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o już rok, gdy niczym feniks 
z popiołów reaktywował się 
Prestiż. Tą autoironią bronię 
się przed ewidentnym wzruszeniem, które mnie 
ogarnia na myśl o - nie bójmy się powiedzieć – 
udanym powrocie Prestiżu do miasta. Udanym, 

bo każdego dnia Drodzy Czytelnicy – lubicie nas, ale i krytykujecie, 
polemizujecie, a także nieustannie inspirujecie. Dziękuję i proszę 
o więcej! Bo to przecież dla Was, co miesiąc, staramy się, żeby było 
ciekawie, niebanalnie i ładnie oczywiście. I twórczo. Tak jak twórczy 
są bohaterowie tego numeru.

Na pierwszym planie Damian Ukeje, wokalista, rockman, niespo-
kojna dusza. Nasz bohater z okładki został nominowany do presti-
żowej nagrody Fryderyka. Najbardziej zdziwiony był tą nominacją 
chyba on sam, bowiem uważa, że pasuje do tej nagrody mówiąc 
oględnie jak pięść do nosa. Z kolei – jak sam zauważył – na wyróż-
nienie nie zasłużył sobie w rodzinnym mieście… O czym jeszcze 
opowiada Ukeje w wywiadzie z Danielem Źródlewskim? A o tym, 
co go brzydzi, co myśli o Nergalu, nagrodach, a także problemach 
talent show. Polecam!

Osobowością muzyczną jest też Paweł Osuchowski, dyrygent 
i niestrudzony propagator muzyki klasycznej i to w tej czystej po-
staci. W rozmowie z Michałem Stankiewiczem panowie rozbierają 
prawie że na czynniki pierwsze współczesną filharmonię. Wnioski 

są zaskakujące, ale z pewnością niezwykle cie-
kawe.

Kolejna szalenie twórcza postać to Tatiana 
Malinowska - Tyszkiewicz. Swoją barwną historią życia, niezwykle 
rozległą geograficznie, mogłaby obdzielić co najmniej kilka osób. 
Urodziła się we Lwowie, burzliwie studiowała w Leningradzie 
i w Moskwie, była żoną oficera wojsk kosmicznych, robiła teatr na 
Syberii, wyreżyserowała spektakl w teatrze, którego nie było, wysta-
wiała swoje sztuki w więzieniach. Dziś mówi o sobie: jestem Rosjan-
ką. Mieszka w Szczecinie i tutaj robi swój teatr.

W Prestiżu z ogromnym sentymentem prezentujemy niepubliko-
wane dotąd prace Magdy Lipiejko, z którą nie raz mieliśmy zaszczyt 
współpracować. Magda odeszła od nas z początkiem wiosny, pozo-
stawiła po sobie wspaniałą twórczość i rzeszę modelek, które dzięki 
niej robią karierę w Mediolanie, Paryżu, Nowym Jorku…

„Była wytrawnym fotografem, genialną stylistką, świetną agent-
ką, piękną kobietą, wspaniałą przyjaciółką i zwyczajnie dobrym 
człowiekiem” -pisze Aneta Dolega w bardzo osobistym tekście. 
Wspominamy tą cudowną dziewczynę z czułością i z radością, że 
tak wiele po sobie zostawiła. O Magdzie można pisać bez końca. 
Była fascynującą  osobą. I choć bardzo nam jej brakuje, to zawsze 
możemy wrócić do zdjęć, a jej twórczość jeszcze nie raz pojawi się 
na łamach Prestiżu.

Izabela Magiera – Jarzembek

Podziękowania dla sklepu Andegrand za wypożyczenie strojów do marcowego artykułu  CKM Sailing - Sprawcy żeglarskiej zadymy.
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Art Medical Center dr Artura Śliwińskiego jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie Centrum Chirurgii 
Plastycznej w Polsce. Jesteśmy symbolem współczesnych osiągnięć medycyny i techniki. 
Oczekuje na Państwa zespół specjalistów z różnych dziedzin:
- chirurgii plastycznej
- chirurgii ogólnej
- chirurgii ręki
- ortopedii
- ginekologii
- medycyny estetycznej

AMC ART MEDICAL CENTER, ul. Langiewicza 28/U1, 70-263 Szczecin,
tel. +48 91 820 20 20, kom. +48 797 702 400 / + 48 797 702 401, kontakt@artmedicalcenter.eu

dr n. med.

Artur Śliwiński
Specjalista Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej,

Specjalista Chirugii Ogólnej

prof. dr hab. n. med.

Piotr Prowans
Specjalista Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej,

Specjalista Chirugii Ogólnej

 dr n. med.

Piotr Kolczewski
Specjalista Ginekologii

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

Quo 
vadis?

okąd zmierzamy? Czego szukamy? Czego pra-
gniemy? Czy ścieżka naszego życia to wspólny 
kod? Zaczyna się tak samo: musimy się uro-
dzić, potem idziemy do szkoły, do pracy, po-
dejmujemy próby, aby kochać i być kochanym, 
potem umieramy.  Ten schemat wszyscy po-

wielamy, ale ja próbuję przynajmniej lawirować między szczeblami 
tej życiowej drabiny. Tak jest ciekawiej.

Tym razem spotkałam młodego mężczyznę, jakieś 35 lat. Na twa-
rzy kompletna szczęśliwość. Emanowało od niego tak potężne po-
czucie wolności, że aż niemożliwe do przeżycia w Europie, a zwłasz-
cza w Polsce. Może w Paryżu. U nas wszyscy zachorowali „na wyścig 
szczurów”. Nie chodzi o to, by żyć, ale by mieć. Ten facet zrozumiał, 
że takie myślenie to ślepy zaułek. Miał odwagę popłynąć pod prąd. 
Zwrócił się przeciwko zawodowej karierze i (jak się wyraził) przerzu-
caniu panienek, które wściekle polują na męża - prawnika, bo to dla 
nich łatwe i urządzone życie.

- Nie dyskutuję z narodzinami i śmiercią, bo to konieczność, lecz 
to jak i gdzie spędzę dane mi dni na tej Ziemi, to głównie zależy od 
tego, co zrobię, jaki kierunek wybiorę. Jestem prawnikiem, tyrałem 
od bladego świtu do ciemnej nocy w korporacji, w stresie, niewy-
spany, wiecznie zmęczony i zalękniony czy przy kolejnych reduk-
cjach nie wyrzucą mnie z roboty. Zarabiałem, ale wciąż zadawałem 
sobie pytanie, czy tak ma wyglądać moja egzystencja? Po to się 
urodziłem, żeby jeść spać i chodzić do pracy? Od czasu do czasu 
iść na wódkę z kumplami  lub na randkę z dziewczyną? Chciałem 
czegoś więcej, poznać ludzi, którzy cieszą się życiem, bo ono samo 
w sobie jest po prostu piękne. Chciałem robić coś bezinteresow-
nie. Chciałem udowodnić sobie, że Bóg stworzył ten Świat dla ludzi, 
żeby byli szczęśliwi, a nie po to, by cierpieli. Nigdy nie zgadzałem 
się z mitem o cierpieniu, które przybliża nas do nieba. Nie wierzę 
w to, że Bóg pod pretekstem miłości dał nam Ziemię, a potem 
z premedytacją zepchnął człowieka do piekła biedy i nieszczęścia. 
NIE WIERZĘ W TO!. Dostaliśmy wolną wolę. Każdy jest kowalem 
swego losu.  Postanowiłem więc kuć żelazo, póki gorące i rzuciłem 
moje dotychczasowe nudne życie. W tzw. międzyczasie zostałem 

instruktorem nurkowania i w tej umiejętności zobaczyłem swoją 
szansę na nowe życie.  W końcu coś muszę umieć, żeby się utrzy-
mać, ale zawsze chciałem, aby ta umiejętność służyła gł. ludziom, 
a mnie tylko pośrednio. Najważniejsze jest dawać, nie brać. Wtedy 
człowiek jest naprawdę szczęśliwy, kiedy żyje nie dla  siebie, lecz 
może się komuś ofiarować, może się kimś opiekować. Nadać sens 
i dynamikę nie tylko swojej drodze, którą podążamy… Przecież nie 
jesteśmy sami. Mijamy ludzi, być może bardzo ważnych. Okażmy im 
zainteresowanie.  Nie przechodźmy obojętnie. Oni mogą być ważni 
dla nas, a my dla nich. Możemy być ich deską ratunku, brzytwą, któ-
rą tonący się chwyta. Możemy nadać im nowy sens, spowodować, 
że narodzą się na nowo. Czy to nie jest ważne? Czy dla takich chwil 
nie warto żyć? Proszę, niech pani sobie odpowie na te pytania, 
a przede wszystkim czytelnicy. Oto jest tajemnica. Oto jest odpo-
wiedź - po co żyjemy, dlaczego rodzice ściągnęli nas na ten świat. 
Każdy może sobie znaleźć słuszny cel, jeśli jest świadomy daru jaki 
otrzymał. Ten dar to bycie tu i teraz. Nie czekanie na zbawienie, któ-
re nigdy może nie  nastąpić! Nie można marnować czasu. Po co 
zastanawiać się co będzie? Żyjmy teraz, bądźmy dobrymi ludźmi 
teraz, bądźmy szczęśliwi teraz. Tu jest najpiękniejszy ze Światów, 
bo jest nam znamy. Wiemy jakie niesie możliwości i ograniczenia: 
właśnie TERAZ. Wybrałem podróż do miejsca, które mnie wezwało. 
Azja. Pragnąłem zwiedzić ten zakątek Świata i okazało się, że warto 
słuchać intuicji.  Przez kilka miesięcy w roku uczę ludzi tego, co jest 
ukryte pod wodą, co skrywa głębokie, lazurowe morze. To jak do-
tknięcie kosmosu tylko w świetle słońca, a nie księżyca. Inne kilka 
miesięcy jestem wolontariuszem - prawnikiem. Pomagam ludziom 
w zapomnianych miejscach obronić się przed złem. Pozostałe kilka 
miesięcy pozostawiam dla siebie i podziwiam urodę tego, co mnie 
otacza. Cudowne, białe i ciepłe plaże Wysp Karaibskich. Jestem 
szczęśliwy. Znajduję spokój, spełnienie i miłość  najczulszych kobiet 
na świecie. Tylko tam są właśnie takie. Życzę Pani czytelnikom odwa-
gi i takiego spełnienia, jakie ja znalazłem, kiedy się odważyłem nie 
być już niczyim niewolnikiem…

Do zobaczenia w następnej podróży.
Joanna Osińska
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Pierwszy lokal gastronomiczny 
na Prawobrzeżu oferujący je-
dzenie z dowozem do domu, 
czynny do późnych godzin 
nocnych. Oferuje pizzę w 30 
wariantach do wyboru: Doner 
Kebaby dla wielbicieli kuchni tu-
reckiej, a także kurczak z rożna. 
Właściciele stawiają na jakość 
i różnorodność, produkują je-
dzenie z naturalnych składników 
i na bazie wyjątkowych receptur. 
Lokal oferuje także liczne pro-
mocje i nową usługę – nocny 
dowóz produktów ze sklepów 
całodobowych.
Szczecin, ul. Turkusowa 26

Nowy klub fitness w naszym 
mieście. Klimatyzowana siłow-
nia i sale do treningu grupowe-
go bez tłoku i kolejek w ocze-
kiwaniu na wolny sprzęt. Klub 
zapewnia wyselekcjonowany 
pakiet zajęć fitness, fachową 
pomoc trenera oraz monito-
rowanie postępów, cykliczne 
pomiary i konsultacje. Każdy 
ćwiczący może liczyć nie tylko 
na indywidualny plan treningo-
wy czy pełną diagnostykę ak-
tualnego stanu ciała, ale także 
na opiekę dla swojego dziecka 
podczas treningu.
Szczecin, ul. Łukasińskiego 116

Usługi cateringowe najwyższej 
jakości oraz sala weselna w no-
woczesnym stylu dla 250 osób. 
Obsługa bankietów, imprez 
okolicznościowych, konferencji 
i szkoleń. Dysponujemy barem, 
sprzętem multimedialnym oraz 
kadrą doświadczonych ku-
charzy, kelnerów i barmanów. 
Wszystkie propozycje menu 
przygotowywane i kalkulowane 
są indywidualnie. Naszą misją 
jest dostarczenie usług na naj-
wyższym poziomie oraz kreowa-
nie innowacyjnych produktów 
i rozwiązań cateringowych.
Szczecin ul. Europejska 33

Centrum Medyczne Consilius 
gwarantuje kompleksową opie-
kę w 17 specjalizacjach. Zapew-
nia badania specjalistyczne oraz 
pełną diagnostykę. Wprowadziło 
także zabiegi medycyny estetycz-
nej. Nad zdrowiem pacjentek czu-
wa dr Tomasz Hamera, specjalista 
z dziedziny chirurgii ogólnej, spe-
cjalizujący się w zabiegach me-
dycyny estetycznej, i przeciwsta-
rzeniowej. Jej celem jest wczesne 
wykrycie, zapobieganie i leczenie 
związanych z wiekiem zaburzeń 
czy dyskomfortu estetycznego.
Stargard Szczeciński, 
ul. Staszica 9-15

Nocne 
Combo

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

OD PONAD 30 LAT ŚWIADCZYMY USŁUGI

NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 

W PEŁNYM ZAKRESIE STOMATOLOGII 

DLA DOROSŁYCH I DZIECI.

OD PONAD 30 LAT ŚWIADCZYMY USŁUGI

NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 

W PEŁNYM ZAKRESIE STOMATOLOGII 

DLA DOROSŁYCH I DZIECI.
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Polska reprezentacja w piłce nożnej przegrała ze Szkocją na 
własnym stadionie czym wywołała rozczarowanie i złość kibiców. 
I w zasadzie nie wiadomo dlaczego (to, że wywołała rozczarow-
nie, a nie to, że przegrała), bo przecież od blisko 30 lat nasza 
kadra nie zajęła dobrego miejsca w żadnej imprezie (za wyjąt-
kiem olimpiady w Barcelonie). Po prostu nie mamy talentu do 
piłki nożnej. Na pocieszenie warto jednak dodać, że są też słab-
si od nas. Aż trzykrotnie w historii rozgrywek rozbiliśmy w puch 
groźne Zjednoczone Emiraty Arabskie, zmiażdżyliśmy i zrównali-
śmy z ziemią doskonały Iran, na kolana rzuciliśmy niebezpieczne 
Wyspy Owcze. Starliśmy też w proch potężne Wybrzeże Kości 
Słoniowej oraz rozgromiliśmy wielki Liechtenstein.

Nie tylko wynikami meczów się dziwimy. Zaskoczenie – tym 
razem regionalne, bo w Szczecinie i Koszalinie – zapanowało 
w związku z nowym programem budowy dróg jaki przyjął rząd. 
Zabrakło w nim S6 – łączącej Szczecin z Gdańskiem. I znów nie-
słusznie ktoś się zdziwił. Nie tylko my nie będziemy mieć nowej 
drogi ekspresowej, ale także inne ważne miasta: Kalisz, Ełk, Łom-
ża, Skarżysko – Kamienna, Kluczbork, Biłgoraj, a nawet Sieradz. 
Nie narzekajmy zatem.

Urodzony w Radomiu warszawiak, Dariusz Rosati został jedyn-
ką na zachodniopomorskiej liście PO do Parlamentu Europej-
skiego. Taką decyzję podjęło PO w Koszalinie. Być może decyzję 
o swojej liście PO konsultowało z Europą Plus TR, gdzie jedynką 
z kolei będzie Paweł Piskorski, też warszawiak. Dzięki temu oby-
dwa sztaby będą mogły dowozić do Szczecina swoich liderów 
jednym transportem. I taniej wyjdzie, i ekologiczniej. Same plusy. 
A my zastanawiamy się już z jakiego miasta – koszalińskie władze 
PO wyznaczą kandydata na prezydenta Szczecina.

„Obietnica“ – to nowy film dedykowany młodzieży. W rolach 
głównych wystąpili młodzi wykonawcy (wybrani w castingach), 
a z dorosłych m.in. Andrzej Chyra i Bartłmiej Topa. Obraz był 
współfinansowany przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy 
(gminy Szczecin i Koszalin), a zdjęcia kręcono w Szczecinie z po-
mocą setek statystów. W filmie można rozpoznać m.in. barierkę 
Trasy Zamkowej, płot poprawczaka na Bezrzeczu i bardzo dużo 
atrakcyjnych trzcin nad jeziorem Dąbie.

Regionalne Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne w Poli-
cach wydało (już jakiś czas temu) „Antologię poezji polickiej 
i regionalnej“ pod tytułem „Strofy znad Łarpii“. Poniżej dwa wy-
brane wiersze. Polecamy. A nazwisk autorów szukajcie w anto-
logii.

***
Kominy fabryki urodzaju
Wykrzykniki chlebodajnej chemii
Pracowicie wpisane
W krajobraz mego miasta

***
Srebrne aorty miasta
Świecą po bokach ulic
Wre tętno polickiego życia
Wre chemioenergia

Wysoko dymiące kominy
Srebrne hałdy surowców
I jego nawozowy rozwój

Kr  ywymz
felieton10 

Michał Stankiewicz
Michał Stankiewicz, od 1999 r. związany z Rzeczpospolitą. Pracował także w Gazecie Wyborczej, TVP, TVN 

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

dobrej muzyki oraz psów rasy bokser.
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Pod koniec lipca na dziedzińcu szczecińskiego Zamku zagra 
koncert Hugh Laurie, czyli mega popularny serialowy Dr Haus. 
Oprócz aktorstwa zajmuje się on także muzyką - nagrał dwa solo-
we, bluesowe, albumy. Po koncercie będzie udzielał bezpłatnych 
konsultacji lekarskich na Zamku, wypisze kilka recept, przepro-
wadzi kilka popisowych operacji na Pomorskim Uniwersytecie 
Medycznym, postoi także parę godzin w kolejce do lekarza spe-
cjalisty w jednej ze szczecińskich przychodni.. 

Niestety, Stargard Szczeciński przegrał z wielkopolską Wrze-
śnią. To właśnie tam niemiecki koncern samochodowy Volks-
wagen wybuduje swoją nową fabrykę produkującą samochody 
dostawcze. Według naszych informacji we Wrześni mają pro-
dukowane nowe, ulepszone i komfortowe wersje... wozu Drzy-
mały.

Pamiętacie "Misia" i reżysera filmu pt. "Ostatnia parówecz-
ka hrabiego Barry Kenta" oraz jego słynne: "- Czy konie mnie 
słyszą?" No to niech usłyszą. Komenda Wojewódzka Policji 
w Szczecinie rozpoczęła poszukiwania koni, które będą wykorzy-
stywane np. do patrolowania parków i innych terenów zielonych 
w Szczecinie m.in. w przepędzaniu stamtąd wielbicieli spożywa-
nia wszelkich trunków w pięknych okolicznościach przyrody lub 
kochanków szukających chwil szczęścia i uniesienia na tzw. łonie 
natury. W tym roku kupionych będzie kilka koni patrolowych. 
A jak się któryś sprawdzi i zaznaczy w służbie, to być może zosta-
nie bohaterem serialu kryminalnego. Ot czegoś na wzór "Komi-
sarza Alexa", np. "Inspektor Gniady (a przestępca blady)", "Glina 
z kopytami", "Komisarz w galopie" albo "Kary w kłusie (już cię ma 
łobuzie)" lub "Karino został gliną"...

Przy stadionie Pogodni powstał bar z kebabem. Niby żadna 
sensacja, ale wszystko w barwach klubowych - granacie i bor-
do. Na ścianach gadżety związane z Pogonią. Fani drużyny, po 
okazaniu Karty Kibica, dostają zniżki. Kibole z innych drużyn, po 
okazaniu swoich twarzy - tzw. "wpierdziel".

Zachodniopomorskie samorządy otrzymały prawie 360 ty-
sięcy złotych dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich m.in. na organizację piątej edycji Mistrzostw Świata 
w Rzucie Sztachetą, które odbywają się w Daleszewie pod Gryfi-
nem. Szkoda, że to tak mało rozpropagowana impreza kultural-
no - sportowa, bo biorą w niej udział podobno zawodnicy np. 
z Niemiec, Syrii i Egiptu. Wśród dyscyplin m.in. rzut sztachetą 
na odległość, w kogoś, najcelniejszy rzut oraz pokazy grup re-
konstrukcyjnych - powrót z wiejskiej zabawy, utarczka z tymi co 
spojrzeli "Krzywo", wyrywanie sztachet z płotu oraz "naparzan-
ka". Organizatorzy serdecznie zapraszają do wspólnej zabawy.

Na szczycie biurowca Pazim w centrum Szczecina zamonto-
wano budkę dla sokoła wędrownego. Oczywiście w budce bę-
dzie zamontowana kamera, więc czeka nas kolejny reality - show 
w internecie i bezczelne podglądanie prywatnego życia sokoła. 
A w Polsce jest tylko 15 par tych ptaków... Kolejnym krokiem po-
dobno ma być wabienie pozostałych osobników, aby miasto stało 
się monopolistą w kraju. W jaki sposób? Ze specjalnych głośników 
będzie emitowana ulubiona polska pieśń gastronomiczno - histo-
ryczna - "Hej, hej hej sokoły, omijajcie góry lasy doły...". Magistrat 
przygotowuje również specjalną kampanię promocyjną pt. "Szcze-
cin miastem sokołów". Chodzi oczywiście o lokalnych polityków. 
No, ale skoro nie ma orłów, to niech będą chociaż sokoły.

oKiem
felieton 11 

Dariusz Staniewski
Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem i podobno niezłym dorobkiem. Aktualnie dziennikarz Kuriera Szczecińskiego. 

Od kilku lat dźwiga, choć nie sam, lubianą przez wielu i znienawidzoną przez niektórych specjalną kolumnę 
w magazynie „Kuriera” pod nazwą „Kurier Towarzyski” próbując satyrycznie przedstawić m.in. świat lokalnej 

polityki. Namiętny wielbiciel kobiet, hucznych imprez towarzyskich, dobrej kuchni oraz polskiej kinematografii.
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Zbadaj swoje
serce

arcin Kleist i Julia Bień zostali Mi-
strzami Polski w tańcu towarzyskim 

w kategorii wiekowej 16 – 18 lat i 16 – 21 
lat. Tym samym młodziutka para zakwali-
fikowała się do Mistrzostw Świata, które 
odbędą się w Paryżu.

Tancerze zaczęli współpracować ze 
sobą rok temu a ich spotkanie szybko 
zaowocowało pierwszymi sukcesami. 

odzienne zakupy w Centrum Han-
dlowym Kaskada zostały przerwane 

przez grupę tancerzy, która przy dźwiękach 
przeboju Beyonce „End Of Time” opano-
wała roztańczonym krokiem wszystkie po-
ziomy budynku.

Cała akcja została zaplanowana przez 
finalistę programu You Can Dance Micha-
ła Pawłowskiego z High  Definition Dance 
Studio i magazyn Prestiż, a wszystko z okazji 
Dnia Kobiet. Tancerze, którzy na przygoto-
wania mieli tylko jeden dzień, nie tylko tań-
czyli wśród klientów ale również rozdawali 
paniom tulipany. 

ojciech Pszoniak, Adam Ferency, 
Andrzej Seweryn, Edyta Jungow-

ska, czy Sonia Bohosiewicz – to tylko część 
z długiej listy gwiazd, które wezmą udział 
w tegorocznej edycji Festiwalu Książki Słu-
chanej. Prestiż patronuje imprezie.

Gwiazdy przyjadą do Szczecina w poło-
wie maja, bo wtedy odbędzie się już druga 
edycja tego festiwalu. 

– Festiwal ma na celu promocję literatury 
w nowej formule książki słuchanej, czyli tzw. 
audiobooka – wyjaśnia Lucjan Bąbolewski, 
dyrektor Książnicy Pomorskiej, która wraz 
z Teatrem Polskim organizuje imprezę. – 
Jego głównym elementem jest właśnie 
czytanie książek „na żywo“ przez wybitnych 
aktorów, a także postaci ze świata kultury. 

Czytać będzie m.in. Sonia Bohosiewicz 
i Krzysztof Wakuliński. Będą to „Listy na wy-
czerpanym papierze“ Agnieszki Osieckiej. 
Teatr Ateneum z Warszawy wystawi spektakl 
„Nie jesteś sama“, poświęcony twórczości 
Agnieszki Osieckiej z udziałem Stanisławy 
Celińskiej, Krystyny Tkacz i Artura Barcisia. 
Zobaczymy też „Mojego Moliera“, spektakl 
z udziałem Andrzeja Seweryna. Ponad-
to recitale (Magdy Kumorek z zespołem), 
spotkania autorskie, konkursy. Niewątpliwą 
atrakcją będzie legendarne już słuchowi-
sko „Kocham pana, panie Sułku“ autorstwa 

Jacka Janczarskiego, z udziałem Marty 
Lipińskiej i Krzysztofa Kowalewskiego. Or-
ganizatorzy planują też wspólne nagrywa-
nie audiobooka, olimpiadę książkową, grę 
miejską, a nawet rejs żaglowcem połączony 
z czytaniem opowieści żeglarzy.

Festiwal Książki Słuchanej odbywa się 
pod hasłem „Odkrywcy wyobraźni“. Więk-
szość spektakli odbędzie się w Teatrze Pol-
skim i Książnicy Pomorskiej pomiędzy 15, 
a 19 maja. 

Prestiż jest patronem medialnym festiwa-
lu. Dla naszych czytelników przygotowaliśmy 
konkurs w którym nagrodą będą bilety. Wy-
starczy śledzić nasz profil na Facebooku.   br

Szczegóły festiwalu na 
www.ksiazkasluchana.pl
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Roztańczeni 
mistrzowie

Flash mob 
i tulipany

„Odkrywcy 
wyobraźni“ 

w gwiazdorskiej 
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Akcje tego typu zwane flash mobami 
popularne są na całym świecie. Flash mob 
(z ang. błyskawiczny tłum) to nazwa sztucz-
nego tłumu ludzi gromadzącego się nie-
spodziewanie w jakimś miejscu publicznym 
w celu przeprowadzenia akcji, która ma być 
zaskoczeniem dla przypadkowych osób. 
Głównym celem flash mobów jest dobra 
zabawa

Taneczny flash mob w Kaskadzie dostęp-
ny jest na stronie: www.youtube.com/user/
HDdanceTV                                                       ad
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– W historii polskiego match racingu 
jeszcze nigdy nie gościliśmy tak wysokiej 
stawki – cieszy się Maciej Cylupa, organiza-
tor Polish Match Tour.

Szczególnie ciekawie zapowiada się 
Szczecin Match Race na przełomie maja 
i czerwca.

– W tym roku stawka będzie jeszcze 
wyższa, bo chęć startu zgłosił m.in. aktual-
ny mistrz świata Taylor Canfield. Poza nim 
w regatach weźmie udział kolejnych trzech 
zawodników z pierwszej dziesiątki świato-
wego rankingu oraz czterech z dwudziestki 
– opisuje Cylupa.

Wśród startujących będzie Przemysław 
Tarnacki z Sopotu (najwyżej sklasyfikowany 
Polak, 7 miejsce w klasyfikacji pucharu świa-
ta) oraz Patryk Zbroja, najlepszy szczecinia-
nin (33 miejsce).

Match racing to najkrótsza i najbardziej 
widowiskowa formuła regat. Polega na 
krótkich pojedynkach dwóch łodzi. Wyścigi 
odbywają się blisko brzegu i są na żywo ko-
mentowane. Zawodnicy startują na takich 
samych jednostkach dostarczanych przez 
organizatorów danych regat, które odby-
wają się na całym świecie. Załogi zbierają 
w nich punkty do światowego rankingu. 
Imprezy są klasyfikowane wg rangi – w skali 
od 5 (najniższa) do 1 (najwyższa). Im wyższa 
ranga – tym lepsi zawodnicy i więcej punk-
tów do zdobycia.

W tym roku polskie zawody mają wyjąt-
kowo wysoką stawkę. Oprócz mocno obsa-
dzonego Szczecina doskonale zapowiada-
ją się regaty w Świnoujściu, które uzyskały 
status Mistrzostw Europy. Z kolei w Sopocie 
w tym roku po raz pierwszy odbędzie się je-
den z sześciu etapów Alpari Match Racing 
Tour. To match racingowy „Wielki Szlem“. 
Rekordowy sezon zamkną wrześniowe mi-
strzostwa Polski w Szczecinie.

