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„Co robisz? Nic!”
 To moja ulubiona odpowiedź na wakacjach. A że jestem już w nastroju 
urlopowym to… dzisiaj wstępniaka nie napiszę! A co? Wolno mi! Wolno 
mi raz na kilka lat gapić się w pusty arkusz programu word i w akcie de-
speracji powciskać po prostu wszystkie klawisze jednocześnie. Dawno 
już nie miałam takiego typowo wakacyjnego lenia…
Mamy lato. Jak lato, to zazwyczaj jest gorąco. Jak gorąco, to pozbawiamy 
się ciężkich ciuchów – naga prawda.  A propos nagości. Pora jest sprzyja-
jąca i okazja dobra, dlatego postanowiliśmy na łamach Prestiżu rozebrać 
nieco piękne kobiety.
Rozebraliśmy, a raczej przebraliśmy bohaterkę naszej okładki – Agniesz-
kę Skrzypulec. Na co dzień jest żeglarką i dziewczyną ze stali. W sierpniu 
powalczy o najważniejsze trofeum na kuli ziemskiej – medal igrzysk olim-
pijskich. Istnieje sporo szansa, że wróci z nagrodą, czego jej z całego ser-
ca życzymy. Trzeba przyznać, że w obiektywnie fotografki Aleksandry 
Medvey-Gruszki, Agnieszka wygląda jak modelka z sesji rodem z Cannes. 
Oczywiście sesja nie odbyła się na Francuskiej Riwierze, a na naszej pięk-
nej, szczecińskiej marinie North-East. Pikanterii niech doda jednak fakt, 
że zdjęcia robiliśmy na bardzo, bardzo luksusowym jachcie.
Nagość towarzyszy nam także na dalszych stronach Prestiżu. Piękno 
kobiecego ciała w cudownych okolicznościach przyrody fotografował Ja-
cek Podolski, lekarz z zawodu, a z zamiłowania fotograf. Efekty oceńcie 
sami.
Dalej świetny tekst Daniela Źródlewskiego o stolicy Słowacji – Bratysła-
wie. To chyba najbardziej niedoceniana i najmniej znana z europejskich 
stolic. Niektórzy Słowacy za symbol miasta uważają… biustonosz: BRA-
tislava (z angielskiego bra – stanik), wszyscy bez wyjątku, utożsamiają 
swoją stolicę z określeniem BratisLOVE.  W reportażu Daniela rysuje się 
jako kraina niespodzianek i kontrastów, a na pewno jako miasto warte 
odwiedzenia. Do samej Bratysławy, przynajmniej z perspektywy Szcze-
cina, zrobiło się znacznie bliżej – jeden z popularnych przewoźników uru-
chomił z Berlina tanie połączenia lotnicze (ok 100 – 150 złotych w obie 
strony, a lot trwa godzinę).
Na koniec, niezależnie od tego, w którą stronę świata się udacie, życzę 
Wam udanego urlopu, a zanim się na niego wybierzecie tradycyjnie – mi-
łej lektury!

 Miłej Lektury!
Izabela Magiera
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S e leże se. Łyski se popijam. Olinkluzif, to se popijam. Violka po-
szła na szoping, a ja se leże. Boli mnie szyja, bo mi sie na słoń-
cu łańcuchy nagrzały, ale se leże. Violka mówi, że w  recepcji 
mają na opalenizne jakieś pacaneum. Gorzej, że mi łańcuchy 

ciemnieją. Wakacje, to se leże. Połaził bym, ale gorąco, co bende łaził? 
Violka mnie ciąga po sklepach, ale ja wolese leżeć. Czarny sie gapi na 
mnie, drinki przynosi, to co bede łaził? Gapie sie na ruskich. Fajne łańcu-
chy mają. Pić też umią. Pierwszego dnia do zamknięcia baru, tylko ruscy 
i my z Vilką zostali. Niemcy padli, angole padli, a my zostali. Tylko ci ruscy 
gadają jakoś tak... Tu wszyscy inaczej gadają niż u nas. Nie można nor-
malnie pogadać. Jedyne co czarny kuma, to jak chce łyski z kolą. Musiał 
sie skubany polskiego uczyć. Zasięg mam słaby. Nie wiem co na fejsie. 
Foty wrzuce jak wróce. Zrobiłem jak jechaliśmy do jakiejś doliny. Królów, 
czy jakoś tak. Fajnym busem jechaliśmy. Miał git tapicerke i wspomaga-
nie po byku. Pytałem kierowcy ile pali, ale nie kumał po polsku. W tej 
dolinie gorąco jak cholera. Jakieś dziury w ziemi, kamieni kupa. Wyciecz-
ka zapłacona to pojechaliśmy. Violka dzbanek kupiła. Ani jednego baru. 
Nic. Susza. Jakieś stare garnki pokazywali i bazgroły na ścianach. Ale jak 
wróciliśmy, dałem w palnik z takim Niemcem jednym. Fajny był. Znał Le-
wandowskiego. Jem orzeszki. Głodny jestem, bo tu jakieś żarcie niefajne. 
Banana, albo jajko to jeszcze jak cię mogę, ale te farfocle z oczami i wą-
sami? Albo ośmiornice. To tylko Niemcy to jedzą i angole. Zjad bym coś 
takiego naszego, polskiego. Jakąś pice, albo kebaba. Ruskie też na barze 
orzeszki łykają. Ruskie wogóle fajne są. Baby łażą po sklepach, a faceci 
w barze. Tak jak my z Violką. Ale Violka to jeszcze na te szopingi łazi. 

Wczoraj kupiła perfume od takiego co pakorabama wymyślił. Oryginał, 
nie to, co u nas na ryneczku od cyganów.

Tu takie fajne bary są, że se siedzisz jak panisko, popijasz i nogi w ba-
senie trzymasz. Jak opowiem w  robocie, to mi chłopaki nie uwierzą. 
Zdjęcia robie, ale zasięg słaby. Drynie za całkowity frajer, olikluzif, tyl-
ko cudacznie sie nazywają. PyramidVodka, Cairo Gin, Pharaon Whisky. 
I sporo wypić trzeba, żeby poczuć. Viola mi sandały kupiła z wielbłąda. 
Całe skarpety szlag trafił - pofarbowane. Lepsze klapki najki, co to je za 
dwie dychy na ryneczku kupiłem. Nawet białych skarpet nie ruszą. Taką 
koszulkę mi też kupiła ze znaczkiem beemy. Chłopaki pękną z zazdrości.

Jutro mamy jechać patrzeć jakieś piramidy czy co tam. Ja tam zostaje. 
Ostatni dzień, to co bede jeździł? Podrinkuje na basenie. Niech się czarny 
dziwi, że Polak tyle może. A może tyle co ruski, albo i lepiej. Jak przyszed 
czarny z wielbłądem to niemec spad, ruski spad, a ja sie nie dałem. Za 
grzywezwierze i sesiedze. A mało to u nas na oklep na krowach do jezio-
ra się ganiało? Polak może i tyle w temacie.

Wieczorem pogramy z Violką w scrabble i inteligencję, potem poczyta-
my trochę, może porozmawiamy o Kieślowskim i jego twórczości i spać. 
Fajnie w tej Tunezji. Gorąco, ale przecież olinkluzuf.

P.S. Plażowa zabawa dla Czytelników: skreśl z felietonu nie pasujące wy-
razy. A ja se poleżę...

Dziennikarz Radia Szczecin, 
„garkotłuk”

Szymon Kaczmarek

Wakacje „olinkluzif”

PIERWSZA PRYWATNA
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

o stomatologii
wiemy wszystko

od 1983 roku

ul Narutowicza 16a, 70-240 Szczecin, tel. 91 433 07 76, klinika@dr-gajda.pl, www.dr-gajda.pl
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reklama

Firma oferująca najwyższej jako-
ści płyty z  kamienia naturalnego, 
które posłużą przez długie lata. 
Wszystkie kamienie sprowadza 
z  zagranicy, gdzie występują ich 
najbardziej szlachetne odmiany. 
Głównymi produktami są marmur 
i trawertyn, które pozwalają zmie-
nić wytwarzane z  nich artykuły, 
np. stoły, wanny czy umywalki, 
w  prawdziwe działa sztuki. Firma 
kieruje swoją ofertę zarówno do 
osób prywatnych, które cenią nie-
banalne wnętrza, jak i inwestorów, 
którzy chcą podnieść standard 
wykończenia domów i mieszkań. 

Szczecin, al. Boh. Warszawy 40

Sklep z  nietoksycznymi, atesto-
wanymi zabawkami oraz artyku-
łami znanych, europejskich ma-
rek. Miejsce dla rodziców, którzy 
mają dość wiecznie psujących 
się zabawek, a sprawiając radość 
swoim pociechom chcą jednocze-
śnie przyczynić się do ich rozwo-
ju. Poza asortymentem dla dzieci 
od niemowlęctwa do wieku szkol-
nego w salonie znajduje się także 
studio fotograficzne, w  którym 
można zamówić profesjonalną se-
sję zdjęciową. 

Szczecin, ul. Jagiellońska 7 

The Kitchen 
Meet&Eat

Nowa restauracja na szczeciń-
skich bulwarach, która powstała 
z pasji do gotowania i odkrywania 
nowych smaków jako odpowiedź 
na zagraniczne trendy. Nowocze-
śnie urządzone wnętrze zaprasza 
przyjemną atmosferą lokalu nad 
samą rzeką. Znakiem rozpoznaw-
czym mają być świeże produkty, 
dbałość o  szczegóły oraz profe-
sjonalny serwis, a  w  menu znaj-
dziemy m.in. ryby i owoce morza, 
kawę, zimne piwo, burgery i  ar-
gentyński stek. 

Szczecin, Bulwar Piastowski 3

Świat KamieniaBerbeć

Klinika zmienia siedzibę, jednak 
nadal pozostaje miejscem o  wy-
jątkowej atmosferze. Ciepłe, kli-
matyczne wnętrza zapewniają 
wyciszenie i  relaks, o  który dba 
też wykwalifikowany personel 
kliniki, sprawiając, że każdy gość 
czuje się tu wyjątkowo. Gwaran-
cją skutecznej pielęgnacji jest 
sprzęt nowej generacji oraz naj-
wyższa jakość preparatów i  za-
awansowane rozwiązania tech-
nologiczne. Wszystko po to, by 
zapewnić klientom satysfakcję 
i bezpieczeństwo. 

Szczecin, ul. Jagiellońska 77

C.M.C 
Klinika Urody
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Krzywym
Nie udała się trzecia transatlantycka wyprawa Aleksandra Doby z  No-
wego Jorku do Lizbony. Kajakarz najpierw na kilka dni utknął na starcie 
czekając na dobre warunki pogodowe. Gdy w końcu próbował wypłynąć 
na pełny ocean źle ocenił swoją pozycję jeżeli chodzi o  półwysep San-
dy Hook przez co przybojowe fale wywróciły kajak. Zniszczeniu uległy 
anteny, a woda zalała elektrykę. Mimo to zdecydował się wystartować. 
W Internecie zaroiło się od komentarzy. Były i życzliwe Dobie i krytycz-
ne, a także krytykujące tych, którzy krytykowali. Całe szaleństwo wokół 
swojej wyprawy najlepiej skomentował później sam Doba, który przy-
znał, miał świadomość, że kajak nie był jeszcze gotowy do rejsu, a  on 
sam czuł presję mediów. „Miałem 
mnóstwo rzeczy do zrobienia, wiele 
zobowiązań I  brakowało mi czasu. 
Spotkania, wywiady, bardzo dużo 
tego było przez ostatni rok, a  ja nie 
umiałem odmawiać” – wyznał Gaze-
cie Wyborczej.
Kajakarz deklaruje, że za rok znów 
chce podjąć próbę rejsu. „Ale już po 
cichu, bez hucznego pożegnania, 
za to z  pełną koncentracją fizyczną 
i  psychiczną na wyprawie” – zapo-
wiedział Gazecie.

Inny pechowiec to Bartek Czarciński 
z Kalisza, który postanowił na samo-
dzielnie zbudowanej łódce opłynąć 
świat bez zawijania do portów. Odważny pomysł młodego żeglarza padł 
na podatny grunt, szczególnie w  jego rodzinnym Kaliszu, gdzie władze 
miasta kupiły mu nawet drogi sprzęt, by mógł on line pokazywać swój 
rejs i sławić miasto na morzach i oceanach świata. Na początku czerw-
ca – po medialnym zamieszaniu – Bartek wyruszył z Gdańska. Po kilku 
dniach zderzył się jednak ze statkiem i uszkodził maszt. Wyprawa zosta-
ła przerwana, a żeglarz zawinął do Świnoujścia. 18 czerwca, po szybkiej 
naprawie, tym razem – już dyskretnie i bez lansu – powrócił na szlak. No 
to powodzenia!

W Szczecinie odbył się IV Kongres Morski. Według opinii jego uczestni-
ków był najlepszy. Najwspanialszy z dotychczasowych. Cieszymy się.Zła 
wiadomość dla polityków. Planowany nowy stadion w Szczecinie ma mieć 

czwartą trybunę. To wynik porozumienia pomiędzy miastem, władzami 
Pogoni i środowiskiem kibiców. Koszt budowy nie jest jeszcze znany, nie 
wiadomo też kiedy dokładnie powstanie obiekt, ani za co. Póki co miasto 
wystąpiło po raz kolejny do ministerstwa sportu o dofinansowanie bu-
dowy. Jeżeli obecny projekt zostanie szybko poprawiony, pieniądze się 
znajdą, a budowa ruszy, to zniknie ważny element większości kampanii 
wyborczych. No i temat niekończących się dyskusji. Niedobrze. 

Lech Kaczyński został patronem terminalu gazowego w  Świnoujściu. 
W uroczystości nadania licznie wzięli udział dostojnicy państwowi i po-

litycy. Był prezydent Andrzej Duda, 
premier Beata Szydło, a  także pre-
zes PiS Jarosław Kaczyński. „Będzie 
przypominał, że Polska miała prezy-
denta, który jako pierwszy z  prezy-
dentów po 1989 r. nie miał powiązań 
z  poprzednim systemem” – mówił 
o  terminal prezes PiS. Prawdopo-
dobnie chodziło o  załogę statku Al 
Nuaman, gazowca z  Kataru, który 
tego dnia przypłynął z  ładunkiem 
gazu do Świnoujścia. Marynarze nie 
wiedzieli tego, dzięki nadaniu imie-
nia już wiedzą. Data uroczystości na-
dania imienia, tj. 18 czerwca nie była 
wybrana przypadkowo. Znawcy pol-
skiej historii słusznie wskazaliby za-

pewne na 18 czerwca 1325 roku kiedy to król Władysław Łokietek zawarł 
sojusz z książętami zachodniopomorskimi – Warcisławem IV I Barnimem 
III. Albo na18 czerwca 1649 kiedy wojska polsko-litewskie pokonały Koza-
ków w bitwie pod Zahalem, czy na 1792 rok, gdy Polacy pobili Rosjan pod 
Zieleńcami. Po tej właśnie bitwie ustanowiono order Virtuti Millitari. Nic 
z tego. Podobno w samym PiS-ie – do ostatnich chwil trwała dyskusja nad 
innymi propozycjami patronów. Część członków partii lansowała Siaosi 
Tupou, króla Tonga (urodził się 18 czerwca 1874 roku). Najwięcej jednak 
liczyło na Terminal Gazowy im. Tusi Pisi. To samoański rugbysta, członek 
kadry Samoa na pozycji łącznika ataku (urodzony 18 czerwca 1982). Final-
nie, obydwie frakcje zgodziły się jednak na kompromis, by patronem był 
Lech Kaczyński. Uznali, że miał o wiele większy wkład w budowę termina-
la niż Siaosi Tupoui Tusi Pisi.

Od 1999 r. związany z Rzeczpospolitą. 
Pracował także w Gazecie Wyborczej, 
TVP, TVN i Prestiżu. Laureat nagrody 
„Watergate“ Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
oraz Fundacji Batorego. Dwukrotnie 
– w 2004 (jako Rz) i 2012 (jako TVN) 
nominowany do Grand Press. Pasjonat tenisa, 
dobrej muzyki oraz psów rasy bokser.

Michał Stankiewicz

10 Felieton
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okiem
Stało się –Wielka Brytania postanowiła opuścić Unię Europejską. No 
i dobra! Bez łaski! Teraz możemy im powiedzieć prosto w twarz: ryba 
z frytkami jest przereklamowana! Podobnie jak jagnięcina w sosie mię-
towym. A popularny deser nazwać „dick”? Tylko wrodzona, słowiańska 
delikatność i kultura, pozwalały przymknąć na to oko i dusić w zarod-
ku krytyczne komentarze na takie zjawiska jak np. śniadanie pt. fasolka 
w sosie pomidorowym, z kaszanką, kiełbasą, pieczonymi pomidorami 
i  jajkami sadzonymi. Jeszcze Brytole do nas przyjdą i  będą się prosić! 
A  my im wtedy pokażemy f…
no, tego, no, Big Bena!

W Szczecinie, po raz pierwszy, 
zorganizowano Targi Atrakcji 
i  Rozrywki. Można było obej-
rzeć m in. różnego rodzaju 
urządzenia do zabaw, gry, 
dmuchańce, byka rodeo, Esca-
pe Room, park gimnastyczny, 
trampoliny, pokazy wirtual-
nej rzeczywistości, strzelnicę 
łuczniczą. Można było także 
dowiedzieć się gdzie i  za ile 
wynająć klauna. Dziwne. To aż 
targi były do tego potrzebne? 
Przecież z wynajęciem klauna, 
to chyba w Polsce nikt nie ma 
problemów. Wystarczy zgło-
sić się do byle jakiej partii po-
litycznej. 

Pięć lat temu w Kluczewie odnaleziono sławny niemiecki czołg z czasów 
II wojny światowej Panzer IV, który pojawił się w zbiorach Muzeum Orę-
ża Polskiego w Kołobrzegu. Grupa zapaleńców postanowiła go zrekon-
struować, bo w całości to on nie był. I już odbudowali 85 procent kon-
strukcji. Jak dobrze pójdzie to jeszcze w  czasie tegorocznych wakacji 
zostanie zaprezentowany zwiedzającym w  muzeum. Będzie to jedyny 
w Polsce oryginalny, niemiecki czołg. I bardzo dobrze. „Rudym” 102, to 
on nigdy nie będzie. Ale czasy teraz takie, że nie wiadomo czy może kie-
dyś nie będzie musiał się przydać (tfu! na psa urok!), on oraz jacyś nowi 
„Vier Panzer soldaten und ein Hund”.

Po długich bojach władze Szczecina, prezes Pogoni i  kibole zakopali 
topór wojenny. W mieście powstanie nowy stadion piłkarski z cztere-
ma (zamiast trzech) trybunami! I tak podobno miało być od początku. 
Prezydent Szczecina, znany żartowniś, tylko się droczył i przekomarzał 
z władzami Pogoni i lokalnymi fanami piłki nożnej, że będą trzy trybu-
ny. Ot, taki psotnik nam się trafił! A  ci jego niektórzy interlokutorzy 
(wyjaśnienie dla pewnej mało kumającej grupy społecznej, określenie 
to oznacza – adwersarze, polemiści, przeciwnicy, rozmówcy) bez poczu-

cia humoru, wszystko brali na 
poważnie, oburzali się, obra-
żali, awanturowali, wyzywali, 
grozili, prezentowali jakieś 
obraźliwe gesty i postawy, hej-
towali w internecie, sączyli jad 
jak węże jakieś łyse. Pewien 
turkmeński mędrzec mawiał: 
stadion bez czwartej trybuny, 
to jak majtki bez gumy.

Od dawna wiemy, że nad 
Szczecinem wisi jakieś fatum. 
Bo np. inwestycje ciągle się 
opóźniają, ludzie wyjeżdża-
ją, żadna stacja telewizyjna 
nie chce tutaj nakręcić jakiejś 
głupkowatej telenoweli i  jesz-
cze w 2100 roku mają nas zalać 
wody Bałtyku (jeżeli poziom 

morza wzrośnie o 2 metry w wyniku globalnego ocieplenia). No chyba 
rzeczywiście jakaś żyła wodna płynie pod Szczecinem, albo ktoś klątwę 
jakąś rzucił! Bo znowu Fryga się sypie! Na talerzach tej kontrowersyjnej 
rzeźby stojącej na placu Zamenhofa w Szczecinie kolejny raz pojawiły 
się rysy i pęknięcia. I to w trzy tygodnie po remoncie instalacji! To chy-
ba nie jest przypadek. To chyba jednak jest jakaś zorganizowana akcja. 
Kto za tym stoi, no kto? Żydzi, cykliści, homoseksualiści, nacjonaliści, 
komuniści, feministki, sataniści, nowobogaccy, gangsterzy, hipsterzy, 
bezrobotni, ciężarne, łysi, harcerze, ministranci, politycy, modelki, mo-
tocykliści, faszyści, uchodźcy, pijacy, wegetarianie, pacyfiści, bezdom-
ni, a może Ruscy? No bo przecież tak sama z siebie Fryga ciągle pękać 
nie może!

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

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

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

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

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

oraz polskiej kinematografii.

Dariusz Staniewski
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Nie zaprojektowałaby i nie uszyłaby ubrania, którego sama nie chciałaby 
nosić. Tworzy asymetryczne kreacje pokryte autorskimi linorytami. Są 
to rzeczy oryginalne, wygodne i praktyczne. Marta Garbaczewska i  jej 
marka If I Had a Hammer świetnie się wpasowują w miejski styl.

– Projekt każdego modelu tzw. dresu bierze się z mojej własnej potrze-
by, lub braku w mojej szafie – mówi projektantka. – Każdy nowo uszyty 
model noszę najpierw sama, analizując czy coś mogę poprawić, i tak do 
skutku aż będę zadowolona. Sporo w tym geometrii, zwłaszcza że lubię 
ubrania „architektoniczne”, oparte na podstawowych figurach i  kącie 
prostym oraz 45 stopniach. Absolutnie wszystko szyję sama. Z materia-
łów polskiej produkcji, w większości 100% bawełny. 
Marta ukończyła malarstwo, ale uprawia grafikę, w  tym linoryt. Szyć 
zaczęła dopiero dwa lata temu. Nauczyła się tego sama. – Początek 
był dość naturalny, gdyż kolekcjonuję wszelkie manualne umiejętno-
ści. Szycie stało się poniekąd uzupełnieniem mojej pracy, zarówno pod 
względem projektowym, gdyż zyskałam kolejny środek wyrazu, jak i pod 
względem finansowym – wyjaśnia Marta. – Projektowanie wykorzystuję 
jako swoisty kompromis i przedstawiam swoje pomysły w formach użyt-
kowych. Na niektóre z nich nanoszę także grafiki, linoryty lub rysunki (te 
przenoszę na mniejsze formy jak kubki i krawaty). Pracuję nad kreacjami 
bardzo intuicyjnie i na zasadzie prób i wielu błędów. Moje dresy są dla 
każdego kto ceni wygodę. Wszystkie projekty realizuje w swojej pracow-
ni, która też służy jako miejsce warsztatowe i sklep połączony z galerią. 
www.ifihad.pl.
ad
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Były już trucki z burgerami, pizzą, kanapkami, lodami i wszelkim restau-
racyjnym jedzeniem.. Na czterech kółkach można właściwie sprzedawać 
wszystko. Na horyzoncie pojawiły się mobilne butiki. 

Ubrania można teraz kupić wprost z  furgonetek i  camperów. Rzeczy, 
które tam znajdziemy są jedyne w  swoim rodzaju, często od najwięk-
szych projektantów, ale w  przystępnych cenach. Jednym z  takich fa-
shion trucków jest Mozaika, która „wyjechała” z Kołobrzegu. – Jesteśmy 
parą, która stworzyła pierwszy polski mobilny sklep na kółkach z odzie-
żą vintage, second-hand od znanych projektantów oraz hand made’ami 
wykonywanymi przez nas – mówią właściciele Mozaiki Katarzyna Iszler 
i Tomasz Bejuk. – Wspieramy ochronę środowiska oraz recykling. Oprócz 
tego, iż zajmujemy się sprzedażą ubrań, które przetwarzamy, wszystkie 
akcesoria dodatkowe posiadamy z przetwarzanego eko papieru. 
W  Mozaice można znaleźć ręcznie wykonywane i  zdobione: katany, 
short’y, koszule, ubrania od projektantów takich jak Michael Kors, Gucci 
czy Calvin Klein. Można trafić na perełki od projektantów z całego świa-
ta: począwszy od hinduskich, po afrykańskie czy orientalne projekty. 
– W naszym fashion truck’u prowadzimy „Witrynę Młodych Artystów”, 
w  której bez żadnych opłat umożliwiamy lokalnym talentom przez 
określony czas zaprezentowanie i możliwość sprzedaży własnoręcznie 
wykonywanych prac – dodają Kasia i Tomek. – Fashion Trucki cieszą się 
ogromną popularnością w USA czy Francji. Teraz czas na Polskę.
ad

ul. Mickiewicza 49a, 70-385 Szczecin, tel. 666 732 666, 666 525 222, e-mail: estedent.eu@gmail.com, www.estedent.eu
Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel.  796 555 222, 957 819 973

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
stomatologia estetyczna Iwona Pawlak



tomaszewicz.pl     BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ: 513 007 100, 507 155 418

North Garden mieszkania z ogrodami lub tarasami 
na dachu z widokiem na rozlewisko Odry





Meditest Diagnostyka Medyczna
Szczecin, ul. Bronisławy 14 D, tel.: 91 812 27 44, Laboratorium tel. kom.: 48 602 64 69 12
www.selfhpv.pl              www.meditest.pl              www.cyto.pl              biuro@meditest.pl

selfHPV – profilaktyka 
raka szyjki macicy

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE
– zrób test na HPV w domu!

reklama

Zaprojektować 
miłość

Szczecin znowu 
inspiruje
Wena, zachęta, natchnienie, twórczy zapał. Inspiracja jest siłą napędo-
wą w każdej sferze naszego życia. Szukamy więc inspiracji we wszyst-
kim, także w innych osobach. Inspiration Day to impreza, która właśnie 
gości takich ludzi, osoby, które poprzez to co robią potrafią natchnąć do 
działania innych i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. 

Pierwsza edycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i zakończy-
ła sukcesem. W tym roku szczecińska publiczność znowu spotka wyjąt-
kowych gości. Na scenie Sali Kongresowej Uniwersytetu Szczecińskie-
go pojawi się siedmiu wyjątkowych prelegentów. Jednym z nich będzie 
dziennikarz Szymon Hołownia. Jest publicystą Tygodnika Powszechne-
go, dwukrotnym laureatem nagrody Grand Press oraz laureatem Dzien-
nikarskiej Nagrody Ślad. Zdobywca Wiktora publiczności za rok 2010 
oraz wielu innych nagród i wyróżnień. Założyciel Fundacji Kasisi i Fun-
dacji Dobra Fabryka, wspierających dom dziecka w Zambii, hospicjum 
w Rwandzie i wiejski szpital w Kongo. Autor licznych książek o tematyce 
religijnej i społecznej. 
Inspiration Day 2016 odbędzie się 24 września. Szczegóły i bilety można 
zdobyć pisząc na adres: zgloszenia@szczecininspiruje.com.
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Sylwia Majdan powraca z kolejną bardzo kobiecą kolekcją. Tym razem 
ubrania szczecińskiej projektantki to połączenie klasyki z nonszalancją, 
a nawet lekką ekstrawagancją. 

