońcu 71 
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5 
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1 
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz ul. Mazurska 20 
Gabinet Kosmetyczny ul. Makuszyńskiego 2A  
Gallery of Beauty ul. Raginisa 17/1 
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska   7
Instytut Image ul. Maciejkowa 37/U2 
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9 
Maestria ul. Więckowskiego 2/1 
Metamorfoza (Mierzyn) ul. Za Wiatrakiem  4A 
Odnowa Galeria Nowy Turzyn, I piętro 
al. Bohaterów Warszawy 40
Ortho Sport (basen SDS) ul. Wąska 16 
OXY Beauty  ul. Felczaka  18/U1  
Rajski Salon Piękności ul. Rayskiego 17 
Royal Studio ul. Łokietka 7/10 
Royal Thai Masage ul. Sienna 4  
Salon Fryzjerski Keune ul. Małopolska 60 
Salon fryzjerski YES ul. Małkowskiego  6
Sensitive pl. Batorego 5  
SPA Evita Przecław  96E 
Strefa Urody Patrycja Jabłońska ul. Topolowa 2B 
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul. 5-go Lipca 32D 
Studio M. Kołcz ul. Wojciecha 1 
Studio Mebli VIPul. Krzywoustego 80
 Między wierszami ul. Stanisława Moniuszki 6
Studio Urody Beata Krajnik ul. Beżowa 2 
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3  
Unique Beauty ul. Łubinowa 75
Well Spring Tai massage ul. Kaszubska 13/4A  

17 Schodów ul. Targ Rybny 1 
Avanti al. Jana Pawła II  43  
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6 
Bohema al. Wojska Polskiego  67 
Bollywood ul.Panieńska 20 
Bombay ul. Partyzantów 1 
Buddah Rynek Sienny 2
Bulwar Piastowski -  al. Żeglarzy 1  
Bulwar Piastowski -  al. Żeglarzy 1  
Chałupa ul. Południowa 9 
Chief pl. Grunwaldzki 
Clou Wine Bar ul. Wielka Odrzańska 18 
Columbus Coffee CH Turzyn 
Colorado Wały Chrobrego 1A
Columbus Wały Chrobrego 1
El Globo ul. Piłsudskiego  26
Escada al. Wojska Polskiego  22
Food & wine ul. Rynek Nowy  3  
Greckie Ouzeri Bulwar Piastowski al. Żeglarzy 1
Jin Du al. Jana Pawła II 17 
Karczma Polska Pod Kogutem pl LOTNIKÓW 
Konstelacja Al. Wojska Polskiego  8/1a    
La Passion du Vin ul. Sienna 8 
La Rocca (Bezrzecze) ul. Koralowa 101
Mała Tumska ul. Mariacka 26
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 
Porto Grande Wały Chrobrego
Portofino al. Jana Pawła II 42 
Restauracja Ricoria ul. Powstańców Wielkopolskich 20
Restauracja Ładoga ul. Jana z Kolna 
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14 
Restauracja Szczecin ul. Felczaka 9 
Sake al. Piastów  1
Stara Piekarnia ul. Piłsudskiego 7 
Stary Columbus Coffee al. Piastów  5/1 
Stockholm Kitchen&Bar Bulwar Piastowski al. Żeglarzy 1
To i owo ul. Zbożowa 4  
Tokyo ul. Rynek Sienny 3  
Towarzyska Deptak Bogusława  50
Ukraineczka Panieńska 19
Unagi ul. Rynek Nowy  2 
Tratoria Toscana pl. Orła Białego 10
Willa Ogrody ul. Wielkopolska  19  
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65 