Prestiż jest patronem Polish Match Tour. 
W maju ukaże się specjalny dodatek Pre-
stiżu poświęcony żeglarstwu sportowemu, 
głównie match racingowi.                            br

odowa muzyka, rzeźby z piasku czy 
szybkie malarstwo. Ludzie, którzy się 

tym zajmują kierują się szalonym entuzja-
zmem i pasją tworzenia. O ich niebanalnej 
twórczości można poczytać na nowym 
portalu internetowym Liczi.com.pl 

ajlepsi żeglarze regatowi z całe-
go świata pojawią się w tym roku 

w Szczecinie, Świnoujściu i Kamieniu Po-
morskim, by wziąć udział w zawodach 
match racingowych. To żeglarska Formuła I.

W ciągu kilku miesięcy zdobyli tytuły, m.in. 
Mistrzów Polski Północnej w stylu standard 
i latynoamerykańskim, Mistrzostwo Okręgu 
Zachodniopomorskiego oraz Puchar Okrę-
gu. Wszystkie sukcesy nie byłyby możliwe 
bez współpracy z najlepszymi na świecie. 
Para trenuje pod okiem Mistrzów Świata 
Marka Kosatego i Pauliny Glazik.  Żeby zre-
alizować swoje marzenia opuścili rodzinne 
miasta. Julia wyjechała z Koszalina, a Mar-
cin opuścił Szczecin, żeby trenować w Ko-
łobrzegu również pod okiem swojej pierw-
szej trener Agaty Pilarskiej.

– Czuję się jednak mocno związany 
z moim rodzinnym miastem. To tu jest mój 
rodzinny dom, to tu kształtowałem się jako 
tancerz, tu również zostawiłem kolegów 
i przyjaciół. – wyznaje Marcin, który repre-
zentuje Szczecin jako jego Ambasador. 

Obecnie tancerze przygotowują się do 
startu na najstarszym i najbardziej prestiżo-
wym turnieju tańca towarzyskiego na świe-
cie Blackpool Dance Festival w Anglii.     ad

l n

Portal z pasją Żeglarska 
Formuła I
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Portal jest dziełem dwóch dziewczyn – 
projektantki mody i graficzki Zuzy Hofman 
oraz aktorki i studentki lingwistyki Patrycji 
Chlibyk. 

– Portal powstał po to, aby inspirować 
odbiorców do życia pełnego pasji i samo-
spełnienia – tłumaczy Zuza Hofman. – To 
wypadkowa naszego podejścia do życia. 
Ja zaczynałam od projektowania ubrań dla 
dzieci, a Patrycja jako dobry duch pomaga-
ła mi w ogarnięciu tego. Jednak po jakimś 
czasie przestało nas to interesować. Posta-
wiłyśmy na pasje.

Na stronie Liczi znajdziemy oczywiście 
to czego jest pełno w Internecie – recenzje 
książek, filmów, porady kulinarne, felieto-
ny…, ale autorki potrafią dotrzeć do tak nie-
zwykłych postaci jak chociażby amerykań-
ski rzeźbiarz Andres Amador, który tworzy 
prace z plażowego piasku, pytając ich nie 
tylko o warsztat pracy, ale przede wszystkim 
o inspiracje, którymi kierują się w swojej 
twórczości i życiu.                                          ad



POMOC DLA DOROSŁYCH:
 gdy odczuwasz dyskomfort psychiczny
 walczysz z negatywnymi emocjami
 żyjesz w ciągłym stresie
 czujesz się samotnie
 zmagasz się z uciążliwymi nawykami
 tracisz wiarę we własne siły
 przeżywasz kryzys w związku

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

najdłużej urzędujący prezydent Szczecina. 
Rok temu Buławę przyznano pośmiertnie 
Genowefie Piwońskiej, założycielce i wielo-
letniej prezes firmy Węglobud S.A. Była to 
jednocześnie pierwsza kobieta, która zosta-
ła wyróżniona przez kapitułę Buław Nestora 
Przedsiębiorczości.                                       ad
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zczeciński i wrocławski oddział Te-
lewizji Polskiej oficjalnie podpisały 

współpracę z niemiecką telewizją MDR 
Sachsen w Lipsku.

W jej ramach wszystkie trzy ośrodki te-
lewizyjne będą się wymieniały materiałami 
i programami o tematyce ważnej po obu 
stronach Odry. Chodzi przede wszystkim 
o audycje dotyczące turystyki, kultury, spor-
tu i spraw społecznych. Ponadto w przy-
padku niektórych wydarzeń ośrodki będą 
zlecały sobie nawzajem produkcję konkret-
nego materiału. Dodatkowym plusem jest 
także szkolenie pracowników wszystkich 
telewizji na zasadach partnerskiej wymiany.

Do tej pory głównym partnerem MDR 
w Polsce była TVP Wrocław. Porozumienie 
ze Szczecinem daje obu telewizjom więk-
szy rozmach w nadawaniu programów. Wi-
dzowie po obu stronach będą na bieżąco 
informowani o tym co się dzieje na polsko -
niemieckim pograniczu. TVP Szczecin 
będzie miała możliwość bieżącego rela-
cjonowania kluczowych wydarzeń w połu-
dniowych landach przygranicznych, a jej 
niemiecki partner będzie informował o tym 
co się dzieje w przygranicznych miejscowo-
ściach na terenie Polski. 

Umowa pomiędzy ośrodkami telewi-
zyjnymi jest wynikiem coraz częstszego 

nani sportowcy, muzycy i dziennika-
rze zagrali w charytatywnym turnieju 

squasha Bohun Cup na rzecz Stowarzysze-
nia „Tęcza”, które pomaga w rehabilitacji 
niepełnosprawnych dzieci. 

Do walki stanęli m.in. mistrz MMA Michał 
Materla, mistrz olimpijski w wioślarstwie 
Marek Kolbowicz, wokalista Damian Ukeje i 
raper Adam „Łona” Zieliński. Była krew, pot 
i łzy… radości. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” 
od 20 lat wspiera osoby z niepełnospraw-
nością w ich dążeniach do samodzielnego 
życia. W tym roku można oddać na ich dzia-
łalność 1% podatku. Stowarzyszenie Pomo-
cy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Ruchowo „Tęcza”, KRS 0000098680 albo  
www.tecza.org.pl.                                          ad

 tym roku Buławy Nestora Przed-
siębiorczości, czyli wyróżnienie 

dla zachodniopomorskich przedsiębior-
ców przypadło dealerom znanych marek 
samochodowych – Janowi Kozłowskiemu 
oraz małżeństwu Mojsiuków.

Nagroda przyznawana przez Północną 
Izbę Gospodarczą trafia w ręce osób, któ-
rych praca ma wpływ na rozwój biznesu 
w naszym regionie i które budują dobry 
wizerunek szczecińskich i zachodniopo-
morskich firm w Polsce, Europie i na świe-
cie. Wręczenie nagród odbyło się podczas 
bankietu w hotelu Radisson BLU. W czasie 
uroczystości prezentowana była działal-
ność i wieloletni dorobek laureatów.

Buławy po raz pierwszy przyznano 
w 2010 roku. W gronie uhonorowanych 
osób znaleźli się m.in. Kazimierz Ciuruś - 
prezes firmy Ciroko, Bogdan Nowaczyk - 
prezes szczecińskiego PSS Społem, Ryszard 
Karger - dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi 
Morskiej przez ponad 15 lat, Jan Stopyra - 
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zagrali 
dla Tęczy

samochodowi 
nestorzy
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Tegoroczni  laureaci: Jan Kozłowski, Kazimierz i Irena Mojsiuk

przenikania się obu kultur, polskiej i nie-
mieckiej, co jest szczególnie widoczne na 
pograniczu obu państw.

Na zdjęciu: Ewa Wołniewicz – Dżeljilji, dy-
rektor OTVP Wrocław, Sandro Viroli, dyrek-
tor MDR Sachsen, Maria Bartczak, dyrektor 
OTVP Szczecin

Dariusz Więcaszek, prezes Północnej Izby Gospodarczej



Salon Betty Barclay, C.H. Galaxy
al. Wyzwolenia 18-20 Szczecin

R E K L A M A
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ajbardziej romantyczna para 
książęca Europy przyjeżdża 
z wizytą do Polski. Jego Kró-
lewska Wysokość książę Danii 

Fryderyk z żoną, księżną Mary Elisabeth od-
wiedzą Szczecin i Warszawę. W Szczecinie 
będą 14 maja, czyli dokładnie w 10 rocznicę 
swojego ślubu.

Wizyta ma charakter państwowy, a książę-
ca para przybywa z zamiarem promowania 
polsko-  duńskiej współpracy gospodarczej, 
szczególnie w zakresie rolnictwa, mody, śro-
dowiska i ochrony zdrowia. W Szczecinie 
Fryderyk i Maria pojawią się o 9 rano. Przy-
lecą tu prywatnym helikopterem i spędzą 
w mieście 10 godzin.

Program wizyty jest trzymany w ścisłej 
tajemnicy, ale mówi się, że następca tronu 
Danii odwiedzi szczeciński korpus NATO. 

Fryderyk, który odbywał służbę wojskową 
w jednostce specjalnej duńskiej marynarki 
wojennej jest także zwierzchnikiem sił zbroj-
nych.

Para poznała się w 2000 roku w Sydney 
podczas Igrzysk Olimpijskich w… nocnym 
klubie. Ona, Australijka pochodząca z in-
teligenckiej rodziny nie miała pojęcia, że 
Fryderyk to prawdziwy książę. Po czterech 
latach znajomości pobrali się w kopenha-
skiej katedrze i do dziś uchodzą za jedną 
z najsympatyczniejszych i zgodnych par 
arystokratycznych. Fryderyk i Maria mają 
czworo dzieci, prowadzą jak na przyszłego 
króla i królową w miarę zwyczajne życie. Są 
bezpośredni, zawsze uśmiechnięci. Przyszły 
król Danii jest uwielbiany przez swoich ro-
daków, a jego żona uchodzi za wzór dla Du-
nek.                                                                   ad

Fryderyk Andrzej Henryk Chrystian jest 
synem  Małgorztay II , królowej Danii i księ-
cia Henryka. Uczył się w elitarnych szkołach, 
studiował politologię na uniwersytecie Ha-
rvarda w USA. W 1995 roku ukończył studia 
na Uniwersytecie Aarhus. Odbył praktykę 
w misji dyplomatycznej Królestwa Danii 
przy ONZ, potem pełnił m.in. funkcję pierw-

szego sekretarza.  Jest następcą królewskie-
go tronu. Razem z Mary mieszka w pałacu 
Fredensborg koło Kopenhagi. 

 
Mary Elizabeth Donaldson wychowała się 
w inteligenckiej rodzinie. Sama ukończyła 
prawo handlowe, zdobyła także dyplomy 
w dziedzinie reklamy i marketingu.  Po 

czym została dyrektorem handlowym 
agencji handlu nieruchomościami w Mel-
bourne. Kiedy jej związek z Fryderykiem 
stał się poważny, najpierw przeprowadziła 
się do Paryża by być bliżej narzeczone-
go. Latem 2002 roku przeprowadziła się 
do Kopenhagi. Z Fryderykiem ma czworo 
dzieci.

szczecin książęcy
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 Jego Królewska Wysokość książę Danii Fryderyk z żoną, księżną Mary Elisabeth



ZDANIEM EKSPERTA
Nasi klienci to w dużej mierze przedstawiciele wolnych zawo-

dów – lekarze  czy prawnicy, a także właściciele małych i średnich  
firm, którzy  doceniają jakość oferowanych przez Bank BPH rozwią-
zań, takich jak indywidualna obsługa specjalnie przeszkolonego, 
osobistego doradcy. Nie bez znaczenia jest też sposób obsługi 
klientów – spotykają się oni ze swoim bankowym doradcą w spe-
cjalnie wydzielonej w oddziale banku przestrzeni, zapewniającej 
komfort i poufność rozmowy. Dodatkową korzyścią jest fakt, że 
doradca osobisty, we współpracy z ekspertem od bankowości dla 
firm, może zarekomendować rozwiązania również dla przedsię-
biorstw. Dla klientów prowadzących jednocześnie firmę to duże 
ułatwienie, kiedy bank oferujący usługi bankowości osobistej 
może jednocześnie pochwalić się bogatą ofertą dla firm.

ferta jest przeznaczona przede wszystkim dla 
klientów, których potrzeby w zakresie obsługi 
finansowej nie ograniczają się do korzystania 
wyłącznie ze standardowych produktów ban-
kowych. Tacy klienci oczekują od banku kom-
pleksowej obsługi i aktywnie z niej korzystają 
– zarówno w kraju, jak i za granicą. Ale nie tylko. 

Klienci oczekują też indywidualnej obsługi na wysokim poziomie, 
a także przejrzystej informacji o kosztach i możliwościach ich obni-
żenia. W odpowiedzi na te potrzeby, w ramach jednej, stałej opłaty 
za prowadzenie konta lub całkowicie bez opłat przy określonych 
miesięcznych wpływach na konto, Bank BPH oferuje rozbudowany 
pakiet produktów i usług.

Maksymalne Konto – maksimum korzyści
Podstawowym produktem przygotowanym dla klientów ban-

kowości osobistej Banku BPH jest Maksymalne Konto z ubezpie-
czeniem w podróży oraz pakietem usług Assistance (domowe, 
medyczne i samochodowe). Do rachunku, po podpisaniu do-
datkowych umów, bank oferuje dodatkowo – bez dodatkowych 
opłat – szereg produktów i usług: konto oszczędnościowe o wyż-
szym od standardowego oprocentowaniu czy lokatę nocną.  
- Nasi klienci mają ponadto dostęp do różnorodnych produktów 
oszczędnościowych i inwestycyjnych, a także rozbudowanego pa-
kietu ubezpieczeń w podróży oraz Assistance – domowego, me-
dycznego i samochodowego – mówi Grzegorz Szawracki, Dyrektor 
Oddziału Banku BPH w Szczecinie przy Placu Zwycięstwa.

Korzystając z Maksymalnego Konta z kartą debetową MasterCard 
Gold klient ma możliwoś płacenia nią w Internecie oraz pobierania 
gotówki bez opłat naliczanych przez Bank BPH w bankomatach, za-
równo w  Polsce, jak i na całym świecie. Posiadacze Maksymalnego 
Konta nie płacą również za przelewy krajowe w PLN – elektroniczne 
i zlecane w oddziałach, a także mogą skorzystać z preferencyjnych 
warunków cenowych związanych z wydaniem karty kredytowej Ma-
sterCard Gold Komfort lub MasterCard Platinium.

Mają tez dostęp do bankowości internetowej. – Przydatną i do-
cenianą przez klientów funkcjonalnością bankowości internetowej 
jest asystent finansowy, który wspiera użytkownika w kontrolowaniu 
bieżących wydatków i efektywnym zarządzaniu domowym budże-
tem – dodaje Grzegorz Szawracki.

Osobisty doradca
Posiadaczom Maksymalnego Konta Bank BPH zapewnia profe-

sjonalną obsługę osobistego doradcy posiadającego specjalistycz-

ną wiedzę, potwierdzoną certyfikatem przyznawanym przez Bank 
BPH po wieloetapowych szkoleniach. W ramach indywidualnej 
współpracy z  klientem, doradca jest w stanie dobrać najlepsze 
rozwiązanie – niezależnie od tego, czy potrzebujemy kredytu, czy 
chcemy ulokować oszczędności. 

Maksymalne Konto z pakietem korzyści jest też dostępne dla 
klientów o wpływach na rachunek niższych niż 7,5 tys. zł miesięcz-
nie. W takim przypadku ponoszą oni miesięczną opłatę w wysoko-
ści 14,99 zł za prowadzenie konta, a wszystkie pozostałe produkty 
i usługi dostępne są na takich samych warunkach jak dla klientów 
o wyższych wpływach.

o

znacznie 
pOnaD stanDaRD

Rynek usług bankowych jest konkurencyjny, co wiąże się z wymiernymi korzyściami dla 
klientów. banki szczególnie zabiegają o tych, którzy dysponują już kapitałem, korzystają 
z szerokiej palety produktów bankowych i mają wyższe niż przeciętne wpływy na konto. 

niewątpliwie to klienci atrakcyjni dla banków, ale z drugiej strony - też wymagający 
indywidualnego podejścia. w odpowiedzi na oczekiwania tej grupy klientów bank bpH 
przygotował starannie dopracowaną - i zaskakującą w dobie cięcia kosztów - ofertę 

bankowości osobistej, która zwraca uwagę szerokim pakietem korzyści.

 Grzegorz Szawracki, Dyrektor Oddziału Banku BPH
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Jestem scenicznym 
zwierzakiem

ROzmawiał: DanieL ŹRóDLewski / FOtO: paweł smOLiński

Damian Ukeje, szczecinianin, muzyk, kompozytor, autor tekstów, którego kariera 
pędzi szybciej niż swingi po wyremontowanej arkońskiej. po wygranej w popularnym 
telewizyjnym show the Voice of poland wydał płytę „Ukeje” za którą właśnie został 

nominowany do Fryderyka - najważniejszej polskiej nagrody fonograficznej. w rozmowie 
z prestiżem zdradza jak powstają jego utwory, czym się inspiruje, a czym… 

brzydzi, co myśli o nergalu, nagrodach, a także problemach talent show.

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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uż po południu, a podobno śniadania nie 
było?

Notoryczny brak czasu. To co chciałbym 
zrobić w ciągu dnia nie mieści się w 24 go-
dzinach. Wciąż tworzę, komponuję, trzeba 
jeszcze o siebie zadbać – jakaś siłownia, 
squash i takie bariery, a do tego zwykła 
codzienność, bo na przykład popsuje się 

łóżko… trzeba coś z nim zrobić. Doba jest za krótka, cholernie za 
krótka. Ale przed tą zupą był rano banan i ryba (śmiech).

Ciekawe zestawienie smaków… Do sedna, ma być o muzyce. 
Jak powstaje Twoja muzyka? Od czego zaczynasz, masz jakiś pa-
tent czy opracowany mechanizm?

W mojej głowie nie ma czegoś takiego jak mechanizm, czasami 
utwór zaczyna się od kilku dźwięków na gitarze, dołączam do tego 
wokal albo odwrotnie… Bywa też tak, że coś sobie zanucę, jakąś 
frazę, zdanie i to może zamienić się w utwór. Staram się słuchać 
muzyki, oglądać dobre filmy, przejść się do teatru, iść na spacer, 
cokolwiek co może wywołać jakieś fajne emocje w głowie, to jest 
taki zapalnik, to daje zaczątek utworu.

Skąd bierze się melodia? Podobno wszytko już było?
O rany! Racja, wszystkie dźwięki już były, gitara ma 24 progi, ma 

ograniczoną ilość dźwięków, ale nieograniczone możliwości daje 
indywidualne, własne brzmienie! O! To jest to! Można się pobawić 
wszystkim, nawet stukając teraz łyżeczką o filiżankę mogę zacząć 
tworzyć nowy utwór, nadać jakiś puls i kierunek 
danej kompozycji. Nie ma chyba na to jednej 
zasady…  

Masz wykształcenie muzyczne?
Żadnego, kompletnie. I troszeczkę mnie to 

boli, ale że zawsze lubiłem sam wymyślać rze-
czy, nie czekam aż ktoś da mi piękną piosenkę, 
chociaż wiem, że kompozycyjnie mam jakieś 
tam braki.

Czytasz nuty?
Nie…
To jak to zapisujesz?
Często nagrywam na dyktafon w telefonie, jadąc samochodem 

nucę sobie… Zanucę jakiś fajny motyw, odpalam dyktafon i jęczę 
do tego telefonu, tak że jak ktoś kiedyś znajdzie mój telefon, bła-
gam nie odpalajcie kompromitujących mnie materiałów, są po pro-
stu fatalne (śmiech).

A jak przekazujesz muzykom tę melodię, która w głowie gra? 
Nucisz im?

Nie, bo podchodzę to tego profesjonalnie. Zainwestowałem 
w niezły sprzęt, który pozwala mi na przykład nagrać gitarę, wpiąć 
się bezpośrednio do komputera, liniowo. Potem tworzę elektronicz-
nie kolejne instrumenty, dogrywam wokal. Robię taką demóweczkę 
i w tej postaci trafia to do chłopaków z zespołu.

Myślisz o tym, by jednak te nuty czytać? Może na starość pój-
dziesz w klasykę… 

Zawsze chciałem napisać coś wielkiego na smyki, dęciaki i tym 
podobne…  zobaczymy, czas pokaże. Wciąż się rozwijam, może się 
nauczę i powstanie symfonia Ukeje. 

Jest takie krótkie pytanie, które powinno mieć długą odpo-
wiedź. Składa się z dwóch wyrazów i czterech liter: Po co?

No to pofilozofuje w tym temacie. Musisz mieć cel, żeby było po 
co rano wstawać. Muzyka to moja wewnętrzna misja. Od zawsze 
miałem do czynienia z muzyką, kiedyś nawet tańczyłem, później 
dużo słuchałem muzyki, aż w końcu stwierdziłem, że chcę ją robić. 
Wcześniej pracowałem w rożnych zawodach, byłem przedstawicie-

lem handlowym, pracowałem w jakiś sklepach z ciuchami, jeden 
sezon, aby zarobić na pierwszy komputer pracowałem nawet na 
bazarze na stadionie X-lecia (śmiech). Ale to wszystko było gdzieś 
obok, w głowie zawsze miałem dźwięki, stwierdziłem, że muszę zro-
bić coś dla samego siebie z czego będę zadowolony, ale też coś co 
zarazi inne osoby. 

Skąd bierzesz to co chcesz mówić, a dokładniej śpiewać?
Obserwacja… Obejrzysz wiadomości i włącza ci się myśl - a dla-

czego tak się dzieje, co się dzieje i tak dalej. To inspiruje… Jestem 
przede wszystkim obserwatorem. Nie piszę o rzeczach, o których 
nie mam zielonego pojęcia. Artysta wiarygodny, to taki który prze-
żywa te emocje naprawdę. Staram się to, co na dany moment mam 
we łbie, zlewać w dźwięki i teksty… 

A co masz dziś w serduchu? Co zaprząta teraz Twoje myśli?
Mamy teraz jakiś niepokojący okres, można powiedzieć, że gdzieś 

tam nawet militarny. To zaburza mój spokój. Brzydzę się przemocą, 
chociaż nie wyglądam kurcze (śmiech), ale tak poważnie przemoc 
to totalne zezwierzęcenie albo zbydlęcenie. Nie mam siebie za 
bydle, za zwierzaka scenicznego i owszem tak, ale nie za bydle! 
Chcę mówić o tym głośno, jeśli uda mi się zaszczepić, przekazać 
to komuś, to będę naprawdę szczęśliwy. A jeśli jeszcze dostanę in-
formację zwrotną to jest ok. Dostaję często listy czy maile od ludzi, 
którzy piszą mi na przykład: Hej człowieku, nie znam Cię prywatnie, 
ale Twoja piosenka siedzi mi w głowie i nie mogę jej słuchać przy 
ludziach, bo od razu płaczę. To są najważniejsze rzeczy jakie dostaję 
od świata, to daje mi energię żeby robić to dalej.

A kiedy czujesz takie cudowne uczucie artystycznego spełnia-
nia?

Gramy akustycznie i elektrycznie. Czasami myślę, że ten spokojny, 
akustyczny klimat jest spełnieniem kiedy widzę przed sobą skupio-
nych ludzi, a pod sceną zauważam dziewczynę, która płacze… Dla 
mnie to już jest ciach po wszystkim… myślę sobie, że ona złapała 

te uczucia które ja rozrzucałem, ona schowała 
je sobie do serducha i to jest najlepsza nagro-
da. Uwierz mi nie chodzi o tysiące sprzedanych 
płyt, recenzje, nagrody… tu chodzi o emocje!

Padło słowo klucz: nagrody. Przed Tobą być 
może Fryderyk? 

Nie spodziewałem się tego… nie myślałem 
kompletnie o tym. No gdzie w ogóle Fryderyki, 
ja, Ukeje… nie to nie moja bajka (śmiech). 

A jednak…
Nagrody to tylko małe dowody, artystę de-

finiują emocje i będę to zawsze powtarzać. Te 
wyróżnienia są ważne, ale nie najważniejsze. Zobacz jesteśmy w An-
tyradiu na trzecim miejscu w zestawieniu kategorii Płyta roku. Przed 
nami jest Hunter i Coma, a za nami… Kult.  No ta ja się zastanawiam: 
no jak, jesteśmy przed Kultem. Jak? To coś niesamowitego, ale jed-
nocześnie przecież nic to nie zmienia… przecież to wcale nie świad-
czy o tym, że, jestem lepszy od Kultu. To tylko jedno zestawienie, 
przypadkowe… mały dowód na to, że to co robisz jest doceniane 
przez innych. A wracając do Fryderyka… ja go nie dostanę… bez 
jaj… Naprawdę jestem zdziwiony tą nominacją. Ta kategoria, de-
biut roku, to jak ja to nazywam grupa śmierci. Tam jest na przykład 
Dawid Podsiadło, który bezapelacyjnie zasłużył na Fryderyka. Ale 
gdyby ta kategoria była podzielona na kolejne, gatunkowe… to kto 
wie…  (śmiech). Tak czy inaczej bardzo się cieszę już z samej nomi-
nacji i dziękuje za to wyróżnienie. 

Skromnyś bardzo…
Nie to, że nie wierzę w siebie czy w siłę swojej muzyki. Ja na-

prawdę o tym nie myślę, nie ma to dla mnie większego znacze-
nia. Gdybym się tym przejmował, to musiałbym się zastanowić na 
przykład nad tym, że mam nominację do Fryderyka, ale nie dosta-
łem na przykład Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin. W sumie 
zastanawiam się czy to powiedzieć czy nie… z jednej strony mam 
nominację do Fryderyka, ale u siebie w domu nie dostałem nomi-
nacji do tej Nagrody Artystycznej, która przecież, tak jak Fryderyki, 
przyznawana jest za osiągnięcia w roku ubiegłym. Mam wrażenie, 

j
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Ja nie jestem celebrytą, 
ja jestem muzykiem i tę 
kwestię jasno wyjaśniłem 
na początku swojej drogi
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zawsze chciałem napisać 
coś wielkiego na smyki, 
dęciaki i tym podobne…



że jestem bardziej doceniony czy doceniany w Polsce niż tu na 
miejscu, no, ale czy ma to zmienić moje myślenie, czy ma to zmienić 
moje podejście do sztuki. Nie, to są niuanse i błahostki. Nagrody 
będą i były, czasami będzie ich więcej czasami mniej albo wcale 
i fajnie (śmiech).

The voice of Poland w TVP 2. Dlaczego akurat ten program, 
a nie na przykład doceniany przez środowisko muzyczne Must be 
the Music w Polsacie.  

Wybrałem ten program ze względu na zupełnie inną, nową for-
mułę talent show. Widziałem urywki edycji zagranicznych i zacie-
kawiło mnie czy przekonałbym kogoś do swojego śpiewania bez 
wiedzy tego jak wyglądam. Zresztą pozytywnie wypowiedział się 
na temat tego programu człowiek, z którego zdaniem się liczę czyli 
Wojtek Olszak – uznany producent, muzyk i kompozytor. No i waż-
nym aspektem był Nergal. Chciałem uścisnąć mu dłoń.

I to się udało. I to bardzo…
Adam jest wielkim artystą, który na scenie światowej zaznaczył 

swoją obecność bardzo wyraźnie, dlatego też każde spotkanie 
z nim niosło za sobą masę wartościowych informacji. Tak też jest 
i teraz. Są chwile, w których martwię się o przyszłość, o nową twór-
czość… Wtedy wystarczy poradzić się kogoś mądrzejszego. Tu my-
ślę właśnie o Nergalu. Polecam, to działa. Po za tym jest idealnym 
przykładem obrazującym jak dbać o wizerunek i emocje związane 
z odbiorem sztuki. Odniósł wielki sukces i nie mówię tylko o muzy-
ce. Wygrał z chorobą i w pełni realizuje swoje marzenia, a tak potrafi 
bardzo niewiele osób. 