– Moja kobieta jest drapieżna, ale w tym znaczeniu, że drapieżnie i bez-
względnie kocha życie – mówi Sylwia Majdan. – Z jednej strony jest biz-
neswoman, z drugiej najlepszą kumpelką, z trzeciej matką, z czwartej 
pełną sex appealu partnerką.
Gwiazdą tej kolekcji została Natalia Siwiec, która według projektantki 
odzwierciedla wspomniane cechy. 
– Natalia to wulkan energii. Nie miałam najmniejszych wątpliwości, że 
kreacje z tej kolekcji zyskają na żywotności właśnie dzięki niej – zachwy-
ca się projektantka. – Znamy się od kilku lat, obserwuję ją okiem projek-
tanta, ale i koleżanki. Widzę jak się zmienia, jak dojrzewają w niej pewne 
emocje, na które choćby z racji wieku i doświadczenia wcześniej nie było 
miejsca. Dziś Natalia to nie tyle piękna dziewczyna, co wspaniała kobie-
ta, której nie musiałam szukać w czasie powstawania zdjęć, bowiem, 
ona po prostu tam była. To połączenie naturalnej kobiecej dojrzałości 
z młodzieńczą nonszalancką. To nie tylko widać na zdjęciach, ale wręcz 
czuć. 
ad
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Szczecin ul. Mazurska 7 (wejście od ul. Rayskiego) Rejestracja : tel. 91 488 22 01, w godzinach 9.00 – 14.30

GINEKOLOGIA OPERACYJNA
- uroginekologia
- laparoskopia

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
- operacje plastyczne i rekonstrukcyjne
- laser frakcyjny CO2

K O L M E D . C O M
d r  n .  m e d .  P i o t r  K o l c z e w s k i

LETNIA PROMOCJA - ZNIŻKA NA ZABIEGI LASEROWE

Awangardowa 
kobiecość

Modowa rewolucja
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Najnowsza kolekcja marki Yuliya Babich, to przede wszystkim kontynu-
acja jej dotychczasowej linii projektów, które znalazły uznanie wśród 
wielu kobiet na całym świecie. Związana także ze Szczecinem projek-
tantka dzięki prostocie i geometrycznym formom nadała swoim ubra-
niom swoistego uroku. Linia wiosna/lato 2016 to propozycja nie tylko dla 
kobiet ceniących sobie klasyczne fasony, ale także pochwała dla elegan-
cji i kobiecości. I  jak to zawsze jest w przypadku Babich, z dodatkiem 
nutki awangardy, którą projektantka przemyca w swoich projektach co 
sezon.

Yuliya Babich jest laureatką Konkursu Gryf Fashion Show II edycja. Uro-
dziła się na Ukrainie, w  mieście Sumy. Ukończyła tam między innymi 
Szkołę Muzyczną, a od 1999 roku przebywa w Polsce. Tworzyła w Szcze-
cinie, Poznaniu i  w  Berlinie. Kształciła się w  kierunku Projektowania 
Mody w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu. O jej projektach 
pisały m.in. brytyjski Vogue , Marie Claire i Ozon, a także magazyn Elle, 
Twój Styl i kilkukrotnie Prestiż. Przez te lata Babich wykreowała własny 
styl, którego cechami rozpoznawalnymi są stonowane kolory, z dominu-
jącymi beżami i bielą, kobiece i zarazem bardzo proste kroje w których 
zakochały się kobiety w niemal całej Europie.
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Powstała nowa marka odzieżowa dedykowana kobietom o  krągłych 
kształtach. Koniec dominacji ubrań w rozmiarach XS i S. Panie, którym 
natura nie poskąpiła ciała, mają możliwość ubrania się do pracy, na wie-
czorne wyjście i na randkę.

 – MELO, nowa marka odzieżowa, powstała z potrzeby rewolucji, zmiany 
w postrzeganiu kobiecych krągłości przez świat mody i w ofercie ubrań 
dla kobiet o  pełniejszych kształtach – wyjaśnia Małgorzata Gajewska, 
współwłaścicielka marki. – Jest wyrazem buntu przeciwko zamknięciu 
kobiet w barwach szarości, czerni i brązu. Jest również wyrazem sprze-
ciwu wobec wmawiania nam, że najlepiej wyglądamy w  workowatych 
ubraniach „pokutnych” dla tzw. puszystych. Naszym zdaniem nadszedł 
czas by kształtom nadać odpowiednią oprawę.
MELO wystartowało w czerwcu jako start-up. W tej chwili projekty marki 
są dostępne przez internet (www.melo.szczecin.pl), w przyszłości trafią 
do autorskiego butiku. – Nie jesteśmy projektantkami, ale zwykłymi ko-
bietami, które od lat borykały się z niewielkim wyborem ubrań dosto-
sowanych do naszych figur – tłumaczy Małgorzata Gajewska. – Dlatego 
postanowiłyśmy stworzyć własną nową markę odzieżową.
Ubrania od MELO kochają kobiety takimi, jakimi są i przełamują stereo-
typy w  postrzeganiu kobiecego ciała. – Chcemy, aby w  naszych ubra-
niach panie czuły się pewne siebie, atrakcyjne i by stając przed lustrem 
doświadczyły spełnienia marzeń – dodaje projektantka.
ad
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Agnieszka 
Skrzypulec 
Blondynka na fali



19 Temat z okładki

 W tej chwili moją jedyną i odwzajemnioną miłością, choć czasem trudną, jest żeglarstwo – mówi żeglarka Agnieszka Skrzypulec, która już w sierpniu 
będzie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Brazylii. – To jest prawdziwa przygoda. I ogromne wyzwanie.



20 Temat z okładki

p owoli czas się pakować i  w  sierpniu powalczyć o  najważ-
niejsze trofeum na kuli ziemskiej – medal igrzysk olimpij-
skich.
Zbieram siły przed sierpniowymi, letnimi Igrzyskami Olimpijski-

mi w Rio de Janeiro. Chcę tam powalczyć, wspólnie z koleżanką z druży-
ny, o najwyższe laury. Nasz sprzęt jest już na miejscu, zaczęliśmy go kom-
pletować dwa lata temu. Transportowany jest w kontenerach, które sami 
pakujemy i zabezpieczamy. Chcemy mieć pewność, że wszystko będzie 
tak, jak powinno. Ostatni transport wypłynął w połowie maja. Niebawem 
lecimy do niego i na miejscu będziemy intensywnie się przygotowywać, 
testować, sprawdzać. Faktem jest, że sytuacja nie do końca sprzyja psy-
chicznie. Nie możemy z tym jednak nic zrobić. My jesteśmy tutaj, sprzęt 
na którym będziemy startowały tysiące kilometrów od nas. Są tam dwie 
łódki, pięć kompletów masztów. Na szczęście wszystko dokładnie jest 
pilnowane. O żadnych podmiankach nie ma już jednak mowy.

Startujesz od kilkunastu sezonów. W tym roku kończysz 27 lat. Nie 
znudziło ci się jeszcze i nie myślałaś o tym, że chciałabyś zająć się 
zupełnie czymś innym?
Żegluję już 19 lat, od 1997 roku, ale w żadnym wypadku – nic a nic mi się 
nie znudziło. Wręcz z roku na rok podoba mi się znacznie bardziej. Więk-
sze sukcesy przyszły w 2001 roku. Żeglarstwo jest o tyle fajne, że wciąż 
uczymy się czegoś nowego. Nie ma doskonałego żeglarza. Ten sport idzie 
w tym kierunku, by był jeszcze szybszy, bardziej widowiskowy. By prze-
stało się praktycznie pływać, a zaczęło latać – unosić nad wodą. Całe 

szczęście konkurencje olimpijskie są jasno określone i nie wprowadzają 
wielu udziwnień. Rywalizacja musi być uczciwa, na podobnym sprzęcie. 

Można się z tego sportu utrzymać? Nie jest to golf, piłka nożna czy 
tenis, gdzie sportowcy osiągający dobre wyniki nie muszą martwić 
się o kasę.
Wszystko zależy od wyników w  danym sezonie. Jeśli są dobre, wtedy 
i zarobki mogą być okazałe. Mam to szczęście, że nas wspiera Energa: 
dofinansowuje, sponsoruje sprzęt, ubrania. To ogromny komfort. Praw-
da jest taka, że zawsze dokładałam do żeglarstwa. A to dlatego, bo je na-
prawdę kocham. Teraz, gdy mam dobre wyniki, mogę w końcu coś odło-
żyć. W karierach juniorskich o dofinansowanie nie trzeba się martwić. 
By podobnie było wśród seniorów trzeba być w  pierwszej ósemce na 
świecie. Wtedy można się skupić wyłącznie na sporcie. Mam już 27 lat. 
Każdy w moim wieku myśli o założeniu rodziny, jakiejś zmianie w życiu, 
a ciągle inwestując w sport – nie da się spełnić żadnego z tych założeń. 
Dlatego potrzebne są wyniki, by być niezależnym finansowo. Od tego 
roku pomaga także TT-Line. We współpracę weszliśmy przed tegorocz-
nymi Mistrzostwami Świata klasy 470 w Argentynie. Tak się zbiegło, że 
na mistrzostwach zajęłam 5. miejsce w klasyfikacji generalnej. Należy 
zdać sobie sprawę też z tego, że uprawiając żeglarstwo nie możemy po-
zwolić sobie na stałą pracę. Bo kto chciałby zatrudnić kogoś na pięć dni 
w miesiącu? A średnio tyle jesteśmy dyspozycyjne. Jeśli są chętni – to ja 
również, z wielką przyjemnością podejmę się każdego zadania... 

W Igrzyskach Olimpijskich w 2012 roku w Londynie zajęłaś 12 miej-
sce. Tam startowałaś z Jolą Ogar. Zmieniłaś jednak załogantkę. Dla-
czego? Ogar teraz na MŚ w Argentynie wywalczyła brąz…
Po startach z Jolą była jeszcze Natalia Wójcik, z którą rozstałam się dwa 
lata temu. Nasze ambicje były na zupełnie różnych poziomach. Postano-
wiłyśmy, że zakończymy współpracę. Natomiast z Jolą nasze relacje były 
zawsze bardziej emocjonalne. Po rozstaniu nastała chłodna atmosfera. 
Teraz, po paru latach, wszystko powoli wraca do normy. Nasze relacje 
polepszyły się, co bardzo mnie cieszy. Staramy się jednak nie rozpamię-
tywać starych czasów. 

Jak pływa się z Irminą Mrózek-Giszczyńską? 
Irmina daje mi mega kopa, bardzo pozytywną energię. Jest niepoprawną 
optymistką. Dzięki niej pojawia się uśmiech na twarzy i nie chce jej opu-
ścić nawet na chwilę. Cieszę się, bo Irmina dosyć często mnie temperu-
je, rozładowuje napięcie i rozluźnia atmosferę. Już teraz wiem, że mogę 
z nią żeglować naprawdę długo. Zaledwie po półtorej roku zbudowały-
śmy genialną relację i mamy super wyniki. Stwierdziłyśmy, że wystartu-
jemy wspólnie w Tokio, w Igrzyskach Olimpijskich w 2020 roku. Wspólnie 
mamy potencjał, jesteśmy w takim wieku, że najlepiej uprawiać sport. 

W  kwietniu osiągnęłaś wielki sukces, dzięki któremu tak napraw-
dę wszyscy zaczęli interesować się twoją osobą. Wygrałaś regaty 
Pucharu Europy o Trofeum Księżniczki Zofii na Majorce. Odebrałaś 
nagrodę z rąk obecnej królowej… jakie to było uczucie? 

Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Pływam na Majorce od 2010 roku i od 
samego początku marzyłam o tym, by osiągnąć tam jakiś sukces. Star-
towało 60 załóg żeńskich, więcej jak na mistrzostwach świata. Niespo-
dziewanie, z niezapowiedzianą wizytą zjawiła się królowa. Zostałyśmy 
zaproszone do jej pałacu. To jakaś bajka. Czekałyśmy na nią w ogromnej 
sali. Czuć było bardzo napiętą atmosferę, zresztą ona również zacho-
wywała się po królewsku. Była inna niż wszyscy ludzie dookoła. Stwier-
dziłyśmy jednak, że nie odpuścimy takiej okazji, bo z pewnością nigdy 
więcej się nie powtórzy. Z królową musimy mieć zdjęcie! I udało się. Je-
steśmy jedyną załogą, która tego dokonała. Ta fotka będzie z pewnością 
wisiała w specjalnym miejscu. 

Nie samym sportem przecież żyjesz. Z pewnością czasami potrze-
bujesz od niego oderwania i tak, jak każdy młody człowiek, wyluzo-
wania się. Jak to robisz - może jakieś wakacje?
Nie mam wiele wolnego czasu, większość poświęcam na uprawianie że-
glarstwa. Wtedy odpoczywam. Tak naprawdę najbardziej stresuję się, 
gdy mam wolne i nie trenuję, gdy jestem w domu. Nie wiem co mam co 
ze sobą zrobić. Wszyscy znajomi, przyjaciele są w ciągu dnia w pracy. Nie 
mam za bardzo z kim się spotkać, wyskoczyć na kawę. Gdy tylko mogę 
bawię się windsurfingiem. Ukochanym do tego miejscem jest Miedwie. 
Tutaj znowu pech – nie mogę się teraz temu oddać, bo leczę kontuzję 
ręki. Mam ją nadwerężoną i przechodzę rehabilitację. W ubiegłym roku 
zainwestowałam w  rower, w  szosówkę. Niestety, i  na niego nie mam 
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Chciałabym mieć kogoś, kto będzie na mnie czekał. 
Nigdy jednak nie wiemy, kiedy przyjdzie miłość. 
Jestem pewna jednego: gdy się zakocham, to już 
na zabój. Nikt więcej mnie nie interesuje. Będę 
na to cierpliwie czekała.
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Niedawno usłyszałam, że w  sporcie 
lepiej mieć szczęście niż być dobrym. 
Ja ze swoją załogantką już jesteśmy 
dobre więc teraz przydałoby się 
trochę szczęścia na Igrzyska.
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Dziękujemy projektantce Katarzynie Hubińskiej z Atelier Pasja 
za wypożyczenie strojów i rekwizytów do sesji

Podziękowania za pomoc przy realizacji sesji
dla North East Marina Szczecin

23 Temat z okładki

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski

czasu. Mam nadzieję, że to się wreszcie zmieni. Na wakacje nie wiem czy się 
gdzieś wybiorę, potrzeba na to pieniędzy. Chciałabym w najbliższym czasie 
wrócić na studia, w ubiegłym roku wzięłam dziekankę na budownictwie. 
Mam nadzieję, że po Rio będę mogła kontynuować na pierwszym roku. 

Jesteś kobietą i z pewnością lubisz też czasami tak się poczuć. Czy 
działają na Ciebie zakupy, wizyty u makijażystów, kosmetyczek, ja-
kieś dyskoteki?
Gdy wracam po zawodach czy zgrupowaniach do domu musi być fryzjer. 
Zawsze łapie się za głowę, gdy widzi stan moich włosów. Mam dużo kon-
taktu ze słoną wodą, to niszczy je najbardziej. Nie mogę więc tego zanie-
dbywać. Odkryłam w sobie pasję kupowania sukienek. Na wyjazdach nie 
mam okazji ich nosić. Zawsze jest dres, t-shirt, spodenki. Niewiele mo-
mentów jest do tego, by tymi sukienkami się pocieszyć, ale staram się 
łapać każdą z tych okazji. W najbliższym czasie zamierzam zapisać się na 
naukę tańca latynoamerykańskiego. Zawsze myślałam, że jestem niesa-
mowicie drewniana. Gdy poszłam na otwarcie jednego z lokali w Szcze-
cinie bawiłam się na parkiecie w  rytmie tej muzyki. Podszedł do mnie 
chłopak i zapytał, czy tańczę salsę. To było niesamowicie zaskakujące, 
ale i  miłe. W  tym tańcu można nabyć delikatnych, kobiecych ruchów. 
Bardzo mi się podoba i chciałabym się go nauczyć. 

Lubisz być adorowana przez mężczyzn? Jak zazwyczaj to wygląda 
i jak reagują, gdy dowiadują się, że mają do czynienia z olimpijką?
Nie mam chłopaka. To w moim przypadku duży problem, bo wciąż jestem 
na wyjazdach więc nie ma mnie w domu. Kobietom łatwiej jest znieść chy-
ba taką rozłąkę, bardziej się przywiązują, potrafią poczekać na ukochane-
go. Gdy jednak kobieta musi wyjeżdżać – nikt nie chce takiego związku. 

Prawda jest taka, że nam trudniej jest utrzymać facetów, niż facetom nas. 
Jeśli chodzi o adorację – nie mam z tym problemu i nie narzekam na brak 
zainteresowania, szczególnie za granicą. Jestem blondynką, co jest bar-
dzo często egzotyczną cechą. Szczególnie interesuje to południowców: 
Portugalczyków, Włochów, w Brazylii jest prawdziwy szał. Wręcz gwiżdżą 
za nami na ulicy, nie jest to oczywiście przyjemne. Wkurza mnie to, ale 
nic z tym nie mogę zrobić. Przez trzy lata byłam w związku z Austriakiem, 
również żeglarzem. Rozłąka była problemem. Oczywiście, że chciałabym 
mieć kogoś, kto będzie na mnie czekał. Nigdy jednak nie wiemy, kiedy 
przyjdzie miłość. Jestem pewna jednego: gdy się zakocham, to już na za-
bój. Nikt więcej mnie nie interesuje. Będę na to cierpliwie czekała. Jestem 
pewna również tego, że moim wybrankiem musi być teraz Polak.

Tego ci życzę… powiedz mi jeszcze o  tym, jakie plany i  marzenia 
przed tobą. Nie ukrywam, że liczę, że w  sierpniowych igrzyskach 
przyniesiesz nam mnóstwo radości i powodów do dumy.
Największe marzenie na najbliższe miesiące i może lata to rzeczywiście 
medal olimpijski. Niedawno usłyszałam, że w sporcie lepiej mieć szczę-
ście niż być dobrym. Ja ze swoją załogantką już jesteśmy dobre więc te-
raz przydałoby się trochę szczęścia na Igrzyska. Marzę o tym również, by 
mieć oddanych przyjaciół. W momencie, gdy zaczęłam osiągać sukcesy 
zauważyłam, że ich grono poszerzyło się. Liczą się ci, co są z nami na 
dobre i złe, od lat. Wtedy gdy są sukcesy, ale również są wsparciem, gdy 
w życiu przytrafiają się porażki. Cieszę się, że rodzice zaakceptowali już 
mój wybór. Marzyło im się, bym robiła karierę naukowca, z ja wybrałam 
żeglarstwo. Długo to trwało, ale już w nich mam stuprocentowe wspar-
cie. Bardzo im za to dziękuję. To również było jedno z moich marzeń, ono 
się spełniło. Dlaczego tak nie ma być z pozostałymi?
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Ze Szczecina 
do Dubaju

Tytuł miss otwiera furtkę do dalszej kariery i  niesamowitych przygód. Potwierdza 
to przypadek Weroniki Szmajdzińskiej, Miss Świata Nastolatek z 2013 roku. Właśnie 
wróciła z  kolejnego kontraktu, tym razem z  Dubaju. – Nie miałam niestety czasu 
pozwiedzać, choć byłam nawet w Bahrajnie. To była prawdziwa harówka – przyznaje. 
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W spółpracuję w  Polsce z  agen-
cją New Stage. Zaproponowa-
ła mi dwumiesięczny kontrakt 
z agencją MMG Eventz ze Zjed-

noczonych Emiratów Arabskich. Współpracu-
je z  nią również m.in. Renata Kurczab, którą 
mogliśmy oglądać w jednej z edycji programu 
Top Model – mówi Weronika Szmajdzińska. – 
Jest to w tej chwili najlepsza agencja w Duba-
ju. Nie zastanawiałam się długo i zdecydowa-
łam na wyjazd. Brałam tam udział w sesjach 
zdjęciowych dla lokalnych projektantów, dla 
salonów urody czy sklepów internetowych. 
Oczywiście były też pokazy mody. 

Modelka przyznaje, że wyjazd był bardzo in-
tensywny. Przez cały pobyt nie narzekała na 
brak pracy.

– W Dubaju jest mnóstwo firm, projektantów 
i magazynów. Mało natomiast lokalnych mo-
delek i  dlatego mają spore zapotrzebowanie 
na nowe twarze. Nie ukrywam, że mój typ 
urody bardzo mi pomógł. Mogłam np. śmiało 
reklamować abaje. Mieszkałam w bardzo do-
brych warunkach. Agencja MMG prowadzona 
jest przez Polkę Małgorzatę Gołdę. W związ-
ku z tym większość dziewczyn, z jakimi prze-
bywałam, były z  naszego kraju. Niestety nie 
miałam czasu na zwiedzanie. Pracowałam 
praktycznie każdego dnia. Zdarzały się i  ta-
kie, kiedy z jednych zdjęć jechałam na kolejne. 
Trafiały się również okazje, by nasza miss mo-
gła z Dubaju przetransportować się w jeszcze 
inne, egzotyczne miejsca. Niestety, zazwy-
czaj je również oglądała z za szyby samocho-
du w drodze na lotnisko. 
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– Brałam udział w sesjach zdjęciowych w są-
siadującymi ze Zjednoczonym Emiratami 
Arabskimi: Bahrajnie czy Kuwejcie. Rzeczywi-
ście i w tym przypadku mowy o jakimkolwiek 
zwiedzaniu nie było. Mogę jednak powie-
dzieć, że byłam już w tych miejscach. 

Po powrocie do kraju Szmajdzińska zamierza 
spędzić kilka miesięcy w Polsce, gdzie chcia-
łaby oczywiście pracować na naszym rynku. 
Marzy jednak o tym, by w przyszłości ponow-
nie udać się do Dubaju. 

– Bardzo chciałabym pojechać tam po waka-
cjach. Jeśli chodzi o zarobki, można rozpatry-
wać je w dwojaki sposób. Z  jednej strony są 
bardzo porównywalne do tych europejskich. 
Z  drugiej natomiast, u  nas na kontynencie 
trudniej byłoby w tak krótkim czasie wykonać 
aż tyle zleceń. Było ich naprawdę mnóstwo. 
Dlatego każdy taki wyjazd do pracy jest nie-
samowicie opłacalny – podsumowuje Weroni-
ka Szmajdzińska. 

Przypomnijmy. Weronika Szmajdzińska uro-
dziła się 10 marca 1994 roku w  Szczecinie. 
W 2011 roku została wybrana najpiękniejszą 
nastolatką w  Polsce. Dwa lata później przy-
szedł kolejny, globalny sukces: tytuł Miss 
Świata Nastolatek. Od tego momentu zainte-
resowanie Weroniką mocno wzrosło. Zaczęło 
pojawiać się znacznie więcej zleceń ze świata 
mody, brała udział w  większych pokazach, 
sesjach zdjęciowych. W  grudniu 2015 repre-
zentowała Polskę w finale konkursu Miss Uni-
verse. 
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Wszystkie 
odcienie 

kobiety
W każdej pracy potrzeba odskoczni. Dla Jacka 
Podolskiego, lekarza, właściciela laboratorium 
Meditest, jest nią fotografia. Choć zdjęcia robi 
od lat, fotografią kobiet zajmuje się dopiero 
od roku. Swój warsztat doskonalił pod okiem 
specjalizującego się w fotografowaniu ukrytej 
nagości Pawła Brzezińskiego, który pomógł mu 
rozwinąć nową pasję. Twórczość Jacka Podol-
skiego to jego autorskie spojrzenie na kobie-
tę. Średnioformatowe zdjęcia – magiczne już 
choćby ze względu na to, że są nie tylko cyfro-
we, ale i analogowe – przenoszą nas do świata 
tak wielobarwnego, jak różnorodna jest kobie-
ca natura. Wydobywają jej głębię, pokazując 
piękno nie tylko kobiecego ciała, ale i  duszy. 
Wręcz czuć bijące z nich emocje, towarzyszące 
kobietom w różnych sytuacjach życiowych. Fo-
tograf stara się ukazać kobietę z jej najbardziej 
interesującej strony, często w sposób całkiem 
nieoczywisty. Dlatego dużą wagę przykłada 
także do tła, realizując sesje w ciekawych prze-
strzeniach architektonicznych czy plenerach 
w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, m.in. na 
Wyspach Kanaryjskich, w Wenecji, Pradze czy 
Szczecinie. Efekty jego pasji można śledzić tak-
że w internecie. 
kt
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Modelka: Misha Paulina Czumarenko
Makijaż: Joanna Manicka 
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Modelka: Angela Olszewska
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Modelka: Kate Kasyanova

Modelka: Estera Kosiorkiewicz
Makijaż: Joanna Manicka

Ludzie



32 Moda

Modelka: Natalia Igła
Stylizacja: Blanka Smolarek
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Modelka: Angela Olszewska

Jacek Podolski 
jacek.podolski@meditest.pl
facebook.com/podolskiphoto 
instagram.com/podolskiphoto
www.maxmodels.pl/fotograf-keylargo.html



Miasto 
w biustonoszu

To chyba najbardziej niedoceniana i najmniej znana z eu-
ropejskich stolic. Faktyczną stołecznością szczyci się 
dopiero od 23 lat, ale wieki temu – jako Pressburg albo 
Pozsony – była koronacyjnym miastem wielkich 
cesarskich Węgier. Z tego okresu pochodzą najcenniejsze 
zabytki, dzięki którym o mieście mówi się – Piękność nad 
Dunajem (Krásavica na Dunaji). Współczesna Bratysława 
to dynamiczne centrum biznesu oraz rozrywki. Jest 
jeszcze jeden atut – niemal bezpośrednie sąsiedztwo 
kolejnych naddunajskich pereł – Wiednia i Budapesztu. 

34 Podróże 
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trener, mentor, coach, terapeuta, mediator

M ałe Wielkie Miasto (Malé Veľké Mesto) – to oficjalne hasło 
promocyjne Bratysławy. Faktycznie urok miasta polega na 
jego kameralnym charakterze, ten jednak w zderzeniu ze 
stołecznymi funkcjami oraz „kompleksami” mieszkańców 

potrafi bawić: rzeźnik, przedszkole, szewc, Bardzo Ważne Ministerstwo, 
warzywniak, piekarnia, Bardzo Ważna Kancelaria Bardzo Ważnego Urzę-
du Państwowego, księgarnia, pasmanteria, Bank Narodowy, biblioteka, 
punkt naprawy urządzeń AGD, kolejny Bardzo Ważny Urząd, naleśni-
karnia… Tak się spaceruje po Bratysławie! Jednak w historycznym cen-
trum dominują knajpy, które w ostatnich latach zmieniają jej charakter 
– wieczorami, nawet w środku tygodnia, trudno o wolny stolik. Słowacy 
uwielbiają swoje knajpy i… piwo. Tu piwa się nie nalewa, lecz czopuje (ča-
pované pivo), czyli „zatyka” grubą warstwą piany. Rodaków uprzedzam: 
piwo na Słowacji ma niższą zawartość alkoholu niż w Polsce (nie mylić 
z zawartością ekstraktu – 10° lub 12°) – tym upić się nie da, chyba, że 
kilkunastoma kuflami, co jest mało komfortowe z uwagi na… fizjologię. 
Słabość bratysławczan do ucztowania znalazła także odbicie w kolejnej 
słownej grze: niektórzy o swoim mieście mówią BARtislava. Ci z jeszcze 
większym dystansem, za symbol miasta uważają… biustonosz: BRAtisla-
va (z angielskiego bra - stanik), za to wszyscy, bez wyjątku, utożsamiają 
swoją stolicę z określeniem BratisLOVE. 