SKLEPY

200 Vin 28 ul. Rayskiego 28  
5 Plus  ul. Jagiellońska  5 
Arkadia perfumeria ul. Krzywoustego 7 
ART TOP (Top Shopping) ul. Hangarowa  13 
ART TOP ul. Chodkiewicza 6 
Atelier Hubińska ul. Małkowskiego 27/10
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska Polskiego 45/2 
Atrium Molo  (do biura) ul. Mieszka I 73 
B&M  al. Wojska Polskiego 43  
Batty Barcley CH Galaxy – parter 
Bella Moda ul.  Bogusława  13/1  
Blue Steed Outlet al. Jana Pawła II 2/U1 
Brancewicz al. Jana Pawła II  48 
Caterina pl. Zgody  1F
Centrum Mody Ślubnej ul. Krzywoustego 4  
Chiara Boutique ul. Bogusława 12/2 i 11/1 
Clochee ul. Bogusława 10/2
Elements / BIMS Warzymice  
Fitness tylko dla Pań ul. Mazowiecka 13  
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11 
Hexeline CH Galaxy - parter 
ID Galery ul. Jagiellońska 96 
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada (punkt informacyjny) galeria KASKADA 36 
Kinarps  ul. Storrady Świętosławy 1C
Kropka nad i, ul Jagiellońska 96
La Passion ul. Jagiellońska 96 
LKJ CH Galaxy al. Wyzwolenia 18/20
LKJ galeria KASKADA al. Niepodległości 36
Madras Styl ul. Małopolska 9 
Manufaktoria ul. Rayskiego 26/1 
Marc Cain al. Wojska Polskiego 29 
MaxMara ul. Bogusława 43/1 
Mia&Charli al. Wojska Polskiego 35/3
Moda Club al. Wyzwolenia 1 
MOOI ul. Bogusława 43 
Olsen galeria KASKADA 
Pink & blue baby store ul. Bogusława 42/1 

Lizak, Stankiewicz, Królikowski adwokaci ul. Boh Getta 
Warszawskiego 1/4 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur ul. Klonowica 30/1 
Waldemar Juszczak Kancelarie Adwokatów i Radców 
al. Niepodległości 17 
Zbroja Adwokaci ul. Więckowskiego 1b/8 

KAWIARNIE/PUBY

Bistro na językach ul. Grodzka 2
Cafe 22 pl. Rodła 8 
Cafe Club CH Galaxy  al. Wyzwolenia 18/20 
Cafe Hormon ul. Monte Cassino 6
Cafe Orsola pl. Żołnierza Polskiego 3/1 
Columbus Coffee (Oxygen) ul. Malczewskiego 26 
Columbus Coffee CH Galaxy - 2 piętro
Columbus Coffee ul. Kopernika 1 
Columbus Coffee ul. Krzywoustego 16  
Columbus Coffee ul. Struga 36
Costa Coffee  CH Galaxy - parter 
Costa Coffee  CH Mollo 
Costa Coffee  galeria KASKADA al. Niepodległości 36
Czarna Owca al. Wojska Polskiego 29
Czekoladowa cukiernia al. Wojska Polskiego  17 
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fabryka  Deptak Bogusława 4/1 
Fanaberia Deptak Bogusława X 5
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego  4  
Kolonialny ul. Ku słońcu (CH STER) 
Pauza Cafe (Filharmonia parter) ul. Małopolska 48 
Public Fontanny al. Jana Pawła II  43  
Secesja Cafe Jana Pawła II  19/1 
Wół i Krowa ul. Wielka Odrzańska 20 

KLUBY

City Hall ul. 3 Maja 18 
Free Blues al. Powstańców Wielkopolskich 20
Grey Club ul. Bogusława 9 
Grey Club Deptak Bogusława 9 
Mojo Plac Batorego 4 
Rocker Club ul. Partyzantów 2  

MOTORYZACJA

Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuk Ustowo 56 
BMW i MINI Ustowo 55
Citroen Drewnikowski ul. Boh Warszawy 19  
Citroen Drewnikowski ul. Citroena 1  
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B 
Harley Davidson ul. Gdańska  22A 
Holda – Jeep i Lancia ul. Gdańska  7 
Honda ul. Białowieska 2  
HTL ul. Lubieszyńska 20 
Kia Polmotor ul. Szymborskiej 8 
Kia, Nissan, Subaru Ustowo 52 
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I  25  
Łopiński  VW ul. Madalińskiego 7 
Mazda Kozłowski ul. Struga 31B 
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I  30 
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88 
Nissan ul. Struga 71 
Opel Bogacki ul. Mieszka I 45 
Opel Kozłowski ul. Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski ul. Bagienna 36D 
Peugeot Drewnikowski ul. Rayskiego 2 
Skoda ul. Struga 1A 
Subaru ul. Struga 78A 
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I  25B  
Toyota Kozłowski ul. Struga 17 
Volvo ul. Pomorska 115B 
VW ul. Struga 1B 