Ten program to przełom w Twojej karierze…
Nie będę uciekać od tego tematu, gdyby nie ten program nie by-

łoby na przykład kontraktu z Uniwersalem. To moja szansa. Popatrz 
ile na rynku działa zespołów, wysyłają demówki do wytwórni i co? 
W każdy drugi poniedziałek miesiąca zasiądą sobie producenci na 
zebraniu i losują do przesłuchania trzy płyty z setek, a może i tysięcy, 
które tam trafiają. A ja mam pewność, że to co przygotuję, nagram 
i  wyślę, to będzie przesłuchane! A to tylko jeden z pozytywnych 
przykładów. Naprawdę cieszę się, że wziąłem w tym udział, dzięki 
temu jestem w tym miejscu, w którym jestem. Wcześniej, ze starym 
zespołem – Fat Belly Familly graliśmy masę koncertów, jakieś festi-
wale, nawet je wygrywaliśmy i co? Nic! Obiecywali nam gruszki na 
wierzbie, granie, radio, telewizja, płyta… Nikomu nie chce się dziś 
bawić w odkrywanie, popatrz ile jest gotowych produktów, dzieci 
telewizyjnych talent show.

Jak oceniasz to zjawisko?
Dostrzegam pewien poważny problem dzieci talent show. Przy-

chodzą tam fantastyczni ludzie z wielkim talentem, oni naprawdę  
świetnie śpiewają, ale nie wiedzą co z tym potem zrobić. 

Te programy to tak naprawdę wielka impreza karaoke, młodzi 
ludzie wychodzą na scenę i przed milionami telewidzów śpiewają 
muzyczne ikony. Publika przyzwyczaja się, że oni śpiewają tak dobre 
piosenki, oczekują od nich później żeby śpiewali utwory co najmniej 
takiego poziomu. A co się potem okazuje? Publika jest zawiedziona 
i nawet najbardziej utalentowany muzyk znika, jego gwiazda szybko 
gaśnie. Ja pamiętam pierwsze spotkanie w wytwórni już po Voice 
of Poland, zapytali: Damian, co robimy? Ja mówię jasno: wyglądam 
tak jak wyglądam, gram taką muzykę jaką gram, ja się nie zmieniam. 
Nie zacznę nagle śpiewać popowych piosenek. 

Nie zostaniesz Chylińską? 
O! Tą wczesną chętnie (śmiech). A tak serio, to musisz wiedzieć 

co chcesz robić, bo jak nie wiesz to wyciągną ci z szuflady kilka pio-
senek, tak zwanych Music for nobody… i radź sobie człowieku. Ale 
czy przekuje się to w sukces? Może na chwilę… A mi nie zależy na 
chwilowej popularności, bo to szybko odchodzi. Popatrz na Kult, 
Hey, Comę – oni na swój sukces pracowali wiele lat i to muzyką a nie 
dupą w kolorowym magazynie. Wiem, że to wymaga wiele wyrze-
czeń, ale ta droga mnie właśnie interesuje. 

W The Voice of Poland tej przysłowiowej dupy nie pokazałeś…
Pokazałem się w programie z tej strony z której chciałem się 

pokazać. Nie miałem na scenie tancerzy, nie musiałem się prze-
bierać w jakieś dziwne kostiumy, nie było łzawych historii nie było 

prezentacji rodziny… producenci chcieli sprowadzić z Londynu 
mojego tatę, ale powiedziałem głośne NIE. Chciałem skoncentro-
wać siebie i skoncentrować publiczność wyłącznie na muzyce.  Na 
szczęście byłem w grupie Nergala i on myślał dokładnie tak samo. 
Po prostu szukaliśmy fajnych piosenek bez… bez… 

Za przeproszeniem: zbędnego pierd***nia?
O! Dokładnie. Bez pierd***nia. Tylko muzyka. 
Jak się płytka sprzedaje?
E tam, niewiele (śmiech). To może zabrzmi głupio, ale ja tego nie 

liczę… Nie dzwoniłem do wytworni żeby się dowiedzieć. Ale pa-
miętam, że chwilę po premierze poszło ponad 6 000 egzemplarzy. 
Ja się załamałem, ale okazało się, że jak na debiut to całkiem niezły 
wynik, że w ogóle… Wszyscy właściwie mi gratulowali. Zresztą licz-
ba jest nie ważna, ważniejsze są recenzje – i te dobre i te złe.  

A jak na te złe reagujesz?
Ja mam wielki dystans do siebie. Nie robią na mnie wrażenia hej-

terskie komentarze w sieci, spływa to kompletnie po mnie… no ktoś 
musi internetowo „zwalić konia” to pisze te bzdury… trudno… Mnie 
naprawdę ciężko obrazić, no wiesz jako syn Polki i Nigeryjczyka żar-
ty rasistowskie rzucam codziennie, to mnie nie rusza…  

Prywatność Damiana Ukeje. Wolny/zajęty. Szczerze proszę.
Zajęty.
Druga połowa zazdrosna o fanki?
Kasia, jest jednocześnie moją menadżerką, zawsze jest przy mnie, 

fanki o tym wiedzą i się z tym godzą. Zresztą ja nie daję powodów 
do dwuznacznych sytuacji. 

Kasa? Dobrze jest? Polepszyło się?
W zależności do czego (śmiech)… Kredytu chyba nie dadzą, bo 

muzyk to wolny zawód, a właściwie zwykła działalność gospodarcza 
o nieregularnych wpływach… etatu nie ma…. Ale wiesz raz jest wię-
cej raz mniej, jak w zwykłym biznesie. Ale nie narzekam (śmiech).

Co Cię wkurza w byciu znanym Damianem Ukeje?
Na imprezy z obowiązkową ścianką nie chodzę, więc nie może 

mnie to wkurzać. Dbam o swój wizerunek, staram się żeby nie było 
skandali. Musiałbym strzelić sobie kilka nagich fotek, niby przypad-
kiem… (śmiech). Ja nie jestem celebrytą, ja jestem muzykiem i tę 
kwestię jasno wyjaśniłem na początku swojej drogi. Minusem jest 
po prostu  brak czasu. Przestałem chodzić po klubach, nie widu-
ję się ze znajomymi, ale absolutnie ich nie olewam…  po ostatnim 
koncercie przychodzi 50 znajomych i co z każdym nie pogadam… 
mogę nie wyjść do nikogo albo wyjść zagadać dwa zdania i powie-
dzieć, że zaraz wrócę po czym zniknąć. To naprawdę trudne, ale 
prawdziwi przyjaciele to rozumieją… No chyba, że ktoś z miejsca 
ma w głowie – O! Ukeje! Ciekawe czy gwiazdorzy… No to jak tak 
postawi tę kwestię to wiadomo...  Ale są takie sytuacje, że na przy-
kład w sklepie ktoś nieznajomy do mnie podchodzi, klepnie po ra-
mieniu i powie: świetna robota! I jedno takie spotkanie, jedno takie 
klepnięcie zaciera wszystkie cienie sławy.

Szczecin? Jak ci z tym miastem?
Minusem jest odległość. Wszędzie mamy daleko, to wynika z czy-

stej kalkulacji kosztów. 
Do Warszawy mamy 500 kilometrów, w dwie strony to już 1000, 

a  jakbym mieszkał w Warszawie to gdzie się nie ruszyć to 200 – 300 
kilometrów…  

No chyba żebyście grali w Szczecinie… 
No tak… (śmiech). Ale na razie się stąd nie ruszam. Mój Szczecin 

jest wszędzie… mieszkam przecież tu całe życie… Teraz trochę na 
przedmieściach, ale pamiętam kiedy mieszkałem za Wałami Chro-
brego to z okna mogłem spojrzeć Mickiewiczowi w oczy…  Lubię 
obserwować zmiany miasta, pamiętasz że zamiast Kupca na Krzy-
woustego był kiedyś supersam Społem (śmiech). Fajnie się na to 
w taki sposób patrzy.

I na koniec zostań swoją własną wróżką i przepowiedz sobie 
przyszłość.

Wciąż płodzę nowe dźwięki, za około miesiąc powinien ukazać 
się singiel, a pod koniec roku być może nowa płyta, trochę kompo-
zycji się już uzbierało.

Dziękuje za rozmowę. 
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mam wrażenie, że bardziej 
jestem doceniany w polsce 
niż tu na miejscu
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Piękno nie Przemija

z początkiem wiosny odeszła od nas jedna z najbardziej niezwykłych osób. magda 
Lipiejko była wytrawnym fotografem, genialną stylistką, świetną agentką, piękną kobietą, 

wspaniałą przyjaciółką i zwyczajnie dobrym człowiekiem. Dla świata mody zrobiła 
dużo, idąc zawsze pod prąd, na własnych warunkach.

ozostawiła po sobie fantastyczne zdjęcia, które 
mieliśmy przyjemność wielokrotnie publikować 
na łamach Prestiżu. Mówiła o sobie „człowiek 
orkiestra”, bowiem każdą sesję przygotowywa-
ła sama, począwszy od szukania inspiracji, po-
przez dobór modelek (na które mówiła ciepło 
„emelki”), fryzur, makijaży, a skończywszy na 

wykonaniu zdjęć. Perfekcjonistka w każdym calu, rzadko korzysta-
ła z pomocy innych, a jeśli już to z kameralnego grona zaufanych 
osób, z którymi się przyjaźniła.

„Jako wielki miłośnik malarstwa klasycznego, odczuwam błogie 
zadowolenie oglądając zapożyczenia ze sztuki średniowiecza, re-
nesansu czy baroku we współczesnych kampaniach projektantów 
mody czy na zdjęciach edytorialowych” – pisała na swoim blogu. 
Sama czerpała garściami z malarstwa, kina i literatury. Wśród inspira-
cji wymieniała jednym tchem malarzy holenderskich (genialna sesja 
dla Yuliyi Babich), współczesną literaturę spod znaku „Lolity” Nabo-
kova, czy Henry Millera, którego uwielbiała. Ostania jej praca została 
poświęcona ukochanemu malarzowi Hieronimowi Boschowi. Jesz-
cze nie ujrzała światła dziennego (jedną z fotografii z cyklu publiku-
jemy), ale już można powiedzieć o tej serii, że to dzieło skończone.

Kolejnym konikiem, a co za tym idzie niewyczerpanym źródłem 
inspiracji było dla Magdy kino. Lars Von Trier, bracia Coen, Pedro 

Almodovar czy David Cronenberg, aktorki pokroju Tildy Swinton 
czy aktorzy w typie Jeremy’ego Ironsa. Lista jest długa... Udało sie 
jej stworzyć kilka sesji inspirowanych zimnymi blondynkami Hitch-
cocka, Marleną Dietrich, Betty Davis, „Piknikiem Pod Wisząca Skałą”, 
Weira czy kontrowersyjnym „Nocnym portierem”. Choć nie lubiła 
słowa „artysta” i twierdziła, że to słowo - wydmuszka, niewątpliwie 
pozostawiła po sobie sztukę. Tu, na lokalnym rynku pokazała, że 
o modzie można rozmawiać w kategoriach sztuki. 

Oprócz tworzenia, miała jeszcze czas na prowadzenie agencji 
modelek MLStudio. I w tym przypadku pokazała, że będzie to robić 
po swojemu. Każdą z dziewczyn traktowała indywidualnie, każdej 
poświęcała dużo czasu, była prawie jak druga mama. „Emelki” wy-
patrywała na ulicach, w centrach handlowych, potrafiła w brzydkim 
kaczątku odnaleźć łabędzia. Miała doskonałe oko do nieoszlifowa-
nych diamentów.

„Jestem bardzo emocjonalna. Przeżywam cały czas, zarówno po-
rażki dziewczyn, jaki i ich sukcesy. Kiedy dowiedziałam się, że jedna 
z moich modelek zamykała pokaz Armaniego, popłakałam się ze 
szczęścia. Warto mieć wizerunek zimnej bizneswoman, ale wiem, 
kiedy mogę sobie pozwolić na wyluzowanie.” – mówiła.

O Magdzie można pisać bez końca. Była fascynującym człowie-
kiem. I choć bardzo nam jej brakuje, to zawsze możemy wrócić do 
jej zdjęć, gdzie pozostawiła po sobie trwały ślad.

p
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zdjęcia i stylizacja: Magda Lipiejko
modelki: Nell, Patrycja, Adrianna, Gabi / ML Studio 
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obywatelka świata

swoją barwną historią życia, niezwykle rozległą geograficznie, mogłaby obdzielić 
co najmniej kilka osób. Urodziła się w ukraińskim Lwowie, burzliwie studiowała 
w Leningradzie i w moskwie, była żoną oficera wojsk kosmicznych, robiła teatr 

na syberii, wyreżyserowała spektakl w teatrze, którego nie było, wystawiała swoje 
sztuki w więzieniach. Dziś mówi o sobie: jestem Rosjanką. z tatianą malinowską 

- tyszkiewicz, szefową offowego teatru nie ma.

odobno Twoje spektakle powstają w snach?
To jest absolutnie na serio. Tak świadomie to 

się zaczęło przed premierą „Krzyku” Tennessee 
Williamsa… To był 2002 rok. Pracowaliśmy nad 
tym tekstem i nagle zrozumiałam, że kiedy wra-
cam po próbie do domu, to wszystko żyje we 

mnie jutrzejszą próbą. Ja nie mogłam się jej doczekać, było mi 
wciąż mało i mało, więc zaczęłam pracować nawet we śnie…

I to się pokrywało potem z tym co na jawie?
Przybiegałam na próbę i mówiłam aktorom: śniło mi się to tak 

a tak, zobaczmy, spróbujmy, przećwiczmy… i od tego czasu stało 
się to jakąś niemal techniką. 

W jakim języku śnisz? 
Teraz po rosyjsku… ale jak przyjechałam do Polski to tylko po 

polsku… to chyba ten sam mechanizm jak ze spektaklami, bardzo 
chciałam się szybko nauczyć języka, a czasu nie wystarczało, we śnie 
kontynuowałam to czego nie zdążyłam za dnia (śmiech). Mało tego, 
moja chęć uczenia się była tak ogromna, że nawet myślałam po 
polsku. Ale mówi się, że twoim językiem jest ten, w którym klniesz. 
Ja na co dzień klnę po polsku, ale jak ostatnio uderzyłam się bardzo 
mocno w palec to wykrzyczałam „Job T*** Mać” (śmiech).

Kim się czujesz? Polką? Rosjanką?
Ja przyjechałam tu pozbawiona narodowości… zdziwi Cię być 

może to, co powiem, ale w Związku Radzieckim wychowałam się 
jako obywatel świata. Życie tam nigdy nie wymagało ode mnie de-
klaracji narodowości. Jeśli musiałbym się jakoś określić, to powie-
działabym tak: płynie we mnie krew rosyjsko – ukraińsko – polsko 
– żydowsko – tatarska (śmiech). Szybko jednak okazało się, że mimo 
wielu prób i wysiłków by myśleć o sobie jako o polce jest nie możli-
wie. Nie było i chyba wciąż nie ma na to do końca akceptacji ludzi, 
polaków. Jestem tym zmęczona, ale jednocześnie pewna jednego: 
jestem Rosjanką, choć urodzoną w ukraińskim Lwowie. 

Miałaś z tym problem? Wiadomo, że niektórzy mają problem 
z Rosją i chyba Rosjanami.

Pamiętam jak ktoś mi powiedział, że ZSRR to przecież było wię-
zienie. Ja nigdy tego tak nie traktowałam, ja w ZSRR nauczyłam się 
pojęcia sumienia, wolności i przede wszystkim szacunku do ludzi. 
Wszystko co mam w sobie zawdzięczam Związkowi Radzieckiemu, 
poważnie… Myśląc ZSRR nie myślę jednak o polityce, ale o ludziach! 
A ludzie tam wiedzieli, że trzeba się kochać, trzeba się szanować, że 
wszyscy jesteśmy braćmi. I to była prawda! Dziś nikt już tego nie 
pamięta… ale nikt mnie nie przekona, że było inaczej… Oczywiście, 
że były potwory, ale potwory były i nadal są przecież wszędzie. 

Jaką byłaś studentką? 
Okropną (śmiech). Co miesiąc byłam wzywana do rektora, by tłu-

maczyć się ze swoich szaleństw i występków. Byłam rozwydrzoną 
studentką, naprawdę przesadzałam… ciągła impreza, alkohol… 
szaleństwo. Pod koniec studiów rektor, bardzo się, cieszył, że wresz-
cie opuszczam uczelnię. Dodam, że z dyplomem. 

Pierwszy angaż? 
Dostałam skierowanie do Briańska, przy granicy z Białorusią. Pro-

blem był tylko jeden – tam nie było jeszcze teatru. To znaczy miał 
powstać… Więc siedziałam z dwójką aktorów, których też tu przy-
słali i zrobiliśmy spektakl, który graliśmy w… więzieniach, bo tam 
dużo więzień było. W Briańsku byłam rok, potem wróciłam do Lwo-
wa, a w międzyczasie zdążyłam się rozwieść… 

We Lwowie założyłam swój ukochany Teatr Kameralny. Ponad 10 
lat graliśmy spektakle i po ukraińsku i po rosyjsku, ale po uzyskaniu 
przez Ukrainę niepodległości usłyszałam, że nie możemy grać po 
rosyjsku. Nie zgodziłam się na to, więc… nie zgodzono się na nasz 
teatr. Ale już we Lwowie poznałam swojego obecnego męża, który 
mnie bardzo w tych trudnych chwilach wspierał. 

I zjawiłaś się w Szczecinie? 
Tak. To był bardzo trudny czas. Szukałam pracy, zrobiłam nawet 

 ROzmawiał: DanieL ŻRóDLewski / FOtO JaROsław Gaszyński
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kursy masażu i  fryzjerstwa… Było, ale byłam szczęśliwa bo byłam 
przy swoim ukochanym. 

A co z teatrem?
Chodziłam na wszystkie spektakle w Szczecinie. Marzyłam, żeby 

znów zacząć robić teatr. Na jednym ze spotkań w Konsulacie Ro-
syjskim spotkałam ówczesnego dyrektora Książnicy Pomorskiej, ten 
skontaktował mnie z kolei z dyrektorem Klubu 13 Muz. Dostałam 
swoją szansę. Dzięki Heniowi Gęsikowskiemu z Muz zrobiłam z Ar-
kiem Buszko i Grzegorzem „Jednorękiego” Tennessee Williama. To 
był 1996 rok.

Nie znałaś jeszcze języka polskiego, jak się dogadywaliście?
Lepiej zapytać ich (śmiech). Mówiłam do nich mniej więcej tak: 

”yuuuyyy uuuy uiiiuuuoooo o” (śmiech). Wiesz teatr to język uniwer-
salny. A tak poważnie to szybko uczyłam się polskiego, a i rosyjski 
był dla chłopaków zrozumiały. 

Pamiętasz jakieś anegdoty z tego pierwszego okresu w trud-
nych warunkach lingwistycznych?

O tak! (śmiech). Na początku myślałam, że słowo k***wa to nie 
jest brzydkie słowo. Wszyscy jakoś tak nieśmiało i z zakłopotaniem 
mówili kurde czy kurcze. Myślałam, że to są brzydkie. Poszłam kie-
dyś do biblioteki i nie mogąc znaleźć książki puściłam nieświado-
mie taaaaaką wiązankę… Jakiś starszy pan obok spojrzał na mnie 
z przerażeniem i powiedział: Matko Boska! Co Pani mówi… Spali-
łam się ze wstydu, ale od tego momentu już wiem, które słowa są 
cenzuralne, a które nie (śmiech). 

Jak dobierasz teksty?
Powiem przekornie: nie myślę o widzach (śmiech). Wychodzę 

z założenia, że jeżeli to interesuje mnie i ludzi z którymi to robię, to 
widz wyciągnie z tego to co chcemy powiedzieć, pod warunkiem 
oczywiście, że wiemy co chcemy powiedzieć… Jak szukam? Po pro-
stu czytam, czytam, czytam… I nagle znajduję jakąś prawdę, którą 
rozumiem i podzielam. 

Dziś pracujesz z amatorami. Jak dawniej… 
Skończyła się na chwilę jakaś przygoda z teatrem zawodowym… 

ale wierzę, że tylko na chwilę. Czekam na propozycję, na pewno nie 
odmówię (śmiech).

A teatr amatorski, czyli od amatora, kogoś kto robi coś miłości. 
Dla mnie nie ma różnicy czy pracuję z aktorem zawodowym czy bez 
dyplomu. Teatr mój żywioł! 

A propos żywioł, to dobre słowo na określenie Twojego charak-
teru… 

Jestem krzykliwa, hałaśliwa, wybuchająca, ale jak ktoś kto mnie 
chociaż zna przez godzinę, to wie, że to tylko zewnętrzna warstwa, 
może nawet obronna…

Tak, jestem też apodyktyczna, bo uważam, że w teatrze nie mam 
miejsca na demokrację, reżyser musi być dyktatorem. Demokracja 
w teatrze oznacza chaos. Mogę rozmawiać, dyskutować, przyjmo-
wać, odrzucać, ale to dlatego, że biorę pełną odpowiedzialność za 
to co robię.

Pełną odpowiedzialność bierzesz teraz za kilkudziesięciu mło-
dych ludzi z teatru Nie Ma…

To moi aktorzy, z niektórymi pracuję prawie 15 lat. Kiedyś bałam się, 
że są bardzo młodzi, i że nie mogą zrobić tego co chcę, że nie zrozumie-
ją… A dziś? To już dojrzali trzydziestolatkowie. Oni wiedzą czego chcą 
i wiedzą czego ja chcę. To jest naprawdę niezwykła symbioza. W te-
atrze traktujemy się jak najbliższa rodzina. Ten kocioł myśli, idei… ach! 
Ale kiedy zaczynałam pracę w Teatrze Nie Ma, obiecałam dzieciakom, 
że kiedyś na spektakle będą chodziły prawdziwe tłumy, bo kiedy jesz-
cze graliśmy w miejscu sztuki OFFicyna zdarzały się spektakle, na któ-
re przychodziło kilu, dosłownie kilku widzów. Ja zawsze im mówiłam, 
że widz to widz, i że trzeba zagrać nawet dla dwóch czy trzech osób.  
I co? Dziś na każdym spektaklu nadkomplety, bywa, ze ludzie stoją… 

I na koniec marzenia…
Tego już pewnie nie dożyję (śmiech), ale ęże kiedyś moi aktorzy, 

moi niemacy, będą dostawać za swoja pracę, jeśli nawet nie stałą 
pensję to chociaż jakieś niewielkie pieniądze. Zapraszam do nas 
niektórych dysydentów, zobaczcie, że mamy w Szczecinie jeszcze 
jeden, prawdziwy teatr.

wiĘcej w e-wydaniU na
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cypr
Love is in the air

setki kilometrów łagodnego wybrzeża z widokiem na lazurową wodę, góry i mnóstwo 
tajemnic ukrytych w cieniu starożytnych budowli. wszystko okraszone stoickim spo-
kojem, winem i meze. cypr, trzecia co do wielkości po sycylii i sardynii wyspa morza 

Śródziemnego, potrafi uwodzić. Różnorodnością i kontrastami.

aUtOR: maRta LeGieć

Petra tou Romiou - tutaj Afrodyta wynurzyła się z fal
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iele osób jeździ tu po słońce. Są i tacy, 
którzy na Cyprze poszukują miłości. 
Cóż, trudno się im dziwić, skoro wła-
śnie tu z morskiej piany wyłoniła się 
Afrodyta. Od tysięcy lat wyspa żyje jej 
historią. Wiele miejsc jest z nią ściśle 
związanych, inne nazywane są na jej 

cześć. Jest tu plaża, na której bogini miłości stanęła tuż po wyłonie-
niu się z morskiej piany i łaźnia, do której prowadzała kochanków. 

Nie brakuje restauracji, parków wodnych, statków, łodzi i hoteli na-
zwanych jej imieniem. Love is in the air... - cisną się na usta słowa 
piosenki.

SKOK DO WODY

Co zrobić, gdy nacieszyliśmy się już historią Afrodyty, znaleźli-
śmy kamień w kształcie serca, który gwarantuje nam odwzajemnio-
ną miłość i nie mamy chęci leżeć plackiem na plaży? Na szczęście 
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Cypr oferuje dużo wakacyjnych 
pokus, co uznać można za wyjąt-
kowe - przecież wakacje trwają 
tu cały rok. Bo czy grudzień z mi-
nimum dwudziestoma stopniami 
w cieniu i obecnością słońca na 
niebie przez 8 godzin dziennie, 
to ciągle zima? Naprawdę trud-
no w to uwierzyć. W pozostałe 
pory roku temperatura szybuje 
mocno w górę, latem (szczegól-
nie w głębi lądu) mocno prze-
kraczając 40 st. C. Taka pogoda 
aż kusi, by wyruszyć statkiem 
i podziwiać bajkowe klify wyspy od strony wody lub by wybrać się 
na połów ośmiornic.

Nie tylko temperatury, ale też odpowiednie wiatry sprawiają, że 
Cypr stał się mekką surferów. Dotyczy to szczególnie Limassol i oko-
lic. Dobre warunki przyciągają w to miejsce sławy z całego świata. 
Dużo czasu na wodzie spędza w okolicach Limassol Zofia Klepacka, 
reprezentantka Polski w windsurfingu, mistrzyni i dwukrotna wice-
mistrzyni świata w olimpijskiej klasie RS:X, brązowa medalistka XXX 
letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Wystarczy odrobina szczę-
ścia, by ją spotkać i kolejna odrobina, by poinstruowała, jak odpo-
wiednio stać na desce i próbować dorównać najlepszym.

JOGA I NURKOWANIE

W pobliżu Larnaki znajdziemy Mackenzie beach. Tu na desce 
z żaglem może nauczyć się pływać każdy. W centrum szkolenia 
windsurfingu pracują pasjonaci z całego świata, którzy już za 30 
euro nauczą podstaw i pojętnym uczniom wydadzą wymagane 
w wielu klubach książeczki, pozwalające na przykład na wynajem 
sprzętu do windsurfingu. Ci, których wiatr nie porwie (dosłownie 
i w przenośni), znajdą ukojenie ćwicząc… jogę. 

Przyznać trzeba, że widok grupy, bez problemu utrzymującej rów-
nowagę na desce, robi wrażenie. Znajdująca się tu szkoła oferuje 
więcej atrakcji - można nurkować obserwując zatopione dziesiątki 
lat temu wraki statków albo spróbować swych sił w „Stand Up Pad-
dle” - to stosunkowo nowy sport, mający swe źródło na Hawajach. 

Jeśli zobaczycie na morzu, jezio-
rach, czy rzekach ludzi stojących 
na deskach i machających wio-
słem, oznacza to, że spotkaliście 
miłośników SUP.

Kto szuka wrażeń na cypryj-
skich plażach, powinien odwie-
dzić Plażę Gubernatora. Białe jak 
śnieg klify kontrastują czarnym 
piaskiem. Trudno nie zachwy-
cać się tym widokiem. Jeszcze 
więcej emocji czeka nas na roz-
ległej plaży Lara (27 km drogi 
samochodem w kierunku pół-

nocnym od miasta Pafos), gdzie każdego roku między połową maja 
a początkiem września lęgną się żółwie zielone i karetta. To piękne 
stworzenia o długości nawet półtora metra. W czasie ich lęgu dla 
turystów plaża dostępna jest wyłącznie pod okiem doświadczone-
go przewodnika, zimą można po niej spacerować bez ograniczeń. 
Żółwie są tak ważne dla wyspy, że widnieją nawet na cypryjskich 
banknotach. Trudno się dziwić, nawet z tych, którym uda się dostać 
do wody, przeżywa zaledwie 2 procent.

Z NAPĘDEM NA CZTERY KOŁA

Samochodem z jednego krańca Cypru na drugi bez problemu 
przejechać można w kilka godzin. Oczywiście tylko w teorii, bo 
trzeba by jechać niemal bez przerwy, podczas gdy trasa obfituje 
w atrakcje, na których odwiedzenie zabrakłoby i miesiąca. Zostań-
my więc dłużej na północno - zachodnim brzegu wyspy. Tam, poza 
podglądaniem życia żółwi, półwysep Akamas żądnym przygody 
oferuje sporo adrenaliny. Przede wszystkim to idealne miejsce na 
szalony road trip. Jazda białymi jeepami przez stare wioski, strome 
pagórki, obszary dziewicze półwyspu, czy ulubione miejsca Afrody-
ty, to zarazem najpiękniejsza przyrodnicza wycieczka na wyspie. 