Nieznane oblicze stolicy Słowacji
 
Historyczne centrum Bratysławy można porównać do Krakowa zawarte-
go w proporcjach Kazimierza Dolnego. Bratysława jest prawie Wiedniem 
– ale znacznie skromniejsza, to niemal Praga – ale dużo mniejsza, śród-
mieście to prawie Warszawa – ale z mniejszym rozmachem i  tempem. 
Urzekająca maleńka starówka to plątanina wąskich uliczek z pieczoło-
wicie odrestaurowanymi kamienicami oraz zdobnymi pałacami. Sercem 
Starego Miasta jest Rynek Główny (Hlavnénámestie) z  eklektycznym 
ratuszem, tuż obok znajduje się główna ulica z  najlepszymi knajpami 
i sklepami z pamiątkami (Michalská ulica) zwieńczona jedyną zachowaną 
miejską bramą. Reprezentacyjnym miejscem jest podłużny plac Gwiaz-
dosława (Hviezdoslavovonám) z pięknymi budynkami teatru i filharmo-
nii. Spacerując po Bratysławie nie warto posługiwać się mapą, warto… 
zgubić się. Jedna uwaga dla gubiących się – koniecznie „zagubcie się” 
w  okolicy koronacyjnej Katedry Św. Marcina i  najbardziej tajemniczej 
uliczce w mieście (Kapitulská), która niemal w całości należy do słowac-
kiego kościoła, który nie kwapi się z remontem, dzięki czemu trakt nie 
zmienił się od setek lat. Po za historycznym centrum warto wspiąć się 
na przypominający odwrócony stół, monumentalny biały zamek (Bra-
tislavský Hrad) skąd roztaczają się unikatowe widoki na miasto oraz 
Dunaj, a prowadząca na wzgórze ulica Zamkowa (Zámocká) pełna jest 
nowych, modnych knajp. Niedaleko od handlowego Placu Kamiennego 
(Kamennénám) znajduje się „najsłodszy” zabytek – secesyjny Niebieski 
kościółek (Modrýkostolík) ufundowany przez cesarza Franciszka dla pa-
mięci Cesarzowej Elżbiety, słynnej Sisi. Miłośników dobrej architektury 
(i zapierających dech w piersiach widoków) zadowoli spacer po krętych 
uliczkach prowadzących na wysokie wzgórze z pomnikiem i cmentarzem 
żołnierzy radzieckich (Pamätník Slavín). Zabudowa to przeplatające się 
bogato zdobione, często secesyjnymi motywami, wille-pałace oraz po-
pisy współczesnych architektów – odważne realizacje ze szkła i betonu. 

reklama
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Nowoczesność i... socrealizm

Nowoczesna architektura panoszy się nad Dunajem coraz śmielej. Od 
kilkunastu lat sukcesywnie zabudowane są tereny w  bezpośrednim 
sąsiedztwie rzeki – odważnie wiszący nad lustrem wody kompleks Ri-
ver Park, budowany pod samym zamkiem wielki zespół Zuckermandel 
oraz multifunkcjonalna Eurovea – wielkie centrum handlowe, biurowce 
i  apartamentowce. Największym atutem albo wręcz atrakcją Eurovei, 
obok spójnej architektury, są świetnie zagospodarowane bulwary z re-
stauracjami, siłowaniami pod chmurką, gustowną małą architekturą, 
a nawet wysuniętymi nad Dunaj… molami. Kiedy patrzy się na miasto 
z okalających je wzgórz, wrażenie robią dziesiątki rozsianych po całym 
śródmieściu nowych drapaczy chmur, które zmieniły nie tylko panoramę 
Bratysławy, lecz uczyniły z niej biznesową metropolię. Obok nowej archi-
tektury warto także zobaczyć gmachy powstałe w czasach komunizmu. 
O ile zabudowana setkami „bloczydeł” dzielnica Petržalkana prawym 

brzegu Dunaju przeraża (mieszka tu ponad 100 tys. osób), to niektóre so-
crealistyczne gmachy w centrum są prawdziwymi perłami architektury. 
Jednym z najbardziej znanych budynków jest tzw. odwrócona piramida, 
w której mieści się siedziba Słowackiego Radia, warto także zajrzeć na 
Plac Wolności (Nám. Slobody) i przyjrzeć się monumentalnym gmachom 
uniwersyteckim. Tuż obok największe rozczarowanie Bratysławy – han-
dlowa ulica… Sklepowa (Obchodná) – długi bulwar nie grzeszy urodą, 
ekskluzywne sklepy mieszczą się w  zaniedbanych parterowych dom-
kach albo nieudanych plombach, dopełnieniem tragedii jest niesłychana 
„szyldoza”. Mimo to warto tu zajrzeć, ot swoisty folklor… 

Po prostu Bratislove

Słowacka ludowizna to niemal jeden do jednego znana z zakopiańskich 
Krupówek rodzima góralszczyzna. Obowiązkową pamiątką powinna 
być maskotka Krecika (Krtek) lub miniaturka jednego z  oryginalnych 
pomników Bratysławy. W  historycznym centrum odjedziemy kilka za-
bawnych rzeźb – sympatycznego kanalarza Čumila wychylającego się ze 
studzienki, kłaniającego się przechodniom Pięknego Ignacego czy pod-
słuchującego siedzących na ławce napoleońskiego wojaka. Kontynuację 
bratysławskiej pomnikowej tradycji odnajdziemy w nowych dzielnicach 
– rzeźba szczudlarki, linoskoczka czy wiedźmy. Turystycznym hitem 
są słynne tutejsze sery, które można kupić nawet w… automatach. Te 
zresztą także królują w słowackiej kuchni – grzechem jest nie spróbować 
wyprażanego sera z frytkami i sosem tatarskim. Pyszne są kluski ziem-
niaczane z  bryndzą (bryndzové halušky) oraz typowe bardziej dla Wę-
gier, ale niezwykle popularne w  Bratysławie, drożdżowo-ziemniaczane 
langosze (langoš) podawane z czosnkiem i serem. Do obiadu oczywiście 
słowackie piwo albo Kofola czyli „czechosłowacka” Coca-cola.

Bratysława choć jest stolicą Słowacji to znajduje się w… trzech krajach. 
Kilka kilometrów od centrum miasta przebiega granica austriacka oraz 
węgierska, a deweloperzy tak się zagalopowali, że wiele osiedli powsta-
ło już po za granicami Słowacji. Unikatowe położenie sprzyja jednak nie 
tylko oryginalności, ale czyni z Bratysławy świetny punkt wypadowy do 
znacznie droższych i  pięknych miast – Wiednia i  Budapesztu. Do obu 



można szybko dotrzeć koleją (pociąg do Wiednia z uwagi na niewielką 
odległość – 60 km – bratysławczanie pieszczotliwie nazywają… elek-
trička czyli tramwajem) lub katamaranem, podziwiając po drodze rozle-
wiska Dunaju. A propos Dunaju i podróży: obowiązkowo należy udać się 
do podmiejskiego Čunova (docierają tu autobusy komunikacji miejskiej), 
by zobaczyć tamę i  olbrzymie sztuczne rozlewisko. Na cyplu oblanym 
wodami Słowackiego morza mieści się prestiżowa galeria Danubiana ze 
świetnymi wystawami sztuki współczesnej.

Do samej Bratysławy, przynajmniej z perspektywy Szczecina, zrobiło się 
znacznie bliżej – jeden z popularnych przewoźników uruchomił z Berli-
na tanie połączenia lotnicze (ok 100 – 150 pln w  obie strony, lot trwa 
godzinę). Po wprowadzeniu euro, ceny na Słowacji poszybowały w górę, 
szczególnie w branży turystycznej (hotele, restauracje), ale nie jest to 

poziom choćby „wiedeński”. Co ciekawe Słowacy to chyba jedyny naród, 
w którego języku nazwa europejskiej waluty jest zmiękczana (1 € + eu-
recko) albo deklinowana – w sklepie zapłacimy np. trzy eura albo siedem 
eur. Podobieństwa językowe ułatwią podróż, ale należy uważać na kilka 
(często kłopotliwych) różnic, to jednak temat o osobny tekst. Przyjem-
nej podróży do BratisLOVE!

reklama
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Mission 
Impossible 

w Szczecinie
Gdy wyjeżdżamy tym autem na ulice – nie ma osoby, która się nie obejrzy. 
Trudno powiedzieć, czy powodem zainteresowania jest nieprawdopodobnie 
piękny oraz nowoczesny wygląd nawiązujący do XXI wieku a nawet dalszej 
epoki, czy skojarzenia z czwartą serią filmu Mission Impossible, w której po raz 
pierwszy w pełnej okazałości zobaczyliśmy prototypowe BMW i8. Jedno jest 
pewne – ten samochód już teraz możemy podziwiać na ulicach Szczecina!



BMW i8
Pojemność silnika benzynowego 1,5l

Moc silnika benzynowego 231 KM
Moc silnika elektrycznego 131 KM

Przyspieszenie 0-100km 4,4s
Zasięg pojazdu - 600km

Średnie zużycie paliwa – 2,1l/100km
Zużycie energii 11,9 kWh na 100km

Cena od 597 tysięcy złotych
Dostępność w regionie: Dealer BMW 

Bońkowscy w Szczecinie
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S portowy, pełen szyku, elegancji oraz finezyjnych kształtów, 
naszpikowany technologią na miarę XXI wieku. Mowa oczywi-
ście o BMW i8. Na rynku pojawił się w 2014 roku. Jest pierw-
szym hybrydowym samochodem typu plug-in BMW Group. 

Trzeba przyznać – ten sportowy samochód o  niezwykle ekologicznej 
charakterystyce przyciąga wzrok zarówno miłośników motoryzacji, jak 
i tych, na których auta większego wrażenia nie robią. W tym przypadku 
– zainteresuje jednak każdego. 

Imponujące osiągi i niskie spalanie

BMW i8 to połączenie trzycylindrowego silnika spalinowego z  techno-
logią BMW Twin Power Turbo oraz technologią BMW eDrive w postaci 
silnika elektrycznego. Silnik benzynowy ma pojemność skokową 1,5 l 
i rozwija moc 231 KM oraz maksymalny moment obrotowy 320 Nm. Prze-
niesienie napędu odbywa się za pośrednictwem 6-biegowej automatycz-
nej skrzyni biegów na koła tylne. Silnik elektryczny rozwija moc 131 KM 
i maksymalny moment obrotowy 250 Nm, a jego siła przenoszona jest na 
koła przednie za pośrednictwem dwubiegowego automatu. Gromadze-
niem energii i zasilaniem silnika elektrycznego zajmują się wysokonapię-
ciowe akumulatory litowo-jonowe z bezpośrednim chłodzeniem cieczą, 
o pojemności brutto 7,1 kWh.

Łatwo obliczyć – technologie pozwoliły wyzwolić w  BMW i8 moc na 
poziomie 362KM i  osiągi rasowego samochodu wyczynowego. Przy-
spiesza od 0 do 100km/h w 4,4s. Spalanie porównywalne jest do spala-
nia najoszczędniejszych samochodów klasy miejskiej mini. Średnie to 
2,1/100km. Ma na to oczywiście wpływ inteligentne zarządzanie kumu-
lowaną energią. 

Kosmiczne wnętrze

Wyposażenie seryjne jest bardzo obfite. Obejmuje m.in. system nawiga-
cji Professional z trybem zarządzania napędem przewidującym sytuację 
dla trybu elektrycznego, w pełni cyfrowy system wyświetlania danych 
o treści powiązanej z obranym trybem pracy i wyświetlaczem 3D, dwu-
strefową automatyczną klimatyzację, BMW iDrive z  wolnostojącym, 
8,8-calowym wyświetlaczem i Touch Controllerem. Do naszej dyspozy-
cji producenci oddają również deskę rozdzielczą obitą wysokiej jakości 
skórą. Do wyboru mamy cztery warianty lakierowania karoserii i cztery 
warianty specyfikacyjne kabiny.

- Jednak to jeszcze nie wszystko. Udogodnień jest naprawdę mnóstwo, 
wymieniać można naprawdę godzinami. Dotyczy to zarówno wyglądu 
zewnętrznego, jak np. rozmiar felg czy oświetlenie, jak i wnętrza – za-
pewnia Agnieszka Klimczak z salonu Dealer BMW Bońkowscy ze Szcze-
cina. – Opcjonalnie możemy zażyczyć sobie wyświetlacz przezierny He-
ad-Up Display, pakiet wsparcia kierowcy Driving Assistant z asystentem 
świateł drogowych, kamerą cofania, kamerami SurroundView, informa-
cją o ograniczeniach prędkości i zakazie wyprzedzania, a także ostrze-
gania przed najechaniem na poprzedzający samochód i pieszego, który 
wtargnął na jezdnię. Obejmuje również funkcję autonomicznego hamo-
wania w mieście. 

Szybkie auta powinno być samochodami bezpiecznymi. Tutaj również 
niczego nie można zarzucić. BMW i8 naszpikowane jest mnóstwem czuj-
ników i poduszek powietrznych. Wykonane zostało w inteligentnej tech-
nologii lekkiej konstrukcji. Klatka bezpieczeństwa dla pasażerów zro-
biona jest przy pomocy kompozytów zbrojonych włóknem węglowym. 
Również drzwi zostały przygotowane poprzez połączenie tego samego 
kompozytu z aluminium. Deska rozdzielcza wykonana jest na szkielecie 
z magnezu, a szyba oddzielająca kabinę od bagażnika z hartowanego, 
pocienianego szkła. Seryjnie w  BMW i8 znajdziemy czujniki ciśnienia 
w oponach. 

Jak go naładować? Bardzo prosto!

Baterie BMW i8 można doładować korzystając ze standardowego 
gniazdka elektrycznego. Za napęd kół przednich odpowiada właśnie 
silnik elektryczny, za koła tylnie – silnik benzynowy. Przełącznik trybu 
jazdy i aktywacja eDrive pozwalają na wybór spośród 5 sposobów jaz-



dy i prowadzenia auta. Czysto elektryczny tryb pozwala na pokonanie 
maksymalnie 37 km w cyklu testowym EU i przy prędkości maksymalnej 
do 120 km/h. Tryb COMFORT pracuje w oparciu o optymalną równowagę 
między dynamiką i wydajnością, dając maksymalny zasięg łączny w cy-
klu testowym EU 600 km. Tryb SPORT charakteryzuje się szczególnie 
intensywną funkcją boost realizowaną przez silnik elektryczny, zaś tryb 
ECO PRO jest możliwy zarówno w jeździe czysto elektrycznej, jak i hy-
brydowej.

Podziękowania za pomoc przy realizacji sesji 
dla Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Autor: Andrzej Kus / Foto: Dagna Drążkowska

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski



AKTYWUJ SIĘ!
Wszystko co robimy, robimy z pasją i zaangażowaniem. Najważniejsza jest dla nas dobra zabawa połączona 

z maksymalnym bezpieczeństwem naszych gości. Chcemy podzielić się z wami emocjami, które wyzwala w nas woda 
oraz sprawić, by czas na niej spędzony był dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem.

wynajem jachtów   •   wynajem nowoczesnych skuterów 
organizacja eventów na brzegu i na wodzie   •   szkolenia z zakresu żeglarstwa   

dowiedz się więcej! 
e-mail: aktywuj@wodoaktywni.pl

tel. +48 783 00 83 83
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Japońscy producenci Subaru nie od dzisiaj rozpieszczają miłośników swojej marki. 
Tym razem zrobili to wypuszczając na rynek auto, które bez wątpienia zdominuje 
rynek samochodów sportowych – Subaru WRX STI.

Subaru 
dla mistrza 
kierownicy

Subaru WRX STI
Pojemność 2457ccm

Moc 300 koni mechanicznych
Maksymalna prędkość: 255km/h

Przyspieszenie 0-100km/h: 5,2s 
Spalanie miejskie 14l
Spalanie średnie 10,4

Spalanie w trasie 8l
Pojemność przestrzeni bagażowej 460 litrów

Pojemność zbiornika paliwa 60 litrów
Cena od 46.400 tysięcy euro
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Z acznijmy od historii. Subaru Impreza – właśnie tym modelem 
Japończycy podbili serca miłośników samochodów sporto-
wych. Pierwsze wyjechały z  fabryki w  1992 roku. Dwa lata 
później rozpoczęło się pasmo sukcesów w rajdach samocho-

dowych: Colin McRae wygrał Rajd Nowej Zelandii oraz Rajd RAC, a rok 
później został rajdowym mistrzem świata, dając firmie Subaru pierwsze 
miejsce w  rankingu producentów. Modyfikacja rankingu  FIA  pozosta-
wiająca producentom większą swobodę w przerabianiu aut przyczyniła 
się do powstawania w roku 1993 modelu Subaru Impreza 555. Lata 1996 
i 1997 to czas dominacji Subaru w rajdach samochodowych. Pierwszy 
model Impreza WRC powstał w 1997 roku, kiedy to wprowadzono regu-
lamin WRC.

Dzisiaj Japończycy chwalą się, i  słusznie, sedanem WRX STI. Jest on 
mocniejszą oraz agresywniejszą odmianą czwartej generacji modelu Im-
preza. Pod maską kryje 2,5-litrowy benzynowy silnik w układzie Boxer, 
wyposażony w turbosprężarkę. Pozwala to osiągnąć moc 300 koni me-
chanicznych oraz maksymalną prędkość sięgającą 255km/h. Do „setki” 
rozpędza się zaledwie w 5,2 sekundy. 

Podkreślenie sportowego charakteru

Kształty i zastosowane w Subaru dodatki zachwycają, a  jednocześnie 
są niezwykle praktyczne. Sportowy charakter auta podkreśla m.in. duży 
wlot na masce do intercoolera, zderzak przedni, duża atrapa chłodnicy, 
szerokie opony i aerodynamiczne nadwozie. Wrażenie robi tylny dyfuzor 
czy duży spojler umieszczony na bagażniku. Układ wydechowy posiada 
cztery końcówki. Nowe Subaru posadzone jest na 18-calowych aluminio-
wych felgach w czarnym, metalizowanym kolorze. 

Najlepsze technologie

W aucie zastosowano szereg przydatnych technologii. Jest aktywne ste-
rowanie momentem napędowym Active Torque Vectoring. Technologia 
ta pomaga prowadzić precyzyjnie, a jednocześnie bardziej zbliżać się do 
limitu wykorzystania samochodu. Gdy wchodzimy w zakręt i gdy zaczy-
nają działać boczne siły bezwładności, system odpowiednio rozdziela 
moment napędowy do odpowiednich kół samochodu, pomagając utrzy-
mać wybrany tor jazdy. Oznacza to, że auto szybciej reaguje na ruchy 
kierownicą i czyni to bardziej skutecznie.

System Subaru Inteligent Drive, pozwala przystosować zachowanie 
samochodu w czasie jazdy do potrzeb i wymagań. W trybie inteligent-
nym moc przekazywana jest łagodnie i z optymalną sprawnością. Tryb 
Sport pozwala na dobrą kontrolę nad samochodem w każdych warun-
kach. Tryb Sport Sharp wydobywa pełne osiągi i powoduje maksymalnie 
szybką reakcję turbodoładowanego silnika. Ten tryb daje bezpośrednią 
odpowiedź jednostki napędowej na położenie pedału gazu i precyzyjną 
kontrolę nad obrotami wału w całym zakresie pracy silnika.

Jest także wielofunkcyjny system kontroli trakcji i stabilizacji toru jaz-
dy, który chroni przed utratą panowania nad autem i czyni to w trzech, 
wyraźnie różnych trybach. Tryb Normal uruchamia jego pełne działanie. 
Tryb Traction podwyższa próg aktywacji korekty toru jazdy i  kontroli 
trakcji, dzięki czemu zwiększa się wpływ kierowcy na proces sterowania 
samochodem, a  przede wszystkim podwyższa się moment napędowy 
kierowany na koła. Można też użyć trybu Off, czyli całkowicie wyłączyć 
system. System kontroluje zachowania kierowcy i samochodu, dowiadu-
jąc się o nich z pomiaru skrętu kierownicy, obrotów wału silnika, kontroli 
użytego przełożenia, kontroli użycia hamulców, pomiaru szybkości ob-
rotu auta wobec osi pionowej, prędkości obrotowych kół itp. Uzyskane 
dane przetworzone przez sterownik służą do nieustannego określania 
najlepszych parametrów pracy silnika, rozdziału momentu napędowego 
oraz hamowania każdego koła z osobna, tak aby nie ingerować nadmier-
nie w działania kierowcy, ale utrzymać założony tor jazdy i sprawić, by 
przebiegała ona bezpiecznie. 

Liczy się również bezpieczeństwo, a  tutaj należy zauważyć Inteligent-
ny System Ratunkowy, który używając sygnału GPS przekazuje auto-
matycznie w  sytuacji awaryjnej informację do stale funkcjonującego 



centrum monitoringu. Umożliwia to natychmiastowe zweryfikowanie 
zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej 
organizacji pomocy.Stały napęd wszystkich kół Symmetrical All-Wheel 
Drive Stabilność daje poczucie bezpieczeństwa podczas prowadzenia 
samochodu. Ta sama stabilność sprawia, że samochód wydaje się zwin-
ny, a jazda nim choć emocjonująca. A dzieje się to dzięki napędowi Sym-
metrical AWD połączonemu z silnikiem Subaru Boxer. Taka konstrukcja 
nieustannie kieruje napęd samochodu do jego wszystkich czterech 
kół, co ma szczególne znaczenie dla pewności prowadzenia na zmien-
nych nawierzchniach i w złych warunkach drogowych. System ten łączy 
wszystkie swe elementy w osi podłużnej samochodu, tworząc idealne 
poprzeczne wyważenie, a  zatem skutkując precyzją prowadzenia. Co 
więcej, charakterystyczną jego cechą jest niskie położenie środka cięż-
kości, a to z kolei jest źródłem dobrych reakcji na manewry kierowcy.

2.5 litrowy silnik Subaru to Boxer DOHC Turbo – niewiele silników może 
się poszczycić takimi zdolnościami do wywoływania emocji co 2,5-li-
trowa jednostka napędowa w WRX STI. Niezawodnie łączy ona w sobie 
surową moc z pełnym opanowaniem. Turbosprężarka rozpoczyna swe 
działanie prawie natychmiast, wyzwalając ogrom siły napędowej. Osiągi 
tego silnika imponowały już od wielu lat, a w prezentowanym modelu są 
jeszcze bardziej wyśrubowane.

Od pierwszego uruchomienia silnika WRX STI zdaje się prosić o chwilę 
swobody, na pierwszym krętym odcinku asfaltu. Sztywność nadwozia 
zwiększono o 40%, zyskując niezwykłą sterowność. Pozwala ona na wy-
korzystanie każdego ułamka przyczepności, wytworzonej przed ideal-
nie wyważony układ napędowy Symmetrical AWD. 

Mistrzowskie wnętrze

System Subaru Starlink zapewnia dostęp do radia internetowego, apli-
kacji rozrywkowych i wielu innych. Obsługuje się go poprzez duży, 7-ca-
lowy ekran dotykowy, wielofunkcyjne przełączniki na kierownicy lub ko-
mendy głosowe. Niemal każdy kierowca w trakcie jazdy lubi posłuchać 
dobrej muzyki. System Harman – Kardon odtwarza płyty CD/MP3, do-
datkowo podłączony jest pod 9 głośników i wzmacniacz. Ekran obsługu-
je również m.in. system kamery cofania. Jak na sportowe auto przystało 
we wnętrzu znalazło się mnóstwo rozwiązań nawiązujących do dynami-
ki kultowego samochodu. Są również i takie, które pozwalają rozpatry-

wać nowe Subaru w kategorii auta ekskluzywnego. Mamy elektrycznie 
sterowane okno dachowe, podobnie jak fotel kierowcy. Oba przednie 
sportowe siedzenia są podgrzewane. We wnętrzu znalazło się mnóstwo 
dodatków obszytych skórą: gałka dźwigni zmiany biegów czy kierowni-
ca w kształcie litery D, z której możemy sterować systemem audio. Spor-
towy charakter podkreślają aluminiowe pedały. Komfort z jazdy zwięk-
sza automatyczna dwustrefowa klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym.

Przy prowadzeniu WRX STI, liczy się każdy ruch dłoni i każde mrugnięcie 
oka. A to wszystko dzięki łatwości odnajdywania potrzebnych w danej 
chwili przyrządów oraz informacji. Aby kierowca utrzymał jak najlepszą 
pozycję umożliwiającą zapanowanie nad autem, przednie siedzenia wy-
posażono w wysokie podpory boczne.

Czy jest doskonały? Oto potwierdzenie! 

W dniach 26-29 maja w Niemczech odbył się kolejny, trwający 24 godzi-
ny, wyścig, w którym uczestniczyła drużyna zasiadająca za kierownicą 
Subaru. Team w składzie: Carlo van Dam, Marcel Lasée, Tim Schrick oraz 
Hideki Yamauchi udowodnił, że WRX STI jest w stanie w pełni wykorzy-
stać potencjał samochodu (w tym napęd Symmetrical AWD) oraz zająć 
najlepsze miejsce w  swojej klasie (dla samochodów z  turbodoładowa-
nym silnikiem 2.0 lub mniejszym). Co ważne, Nürburgring jest uważany 
za jeden z najbardziej wymagających i niebezpiecznych torów na świe-
cie. WRX STI startuje w  tym wyścigu od 9 lat. Tegoroczny wynik jest 
czwartym zwycięstwem STI w swojej klasie oraz powtórzeniem zwycię-
stwa z ubiegłego roku.

Autor: Andrzej Kus / Foto: Miguel Gaudencio

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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Podziękowania za pomoc 
przy realizacji sesji dla Silver Hotelu





Marcin Wojewódzki – z wykształcenia jest cukiernikiem technikiem, z za-
wodu tatuażystą w studiu Beauty and the Beast. Poza swoją pracą kocha 
wędkować. Wielbiciel kotów, ma ich aż cztery. Lubi modę, bo dzięki niej 
może wyrazić siebie. Nie ma większego znaczenia czy to ciuch markowy 
ważne by podkreślał charakter osoby go noszącej. 

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej.
Pan Marcin mnie zaskoczył. Pokazał się w dwóch bardzo różnych od sie-
bie odsłonach. Pierwsza to artystyczny styl uliczny. Fajnie dobrane ko-
lory i dodatki: wisiory, kolczyki, zawieszki. Strój dodatkowo podkreślają 
tatuaże. Odważny kolor butów. Druga stylizacja to elegancki, klasyczny 
garnitur w subtelnym kolorze. Nagle spokój w ubiorze i grzeczny Marcin. 
Można? Można! Super!

Łowcy 
stylu

W tym cyklu szczecińska projektantka Kasia Hubińska i fotografka Dagna Drążkowska poszukują ciekawych i niebanalnie 
ubranych szczecinian. Bądźcie czujni, gdyż kiedyś do udziału w sesji mogą zaprosić także i Was.
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Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej.
świetny styl pani Joasiu! Wszystko jest dobrane z ogromną starannością 
i przemyśleniem. Bardzo podoba mi się wybór kolorów: granatu, zieleni, 
żółtego i czerni. Do tego artystyczne fasony i dodatki „z duszą”. Wszyst-
ko ma swoje miejsce i charakter. Oryginalnie i stylowo.