NIERUCHOMOŚCI 

Atelie Nieruchomości ul. Jagielońska 82/1 
Calbud, pokoj 17 parter ul. Kapitańska 2  
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45 
In house ul. Bolesława Śmiałego 39 
Litwiniuk Property Office Center al. Piastów 30
Neptun Developer ul. Ogińskiego 15 
Nieruchomości Droński ul. Panieńska 47
SGI  pl. Hołdu Pruskiego 10 
Siemaszko ul. Powstańców Wielkopolskich 91A
TLS ul. Langiewicza 28  U2
Tomaszewicz ul. Kaszubska  20/4

RESTAURACJE 

13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 2  

GABINETY LEKARSKIE

Agmed Grafitowa 4 
Centrum Leczenia Otyłości ul. Krzywoustego 9-10 
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. Panieńska 18 
Dentus ul. Mickiewicza 116/1 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18 
Gabinet „Orto-Magic” (od ul. Topolowej) ul. Zaciszna 22 
Hahs Protodens Felczaka Dentus ul. Felczaka 18A 
Laser Studio ul. Jagiellońska 85  
Mamma (Kijewo) ul. Sowia 38  
Medicus  (do sekretariatu) pl. Zwycięstwa 2 
Mediklinika Mickiewicza Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C 
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska 
(Office Center) al. Piastów  30  
Orto Perfekt ul. Ogińskiego 13 
Perładent - Gabinet Stomatologiczny 
ul. Powstańców Wielkopolskich 4C
Petite Clinique ul. Pocztowa 20/1C 
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński ul. Śląska 5/3 
Prywatna Praktyka Ginekologiczna 
ul. M. Skłodowskiej-Curie  5/3 
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny ul. Krzywoustego 19/5 
Stomatolog dr Gajda ul. Narutowicza 17A 
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 25/10 
Stomatologia Mierzyn ul. Wielecka 38  
Vita Dent Centrum Stomatologiczne ul. Modra 122 

HOTELE 

Dworski Hotel i Restauracja (Warzymice) Pod Zodiakiem 2 
Hotel Campanille ul. Wyszyńskiego 30
Hotel Dana al. Wyzwolenia  50 
Hotel Novotel ul. 3 Maja 31 
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Plenty ul. Rynek Sienny 1
Hotel Radisson BLU (recepcja) pl. Rodła 10 
Marina Hotele ul. Przestrzenna 13 

INNE

Baltic Business Park ul. I-go Maja 38-39 
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48 
Follow Me ul. Kolumba 1 
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5  
Galeria Kierat ul. Koński Kierat 14 
Galeria ZPAP ul. Koński Kierat 16  
Get Ride  ul. Cyfrowa 6 
Muzeum Narodowe  ul. Staromłyńska  27 
Neckerman al. Wojska Polskiego 11 
Open Mind  ul. Koński Kierat 17/1 
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34 
Pogoń Szczecin biuro marketingu ul. Karłowicza 28  
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego 86
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73 
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul. Wendy 14 
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny  
ul. Niemierzyńska 17A 
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Polski Swarożyca 
Teatr Współczesny Wały Chrobrego 3
Trafostacja Sztuki ul. Św Ducha 4  
Unity Line  pl. Rodła 8
Urząd Marszałkowski - dla rzecznika ul. Korsarzy 34 
Urząd Miejski Wydział Promocji i Informacji  
pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki biuro prasowe Wały Chrobrego 4
Vetico ul. Wita Stwosza 13 
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2 
Zamek Punkt Informacyjny  ul. Korsarzy 34 
Zapol al. Piastów 42 

KANCELARIE

Adwokat Andrzej Marecki ul. Królowej Jadwigi 13/12 
Adwokat Mikołaj Marecki sekretariat ul. Św Ducha 5A/12 
Gozdek,Kowalski, Łysakowski adwokaci i radcowie  
ul. Panieńska 16  
Kancelaria adw Tomasz Kordus ul. Felczaka 11 
Kancelaria Adwokacka Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik 
ul. Monte Cassino 7/1 
Kancelaria Adwokacka Dariusz Jan Babski ul. Bogusława 5/3 
Kancelaria Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz 
ul. Wyszyńkiego  14 
Kancelaria Licht Przeworska ul. Tuwima 27/1 
Kancelaria Mariusz Chmielewski ul. Odzieżowa 5  
Kancelaria Notarialna Daleszyńska al. Jana Pawła II  17 
Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22 
Kancelaria Notarialna Mikołajczyk ul. Wyszyńskiego 14
Kancelaria Skotarczak, Dąbrowski, Olech ul. Narutowicza  12
Kancelaria Wódkiewicz Sosnowski ul. Stoisława 2  