Czasami podziwiać można księżycowy krajobraz tego skrawka 
Cypru, innym razem jaskinie morskie w zatoce koralowej. Od czasu 
do czasu trzeba się zatrzymać, bo dopiero gdy opada kurz podno-
szący się z piaszczystej nawierzchni, odsłania się prawdziwa atrakcja 
tej trasy - niesamowite widoki. Odbijając w głąb półwyspu dotrzemy 

Port Limanaki

Klimatyczny wieczór na cypryjskiej plaży



Plaża Konnoi
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do długiego na trzy kilometry wą-
wozu Avakas. Piękne, skierowane 
ku sobie wapienne skały, kryją 
wiele tajemnic. Wąwóz mający 
wysokość ponad 30 metrów, 
z dramatycznym przewężeniem 
w jednym miejscu, jest dosyć 
ciężki do przejścia - szlak wije się 
wzdłuż i ponad potokiem, który 
kształtował to naturalne zjawisko 
przez tysiące lat. 

SPOTKANIE Z MUFLONEM

Po śliskich kamieniach, które opływa woda z tutejszego źródła, 
stąpać trzeba ostrożnie. Żeby nie skręcić sobie kostki, lepiej nie 
wybierać się na tą wycieczkę w japonkach. Bo to, że iść warto, nie 
ulega wątpliwości. Botanicy wyparzą tu zagrożoną centauria aka-
mantis – roślinę endemiczną, występującą jedynie w tym wąwozie. 
Ci, którzy na roślinach się nie znają, mogą spotkać tu na przykład 
muflony. Między innymi z tego powodu przewodnicy zalecają, by 
nie spacerować w pojedynkę.

Półwysep Akamas przemierzyć można też na quadach. Tyle tyl-
ko, że po takiej podróży wychodzi się równie bardzo wytrzęsionym 
i w bonusie, zakurzonym. A jeśli będziemy mieli pecha i w trasę 
wybierzemy się w deszczu (co na Cyprze jest wyjątkiem), otrzepać 
się trzeba będzie też z błota. Czy to po jeździe jeepem, czy po wy-
prawie na quadach, wyczerpani i wytrzęsieni podążają na obiad, 
by w tradycyjnej tawernie zjeść przygotowane przez miejscowe go-
spodynie kleftiko, czy dolmades. Sałatka wiejska, popularnie zwana 
u nas grecką, smakuje wyjątkowo. Ale to dopiero wstęp do praw-
dziwej uczty.

Z PLAŻY NA NARTY

Komu mało, ten wiedzieć powinien, że gdy w grudniu, styczniu 
i lutym wiatr wieje surferom w żagle, w górach Troodos można… szu-
sować na nartach. Na zapaleńców zjeżdżających na dwóch, czy jed-
nej desce, czekają tu pokryte białym puchem stoki. I jeśli przyjmie-
my, że jesteśmy na wyspie słońca i w godzinę możemy przemieścić 

się na najbliższą plażę, nikomu 
nie będzie przeszkadzało, że nie 
zjeżdża po alpejskich szlakach. 
Tu góry są niższe. Tereny narciar-
skie znajdują się na północnych 
stokach Olimpu - najwyższego 
szczytu, sięgającego 1951 m 
n.p.m. Kto nie umie jeździć, nie 
powinien się martwić. Prężnie 
działają tu szkółki narciarskie, 
a przy wyciągach wypożyczyć 
można niezbędny sprzęt.

Stoki i orczyki noszą mitolo-
giczne nazwy, które bez wątpli-

wości dodadzą wyprawie szczypty tajemniczości. Na północne zbo-
cza cypryjskiej góry Olimp, zawozi wyciąg Hera lub Zeus, a na Sun 
Valley zabiera Afrodyta lub Hermes. Po białym szaleństwie wracamy 
do hotelu, by następnego dnia rano w letniej koszuli, wpatrując się 
w lazurową wodę morza, zjeść śniadanie. Cypr to jedno z niewielu 
miejsc na ziemi, które daje nam takie możliwości. 

WINO I MEZE

Czego chcieć więcej? Może wina? Przecież właśnie na Cyprze 
produkuje się najstarsze wino świata, dziś jeden z symboli wyspy, wi-
niarska ikona i legenda. Cztery tysiące lat temu właśnie tu powstała 
commandaria. Do dziś wytwarzana jest według średniowiecznych 
receptur z winorośli porastających wzgórza wokół Limassol. Jest 
jeszcze meze, bez spróbowania którego Cypru nam opuszczać po 
prostu nie wolno. To nie danie, to cypryjski sport narodowy - tak 
przynajmniej uważają przyjezdni. Tak naprawdę meze jest zwycza-
jem – biesiadowaniem w towarzystwie rodziny i przyjaciół, podczas 
przeglądu miejscowych smaków. 

Gdy w restauracji zamówimy meze, otrzymamy porcję przeróż-
nych lokalnych smakołyków: rybnych, mięsnych lub mieszanych. 
Dań jest kilkanaście, a w wersjach naprawdę ekstremalnych nawet 
kilkadziesiąt. Wszystkie są wyborne, a najlepsze pojawiają się na 
stole na końcu. Jeśli do nich dotrzemy, będziemy pewni, że gościn-
ność i towarzyskość są głęboko zakorzenione w cypryjskiej tradycji. 
Do tego stopnia, że dbanie o gości jest tu wręcz sztuką.

Klimatyczny poranek na plaży w Limassol
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przyciąga uwagę wszystkich, zarówno mężczyzn i kobiet. podobno jest on i… długo, 
długo nic. Lamborghini Gallardo to włoskie dwuosobowe cacuszko z napędem na cztery 

koła. należy do najlepszych i najseksowniejszych aut na świecie. 

aUtOR: aneta DOLeGa / FOtO: GRzeGORz skORny, FiLip bLank / kwaRtaLnik Ramp

specJaLne pODziękOwania DLa pana piOtRa FRankOwskieGO

przystoJniak
na drodze

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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samą marką Lamborghini wiąże się legenda. 
Ponoć samochód powstał w wyniku kłótni 
Ferruccio Lamborghini z Enzo Ferrarim. Ten 
pierwszy od jakiegoś czasu próbował umówić 
się z tym drugim na spotkanie. Marzył, by z pro-
ducenta traktorów przeistoczyć się w konstruk-
tora aut sportowych. Enzo miał powiedzieć, że 
nie ma czasu dla… wieśniaków. Lamborghini 

bardzo się obraził i postanowił stworzyć lepszy samochód sportowy 
niż Ferrari. Tak w 1964 roku odbyła się premiera pierwszego „lam-
bo” - 350 GT z dwunastocylindrowym silnikiem pozwalającym na 
osiąganie 250 km/h. W 2003 roku pojawił się model Gallardo, który 
swoją nazwę zawdzięcza słynnej rasie hiszpańskich byków. Dwa lata 
później z hali produkcyjnej wyjechało Gallardo Spyder. Niby ten 
sam samochód tylko z opuszczonym dachem. Guru dziennikarstwa 
motoryzacyjnego Jeremy Clarkson po przetestowaniu auta ogłosił 
w popularnym programie „Top Gear”, że jazda wersją z otwartym 
nadwoziem daje dużo więcej frajdy niż zwykłym Gallardo. Jak bar-
dzo jest to ekscytujące przeżycie niech poświadczy przejażdżka 
Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder.

W przypadku tego modelu stwierdzenie „że włosy potargał wiatr” 
jest zbyt delikatne. Tu zwyczajnie urywa tyłek. Maksymalna prędkość 
przekracza 324km/ h, w tym auto rozpędza się do 100km/h w ok. 
4 sekundy. Przy otwartym dachu można… stracić głowę. Zajrzyjmy 

zatem do środka. Lamborghini zostało wyposażone w dziesięcio-
cylindrową widlastą jednostkę z bezpośrednim wtryskiem paliwa 
FSI o pojemności 5,2 l. Motor ten generuje 560 KM. Ponadto za-
oszczędzono kolejne 20 kg na masie pojazdu, przez co wynosi ona 
raptem 1330 kg. Samochód posiada sześciobiegową skrzynię. Do 
wyboru jest tryb manualny, wtedy biegi zmieniane są manetkami 
pod kierownicą, tryb sportowy, w którym zmiana biegów dostoso-
wana jest do ostrej jazdy, oraz tryb automatyczny. Średnie zużycie 
paliwa  to 17 l na 100 km. 

Gallardo jest stosunkowo niewielkim autem. Posiada ramę pod-
łogową typu spaceframe (aluminiowa przestrzenna) i aluminiową 
karoserię. Dach opuszcza się za pomocą hydraulicznej pompy 
i silnika elektrycznego w przeciągu 20 sekund. Techniczną specjal-
nością Gallardo LP 560-4 są gumowo - metalowe łożyska. Tylna oś 
otrzymała dodatkową belkę łączącą, która poprawiła sterowność. 
Lepszy docisk tylnej osi zapewnia skrzydło, które automatycznie wy-
suwa się po przekroczeniu 120 km/h.

W tym roku Lamborghini kończy 50 lat.  W przeciągu istnienia 
tej marki wyprodukowano przeszło 30 tys. samochodów z czego 
prawie połowę stanowiły modele serii Gallardo. Kto by przypusz-
czał, że jedna kłótnia mogła sprawić tyle dobrego. Enzo Ferrari 
chyba nie zdawał sobie sprawy, że obrażając swojego kolegę, 
będzie miał, nieświadomy udział, w powstaniu czegoś absolutnie 
wyjątkowego.

z



Lamborghini
Gallardo LP 560-4 Spyder
Rok prod: 2014
Silnik: 5,2 V10 FSI
Moc: 560 KM
Prędkość maks.: 324km/h
Maks. moment obrotowy 540 Nm 
przy 6500 obr./min
Średnie zużycie paliwa:17l/100km
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a dzielna łódź, choć pozytywnie zdała testy na że-
glowanie po morzach, przeznaczona jest do szyb-
kiej żeglugi po głębszych jeziorach i przybrzeżnych 
wodach słonych. Model zbudowany został z myślą 
o pływaniu bardziej regatowym. To hybryda jachtu 
rodzinnego, turystycznego i łodzi sportowej. 

Cechą najbardziej wyróżniającą ten model 
Sunbeam jest ogromny kokpit z bardzo wygod-

nymi siedziskami. Co prawda jednostka jest pozbawiona rufowej 
koi, a ilość szafek i schowków ograniczono do minimum, nie zna-
czy to jednak, że na jachcie nie można się przespać. Wygodnie 
przenocują na nim cztery osoby, dwie w dziobowej koi, i dwie 
na rozkładanych siedzeniach w mesie. To zdecydowanie za mało 
na jacht czarterowy, natomiast bardzo wygodnie jeśli chodzi 
o jednostkę armatorską. Na sterburcie wstawiono osobną toale-
tę, a kambuz wyposażono w dwupalnikową kuchenkę chowaną 
w szafce oraz w lodówkę. Całość daje naprawdę ciekawą kon-
strukcję. Doskonale sprawdza się w krótkich rejsach, szczególnie 
polecana jest na weekendowe wypady.

Wszystkie modele Sunbeam osiągają optymalne prędkości. Ło-
dzie trzymają stabilne kursy i zachwycają wręcz ekstremalną ste-
rownością i bezpieczeństwem. Towarzyszy temu lekki i nowoczesny 
design, np. ręcznie robione meble, nowoczesne ożaglowanie oraz 
wysoka jakość materiałów. Na każdy model Sunbeam producent 
udziela siedem lat gwarancji antyosmozowej i aż dziesięć lat gwa-
rancji na szczelność oraz łączenia w kadłubie. Pięknie i praktycznie.

t
Życie jest pełne paradoksów, również w branży jachtowej. nikt by nie pomyślał, 
że jeden z najbezpieczniejszych jachtów morskich produkowany jest pośród… gór. 

położona w alpach austriacka firma sunbeam wypuściła właśnie 
najnowszą jednostkę sunbeam 28.1.

aUtOR: aneta DOLeGa

Jacht prosto z... aLp

patROnUJe:

Długość całkowita: 8,50 m
Szerokość całkowita: 2,49 m
Zanurzenie: 1,65/1, 25/0,75 m
Wyporność: 2,30 t
Balast: 0, 75 t
Silnik: 10 kW (Diesel)
Silnik elektryczny: 4kW (pot.)
Powierzchnia żagli: 38 m2 – 40 m2

Konstruktor: J&J/ M. Schoechl

czym pływam?



żeglarstwo 41 

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI



styl życia42 

sztuka mówienia, 
czyli Stand-uP Po SzczecińSku

scena, mikrofon do ręki i kilka minut. zadanie - rozbawić publiczność. nagroda - śmiech 
i oklaski widzów. misja rozbawiania szczecinian trwa za sprawą stand-up szczecin. 

tand–up narodził się w USA jeszcze w latach 
70. jako sztuka słowa. Artysta podczas występu 
może mówić o wszystkim – życie polityczne, co-
dzienność, praca, związki, religia i seks – to naj-
częściej poruszane tematy. Dobrze widziany jest 
humor i to cięty.

Za sprawą grupy przyjaciół scena stand–up działa także w Szcze-
cinie. Wśród nich jest kucharz, nauczyciel i informatyk. Łączy ich 
poczucie humoru i chęć działania. – Jesteśmy paczką przyjaciół, 
która chce od życia czegoś więcej niż urodzin i śmierci. Chcemy 
organizować stand–up Szczecin, by promować uśmiech i dobrą za-
bawę w czasach, w których jest nam często nie do śmiechu – mówi 
członek grupy, Paweł Mazur. 

Odnieśli duży sukces. Udało im się stworzyć jedną z największych 
imprez w Szczecinie. Na pierwszy występ przyszło ponad 300 osób. 
Było ciasno, gorąco i wesoło. Dziś współpracują z grupami stand
–up – owymi z innych miast. 

– Szczecin wcześniej nie miał zbyt licznej reprezentacji stand – 
uperów, a dziś ma jej całe mnóstwo. Próbowaliśmy również załatać 
dziurę w świecie szczecińskiej rozrywki, która była bardzo widocz-
na. W naszym mieście mamy, kabarety, teatry, operę, ale nie było 
stand–up, który w Polsce jest znany od dość długiego czasu – opo-
wiada Paweł Mazur. 

Stand–up nazywany jest sztuką ulicy. Wystąpić może każdy, kto 
posiada poczucie humoru, charyzmę i odwagę. Wiek i płeć nie gra-

ją tu roli. Wystarczy wypełnić wcześniej formularz dostępny na stro-
nie internetowej stand–up Szczecin. – Grunt, że ludzie wracają do 
nas i chcą występować więcej i za każdym razem podnoszą swoje 
umiejętności w rozbawianiu ludzi co ogromnie nas cieszy. Stand – 
up Szczecin to nie tylko organizatorzy, to także Wy! – mówi organi-
zatorka, Monika Szadkowska. 

Do tej pory w Szczecinie odbyło się 5 edycji. Podczas comiesięcz-
nych imprez występują odważni debiutanci oraz goście specjalni. 
Uczestnicy mają szansę wygrać nagrody. O tym, który artysta wygra 
decydują najsurowsi jurorzy, czyli publiczność. 

Organizatorzy chcą rozwijać zarówno scenę amatorską, jak i pro-
fesjonalną. Jednym z pomysłów są warsztaty dla początkujących, 
które pozwolą im obyć się ze sceną.

– Chcemy też wyjść ze stand–upem poza sceniczne ogranicze-
nia, a także przyciągać coraz lepszych wykonawców na comie-
sięczne konkursy – wyjaśnia Przemek Słowik, jeden z organiza-
torów.

Wraz z członkami festiwalu kabaretowego Szpak współorganizo-
wali Szczecin Stand-up Fest, który odbył się 29 - 30 marca. Podczas 
festiwalu wystąpili najpopularniejsi polscy stand-up’erzy - Abelard 
Giza (założyciel znanego kabaretu Limo), Kacper Ruciński (uczest-
nik I edycji programu „Stand–up. Zabij mnie śmiechem”) oraz Kata-
rzyna Piasecka (artystka kabaretowa, aktorka). 

Kolejne edycje Stand–up Szczecin odbywają się co miesiąc. Infor-
macje o imprezie umieszczane są na Facebooku. 

 aUtOR: nataLia Gałczyńska
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wiśniowy sad jest miejscem kameralnym, choć usytuowanym blisko centrum. 
stworzonym z myślą o wygodzie i komforcie swoich mieszkańców. to prawdziwa 

enklawa w której spokój w otoczeniu natury łączy się z dynamicznym, 
miejskim stylem życia.

enkLawa 
w mieście

 aUtOR: izabeLa maGieRa - JaRzembek 
/ FOtO: JaROsław Gaszyński, mateRiały caLbUD
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ierwsze wrażenie po wejściu na teren Wiśnio-
wego Sadu, to cisza i przytulność. Słychać tylko 
śpiew ptaków, chociaż znajdujemy się niemal 
w centrum tętniącego życiem miasta. Zachwyca 
nas drobiazgowo zaprojektowana roślinność, 
w której dominują krzewy zimozielone: buksz-
pany, tuje i świerki, wiosną kwitną rododendro-
ny, o które z pieczołowitością dba ogrodnik. 

To świetna alternatywa dla ludzi, którzy cenią sobie czas oraz 
wygodę. W Wiśniowym Sadzie nie będziemy martwić się o odśnie-
żanie, czy pozostawienie apartamentu bez opieki. Nad bezpieczeń-
stwem mieszkańców czuwa system monitoringu. Do dyspozycji są 
podziemne garaże, a zamknięty wewnętrzny dziedziniec oraz pry-
watne ogródki, to doskonała przestrzeń, w której mieszkańcy mogą 
się zrelaksować. 

Wiśniowy Sad to niewątpliwie jedna z najatrakcyjniejszych loka-
lizacji w Szczecinie. Na tle innych wyróżnia się nie tylko nowatorską 
architekturą, ale i doskonałym usytuowaniem. Bliskość Lasu Arkoń-
skiego, Parku Chopina, czy popularnej Gubałówki sprawiają, że aż 
chce się pójść na spacer czy pojechać na wycieczkę rowerową. 

W HOLENDERSKIM STYLU

Inspiracją przy tworzeniu Wiśniowego Sadu były rozwiązania ar-
chitektury holenderskiej, która jest dobrym przykładem na to, że 
kompleksy wielorodzinne mogą stwarzać przyjazne i wygodne wa-
runki mieszkania. Znajdziemy tu charakterystyczną dla zabudowy 
podmiejskich dzielnic Amsterdamu elewację z cegły, a także este-
tyczne, zewnętrzne klatki schodowe i słoneczne loggie.

– Elementem, który w najbardziej znaczący sposób wpłynął na na-
szą pracę nad projektem była potrzeba harmonijnego wpisania się 
w kontekst okolicy ul. Wiśniowy Sad – mówi Rafał Wolski, architekt. 
- Nie chcieliśmy postawić ciężkiej i wielkiej bryły wśród drobnej za-
budowy domków jednorodzinnych. Pomogły nam w tym naturalny 
kształt i nachylenie działki, dzięki którym możliwe było stworzenie 
budynku rozdrobnionego, w typie zabudowy raczej szeregowej 
jednorodzinnej niż klasycznej wielorodzinnej. 

Taki układ, poza walorami estetycznymi, pozwala także na stwo-
rzenie bardziej intymnych, a co za tym idzie, bardziej komfortowych, 
warunków mieszkania dla przyszłych użytkowników. 

p



- Wewnętrzny dziedziniec spina całe założenie urbanistycznie 
i jednocześnie służy, jako kameralne miejsce spotkań i relaksu, 
sprzyjając tworzeniu się więzi sąsiedzkich – dodaje Rafał Wolski. 

ŚWIATŁO, STAL I CEGŁA

W Wiśniowym Sadzie zaprojektowano 38 komfortowych apar-
tamentów. Znajdziemy tu zarówno dwupokojowe apartamenty 
z dwoma poziomami, jak i trzypokojowe, posiadające loggie. Dla 
miłośników przestrzeni przewidziane są apartamenty czteropoko-
jowe z przestronnymi tarasami, które stanowią idealne miejsce na 
popołudniową kawę lub relaks. Apartamenty wypełnione światłem 
tworzą ciepłą klimatyczną przestrzeń. Dla apartamentów znajdu-
jących się na parterze przewidziano indywidualne ogródki. Znaj-
dziemy tu także dbałość o najdrobniejszy szczegół. Mieszkania 
posiadają drewniane okna i przesuwne drzwi balkonowe oraz an-
tywłamaniowe drzwi zewnętrzne. Parapety wewnątrz lokali zostały 
wykonane z konglomeratu marmurowego, a posadzki loggi z płyty 
betonowej wykończonej żywicą epoksydową. 

Do dyspozycji jest garaż z 55 miejscami postojowymi. Nad bez-
pieczeństwem mieszkańców czuwa system monitoringu, a wszyst-
ko po to, by mieszkańcy czuli się komfortowo i przytulnie. 

design46 



Podłogi z drewna korkowego są cieplejsze od kafli, trwalsze i łatwiejsze w pielęgnacji 
od innych rodzajów podłóg. To światowy trend w sztuce projektowania wnętrz. 

W stu procentach naturalne, bezpieczne dla dzieci, zdrowe dla alergików, tłumią hałas 
i doskonale nadają się na ogrzewanie podłogowe. Dostępne są w wielu kolorach, 

spełnią marzenia najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do jedynego specjalistycznego sklepu Domu Korkowego w Szczecinie
poniedziałek – piątek 10.00 – 18.00, sobota 10.00 - 14.00

Studio Dobrej Podłogi
ul .Bohaterów. Warszawy 34/35 , (teren dawnej hali Weglobudu)

Tel .FAX 91 48 47 062, Tel kom. 501 138 913
www.studiodobrejpodlogi.pl
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Znakiem dzisiejszych czasów jest malejąca liczba tematów tabu. Coraz częściej porusza-
my kłopotliwe kwestie z naszego życia prywatnego. Jednak czy rzeczywiście tak chętnie 
mówimy o wszystkim? Wbrew pozorom są tematy, o których wolelibyśmy zapomnieć.

intymny Komfort

R E K L A M A

problemie stref intymnych mówi się głównie za 
zamkniętymi drzwiami gabinetu ginekologiczne-
go. Jednak fakt, iż jest on poruszany to wielki krok 
naprzód – mówi dr Małgorzata Jasiek – Uzar, lekarz 

ginekolog z kliniki Estetic. 
Ginekologia estetyczna to kierunek w medycynie rozwijający się 

równie prężnie jak medycyna estetyczna. W ginekologii też można 
„powiększać, zmniejszać, obkurczać i wypełniać”. Dzięki tym zabie-
gom podnosi się komfort życia kobiety i likwidowane są problemy, 
które często skutecznie pogarszają, jakość ich życia. Do tej pory je-
dynym sposobem rozwiązania intymnych problemów były metody 
operacyjne, które niosły za sobą długi okres rekonwalescencji oraz 
ryzyko komplikacji pooperacyjnych. Idealnym rozwiązaniem dla ko-
biet, które szukają mniej inwazyjnej procedury jest laser MonaLisa 
Touch. 

SUBTELNA REGENERACJA 

Zabieg wykonywany za pomocą MonaLisa Touch służy do rege-
neracji i odmłodzenia narządów płciowych kobiet. W celu podnie-
sienia ich komfortu życia seksualnego, szczególnie po ciąży i po-
rodzie, a także u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, kiedy 
tkanki i narządy intymne ulegają procesom starzenia, związanym 
ze spadkiem poziomu estrogenu. Pacjentki skarżą się na suchość 
pochwy, ból podczas stosunku, podrażnienia objawiające się swę-
dzeniem i pieczeniem. Innym problemem, często przemilczanym 
jest nietrzymanie moczu. Szacuje się, że co czwarta kobieta cier-
pi na tę przypadłość. Nietrzymanie moczu może dotknąć każdą 

z pań niezależnie od wieku. Wynika to między innymi z wrażliwości 
kobiecych narządów na zmiany hormonalne. Leczenie tej dolegli-
wości przy pomocy MonaLisa Touch jest bezbolesne, nie wymaga 
znieczulenia, jest nieinwazyjne i nie wymaga hospitalizacji. Pole-
ga ono na fototermicznym obkurczeniu pochwy, wzmocnieniu jej 
ścianek, powięzi wewnątrzmiedniczej oraz obszaru ujścia cewki 
moczowej.

BEZ CHIRURGA 

Do zabiegu kwalifikuje pacjentkę lekarz ginekolog. Pacjentka 
musi również posiadać aktualne badanie cytologiczne. Zabieg Mo-
naLisa Touch wykonywany jest przy pomocy specjalnej głowicy wy-
posażonej w skaner, który lekarz wprowadza do wnętrza pochwy. 
Laser działa bezpośrednio na jej ścianki powodując mikrourazy 
w śluzówce, co skutkuje powstaniem nowych młodych komórek 
i gruczołów. Wpływa to na gruntowaną przebudowę całej śluzów-
ki pochwy. Zabieg zapewnia obkurczenie i poprawia elastyczność 
pochwy, odbudowę błony śluzowej, poprawę nawilżenia pochwy 
oraz redukcję problemu nietrzymania moczu … i to wszystko bez 
interwencji chirurgicznej.

Laserem MonaLisa Touch można również wykonać plastykę warg 
sromowych. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym. 
W przeciwieństwie do tradycyjnej labioplastyki nie występuje krwa-
wienie, zmniejsza się ryzyko powstawania blizn pooperacyjnych, 
redukcja obrzmienia obszaru zabiegowego oraz dyskomfortu po 
zabiegu. Czas rekonwalescencji jest radykalnie skrócony, a efekty 
zadawalające.

o

promocja
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anim zdecydujemy się na ten rodzaj zabiegu, powin-
niśmy dokładnie rozeznać się w temacie gabinetów 
świadczących takie usługi. Należy mieć pewność, że 
wykona go dyplomowany i doświadczony profesjo-

nalista, gdyż pozbycie się tego rodzaju makijażu jest trudne.
Co należy zrobić gdy jednak makijaż permanentny zostanie 

źle nałożony? Można pigment pokryć innym pigmentem w kolo-
rze  cielistym. Jednak nie da on zadowalających efektów. Obecnie 
w celu skorygowania błędów makijażu permanentnego medycy-
na wykorzystuje działanie światła lasera. Zabiegi te wykonywane 
są przez wykwalifikowanego terapeutę. Laser powoduje emisję 
potężnego impulsu światła, który powoduje stopniowe rozłoże-
nie barwnika pod skórą. Po wykonaniu kilku sesji można znacznie 
zredukować makijaż permanentny. Niestety zabieg  ten jest dosyć 
bolesny i może powodować skutki uboczne, takie jak obrzęk i po-
wstawanie pęcherzy. 

Dlatego też zanim podejmiemy decyzję o skorzystaniu z tego 
rodzaju upiększania bardzo gruntownie i ostrożnie wybierzmy 
gabinet, w którym dokonamy  takiego zabiegu. Warto pamiętać, 
że choć makijaż permanentny doda nam blasku i urody, zostanie 
z nami na bardzo długo.

makijaż permanentny to jeden 
z najbardziej spektakularnych sposobów 
na poprawę urody. aby jednak wyglądał 

efektownie a zarazem naturalnie, 
wymaga wprawnej ręki, fachowej 

wiedzy oraz doświadczenia. 

Bezpieczny 
makijaż

z
Ewelina Bugajska, trener makijażu permanentnego, czołowe miejsce 
w Mistrzostwach Polski w micropigmentacji właściciel Kliniki Urody Bevelin



Szkoła Jogi Ałły i Jurka Jaguckich, ul. Ks. Bogusława X 3, 70-440 Szczecin, tel.91/430 78 62

Joga na Dzień Dobry
Wzmocnione ciało, bystry umysł, pozytywne nastawienie

do siebie i innych. Przygotuj się do całodziennej aktywności
na porannych zajęciach w Szkole Jogi Ałły i Jurka Jaguckich.