Joanna Prykowska – z wykształcenia i z pasji jest socjologiem oraz an-
glistką, uczy angielskiego w szkole muzycznej. To także znakomita wo-
kalistka i  kompozytorka, znana m.in. ze współpracy z  grupą Firebirds. 
Lubi na bieżąco śledzić obecne trendy modowe, ale z odpowiednim dy-
stansem. Nie jest modową maniaczką, ale zawsze wybiera te fasony i ko-
lory, które do niej pasują i dobrze w nich wygląda.

Specjalne podziękowania dla restauracji Lawendowa Weranda za pomoc przy realizacji sesji.

Foto: Dagna Drążkowska
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W  krajach zachodnich gdzie „biznes” piłkarski rozwinął się 
szybciej, oferta klubów dla kibiców obu płci i każdego wie-
ku jest bardzo bogata. Zaczyna się od szlafroków potrzeb-
nych po wyjściu z wanny, a kończy na ciepłych zimowych 

kurtkach i czapkach, na których mniej czy bardziej widoczne są symbole 
i nazwa klubu.

Szczecińskie przedsięwzięcie

Nie inaczej jest w  Pogoni, szczególnie od czasu współpracy z  firmą 
odzieżową Stoprocent. 

– My jesteśmy najbardziej znaną szczecińską marką sportową, a Stopro-
cent znaną marką w kraju, wywodzącą się ze Szczecina – mówi Iza Wil-
czewska, specjalista ds. marketingu w Pogoni. –  Było naturalną koleją 
rzeczy, że musieliśmy się spotkać. Ta współpraca to także promowanie 

regionu i jego działalności biznesowej. Nad pierwszą kolekcją pracowali-
śmy wspólnie przez rok, a na rynku pojawiła się w grudniu – dodaje Wil-
czewska.

Obecnie w sprzedaży dominuje odzież kolekcji letniej – t-shirty i bluzki 
damskie oraz koszulki męskie. Panie ubrane w oryginalne bluzki mogą 
przyciągać wzrok męskiej części kibiców, jeśli nawet sam mecz nie do-
starczy spodziewanych wrażeń. Być może nowością w skali wszystkich 
sklepów polskich klubów piłkarskich są spodnie dżinsowe, zarówno 
damskie i  męskie. Wszystkie wzory z  pierwszej kolekcji dostępne są 
w klubowym Fanshopie na stadionie, firmowym sklepie Stoprocent przy 
ulicy Krzywoustego, a także w sklepie internetowym tej firmy.

autor: Jerzy chwałek / Foto: materiały stoprocent

Stoprocent 
dla kibiców

Jak kibice potrafią identyfikować ze swoim zespołem piłkarskim widzieliśmy przez miniony miesiąc. Ubrani w stroje piłkarskie w barwach 
narodowych, a ci mniej entuzjastyczni przyodziani przynajmniej w biało- czerwone szaliki, dopingowali polskich piłkarzy we Francji. 

reklamareklama
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www.eintopf.pl

»   W rondelku wymieszajcie ze sobą składniki syropu, gotujcie na śred-
nim ogniu, aż cukier się rozpuści, drewnianą łyżką rozgniećcie liście 
bazylii. Zdejmijcie z ognia i wystudźcie. Przecedźcie syrop przez sit-
ko, wymieszajcie go z sokiem z cytryny, dolejcie wodę, wymieszaj-
cie. Podawajcie ze świeżymi listkami bazylii, plasterkiem cytryny 
i lodem. 

Lemoniada jeszcze ponad sto lat temu uważana 
była za lekarstwo, podawano ją m.in. w paryskich 
szpitalach. Coś w tym jest, gdyż w czasie upałów 
stanowi idealny napój na ugaszenie pragnienia. Nie 
dość, że jest zdrowa, to jeszcze smaczna i podawać 
ją można na wiele sposobów, jak robi to Eintopf.

Kilka kropel 

orzeźwienia

Składniki:

• sok wyciśnięty z 7 cytryn
• syrop z bazylii (przepis obok)
• 1-1,5 szklanki wody mineralnej
• cytryna, bazylia, do przybrania

Syrop bazyliowy

• ok.30 listków świeżej bazylii
• ¾ szklanki cukru
• 1 szklanka wody

Lemoniada cytrynowa 

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

którego dzielą się przepisami swoich dziadków, rodziców, 
znajomych, ulubionych kucharzy i wreszcie autorskimi pomy-
słami wprost z podniebienia. Dla nas będą gotować co mie-
siąc, udowadniając, że wszędzie dobrze, ale w domu smakuje 
najlepiej.

Składniki:

• 4 szklanki pokrojonego w kostkę rabarbaru
• 2 szklanki pokrojonych truskawek
• 6 szklanek wody
• 3 łyżki miodu, bądź 3-4 łyżki cukru
• 15-20 liści mięty
• 1/4 szklanki soku z limonki

»   Wszystkie składniki wrzućcie do garnka, 
zalejcie wodą, doprowadźcie do wrzenia, 
zmniejszcie ogień i  gotujcie ok. 25 minut. 
Przecedźcie przez sito. Odstawcie do wysty-
gnięcia, a  następnie wstawcie do lodówki. 
Podawajcie z  lodem i  dodatkowymi liśćmi 
mięty.

Lemoniada 

z truskawek 

i rabarbaru 

z dodatkiem 

mięty oraz 

limonki

EINTOPF
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S kładnik główny jest ważny, ale zmienić nasz wybór mogą do-
datki: sos, przyprawy, zioła, ‘’chips’’, oliwa smakowa, itp. Jed-
nak wciąż jesteśmy w  połowie drogi, kolejną podpowiedzią 
jest metoda przyrządzenia, czyli obróbki produktu. Jest ich 

również coraz więcej i  są coraz bardziej spektakularne. Kiedyś wybie-
raliśmy spośród gotowania, smażenia, pieczenia, ewentualnie duszenia. 
Dziś oprócz w miarę powszechnego gotowania na parze, doszedł nasz 
ulubiony narodowy sport – grillowanie. Jednak największą popularno-
ścią cieszą się metody nowoczesne, zaczerpnięte z kuchni molekularnej: 
kąpiele wodne, sous-vide, ciekły azot, suchy lód oraz anty-grill! Kiedyś 
było prościej? Na pewno, ale za to mniej ciekawie..

Próbując doskonale przyrządzoną potrawę, nasze kubki smakowe prze-
chodzą euforię, ale aby w pełni doznać uczucia ‘’nieba w gębie’’ dobrze 
jest połączyć ją z winem. Idealnie dobrane uwydatni smak dania a po-
szczególne składniki zharmonizują się z winem. Wszystko po to, aby po-
czuć niezwykłą zgodność w ustach i żołądku i ułatwić trawienie. Korzyść 
obopólna.

Istnieje kilka lub kilkanaście ‘’idealnych małżeństw’’, jednak warto za-
pamiętać ogólną zasadę łączenia wina z posiłkiem. Koncentrujemy się 
na dwóch aspektach: strukturze i wadze dania (ciężkie, lekkie) oraz in-
tensywności aromatów. Zwracamy też uwagę, czy danie jest gęste, ole-
iste, ale neutralne w zapachu lub odwrotnie. Najlepiej jest uczyć się na 
przykładzie, dlatego przedstawiamy propozycje dwóch połączeń, które 
pokazują różnice w stylu:

Wędzony łosoś + Sauvignon blanc (np. Villebois z Doliny Loary, Wild 
Rock z Nowej Zelandii)
Waga/struktura dania: lekkie (drobno posiekany tatar lub cienko krojony 
pasek ryby). Intensywność aromatu: wysoka. Sauvignon blanc – lekkie, 

białe wino (struktura) o mocno wyczuwalnych aromatach owoców, ziół, 
czasem kwiatów. Intensywność aromatów: wysoka.

Makaron w  sosie śmietanowym + chardonnay (np. In Situ Reserva 
z Chile, czy Bolzano Kleinstein z Włoch)
Waga/struktura dania: ciężka (makaron w gęstym, kremowym sosie). In-
tensywność aromatu: niska. Chardonnay – często beczkowe, czyli cięż-
kie, tłuste białe wino. Intensywność aromatu: niska.

A co z tą kwasowością w winie? Łączymy tak samo – kwasowe produkty: 
pomidory, oliwki, winegret, szpinak… z winami o wyraźnej kwasowości, 
np. Muscadet’y z Francji, czy Chianti z Włoch.

Kwasowość w  winie i  słone danie – też jesteśmy na tak, a  luksusowa 
para: ostryg z szampanem lub chablis jest tego absolutnym dowodem.                     
Słodycz lubi słodycz, ale również doskonale sprawdzają się mariaże Sau-
tern’a (słodkiego Bordeaux) z foie gras!

Do ryby, szczególnie jeśli jest to ‘’mięsna’’, zbita ryba jak miecznik czy 
tuńczyk, możemy podać lekkie, czerwone wino, np. młody pinot noir, 
a  do mięs: drobiu, wieprzowiny, cielęciny solidnie zbudowane, głębo-
kie białe wino, np. starzone chardonnay lub poważne białe Bordeaux. 
Wszystko zależy od dodatków i przyrządzenia.

Złota zasada na koniec: jeśli kompletnie nie wiemy, jakie wino dobrać 
do potrawy, wybierzmy szampana! Istnieje naprawdę niewiele dań, do 
których ten gatunek wina nie pasuje. Zapraszamy do łączenia kuchni 
z  winem. Najmilej przeprowadza się obróbkę cieplną, popijając vinho 
verde.

Zespół Wineland

Czerwone 
do mięs, 
a białe 
do ryby?
To uproszczenie odeszło już dawno do lamusa. 
Wybór nie jest już tak oczywisty, świat pędzi 
do przodu, a nowe smaki pojawiają się niemal 
codziennie. Obecnie, aby odpowiednio połączyć 
wino z jedzeniem, należy wziąć pod uwagę więcej 
czynników niż kolor czy rodzaj produktu. 

Prezentacja



D uże różnice temperatur sprzyjają infekcjom. W upale wy-
strzegajmy się zatem picia napojów prosto z lodówki lub z 
dużą ilością lodu. Nagłe oziębienie błony śluzowej gardła 
wywołuje skurcz naczyń krwionośnych i miejscowy spadek 

odporności na drobnoustroje, które w innej sytuacji nie zagrażałyby 
zdrowiu. Jeśli takie zabiegi powtarzamy latem regularnie, osłabiamy 
nasz układ odpornościowy, a jesienią i zimą jesteśmy bardziej narażeni 
na infekcje. Paradoksalnie więc latem powinniśmy przyjmować ciepłe 
napoje i pokarmy, których temperatura pomaga dostosować się nam do 
temperatury otoczenia. 

Unikajmy szoków termicznych

Nie wszyscy latem schładzają się na potęgę. Stare, chińskie metody gło-
szą, że w okresie od czerwca do sierpnia powinno się pić jak najwięcej 
herbaty. Nie ma być ona ani zmrożona, ani gorąca – po prostu ciepła. 
Dzięki temu nie obciążamy organizmu dodatkową pracą, potrzebną do 
podniesienia temperatury płynu. Taki wysiłek wywołuje bowiem efekt 
odwrotny od zamierzonego – jeszcze bardziej ogrzewa ciało. Poza tym, 
picie ciepłych napojów powoduje wzrost wydzielania potu, czyli wspo-
maga najbardziej naturalny sposób na schładzanie organizmu. Podob-
nie działa jedzenie. – Aby pozbyć się nadmiaru ciepła Chińczycy jedzą 
latem jak najwięcej imbiru – mówi Yuanming Wang, właściciel chińskiej 
restauracji Jin Du, z zawodu lekarz. Działa on nie tylko rozgrzewająco, 
ale też odkaża, wzmacniając tym samym odporność organizmu na różne 
choroby. Kuchnie gorącego klimatu nie bez powodu stawiają na ostre 
przyprawy. Receptory, które mamy na języku, reagują na nie właśnie 
uruchamiając mechanizm pozbywania się nadmiaru ciepła.

autor: karina tessar / Foto: Materiały prasowe

Co pić i jeść 
w upały?

Gdy z nieba leje się żar, uwielbiamy schładzać się zimnymi napojami, 
lodami i klimatyzacją. Przyjemność pozostaje z nami jednak tylko 
na chwilę, a konsekwencje zdrowotne możemy odczuwać jeszcze 
jesienią i zimą. 
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U sunięcie tatuażu jest zadaniem o  wiele trudniejszym niż 
jego wykonanie. taki zabieg bywa bolesny, kosztowny 
i  wymaga nawet kilkunastu powtórzeń. Dzięki rozwojo-
wi technologii powstał pierwszy i  jak dotychczas jedyny 

na świecie aleksandrytowy laser pikosekundowy picosure – mówi dr 
piotr zawodny, właściciel kliniki zawodny estetic. – to najszybszy 
i  najbardziej zaawansowany laser na świecie do usuwania tatuaży, 
przebarwień, melasmy i blizn. Dzięki niemu możemy pomóc państwu 
w  skutecznym i  błyskawicznym usunięciu niechcianych tatuaży we 
wszystkich kolorach oraz nawracających przebarwień. mniej boleśnie, 
bez szpecących blizn i znamion, które towarzyszyły wielu innym tra-
dycyjnym metodom usuwania tego problemu. 

W picosure zastosowano nowatorską i unikalną technologię najkrót-
szej wiązki laserowej liczonej w pikosekundach. Działanie tego urzą-
dzenia polega na tym, że bardzo krótkie impulsy (bilionowe części 
sekundy) energii powodują intensywne, fotomechaniczne uderzenie 
w pigment rozbijając go na malutkie cząsteczki, które z łatwością są 
metabolizowane przez komórki układu immunologicznego naszego 
organizmu. 

– tak krótka wiązka światła laserowego pozwala na prz prowadzanie 
zabiegów niezwykle szybkich, cechujących się ogromną skuteczno-
ścią i  skracających do absolutnego minimum czas rekonwalescencji 
pozabiegowej – mówi dr piotr zawodny. Dodatkową i niezaprzeczalną 
zaletą tego urządzenia jest to, iż jest to laser aleksandrytowy o długo-
ści fali, która absorbowana jest przez inne niedostępne dla pozosta-
łych laserów kolory barwnika. 

Laser picosure jest milowym krokiem w medycynie estetycznej i  jak 
uważają eksperci, zapewnia pacjentowi pełne bezpieczeństwo przed 
poparzeniami, komfort w  trakcie zabiegu, spektakularne efekty 
i szybki powrót do formy.

W  USA gwiazdy masowo usuwają tatuaże. Jedna ze znanych amerykańskich aktorek usunęła swój tatuaż z  ramienia, gdyż jak powiedziała 
przeszkadzał jej w pracy. Najnowsze badania wykazały, iż od 2011 roku liczba zabiegów laserowego usuwania tatuażu wzrosła o ponad 40 pro-
cent i nadal rośnie. Większość osób, które poddają się temu zabiegowi, jako powód podaje obawę przed utratą pracy, bądź przeszkodę w zdobyciu 
awansu. Inną przyczyną jest przemijająca moda na niektóre motywy graficzne na ciele. Nie tak trudno wyobrazić sobie entuzjazm i  impuls, 
pod wpływem którego ktoś decyduje się na wykonanie tatuażu. Czasem nowe znajomości czy zmiany w życiu mogą zmienić tę decyzję w kłopot.

Tatuaż 
- moda czy 
przeżytek

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
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przed zabiegiem miesiąc po 1 zabiegu

Laser PicoSure
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Innowacyjne technologie, najlepsi szczecińscy specjaliści i doskonała 
atmosfera. Po trzech latach od powstania AMC Art Medical Center 
przeprowadza pionierskie zabiegi i przyciąga medyczne osobowości. 

Zawód 
specjalista

Prezentacja



D ołączają do nas specjaliści najwyższej klasy. To mnie bar-
dzo cieszy i  – co warto podkreślić – dzieje się w  sposób 
naturalny. Nasza filozofia, zaawansowany poziom techno-
logiczny oraz podejście do pacjenta skłaniają lekarzy do 

tego, by z  nami współpracować – nie kryje dumy dr Artur Śliwiński, 
specjalista chirurgii plastycznej, właściciel AMC.

Otwarci na innowacje

Niedawno do zespołu dołączył specjalista chirurgii ogólnej dr To-
masz Hamera, który jako pierwszy flebolog w  regionie wprowadził 
m.in. nowoczesny zabieg VenaSeal. To nowoczesna i  rewolucyjna 
metoda zamykania chorych żył przy pomocy kleju medycznego. – To 
przełom w leczeniu niewydolności żylnej i kolejny krok w zmniejsze-
niu inwazyjności tego typu zabiegów – wyjaśnia dr Hamera. Meto-
da jest mało bolesna, nie wymaga rozległego znieczulenia oraz mi-
nimalizuje potrzebę noszenia pończoch uciskowych umożliwiając 
pacjentom powrót do normalnej aktywności prawie natychmiast. 
To fantastyczny zabieg. Cieszę się, że mogłem go tak szybko wpro-
wadzić do zakresu oferowanych przeze mnie usług, muszę tu tak-
że dodać, że poprzedni zabieg, czyli Venefit Closure Fast także 

wprowadziłem jako jeden z  pierwszych lekarzy w  Polsce – dodaje.                                                                                                                          
Sukcesem, do którego przyczyniło się AMC jest zabieg, który przepro-
wadził dr Maciej Karaczun, specjalista ortopedii i traumatologii. Była 
to pierwsza w  Polsce operacja rekonstrukcji więzadła krzyżowego 
przedniego przy użyciu implantu Ultrabutton. – Miałem okazję wyko-
rzystać ten implant dosłownie chwile po jego premierze na świecie 
– opowiada dr Maciej Karaczun. Według badań klinicznych, porównu-
jących wytrzymałość najczęściej używanych mocowań przeszczepu 
więzadła krzyżowego, Ultrabutton wypadł zdecydowanie najlepiej. – 
W praktyce, dzięki temu implantowi, pacjenci mają jeszcze stabilniej 
mocowane przeszczepy więzadła krzyżowego przedniego. – To szan-
sa szczególnie dla aktywnych ludzi, którzy mają wysokie wymagania 
od swojego narządu ruchu. 

Nowością w Szczecinie jest też klej tkankowy Artiss. AMC był jednym 
z pierwszych ośrodków medycznych w Polsce, który zastosował klej 
podczas operacji. – Klej tkankowy w  chirurgii plastycznej i  rekon-
strukcyjnej może być stosowany zamiast szwów wewnętrznych – wy-

jaśnia dr Artur Śliwiński. – W  dużym skrócie stosowanie go skraca 
okres gojenia się tkanek oraz w sposób zdecydowany poprawia bez-
pieczeństwo pacjenta przyspieszając jego powrót do pełnej sprawno-
ści. Spektrum zastosowania jest ogromne: od operacji face liftingu, 
przez plastykę brzucha, po rekonstrukcję np. piersi. 

Przyciągają medyczne osobowości  

AMC to ponad 800 metrów kwadratowych powierzchni i jeden z naj-
nowocześniejszych bloków operacyjnych w  Polsce, a  wszystko 
w  przytulnej i  bezpiecznej dla pacjentów przestrzeni. – To miejsce 
jest spełnieniem moich marzeń jako chirurga. – W takich warunkach 
praca jest prawdziwą przyjemnością – uważa dr Śliwiński. – Każdego 
roku docierają do nas kolejne nowości – nie tylko preparaty i sprzęt, 
ale także nowe metody. W efekcie zabiegi, które jeszcze dziesięć lat 
temu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem pacjentów, dziś nie-
mal całkowicie zostały wyparte przez nowocześniejsze, mniej agre-
sywne metody.

– Powiedzmy otwarcie, to miejsce na światowym poziomie – dodaje 
dr Tomasz Hamera. – Dzięki komfortowi jaki daje nam AMC możemy 

rozwijać skrzydła, wprowadzać nowe metody leczenia. Każdy z  nas 
ma swoją markę i indywidualne osiągnięcia, ale chcemy robić coś wię-
cej. Ważne jest to, że nikt nas tutaj nie hamuje, nie ma dyrektora, 
który np. tnie budżet. Tu nie zawsze jest najważniejszy rachunek eko-
nomiczny, a nie oszukujmy się – nowości są kosztowne. 

– Jeżeli ktoś chce się rozwijać i  iść do przodu, to AMC jest doskona-
łym miejscem, bowiem szkolimy się na całym świecie i  przywozimy 
ze sobą najnowsze zdobycze medycyny. Pragnę podkreślić, że AMC 
tworzy duża grupa doskonałych lekarzy: chirurgów, ortopedów, gine-
kologów. Wspólnie udowadniamy, że nie różnimy się od najlepszych 
klinik światowych – podsumowuje dr Artur Śliwiński.
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T rwa lato, to czas kiedy odsłaniamy wię-
cej ciała. Chcemy by było nieskazitelnie 
gładkie. W Elli możemy to uzyskać.
W  kosmetologii zapanowała moda na or-

ganiczne, całkowicie naturalne kosmetyki. Wśród 
nich znajdziemy peelingi z  cukru z  dodatkiem owo-
ców lub te z prawdziwej kawy, kremy, pachnące olej-
ki i wspomnianą pastę, która stała się prawdziwym 
kosmetycznym przebojem. W Elli bez potrzeby wcze-
śniejszego umawiania się na wizytę, można w przy-
jemnych warunkach przygotować ciało do urlopu, 
choć nie tylko. Szczególnie nogi i bikini wymagają ta-
kiej pielęgnacji. Zalety tego zabiegu są bardzo duże, 
ponieważ depilacja cukrowa jest odpowiednia dla każdej skóry.

Na czym w takim razie polega fenomen tego rodzaju depilacji?
Depilacja pastą cukrową jest przede wszystkim zabiegiem szybkim, bez-
bolesnym i odpowiednim również dla osób z wrażliwą, alergiczną skórą. 
To ważne, jeśli chcemy odsłonić nogi niemal natychmiast po depilacji. 
Zabieg nie wymaga od nas dodatkowej pielęgnacji, poza żelem chłodzą-
cym, którym smarujemy miejsca wydepilowane i krótką przerwą od go-
rących kąpieli i peelingu. Szczególnie w czasie wakacji ma to ogromne 
znacznie. Zaczerwienienie, szczególnie z miejsc intymnych schodzi bar-
dzo szybko. Po tym upływie czasu możemy spokojnie zażywać słonecz-
nych kąpieli. Dodatkowym atutem pasty cukrowej jest odstęp czasu, od 
zabiegu. Gładką skórą możemy się cieszyć nawet miesiąc, czyli np. na 
okres naszego urlopu.

Pasta cukrowa jest w stu procentach naturalna. Jakie są jeszcze inne 
jej zalety?
Pasta cukrowa jest zawsze w temperaturze ciała, dzięki czemu nadaje 
się do skór delikatnych i  naczyniowych. Skóra po zabiegu jest czysta, 

miękka i jedwabista.  Wiele klientek, które po latach 
doświadczeń z  depilacją woskiem decyduje się na 
zmianę, stwierdza, iż zabieg przy użyciu pasty cukro-
wej wiąże się z mniejszym dyskomfortem i pozosta-
wia skórę w znacznie lepszym stanie. Technika wyko-
nania zabiegu depilacji cukrowej polega na usunięciu 
owłosienia zgodnie z  naturalnym jego wzrostem, 
czyli „z  włosem”. Dzięki delikatnemu wmasowaniu 
pasty w  skórę wymuszamy uniesienie włosków – 
wówczas pasta dokładnie okleja łodygę włoska oraz 
wnika do ujścia mieszków włosowych. Taka procedu-
ra powoduje precyzyjne usunięcie włosków bez ryzy-
ka ich łamania czy urywania, skóra wygląda idealnie.

W  Elli zabiegowi można się poddać bez wcześniejszego umawiania 
się. To ogromne ułatwienie. Co jeszcze proponujecie swoim klientom?
Dla naszych klientów oprócz promocji i rabatów okazjonalnych wprowa-
dziliśmy też słodki program zbierania punktów. Punkty otrzymuje się za 
zabiegi, zakupy oraz także za pozostawienie komentarza lub polecenia 
naszego studia znajomym. Zebrane punkty klienci wymieniają na kosme-
tyki i kolejne bezpłatne zabiegi. Rozszerzamy także naszą działalność. 
Wkrótce Ella pojawi się w Poznaniu.

Dziękuję za rozmowę.

Chęć posiadania gładkiego ciała bez zbędnych włosków sprawia, że kobiety poszukują coraz to nowszych, bardziej skutecznych i mniej bolesnych 
metod depilacji. Lato i czas wakacji jeszcze bardziej do tego skłania panie (i coraz częściej panów). Depilacja pastą cukrową należy do jednych 
z najbardziej bezpiecznych i skutecznych sposobów na gładką skórę. O jej zaletach mówi Emilia Chromicz,właścicielka Ella Studio Depilacji Cukrem.

Gładko przez życie z Ellą

Słodkie wakacje

Ella studio depilacji cukrem
Szczecin, ul. Kaszubska 17/2 

(wejście od Bogurodzicy)
tel. 91 43-44-733 

www.ellastudio.pl
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c zęstotliwość wykonywania podstawowych badań laborato-
ryjnych zależy zarówno od stanu zdrowia naszego organizmu 
jak i  od wieku. Pacjent może zgłosić się na badania labora-
toryjne zalecone przez lekarza prowadzącego albo zapytać 

o podstawowy lub interesujący go panel badań w laboratorium.

Zaleca się aby morfologię krwi z rozmazem i OB wykonywać raz do roku. 
Podobne zalecenie dotyczy analizy ogólnej moczu oraz poziomu glukozy 
na czczo. 

Po 30 r.ż. należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu stanu zdrowia wą-
troby (oznaczenie enzymów wątrobowych AST i ALT) i ocenie gospodar-
ki lipidowej (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, LDL oraz trójglice-
rydy).

Raz na dwa lata warto sprawdzić stan swojej tarczycy (oznaczenie pozio-
mu TSH, w dalszej kolejności wolnych hormonów tarczycy  –  fT3 i fT4) 
W przypadku konieczności dalszej diagnostyki stanu tarczycy wykonuje 
się również całkowite poziomy hormonów T3 i T4. Można wykonać także 
oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej 
(anty-TPO) oraz przeciwciał przeciwko tyreoglobulinie (anty-Tg). Mężczy-
znom po 40 r.ż. zaleca się badanie poziomu PSA – jest to ocena funkcji 
gruczołu krokowego.

W ostatnich latach coraz więcej pacjentów zwraca uwagę na profilakty-
kę. Szczególnie ważnym i często poruszanym tematem są choroby no-
wotworowe. W ramach badań markerów nowotworowych oznaczamy: 
CEA – marker karcinoembrionalny, Ca 125, HE4 (wskaźnik ROMA), AFP, 
CA 19-9 – marker raka trzustki ale także przewodu pokarmowego oraz 

Ca 15-3 – marker raka sutka. Należy oczywiście pamiętać, że podwyż-
szony poziom markera we krwi nie oznacza jeszcze procesu nowotwo-
rowego. 

Wszystkie wyżej wymienione badania można wykonać w Laboratorium 
Analitycznym Spółdzielni MEDICUS Oprócz ww. badań Laboratorium 
S.P.L.S. MEDICUS wykonuje również szereg innych badań z zakresu He-
matologii, Koagulologii (krzepnięcia krwi), Biochemii, Immunochemii 
(hormony tarczycy, hormony płciowe, zakażenia wirusowe), Serologii 
grup krwi i Analityki Ogólnej. 

Należy uważnie obserwować swój organizm – pewne objawy z jego stro-
ny niejednokrotnie przyspieszają lub wymuszają na nas wykonanie ba-
dań podstawowych i specjalistycznych wcześniej lub częściej niż podają 
ogólne zalecenia.

Mgr. Anna Jurczyk, Kierownik Laboratorium 

Na badania można zgłaszać się do Laboratorium Analitycznego S.P.L.S. 
MEDICUS codziennie, z wyjątkiem niedziel. Warto nadmienić, że wyniki 

większości wykonywanych badań można odbierać w tym samym dniu 
(z wyjątkiem sobót i niedziel).

Badania 
laboratoryjne

Jak często powinniśmy wykonywać podstawowe badania służące ocenie stanu zdrowia naszego organizmu?  Raz w roku, a może tylko na wyraźne 
wskazanie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty?

Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów
Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1

tel. 91 434 73 06
Czynne pon. - pt. 7.30 do 19.00; 

soboty 8.30 do 13.00
www.medicus.szczecin.pl
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T rening w parze to nie tylko propozycja dla ludzi w związku, ale 
także dla osób, które dopiero się poznają. Wsparcie, którego 
trzeba sobie wówczas udzielać, potrafi rozwinąć między ćwi-
czącymi namiętność, do której wysportowane ciało będzie już 

tylko pozytywnym efektem ubocznym. – Korzyści z  takiego treningu 
są ogromne – przekonują Agata i  Łukasz Plewnia, trenerzy personalni 
i instruktorzy fitness, których połączyło nie tylko uczucie, ale i wspólna 
pasja.

Wakacyjny romans

Lato sprawia, że ze zdwojonym wysiłkiem staramy się o atrakcyjny wy-
gląd. Natura obdarzyła nas bowiem w system, dzięki któremu wraz z co-
raz dłuższymi i cieplejszymi dniami hormony wybudzają się niczym z zi-
mowego snu i buzują, dając nam zastrzyk pozytywnej energii. Wszystko 
to dzieje się z nami, aby przyciągnąć uwagę potencjalnego lub aktual-
nego partnera, sprzyja romansom i  uniesieniom. Lato to więc idealny 
czas, aby zadbać o swoją sylwetkę w taki sposób, by odpowiadała sta-
nowi naszego umysłu i podążała za jego potrzebami. Gdy odczuwamy 
wyższy poziom energii, jesteśmy bardziej skłonni, by eksperymentować, 
uczyć się i próbować nowych rzeczy. Taki stan sprzyja więc także lepsze-
mu poznawaniu samego siebie, a  w  parze siebie nawzajem. Obecność 
osobistego trenera jest w tym przypadku niezwykle przydatna. Jego po-
moc pozwala zwiększyć efektywność naszych działań o 100%! Dzieli się 
swoim doświadczeniem i motywuje, dzięki czemu nasza praca staje się 
przyjemnością i jest niezwykle skuteczna.  Co najważniejsze, jej efekty 
są trwałe i  satysfakcjonujące, a  ćwiczenie w  parze na tyle podgrzewa 
atmosferę związku, że może wywoływać jeszcze inne, przyjemne dozna-
nia. 

Gorąca atmosfera nie tylko w sypialni

Wspólne ćwiczenia nie muszą zamykać się tylko w sali treningowej, tak 
jak miłość w sypialni. Aby ćwiczyć razem, wyjdźmy na dwór – zbliżmy 
się do natury, pozwólmy sobie ponownie poczuć jedność z  przyrodą. 
Wspólny wysiłek obnaża nasze słabości, więc początkowo u niektórych 
może wywoływać poczucie wstydu. Zupełnie niepotrzebnie. W  myśl 
powiedzenia, że prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie, ćwicze-
nie razem pozwala się lepiej poznać i wymaga udzielania sobie wspar-
cia, w związku z tym zbliża do siebie ludzi w sposób bardzo wyjątkowy. 
Z drugiej strony daje ono też dobrą sposobność przedstawienia swoich 
zalet: mocnych stron zarówno ciała, jak i umysłu, stanowiąc dodatko-
wy element atrakcyjności. – Specjalnie dla Was, w oparciu o wieloletnią 
współpracę z parami, stworzyliśmy system, mający na celu przedstawić 
wysiłek w otwartej przestrzeni jako element pełen radości, satysfakcji 
i  emocji w  atmosferze urozmaiconych ćwiczeń fizycznych – tłumaczy 
Łukasz Plewnia. – Najbardziej sprzyjającą miłości postacią był papież 
Jan Paweł II. Dlatego spotykamy się pod jego pomnikiem na Jasnych Bło-
niach naprzeciwko Urzędu Miejskiego, w każdą środę o godzinie 18:00 
i wspólnie podgrzewamy atmosferę związku daleko poza sypialnią – do-
daje z uśmiechem Agata Plewnia. 

Szczegóły dostępne na www.plewniablog.pl
lub facebookPlewniaTeam.

Trening 
jak 
afrodyzjak

Ćwiczenia w parze mają wiele zalet. Wzmacniamy mięśnie, 
wysmuklamy ciało, a wyzwalające się w trakcie wysiłku 
endorfiny mogą zamienić zwykły trening w iście miłosne 
zbliżenie. 
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JUŻ OD LIPCA
ZAPRASZAMY

DO NOWEJ SIEDZIBY
KLINIKI URODY C.M.C.

• medycyna estetyczna
• makijaż permanentny

• kosmetologia
• modelowanie sylwetki

• podologia
• artystyczna stylizacja paznokci

• pracownia fryzjerska

 C.M.C. Klinika Urody

Szczecin, ul. Jagiellońska 77

tel. 506 509 225

tel. 91 485 00 20

www.cmcklinika.pl

LETNIA PROMOCJA
20% rabatu

na zabiegi laserem MonaLisa Touch



Czy można poprawić jakość skóry wykonując zabiegi mniej inwa-
zyjne? Co zrobić, żeby moja skóra wyglądała promiennie i zdrowo? 

Poprawę jakości skóry oraz jej zdrowszy wygląd możemy uzyskać me-
todami, które nie są inwazyjne. Między innymi dzięki technice mikrona-
kłuć skóry (np. Dermapen). Jest to naturalna i mało inwazyjna metoda 
pobudzająca skórę do samoregeneracji.  Zabieg mikronakłuwania pole-
ga na pobudzaniu naturalnych czynników wzrostu w skórze. Prowadzi 
do stymulacji fibroblastów, które rozpoczynają produkcję kolagenu 
i  elastyny, odpowiedzialnych za jędrność i  gładkość skóry. Dzięki ta-
kiemu zabiegowi możemy w prosty sposób pobudzić do działania na-
turalne czynniki odbudowy skóry, co daje znakomite rezultaty już po 
pierwszym zabiegu. Dodatkowym atutem zabiegu jest  wprowadzanie 
mikroigiełkami substancji aktywnych w  głąb skóry, które odpowie-
dzialne są za jej nawilżenie i odżywienie.
Do skóry możemy wprowadzać mikronakłuciami specjalne mieszanki 
wielowitaminowe wzbogacone o  mikroelemanty i  kwas hialuronowy 
a także osocze bogatopłytkowe, zawierające liczne czynniki wzrostu. 
Stymulują one powstawanie nowego kolagenu, elastyny, własnego 
kwasu hialuronowego oraz przyśpieszają powstawanie nowych komó-
rek naskórka.
Zabieg połączony z odpowiednio dobraną pielęgnacją domową przyno-
si najlepsze efekty.

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej, 
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi
Doktorze, wiem że wszelkie zabiegi laserowe niwelujące przebar-
wienia należy wykonywać jesienią, ale co zrobić żeby zapobiec 
powstawaniu przebarwień latem? Czy istnieją produkty chroniące 
i jednocześnie walczące z przebarwieniami?

Aby latem ochronić skórę przed słońcem konieczne jest stosowanie ko-
smetyków przeciwsłonecznych. Krem musi chronić naszą skórę jedno-
cześnie przed promieniami UVA i UVB. Kremy posiadają również filtry 
chemiczne i mineralne. Czasami jednak te pierwsze mogą powodować 
podrażnienia, dlatego osobom za skórą wrażliwą, naczyniową i  dzie-
ciom zaleca się stosowanie kremów z filtrami mineralnymi. Mają one 
zdolność odbijania i rozpraszania promieni. Bardzo istotne jest odpo-
wiednie dostosowanie filtra do odpowiedniego fototypu. Kremy z fil-
trem należy nakładać 20 minut przed wyjściem na słońce i powtarzać 
co 2-3 godziny. 
Dodatkowym zabezpieczeniem przed promieniowaniem UV i  wzmoc-
nieniem działania kremów z filtrem jest wit.C. Skoncentrowane serum 
wit.C, które występuje w różnym stężeniu odpowiednio dobrane do ro-
dzaju skóry, oraz odpowiednim pH. Tak niskie pH 2,0-3,0 jest gwarancją 
głębokiej penetracji składników w głąb skóry. Witamina C ma również 
właściwości rozjaśniające, usuwające wolne rodniki i napinające skó-
rę. Ponadto latem można stosować kosmetyki zawierające kompleks 
składników hamujących syntezę melaniny, stosowane do rozjaśniania 
przebarwień i ujednolicania kolorytu skóry. Krem ma nie tylko za zada-
nie rozjaśniać przebarwienia, ale również działa nawilżająco i przeciw-
starzeniowo. W  naszej klinice stosujemy również te kremy po zabie-
gach laserowych i pilingach.
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Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl



Internet 
z prędkością
światła
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Ś wiatłowód to superszybki internet. Jak do-
kładnie działa? 
Technologia światłowodowa  to obecnie najlep-
sze rozwiązanie dla osób, które dużo korzystają 

z internetu – oglądają filmy w sieci, grają w gry sieciowe, 
są aktywne w  mediach społecznościowych. Światłowód 
wyróżnia się nieograniczoną prędkością przesyłu danych 
oraz niezawodnością i odpornością na zakłócenia. Łącza 
światłowodowe gwarantują wysoką jakość transferu na-
wet przy dużym obciążeniu, gdy wielu użytkowników ko-
rzysta z internetu jednocześnie, a także wtedy, gdy użyt-
kownik korzysta z wielu usług w tym samym czasie. Sygnał 
światłowodowy można przesyłać bez problemów na odległości setek 
kilometrów. Obecnie w Orange Polska w tej technologii świadczymy dla 
klientów dostęp od internetu oraz usługę, zawierającą oprócz internetu 
o prędkości do 100, 300 i 600 Mb/s także TV i telefon. W Orange trwają 
prace nad zwiększeniem prędkości dostarczanego internetu w technolo-
gii światłowodowej. Obecnie testowana jest prędkość nawet do 1 Gb/s.

Jakie korzyści płyną z  podłączenia mieszkania do sieci światłowo-
dowej?
Ściągnięcie 4 GB filmu BlueRay zajmuje jedynie 48 sekund. Również pręd-
kość upload czyli wysyłania jest znacznie większa niż we wcześniejszych 
technologiach – nawet do 60 Mb/s. Dzięki temu, że światłowód dociera 
bezpośrednio do mieszkania klienta, możliwe jest uzyskanie bardzo du-
żych prędkości transferu. Gdyby chociaż ostatni z etapów odbywał się 
za pomocą zwykłego kabla miedzianego lub koncentrycznego, transfer 
byłby zdecydowanie niższy. 

Co jeszcze zyskujemy na podłączeniu do tego rodzaju sieci?
Brak technicznych ograniczeń w  ściąganiu plików, streamingu muzyki 
czy korzystaniu z interaktywnej rozrywki uwolni ogromny potencjał kre-
atywny nie tylko przedsiębiorców, ale także osób młodych czy też wy-
kluczonych społecznie (niepełnosprawnych, seniorów, gorzej sytuowa-
nych). Dzięki temu polska gospodarka przyspieszy. Potencjał budowany 
będzie przez miliony osób, a według szacunków Orange inwestycje o pla-
nowanej wartości 2,2 mld złotych podniosą polski produkt potencjalny 
o nieco ponad 1 mld zł do 2020 r. i aż o 5 mld zł łącznie do 2030 r.

Czy z Waszej oferty korzystają też firmy i deweloperzy?
Orange Polska buduje światłowody na osiedlach mieszkaniowych. Jeśli 
siedziba firmy mieści się w dzielnicy, w której są prowadzone nasze inwe-
stycje, to oczywiście również może skorzystać z superszybkiego inter-

netu. Jeśli chodzi o deweloperów, to robią oni wszystko, 
aby wyposażyć budowane przez siebie mieszkania w su-
perszybką sieć internetową. Bardzo chętnie współpracują 
z Orange, bo chcą, aby nabywcy mieszkań mieli dostęp do 
usług multimedialnych od pierwszego dnia zamieszkania, 
a my chcemy dostarczyć mieszkańcom najlepsze rozwią-
zania. 

Orange planuje w ciągu 3 lat podłączyć do światłowo-
du ponad 3 miliony gospodarstw domowych. Jak chce-
cie tego dokonać?
Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenia, 

zakres realizowanych inwestycji oraz środki, które planujemy na nie 
przeznaczyć, uważamy, że jest to realne. Wśród właścicieli i  zarząd-
ców nieruchomości cały czas rośnie świadomość korzyści, jakie niesie 
za sobą podłączenie budynku do sieci światłowodowej. Doświadczenia 
innych krajów europejskich pokazują, że znacząco zwiększa to wartość 
nieruchomości. Od strony wykonawczej potencjał firm już dzisiaj pozwa-
la podłączać nawet ponad 100 tys. gospodarstw domowych miesięcznie. 

Jak Polska wygląda na tle innych państw europejskich, jeśli chodzi 
o szybkość internetu w domach i firmach?
Średnia prędkość internetu w Polsce wynosi obecnie 10,6 Mb/s – stawia-
jąc nas na 9. miejscu wśród 30 najlepszych gospodarek świata. Jeśli cho-
dzi o internet światłowodowy, to na początku tego roku Polska po raz 
pierwszy została sklasyfikowana w europejskim rankingu państw z  in-
frastrukturą światłowodową, przygotowywanym przez FTTH Council 
Europe. Ranking obejmuje kraje, w których co najmniej 1% gospodarstw 
domowych korzysta z internetu światłowodowego.

W jakich dzielnicach Szczecina można mieć internet światłowodowy?
Obecnie świadczymy usługi światłowodowe praktycznie we wszystkich 
dzielnicach Szczecina z zabudową wielorodzinną. Nie zapominamy rów-
nież o miejscowościach takich jak Warzymice, Przecław, Mierzyn, Wołcz-
kowo, Dobra Szczecińska czy Police. Aby dowiedzieć się, czy nasze miesz-
kanie, dom jest w  zasięgu usług światłowodowych Orange, wystarczy 
sprawdzić to pod adresem www.orange.pl/swiatłowod lub pod numerem 
infolinii: 801 234 567. Zapraszamy również do naszych salonów Orange. 

Dziękuję za rozmowę.

Do tej pory Orange miał tylko magistrale światłowodowe, a od nich mieszkania połączone były kablami miedzianymi. Teraz firma zaczęła 
montować światłowody bezpośrednio do domu czy mieszkania, dzięki czemu klienci mają superszybki internet. Dlaczego warto inwestować 
w światłowody i na czym polega ich fenomen – o tym opowiada Tomasz Chłodny, menedżer dystryktu Szczecin w Orange.

Biznes

Rozmawiała: Aneta Dolega



PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

MEBLE NA WYMIAR

KANAPY, SOFY, FOTELE

NOWY SALON MEBLOWY • SZCZECIN • Hangarowa 8 • tel. 721 216 421

MAKSIM
PRODUCENT MEBLI
Z LITEGO DREWNA

PARTNER



Tomasz Cemel, Renata Bugaj, Przemysław Marchwicki, Grzegorz Bugaj

Krzysztofa Drzewieniecka, Beata Fedorowicz, Andrzej 
Fedorowicz, Anna Wetoszka, Anna Chojnowska Bankowcy 

na Darze 
Młodzieży
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Beata Radziwanowska dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej oraz Tomasz 
Cemel dyrektor Makroregionu Korporacyjnego – gospodarze wieczoru

Prezes Zarządu TIAN YU Sp. z o.o. Wu Tianyu wraz z gośćmi Beata Radziwanowska, Roman i Łucja Cicharscy, Kazimierz i Wiesława Drzazga

Wojtek Drzewieniecki, Aleksandra Kopińska-Szykuć, Radosław Bojko, Krzysztof Rączka

Emilia Mazur z osobą towarzyszącą 

Szymon Kreft, Iwona i Artur Kałużny, Krzysztof Szarłata

Agnieszka i Marcin Woźniak Piotr i Ewa Daniłowicz 

Anna Wetoszka, Wojciech Wetoszka , Agnieszka Woźniak 

Elżbieta i Edmund Heise



Na kilka dni czerwca Szczecin zamienił się w  morską stolicę 
Polski. Najpierw odbył się Międzynarodowy Kongres Morski, 
a  następnie Dni Morza. Oba wydarzenia wspierał PKO Bank 
Polski. Gospodarze i goście świętowali na pokładzie piękne-

go Daru Młodzieży. Bankiet był doskonałym pretekstem, by na chwilę 
zrzucić poważny image biznesmena. Legendarny żaglowiec gościł ponad 
dwustu klientów banku, gospodarzami wieczoru byli Beata Radziwa-
nowska, dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego 
oraz Tomasz Cemel, dyrektor Makroregionu Korporacyjnego. Atrakcją 
wieczoru, poza wyszukanymi potrawami kulinarnymi był pokaz podnieb-
nego baletu w wykonaniu Teatru „Ocelot”, który odbył się na rejach Daru 
Młodzieży. Teatr Ocelot udowadnia, jak dzięki pasji, zaangażowaniu 
i treningowi – można przekraczać granice ludzkich możliwości,pokonać 
lęk i „dotknąć gwiazd”. Goście PKO Banku Polskiego przekonali się o tym 
na własne oczy.

ad 
Foto: Włodzimierz Piątek

Klienci PKO Banku Polskiego

Klienci PKO Banku PolskiegoElżbieta Ptak, Zofia Gmurska, Mariusz Lekki, Marek Gmurski, Zbigniew Ptak, Edmund Heise

Elżbieta Dębska, Anna Mieczkowska, Beata Radziwanowska

Widowisko Teatru „Ocelot”

 Iwona Kubiak, Elżbieta Kręciewska

Alina Szynkaruk, Beata Radziwanowska, Paweł Szynkaruk, Oskar Olszonowicz

Bogusław i Dorota Manikowscy, Robert i Katarzyna Malinowscy, 
Daria Gołaszewska, Sebastian Drewicz, Zbigniew SzeflerMariusz Rutkowski, Zbigniew Glapa wraz z małżonką, Artur Wójtowicz wraz z małżonką
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p omysł na sklep powstał, gdy mój 9-miesięczny synek odłamał 
kawałek zabawki i włożył go do buzi. Wtedy zaczęłam się roz-
glądać za bezpiecznymi produktami – mówi Dagmara Macie-
jewska, właścicielka sklepu Berbeć. Można ich szukać w inter-

necie, ale w końcu jest w Szczecinie miejsce, gdzie można je zobaczyć, 
dotknąć i wybrać to, co się najbardziej spodoba. 

Od niemowlęctwa do wieku szkolnego

W sklepie znajdziemy nietoksyczne, atestowane zabawki europejskich 
marek, m.in. Janod, Plan Toys, Hape, Lulla Love, Pink No More, Done by 
Deer, Camphora, Lamps&Co. Dla najmłodszych przygotowano zabawki 
sensoryczne, które pomagają rozwinąć słuch, wzrok i dotyk. Duży wy-
bór zabawek drewnianych, również kolorowych, wspomaga ćwiczenie 
motoryki, angażując dzieci w składanie czy klejenie. Wzrok przyciągają 
instrumenty i zabawki z naszego własnego dzieciństwa – kalejdoskopy, 
młynki, bączki, ale też ręcznie szyte maskotki, gdyż zamawiane w małej 
liczbie egzemplarzy stanowią oryginalny pomysł na prezent. Ciekawost-
ką są gry zręcznościowe w rozmiarze XXL. Co ważne, nie kupujemy kota 
w worku – na miejscu na dzieci czeka kącik zabaw. 

Nie tylko zabawki

W  przyjemnie urządzonym salonie znajdziemy też produkty ekolo-
giczne, np. antyalergiczne, oddychające kołderki, śpiworki, kocyki czy 

ręczniki z  bambusa, który nie przepuszcza promieni UV, gryzaki z  na-
turalnego kauczuku z drzewa hevea czy miękkiego drzewa klonowego, 
wielorazowe pieluszki. Nie brakuje też artykułów do wystroju pokoiku, 
np. cottonballs, lampek, drewnianych ramek na zdjęcia czy półek na 
książki w kształcie chmurek. Dodatkową atrakcją jest studio zdjęciowe, 
w którym można zamówić wyjątkową, profesjonalną sesję fotograficzną 
dla dzieci do 8 roku życia. Właścicielka sklepu Berbeć ukończyła studia 
w Anglii na kierunku fotografii komercyjnej. – Odkąd pojawiło się w na-
szej rodzinie dziecko, to właśnie ono w  100% skupiło na sobie wzrok 
obiektywu i praktycznie od tamtej pory skoncentrowałam się już tylko 
na fotografowaniu dzieci – mówi Dagmara Maciejewska i  zaprasza do 
swojej krainy zabaw. 

autor: karina tessar / Foto: Materiały prasowe

W krainie 
berbecia

Przychylilibyście swojemu dziecku nieba? Kupując piękne, kolorowe zabawki nie zapominajcie o bezpieczeństwie. Atestowane zabawki znajdziecie 
w sklepie Berbeć. 
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Berbeć, Szczecin, ul. Jagiellońska 7
tel. 517 398 001, www.sklepberbec.pl

www.facebook.com/sklepberbec 
Godziny otwarcia: 

pon-pt 11:00 - 18:30, sobota 10:00 - 15:00

Prezentacja

Biznes



Zapraszamy na www.bestofpz.pl 
i na stronę Best of Pomorze Zachodnie na Facebooku.

PATRONI PARTNERZY

POZNAJ NAJLEPSZYCH Z NAJLEPSZYCH!
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D o kogo jest skierowany projekt?
Chcemy, aby korzystali z niego zarówno mieszkańcy, jak i tu-
ryści pla nujący odwiedzić Zachodniopomorskie. Chcemy po-
kazać, jak wiele do zaoferowa nia ma nasz region. 

Co ma dawać ludziom?
Dzięki niemu w bardzo prosty i szybki spo-
sób, niemal jednym kliknięciem, będzie 
można sprawdzić, co w  naszym regionie 
jest najlepszego, najciekawszego, najbar-
dziej popularnego. Dajemy możliwość 
odkrywania ciekawych i  wartościowych, 
choć czasem niezbyt znanych, miejsc 
i  wydarzeń w  województwie. Wszystkie 
informacje są przejrzyście pogrupowa-
ne. Na naszym profilu na Facebooku bę-
dziemy publiko wać informacje o  tym, co 
ciekawego dzie je się na Pomorzu Zachod-
nim. Na pewno będzie dużo konkursów 
i interesujących, przydatnych informacji.

Czy jest w  tym przedsięwzięciu rów-
nież jakaś głębsza idea? 
Tak, oczywiście. Chcemy promować pa-
triotyzm lokalny, informować o  sukce-
sach podmiotów i osób związanych z regionem. W dalszej perspektywie 
zależy nam na stworzeniu mechanizmu podnoszenia jakości usług firm 
i  instytucji. Chcemy promować współpracę podmiotów lokalnych, np. 
producentów produktów tradycyjnych z  restauratorami. Zamierzamy 
stworzyć sieć imprez, wydarzeń i akcji społecznych promujących najlep-
sze lokalne usługi, produkty, marki oraz sam projekt.

Na jakim etapie rozwoju znajduje się inicjatywa?
Na dzisiaj działają serwis internetowy oraz strona na Facebooku. W ser-
wisie internetowym uruchomiliśmy siedem kategorii, w których najlepsi 
zostali wybrani przez kapitułę ekspercką: Produkty tradycyjne, Gminy 

turystyczne, Wydarzenia kulturalne i  roz-
rywkowe, Wydarzenia sportowe, Znane 
marki, Gminy ekologiczne i  Mariny. W  każ-
dej z tych kategorii wyboru dokonał ekspert 
w danej dziedzinie.

Jakie planujecie dalsze kroki?
W  najbliższym czasie otworzymy nowe 
kategorie popularne, takie jak kawiarnie, 
restauracje czy puby. W tych nowych kate-
goriach wyboru nie będzie dokony wać ka-
pituła, lecz internauci. Każdy będzie mógł 
raz dziennie zagłosować i ocenić firmy z po-
szczególnych kategorii. 

Jakie są pierwsze reakcje na projekt?
Bardzo pozytywne. Spotykamy się z opinia-
mi, że wprawdzie rankingowanie czy wy-
różnianie firm nie jest niczym nowym, ale 
serwisu w takiej formie, w taki sposób urzą-
dzonego i przemyślanego, jeszcze nie było.

Dziękujemy. 
My również dziękujemy redakcji Prestiżu za objęcie naszego przedsię-
wzięcia patronatem medialnym. Wszystkich czytelników zapraszamy 

na stronę www.bestofpz.pl i nasz profil na Facebooku.

Best Of Pomorze Zachodnie 
– najlepsi z najlepszych
Projekt Best of Pomorze Zachodnie został uruchomiony 1 lipca. Składa się z serwisu internetowego oraz uzupełniającej go strony na Facebooku. 
Celem projektu jest wskazywanie najlepszych firm, usług, imprez, produktów oraz marek. Jednym słowem Best of Pomorze Zachodnie to wybór 
najlepszych z najlepszych w naszym regionie. Szczegółowo o inicjatywie opowiada jego współtwórca i manager projektu, Marcin Pilip.

PRESTIŻ          
PATRONUJE

www.bestofpz.pl



c zym jest uważność?
To czysta świadomość, stan w którym umysł jest „tu i teraz”, 
nie będąc obciążonym żadnymi ocenami, zbędnymi emo-
cjami. W  stanie uważności „na czysto” zaczynamy odbiera 

rzeczywistość, krok po kroku odklejając się od dawnych przekonań, 
uprzedzeń, żalów i pretensji. Zaczynamy dostrzegać niczym nie zakłóco-
ny obraz otaczającego nas świata i widzieć rzeczy takimi, jakie one na-
prawdę są, co przekłada się na optymalizację naszych decyzji i wyborów. 
Tylko w stanie uważności możemy zarządzać naszą świadomością, czyli 
tym, co pojawia się na ekranie naszego umysłu.

Co sie dzieje w naszym życiu, kiedy zaczynamy być coraz bardziej 
uważni?
Przede wszystkim wzrasta nasza skuteczność zarządzania naszymi 
emocjami (inteligencja emocjonalna). Oznacza to, że w stanie uważności 
łatwiej jest opanować stres, niepokoje, lęki, irytację, złość czy agresję. 
Badania potwierdzają skuteczność treningu uważności w wielu proble-
mach zdrowotnych. Ponadto uważność działając „oczyszczająco” na 
umysł, robi w nim miejsce na nasz głos wewnętrzny. 