Zapraszamy na zajęcia grup początkujących, mieszanych
oraz jogę dynamiczną. Szczegóły w naszej siedzibie,

na stronie www.yoga.szczecin.pl oraz na facebooku.

jodze możemy nauczyć zregenerowania się – 
uważa Ałła Jagucka, nauczycielka jogi ze Szkoły 
Jogi Jurka i Ałły Jaguckich. – Joga pozwala nam 
odkryć mechanizmy, które pomogą na co dzień 

redukować stres. Pomaga nam podchodzić do pracy w sposób, 
który nie działa na nasze zdrowie destrukcyjnie. 

Joga to nie tylko zestaw ćwiczeń, to także filozofia, sztuka i na-
uka. Styl życia opierający się na pozytywnym myśleniu. W jodzie 
jesteśmy w pełni świadomi tego, co robimy. Modelujemy sylwet-
kę, wzmacniamy ciało, ale przede wszystkim uwalniamy się od na-
pięcia psychicznego, wyciszamy.

Pierwsza ważna rzecz, to pozycja w jakiej siedzimy, czyli asana. 
Wystarczy usiąść z prostym, wyciągniętym kręgosłupem i od razu 
czujemy jakby wchodził w nas nowy duch. 

– Od tego miejsca uczymy się poruszać całym ciałem. – tłuma-
czy Ałła Jagucka. – Dłonie stopy, biodra, barki. Rozciągamy każdą 
część ciała, czujemy jak krew zaczyna krążyć. 

Ćwiczenia fizyczne to jedno, oddech to drugie.

– Joga uczy nas prawidłowo oddychać. – kontynuuje nauczy-
cielka. – Niestety w dzisiejszych czasach zapominamy o tym. Nie 
oddychamy pełną klatka piersiową. Jesteśmy często rozdygotani. 
Joga to wyrównuje. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe zwane 
paranajama likwidują napięcia w ciele, dotleniają je i odprężają. 
Dodatkowo ten rodzaj rozluźnienia zachodzi w naszych głowach. 

Prawidłowy oddech w połączeniu z ćwiczeniami fizycznymi po-
woduje, że zaczynamy się uśmiechać. Przestajemy być poirytowa-
ni. Do sytuacji stresowych podchodzimy… bezstresowo.

Jak każde ćwiczenia joga też potrzebuje zarezerwowania dla 
siebie odrobiny czasu. Tylko jak go znaleźć?

- Decyzja o tym czy chcemy ćwiczyć jogę zależy wyłącznie od 
nas samych. Zachęcam, ale nie naciskam – tłumaczy z uśmiechem 
instruktorka jogi. – Jednakże, trzeba sobie zdać sprawę, że życie 
w ciągłym stresie nas po prostu zabija. Nie unikniemy stresu, ale 
możemy nauczyć się go zwalczać inaczej ten pęd, prędzej czy póź-
niej, zagoni nas w kozi róg. Tak naprawdę wystarczy godzina dzien-
nie jogi, by nauczyć się żyć na nowo.                                               ad

nikt nie jest wolny od stresu. czy będzie to gospodyni domowa, która zajmuje się 
dziećmi i domem, pracownik biurowy czy właściciel wielkiej firmy zatrudniającej 

tysiące osób. Jednym z najlepszych sposobów na walkę ze stresem jest joga.

drugi oddech

R E K L A M A
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spółczesna kosmetologia wymyśliła Cosmosoft, 
wygodny i niezawodny likwidator tkanki tłusz-
czowej. To jedyne urządzenie, które usuwa pod-
skórną tkankę tłuszczową i trzewną. Wytwarza 

pole magnetyczne, które likwiduje komórki tłuszczowe. Zabiegiem 
towarzyszącym jest drenaż limfatyczny. Masując wybrane części na-
szego ciała usuwa zalegający tłuszcz przez stymulowanie kanałów 
wapniowych.

– Działamy polem magnetycznym o niskiej, bezpiecznej dla na-
szego organizmu częstotliwości 50 Hz na nogi, pupę, brzuch i ra-
miona – wyjaśnia Małgorzata Figurska, właścicielka Lady Fitness & 
Beauty, w którym się takie urządzenie znajduje – Powoduje to roz-
bijanie komórek tłuszczowych w naszym organizmie, tych znajdują-
cych się pod skórą, a także tych, które przyczyniają się do otłuszcze-
nia narządów wewnętrznych: wątroby, żołądka czy nerek.

Cosmosoft jest bardzo bezpiecznym zabiegiem. Jedynymi prze-
ciwwskazaniami jest ciąża, posiadanie rozrusznika serca i ciężka cho-
roba. W ostatnim przypadku niezbędna jest konsultacja z lekarzem.

– Przez to, że urządzenie wykorzystuje drenaż limfatyczny, nie jest 
wyłącznie przeznaczone dla osób walczących z nadwagą – tłumaczy 
Małgorzata Figurska. – Bardzo dobrze ujędrnia skórę, likwiduje cel-
lulit, jest świetny dla osób w trakcie kuracji hormonalnych, dla pań 
z dolegliwościami menopauzy, czy chcących odzyskać sylwetkę po 
ciąży. Daje też bardzo fajne efekty w przypadku otyłości brzusznej, 
zarówno u panów jak i u pań.

Żeby uzyskać upragniony efekt najlepiej wziąć dwanaście zabie-
gów. Dzięki takiemu maratonowi można stracić nawet dwa rozmia-
ry! – Czasem wystarczy jeden seans, by zauważyć różnicę. Po jednej 
godzinie zmniejsza się np. obwód uda, brzucha czy ramienia, nawet 
o 2, 3 centymetry, skóra jest bardziej jędrna, cellulit zdecydowanie 
mniejszy.

Utrata zbędnego tłuszczu, ładnie wymodelowana sylwetka, pła-
ski brzuch. Dodatkowym atutem Cosmosoftu jest jeszcze jedno. 
W trakcie zabiegu całkowicie się relaksujemy. Jest nie tylko poży-
tecznie, ale bardzo przyjemnie.                                                            ad

wyobraźmy sobie, że przez godzinę 
leżymy na wygodnym łóżku, ubrani tylko 
w skafander przypominający dolną część 
stroju astronauty. przez ciało przechodzi 
przyjemny impuls, który delikatnie masuje 

nasze nogi, brzuch i pupę a my… 
tracimy zbędne kilogramy.

magnetyczne 
odchudzanie

w



 AURELIA KALICZYŃSKA
zaprasza swoich “starych” i nowych pacjentów

do gabinetów w:

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

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

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

ul. Mickiewicza 172/3, 71-200 Szczecin, tel. 666 732 666, 666 525 222, e-mail: estedent.eu@gmial.com, www.estedent.eu
Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel.  796 555 222, 957 819 973

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
stomatologia estetyczna Iwona Pawlak
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Moja twarz straciła blask i jest poszarzała. Jak odświeżyć / na-
wilżyć zmęczoną twarz po zimie?

Zima jest porą roku, kiedy najwięcej czasu spędzamy w zamknię-
tych pomieszczeniach, a wyjście na zewnątrz przy niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych negatywnie wpływa na jakość skóry. 
Ogrzewane suche powietrze, mroźny wiatr, ujemne temperatury, 
brak dotlenienia powoduje, że nasza cera staje się szara, zmęczo-
na, przesuszona, niedotleniona. Polecam zabiegi z zastosowaniem 
iniekcji kwasu hialuronowego oraz specjalnie stworzonych do tego 
celu „koktajli” witaminowych. W celu jak najlepszego wykorzysta-
nia nawilżającego potencjału substancji aktywnych należy wybrać 
terapie pozwalające na dostarczenie ich bezpośrednio do skóry 
właściwej, omijając barierę naskórkową. Aby odświeżyć, nawilżyć 
skórę zalecam: mezoterapię iniekcyjną, mezoterapię mikroigłową 
– Dermapen, zabiegi bezigłowe Intraceuticals czy Oxygeno. Róż-
norodność terapii pozwala na indywidualne podejście do pacjenta 
i dobranie odpowiedniej formy dla każdego. Aby wzmocnić tera-
pię np. nawilżającą można zastosować szeroki wachlarz zabiegów, 
które można ze sobą połączyć (np. Dermapen / OxyGenego + In-
traceuticals) po to, aby móc uzyskać możliwie najbardziej zadawa-
lający efekt.

Mam problem z nadmiarem tkanki tłuszczowej na udach oraz 
skórkę pomarańczową. Jak skutecznie pozbyć się tego problemu? 
Czy uda mi się go pozbyć jeszcze przed latem?

Wiosna to idealny, ale również i ostatni moment, by przygotować 
ciało na lato. „Nieestetyczne rozłożenie tkanki tłuszczowej” oraz 
zmiany patologiczne o charakterze obrzękowo – włóknistym wy-
stępujące w obrębie tkanki łącznej podskórnej ud czy pośladków, 
to częste problemy z jakimi zmaga się większość kobiet. Pomocne 
są tu zabiegi, które poprawiają mikrokrążenie, jednocześnie roz-
bijają skupiska komórek tłuszczowych oraz pomagają usunąć ich 
zawartość przez naturalne procesy metaboliczne przebiegające 
w organizmie. Exilis oraz Kryolipo to zabiegi, które sprostają temu 
zadaniu i pomogą rozwiązać problem (szczególnie w obszarze ud). 
Warto też uzupełnić terapię o zabiegi karboksyterapii, mezoterapii 
lipolityczno – flebotonicznej czy masażu endermologicznego. Od-
powiednio dobrane zabiegi pozwolą rozprawić się z komórkami 
tłuszczowymi oraz cellulitem, dotlenią, odżywią i poprawią ukrwie-
nie skóry. Proponowane zabiegi to przykład wielopoziomowego 
oddziaływania na tkanki, będącego podstawą sukcesu kształtowa-
nia pięknej sylwetki ciała. 

Mam na twarzy szpecące blizny po trądziku. Jak się ich pozbyć?
Trądzik młodzieńczy jest jedną z najczęstszych schorzeń skóry, 

z jaką zmaga się 80% osób w wieku 18-24 lat. Niestety tworzenie 
się blizn jest naturalnym procesem gojenia się skóry, wynikającym 
z uszkodzenia tkanki. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla 
tego problemu jest laser frakcyjny. Aby spłycić blizny należy w spo-
sób selektywny oraz w kontrolowanych warunkach uszkodzić skórę 
po to, aby zmusić organizm do prawidłowej regeneracji. Istotne jest 
to, że laser frakcyjny nie uszkadza całej jej powierzchni. Działanie 
lasera generuje regularne i przewidywalne mikrouszkodzenia, po-
zostawiając obszary nieuszkodzonej skóry. W konsekwencji proces 
gojenia i regeneracji uszkodzonych fragmentów zachodzi bardzo 
szybko, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo zabiegów. Aktual-
nie najbardziej efektywne w przypadku blizn potrądzikowych są 
zabiegi pomostowe kilku terapii frakcyjnych podczas jednej sesji 
zabiegowej – tzw. „bridgetherapy”. Osobiście polecam i stosuję 
w swojej praktyce lasery w pełni bezpieczne, z niezbędnymi certy-
fikatami jakości: laser frakcyjny Encore DeepFX Active FX (bridge-
therapy), laser frakcyjny Mosaic HP czy laser frakcyjny Harmony XL 
iPixel. Głębokość, rodzaj blizny, pora roku, okres rekonwalescencji 
to tylko kilka z czynników, które mają wpływ na rodzaj terapii. Przed 
podjęciem decyzji o poddaniu się zabiegom w celu zlikwidowania 
blizn potrądzikowych niezaprzeczalnie należy skonsultować się ze 
specjalistą.

Od wielu lat zmagam się z ogromnym kompleksem – garbatym 
nosem. Mam wrażenie, że kompletnie nie pasuje do mojej twarzy. 
Odwlekam decyzję o operacji plastycznej – niestety nie jestem na 
nią gotowa. Ostatnio słyszałam o małoinwazyjnej korekcie kwa-
sem hialuronowym. Czy ta metoda jest naprawdę skuteczna? I jak 
długo utrzymuje się jej efekt?

Zasadniczo korektę nosa wykonuje chirurg plastyczny procedurą 
operacyjną. Istnieje możliwość korekty kształtu nosa przy pomocy 
kwasu hialuronowego lub hydroksyapatytu wapnia. W wielu przy-
padkach może być alternatywą dla operacji. Musimy jednak pa-
miętać, iż nie są to zmiany trwałe, nie korygują one przyczyn zmian 
kostnych lub chrzęstnych, powodują jednak istotne optyczne efek-
ty zmiany kształtu nosa.

Obszar zabiegowy jest dokładnie znieczulony miejscowo. Pre-
parat zostaje wprowadzony za pomocą kaniuli lub igły. Korygu-
jąc tzw. „garbek” preparat podawany jest zarówno przed jak i za 
„garbkiem” w celu wyrównania wyniosłości. Dodatkowo preparat 
aplikuje się w odpowiednie struktury, co daje efekt delikatnego 
uniesienia „czubka nosa”. Cały zabieg trwa około 15-20 minut, 
a efekt estetyczny widoczny jest natychmiast. Korekta jest prak-
tycznie bezbolesna, a ewentualne efekty uboczne to zasinienie 
w miejscu wkłucia. 

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

dr n. med. piotr zawodny
lekarz medycyny estetycznej

ekspert
radzi…
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mottem makijażu ślubnego powinno być hasło „Jakość, nie ilość”, bowiem 
pierwszoplanową rolę gra panna młoda a nie makijaż, który nosi. i tyle, ile jest pań, 

tyle można zrobić różnych makijaży. w tym sezonie proponujemy trzy. 

naturalnie zmySłowa 
Panna młoda

Makijaże i zdjęcia: Dorota Kościukiewicz-Markowska www.palackolorow.pl

makijażu naturalnym zalecane są kre-
mowe cienie w barwach cynamonu, 
piasku, złota, różu i perły. Lekkości 
nadają delikatnie pomalowane rzęsy 
i usta w kolorze delikatnego różu. 

W makijażu zmysłowym głównym 
punktem są czerwone usta. Ich do-
pełnieniem są oczy w kolorze kilku 

odcieni fioletu i grubej fioletowej kreski na całej długości oka. 

Dolna powieka jest muśnięta perłą, a rzęsy są pomalowane deli-
katnie, tak, by całość nie była groteskowa.

Makijaż elegancki przede wszystkim podkreśla oczy. Do ich 
pomalowania używa się kilku odcieni butelkowej zieleni, przez 
stare złoto, jasne złoto i perłę. Dopełnieniem makijażu jest czarna 
kredka. Na dolnej powiece warto zaaplikować kredkę w środku, 
na którą jednak mogą sobie pozwolić panie z dużymi oczami. 
Brwi są zaczesane transparentnym żelem, usta pociągnięte jasną 
perłą.

w
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pojawia się w bardzo ważnym momencie życia. Jest przy nas czasem cały rok. spełnia 
marzenia, niemożliwe czyni możliwym. a wszystko po to, byśmy przez jeden dzień 

czuli się naprawdę wyjątkowo. kim jest ta ważna osoba? to wedding planner, 
czyli konsultant od planowania ślubów. 

Perfekcyjny ślub

Polsce do niedawna tradycją było, że 
wszelkimi przygotowaniami do ślub-
nej uroczystości zajmuje się rodzina, 
obojętnie czy chodzi o załatwienie 
orkiestry, znalezienie sali weselnej, 
wybranie sukni ślubnej, czy zamó-
wienie tortu. Do głowy nie przyszłoby 
nikomu zaangażować do tych spraw 

obcej osoby, która zajęłaby się tymi wszystkimi szczegółami i bądź, 
co bądź, musiała wkroczyć w nasze prywatne życie. Z czasem myśle-
nie zaczęło się zmieniać. Nie mamy ochoty tracić cennych chwil na 

bieganie w amoku przed wyznaczoną datą, wolimy oddać sprawy 
w profesjonalne ręce.

WSPóLNY ROK

– Na pierwszym spotkaniu z parą młodą przeprowadzam ankietę, 
żeby dowiedzieć się, jakie przyszli małżonkowie mają oczekiwania, 
żeby poznać ich preferencje i wizję ślubu. Na tej podstawie wiem 
co zaplanować – mówi Alicja Grzesiek, konsultant ślubny. – Tak na-
prawdę załatwiam wszystko, od a do z. Począwszy od znalezienia 
sali na wesele, przez to jak goście będą usadowieni przy stole, aż 

w
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po bierzmowanie dla młodych. Przyznaje, że najwięcej do powie-
dzenia mają zawsze panny młode. Panowie są raczej bierni, niespe-
cjalnie się wtrącają.

Przygotowania do ślubu trwają niekiedy rok a nawet dłużej. 
– Naprawdę nie ma w tym nic niezwykłego – zapewnia Paulina 

Ulińska, dekoratorka ślubna. – Zdarzyło mi się, że jedna para mia-
ła podpisaną ze mną umowę na dekoracje na półtora roku przed 
ślubem. 

– Ale zdarzają się tez spontaniczne akcje – dodaje Sylwia Grze-
siek. – Raz miałam do zorganizowania ślub na zaledwie dwa miesią-
ce przed wyznaczoną datą. Czasu bardzo mało, ale nie ma rzeczy 
niemożliwych. 

CZŁOWIEK OD WSZYSTKIEGO

Konsultant ślubny do czasu ceremonii zajmuje się wszystkim 
sam, planowaniem, załatwianiem. Współpracuje ze stałymi firmami 
i osobami, czy będą to salony z sukniami ślubnymi, fotograf, czy 
restauracja zapewniająca catering. W trakcie samego ślubu i wese-
la, korzysta z pomocy kilku, zaufanych, osób. Podczas przygotowań 
musi brać pod uwagę różne życzenia pary młodej, niekiedy dość 
oryginalne. Dochodzi też do zaskakujących sytuacji.

– Podczas jednej ceremonii wydarzyło się coś na co nie miałam 
wpływu, gdyż zostało zorganizowane bez mojego udziału – opowia-
da z uśmiechem konsultantka ślubna. – Pan młody załatwił samoloty, 
które podczas ceremonii na niebie zakreśliły piękne serce. Wszyst-
ko bardzo fajnie, tylko wydarzyło się w trakcie trwania uroczystości 
coś, co odrobinę zdezorientowało uczestników ślubu. Innym razem 
musiałam szukać na gwałt bryczki z koniem, gdyż młoda para bar-
dzo chciała pojechać zaprzęgiem konnym do ślubu. Wszystko było 
już praktycznie zaplanowane, ale koń miał kontuzję a do ślubu zo-
stało zaledwie parę godzin. Znalazłam bryczkę, co prawdę w stylu 

westernowym, ale wszystko odbyło się według planu – dodaje ze 
śmiechem. Rola dekoratora jest także niezbędna, bowiem każdy 
ślub musi mieć wyjątkową oprawę.

– Słucham sugestii moich klientów i osadzam je w rzeczywisto-
ści, bo nie zrobimy w zamku królewskim… leśnej dekoracji – mówi 
z uśmiechem Paulina Ulińska. - Rozmawiam z moimi klientami, po-
kazuję co pasuje a co nie, prezentuję próbki tkanin, robię projekty. 
Jestem po to by pomóc.

NIEBIESKI KOSZYCZEK

Obecność osoby planującej ślub jest niezbędna także w czasie 
trwania samego wesela. Trzeba przypilnować czy wszystko idzie 
zgodnie z planem, czy goście siedzą w wyznaczonych miejscach, 
czy suknia panny młodej nadal jest na swoim miejscu…

 – Świetną sprawą jest koszyczek pierwszej pomocy – zapewnia Ali-
cja Grzesiek. – Podczas wesela dochodzi do różnych niezaplanowa-
nych sytuacji. A to suknia panny młodej nagle pęknie w niewygod-
nym miejscu i trzeba szybko ją zszyć, a to któraś z pań będzie chciała 
szybko poprawić rozmazane oko. W takim koszyczku znajdziemy 
wszystko, od igły z nitką, poprzez tabletki przeciwbólowe, wkładki 
higieniczne po zestaw do makijażu. Wszystko po to, by goście i pań-
stwo młodzi nie musieli się o nic martwic, dosłownie o nic!

Co roku w temacie ślubów modny jest inny kolor. Ten rok ma 
być… niebieski

– Granat, kobalt, błękit, turkus o nazwie Tiffany Blue, te kolory są 
modne w 2014 roku – wymienia Paulina Ulińska. – Zarówno w deko-
racjach jak i w sukniach ślubnych modne są koronki. Do tego papie-
rowe ozdoby, które zapoczątkował Karl Lagerfeld podczas jednego 
ze swoich pokazów mody. Klimat – najlepiej z lat 20’- 30’. Ale oczy-
wiście jesteśmy przede wszystkim od tego, aby spełniać wszystkie 
nawet te najbardziej oryginalne marzenia państwa młodych!

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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Odważne dekolty, odkryte plecy, koronki i proste fasony. w tym roku panna
młoda jest jednocześnie elegancka i zmysłowa. popularne „bezy” i „princessy” 
powoli odchodzą w zapomnienie. przesadny przepych i nadmiar dodatków nie 
jest już dobrze widziany na ślubnym kobiercu. im mniej, tym lepiej. Jedno jest 

niezmienne - suknia panny młodej pozostaje… biała.

nowa Panna młoda

Anna Kara
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Anna Kara

Agnes Pronovias

Elizabeth Passion Annais



Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej
Pani Izabela ubiera sie kobieco i klasycz-
nie. Elegancką prostotę przełamują dodatki 
„z pazurem”: torba i szal w panterkę, błysz-
cząca ozdoba na golfie sukienki. Mocnym 
elementem zwracającym uwagę są buty na 
wysokiej platformie świetnie wydłużające 
nogi. Prostota i nacisk na szczegóły to cechy 
charakterystyczne ubioru Pani Izy. Odważnie, 
ale z umiarem.

W tym cyklu dwoje szczecińskich projektan-
tów: Kasia Hubińska i Arek Prajs poszukują 
ciekawych i niebanalnie ubranych szczeci-
nian. Bądźcie czujni, gdyż kiedyś do udziału 
w sesji mogą zaprosić także i Was…

Izabela Fortuniak jest z wykształcenia bio-
logiem. Szczęśliwa posiadaczka kilku psów 
i kotów, działa w Szczecińskim Towarzystwie 
Opieki nad Zwierzętami. Choć na co dzień 
pracuje w branży obuwniczej jest wielką mi-
łośniczką sukienek. Uważa, że kobiety nie po-
winny o nich zapominać na co dzień. 



Grzegorz Żółkiewicz jest przedsiębiorcą 
z branży odzieżowej. Z zamiłowania artysta 
malarz, posiada własne portfolio występując 
pod pseudonimem Avryn. Wytrawny smakosz 
win, robi je sam i kolekcjonuje rocznikami. 
Ubiór ma dla niego ważne znaczenie, dlatego 
starannie dobiera konfekcję, szyje i projektuje 
na zamówienie, 

Arkadiusz Prajs, projektant mody męskiej
Od razu widać, że pan Grzegorz to artystyczna 
dusza. Obie stylizacje są bardzo ciekawe i od-
ważne. Spodnie z pionowymi zamkami wydłu-
żają sylwetkę, luźne lekko poprute wdzianka 
dodają charakteru, a wysokie lakierowane 
buty rodem z filmu „Matrix” to już przysłowio-
wa szczypta ekstrawagancji. Pan Grzegorz nie-
wątpliwie jest indywidualistą i posiadaczem 
bardzo oryginalnego stylu.

Kolację dla naszych bohaterów 
ufundowała restauracja Biała Trufla

Restauracja Biała Trufla
Aleja Jana Pawła II 45 Szczecin

pon. - zamknięte
wt. - sob. 12 - 22

niedz. 13 - 20

www.biala-trufla.pl

Rezerwacje:
+48 884-908-445

biala-trufla@wp.pl





zkoła jest kontynuacją programu wychowawczo
-edukacyjnego Przedszkoli Promyk.

– Jest to odpowiedź na potrzeby rodziców, 
którzy chcieli, aby ich dzieci kontynuowały 
naukę w miejscu, które już znają, do którego 
mają zaufanie i które oferuje najwyższe stan-
dardy nauczania oraz dostęp do najlepszej 
kadry pedagogicznej – wyjaśnia Helena Grzy-

wacz, dyrektor szkoły. – Oczywiście jesteśmy miejscem, które bar-
dzo chętnie przyjmie także nowych uczniów. 

W „Promyku” dzieci mają czas zarówno na naukę, jak i na rozwi-
janie pasji.

– Głównym celem kształcenia jest łagodne wprowadzenie 
w świat wiedzy, dbałość o harmonijny rozwój intelektualny, etycz-
ny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. – tłumaczy dyrektor. – Naszym 
zadaniem jest odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień 
uczniów i tworzenie ku temu odpowiednich warunków. 

Szkoła, oprócz realizacji podstawy programowej, oferuje naj-
młodszym liczne koła zainteresowań, zajęcia muzyczne i sportowe. 
Działa tu także Klub Kreatywnego Myślenia.

 – Podstawą tego autorskiego programu jest twórcza zabawa ko-
rzystania z różnych źródeł informacji: książek, internetu, doświad-
czeń innych osób, szukania odwołań do literatury, muzyki, teatru 
– opowiada Helena Grzywacz. – Dzieci podczas zajęć mają okazję 
aktywnie tworzyć – budować makiety, robić projekty, malować, or-
ganizować małe formy sceniczne. 

Szkoła stawia także na naukę języków obcych: niemieckiego 
i przede wszystkim angielskiego. Placówka posiada 20-letnie do-
świadczenie w nauczaniu języków obcych małych dzieci. Współ-
pracuje z Cambridge English Language Assessment, co daje naj-
młodszym możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu 
językowego wydawanego przez Uniwersytet w Cambridge. I tak, 
na poziomie drugiej klasy szkoły podstawowej dzieci uzyskują cer-
tyfikat YLE Starters, na poziomie czwartej klasy YLE Movers, a na 
poziomie szóstej klasy YLE Flyers.

s
czy rzeczywiście szkoła może być drugim domem? niepubliczna szkoła podstawowa 

„promyk szkoła Jak Dom”, słowo „dom” ma nie tylko w nazwie. to nowoczesna 
placówka edukacyjna, która również daje swoim uczniom poczucie 

bezpieczeństwa i komfortu edukacji.

Szkoła jak dom

Dorota Zawadzka, psycholog rozwojowy, 
telewizyjna „Superniania”

Czy komfortowe warunki domowe, ja-
kie zapewniają Przedszkola Promyk jest 
ważne także w szkole?

Zarówno przedszkole, jak i potem szko-
ła to miejsce, w którym nasze dzieci spę-
dzają dużo czasu. Ważne jest więc, aby 
dobrze się tam czuły. Nie mam na myśli sa-

mej nauki czy zabawy, ale wszystko inne. Kolor ścian, zapach, 
to wszystko co składa się na atmosferę panującą w danym 
miejscu. Dzieci bardzo zwracają na to uwagę i czasem pozor-
nie drobiazg może zadecydować o tym, czy kilkulatek chętnie 
idzie do przedszkola bądź szkoły, czy wręcz przeciwnie. 

Łagodne wychowanie, emocjonalne i indywidualne po-
dejście do każdego dziecka. Małe klasy, dużo zajęć poza-
lekcyjnych. Co powie Pani osobom, które twierdzą, że szkoła 
powinna być... szkołą życia, miejscem które ma hartować, 
a nie chronić?