Jak w praktyce dojść do tego stanu? 
Bez trudu można dziś odnaleźć ofertę treningów (jeden z bardziej popu-
larnych to 8 tygodniowy trening opracowany przez dr Jona Kabata-Zin-
na), jak również poradniki z załączonymi płytami CD. Można również tre-
nować uważność samemu, praktycznie podczas każdej czynności. I tak 
na przykład kiedy myjemy zęby niech tylko smak pasty, dotyk szczo-
teczki do naszych zębów wypełnia świadomość. Pijąc kawę wypełniamy 
ekran naszego umysłu tylko jej zapachem, a każdy łyk niech skupi całą 
naszą uwagę. Odczuwanie każdego kęsa jedzenia niech będzie najważ-
niejsze. W  ten sposób coraz bardziej jesteśmy tu i teraz. 

Jest Pan pomysłodawcą pierwszego w  Polsce szlaku uważności, 
gdzie on jest i kto może z niego korzystać?
Projekt szlaku uważności praktycznie jest zakończony. Nazwaliśmy go 
Szlakiem Steklińskiej Strefy Wyciszenia. Przebiega on wzdłuż jeziora we 
wsi Steklno k. Gryfina oraz w pobliskim lesie. Jak pokazują badania ro-
bione na całym świecie trening uważności w otoczeniu przyrody jest wy-
jątkowo skuteczny. To dlatego wybraliśmy jezioro i las. Na szlaku, który 
jest oznakowany znajdują się miejsca (zadaszona ławeczka oraz tablica 
z instrukcją), na których można m.in. trenować uważność, medytować, 
wyciszać emocje. Szlak jest dostępny dla wszystkich (więcej informacji 
na stronie www.steklno.pl, zakładka „coś dla ducha”). 
ad

Uzdrawiające 
tu i teraz

Ma ogromne znaczenie dla tych wszystkich osób, które chcą pracować 
nad sobą, opanować emocje, kształtować dobre relacje w miejscu pra-
cy. Ma uniwersalne znaczenie we wszystkich sferach naszego życia. 
Uważność. Na jej temat porozmawialiśmy z Józefem Przemienieckim, 
coachem i terapeutą (www.przemiany.org).
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Rodzinny golf 
z widokiem 
na morze

W sierpniu na polu golfowym Amber Baltic Golf Club w Kołczewie odbędzie się turniej Family Cup, którego sponsorem tytularnym jest Hotel Aurora 
Family & SPA. Rodziny, które chcą podjąć wyzwanie, mogą zgłosić swój udział w tym wydarzeniu. 

T radycja rodzinnych turniejów golfowych narodziła się w  Koł-
czewie w  2007 roku, gdy pierwsza edycja rozgrywek „Ojciec 
i Syn” spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony 
golfistów. W tym roku obchodzimy jej jubileusz. Dziesiąta edy-

cja odbędzie się w  dniach 6-7 sierpnia 2016 r. pod nazwą „Family Cup 
by Hotel Aurora”. Formuła turnieju obejmuje zmagania golfowych rodzin 
o trofeum „Family Cup” oraz równoległy turniej „Ojciec i Syn”, w którym 
zgodnie z nazwą w skład drużyn wchodzą ojcowie i synowie. 

Family Cup by Hotel Aurora

W „Family Cup” drużyny mogą tworzyć wszyscy o bliższych i dalszych 
powiązaniach rodzinnych. Zarówno w turnieju „Ojciec i Syn”, jak i w „Fa-
mily Cup” będą uczestniczyć 2-osobowe drużyny. Pierwsza runda odbę-
dzie się w formacie greensome z 3/8 wspólnego HCP, natomiast druga 
runda zostanie rozegrana w  formacie betterball z  3/4 własnego HCP. 
Dodatkowo, w sobotę 6 sierpnia, w godzinach 16-18 odbędzie się akade-
mia golfa. Podzieleni na 2 grupy uczestnicy pod okiem profesjonalnych 
trenerów odbędą zajęcia na putting green i na driving range. Odbędzie 
się też konkurs w puttowaniu, zakończony uroczystym wręczeniem na-
gród. Zapisy na akademię golfa prowadzone są w recepcji Hotelu Aurora 
w Międzyzdrojach do 5 sierpnia do godz. 16: 00. Organizatorzy ustalili 
limit uczestników na 40 osób, więc nie warto zwlekać, by nie stracić oka-
zji do rodzinnej zabawy.

Atrakcje dla dużych i małych

W związku z tym, że Hotel Aurora dba o komfort nie tylko osób podró-
żujących indywidualnie czy służbowo, ale też zatrzymujących się na wy-
poczynek z rodziną, program turnieju „Family Cup” również dopasowa-
no do potrzeb uczestników. W tym celu wzbogacono go o dodatkowe 
aranżacje. Na najmłodszych czekać będzie strefa dziecięca na polu gol-
fowym. Animatorki przygotują gry i zabawy dla dzieci powyżej 3 roku ży-
cia, aby ich rodzice mogli w spokoju cieszyć się urokiem zmagań sporto-
wych. A że nie samym golfem żyje człowiek, dla wszystkich uczestników 
turnieju i akademii przygotowano też liczne promocje, m.in. na kosme-
tyki. Gorącą atmosferę podgrzewać będzie stoisko z winem, a emocje 
studzić będą pyszne lody. 

Miejsce przyjazne rodzinie

Po zawodach Hotel Aurora zaprasza na relaks z  czterogwiazdkowym 
widokiem na morze. Komfort rodzinnego wypoczynku jest zapewnio-
ny dzięki ofercie stworzonej zarówno dla rodziców, jak i  ich pociech. 
W okresie wakacyjnym dziećmi zajmą się dwie animatorki, które zapro-
ponują im szereg gier i  zajęć w  dwóch profesjonalnych salach zabaw. 
Wczasy 100 m od morza możemy zaplanować w  jednym z  98 przytul-
nie urządzonych pokoi. Jeśli pogoda nad Bałtykiem zawiedzie, możemy 
wybierać wśród kilku form aktywności. Studio kształtowania sylwetki 
zaprasza na treningi siłowe i cardio, a w strefie Aqua znajdziemy nowo-
czesny kompleks wodny wyposażony w najdłuższy basen na zachodnim 
wybrzeżu (20 m), saunę fińską i  parową, jacuzzi z  koloroterapią oraz 
brodzik dla dzieci w formie pirackiego statku. W Aurorze po prostu nie 
sposób się nudzić.
kt

Hotel Aurora Family & Spa
Międzyzdroje

ul. Bohaterów Warszawy 17
tel. +48 91 32 81 248

www.hotel-aurora.pl
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Jest nadwornym fotografem szczecińskiego Teatru Lalek Pleciuga i Teatru Współczesnego. Robi dokumentację z prób i premier jakie odbywają się 
na trzech scenach prowadzonych przez wybitną reżyser Annę Augustynowicz. Jego czułe oko i miłość to teatru doceniło międzynarodowe jury 
pierwszej edycji Konkursu Fotografii Teatralnej, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Zdjęcia Piotra znalazły się 
w prestiżowym gronie kilkudziesięciu innych autorów i były pokazywane m.in. w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Poza 
emocjami
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Balbaryk 

Przyszedł mężczyzna do kobiety

Nie dość 
blada 

królewna

Makbet
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U wielbiam pracować z  aktorami. Przez kilka lat sam wy-
stępowałem jako aktor i  wciąż występuję jako muzyk – 
mówi Piotr. – Zależy mi na dobrym kontakcie z  nimi czy 
innymi ludźmi, których fotografuję, wzajemnym zaufaniu, 

poczuciu ze się nie przeszkadza, że jest się w odpowiednim miejscu 
z dobrymi ludźmi i przede wszystkim na tym, żeby mieć z tego „fun”. 
Tak, chyba głównie chodzi tu o dobrą zabawę, bo zdjęcia w teatrze nie 
pokazują jedynie emocji na scenie, ale ich styl również odzwierciedla 
nastawienie fotografa.

Fotografia do Piotra przyszła przypadkowo. Ten pochodzący z Gole-
niowa chłopak nie tak od razu zadecydował, że będzie to jego główne 
zajęcie.

 – Pracowałem w offowym teatrze, realizowałem tam oświetlenie oraz 
występowałem na scenie. To był czas bardzo wielu podróży po świe-
cie na festiwale teatralne i muzyczne, graliśmy w całej Europie i wtedy 
pomyślałem, ze dobrze byłoby to dokumentować – kontynuuje opo-
wieść. – Szybko mi się jednak znudziło i sprzedałem aparat. Wróciłem 
do fotografii cztery lata temu, ale jedynie z nudów. Szukałem czegoś 
co zabierze mnie z pracy i pozwoli pooddychać. Większość swojego 
dotychczasowego życia spędzałem w  teatrach i  oglądając zdjęcia 
z wielu spektakli pomyślałem, ze można to robić lepiej i tak się wkręci-

łem w fotografię teatralna. Opłaciło się, teraz jestem tu gdzie jestem 
i idę dalej w tym kierunku.

Jego prace można pooglądać na stronie internetowej i profilu facebo-
okowym nazwanych Poza Okiem, gdzie umieszcza nie tylko fotografię 
teatralną.

– W temacie umiejętności to nie wiem czy coś takiego w tym zawodzie 
może być traktowane jako rzecz najważniejsza. Trzeba mieć po prostu 
do tego serce – dodaje. – Istnieją dla mnie mistrzowskie fotografie, to 
mój subiektywny wybór obrazów, które przywracają mi wiarę w ludzki 
instynkt i kunszt. Chyba chodzi po prostu o to, żeby nie pozwolić sobie 
na uczucie, że coś zrobiło się źle.

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski

Autor: Aneta Dolega
Foto: Piotr Nykowski / Poza Okiem

Mad Woman
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p owiem tak, książki do jakich, na 
przestrzeni lat, przyzwyczaiła nas 
Mariola Pryzwan są; po pierwsze: 
pełne zdjęć, po drugie: pokaźnych 

rozmiarów, a po trzecie: naszpikowane cieka-
wostkami o  bohaterze publikacji. Może wła-
śnie w tym tkwi sukces księgarski pani Mario-
li? „Moje fascynacje”, to książka specyficzna. 
To zapis rozmów Agaty Rokickiej – znakomi-
tej szczecińskiej dziennikarki z  uznaną bio-
grafistką. Co ciekawe, wszystkie rozmowy 
powstały w  Szczecinie na potrzeby audycji 
„Machina Czasu”. Kto by się spodziewał, że 
te rokroczne spotkania obu pań zaowocują 
książką? Słowem, nie wiemy, co nam niesie 
świat. 

Książka bardzo ciekawa, stanowiąca – moim 
zdaniem - pewnego rodzaju „The best of” wie-
dzy Marioli Pryzwan o  swoich fascynacjach. 

Bardzo plastycznie i szczerze (w dużej mierze 
to zasługa konkretnych i dociekliwych pytań 
Agaty Rokickiej) opowiedziane historie życia: 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Zbyszka 
Cybulskiego, Marii Dąbrowskiej, Anny Ger-
man, Anny Jantar, Haliny Poświatowskiej, 
Władysława Broniewskiego i  Ireny Jarockiej. 
Oczywiście pisarka nie byłaby sobą, gdyby 
nie zilustrowała tej książki całą masą unikato-
wych zdjęć ze swojego archiwum (szczególnie 
ciekawe są fotografie ilustrujące opowieści 
i Jarockiej). Nie wolno tutaj zapomnieć o jesz-
cze jednej ważne osobie – redaktorze książki. 
Język, jakiego używamy na co dzień, to nie ję-
zyk literacki. Dorota Koman – jedna z najlep-
szych redaktorek w Polsce – dokonała rzeczy 
wielkiej. Potoczystą radiową rozmowę prze-
mieniła w piękną opowieść. Jak wspomniałem, 
rzecz ciekawa i  w  sam raz na wakacyjne po-
dróże. Gorąco polecam!

Dziennikarz. Jego pierwsza książka 
Magdalena, córka Kossaka (PIW, 2007) 

wywołała renesans twórczości Magdaleny 
Samozwaniec. Na kanwie tego sukcesu 

opracował i wydał niepublikowane książki 
pisarki: Z pamiętnika niemłodej już mężatki 
(W.A.B., 2009), Moich listów nie pal! (W.A.B., 

2014). Opracował także dzienniki Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Wojnę szatan 

spłodził. Zapiski 1939-45 (AGORA, 2012). 
Jest autorem pierwszej w Polsce biografii 
królowej twista – Helena Majdaniec. Jutro 

będzie dobry dzień (ZLP, 2013) 

Rafał Podraza

Mariola Pryzwan, Agata Rokicka

Moje Fascynacje
Wydawnictwo:  Oficyna R, 2016

Świat Kamienia, SHOWROOM,C.H. Nowy Turzyn, I piętro, Boh. Warszawy 40, lokal 2.A.2, 70-342 Szczecin, tel. 600 12 15 18

NATURA W TWOIM DOMU
- płyty z kamienia naturalnego (marmur, trawertyn)

- mozaiki
- umywalki

- dekory



9.06 (czwartek), godz. 20:00
Opera na Zamku, Szczecin
Otwarcie Festiwalu
Koncert jubileuszowy 
65-lecie Polskiej Żeglugi Morskiej
Sándor Jávorkai (Węgry) – skrzypce
Baltic Neopolis Orchestra

18.06 (sobota), godz. 19:00 
Galeria Kaskada, Szczecin
(parking, poziom P3/ piętro 4)
Lucyna Boguszewska – sopran
Paweł Wolski – tenor 
Maksym Dondalski – skrzypce
Baltic Neopolis Orchestra  

19.06 (niedziela), godz. 19:00 
Galeria Kaskada, Szczecin 
(poziom -1)
Baltic Neopolis Quartet 

26.06 (niedziela), godz. 17:00 
Park Staromiejski, Police
Emanuel Salvador (Portugalia) – skrzypce
Baltic Neopolis Orchestra

8.07 (piątek), godz. 19:00 Koncert 
Specjalny
Zarząd Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście 
Baltic Neopolis Quartet

ReZydencja KRajów 
wySZehRadZKich

15.07 (piątek), godz. 18:00 
Ogród Różany, Szczecin
Miriam Rodriguez Brüllová (Słowacja) 
– gitara
Baltic Neopolis Quartet

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

16.07 (sobota), godz: 15:00 
Ogród Dendrologiczny, Przelewice
Miriam Rodriguez Brüllová (Słowacja) 
– gitara
Baltic Neopolis Quartet

16.07 (sobota), godz. 20:00 
Centrum Współpracy 
Międzynarodowej, Grodno
Sándor Jávorkai (Węgry) – skrzypce
Petr Nouzovský (Czechy) – wiolonczela
Baltic Neopolis Quartet

17.07 (niedziela), godz. 17:00 
Ogród Japoński, Gryfice
Sándor Jávorkai (Węgry) – skrzypce
Petr Nouzovský (Czechy) – wiolonczela
Baltic Neopolis Quartet

aRt weeK

24.07 (niedziela), godz. 20:00 
Amfiteatr, Świnoujście
Vasko Vassilev (Bułgaria) – skrzypce
Pamela Tan-Nicholson (Singapur) 
– fortepian
Soliści Opery Narodowej w Sofii
Baltic Neopolis Orchestra
– w składzie symfonicznym 

28.07 (czwartek), godz. 20:00 
Muszla koncertowa, Świnoujście
Vincente Campos (Hiszpania) – trąbka
Miguel Angel Navarro (Hiszpania) 
– dyrygent
Baltic Neopolis Orchestra

4.08 (czwartek), godz. 20:30 
Bazylika Konkatedralna, Kołobrzeg
Baltic Neopolis Virtuosi

5.08 (piątek), godz. 20:00 
Centrum Współpracy 
Międzynarodowej, Grodno
Baltic Neopolis Virtuosi

7.08 (niedziela), godz. 17:00 
Ogród Japoński, Gryfice
Daniel Bernardino (Portugalia) – obój
Baltic Neopolis Trio

13.08 (sobota), godz. 20:00
Amfiteatr im. Włókniarzy, Złocieniec
The Transcription Ensemble (Grecja)

14.08 (niedziela), godz. 19:00
Drawieński Ośrodek Kultury
The Transcription Ensemble (Grecja)

26.08 (piatek), godz. 18:00 
Ogród Różany, Szczecin
Guimarães String Quartet (Portugalia)

27.08 (sobota), godz. 17:00 
Nabrzeże, Gryfino
Guimarães String Quartet (Portugalia)

28.08 (niedziela), godz. 18.30 
Filharmonia, Koszalin
Koncert finałowy 
Vasko Vassilev (Bułgaria) – skrzypce
Pamela Tan-Nicholson (Singapur) 
– fortepian
Soliści Opery Narodowej w Sofii
Baltic Neopolis Orchestra
– w składzie symfonicznym 

www.balticneopolis.pl



Muzyczny podbój Pomeranii

B alic Neopolis Festival to kilkadziesiąt koncertów i ponad setka 
artystów. Koncerty pod szyldem festiwalu rozpoczęły się już 
z początkiem czerwca w Szczecinie (muzycy grali między inny-
mi na… dachu „Kaskady”), ale kulminacja zaplanowana jest na 

wakacyjne miesiące w najatrakcyjniejszych miejscowościach turystycz-
nych, nie tylko nad Bałtykiem. Zderzenie muzyki poważnej z wakacyjną 
beztroską ma jednak mieć łagodny przebieg.

– Koncerty poza wysokimi walorami artystycznymi będą miały lekką, 
wakacyjną formułę z  umiejętnie dobranym repertuarem. Baltic Neo-
polis Festival będzie więc, wspaniałą przygodą muzyczną zarówno dla 
publiczności, jak i artystów – mówi Emilia Goch Salvador, szefowa BNO 
oraz dyrektor Festiwalu. 

Wakacyjne koncerty to jednocześnie projekt Rezydencji Krajów Wyszeh-
radzkich.

– Od ćwierćwiecza trwa współpraca krajów Czworokąta Wyszehradzkie-
go. Artyści z Czech, Polski, Słowacji i Węgier chcą nawzajem podarować 
naszym narodom swoją sztukę i muzykę. To niepowtarzalna okazja usły-
szenia sąsiadów z Europy Wschodniej – zarówno w roli kompozytorów, 
jak i wykonawców – mówi Marika Gołda, rzeczniczka festiwalu. 

Pierwsze koncerty z  udziałem gitarzystki ze Słowacji Miriam Rodrigez 
Brüllowej i  Baltic Neopolis Quartet odbywać się będą w  ogrodach – 
szczecińskiej Różance (15.07) oraz w Przelewicach (16.07). Kwartet BNO 
w towarzystwie węgierskiego skrzypka Sándora Jávorkai oraz czeskiego 
wiolonczelisty Petra Nouzovský’ego zagra w  sercu Wolińskiego Parku 
Narodowego w  Grodnie koło Międzyzdrojów (16.07) oraz w  gryfickim 

Ogrodzie Japońskim (17.07). Na dłużej artyści zatrzymają się w Świnouj-
ściu, gdzie przez kilka dni (24-28.07) odbywać się będzie Art week. 

– Wśród gwiazd jest między innymi znakomita pianistka Pamela Tan-
Nicholson, prywatnie mama słynnej Vanessy Mae oraz Vasko Vassilev 
– koncertmistrz londyńskiej Royal Opera House – opowiada Emilia Goch.
Wyjątkową atrakcją będą interaktywne warsztaty, które każdego dnia 
Festiwalu będą oplatać dźwiękami inną przestrzeń – Promenadę, plac 
Wolności oraz uzdrowisko. 

Ze Świnoujścia muzycy ruszą na podbój Kołobrzegu (04.08), tam w Kon-
katedrze koncert w  wykonaniu Balic Neopolis Virtuosi, czyli zespołu 
kameralnego złożonego z wybitnych muzyków z krajów Morza Bałtyc-
kiego. Koncertmistrzem składu jest Hugo Ticciati, znakomity skrzypek 
i  szef sztokholmskiej O/Modernt Orchestra. Virtuosi wykonają utwory 
Straussa oraz Brahmsa. Dzień później (05.08) ten sam koncert zostanie 
powtórzony w Grodnie. W kolejnym koncercie w gryfickim Ogrodzie Ja-
pońskim (07.08) wraz BNO zagra na oboju portugalczyk Daniel Bernardi-
no, będzie można usłyszeć utwory Mozarta, Straussa oraz Haydna. Póź-
niej, w miasteczkach Pojezierza Drawskiego – w Złocieńcu (13.08) oraz 
Drawnie (14.08), uznany grecki The Transcription Ensemble wykona kom-
pozycje Astora Piazzoli. Kolejne muzyczne spotkania, w  szczecińskiej 
Różance (26.08) oraz nad Odrą w Gryfinie (27.08), odbywać się będą pod 
hasłem „Dwa światy z muzyką”. Wystąpi portugalski Guimarães String 
Quratet, a usłyszymy kompozycje Antonina Dvoraka.

Pomorze Zachodnie szczyci się w Polsce największą popularnością wśród turystów. Przyciąga ich głównie uroda bałtyckich plaż oraz wyjątkowe 
walory przyrodnicze. W tym sezonie przyroda będzie jednak musiała konkurować ze sztuką przez wielkie „S”. Baltic Neopolis Orchestra wraz 
z gośćmi światowego formatu wyruszają na muzyczny podbój Pomeranii. 
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PRESTIŻ          
PATRONUJE

Autor: Daniel Źródlewski  / Foto: materiały prasowe
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Niezły finał (sezonu)

Znany już ze świetnych realizacji w Szczecinie („Judyta” oraz 
„Życie to sen”) reżyser Wojtek Klemm tym razem przygląda się 
„modnej” ostatnimi czasy psychicznej jednostce chorobowej 
– depresji. Dziwnie zaśmiewać się do łez na spektaklu traktu-

jącym o jednej z najsmutniejszych chorób współczesności, jednak przez 
ten śmiech głośno krzyczy powaga problemu. Mało tego, twórcy udowad-
niają, że depresja dotyka nie tylko ludzi. Świat toczy jakaś choroba i to 

Szczecińskie teatry kończą sezon artystyczny 2015/16. Finał okazał się bardzo mocny – zobaczyliśmy spektakle, które zadecydowały o jego ocenie. 
Teatr Współczesny zaprosił widzów na wskroś współczesne widowisko o… depresji. Realizacja prawdziwie zachwyciła – to najlepsza pozycja 
repertuaru w mijającym sezonie. 

pilgrim/majewski „moja mama leczy się u doktora oetkera”
Teatr Współczesny w Szczecinie, reż. Wojtek Klemm                                   6/6

Kulturoznawca, filozof miasta i przestrzeni, 
dziennikarz, założyciel niezależnego Teatru 
Karton oraz kARTelu artystycznego. Rzecznik 
prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
Związany z świnoujskimi festiwalami: 
Międzynarodowym Kampusem Artystycznym 
FAMA oraz Grechuta Festival. 

Daniel Źródlewski

Recenzje teatralne

bez wątpienia właśnie ta najsmutniejsza, co potwierdzają zalewające nas 
nieustannie i zewsząd tragiczne newsy. Być może powodem jest nieokieł-
znana prędkość rzeczywistości, a tym samym tęsknota za czymś co zna-
my (świetne nawiązania do Szczecina jakiego już nie ma) i niemożliwość 
zrozumienia pędzącego w nieznane przestrzenie świata, nie tylko w jego 
fizycznym, ale coraz częściej wirtualnym wydaniu. Wbrew temu, spek-
takl Klemma nie jest smutny – to przede wszystkim brawura rytmu. To fe-
stiwal aktorskiego mistrzostwa, inscenizacyjnej wirtuozerii, świetnej mu-
zyki i niemożliwych na pierwszy rzut oka choreografii (Efrat Stempler). 
Nie ma tu lepszej czy gorszej kreacji, wszyscy błyszczą równomiernym 
blaskiem. Niech szczerze żałuje ten, kto nie widział w tym spektaklu Jac-
ka Piątkowskiego i pysznej sceny rzutu stołem z pewnym niecenzuralnym 
okrzykiem na ustach. Świetny jest Arkadiusz Buszko, który w stu procen-
tach wykorzystuje swoje fizyczne warunki, długo nie zapomnę też Marii 
Dąbrowskiej i jej urodzinowego montażu słowno-muzycznego. Równie 
brawurowa jest scenografia, której głównym elementem, po za balona-
mi, przywołującymi na myśl setki pigułek antydepresyjnych, jest mon-
strualnych rozmiarów multifunkcjonalny, wykonany z kartonu domek. 
Karton łatwo zniszczyć, zagiąć, porwać… Balon też łatwo przebić. Czy 
tak destrukcyjnie działa ta choroba? Do listy brawury dochodzi jeszcze 
dynamiczna muzyka Albrechta Zieperta, która wydana na krążku, szybko 
stała by się przebojem w tanecznych przybytkach. Spektakl Klemma to 
jedna z najlepszych realizacji
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Muzyczny lot
Kontrola Lotu to festiwal muzyki elektronicznej, który 27 sierpnia rozgości się na 
lotnisku w Chojnie (start o godz. 20) . Na trzech scenach wystąpi ponad trzydziestu 
dj’ów, którzy zagrają techno i drum and bass. Będzie to już piąta edycja imprezy or-
ganizowanej przez Stowarzyszenie Elektroniczni. – W tym roku po serii imprez pro-
mujących Kontrolę Lotu, spodziewamy się rekordowej frekwencji. Jesteśmy również 
zaszczyceni wsparciem wielu znanych osobowości ze sceny klubowej. Z całą pewno-
ścią podniesie to jeszcze bardziej poziom muzyczny całego wydarzenia – komentuje 
Szymon Litwiniuk, jeden z członków Elektronicznych. Na tegorocznej edycji Kontroli 
Lotów pojawią się artyści z  Niemiec, Holandii, Anglii czy Irlandii. Głównym celem 
festiwalu jest promocja niszowych dźwięków niedostępnych na co dzień w popular-
nych klubach, a także danie szansy zaczynającym swoją przygodę muzykom. Szcze-
gółowe informacje oraz line-up imprezy na bieżąco podawane są na: www.facebook.
com/elektronicznie.
ad

Koncert dużego Kalibru
Legenda polskiego hip hopu Kaliber 44 powraca na scenę. W tym roku 
wydali nową płytę a 29 sierpnia (godz. 20: 30) zagrają koncert na zamko-
wym dziedzińcu. Zespół reaktywował się oficjalnie po 10 latach przerwy 
w 2013 r. „Mimo, że chwilę nas nie było, zaczynamy tam, gdzie skończy-
liśmy. To jest album dla naszych wiernych fanów, zrobiony w taki spo-
sób, w jaki my czujemy i rozumiemy hip hop” – podkreślili artyści w ko-
munikacie. Zespół powstał z inicjatywy braci: Michała „Ś.P. Brata Joki” 
i Marcina „Abra dAba” Martenów w 1994 roku w Katowicach. Wkrótce 
dołączył do nich Piotr „Magik” Łuszcz i Sebastian „DJ Feel-X” Filiks. W ta-
kim składzie grupa nagrała swoje największe przeboje. Od tamtej pory 
Kaliber 44 sprzedał ponad 150 tys. płyt, co sprawiło, że formacja stała 
się jedną z  najpopularniejszych hip hopowych grup w  historii polskiej 
muzyki. W 1998 roku z zespołu odszedł Magik, który dwa lata później 
popełnił samobójstwo. W tym samym roku formuła została rozwinięta 
o koncertową formację Baku Baku Skład. Pięć lat później bracia Marte-
nowie zawiesili działalność zespołu. Jak potwierdzili: „Zaczynamy tam, 
gdzie skończyliśmy”.
ad