Powiem, że uczymy się życia niezależnie od tego gdzie je-
steśmy i co robimy. W życiu niewskazane są skrajne emocje 
i doznania. Mówię tu za siebie, bo wiem, że są ludzie, którzy 
nie potrafią funkcjonować bez wysokiej dawki adrenaliny. Tak 
już jest. Jestem zdania, że należy stworzyć dziecku środowi-
sko zarówno bezpieczne, jak i takie, w którym musi czasem 
zmierzyć się z sytuacjami trudnymi. Oczywiście te „trudności” 
powinny być swoim poziomem dostosowane do wieku dzie-
ci. Na przykład umiejętność podejmowania decyzji, radzenia 
sobie z krytyką własnych poczynań, z pewnością jest dziec-
ku potrzebna i można jej uczyć już w przedszkolu. Niepo-
rozumieniem jest jednak sytuacja, w której przyzwala się na 
agresję pomiędzy dziećmi oraz tą skierowaną na dzieci przez 
dorosłych. Z dziećmi trzeba rozmawiać, a nie na nie krzyczeć, 
wysłuchiwać i dawać argumenty, a nie jedynie nakazy i zaka-
zy. To zdecydowanie wymaga więcej uwagi i skupienia się 
na dziecku ze strony nauczycieli. Łatwiej osiągnąć właściwe 
efekty w sytuacji mniej licznych klas i różnorodnych rodzajów 
aktywności poznawanych przez przedszkolaki czy uczniów.
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egetarianizm – rodzaj praktyki (w sen-
sie świadomej i celowej działalności 
człowieka), charakteryzującej się wy-
łączeniem z diety mięsa (w tym ryb 
i owoców morza); może również wią-
zać się z unikaniem innych produktów 

pochodzących z uboju zwierząt np. smalcu… (za Wikipedią)
To straszne! Unikać smalcu? To na czym mam usmażyć schabo-

wego, czym posmarować świeży, razowiec? Jestem mięsożercą i je-
stem z tego dumny, a czasem nawet najedzony. Zastanawia mnie 
od dawna ile jest w wegetarianiźmie mody, trendów, ile prawdzi-
wej, z serca płynącej potrzeby organizmu? Daleki jestem od oce-
ny i wartościowania takiego trybu życia. Jedyne co mi pozostaje 
wobec wegetarian to zamyślenie nad ich losem. Święta Wielkiej 
Nocy przy sałacie i kotlecie sojowym nie pociągają mnie ani tro-
chę. Trudno mi wyobrazić siebie zajadającego ćwikłę bez pasztetu 
lub schabu naszpikowanego słoninką, suszoną śliwką i czosnkiem. 
Nawet sałatka warzywna, a i owszem, ale z kawałeczkami mięska 
drobiowego smakuje raźniej i dostojniej.

Mamy kwiecień, najwyższa więc pora zacząć sezon na ogród-
kowe dymienie. Mniej więcej rok temu znajomi zaprosili mnie na 
grillowanie… wegetariańskie! Zasada była prosta: ani kawałeczka 
mięsa na ruszcie. W pierwszej chwili chciałem zabrać ze sobą ka-
napki z kotletem przeczuwając, że będzie mi burczeć w brzuchu. 
Kiedy jednak zobaczyłem te kolorowe szaszłyki z przedziwnych 
warzyw i owoców, plastry bakłażana, cukinii, ziemniaczki zapiekane 
z serami i ziołami, podbrązowione pomidorki, zrumienioną papry-
kę… Ha! Co tu dużo mówić przekonali mnie – mięsoluba i kolorami 
i zapachem i nade wszystko smakiem niezwykłym. Okazuje się, że 
można biesiadować bez mięsa, podobnie zresztą można się bawić 
bez alkoholu, tylko po co?

Ucztę ową wspominam miło i smakowicie. Ten wspaniały efekt 
kulinarny wegetariańskie grillowanie zawdzięczało pomysłowości 

kucharzy. Nie obawiali się eksperymentów zarówno z warzywami, 
jak i z przyprawami. W dobie wszechwiedzącego „pana Google’a” 
inspiracje mamy na wyciągnięcie myszki. Przyznam, że nie pociąga 
mnie kuchnia ściśle według przepisów. Wśród garów uwielbiam 
odrobinę szaleństwa i improwizacji. Mój rosół za każdym razem jest 
inny i nie dążę uparcie do jakiegokolwiek wzorca. Grillowanie bez-
mięsne otwiera nam ogromne pole do popisu, stwarza możliwości 
eksperymentowania i tworzenia zupełnie nowych kompozycji sma-
kowych. Zioła, sery, warzywa i owoce zamiast karkówki i kaszanki? 
A czemu nie, jeśli przyrządza się je z wyobraźnią i polotem?

Późna tegoroczna Wielkanoc sprzyja temu co w biesiadzie ce-
nię szczególnie – spożywaniu darów bożych na świeżym powietrzu. 
Wielokroć wspominałem o cudownych właściwościach żeliwnego 
garnka zawieszonego nad ogniskiem, z węgierska zwanego bo-
graczem, chwaliłem najzwyklejszą kiełbasę zwyczajną osmaloną na 
patyku nad wiosennym ogniskiem. Dziś dołączę do tego pochwałę 
wegetarianizmu. Tego z grilla oczywiście. I niech w poszukiwaniach 
nowych smaków jedynym ograniczeniem będzie wyłącznie nasza 
własna wyobraźnia. Pamiętajmy jednak o żelaznych zasadach, bez 
przestrzegania których, miast sytości i zadowolenia, na własnej twa-
rzy zobaczymy rozczarowanie. Zasady są proste i nie jest ich wiele. 
Po pierwsze warzywa i owoce przed grillowaniem marynujemy po-
dobnie jak mięso. Marynata z ziół, soku cytryny, czy nawet wina tyl-
ko podkreśli smak i uwydatni aromaty. Po drugie i ostatnie, warzywa 
i owoce grillujemy krótko i zwięźle. Ot i cała wiedza tajemna.

I nie będę się mądrował o aspektach zdrowotnych wegetariań-
skiego szaszłyka, czy pieczonego ziemniaka z jogurtowo-czosnkowym 
sosem. Są od tego specjaliści. W tym roku stawiam na grillowane 
witaminy… no, może z plasterkiem dobrze zapeklowanej wieprzo-
winki?

Ech… Wiosna! Dobrze, wezmę grabie i pójdę do ogródka. Tego 
na Deptaku Bogusława, wszak sezon czas zacząć.

Szymon Kaczmarek

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

mięsożerny 
wegetarianin
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laczego akurat pizza jest tak niesamowita, 
że wszyscy ją jedzą? – zastanawia się Mariusz 
Kuzio, szef kuchni Trattoria Toscana. – Moim 
zdaniem fenomen tej potrawy tkwi w jej pro-
stocie. Prawdziwa włoska pizza, jaką i my robi-
my, oprócz ciasta, sera i sosu pomidorowego, 
składa się z niewielu dodatków. Podstawą są 
świeże składniki. Dzięki prostej formie zawsze 

wyczuwamy ich smak. I chyba dlatego tak ją lubimy, pomimo iż nie 
jest wyszukanym daniem.

Zgadza się, pizza jako upieczony zbożowy placek z dowolnym 
składnikiem na górze jest potrawą nieco… banalną. I do tego na sa-
mym początku swojego istnienia uchodziła za przysmak wśród wło-
skiej biedoty z przyczyn prozaicznych. Pizza to w końcu sztandarowe 
danie z cyklu „coś z niczego”. Narodziła się w Neapolu a do „wiel-
kiego świata” trafiła w XIX wieku. Prawdziwą legendą obrosła wizyta 
włoskiej pary królewskiej Humberta I z małżonką Małgorzatą Sa-
baudzką w Neapolu. W 1889 r. kucharz Reallaele Esposito przygoto-
wał dla gości trzy rodzaje pizzy. Jedna z nich szczególnie zachwyciła 
królową. Jej uwagę przykuła kolorystyka pizzy, nawiązująca do flagi 
zjednoczonych Włoch. Spód pizzy pokryty był białymi plastrami sera 
mozarella, czerwonymi pomidorami i zielonymi liśćmi bazylii.

– Mozarella, południowe pomidory (z polskich nadają się wyłącz-
nie malinówki) i ciasto, ale bardzo cienkie – tak wygląda klasyczna 
włoska pizza – prezentuje szef kuchni. – Oczywiście wszystko musi 
być świeże i jeśli to możliwe oryginalne, czyli włoskie.

Do tego nasz przepyszny placek nie może być przygotowywany 
w byle piekarniku. Musi być piec.

– Żeby nasza pizza była wyjątkowa i smakowała idealnie, spro-
wadziliśmy piec z włoskiej Modeny – wyznaje Jolanta Juszczak, 

właścicielka Trattoria Toscana. – Podróżujemy z mężem do Włoch 
regularnie. Podpatrujemy jak to robią najlepsi i staramy się zaszcze-
pić to w naszej restauracji. Dlatego też pizza musi być identyczna 
jak ta, którą jemy w słonecznej Italii.

Pizza ma też dar jednoczenia ludzi. Jej prosty skład, dowolność 
składników i niebanalny kształt oraz sam sposób jedzenia, czyli rę-
koma, powodują, że wszyscy wobec niej są równi.

– Włoska kuchnia jest po prostu pyszna, a pizza jest tego najlep-
szym przykładem – stwierdza z uśmiechem Jolanta Juszczak. – Czuć 
w niej słońce, temperament. Samo jedzenie już wywołuje radość.

KUlinaria68 
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to prawdopodobnie najpopularniejsze danie na świecie, jeśli nie na pewno. nikt nie wie 
tak naprawdę na czym polega fenomen tego kulinarnego dzieła, ale nie potrafimy się 

mu oprzeć. Dzieci i dorośli. wszyscy kochają pizzę.

aUtOR: aneta DOLeGa / FOtO: JaROsław Gaszyński
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ropaguje Pan muzykę dawną. Co się kryje pod 
tym pojęciem? Muzyka klasyczna nie jest toż-
sama z dawną? 

- I tak, i nie. Mamy tendencję do szufladkowa-
nia muzyki. A muzyka dawna to po prostu coś, 
co było kiedy nas nie było. Bo nie jest prawdą, 
że muzyka jest ponadczasowa. 

- Rozumiem, że chodzi o to, że w każdej 
epoce kompozytorzy tworzyli ją dla współczesnych, w tamtych 
określonych warunkach, na określonych instrumentach. I to jest 
niepowtarzalne.

-  Tak, to jest klucz do muzyki dawnej. Gramy dzisiaj na skrzypcach 
i myślimy, że skrzypce od 300 lat nie uległy zmianie, jak Stradivari 
je zbudował. Ale od 100 lat je przerabiano, dodawano pewne ele-
menty konstrukcyjne, by grywać w dużych salach koncertowych na 
wiele tysięcy miejsc. Zyskały nośność, ale straciły delikatność i wraż-
liwość. Zatem grając na oryginalnych XVIII - wiecznych instrumen-
tach dopiero wtedy sięgamy do pierwowzoru estetycznego. My 
gramy na trąbkach bezwentylowych, nie używamy fortepianów, ale 
pianoforte z przełomu oświecenia i romantyzmu. Gramy na klawe-
synach, na których grywał Bach i skrzypcach, których używał Vivaldi. 
On nie miał takich skrzypiec jakie dzisiaj są w filharmonii. To jest 
subtelna różnica, ale jest. Inna barwa, inny kolor, temperatura.

- Różnica pomiędzy muzyką klasyczną, a dawną polega zatem 
nie tylko na repertuarze, ale wykonawstwie. 

- Tak, unikamy anachronizmów, np. kiedy instrument zbudowano 
w końcu XIX wieku to nie mógł na nim grać ani Bach, ani Chopin. Bo 
Chopin grał na Pleyelu, więc sięgamy do muzeum w Lipsku i przy-
wozimy ten fortepian. Po to, aby usłyszeć jak rzeczywiście tamta mu-
zyka brzmiała na oryginalnych instrumentach. 

- Współczesna filharmonia nie gra muzyki, którą tworzył Beetho-
ven czy Bach? 

- Wszystko co znamy z filharmonii to styl postromantyczny z koń-
ca XIX wieku, wychowaliśmy się na Czajkowskim, Brahmsie, Wa-
gnerze i Mahlerze. I nawet gdy słychać w niej twórców znacznie 
wcześniejszych - Bacha, Beethovena, Mozarta, to słuchamy ich już 
uszami tych pierwszych z wymienionych. 

- Chodzi tylko o zbyt współczesne brzmienie instrumentów?
- Nie tylko. Orkiestra w kształcie filharmonicznym to 100 - oso-

bowy moloch, ciężko sprawny i bardzo drogi. Nie jest w stanie 
wykonać z taką maestrią kompozycji pisanych na 20 czy 30 osób. 
I ciekawa rzecz – w czasach Beethovena muzycy do koncertu 
mieli jeden dzień próby. Ale ich było tylko 20, to byli wirtuozi. 
Siadali i grali. Dzisiaj filharmonia ćwiczy przez tydzień, bo jest 
ich trzy razy za dużo, a dyrygent ma więcej wyzwań i pożarów 
do ugaszenia.

p
w paryżu grały kiedyś dwie orkiestry, jak któraś zagrała równo i nie improwizowała to 

ówcześni melomani porównali ją do sfory dobrze wytresowanych psów. Dzisiaj 
w filharmonii nie wolno improwizować i ma być równo - mówi paweł Osuchowski, 

dyrygent i szef szczecińskiego Festiwalu muzyki Dawnej.

ROzmawiał: micHał stankiewicz
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- Czyli wystarczy zmienić instrumenty i dopasować wielkość ze-
społu do utworu?

- Teoretycznie tak. Ale wtedy dyrygent będzie mieć kłopot, bo go 
związki zawodowe nacisną, by jednak wszyscy grali. No i Mozarta 
i tak zagra te 70 osób (śmiech). 

- Chodzi Pan do filharmonii?
- Tak, oczywiście, że chodzę i to od dziecka. Tylko teraz, czuję się 

jak ksiądz pytany o to czy gdy do konfesjonału przychodzi piękna 
dziewczyna nie ma jakiś pokus. On mówi, że właśnie wtedy utwier-
dza się w powołaniu. Tak i ja idę 
do filharmonii i słyszę, że to nie 
o to chodzi, że to nie ten utwór, 
że błądzą. Ale błądzą, bo są wy-
prowadzeni na manowce. Grają, 
bo im płacą. Czasem mają pew-
ne wątpliwości, ale dyrygent ich 
nie ma. Przyjechał zarobić pie-
niądze. Wtedy utwierdzam się. 

- Utwierdza się Pan... w powo-
łaniu do poszukiwania idealne-
go brzmienia?

- Oczywiście nie dowiemy się 
w 100 procentach jak brzmiał 
Bach, ale wciąż poszukujemy. To 
wieloletnie prace badawcze m.in. 
muzykologów. Tłumaczą listy, wy-
powiedzi, a czasem nawet pozwy 
sądowe. Skrzypek poszedł do 
sądu, bo grał w drugim pulpicie, 
a nie pierwszym. I potem z takich 
źródeł dowiadujemy się np. cze-
mu w partyturze nie wszystko jest 
zapisane. Cały XVIII wiek to mnó-
stwo improwizowania, tak jak dzi-
siaj w jazzie. W Paryżu grały dwie 
orkiestry i jak któraś grała równo 
i nie improwizowała to ówcześni 
melomani porównali ją do sfory 
dobrze wytresowanych psów. 
Dzisiaj w filharmonii nie wolno 
improwizować, ma być równo.

- Wychodzi na to, że filharmo-
nia wypacza sens muzyki daw-
nej?

- Filharmonia już dzisiaj nie 
sięga po muzykę dawną, okopała się w późniejszym repertuarze. 
I jeżeli sięga po XVIII wiek to wypacza, siłą rzeczy. Można filharmo-
nię porównać do kombajnu, który wszystko mieli tak samo, Bacha, 
Brahmsa, czy Vivaldiego – tak samo.

- To w takim razie programy typu Malicki i Laskowik w ogóle nie 
powinny istnieć?

- Powinny, jako kabaret. Nie można mieć pretensji do ludzi, że się 

przy tym bawią. Nie chcę nikogo obrażać, ale to nie jest muzyka, 
tylko kabaret.

- Być może właśnie dzięki takim programom przysłowiowy Ko-
walski w ogóle dowie się, że jest Chopin, Mozart, Beethoven. Bo  
pewnie w formie klasycznej nigdy, by po nich nie sięgnął.

- A musi? Mówimy o sztuce elitarnej, o pewnym luksusie, Tak 
samo jak Kowalski nie wiesza na ścianie Rembranta ani Rubensa, 
tylko coś innego. 

- Nie wiesza, ale fajnie gdyby mógł.
- Byłem nie tylko obserwato-

rem, ale i uczestnikiem zmian, 
jak Kraków w ciągu ostatnich 15 
lat chciał zwalczyć plagę angiel-
skich turystów weekendowych. 
Jednym z pomysłów prezyden-
ta było to, by orbitować Kraków 
jako miasto festiwali. I zrobiono 
festiwale, muzyczne, filmowe. 
I tym zaczęto sprzedawać Kra-
ków, już nie jako turystyczne 
i historyczne miasto dla wszyst-
kich, ale miasto kultury i sztuki. 
Zamiast tysięcy młodych Angli-
ków zaczęli przyjeżdżać turyści 
z Japonii, czy Niemiec. 

- To pomysł dla Szczecina?
- Też mógłby mieć taką ofertę. 

Po naszych 12 - letnich stara-
niach, by było miejsce dla naszej 
muzyki, widzimy efekty – rosnące 
grono odbiorców. Na początku 
było to 20, 30 osób, a dzisiaj peł-
ny kościół, pełne sale, gdzie or-
ganizujemy koncerty. Ludzie na 
takie koncerty potrafią napraw-
dę przyjechać z daleka.

- Czyli bez kompromisu jak 
Malicki i Laskowik?

- Może być kompromis, ale tyl-
ko z nazwy. Tak jak Nigel Kenne-
dy, gdy przyjechał do Szczecina 
i wszyscy myśleli, że on zagra na 
elektrycznych skrzypcach etno 
folk. A on powiedział coś takie-
go: ludzie trzymajcie kciuki, bo 

najpierw zagram coś very fuck trudnego, trzymajcie, bo nie wiem 
czy potem wypiję choć jedno piwo. I 45 minut grał Bacha solo. 
Ludzie na początku bili brawo, potem gwizdali, a potem byli urze-
czeni. Kompromis był. Tak i my staramy się. Nasze ostatnie regaty 
barokowe to był nie tylko koncert, ale podróż w czasie do Londynu 
Króla Jerzego. Nie tylko dla melomanów, ale ludzi ciekawych prze-
żyć zarówno muzycznych, jak i historycznych.
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nieukrywaną radością wziąłem do ręki książkę „Kossak 
nieznany” autorstwa Teresy Kossak. To może niezbyt 
grube, ale bardzo ciekawe wydanie poświęcone naj-
mniej znanemu Polakom Kossakowi. Każdy bowiem 

słyszał o Juliuszu, Wojciechu, Jerzym, ale niewielu słyszało o Karolu.
Karol Kossak, bo właśnie on jest bohaterem wspomnień córki, był 

synem Stefana brata Wojciecha,  a wnukiem Juliusza. Podobnie jak 
inni panowie z tego klanu specjalizował się w koniach. Nigdy jed-
nak nie gonił za popularnością, nie bywał na salonach. Może dziwić, 
że nawet Kazimierz Olszański, największy znawca rodziny Kossaków 
nie pochylił się nad twórczością Karola, ale widać – zdaniem bada-
cza – nie była ona tak spektakularna jak pozostałych trzech panów. 

Po wojnie Karol Kossak osiadł w Ciechocinku i tam, w swoim ma-
lutkim mieszkaniu, wraz z żoną i córką wiódł spokojny żywot. Ka-
rol, jak wspomniałem, nie gonił za sławą. Nie przepadał także za 
swawolnymi kuzynkami: Marią Pawlikowską - Jasnorzewską i Mag-
daleną Samozwaniec. Stonowany, religijny, wolał odwiedzać inną 
sławną kuzynkę - pisarkę, bogobojną, Zofię Kossak. 

O czym jest więc „Kossak nieznany”? O skromnym człowieku, 
dowcipnym, potrafiącym cieszyć się życiem, który tryskał iście 
Kossakowskim humorem i rzucał na prawo i lewo ciętymi riposta-
mi, uwielbiał towarzyskie spotkania i grę w brydża. Jednak przede 
wszystkim całe życie nie rozstawał się z ołówkami i akwarelami. Nie 
malował bowiem, w odróżnieniu od Wojciecha i Jerzego, obrazów 
olejnych. 

Parę słów należy się także autorce. Teresa Kossak, podobnie 
jak inne „Kossaki” także zajmowała się rysowaniem. Może nie wy-
specjalizowała się w konich jak jej męscy antenaci, ale przez wiele 
lat jej rysunkowych bohaterów mogliśmy podziwiać, ogladając 
polskie kreskówki... To bowiem ONA stworzyła Reksia oraz Bolka 
i Lolka.

Wspomnienia zilustrowane są fotografiami rodzinnymi bohatera 
i autorki,  to one pozwalają przenieść się nam w inne czasy. Na pew-
no ciekawsze i chyba spokojniejsze, niż teraz.

 Minusów nie znalazłem żadnych, no chyba jeden: książkę czyta 
się za szybko...

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

prestiżowe KsiążKi
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KoSSaK nIEZnanY
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ze sceny do kina

nani aktorzy, wybitni reżyserzy, znakomite sztuki teatralne. 
Multikino wspólnie z British Council jest organizatorem re-

transmisji najlepszych przedstawień londyńskiego National The-
atre na ekranach europejskich kin, w tym szczecińskiego Multikina. 
Projekt o nazwie National Theatre Live jest częścią obchodów 50 
urodzin tej szacownej sceny. Publiczność miała już okazję obejrzeć 
„Hamleta” i „Koriolana” Williama Szekspira oraz „Frankensteina” 
w reż. Danny’ego Boyle’a, autora kultowego filmu „Trainspotting”. 
W kwietniu (24.04, godz.18) widzowie spotkają królową Elżbietę II 
w sztuce „Audiencja” wyreżyserowanej przez Stephena Daldry’ego 
(„Billy Elliot”, „Godziny”) ze znakomitą Helen Mirren w roli brytyjskiej 
monarchini. W tym samym miesiącu tylko nieco wcześniej (07.04, 
godz.18) publiczność przeniesie się na nowojorski Broadway, 
gdzie na scenie słynnego Richard Theatre wystawiono „Romea i Ju-
lię” Szekspira (na zdjęciu). W tytułowych rolach wystąpili znani i po-
pularni aktorzy, Orlando Bloom i Condola Rashad. Oba spektakle 
będą pokazywane z polskimi napisami.                                              ad
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mikromusic

ree Blues Club będzie gościł wrocławską grupę Mikromusic, 
którą tworzą Natalia Grosiak i Dawid Korbaczyński. Duet gra 

trip hop z wpływami rocka, jazzu, a także muzyki ludowej. Podczas 
dwunastu lat istnienia nagrali pięć krążków. Na początku zeszłego 
roku ukazała się płyta „Piękny koniec”, która zebrała bardzo dobre 
recenzje krytyków i fanów. To co wyróżnia ich na scenie muzycznej, 
to głos wokalistki, Natalii Grosiak, który z każdym rokiem zyskuje 
coraz większe grono fanów. Zespół może pochwalić się współpracą 
z takimi muzykami jak Leszek Możdżer, Sambor Dudziński czy Piotr 
Dziubek. Grając na żywo tworzą niepowtarzalne aranżacje, które 
wprowadzają oryginalny mikro - klimat, co doskonale sprawdza się 
podczas spotkań z publicznością. W szczecińskim Free Blues Clu-
bie towarzyszyć im będą: Robert Szydło na basie, Robert Jarmużek 
– instrumenty klawiszowe, Adam Lepka – instrumenty perkusyjne, 
trąbka i Łukasz Sobola na perkusji.

Szczecin, Free Blues Club, 11 kwietnia, godz. 21.00
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Beethoven na finał

ześć koncertów składa się na program tegorocznego, XI 
Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Wśród wykonaw-

ców - wybitni soliści i zespoły w repertuarze muzyki od średniowie-
cza po oświecenie. Na wielki finał festiwalu zaplanowano koncert 
z cyklu Beethoven non plus ultra z udziałem światowej sławy piani-
sty. Zabrzmi pianoforte Antona Waltera z 1795 roku, z towarzysze-
niem Orkiestry Famd.pl grającej na instrumentach historycznych. 
W programie również nieśmiertelna V Symfonia c-moll. Patronat 
honorowy objął Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Patronem medialnym jest Prestiż.                              ms
9 – 18 maja, Szczecin, Stargard, Jüterbog
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Kontrapunkt jubileuszowy

rzegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt to jeden z naj-
większych, najstarszych i najważniejszych polskich festiwali. 

Co roku, od 49 lat, w kwietniu Szczecin staje się stolicą polskiego te-
atru. Widzowie wykupują karnety „w ciemno”, bez znajomości pro-
gramu, a ten udowadnia wysoką pozycję festiwalu i odwagę orga-
nizatorów – na szczecińskich scenach oglądamy najnowsze, ważne, 
często kontrowersyjne realizacje wybitnych twórców. Na otwarcie 
„Caryca Katarzyna” w reżyserii Wiktora Rubina, na finał głośny spek-
takl „Na Boga!” Marcina Libera. W nurcie konkursowym 10 przed-
stawień m.in. „Chopin bez fortepianu” Michała Zadary, „Kazimierz 
i Karolina” Wojtka Klemma, „Morrison/Śmierć i syn” Pawła Passinie-
go czy „Skąpiec” Eweliny Marciniak. W słynnym dniu berlińskim wi-
zyta w prestiżowych Deutsches Theater oraz Schaubühne. Swoistym 
prologiem do festiwalu będzie dedykowany najmłodszym widzom 
Mały Kontrapunkt (4 – 6 kwietnia). Wszystkie spektakle są tłumaczo-
ne – polskie na język angielski, zagraniczne propozycje na polski. 
Karnety oraz bilety na poszczególne spektakle dostępne w kasach 
m.in. Teatru Lalek Pleciuga oraz Teatru Współczesnego.            nath
7-13 kwietnia 2014 pełny program: www.kontrapunkt.pl

P

Fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Fo
t.

 D
ia

na
 R

eb
m

an

Catering do firmy i do domu:
- imprezy okolicznościowe,
- przerwy kawowe,
- przerwy lunchowe,
- konferencje i szkolenia,
- catering weselny,
- bankiety,
- imprezy plenerowe,
- przyjęcia świąteczne.