Wraca Kino Pod Chmurką. Na dachu Galerii Kaskada w  każdą sobo-
tę lipca i   sierpnia widzowie siedząc wygodnie na leżakach będą mogli 
obejrzeć film. Repertuar w tym roku powinien zadowolić każdego wiel-
biciela dobrego kina. I  tak na początek zostanie pokazana amerykań-
ska komedia „Millerowie” o  pewnym drobnym handlarzu marihuaną, 
następnie polski film wojenny o Powstaniu Warszawskim „Miasto 44”. 
Kolejna pozycja w repertuarze to dramat wojenny z Bradem Pittem „Fu-
ria” i na koniec lipca francuska komedia obyczajowa „Za jakie grzechy, 
dobry Boże?”. Sierpniowy rozkład jazdy rozpocznie amerykańska kome-
dia romantyczna o pewnych trzech zatwardziałych kawalerach „Ten nie-
zręczny moment”, później przebój z Agatą Kuleszą „Moje córki krowy:, 
następnie „Zbuntowaną”, amerykański film s-f dla młodzieży i na deser 
znakomity „Wielki Gatsby” z Leonardo di Caprio, (na zdjęciu) w tytuło-
wej roli. Wszystkie pokazy rozpoczynają się o godz.22. Wstęp wolny.
ad
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Święto tatuażu
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Ostatni weekend sierpnia w Szczecinie będzie należał do miłośników ozdabiania ciała. Do 
Starej Rzeźni (27-28 sierpnia) przyjadą artyści tatuażu z Polski i Europy by wziąć udział 
w Szczecin Tattoo Convention 2016. W scenerii industrialno-portowej Łasztowni ich pra-
ce będą walczyć o  tytuły najlepszych w  takich kategoriach jak: tatuaż kolorowy (mały 
i duży), tatuaż czarno-szary (mały i duży), tatuaż marynistyczny (kolorowy i czarno-szary), 
tatuaż pierwszego i drugiego dnia Konwencji. Nie zabraknie dodatkowych atrakcji: Bana-
na-Ink pozwoli każdemu spróbować swoich sił jako tatuator; Harley Davidson zaprezen-
tuje swoje gorące maszyny. Zmrok rozświetli teatr ognia Extravaganza Fireshow, prawo 
grawitacji nagną dziewczyny z Pool Dance Jungle, a wyobraźnię pobudzi body painting od 
Magena Art. Podczas konwencji odbędą się również zawody deskorolkowe na mini rampie, 
którym patronuje Polish Skate Federation. Zagrają: Sick Boy Familia, Tony Tarantula & his 
Bastards, Antiplan i gwiazda rapu Bonson. Szczegóły:www.szczecintattooconvention.pl.
ad

Łatwopalni i Grechuta
Znają ich wszyscy. Prostotą i szczerością grupa Raz Dwa Trzy trafia do 
każdego. Potrafią trafić w  sedno i  uchwycić to coś szczególnego. Ich 
utwory mają niesamowitą zdolność pobudzania do rozmowy, otwierają 
umysł i rozwiązują język. Razem przeszli długą drogę przez wiele nurtów 
i stylistyk, od jarocińskiej sceny, po studio im. Agnieszki Osieckiej. Kon-
certują nieprzerwanie od 1990 roku, a rok temu obchodzili 25-lecie swo-
jego istnienia. Założycielem zespołu jest Adam Nowak (na zdjęciu), lider, 
twórca większości tekstów, gitarzysta i wokalista. Wszystko zaczęło się 
na 9. piętrze akademika Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. 
Przyszły lider Raz Dwa Trzy, pijąc wódkę z Władysławem Sikorą (twórcą 
kabaretu Potem) i Grzegorzem Szwałkiem starał się skomponować me-
lodię pasującą do utworu „Rzeka”. Potrzebny był im ktoś, kto mógłby 
wystukać rytm. Przypomnieli sobie o mieszkającym w akademiku Jacku 
Olejarzu, który potrafił grać na basie. Wyciągnęli więc go w trakcie od-
bywającej się u niego w pokoju imprezy i poprosili o pomoc. Pożyczyli od 
koleżanki dwa bongosy i przez ponad godzinę ćwiczyli różne warianty 
„Rzeki”. Doszli wtedy do wniosku, że udało się im stworzyć brzmienie, 
do którego wcześniej dążyli. Nieoczekiwanie uformował się zespół. Pa-
nowie Zagrają 26 sierpnia (godz.21) na zamkowym dziedzińcu.
ad
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Do Świnoujścia na początku sierpnia (1-7.08) zjedzie blisko 200 wybit-
nych, znanych i cenionych artystów, którzy zaprezentują się w niemal 
30 zdarzeniach w Amfiteatrze im. Marka Grechuty, Muszli koncertowej 
na Promenadzie, Sali teatralnej MDK, Galerii miejsce sztuki 44, Galerii 
ART oraz w  przestrzeniach miejskich.  A  wszystko w  ramach drugiego 
Grechuta festiwalu. Niewątpliwą gwiazdą imprezy będzie Maryla Rodo-
wicz. Koncert „Łatwopalni”, podczas którego artystka zaśpiewa utwory 
wykonywane wspólnie z Markiem Grechutą (między innymi w słynnym 
spektaklu „Szalona Lokomotywa”) będzie jednocześnie finałem festi-
walu. Kolejną wielką postacią polskiej sceny, będzie Krystyna Janda (na 
zdjęciu), która dla świnoujskiej publiczności zaśpiewa  „Piosenki z  te-
atru”. W koncercie „Bursztynowe Serce Szczerozłote” usłyszymy laure-
atów konkursowej części krakowskiego festiwalu im. Marka Grechuty, 
znanych także z ubiegłorocznej świnoujskiej edycji, m.in. Karolinę Lesz-
ko, Łukasza Jemiołę oraz Tomasza Steńczyka. Wśród gwiazd koncertu 
– Monika Kuszyńska, Andrzej Lampert oraz Maciej Zakościelnym. Arty-
stom towarzyszyć będą muzycy legendarnego zespołu Anawa. 
ad
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Wakacyjne obozy golfowe dla dzieci

w Binowo Park
Zapraszamy na jeden z trzech obozów golfowych
organizowanych na polu golfowym Binowo Park

 	I obóz  golfowy  01 – 10.07.2016
 	II obóz golfowy  17 – 26.07.2016
 	III obóz golfowy  03 – 12.08.2016

Terminy obozów:

Więcej informacji i zgłoszenia:      www.binowopark.pl • info@binowopark.pl



Tańce na tarasie
Lato w pełni, plenerowe imprezy w rozkwicie. Nie trzeba nawet ruszać się z miasta by w pięknych okoliczno-
ściach przyrody zrelaksować się przy dobrej muzyce. Das Tarras Open Air 2016, to w dużym skrócie najbardziej 
wyczekiwana letnia impreza, która odbędzie 16 lipca na Wałach Chrobrego pod Rotundą Północną. Goście 
imprezy będą się bawić od zachodu aż po wschód słońca. Na Das Tarras zabrzmi szerokie spektrum elektro-
nicznych brzmień, od wyspiarskiego house’u po hipnotyczne techno. Wśród grających artystów pojawią się 
reprezentujący Warszawę Piter Parker i  Kuba Otłowski. Szczecin reprezentować będą m.in. Canalia, Maciej 
Wunsch i Gajgori. Oprócz sporej dawki tanecznych dźwięków, na miejscu goście znajdą dobrze zaopatrzony bar 
i odpowiednio zaaranżowaną przestrzeń, pasującą do klimatu miejsca. Na party wstęp bezpłatny.
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Co prawda Szczecin Music Fest potrwa aż do listopada kiedy to w Szcze-
cinie pojawi się Katie Melua, ale tymczasem w lipcu festiwal będzie go-
ścił trzy niezwykłe kobiety. Na początek Buika (7 lipca, godz., 19) czyli 
„najgorętsze nazwisko świata latynoskiego” i jedna z najbardziej rozry-
wanych gwiazd ostatnich lat. Ktoś napisał o niej: „Nina Simone, Chavela 
Vargas i Cesaria Evora ukryte w jednym ciele”. Śpiewa, komponuje, pisze 
teksty. Jej twórczość to wszystko co najlepsze w world music – rytmy 
latynoskie i afrykańskie, flamenco, soul oraz szczypta jazzu. Buika ob-
darzona jest niesamowitym, unikalnym głosem – jednocześnie chropo-
watym i miękkim. Po niej (11 lipca, godz. 20) wystąpi Omara Portuondo, 
żywa legenda muzyki kubańskiej, wokalistka Buena Vista Social Club. 
Ciągle z wielkimi sukcesami nagrywa i koncertuje. Trudno w to uwie-
rzyć, ale karierę rozpoczynała jeszcze w latach 40-tych ubiegłego wieku 
w słynnej Tropicanie. Letnie atrakcje zakończy Macy Gray (27 lipca, godz. 
20, na zdjęciu). To jedna z największych gwiazd neo soul, wokalistka o 
bardzo charakterystycznym, chrypliwym, i ciepłym głosie. Zadebiuto-
wała w 1999 roku albumem „On How Life Is”, z którego pochodzi m.in. 
przebojowy utwór „I Try”. Po latach kariery muzycznej na swoim kon-
cie ma siedem albumów, ponad 25 milionów sprzedanych płyt, nagrody 
Grammy, Billboard, MTV i BRIT, a do grona wielbicieli jej talentu należą 
muzycy Red Hot Chilli Peppers oraz inna soulowa gwiazda Erykah Badu. 
Wszystkie koncerty odbędą się na zamkowym dziedzińcu.
ad

Zjazd gwiazd
Legendarny Festiwal Młodych Talentów był kuźnią gwiazd. Spośród wie-
lu sław polskiej piosenki, które tu zaczynały swoje kariery znaleźli się 
m.in: Czesław Niemen, Helena Majdaniec (na zdjęciu), Kasia Sobczyk, 
Karin Stanek, Zdzisława Sośnicka. Czy współcześnie ktoś powtórzy suk-
cesy tych artystów? Dowiemy się o tym już 9 i 10 lipca, w Szczecinie, 
gdzie jedenastu finalistów powalczy o  Nagrodę im. Heleny Majdaniec 
i prawo do reprezentowania Polski na Międzynarodowym Festiwalu Pio-
senki na Malcie. Finaliści Zjazdu Młodych Gwiazd – Szczecin 2016 zaśpie-
wają piosenki dziewcząt bigbitu: Kasi Sobczyk, Heleny Majdaniec i Karin 
Stanek. Aby wziąć udział w konkursie trzeba być laureatem pierwszego 
miejsca na festiwalu ogólnopolskim lub międzynarodowym. Rywaliza-
cja była więc zacięta i do finału dostali się najlepsi z najlepszych. Zjazd 
Młodych Gwiazd chce nawiązywać do Festiwalu Młodych Talentów, któ-
ry przed laty wykreował wiele gwiazd polskiej piosenki. Otwarte prze-
słuchania odbędą się w siedzibie Szczecińskiej Agencji Artystycznej, a 
Koncert Galowy w Różanym Ogrodzie Sztuki. Organizatorem Zjazdu 
jest Szczecińska Agencja Artystyczna i Urząd Miasta w Szczecinie.
ad
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dentallica 

Szczecin, ul. Mickiewicza 48/U1, tel. 91 831 49 99, kom. 602 35 69 80, www.stomatologia-mikroskopowa.com.pl 

pracownia stomatologii mikroskopowej

gabinet rekomendowany przez 
Polskie Towarzystwo Endodontyczne

PRESTIŻ          
PATRONUJE



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

Krzysztof Bobala

Ta sobota
S obotnie przedpołudnie. Temperatura przekracza trzydzieści 

stopni. W  samochodzie klimatyzacja ledwie wyrabia. Mijam 
stadion Arkonii i zastanawiam się skąd tutaj tyle ludzi. Jakaś 
impreza firmowa? Podjeżdżam bliżej bramy wejściowej – oka-

zuje się, że to doroczna wystawa psów. Mnóstwo ludzi ze swoimi pupi-
lami. Męczą się w tym upale straszliwie. Kilkadziesiąt metrów dalej trwa 
prawdziwa walka kierowców o miejsce parkingowe jak najbliżej Arkon-
ki. Poboczem idą tłumy szczecinian, którzy dotarli tutaj komunikacją. 
Wszyscy z nadzieją spoglądają w stronę okienek kasowych naszego no-
wego kąpieliska. Czy są jeszcze bilety, czy wejdziemy? Patrzę na nich 
i wiem, że większość nie będzie uczestniczyć w tym wydarzeniu, które 
za chwil kilka przed nami. Na które czekamy od lat osiemdziesiątych. 
O 15.00 gramy ze Szwajcarią. I to nie o honor, do czego zdążyliśmy się 
przyzwyczaić, a  o  awans do najlepszej ósemki Europy. Ale z  mojego 
punktu widzenia to także kompletnie nietrafiony termin. Mój kolega 
zapowiedział już wcześniej, że jego ślub odbędzie się właśnie w TĘ SO-
BOTĘ. I to o szesnastej. Może nie pójść? Nie wypada. Może podglądać 
wynik na smartfonie? To jednak trochę niegrzeczne.  Prawie całą pierw-
szą połowę obejrzałem ubrany w koszulkę z napisem POLSKA i z biało
-czerwonym szalikiem na szyi. Błaszczykowski strzela bramkę na 1:0, 
a  ja szybko „wbijam” się w garnitur. Jedziemy z żoną przez całkowicie 
wymarłe miasto. Podjeżdżamy na miejsce uroczystości, gdzie od zna-
jomych dostajemy informację, że nadal prowadzimy. Jest dobrze. Pan 
Młody zaczyna: „Świadomy praw i obowiązków wynikających z założe-

nia rodziny, uroczyście oświadczam…”. Potem to samo recytuje Pani 
Młoda i wreszcie ogłoszenie, że są już mężem i żoną. Minął już chyba 
kwadrans drugiej połowy. Jaki wynik? Rozglądam się wokół, czy uda mi 
się jakoś podejrzeć rezultat na telefonie. Niestety jesteśmy w dosyć ma-
łej grupie i mój nietakt na pewno zostałby zauważony. Jeszcze życzenia 
i  już można spojrzeć na wynik. Uff, ciągle prowadzimy. Szybki powrót 
przez opustoszałe ulice i  już siedzę przed telewizorem. Co za emocje. 
Dzisiaj pisząc te słowa nie wiem jak Polacy zagrali z  Portugalią. Czy 
„Lewy” się odblokował, czy może Milik lepiej nastawił celownik? Czy 
Pazdan i Fabiański utrzymali znakomitą formę także w rywalizacji z Ro-
naldo? Mam nadzieję, że dalej będzie tak samo dobrze jak w drodze do 
ćwierćfinałów. Jedno wiem na pewno już dzisiaj. Polska reprezentacja 
sporo namieszała. Przede wszystkim na boisku, ale także i w codzien-
nym życiu setek tysięcy ludzi. Bo kto planując wystawę psów rasowych 
mógł przypuszczać, że będziemy grali o tak wysokie cele. Pewnie mój 
znajomy mógł wybrać inny termin swojego ślubu, ale historia naszego 
udziału w EURO pokazuje, że nie było o co się obawiać. W końcu nigdy 
fazy pucharowej w tej imprezie nie osiągnęliśmy.  Ale chyba powoli trze-
ba się przyzwyczajać, że przy kolejnych wielkich piłkarskich imprezach, 
lepiej nie planować ważnych wydarzeń w terminie całego turnieju, a nie 
tylko fazy grupowej. Dorosła nam ta reprezentacja i okrzepła. Mam na-
dzieję, że na długie lata. W najbliższy czwartek w kalendarzu mam już 
wpisany tylko mecz, żadnych wydarzeń dodatkowych. Do boju Polska! 
Biało-Czerwoni!
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88 Sport

Zbigniew Boniek 
Nie tylko o futbolu

Zbigniew Boniek był fenomenalnym piłkarzem, a od 4 lat rządzi naszą piłką jako prezes PZPN. Wybrany przez niego trener Adam Nawałka, odniósł 
historyczny sukces podczas finałów Euro we Francji. Boniek chyba czuł, ile emocji, a wręcz dramatyzmu będzie podczas meczów Polaków, bo przed 
wyjazdem do Francji relaksował się grając w golfa, co zresztą jest najpopularniejszą rozrywką wśród piłkarzy, odkąd kadrę objął Nawałka.

Z Bońkiem, i  jego żoną Wiesławą spotkaliśmy się podczas tur-
nieju 1-st PZPN Golf Invitational w Sierra Golf Club koło Wej-
herowa. – Musimy wziąć szampana, bo to będzie pierwszy 
w  życiu wywiad mojej żony – zażartował na początek Zbi-

gniew Boniek. 

Czy golf to państwa ulubiona aktywność fizyczna?
Wiesława Boniek: Nie tylko nas dwojga, ale całej rodziny. Najpierw za-
czął grać nasz syn Tomek - gdy miał 15 lat, później dołączył do niego 
mąż, następną byłam ja i dołączam tak do nich od 30 lat (śmiech). Póź-
niej zaczęły grać wnuki, starsza córka, młodsza, obaj narzeczeni córek, 
a później już ich mężowie. No i tylko wnuczka, która ma 5 i pół miesiąca 
jeszcze nie gra. Na wspólne wakacje prawie zawsze wybieramy miejsce, 
gdzie jest pole golfowe. Jeśli wybierzemy się w 10 osób, to więcej kosztu-
ją nas green fee (bilety na pole – podp. red.) niż same wakacje.
Zbigniew Boniek: Golf jest moją ulubioną aktywnością fizyczną. To zna-
komity sport dla rozluźnienia i regeneracji sił. Do tego gra się w pięknych 
sceneriach, gdzie jest dużo zieleni. Poza tym lubię rywalizację sporto-
wą, kiedy już gram to chcę zwyciężać, bo na długi spacer, to można... 
iść do parku. Kiedyś moją pasją był również tenis, ale obecnie podczas 
intensywnej gry czuję ból w kolanach. Oprócz golfa, bardzo lubię biegać, 
a będąc we Włoszech chętnie gram w padel. To gra mająca coś wspólne-
go z tenisem, popularna również w Hiszpanii i coraz bardziej we Francji. 

Skoro gra cała rodzina, to kto przejawia największy talent do golfa?
W. B.: Wszyscy oprócz mnie (śmiech). Wnuki, czyli Julia i Matteo przeja-
wiają spory talent, bo zaczęli grać bardzo wcześniej. Zabieraliśmy ich na 
pole golfowe, gdy mieli po 5 lat.

Z. B.: Też nie miałem talentu, tym bardziej, że zacząłem grać bardzo 
późno, jakiś 13-14 lat temu i  jestem samoukiem. Może miałbym lepszy 
handicap niż 14, gdybym uczył się pod okiem trenera. 
W czasie, gdy byłem piłkarzem Juventusu, moi koledzy z boiska, choćby 
Michel Platini grali w  wolnych chwilach. Ja się nie garnąłem, bo przed 
przyjazdem do Włoch golf był dla mnie, podobnie jak dla większości 
Polaków, sportem nieznanym w  systemie, w  którym żyliśmy. Obecnie 
mamy świetne pola i dobrze organizowane turnieje. 

A wnuki zaczęły grać z myślą o zrobieniu zawodowej kariery?
Z. B.: Nie, absolutnie. To nie dziadki ani rodzice decydują o tym. Wnuko-
wi, który ma 12 lat podoba się golf, sam nakręca się do gry i ma niezły 
handicap 6. Dlatego wychodzę z założenia, że trzeba mu pomóc w tym 
co lubi i dać okazję do gry. Obiecałem już wcześniej, że w tym w roku 
zabiorę go na prawdziwego golfa. Wkrótce po zakończeniu piłkarskiego 
Euro jedziemy na zawody US Kids do Północnej Karoliny, które są naj-
bardziej znanym cyklem turniejów dla dzieci. Ja przez 3 dni będę robił za 
caddy’ego, a Mateusz niech pogra i sprawdzi się z rówieśnikami.  

Czy w sytuacji gdy pan był znakomitym sportowcem nie marzy się, 
żeby ktoś kontynuował te tradycje sportowe, niekoniecznie piłkar-
skie?
Z. B.: Mogę tylko powtórzyć, że to wnuki będą same decydować o swojej 
przyszłości i profesjach. My i rodzice możemy im w pewnych rzeczach 
pomóc. Golf ma ten urok, że można zacząć go uprawiać mając 7-8 lat, 
i grać praktycznie do końca życia. 
W. B.: Chciałabym, żeby wnuki były zdrowe i  szczęśliwe. A  jeśli tym 
szczęściem będzie zawodowe uprawianie sportu to niech grają w golfa, 



czy coś innego. Julia gra dobrze w golfa i tenisa, i na tę chwilę chce być 
tenisistką, a w drugiej opcji – tancerką. Natomiast golf i aktywny wypo-
czynek jest w naszej rodzinie normą i nie wyobrażam sobie wakacji wy-
łącznie z leżeniem na plaży. Najpierw z rana jest tenis, później biegamy, 
jakaś gimnastyka, golf. Jest nam o tyle łatwiej, że wszyscy uprawiamy te 
same dyscypliny, bo obaj zięciowie grają bardzo dobrze w tenisa, (Vin-
cenzo Santopadre był zawodowym tenisistą – przyp. red.) więc nie ma 
problemów, żeby umówić się na debla, przy którym od razu cztery osoby 
mają zajęcie i dobrą zabawę.

W  maju odwiedził pan Szczecin w  roli mediatora pomiędzy prezy-
dentem miasta a prezesem Pogoni, w sprawie budowy nowego sta-
dionu. W tej roli też odniósł pan sukces.
Z. B.: Zbyt mocna polemika nigdy nie rozwiąże problemu. Natomiast 
chęć współpracy zawsze przynosi efekty. Przyznam, że jeszcze przed 
wyjazdem na Euro prowadziłem gorące rozmowy telefoniczne z oboma 
panami i zrobiliśmy naprawdę dużo, żeby ten stadion powstał. Cieszę, 
się będzie w tym samym, fajnym miejscu a jednocześnie historycznym 
dla Szczecina, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Myślę, że tro-
chę więcej jak za dwa lata, szczecinianie będą mieli stadion, z którego 
będą dumni.

To zapraszamy już teraz na nowy stadion…
Z. B.: Do Szczecina postaram się przyjechać już jesienią, na istniejący 
stadion. Może uda mi się połączyć obejrzenie meczu Pogoni z wizytą na 
polu golfowym w  Binowie, na którym jeszcze nie grałem, a  słyszałem 
same dobre opinie. 

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: Jerzy Chwałek / Foto: Jarosław Gaszyński
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J ego organizację prezes PZPN Zbigniew Boniek powierzył Sławomi-
rowi Pińskiemu, dyrektorowi Binowo Golf Park, który w profesjo-
nalny sposób kreował i tworzył dziesiątki turniejów, również tych 
przy okazji piłkarskich meczów kwalifikacyjnych do Euro. Na miej-

sce tegorocznej imprezy, nie bez powodu wybrano pole golfowe Sierra 
pod Wejherowem, gdyż dzień wcześniej w Gdańsku odbył się mecz towa-
rzyski piłkarzy Polski i Holandii. 

Z udziałem szczecinian

– Profesjonalnie zorganizowany turniej chętniej przyciąga sponsorów 
do współpracy z kadrą – zauważa Sławomir Piński. –  Na czym również 
zależy szefom PZPN.

W  Wejherowie nie zabrakło szczecinian. Za kije chwycili biznesmeni 
i  szefowie poważnych firm, m.in. Arkadiusz Wójcik (UniBaltic), Jacek 
Szlachcikowski (Partner Stocznia), Paweł Majewski (Toyota Bońkowscy).
Organizacja imprezy mogła zadowolić wybrednych, a takich nie brako-
wało, bo pojawił się Paweł Gąsior, szef Polsko- Amerykańskiego Związku 
Golfa, od 16 lat organizujący w USA turniej Polonia Open.

– Czuję się w klubie Sierra jak na Florydzie, bo ten obiekt budowali Ame-
rykanie – mówi Paweł Gąsior. –  Budynek klubowy, położenie i sceneria 
pola jest na wzór amerykański, przez co jest ono bardziej przyjazne i tro-

chę łatwiejsze dla graczy. Organizację turnieju w Wejherowie oceniam 
wysoko, a od Sławka Pińskiego mogę się wiele nauczyć – dodaje Gąsior, 
który nie przyjechał do Polski z  pustymi rękami. Ufundował nagrodę 
w postaci wpisowego do organizowanego przez siebie turnieju Polonia 
Open. Wywalczył ją zwycięzca imprezy w  Wejherowie – Piotr Przybo-
rowski. 

Liczyła się dobra zabawa

Nie wyniki były najważniejsze, lecz udział i dobra zabawa, wszystkich 
osiemdziesięciu kilku osób.–  Następne imprezy odbędą się tam, gdzie 
będzie rozgrywała swoje mecze piłkarska kadra – planuje Piński. – 
Chciałbym, żeby uczestniczyło w  nich większe grono piłkarzy i  trene-

rów Ekstraklasy, ale postaramy się też o  udział jakieś byłej sportowej 
gwiazdy, bo wśród grających w golfa są Andrij Szewczenko, Alessandro 
Del Pierro, Franz Beckenbauer oraz były tenisista, a obecnie zawodowy 
golfista – Ivan Lendl. Moim marzeniem jest, żeby w niedalekiej przyszło-
ści jeden z turniejów PZPN zorganizować w Binowie, gdy piłkarska repre-
zentacja Polski zawita na nowy stadion w Szczecinie – dodaje z optymi-
zmem Piński.

Piłkarski golf 
w Wejherowie

Piłkarze i trenerzy reprezentacji Polski, a także szefowie PZPN na dobre połknęli golfowego bakcyla. Nie dość, że na każdym zgrupowaniu kadry, 
od kiedy prowadzi ją Adama Nawałka, prawie wszyscy grają w golfa, to od tego roku, do kalendarza imprez wszedł turniej pod oficjalna nazwą 1-st 
PZPN Golf Invitational organizowany przez piłkarską centralę. 