Oferty i informacje: paulina.kosior@santorinibar.pl, Tel: 509-361-001



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

Digital_ia

z a nami jeden z czołowych festiwali sztuk wizualnych. Tego-
roczna odsłona Festiwalu Sztuki Digitalnej była poświęcona 

kwestii ciała i cielesności, problemu obecnego w sztuce od stuleci. 
Większość prac przedstawionych na festiwalu nastawiona była na 
interakcję, widz stawał się częścią dzieła, uczestniczył w nim. Pośród 
prac można było obejrzeć między innymi „Kłącza” Marka Chłoniew-
skiego. Instalacja, która zajęła niemal cały strych 13. Muz wywoły-
wała u zwiedzających duże zainteresowanie.  Wśród prac festiwalo-
wych znalazły się także dzieła Aleksandry Hirszfeld, Katarzyny Koby 
oraz „Arabesque” autorstwa Petera Williama Holdena. Młodzi artyści 
przedstawiali swoje prace  w ramach konkursu Digital Art Now. Pod-
czas drugiego dnia festiwalu w Sali Kominkowej 13. Muz odbył się 
koncert zespołu Bokka, jednego z najbardziej tajemniczych debiu-
tantów zeszłego roku.  Podczas koncertu można było zobaczyć wizu-
alizacje autorstwa Jakuba Guzika.                                                      kds
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sztuka oswajania

FF Marina razem z początkiem wiosny powróciła do życia. 
We wnętrzach loftu zgromadzili się artyści wszelkiej maści: 

fotograficy, designerzy, projektanci mody, lutnicy. Z drugiej strony 
galeria rozpoczęła swoją działalność wystawienniczą. Na począ-
tek doszło do… „Oswajania miasta”. W tak zatytułowanym pro-
jekcie wzięła udział grupa twórców żyjących i pracujących na osi 
miast Szczecin – Świnoujście, która spróbowała zmierzyć się z te-
matem oswojenia przestrzeni publicznej. Swoje prace zaprezen-
towali: January Korff (malarstwo, video-art, instalacja), Aneta Kruk 
(aktorka, video-art), Maciej Anioł Darc`z (rzeźba, instalacja, video
-art), Monika Petryczko (dźwięk) oraz pomysłodawczyni projektu 
Beata Król (malarstwo, instalacja). Sama przestrzeń publiczna to 
wszelkie miejsca dostępne powszechnie, zazwyczaj nieodpłatnie, 
w których może znaleźć się właściwie każda osoba. W przypadku 
tego projektu artyści „oswoili” przestrzeń OFF Mariny.                ad
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Czwartki: 
Kafe Jerzy 
Latino Night

KJ Band 

Soboty: 
Hot 
Saturday

10.04.
 91 484 78 33
 608 644 677
 501 020 350

    /kafejerzy
kafe@kafejerzy.pl
www.kafejerzy.pl

24.04.

spotkanie gwiazd

K olejna edycja imprezy Biznes, Sztuka & Szczecin za nami. 
Tradycyjnie klub Rocker zgromadził szczecińskie środowi-

sko biznesmenów, najlepsze polskie gwiazdy sceny muzycznej, 
znaczących w Polsce polityków oraz lokalnych twórców. Najja-
śniejszą gwiazdą marcowej edycji była zjawiskowa Anna Maria Jo-
pek, która zaśpiewała kilka piosenek. Na scenie pojawił się także 
amerykański wokalista Nick Sinckler oraz aktorzy Teatru Polskie-
go Filip Cymbala, Damian Sienkiewicz i Piotr Bumaj. Wśród gości 
klubowych można było spotkać, m.in. znanego aktora Michała 
Milowicza, wzbudzającego kontrowersje polityka Janusza Korwi-
na – Mikke czy dr Angelo Rellę, wykładowcę uniwersyteckiego, 
specjalistę od włoskiej literatury. W trakcie trwania imprezy odby-
ło się losowanie atrakcyjnych nagród wśród gości. Szczęściarze 
mogli zdobyć główną nagrodę, czyli samochód na weekend od 
Bońkowskich, dealera BMW oraz pobyt w hotelu Amber Baltic. 
Kolejne spotkanie biznesu ze sztuką już wkrótce. Tym razem orga-
nizatorzy zapowiedzieli… niespodziankę.                                       ad
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Pioseny i ugotowany mąż

remiera spektaklu i płyty. Teatr Polski na wiosnę nie próżnu-
je. Najpierw widzowie obejrzeli najnowsze przedstawienie 

Tomasza Obary „Kobieta, która ugotowała męża” z Adamem Dzie-
ciniakiem, Olgą Adamską i Sylwią Różycką, a za chwilę będą mogli 
usłyszeć „Pioseny ze sceny” Wiesława Łągiewki. Sztuka Debbie Isitt 
to historia małżeńskiego trójkąta, gdzie każdy z bohaterów bierze 
udział w swoistym pojedynku: mąż kontra żona, żona kontra ko-
chanka, mąż kontra żona i kochanka. Dochodzi do zaskakującego 
finału… Wiesław Łągiewka zebrał wokół siebie swoich kolegów 
i przyjaciół z teatru i nagrał płytę. W osobistej podróży przez 
Szczecin aktorzy zapewnili głównemu bohaterowi chórki, a mu-
zyczne tło zaaranżowali, m.in. Harald Kabsa, Krzysztof Baranowski, 
Adam Opatowicz, Jan Kanty Pawluśkiewicz i Ludwik Zdanowski. 
W nagraniach wzięła udział także córka Wiesława Łągiewki Marta, 
która na co dzień jest aktorką Teatru Lalek „Pleciuga”. Do „Piosen 
ze sceny” dołączone zostały „Piosenki ze scenki” z repertuarem 
dla znacznie młodszego słuchacza.                                                  ad
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love Renovatio

dyta Bartosiewicz, jedna z najbardziej cenionych polskich 
wokalistek zagra w Hali Opery w Szczecinie. Koncert promu-

je ostatnią płytę wokalistki „Renovatio”, wydaną po piętnastu la-
tach przerwy w październiku zeszłego roku. Płyta znalazła uznanie 
wśród fanów wokalistki jak i krytyków muzycznych. Bardzo szybko 
uzyskała status platynowej płyty. Jest to szósty krążek w dorobku 
Edyty Bartosiewicz. Trasa koncertowa „Love Renovatio”, podczas 
której będzie można usłyszeć również utwory z albumu „Love”, 
obejmuje dziesięć miast. Artystce na scenie będzie towarzyszyć 
ośmiu muzyków. Przygotowana została także specjalna oprawa 
koncertów. Scenografia i światła mają podkreślać piękno i wy-
jątkowość utworów Edyty Bartosiewicz. Wokalistka bardzo ceni 
kontakty z fanami. – Zawsze mnie wspierali, dają mi wiele energii, 
tak wiele, że sama jestem nieraz tym zaskoczona i poruszona. To 
motywuje mnie, by na scenie dać z siebie naprawdę wszystko. Za-
powiada się bardzo interesujący koncert.                                     kds
Szczecin, Hala Opery, 4 maja, godz. 19.30
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Debiut sfilmowany

iędzy jazzem, soulem i ambitnym popem. Taka jest muzyka 
duetu Wilento & Orłowski. Para artystów doczekała się de-

biutu płytowego. Album jeszcze w tym miesiącu trafi do sklepów 
muzycznych. To zbiór piosnek autorstwa Szymona Orłowskiego 
i Magdy Wilento, do których teksty napisała Dorota Wójcik, promu-
ją dwa teledyski. - Na pierwsze wideo, które zrealizowało Mstudio, 
składają się cztery utwory, m.in.: „Nienaganna Panna”, „Jedyny” 
i „Taki stan”. W tej realizacji zostały wykorzystane wnętrza Lastadii 
Office.- opowiada Magda Wilento. – Drugi klip powstał do utworu 
„Come my way” a pracowała nad nim ekipa z firmy 24 fps – pro-
dukcja filmowa. Wnętrza do tego teledysku tym razem udostępniła 
nam Trafostacja Sztuki. Przy realizacji obu klipów duetowi pomogło 
bardzo wiele osób. – Podziękowania należą się Sylwii Majdan, która 
przygotowała stroje dla mnie, Joasi Bąk, która zajęła się stylizacją 
i makijażem, Webberowi z DobrzeWiesz Nagrania, firmie Roy So-
und i oczywiście naszym znajomym, którzy wzięli udział w nagraniu 
klipu w Lastadii i dzielnie nam towarzyszyli – dodaje Magda.        ad

m

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

MAGICZNY ZAKĄTEK NAD JEZIOREM IŃSKO

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

 
ORGANIZUJEMY: weekendy, konferencje, imprezy

integracyjne, wesela z noclegami, wczasy



czyli subiektywny przegląd wydarzeń
prestiżowe imprezy

"Viva 
Vivaldi"

ATB 
w Szczecinie

Marek N Gorąca Samba

Richard Galliano & Baltic 
Neopolis Orchestra

Kabaret Smile Elektra

Ojciec 
Polski

Koncert poświęcony twórczości 
jednego z najznamienitszych 
kompozytorów – Antonio Vival-
diego – twórcy „Pór Roku” oraz 
koncertów skrzypcowych, wio-
lonczelowych i fletowych. Projekt 
jest realizowany przez Krzysztofa 
Meisingera i Orkiestrę Kame-
ralną „Capella Bydgostiensis”. 
Organizatorami wydarzenia są 
Zespół Szkół Muzycznych im. Fe-
liksa Nowowiejskiego w Szczeci-
nie i Stowarzyszenie SztukaTak! 
Część wpływów z biletów zosta-
nie przekazana na stypendium 
trzynastoletniego Patryka Szew-
czyka. Projekt finansowany jest 
przez Urząd Miasta Szczecin.

Szczecin, Trafostacja Sztuki, 
4 maja, godz. 19.00

ATB czyli Andre Tanneberger to 
niemiecki DJ i producent mu-
zyczny. Początki jego kariery da-
tują się na wczesne lata dziewięć-
dziesiąte. Uznanie i popularność 
przyniósł mu utwór 9 pm. Potem 
jego kariera potoczyła się błyska-
wicznie. Obecnie Andre Tanne-
berger ma na koncie już dziesięć 
albumów studyjnych. Koncertuje 
na całym świecie od Europy po 
USA i Australię. ATB Contact 
Club Show będzie pierwszą taka 
imprezą w Polsce. ATB zapre-
zentuje utwory z najnowszego 
albumu Contact. Szczecin po raz 
pierwszy będzie gościł gwiazdę 
muzyki klubowej tego formatu.

Szczecin, Klub 5 Peron, 
11 kwietnia, godz. 20.30

Marek Napiórkowski to zna-
komity gitarzysta jazzowy, 
kompozytor oraz jeden z naj-
bardziej cenionych muzyków 
sesyjnych w Polsce. Koncert 
promuje najnowszą płytę UP!, 
wydaną w zeszłym roku. Do 
nagrania płyty artysta zapro-
sił znakomitych muzyków: 
Krzysztofa Herdzina, Amery-
kanina Clarence'a Penna, Ro-
berta Kubiszyna czy Adama 
Pierończyka. Udział muzyków 
klasycznych na płycie zaowo-
cował nowym nie spotykanym 
wcześniej brzmieniem.

Szczecin, Dom Kultury 
Słowianin, 8 kwietnia, 
godz. 19.00

W Szczecinie odbędzie się 
pierwsza edycja ogólnopol-
skiego festiwalu Dancers4Kids. 
Organizatorem imprezy jest 
Salsa Szczecin Razem. Jest to 
wspólna inicjatywa pięciu naj-
większych szczecińskich szkół 
salsy. Na cztery dni do miasta 
zjadą się największe europej-
skie gwiazdy salsy. Projekt bę-
dzie wspierał Centrum Opieki 
nad Dzieckiem w Szczecinie 
oraz fundację Z Miłości Do 
Dzieci. Inauguracja festiwalu 
odbędzie się w klubie Kafe 
Jerzy. Przed otwarciem przewi-
dziane są warsztaty salsy. 

Szczecin, Klub Kafe Jerzy, 
10 kwietnia, godz. 21.00

W Hali Opery wystąpi najwy-
bitniejszy multiinstrumentalista 
wśród europejskich twórców, dla 
którego jazz, muzyka klasyczna, 
przeboje muzyki rozrywkowej 
i etnicznej stanowią źródła in-
spiracji. Richard Galliano urodził 
się w Cannes w tatach pięćdzie-
siątych. Jest laureatem Django 
Reinhardt Prix przyznawanego 
przez francuską Academie du 
Jazz. Ten wybitny artysta jest nie-
doścignionym interpretatorem 
muzyki Astora Piazzoli. Współ-
pracował m.in. z Julitte Greco czy 
Janem Garbarkiem. W Hali Ope-
ry muzykowi będzie towarzyszyć 
Baltic Neopolis Orchestra.

Szczecin, Hala Opery, 
24 kwietnia, godz. 20.00

Mocna dawka dobrego żartu 
jeszcze nikomu nie zaszko-
dziła. Kabaret Smile w naj-
nowszym programie przed-
stawi groteskowość i absurd 
codziennych wydarzeń. Nie 
zabraknie skeczy opisujących 
pozornie mało śmieszną rze-
czywistość w nietypowych 
i dziwnych okolicznościach. 
Nie zabraknie także łatwo 
wpadających w ucho, zabaw-
nych piosenek, błyskotliwych 
żartów. Kabaret Smile jest 
wielokrotnym finalistą prze-
glądów kabaretowych. Grupa 
pochodzi z Lublina.

Szczecin, Klub Imperium, 
10 kwietnia, godz. 20.00

Szczeciński teatr offowy „Nie 
Ma” istnieje na scenie szczeciń-
skiej od końca lat dziewięćdzie-
siątych. Od tego czasu powstało 
ponad pięćdziesiąt spektakli te-
atralnych. Teatr z dużymi sukce-
sami bierze udział w festiwalach, 
między innymi w Niemczech, na 
Ukrainie i Litwie. Zespól tworzą 
młodzi ludzie z miłości do te-
atru pod kierownictwem arty-
stycznym Tatiany Malinowskiej 
– Tyszkiewicz. W kwietniu zespół 
teatru zaprasza na spektakl 
„Elektra”. Sztuka miała premierę 
w marcu.

Szczecin, Akademickie 
Centrum Kultury Uniwersytetu, 
11 kwietnia, godz. 20.30

Doskonały warsztat aktorski, 
czarny humor i nietypowy te-
mat. Rafał Rutkowski w kolejnej 
odsłonie. Tym razem wziął na 
warsztat „poród na żywo”, seks 
małżeński i całą plejadę do-
świadczeń ojcowskich. Opowia-
da, komentuje i poucza między 
innymi jak „wyrywać na tatę”. 
Zdecydowanie jest to "one man 
show" dla widzów o mocnych 
nerwach. Nie tylko dla panów 
będących ojcami. Spektakl pre-
zentowany będzie w ramach 
Polickiego Festiwalu Teatralne-
go TEK, który gościł do tej pory 
m.in. Joannę Szczepkowską czy 
Wojciecha Wysockiego.

Police, Miejski Ośrodek Kultury, 
3 maja, godz. 20.00
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statnio naszą firmę przeprowadzaliśmy do no-
wej siedziby. I jak to przy przeprowadzce bywa 
- dużo zamieszania, bałaganu, ale i odkrywania 
na nowo przedmiotów, których nie widzieliśmy 
przez ostatnie lata. Wpadły w ręce stare zdjęcia 
i foldery z turniejów jeszcze z lat dziewięćdzie-

siątych. Archaicznie wyglądające dzisiaj gadżety i mnóstwo nikomu 
nie potrzebnej makulatury. Ale naszym oczom ukazały się także róż-
nego rodzaju perełki, a nawet prawdziwe perły. Kto z naszych czy-
telników pamięta, że w Szczecinie wydawano Szczecińską Gazetę 
Sportową. Wydawcą był wspaniały dziennikarz Ryszard Godlewski, 
wielki miłośnik i znawca sportu. Nie pamiętam już dzisiaj, czy to był 
miesięcznik czy kwartalnik, ale łza się w oku kręci, kiedy w wydaniu 
z 1994 czytam swój materiał o amatorskiej lidze tenisowej, czy oglą-
dam moich przyjaciół i zarazem przeciwników z kortów z ogrom-
nymi wąsami (na Turka), bądź fryzurami na tzw. popersa czyli 
z grzywką a’la Limahl. A jakie reklamy! Większość jest wprawdzie
czarno-białych, ale jedna strona jest kolorowa. Znajdujemy tutaj 
anons o Regionalnych Liniach Lotniczych BLUE SKY Carrier Co. Ltd 
z linią lotniczą do Wrocławia i aż trzy ramkowe ogłoszenia nieistnie-
jących już sklepów sportowych (wtedy jeszcze nie było galerii han-
dlowych). Lech Sport przy Krzywoustego, Smecz przy Felczaka czy 
Sport i Styl przy al. Wojska Polskiego. Kto to dzisiaj pamięta. Z zaka-
marków jednego z regałów wypadła mi też stara drewniana rakieta. 
Taka jeszcze z naciągiem wykonanym ze zwierzęcych jelit i usztyw-

niona w specjalnym drewnianym prawidle. Prawdziwe przedwojen-
ne cacuszko. Dostałem ją od jednego z zaprzyjaźnionych klientów, 
który znał moją fascynację białym sportem. Grać się oczywiście już 
tym nie da, ale jako zabytkowy eksponat cudownie się prezentuje 
na ścianie w nowym biurze. Spotkanie z takimi starymi bibelotami 
daje wiele wzruszeń i radości, ale jest też doskonałą okazją do prze-
śledzenia jak ogromny rozwój także, a może głównie, w warstwie 
technologicznej, przeszedł światowy sport w ostatnich dekadach. 
Dziwimy się oglądając stare tarczowe telefony, ukradkiem spoglą-
dając na naszego smartfona, czy porównując rozmiary kompute-
rów tych z lat siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych z obecnymi 
laptopami i tabletami. Ze sprzętem sportowym jest podobnie. Kto 
dzisiaj wyobraża sobie, że na starych drewnianych nartach człowiek 
mógłby zjechać z góry z prędkością ponad 200 km/h. Rafael Nadal 
taką drewnianą rakietą, oczywiście zagrałby mecz, ale nie miałby 
żadnych szans z przeciętnym juniorem, grającym nowoczesnym 
Headem czy Babolatem, zrobionym z super lekkich i elastycznych, 
wręcz kosmicznych stopów. Inżynierowie prześcigają się w bada-
niach i wynalazkach. Firmy wydają miliony na reklamy. Zawodnicy 
walczą ku chwale własnej, ale i tych sprzętowych marek. A na końcu 
i tak wszystko sprowadza się do pieniędzy. Kiedyś jednak było ina-
czej. Liczyła się popularność i sława - i chyba  taki obraz sportu jest 
bliższy mojemu sercu. Spojrzę sobie raz jeszcze na tę zabytkową 
rakietę na ścianie. Piękna! 

Krzysztof Bobala

Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji reklamowej „BONO” i “Bene Sport Centrum”, koordynator organizacji 15. Mistrzostw Europy w Pływaniu oraz turnieju  

Pekao Szczecin Open, wielki miłośnik tenisa i innych sportów rakietowych.

przeprowadzka

o k

R E K L A M A



sport 81 

bicie rekordu Guinessa w nordic walking, Ultramaraton, turniej bowlingowy i rodzinna 
sztafeta pływacka. pierwszy majowy weekend nad morzem zdominuje sport. 

kołobrzeski Festiwal zdrowia wystartuje dokładnie 1 maja.

ołobrzeg to największe uzdrowisko w Polsce, posia-
da największą bazę noclegową, ma piękne, szerokie, 
piaszczyste plaże. Mówi się, że jest regionalnym ośrod-
kiem kultury ze swoim Festiwalem Sunrise, Interfolkiem 
i licznymi koncertami oraz imprezami rodzinnymi. Koło-

brzeg ma także swój Maraton, a na Parsęcie można urządzić spływ 
kajakowy. To niewątpliwie polska stolica spa. 

Kołobrzeski Festiwal Zdrowia promuje każdą z tych aktywności. 

W tym roku specjalną atrakcją będzie bicie rekordu Guinnessa 
w marszu z kijami Nordic Walking. Obecny rekord to 1026 osób. 
W tym roku organizatorzy chcą zdobyć dla swojego projektu aż 
1500 uczestników. W tym celu zapraszają wszystkich, którzy ukoń-
czyli 16 rok życia i którzy chcą podjąć to wyzwanie. Wystarczy 
zabrać ze sobą kijki i zgłosić się do marszu. Zgłoszenia oraz cały 
program festiwalu znajduje się na stronie www. kolobrzeskifesti-
walzdrowia.pl.                                                                                       ad

zdrowy FestiwaL
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adchodzący sezon na polu Binowo Park bę-
dzie obfitował w imprezy dla zawodowców 
i amatorów. Dwie najbardziej spektakularne 
z nich to: Floating Garden Szczecin Open 
dla profesjonalistów, oraz World Golfers 
Championship dla amatorów.

– World Golfers Championship to naj-
większy turniej amatorski w Polsce – mówi dyrektor klubu "Binowo 
Park" Sławomir Piński.

Szczeciński finał tej imprezy, który odbędzie się w ostatnim ty-
godniu sierpnia (od 27 do 30) poprzedzą eliminacje w 14 miejsco-
wościach w całej Polsce. Najlepsi z eliminacji przyjadą do Binowa, 
żeby w finale wyłonić 6 zawodników, a także zwycięzcę w kategorii 
celebrytów, którzy będą reprezentować Polskę w finale światowym 
WGC w Republice Południowej Afryki.

– Finał turnieju w Binowie odbywać się będzie w 6 grupach han-
dicapowych, czyli o różnych poziomach zaawansowania graczy, co 
wszystkim daje możliwość walki o zwycięstwo i wyjazd do Durbanu 
– tłumaczy Piński.

Ciekawa jest geneza powstania World Golfers Championship, 
do którego Polska przystąpiła 15 lat temu.

Założycielem turnieju przed 20 laty był legendarny sportowiec 
szwedzki Sven "Tumba" Johansson. Był on pierwszym europejczy-
kiem, który zagrał w hokejowej lidze NHL. Uprawiał również z po-
wodzeniem piłkę nożną, bo zagrał 1 mecz w reprezentacji, a póź-
niej zajął się golfem.

– Jako, że pochodził z niezbyt zamożnej rodziny, to dzięki stwo-
rzeniu przez niego cyklu turniejów, golf ze sportu snobistycznego, 
stał się w Szwecji sportem powszechnym – dodaje Piński, który miał 
okazję poznać osobiście nieżyjącego od 3 lat Johanssona.

BINOWO I GOLF PROMUJą SZCZECIN

Najlepsi zawodowi polscy golfiści, jak również z innych krajów, 
zagrają o pieniądze podczas 17 edycji turnieju Floating Garden 
Szczecin Open, wspieranego przez Grupę Azoty(18 - 21 maja). Pula 
nagród wynosi 40 tysięcy złotych, z czego około 10 tys. skasuje zwy-
cięzca.

– Na imprezie zjawią się zawodnicy z kilkunastu krajów, więc mo-
żemy zaprezentować im Szczecin, jako miasto o wysokich walorach 
turystycznych – mówi Piński. – Ma to duże znaczenie, gdyż zawodni-

cy ze Szwecji, Danii czy Niemiec, a więc z krajów położonych blisko 
nas, mogą później promować i zachęcać swoich rodaków do od-
wiedzenia naszego miasta. 

Imprezę Floating Garden Szczecin Open poprzedzi jednodnio-
wy turniej Pro Am, o bardzo ciekawej formule. W 4 - osobowych 
zespołach występuje 1 zawodowiec i 3 amatorów.

– To idealna okazja, żeby amatorzy mogli podglądać profesjona-
listów, jak również poprosić ich o fachowe wskazówki – mówi Piń-
ski. – Jako amatorów, zamierzamy zaprosić do drużyn ludzi biznesu 
z całej Polski i pokazać Szczecin, jako miasto o dużym potencjale.

Łącznie w tym sezonie odbędzie się ponad 20, większych czy 
mniejszych imprez na polu w Binowie, a zainauguruje sezon I-szy 
Turniej Klubowy w dniu 6 kwietnia.

BEZ KIJA NIE PODCHODź (DO POLA)

Jeśli grający w golfa nie "odkurzyli" jeszcze kijów po zimowej 
przerwie, powinni zrobić to jak najszybciej.

A jak dobiera się kij golfowy do wzrostu zawodnika? Nie stanowi 
to żadnego problemu – mówi dyrektor Piński. – Kije pod względem 
długości dzielimy na 3 grupy – dla dzieci i juniorów, dla kobiet i te 
najdłuższe, przeznaczone dla mężczyzn. 

Dla panów mierzących od 160 cm do 182 cm długość kijów jest 
taka sama, ale można je personalizować, ustawiać odpowiednio na-
chylenie główki w zależności od budowy fizycznej gracza.

Dla mężczyzn do 186 cm wzrostu kij jest przedłużany o 1 cal, 
a dla jeszcze wyższych o 2 cale.

W zależności od tego, na jaki dystans gracz chce uderzyć piłkę, kije 
dzielimy na typu żelazo (do uderzeń od 50 do 210 metrów), hybrydy 
oraz drewno. Do gry na greenie służy kij o nazwie putter. Zestaw ki-
jów, które gracz ma w torbie może liczyć maksymalnie 14 sztuk.

– Uszkodzenie kija wcale nie oznacza, że trzeba kupić nowy – 
opowiada Piński. – Sam przeżyłem sytuację, że podczas podróży 
moje kije zostały mechanicznie uszkodzone na lotnisku, a konkret-
nie przejechane przez ciężki wózek. Udało się je naprawić, a naj-
częściej polega to na wymianie szaftu, czyli środkowej, najdłuższej 
części kija. 

– Zapewniamy kije dla wszystkich chętnych w naszym klubie, a je-
śli przyjdzie do nas gracz o wzroście 2 metrów, to jesteśmy w stanie 
zamówić i ściągnąć odpowiedni sprzęt w ciągu 10 dni – kończy pan 
Sławek.

n

pRzyGOtUJ się na GOLFa
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kwiecień to początek sezonu na polach golfowych w całej polsce, również w binowie. 
parafrazując słowa piosenki krystyny prońko, można zapowiedzieć: jutro zaczyna się tu 

sezon, golfiści nowe kije mierzą. 

aUtOR:JeRzy cHwałek
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Odbywający się już po raz piąty alkala bieg kobiet zgromadził rekordową liczbę pań. 
blisko tysiąc dziewczyn biegło i maszerowało aktywnie świętując Dzień kobiet.

ardzo się cieszę, że tak wiele z was tu jest. W zeszłym 
roku biegaliśmy w zimowych warunkach, a dzisiaj 
mamy piękną wiosnę. Można powiedzieć, że imprezy 
biegowe stają się naszą szczecińską tradycją – tymi 
słowami Prezydent Szczecina Piotr Krzystek otworzył 

bieg. Tegoroczny maraton na dystansie pięciu kilometrów ukoń-
czyło prawie tysiąc pań. Zwyciężczynią została Paulina Grzegó-
rzek ze Szczecina. W nordic walkingu najszybsza była Agnieszka 
Maślach. Każda z zawodniczek po ukończonym biegu otrzymała 
pamiątkowy medal oraz różyczkę. Nie zawiedli także kibice. Do-

pingujące okrzyki i brawa dodawały otuchy i witały na mecie każ-
dą uczestniczkę. W przyszłym roku organizatorzy planują wpro-
wadzić zmiany. – Chcemy zrobić dwa dystanse, pięć oraz dziesięć 
kilometrów – zdradza Robert Szych, dyrektor biegu. – Poproszono 
mnie też o wprowadzenie nowej kategorii drużynowej: teściowa 
z synową. Bardzo jestem ciekaw, ile będziemy mieli zgłoszeń. Or-
ganizatorem biegu była Ruchowa Akademia Zdrowia (RAZ).               

kds
Pełne wyniki dostępne są na stronie www.datasport.pl
www.raz.szczecin.pl

Piękny bieg

B

Fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



dzisiejszym wydaniu magazynu 
przedstawiamy Państwu dwa kluby 
o podobnym przesłaniu a jakże róż-
ne. Jeden jest klubem, który zostanie 
otwarty w Szczecinie już w kwietniu 
2014, a w drugim można znaleźć się... 
za chwilę, ponieważ funkcjonuje w In-

ternecie. Obydwa kluby przeznaczone są dla wymagających od-
biorców. The White Club to miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu 
na styl, ale przede wszystkim sposób postrzegania otaczającej rze-
czywistości. Klub unika rutyny i przeciętności oraz utartych standar-
dów. Stara się tworzyć oazę dla ludzi z klasą, ambitnych i twórczych 

- szukających rozrywki w gronie sobie podobnych. W nieskazitelnie 
białym wnętrzu można uwolnić energię przy starannie dobranych 
dźwiękach, zaspokoić pragnienie bogactwem alkoholi, odpocząć 
smakując dym markowych cygar. Klub jest nowym miejscem na 
mapie Szczecina, nie ma tu przypadkowości, podąża za potrzeba-
mi gości. Dokładność w spełnieniu oczekiwań, 
życzeń klientów jest jego celem priorytetowym, 
stąd też zatrudnia osoby o niepowtarzalnej oso-
bowości. The White Club zapewnia profesjonal-
ną obsługę, specjalizującą się w odpowiednim 
doborze alkoholi oraz szampanów zgodnie 
z preferencjami gości. Klub to idealne miejsce 
na spotkanie biznesowe, wieczór kawalerski 
albo drinka po pracy, jak również na okazje uro-
dzinowe czy imieninowe zarówno dla Pań jak 
i Panów. Posiadacze kart członkowskich (białe 
dla Pań, a czarne dla Panów) otrzymują newslet-
tery ze specjalnymi promocjami oraz informa-
cjami o bieżącym życiu Klubu, jak również cieszą 
się całą gama przywilejów wynikających z bycia VIP-em The White 
Club. Nie będziemy zdradzać od razu wszystkich szczegółów doty-
czących działalności jak i polityki Klubu, aczkolwiek zainteresowa-
nych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres info@the-white-
club.pl lub telefonicznego, a przede wszystkim do odwiedzenia go 
osobiście. Zapraszamy też na stronę internetową Klubu dostępną 
pod adresem www.The-White-Club.pl

Przesłanie The White Club jest tajemnicze i czekamy z niecierpli-
wością na dalszy ciąg. A co gdybyśmy chcieli znaleźć się w miejscu 
o podobnym charakterze nie opuszczając biura lub domowego 
zacisza? Tam gdzie coraz więcej przebywamy, nawiązujemy nowe 
znajomości i komunikujemy się ze znajomymi, czyli w Internecie? 