Autor: Jerzy Chwałek / Foto: Jarosław Gaszyński
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Ekipa organizacyjna I turnieju organizowanego przez PZPN, wraz ze Zbigniewem Bońkiem. Od lewej: Piotr Kuśmierek, 
Artur Krajewski, Dorota Płatek, Zbigniew Boniek, Klaudia Marcińska, Jacek Hordyjewicz, Sławomir Piński, Krzysztof Góra 

Od lewej: Paweł Gąsior, 
Wiesława Boniek i Sławomir Piński

Krzysztof Bobala, organizator Pekao Szczecin Open, 
a od pewnego czasu zawzięty golfista, 
w rozmowie ze Zbigniewem Bońkiem 

Sport
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Święto biznesu
Piękne wnętrza odrestaurowanego Zamku Książąt Pomorskich gościły 
ludzi biznesu, polityki, kultury i sztuki.  Tradycyjnie już w czerwcu odby-
ła się Wielka Gala Północnej Izby Gospodarczej, jeden z najważniejszych 
imprezowych wieczorów w Szczecinie. Szampan szumiał w kieliszkach, 
szybko znikały wyszukane przekąski na talerzach wprost z menu restau-
racji Zamkowa. Na scenie królował balet, a gwiazdą wieczoru był dawno 
niewidziany Various Manx w swym najlepszym składzie. Wszyscy się do-
skonale bawili przy głosie Kasi Stankiewicz. Później goście przenieśli się 
na dyskotekę do klubu Grey. Zabawa trwała do rana.
ad

fot. Włodzimierz Piątek

Kroniki

Każda z pań została obdarowana różą

Piotr Krzystek, Beata Radziwanowska, Katarzyna Bławat-Adamus, 
Dariusz Więcaszek (prezes Północnej Izby Gospodarczej)

Patrycja i Tomasz Walburg (Zapol)

Bożena Licht z partnerem Jarosławem

Na pierwszym planie Jerzy Liliana Bogaccy, z tyłu od lewej: prezydent 
Piotr Krzystek, prezes Północnej Izby Gospodarczej Dariusz Więcaszek

Jan i Małgorzata Kozłowscy

Dariusz Wieczorek (radny) 
i Beta Wieczorek (TVP3)

Hanna Mojsiuk z ojcem 
Kazimierzem – Mercedes Mojsiuk

Patryk Litwiniuk z partnerką

Mariusz Łuszczewski z mamą Anitą 
Agnihotri – Exotic Restaurants

Bartosz Pinkowski z mamą

Galę poprowadzili Adam Grochulski 
i Aleksandra Kopińska-Szykuć
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Tancerki Państwowego Ogniska BaletowegoZbigniew Jagniątkowski (Media Promotion)

Jacek Ruciński (LKJ), Liliana Bogacka (DDB Auto Bogacka), Lucyna Rucińska (LKJ)Małgorzata i Konrad Zasim (Restauracja Chałupa)

Magdalena Stankiewicz (TVP) z koleżanką Dorotą Szeremetą
Od lewej: Bolesław Gąsiorowski, Krzysztof Dranikowski 
(Lexus Kozłowski) Jarosław Turtoń (Toyota Kozłowski)

Od lewej: Przemysław Sawicki, Wojciech TesznerOd lewej: Jerzy Sawicki, Piotr Tomaszewicz

Katarzyna Koroch (Peako SA), Marcin Raubo (Energopol)
Katarzyna Bławat-Adamus (PKO BP), Krzysztof Rączka 
(PKO Leasing), Beata Radziwanowska (PKO BP)



Najlepsi na parkiecie

Z lekarską precyzją

Prestiżowa Szkoła Tańca Astra już po raz szesnasty zorganizowała Euro 
Dance Festiwal Astra Szczecin, czyli jedną z  najważniejszych w  Polsce 
imprez z  tańcem towarzyskim. Na parkiecie spotkało się kilkaset par 
m.in. z: Włoch, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji i Polski. Tanecz-
nym zmaganiom towarzyszyły pokazy mistrzów świata w tańcu nowo-
czesnym oraz bardzo widowiskowym – rock’n’roll’u akrobatycznym. 
ad

Lekarze z całej Polski na dwa dni zamienili kitle na stroje do golfa. Po raz 
szesnasty odbyły się Mistrzostwa Polski Lekarzy w  Golfie organizowa-
ne przez Naczelną Izbę Lekarską, Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie 
i Binowo Park. Pierwszy dzień rozegrał się w Choszcznie, drugi na polu 
w  Binowie. Walka była zacięta, ale uczestnikom humory dopisywały. 
Ostatecznie Mistrzem Polski Lekarzy w Golfie został Andrzej Dec, który 
uzyskał wynik 80 uderzeń. Srebrny medal wywalczył Artur Śliwiński – 84 
uderzenia, a brązowy Dariusz Dymecki – 84 uderzenia.
ad

Finał par międzynarodowych w kategorii „Dorośli Latin”

Pokaz grup sportowych

Zwycięzcy i uczestnicy turnieju, od lewej: Janusz Morawiak, Andrzej Dec, Artur Śliwiński, 
Dariusz Dymecki, Jerzy Szymczak, Agnieszka Ruchała-Tyszler, Maciej Mrożewski

Sergiu Rusu i Dorota Makar

Dr Artur Śliwiński, centrum medyczne AMC

Jacek Tarczyło i Anna Miadzialec

fot. Szkoła Tańca Astra

fot. BMW I MINI Bońkowscy 
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Od lewej: Sławomir Piński, organizator turnieju, Janusz Morawiak, 
Jerzy Szymczak, Maciej Mrożewski, Agnieszka Ruchała-Tyszler
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Zabawa samochodem
W salonie BMW i MINI Bońkowscy klienci wzięli udział w… miejskiej grze. 
Przez dwa słoneczne dni mieli do wykonania wiele ciekawych zadań 
w  tym przetestowanie MINI pod okiem profesjonalnych instruktorów. 
Nie była to zwyczajna jazda, gdyż uczestnicy musieli, m.in. przejechać 
po torze z piłką na talerzu i przebić balon polegając jedynie na obrazie 
pochodzącym z kamery cofania.
ad

Robert Dudziński z córką Katarzyną
Mariusz Łuszczewski ( Exotic 
Restaurants), Izabela Marczak

Od lewej: Przemysław Smoliński, MINI Polska, Małgorzata Serbin, Jakub Litwin, instruktorzy, 
Maciej Stępień, Agnieszka Klimczak, Anna Frąckowiak, Dealer MINI Bońkowscy

Uczestnicy z pierwszego dnia zabawy



Piątkowe szaleństwo zakupowe
Jak sprawić by buszowanie między wieszakami nie tylko cieszyło, ale 
było wręcz wielką ucztą? Patent na uprzyjemnienie zakupów ma butik 
Mia&Charlie. Wieczór, który rozpoczął się lampką wina przeciągnął się 
do późnych godzin nocnych. Czas gościom umilały rozmowy o kosmety-
kach, a o sztukach walki opowiadał trener ze szkoły Wataha Krav-Maga. 
Kieliszek wina, smaczne przystawki, praliny z firmy Pralines-JBoćko oraz 
rabaty sprawiły, że zakupy stały się przyjemnością.
kt

Od lewej: Kamilla Pypla, Monika Kobelak-Pedersen, 
Den Tour Rejser, Aleksandra Kuzemczak, English4You

Od lewej: Krzysztof Kosowicz i Magdalena Parszutowicz, Colway
Od lewej: Sylwia Borowiec-Rasmussen, właścicielka 
Mia&Charlie, Krzysztof Włodarczyk, Wataha Krav-Maga

Od lewej: Iwona Dubiel, Sylwia Borowiec-Rasmussen, Mia&Charlie, 
Nabil Abu Baker, Nabil Unity, Irina Kisielowa, projektant wnętrz

Od lewej: Magdalena Majdaniec, Sylwia Pajdowska, Bogmar 
Meble, Sylwia Borowiec-Rasmussen, Mia&Charlie

fot. Dagna Drążkowska
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Towarzyska czwórka
To już cztery lata, kiedy Towarzyska karmi i żywi swoich klientów, racząc 
ich przekąskami i wybornymi napojami. Urodziny odbyły się w tradycyj-
nie rodzinnej atmosferze. Zaproszeni byli wszyscy przyjaciele i  goście 
lokalu. Muzycznie dokarmiał świętujących duet: Kasia Buja i Maciej Ka-
zuba, a o podniebienia gości dbała obsługa baru.
ad

Marcin Nalewaj, 
właściciel 
Towarzyskiej 
z żoną Kingą Maciej Kazuba wśród pań

Urodzinowy tortMuzyczna para: Maciej Kazuba i Kasia Buja



Białe przyjęcie

Charytatywne strzelanie

Nazywana „nową czernią” biel, to kolor tego sezonu. Nie bez powodu 
stanowiła więc motyw przewodni „The White Party”, zorganizowanego 
w salonie Fashiohouse. Spotkanie było okazją do prezentacji akcesoriów 
i  butów kolekcji Michael Kors i  pokazu DKNY zima’16. Prezentowane 
przez modelki kreacje wśród zebranych miłośniczek mody wzbudziły 
nieukrywany entuzjazm, któremu można było od razu dać upust, biorąc 
udział w zakupowym szaleństwie – tym bardziej, że przyjęcie symbolicz-
nie zapoczątkowało przecenę na letnią kolekcję. 
kt

W Pucicach odbył się XI Turniej Strzelecki zorganizowany przez Lions 
Club Rainbow Bridge w Szczecinie. W „strzelanianie” wzięły udział pozo-
stałe kluby szczecińskie, a także z Barlinka, Szczecinka i z niemieckiego 
LC Stolzenau, którego członkowie wygrali zawody. Dochód z imprezy 
przeznaczony został na pomoc kolonijną dla dzieci z ubogich rodzin.
ad

Od lewej: Agnieszka Owczarek( Fashionhouse(, Liwia 
Krajewska, Karina Tessar (Prestiż), Grażyna Krajewska

Zwycięska drużyna z LC Stolzenau – dyplom trzyma kapitan zespołu Andreas 
Olkiewicz, a towarzyszą Maria Palicka i Krystyna Rynkun z klubu organizatora

Od lewej: Agata Andrzejewska z koleżankąOd lewej: Aleksandra Urbanowicz, Anna Boniecka

Od lewej: Radosław Bielicki, gubernator elekt z LC Szczecinek, Tomasz Ciesielski, Krystyna 
Rynkun, prezydent LC Rainbow Bridge i Benedykt Walaszczyk, członek LC Rainbow Bridge 

Od lewej: Joanna Gadomska z koleżanką
Od lewej: Agata Tanistra (Millinery London), 
Elżbieta Tomaszewicz (Tomaszewicz Deweloper)

fot. Bartosz Klimasiński

fot. Dagna Drążkowska
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Od lewej: Barbara Marciniak-Marecka, LC Jantar, Radosław Bielicki, Andrzej 
Marecki, LC Rainbow Bridge, Ewa Kołodziejek, prezydent elekt LC Rainbow 
Bridge, Tomasz Ciesielski, Krystyna Rynkun, prezydent LC Rainbow Bridge
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Mistrzowie sprzedaży
Kamila Rowińska, jedna z  czołowych polskich life&business coachów 
była gościem dwudniowych warsztatów Mistrz Sprzedaży organizowa-
nych w hotelu Radisson Blu organizowanych przez firmę Wojciech Gó-
recki Szkolenia. Podzieliła się wiedzą ze słuchaczami, dzięki której sama 
osiągnęła spektakularne sukcesy biznesowe. Opowiada m.in. o tym jak 
w praktyce pozyskiwać nowych klientów.
ad

Monika Targowska i Katarzyna 
Mikucka-Zamaro, Unity Line

Kamila Rowińska, Rowińska Business 
Coaching, Wojciech Górecki, 
Wojciech Górecki- Szkolenia.pl

Mateusz Skrzypacz i Mirosław Szymański, Home.pl

Remigiusz Babiło, Wojciech Kłodziński, Enterso i Mariusz Woźniak, Północna Izba Gospodarcza



Bal z przesłaniem
W Hotelu Park odbyła się coroczna impreza charytatywna Rotary Club 
Szczecin Center na rzecz dzieci z  autyzmem i  mukowiscydozą. Celem 
było także udzielenie wsparcia dla nowego oddziału szpitala w Golenio-
wie. Dzięki darczyńcom w wyniku aukcji i licytacji udało się zebrać około 
60 000 zł. Anna Turkiewicz z  RC Szczecin Center otrzymała najwyższe 
wyróżnienie Rotary International Paula Harrisa. W  części artystycznej 
wystąpiła studentka Akademii Sztuki, wokalistka Malwina Bieganowska. 
Przy muzyce zespołu Fair Play goście bawili się do późna. 
kt

Od lewej: Włodzimierz i Krystyna Zdanowicz, Anna 
Karbowińska - MaxMara i Weekend MaxMara, Witold Gawina

Od lewej: Zbigniew Piątak, Solven, Roman Szulżyk, prezydent 
RC Szczecin Center, Julia Maj, RC Szczecin Center

Rotarianie z RC Szczecin Center z gośćmi z RC KołobrzegOd lewej: Ludwika Adamus, Adamus HT, Ewa Bieganowska i Roman Szulżyk, RC Szczecin Center

Piotr i Edyta Kapcio
Justyna Mościpan i Daniel 
Wyżykowski, Hotel Atrium

fot. Dagna Drążkowska

97 Kronikifot. Jarosław Gaszyński

Rekord w Binowie
Na polu golfowym w Binowie rozegrała się już 11. edycja turnieju o Pu-
char Kliniki. Tym razem pobito rekord, ponieważ łącznie na 18- i 9-dołko-
wym polu walczyło ponad 150 golfistek i golfistów! Jak zawsze wszyst-
kim uczestnikom dopisywały wyśmienite humory i  wspaniała pogoda. 
Organizatorem i patronem wydarzenia była klinka Hahs.
ad

Od lewej: Kazimierz Mendak, Iwona Pińska, Elżbieta Hahs, Marian Proć Elżbieta Hahs, Alex Makarewicz, Zbigniew Hahs

Od lewej: Sławomir Piński, Zbigniew Hahs, Anna Borowiecka, Mariusz TalerczykOd lewej: Małgorzata Jacyna-Witt, Krzysztof Góra, Krzysztof Boniecki, Sławomira Konieczna



Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, 
ul. Kasprzaka 2a i ul. W. Polskiego 103 
 
KANCELARIE PRAWNE

Andrzej Marecki, ul. Królowej Jadwigi 13/12
Dariusz Jan Babski, ul. Księcia Bogusława X nr 5/3 
Gozdek,Kowalski, Łysakowski, ul. Panieńska 16
Kancelaria Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz, 
ul. Wyszyńskiego 14  
Kancelaria Andrzej Zajda i Monika Zajda, 
ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11 
Kancelaria Mariusz Chmielewski, ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22
Kancelaria Przemysław Wiaczkis,ul. Wojciecha 15
Licht&Przeworska, ul. Tuwima 27/1 
Lizak, Stankiewicz, Królikowski, 
ul. B. G. Warszawskiego 1/4
Mikołaj Marecki, ul Św Ducha 5A/12
Mikołajczyk, Cieślik, ul. Wyszyńskiego 14 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro, 
ul. Klonowica 30/1 
Zbroja Adwokaci, ul. Więckowskiego 1B/8 
Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2 
Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 1
Wódkiewicz, Sosnowski, ul. Stoisława 2 
Zofia Daleszyńska, al. Papieża Jana Pawła II 17/ 2 
 
MOTORYZACJA 
 
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki, Ustowo 56
BMW i MINI Bońkowscy, Ustowo 55
Camp&Trailer ul. Bohaterów Warszawy 37F 
Citroen Drewnikowski, ul. A. Citroena 1
Citroen Drewnikowski, ul. Bohaterów Warszawy 19 
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115B i Ustowo 56
Harley Davidson, ul. Gdańska 22A 
Holda Jeep i Lncia, ul. Gdańska 7 
Honda Głuchy, ul. Białowieska 2 
HTL S.C. AUTO SERWIS, ul. Lubieszyńska 20
KIA Polmotor, ul. Szymborskiej 8
KIA, Nissan, Subaru Polmotor, Ustowo 52
Krotowski i Cichy Salon Skody, ul. Struga 1A
Lexus Kozłowski, ul. Mieszka I 25 
Mazda Kozłowski, ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30 
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88 
Nissan Polmotor, ul. Struga 71
Opel Bogaccy, ul. Mieszka I 45
Opel Kozłowski, Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski, ul. Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski, ul. Rayskiego 2
Toyota Kozłowski, ul. Struga 17
Toyota Kozłowski, ul. Mieszka I 25B 
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115B
VW Łopiński, ul. Madalińskiego 7 
 
INNE 

Baltic Bisiness Park, ul. 1-go Maja 38-39
Biuro rachunkowe Beata Roszkowska, 
ul. Monte Cassino 24/2
Centrum Kompetencji, ul. Bogusława X 9/3 
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4 
Filharmonia Szczecińska, ul. Małopolska 48
Follow Me, ul. Kolumba 1 
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14 i 
ul. Małopolska 5 
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
Get Ride, ul. Wojska Polskiego 11
Manhattan, ul Staszica 1 
Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27
Neckermann, al. W. Polskiego 11 
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1 
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pazim, pl. Rodła 8 
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28 
Północna Izba Gospodarcza, al. W. Polskiego 86
Stara Rzeźnia, Kubryk literacki, ul. Wendy 14
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, 
ul. Niemierzyńska 17a
Teatr Polski, ul. Swarożyca
Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3
Unity Travel, pl. Rodła 8 
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4 
Urząd Marszałkowski, ul. Korsarzy 34 
US Rektorat, ul. Jana Pawła II 22
Władca Języków, ul. W. Polskiego 48/2 
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Zapol, ul. Piastów 42

Clochee, ul. Bogusława 10/2
Centrum Mody Ślubnej, ul. Krzywoustego 4
CH Kaskada (informacja), al. Niepodległości 36
Elements, Warzymice 200
EnergySports, ul. Welecka 13
Escada, al. W. Polskiego 22
Fashion House, ul. Piastów 72 
Hexeline, CH Galaxy, parter 
Henri Lloyd, ul. Przestrzenna 11
ITAL-SOFA , ul. Hangarowa 13
Jubiler Kleist, ul. Rayskiego 20
Jubiler Terpiłowscy, CH. Galaxy, CH Ster, 
CH Turzyn i ul. Jagiellońska 16 
Kropka nad i, ul. Jagiellońska 96
La Caravella, ul. Traugutta 100A 
La Passion, ul. Jagiellońska 96
LKJ, Galeria Kaskada, CH Galaxy, 
Madras Styl, ul.Małopolska 9
Manufaktoria, ul. Rayskiego 26/1 
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29 
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Mia&Charlie, ul. W. Polskiego 35/3
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43 
Olsen, CH Kaskada
Portfolio, ul. Rayskiego 23/11 
Rosenthall, CH Kaskada i ul. Bogusława X 15/1a 
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80
Stoprocent, ul. Krzywoustego 72
Wineland, ul. W. Polskiego 70
Vin 28, ul. Rayskiego 28
Vip Colection, ul. W. Polskiego 22 
Via di moda, ul. W. Polskiego 20
5 Plus, ul. Jagiellońska 5
 
NIERUCHOMOŚCI 
 
Atelie Nieruchomości, ul.Jagielońska 82/1 
Calbud, ul. Kapitańska 2
Droński Nieruchomości, Baszta 
Extra Invest, al. W. Polskiego 45
In House, ul. Bolesława Śmiałego 39
Litwiniuk Property,al. Piastów 30
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15 
SGI Baltis, pl. Hołdu Pruskiego 9
Siemaszko, ul. Powstańców Wielkopolskich 91A 
 
GABINETY LEKARSKIE 

AGMED, ul. Grafitowa 4 i Graniczna 24 
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1 
Centrum Opieki Stomatologicznej 
Wejt & Tawakol, ul. E. Plater 18
Centrum Ortopedii i Rehabilitacji, ul. Modra 86A 
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus, ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18 
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1 i ul. Felczaka 18A
DermaDent, ul. Kazimierza Królewicza 2L/1
Dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
Dr Hamera, Storrady-Świętosławy 1c
Dr Osadowska, al. Piastów 30 
Engel&Hajdasz Ginekologia, ul. 5-go Lipca 3/1
Estedent, ul. Mickiewicza 49A 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18
Gabinety Grzeszewscy, ul. Duńska 96/LU1
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10 i ul. Czwartaków 3 
Klinika Stomatologiczna Koryzna, ul. Sienna 4/1
Klinika Zawodny, ul. Ku Słońcu 58
Kolmed, ul. Mazurska 7
Laser, ul. E. Gierczak 38/8 
Laser Medi – Derm, ul. Kasprzaka 2c 
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38
Masi, ul. Wielka Odrzańska 30
Medentes, ul. Bandurskiego 98 i Przecław 93E 
Mediklinika, ul. Mickiewicza 55 
Medicus, pl. Zwycięstwa 1 
Mediroy Klinika Stomatologiczna, ul. Górna 18/LU2
Optegra, ul. Mickiewicza 140 
Orto – Magic, ul. Zaciszna 22
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, ul. Ogińskiego 12  
Perładent – Gabinet Stomatologiczny, ul. P. Wielkopolskich 4C 
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C 
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2 
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna, al. W. Polskiego 43/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2 
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny, ul. B. Krzywoustego 19/5 
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

Ella, ul. Kaszubska 17/2 
Enklawa Day Spa, ul. W. Polskiego 40
Evita Spa, Przecław 96E 
Fantsy Studio Fryzjerskie, ul. Ku Słońcu 71
Fryzjerskie Atelier K. Klim, ul. Królowej Jadwigi 12/1 
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2A 
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz, ul. Mazurska 20
Gallery of Beauty, ul. Jana Pawła II 18/3 
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Instytut Image, ul. Maciejkowa 37/U2 
JK Studio, ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove, ul. Wilków Morskich 9 
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
Lecznica Dentystyczna KULTYS, ul. Bol. Śmiałego 17/2
La Fiori, ul. Kapitańska 9A
Maestria, ul. Więckowskiego 2/1 
Metamorfoza Centrum Zdrowia i Urody, 
ul Za Wiatrakiem 4A 
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Royal Studio, ul. Łokietka 7/10U
Royal Thai Massage, ul. Sienna 5 
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Sensitive, pl. Batorego 5
Strefa Urody Patrycja Jabłońska, ul. Topolowa 2B
Studio Kosmetyki Profesjonalnej, ul. 5-go Lipca 32D
Studio Moniki Kołcz, ul. Wojciecha 1
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2 
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Szkoła Jogi, ul. Bogusława 3
Unique Beauty, ul. Łubinowa 75 
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. W. Łokietka 7 
Wersal SPA, ul. Jana Pawła II 16 
 
KLUBY 

Bar Czysty, Deptak Bogusława 8
Elfunk Club, pl. Żołnierza 2
Free Blues Club, ul. P. Wielkopolskich 20
Grey Club, ul. Bogusława 9
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67
Mojo, pl. Batorego 4 
Rocker Club, ul. Partyzantów 2 
 
HOTELE 
 
Atrium, al. W. Polskiego 75
Aurora, Międzyzdroje 
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30
Dana, al. Wyzwolenia 50 
Dworski, ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice 
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7 
Novotel, al. 3 Maja 31 
Park Hotel, ul. Plantowa 1
Plenty, ul. Rynek Sienny 1 
Radisson Blu, pl. Rodła 10
Rycerski, ul. Potulicka 1 
 
SPORT I REKREACJA 
 
Astra Szkoła Tańca, al. Wyzwolenia 85
Aquarium, ul. Jemiołowa 4A 
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
Bene Sport, ul. Modra 80
Bloom, ul. Koralowa 64X
Binowo Golf Park, Binowo 42
Calypso Fitness Club, Piastów 30
Eurofitness, Arena Azoty
Fitness Club, ul. Monte Cassino 24 
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13 
Fitness Forma, ul. Szafera 196 
Marina Sport, ul. Przestrzenna 11 
RKF, ul. Jagiellońska 67
Studio Tańca Anna Kowalska, ul. Krasinskiego 10
Studio Tańca Magdaleny Prieditis, ul. Twardowskiego
Szczeciński Klub Tenisowy, ul. Wojska Polskiego 127
Szkoła Tańca Terlecki, ul. Kolumba 5 
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska
2-be-fit, al. W.Polskiego 70 
 
SKLEPY 
 
Arkadia perfumeria, ul. B. Krzywoustego 7 
Art Top, ul. Chodkiewicza 6 i ul. Hangarowa 13
Atelier Sylwia Majdan, al. W. Polskiego 45/2
Atelier Hubińska, ul. Bogusława 
B&M, al. W. Polskiego 43
Bella Moda, ul. Bogusława 13/1 
Betty Barclay, CH Galaxy
Blue Steed Outlet, al. Papieża Jana Pawła II /U1
Boutiqe Chiara, ul Bogusława 11/1 i 12/2 
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48 
Caterina, pl. Zgody 1F

KAWIARNIE 
 
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Cafe 22, pl. Rodła 8 
Cafe Club, CH Galaxy
Cafe Hormon, ul. Monte Cassino 6 
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9 
Cafe Cube, CH Galaxy
Cafe Orsola, ul. pl. Żołnierza Polskiego 3/1 
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Castellari,ul. Tuwima 27 
Castellari, CH Kaskada 
Coffee Heaven, CH Galaxy
Coffee Heaven, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Molo
Columbus Coffee, cała sieć 
Cukiernia Koch, al. W. Polskiego 4 
Czekoladowa Cukiernia, al. W. Polskiego 17
Fabryka, ul. Bogusława 4/1 
Fanaberia, ul. Bogusława 5
Giovanni Volpe, ul. Tkacka 64D
Pauza Cafe, ul. Małopolska 48 
Public Fontanny, al. Papieża Jana Pawła II 43
Wół i Krowa, ul. Wielka Odrzańska 18 
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19/1 
Sklep Kolonialny, CH Ster
 
RESTAURACJE / PUBY 
 
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6
Bistro na Językach i Piekarnia Francuska, ul Grodzka 2 
Bohema, al. W. Polskiego 67 
Bombay, ul. Partyzantów 1
Brama Jazz Cafe, Pl. Hołdu Pruskiego 1
Buddha, ul. Rynek Sienny 2 
Chałupa, ul. Południowa 9 
Chief, ul. Rayskiego 16
Clou, Wielka Odrzańska 18 
Colorado, Wały Chrobrego 1A 
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
Food & wine, ul. Rynek Nowy 3
Greckie Ouzeri, Bulwar Piastowski -  al. Żeglarzy 1 
Jin Du, Jana Pawła II 17 
Karczma Polska „Pod Kogutem”, pl. Lotników 3
La Passion du Vin, ul. Sienna 8 
La Rocca, ul. Koralowa 101
Ładoga, ul. Jana z Kolna (Wały Chrobrego)
Mała Tumska, ul. Mariacka 26
Mamma Mia, ul. Kaszubska 19/1A
Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34
Niebo Wine Bar Cafe , ul. Rynek Nowy 5
Pasja Fabryka Smaku, ul. Śląska 12/1 
Per Se, pl. Hołdu Pruskiego 9
Pierogarnia Kaszubska, pl. Zgody 1
Piwnica Kany, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska
Portofino, ulJana Pawła II 42 
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7 
Restauracja „Ricoria”, ul. P. Wielkopolskich 20 
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9 
Sake, al. Piastów 1
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7
Stara Rzeźnia, ul. Wendy 14
Stockholm Kitchen&Bar, Bulwar Piastowski -  al. Żeglarzy 1 
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Tratoria Toscana, pl. Orła Białego
Tokyo Sushi’n’Grill, ul. Rynek Sienny 3 
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska
Unagi, ul. Rynek Nowy 2
West Ende, ul. W. Polskiego 65 
Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19
Wół i Krowa, ul. Wielka Odrzańska 20
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2 
 
ZDROWIE I URODA 

Aroma&Beauty , ul. Wielkopolska 22 
Artmasters, ul. Mickiewicza 138
Australia gabinet kosmetyczny, ul. Jagiellońska 67A/4 
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37A 
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy 
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec 
Cosmedica, ul. Leszczynowa (CH Rondo) 
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Cosmetica Rosa, ul. Wielkopolska 27
C.M.C. Klinika Urody, ul. Bohaterów Warszawy 109/4 
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 
Dr Irena Eris Instytut Kosmetyczny, ul. Felczaka 20



Więcej niż Sushi

Restauracja

Oryginał jest 
tylko jeden!

Szczecin, al. Piastów 1

tel. 91 484 36 18

www.sake.szczecin.pl

www.facebook.com/RestauracjaSake

Szef kuchni
prosto z Tajlandii poleca:
do każdego dania 
głównego bar 
sałatkowy gratis*
* szczegóły w lokalu

Dobra kuchnia 
tajska nie musi 
być droga!

Zapraszamy 
od 12:00 do 23:00.

Szczecin, al. Jana Pawła II 17  

tel. 91 489 34 68

www.jindu.pl

www.facebook.com/restauracjajindu