Większość z nas  pamięta zapewne czasy, gdy Internet był miej-
scem, z którego korzystały głównie ośrodki akademickie, instytucje 
rządowe czy finansowe. To już przeszłość, którą wiele osób wspo-
mina z sentymentem. Masowe serwisy internetowe coraz częściej 
kojarzą się z nadużywaniem wolności wypowiedzi, nachalności oraz 
brakiem kultury. Czy tak faktycznie musi być? Przeczy temu prze-
słanie portalu Chevalier.pl, który łączy funkcje portali towarzyskich, 
serwisów społecznościowych, randkowych w formie zamkniętego 
Klubu. Chevalier.pl był adresowany dotychczas głównie do miesz-
kańców centralnej Polski, ale otwiera swoje wirtualne bramy rów-
nież dla Państwa. Klub działający w ramach portalu jest miejscem 
niebanalnym, tajemniczym. Obowiązują w nim określone zasady. 

Poza funkcjami komunikacyjnymi dostępne są 
też możliwości, których nie oferują inne serwi-
sy, na przykład obsługa concierge czy unikalne 
emblematy z metali szlachetnych wysadzane 
diamentami, szmaragdami, rubinami i szafirami. 
Chevalier.pl to nie tylko znajomości interneto-
we. Nic nie stoi na przeszkodzie, by kontakty na-
wiązane na portalu rozwijać w świecie rzeczywi-
stym. Może pierwsze realne spotkanie odbędzie 
się właśnie w The White Club?  Portal polecamy 
zarówno czytelniczkom jak i czytelnikom, którzy 
cenią sobie ciekawe znajomości i niebanalny kli-
mat również w Internecie. Klub zapewnia anoni-
mowość oraz możliwość zapraszania przy użyciu 

specjalnego kodu znajomych, z którymi można spędzić czas online 
w kameralnej atmosferze.

Przygotowaliśmy dla Państwa bezpłatne członkostwo w Klubie 
bez abonamentów i opłat w uproszczonym trybie. Po rejestracji 
na stronie www.Chevalier.pl należy podać w polu VIP Pass słowo 

secretto. Wszelkie zapytania na temat edycji szczecińskiej portalu 
można kierować na adres mailowy szczecin@chevalier.pl 

Na zakończenie chciałoby się powiedzieć do zobaczenia w Klu-
bie. Czy to w realnym czy to w internetowym. Kluby ze sobą współ-
pracują a członkowie ze statusem VIP w Klubie Chevalier otrzymują 
specjalne hasło, które upoważnia do otrzymania karty członkow-
skiej w The White Clubie i vice versa. Członkowie The White Club 
otrzymują uprzywilejowane konto w portalu Chevalier i mogą tam 
rozwijać znajomości w niebanalnym jak na Internet otoczeniu. Za-
równo The White Club jak i portal Chevalier.pl to miejsca, które 
rekomendujemy wszystkim, którzy doceniają rozrywkę na stosow-
nym poziomie oraz interesujące znajomości.

w
niebanalny klimat 

w innym wymiarze oczekiwań

promocja84 



FABRYKA – biura do wynajęcia

Niepowtarzalne miejsce na twój biznes w rewitalizowanym budynku POLMO 
przy ul. Wojska Polskiego w Szczecinie.

Szczegółowe informacje: ul. Rodakowskiego 1/5, tel. 91 487 04 82, 91 487 36 99, www.modehpolmo.pl
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Święto berserkerów Piękna konferencja
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Ireneusz Ziółkowski, 
zwycięzca walki wieczoru

Od lewej: Katarzyna Drewnikowska 
(Peugeot Drewnikowski), Ewa Woźniak, 
Izabela Partyka, Bożena Żak

Michał Materla, mistrz MMA federacji KSW

Od lewej: Aleksander Boyko, Michał Labus, Bartłomiej Kopera, Wojciech Lech, Jakub 
Kowalewicz, Ireneusz Ziółkowski, Marcin Mazurek, Piotr Bagiński, Kacper Leśniak , Gracjan 
Szadziński, Agnieszka Nawrocka, Mateusz Zieleński, Mateusz Strzelczyk, Michał Fijałka, Michał 
Wiencek, Wojciech Janusz, Maciej Kałuszewski

Zespół Berserkers Bielsko - Biała
Grażyna Dyląg, Tomasz Hamera, Ewa 
Stachowska, Andrzej Dmytrzak

Albert Odzimkowski, 
mistrz wagi półśredniej

początkiem marca w stargardzkiej hali OSiR odbyła się gala 
MMA Arena Berserkerów 5: Exped Cup. Ponad dwieście osób 

obejrzało trzy walki amatorskie oraz sześć zawodowych w formule 
MMA w tym finał turnieju wagi półśredniej oraz ćwierćfinały wagi 
lekkiej. W walce wieczoru wystąpił Szczecinianin Michał „Sztanga” 
Fijałka, który efektownie pokonał przez duszenie swojego rywala - 
Ukraińca Alexandra Boykę. Ireneusz Ziółkowski (Berserkers Team 
Szczecin) zremisował z reprezentantem Wydra Gym Częstochowa 
Mateuszem Strzelczykiem. Pierwszym mistrzem turniejowym w kate-
gorii półśredniej został pochodzący z Radomia Albert Odzimkowski. 
Pierwszym finalistą turnieju wagi lekkiej został Jakub Kowalewicz z PJ 
Promotion Group Warszawa. Na Gali nie zabrakło atrakcji muzycz-
nych. Pomiędzy walkami wystąpił Damian Ukeje z zespołem.          ad

edycyna w służbie piękna”. Pod taką nazwą Centrum 
Medyczne Consilius w Stargardzie Szczecińskim zorga-

nizowało konferencję, na której zaprezentowano nową ofertę, po-
szerzoną o zabiegi medycyny estetycznej oraz konsultacje chirurgii 
plastycznej. Goście mogli poznać specjalistów i wysłuchać pre-
zentacji dr Tomasza Hamery, dr Andrzeja Dmytrzaka czy prof. Ewy 
Stachowskiej. Spotkanie rozpoczęło Jezioro Łabędzie w wykonaniu 
zespołu dziecięcego, wieczór zakończyła uroczysta kolacja.         ad

Od lewej: Dr Andrzej Dmytrzak, Prof. Ewa 
Stachowska, Dr Tomasz Hamera, Posłanka 
na Sejm RP Zofia Ławrynowicz, właściciel CM 
Consilius Grażyna Dyląg

Przybyło wiele zaproszonych gości, 
m.in. mec. Joanna Lange-Gutarowicz

Właściciel CM Consilius Grażyna 
Dyląg oraz dr Andrzej Dmytrzak Dr Tomasz Hamera
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Weronika Łyczywek, Ewa Karśnicka 
- Fundament, Justyna Krochmal 
członkinie L.C. Jantar

Maciej Kowalik z SKB Piast Słupsk, 
zwycięzca najbardziej prestiżowej 
kategorii Open podczas Netto Cup 2014

Księżna Saksonii dr. Theophana 
Prinzessin von Sachsen z konsulem 
Niemiec Bartłomiejem Sochańskim

Od lewej: Krzysztof Bobala i Bogdan 
Mieżyński – główni organizatorzy turnieju 
i współwłaściciele ośrodka sportowego 
Bene Sport Centrum

Alicja Pelkowska i Ilona Charęża  
z Zachodniopomorskiego 
Centrum Onkologicznego Czołowa czwórka kategorii Open

Club Lions Jantar w całej 
okazałości po pokazie mody

Piotr Żuromski, srebrny medalista 
Drużynowych Mistrzostw Europy w Badmintonie 
w 2003 roku. Obecnie trener i koordynator 
badmintona w Bene Sport Centrum

arystokratycznych trawników do hal, parków i boisk na całym 
świecie. Wszystkich ogarnęło badmintonowe szaleństwo. 

W czasie jednych z marcowych weekendów rozegrano w Szczeci-
nie turniej Netto Cup. W szranki stanęło 280 zawodników, którzy 
rozegrali 600 spotkań w czasie dwóch dni. A do tego najbardziej 
liczące się nazwiska tej dyscypliny: Kowalik, Szymoniak i Hawel. Za-
wody odbywały się w hali ZUR oraz Bene Sport Centrum. Szczecin 
staje się niekwestionowaną stolica polskiego badmintona.           ad

ż 200 pań pojawiło się na Zamku z okazji Dnia Kobiet orga-
nizowanego przez Lions Club Szczecin. W programie m.in.: 

występ Marty Zywar, uczestniczki programu Voice of Poland oraz 
pokaz mody w którym modelkami były członkinie LC Jantar. Naj-
większą atrakcją wieczoru była obecność Dr Teophanii, księżnej 
Saksonii - Katte. Księżna przywiozła dary dla szczecińskich szpitali 
i hospicjum dla dzieci. Tegoroczny Dzień Kobiet zorganizowany zo-
stał pod hasłem  „Kobiety – Kobietom”, a zebrane 5 tysięcy złotych  
zostało przeznaczone na kupno aparatu do masażu limfatycznego 
dla kobiet po mastektomii.                                                                      ad
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Aleksandra Kopińska - Szykuć, 
Teatr Polski, Krzysztof Skiba

Prowadzący Conrado Moreno, Irena 
Mojsiuk, Kazimierz Mojsiuk, Hanna Mojsiuk, 
Radosław Kaczmarczyk, z-ca kierownika BOK 
samochody osobowe, Rafał Zawada, szef 
sprzedaży samochodów osobowych

Konsul Ukrainy Henryk Kołodziej, Andrzej 
Milczanowski, Jacek Piechota Nowa Klasa C

Posłanki PO: Iwona Guzowska 
i Renata Zaremba

Hanna Mojsiuk, Peter Surray, 
prezes zarządu MAHA Polska

Ukraińska grupa Haydamaky Pokaz kolekcji Fabiana Fillipi 

Waldemar Duży, Grupa Azoty, Bartłomiej 
Pachis, Polskie Terminale S.A. Nowa Klasa GLA

Ryszard Kalisz i Daniel Źródlewski, 
Muzeum Narodowe Angelika Anozie z zespołem

kraiński klimat zapanował podczas kolejnej odsłony Biznes 
Sztuka & Szczecin w klubie Rocker. Na scenie rządziła grupa 

folkowa Haydamaky, a przy barze i stolikach m.in.: konsul Ukrainy 
Henryk Kołodziej, czy politycy – m.in. Andrzej Milczanowski, Ja-
cek Piechota, Ryszard Kalisz. Nie zabrakło także osób związanych 
ze światem sztuki, w tym dyrektora Muzeum Narodowego Lecha 
Karwowskiego. O czym rozmawiano na tym specjalnym spotkaniu 
polsko - ukraińskim? Sądząc po atmosferze, wyłącznie o dobrych 
rzeczach.                                                                                                     ad

wa nowe modele mercedesów - Klasy C i Klasy GLA wjechały 
do salonu Mercedes – Benz Mojsiuk. W przypadku tej marki 

oprawa premiery była wyjątkowa. Prezentacji nowych samochodów 
towarzyszył pokaz kolekcji mody autorstwa Fabiana Fillipi i ekspozy-
cja marki jubilerskiej marki Kruk. Nie zabrakło atrakcji muzycznych. 
Z krótkim recitalem wystąpiła Angelika Anozie z zespołem. Całość 
poprowadził jak zawsze czarujący Conrado Moreno.                      ad
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Roman Szulżyk z partnerką

Od lewej: projektantka mody Katarzyna 
Hubińska, artystka i wykładowca Akademii 
Sztuki Agata Zbylut, dyrektor Telewizji 
Pomerania Tomasz Szubryt

Rotary Club Szczecin Center - Iwona Korulczyk 
- Rinas V-ce Prezydent, Karolina Kędzierska

Reżyser filmu Anna Kazejak w 
towarzystwie Łukasza Dzięcioła, 
producenta filmu z Opus Film

Rotary Club Szczecin Center 
- Amelia Czernik, Ewa Bieganow-
ska V-ce Prezydent, Julia Maj 

Od lewej: reżyser Marcin Korneluk 
i filmoznawca, wykładowca 
uniwersytecki Damian Romaniak

Maja Włodkowska manager lokalu "P1erwsze 
Miejsce" , Stowarzyszenie SztukaTak! - Filip 
Lipski oraz Krzysztof Baranowski

Od lewej: Rafał Bajena z Funduszu Filmowego 
Pomerania, koproducenta filmu, Sara Sobania, 
Nikodem Rozbicki, reżyser Anna Kazejak, 
producent Łukasz Dzięcioł, Eliza Rycembel 
i Mateusz Więcławek 

o międzynarodowym debiucie na Berlinale „Obietnica” w reż. 
Anny Kazejak trafiła w końcu do szczecińskiego Kina Helios, 

gdzie odbyła się premiera filmu (po Warszawie i Łodzi). Do Szczeci-
na oprócz reżyserki przyjechali też m.in. młodzi odtwórcy głównych 
ról i producent filmu. Wszyscy opowiadali kulisach powstawania 
obrazu, a także pomocy i życzliwości mieszkańców Szczecina, w któ-
rym kręcono zdjęcia. Po emisji odbył się bankiet, a po nim ekipa 
filmowa i osoby zaangażowane w powstanie filmu – już w znacznie 
luźniejszej atmosferze i przy dźwiękach pianina świętowali premierę 
w Towarzyskiej na Deptaku Bogusława.                                              ad

skarowa muzyka filmowa zabrzmiała podczas  II Koncertu 
Charytatywnego w P1erwszym Miejscu. Podczas koncertu 

szczecińscy artyści, wspólnie ze Stowarzyszeniem SztukaTak! i Rota-
ry Club Szczecin Center, zbierali  pieniądze na zakup potrzebnych 
artykułów do prowadzenia zajęć fotograficznych dla dzieci z Zespo-
łu Szkół nr 9 ze Stołczyna. Wsród gości imprezy znaleźli się, m.in. 
Krzysztof Meisinger, Marek Kazana, grupa Bubliczki, duet OHO!KO-
KO, aktorzy Tetaru Polskiego i studenci Akademii Sztuki.                ad
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Radiowe światła mistrzowskie karaluchy

Doktoranci się bawią Kapelusze z widokiem
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 Bal zdominowały urocze doktorantki 

Po lewe:j Anna Łukaszek, Radio 
Szczecin z widzami spektaklu Aktor Łukasz Simlat

Aktorzy: Rafał Błach, Wojciech 
Mecwaldowski, Krzysztof Czeczot, 
w towarzystwie widzów i radiowców

Od lewej: Anna Krzywiec, Katarzyna Krzywiec, 
kadrowa Radia Szczecin, Katarzyna Komaniecka, 
asystentka zarządu Radia Szczecin, Dorota 
Kretkiewicz, doradca handlowy Radia Szczecin

Od lewej: Anna Krzywiec, Agnieszka 
Myślińska, doradca handlowy Radia Szczecin, 
Aneta Łuczkowska, reporterka RMF FM

Od lewej: Edyta Pawlaczyk, Katarzyna Nesterowicz, Piotr Sikora - dyrektor działu marketingu i 
promocji Radia Szczecin, Dorota Kretkiewicz - dział marketingu i promocji Radia Szczecin

Od lewej: Daria Maras, Urszula Jadwiżyk

Od lewej: Iwona Woźniak, Barbara Kwas, 
Agnieszka Mucha, Wiesława Choroszyńska, 
Elżbieta Ostrowska, Katarzyna Strzelecka

Doktoranci rozgrzali parkiet Kafe Jerzy

Wojciech Mecwaldowski i Julia 
Kępisty, Radio Szczecin Natalia Przybysz z zespołem Pink Freud

Adam Rudawski, prezes Radia 
Szczecin i Agata Chacińska Krzysztof Czeczot i Agnieszka Wosińska

Od lewej: Katarzyna Pietrzyk, Krzysztof 
Czeczot, aktor i reżyser, Małgorzata 
Gadomska, dyrektor Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Mechaników 
Polskich, Borys Szyc, aktor

Marta Adamczewska, stylistka 
(R&M Profesjonalna Stylizacja)

Od lewej: Elżbieta Tynkiewicz, Monika 
Górska, Jolanta Mueller, Małgorzata 
Mackiewicz Whitmore, Elżbieta Kołakowska

onad dwieście pięćdziesiąt osób pojawiło się na VIII Balu 
Doktoranta. Kafe Jerzy wypełnili młodzi doktoranci, przyszły 

kwiat szczecińskiej nauki. W karnawałowych strojach, na jedną noc 
zapomnieli o uczelnianych obowiązkach i dali się ponieść zabawie. 
Za dobrą atmosferę odpowiadały  samorządy ZUT-u i PUM-u.     ad

ieczór Kobiet na Dzień Kobiet. Teatr Mały tradycyjnie przy-
jął pod swoje czułe skrzydła panie i uraczył je serią atrak-

cji. Wieczór rozpoczął spektakl „Piękny widok” na podstawie sztuki 
Sławomira Mrożka, następnie panie udały się do teatralnej kawiarni 
gdzie raczyły się kawą i łakociami. Stylistka Marta Adamczewska była 
do dyspozycji każdej z pań. Doradzała, rozmawiała, zadbała o każdą 
z nich. Zabawnym akcentem na zakończenie wieczoru były teatralne 
kapelusze, które bardzo szybko przechwyciła płeć piękna.            ad

ilozof Ludwig Wittgenstein, dobry wojak Szwejk oraz Adolf 
Schicklgruber spotkali się w studiu koncertowym S-1. Stało 

się to za sprawą audiobooka „Światło w nocy” zrealizowanego na 
podstawie sztuki Macieja Karpińskiego a wyreżyserowanego przez 
Krzysztofa Czeczota. Kolejna premiera w radiowym teatrze okaza-
ła się sukcesem. Tym razem przy mikrofonach stanęli wyśmienici 
aktorzy w osobach Rafała Błacha, Wojciecha Mecwaldowskiego 
i Krzysztofa Czeczota.                                                                              ad

orysz Szyc, Łukasz Simlat, Agnieszka Wosińska, Barbara Biel, 
Krzysztof Banaszyk i Krzysztof Czeczot czytający norweski kry-

minał Jo Nesbo „Karaluchy” sprawili, że radiowe studio S-1 im. Jana 
Szyrockiego było wypełnione po brzegi. Kolejny audiobook wyreży-
serowany przez Krzysztofa Czeczota został przyjęty z entuzjazmem. 
Ten specyficzny spektakl miał też znakomitą oprawę muzyczną. Obok 
aktorów w radiowym studiu pojawił się zespół Pink Freud z niesamo-
witą Natalią Przybysz. Publiczność była zahipnotyzowana.                ad

Od lewej: Maciej Mularczyk, zastępca szefa Samorządu Doktorantów Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego,  Grzegorz Kądziołka, szef Samorządu Doktorantów 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Tomasz Kubiak, 
przewodniczący Samorządu Doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
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Adam Zadworny, dziennikarz GW i Leszek 
Wójcik, dziennikarz Kuriera Szczecińskiego

Od lewej: Magdalena Łukasiuk, 
była dziennikarka GW, Jolanta 
Kowalewska, dziennikarka GW

Byli dziennikarze GW: Michał 
Stankiewicz , dzisiaj Rzeczpospolita, 
Patrycja Orłowska, dzisiaj TVN24

W środku Marcin Górka, w GW pisał 
m.in. o wojnie, a dzisiaj dyrektor 
w Polskim Holdingu Zbrojeniowym

Mariusz Kotowski, dziennikarz sportowy 
GW, dzisiaj Fakt, Jolanta Kowalewska, GW

Od lewej: Adam Zadworny, GW, Leszek Wój-
cik, Kurier Szczeciński i Jarosław Gaszyński, 
jeden z założycieli szczecińskiego oddziału 
GW, dzisiaj fotoreporter Prestiżu

yli i obecni pracownicy szczecińskiego oddziału Gazety Wy-
borczej spotkali się w Kafe Jerzy. W zasadzie nie wiadomo 

dlaczego akurat teraz. Nie było ani żadnego jubileuszu, ani urodzin, 
ani innego powodu. A jednak – ktoś rzucił hasło i nastąpiło pospo-
lite ruszenie. Ze wszystkich stron Polski, a nawet Europy. Uczestnicy 
reprezentowali wszystkie okresy działalności gazety, która w Szcze-
cinie działa nieprzerwanie od 24 lat. Jak wyliczono podczas spotka-
nia - jej redakcja mieściła się w sześciu siedzibach. Dzisiejsza – na 
Deptaku Bogusława – jest już siódmą z kolei. Wspomnienia i rozmo-
wy trwały do białego rana...                                                                    br

Od lewej: Jerzy Sawka, pierwszy redaktor 
szczecińskiej GW i Wojciech Jachim, jego 
zastępca, a potem następca

Od lewej: Dariusz Startek, dawniej kolportaż 
gazety, a dzisiaj organizator Music Fest, Jacek 
Nowak, były analityk rynku w GW, Michał 
Stankiewicz, kiedyś GW, dzisiaj Rzeczpospolita

Od lewej: Halina Błachnio, skład graficzny GW, dzisiaj Urząd Miasta, Anna 
Ołów Wachowicz, marketing GW, obecnie AnMedia i Artur Bezner, były szef 
składu graficznego GW, obecnie deweloper serwisów internetowych

Od lewej: Bogna Czałczyńska i Agnieszka 
Kuchcińska Kurcz, byłe dziennikarki GW

Na pierwszym planie Wojciech Jachim, 
były red. naczelny szczecińskiej GW, Paula 
Skalnicka Kirpsza, obecna redaktor naczelna, 
Iwona Hess, dawniej sekretariat gazety

Od lewej: Czarek Łazarewicz, dawniej GW, dzisiaj dziennikarz Wprost, 
Iwona Sznajderska, była dziennikarka GW, Piotr Wachowicz, były 
dziennikarz GW, obecnie szef gabinetu prezydenta Szczecina
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Mecenas Roman Ossowski z Fundacji 
Bądźmy In Gremio, gospodarz wieczoru

Publiczność XII Wieczoru, z przodu mec. 
Włodzimierz Łyczywek , dziekan Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Szczecinie

Od lewej: radczyni prawna Agnieszka Dąbrowska, 
sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku 
Maria Teresa Romer, doktor Ewa Kramarz

Mecenas Marek Mikołajczyk ze statuetką 
Gremiusa, Człowiek Roku In Gremio 2013 

obiety były bohaterkami kolejnego wieczoru prawników In 
Gremio. W Teatrze Polskim dyskutowano o sytuacji kobiet 

w wymiarze sprawiedliwości. Odpowiedzi udzielały m.in. Maria Te-
resa Romer, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, biegła 
sądowa dr n.med. Ewa Kramarz i radczyni prawna, Agnieszka Miłyk. 
Podczas spotkania wyróżniono też mecenasa Marka Mikołajczyka 
statuetką Gremiusa, wręczaną za dokonania na rzecz środowiska 
prawniczego.                                                                                             ad
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Bartosz Ława, kapitan Pogoni 
testował nowy sprzęt Pierwsze klientki 

Ekipa Silver Gym, od lewej: Katarzyna Romaniszyn, Kinga Błachowiak, 
Natalia Sierańska, Klaudia Matelska, Adrian Gryszpan, Marcin Suproń, 
Tomasz Tomicki. W środku: Bartosz Ława, kapitan drużyny Pogoń Szczecin

limatyzowana siłownia, kameralne sale do treningu, wyselek-
cjonowany pakiet zajęć fitness. Na fali bycia modnym, czyli 

bycia „fit” w Szczecinie powstał nowy klub fitness Silver Gym. Przez 
dwa dni można było poćwiczyć pod okiem instruktorów. Wśród te-
stujących nowy sprzęt znalazł się sam kapitan drużyny szczecińskiej 
Pogoni Bartosz Ława. Kto nie ćwiczył ten pił szampana i zajadał się 
tortem.                                                                                                          ad



SzuKAjCiE NAS w PRESTiżOwyCh MiEjSCACh!
Biel, Judek,Poczobut-Odlanicki, ul. P. Skargi 23
Dariusz Jan Babski, ul. Księcia Bogusława X nr 5/3 
Gozdek,Kowalski, Łysakowski, ul. Panieńska 16 
Kancelaria Andrzej Zajda i Monika Zajda, 
ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11 
Kancelaria Mariusz Chmielewski, ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22
Kancelaria Przemysław Wiaczkis,ul. Wojciecha 15
Licht&Przeworska, ul. Tuwima 27/1 
Lizak, Stankiewicz, Królikowski, 
ul. B. G. Warszawskiego 1/4
Mikołajczyk, Cieślik, ul. Wyszyńskiego 14 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro, ul. Klonowica 30/1 
Patryk Zbroja, ul. Więckowskiego 2A/8
SMK Semeniuk, Marecki, Kaczarewski, ul. Św. Ducha 5A/12
Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2 
Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 1
Wódkiewicz, Sosnowski, ul. Stoisława 2 
Zofia Daleszyńska, al. Papieża Jana Pawła II 17/ 2 
 
SALONY SAMOCHODOWE 
 
BMW i MINI dealer Bońkowscy, przy rondzie Hakena
Citroen Drewnikowski, ul. A. Citroena 1
Citroen Drewnikowski, ul. Bohaterów Warszawy 19 
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115B 
Holda Jeep i Lncia, ul. Gdańska 7 
Honda, ul. Białowieska 2 
Krotowski i Cichy Salon Skody, ul. Struga 1A
Lexus Kozłowski, ul. Mieszka I 25 
Mazda Kozłowski, ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30 
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88 
Nissan, ul. Struga 71
Opel Bogaccy, ul. Mieszka I 45
Opel Kozłowski, Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski, ul. Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski, ul. Rayskiego 2
Renault Rosiak i Syn, ul. Bulwar Gdański 13 
Subaru, ul. Struga 78A
Toyota Kozłowski, ul. Struga 17
Toyota Kozłowski, ul. Mieszka I 25B 
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115B
VW Łopiński, ul. Madalińskiego 7 
 
BIURA PODRÓŻY 
 
Apollo Tour, al. W. Polskiego 50
Follow Me, ul. Kolumba 1 
L'TUR, CH Galaxy, parter 
Neckermann, al. W. Polskiego 11 
Polaris Travell, pl. Hołdu Pruskiego 9 
Rainbow Tours, al. W. Polskiego 12 
Unity Travel, pl. Rodła 8 
 
INNE 

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

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

Aestethic Med, ul. Niedziałkowskiego 47
AGMED, ul. Grafitowa 4
AGMED, ul. Graniczna 24 
Centrum Mody Ślubnej, ul. Kaszubska 58
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1
Centrum Pięknego Ciała, ul. W. Łokietka 7 
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol, 
ul. E. Plater 18 
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus, ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18 
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1 
Dentus, ul. Felczaka 18A
DermaDent, ul. Kazimierza Królewicza 2L/1 
Estetic, ul. Kopernika 6 
Excellence Płatek, ul. Wyszyńskiego 14 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18 
Figurella Instytut Odchudzania,ul. Monte Cassino 2/2 
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10 
Hahs Protodens, ul. Czwartaków 3 
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140 
Karboklinika, ul. Małkowskiego 30/6
Klinika Stomatologiczna dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
LASER, ul. E. Gierczak 38/8 
LASER MEDI – DERM, ul. Kasprzaka 2c 
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Luxmedica, ul. Welecka 38
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38 
MEDIKLINIKA, ul. Mickiewicza 55 
Medicus, pl. Zwycięstwa 1 
Mediroy Klinika Stomatologiczna, ul. Górna 18/LU2
Medycyna Estetyczna dr Osadowska, al. W. Polskiego 92–94 
Orto – Magic, ul. Zaciszna 22
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, ul. Ogińskiego 12  
Perładent – Gabinet Stomatologiczny, ul. P. Wielkopolskich 4C 
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C 
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2 
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna, 
al. W. Polskiego 43/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2 
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny, ul. B. Krzywoustego 19/5 
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2 
Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10 
Stomatologia Mierzyn, ul. Welecka 38
Stomatologia Mikroskopowa, ul. Żołnierska 13A/1
VitaDent Centrum Stomatologiczne, ul. Modra 122/1
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. Kasprzaka 2a
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. W. Polskiego 103 
 
KANCELARIE PRAWNE 
 
A. Oszczęda i Spółka,ul. Wyspiańskiego 84A 

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

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

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

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








