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OD NACZELNEJ

rzeszłam prewencyjną, podwójną 
mastektomię“ – wyznała w maju ak-
torka Angelina Jolie na łamach „New 
York Timesa“. Jej decyzja wywołała 
medialną burzę. Obok takiej wiado-
mości żadna kobieta nie przejdzie 
obojętnie. Dlatego też jasne było, 
że temat powinien znaleźć się w Pre-
stiżu. Tym bardziej, że to właśnie 

w Szczecinie mieszka profesor Jan Lubiński, jeden z najwybitniej-
szych genetyków w Europie. Profesor w sposób rzeczowy i dokład-
ny wyjaśnia wszelkie kontrowersje i wątpliwości związane z decyzją 
aktorki. Nie tylko wyjaśnia, ale i popiera jej decyzję oceniając, że 
„siedziała jak na przysłowiowej bombie“. Także fakt upublicznienia 
tej decyzji prof. Lubiński ocenia pozytywnie. Dzięki niej, a raczej 
przez nią chociażby powstał nasz wywiad. Ale na samej mastekto-
mii nie skończyliśmy. Bo jak już zadbamy o zdrowie to pojawia się 
od razu kwestia estetyczna – co zrobić, by odzyskać najważniejszy 
atrybut kobiecości. Tutaj fachowych informacji o metodach rekon-
strukcji piersi udzielił nam inny świetny specjalista, doktor Andrzej 
Dmytrzak. Niezależnie od tego, czy zgadzamy się z decyzją Angeli-
ny Jolie, czy też nie, temat powinien skłonić do najważniejszej decy-
zji. Do poddania się badaniom. A więc drogie Panie – badajcie się, 
drodzy Panowie – przypominajcie o tym Paniom.

Oczywiście tematy zdrowotne – choć z punktu widzenia ga-
tunkowego najważniejsze – nie zdominowały Prestiżu. W czerw-
cowym numerze sporo różnorodności. Wiele miejsca znaleźli 
u nas artyści. I to reperzentujący wszelkie gatunki. Jest więc Łona 
i Webber, duet hip – hopowy. Nietypowy, bo panowie nie dość, 
że wykształceni, sympatyczni, kulturalni to jeszcze nie noszą łań-
cuchów, nie rymują o ulicy, blokowiskach, ch... policji, nie kręcą 
klipów pod trzepakiem i nie rozliczają się z „trudną“ przeszłością. 
Za to czerpią inspirację z Młynarskiego czy Kabaretu Starszych Pa-
nów. Krótko mówiąc – odbiegają mocno od stereotypu polskiego 
hip – hopowca trzepakowca. Obok nich inny, równie interesujący 
duet: rodzeństwo Martyna i Dominik Szczepaniak. Dzisiaj człon-
kowie rockowego zespołu Charlie Monroe, a niegdyś gwiazdy 
Arki Noego, zespołu wokół, którego pod koniec lat 90. wybuchło 
szaleństwo.

Jako typowa kobieta nie mogłabym też pominąć  tekstu o dzia-
łalności Przemysława Pińskiego „Piniaka“, młodego projektanta ze 
Szczecina, który szyje... buty! I to jakie! 

No i na koniec, dla równowagi dodam, że nie zabrakło też ty-
powych, męskich tematów: jest szybki samochód, tekst o piłce 
nożnej i zdjęcia Natalii Siwiec. 

Miłej lektury!
Izabela Magiera - Jarzembek
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Na okładce: Tamara Arciuch
Zdjęcie z kalendarza 
„Kropla Szczęścia dla Fundacji 
„Nasze Dzieci” przy Klinice 
Onkologii IP-CZD w Warszawie”
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w racam do rozmowy za-
kończonej niespodziewa-
nie w ostatnim wydaniu 
Prestiżu. Przypomnę, spo-
tkałam, jak to w pociągu, 
kolejną bardzo interesu-
jąca osobę, której zajęcie 
może wydawać się niektó-

rym dziwne i niezrozumiałe. Pani Helena – EGZORCYSTKA opowia-
dała mi o światach, które się przenikają, a byty duchowe mogą być 
bardzo blisko nas i co ciekawe, niekoniecznie to może być dla nas 
dobre. Nie wszystkie dusze odchodzą, niektóre zostają z nami, inne 
dosłownie się do nas przyczepiają. Czerpią siłę z naszej aury, a my 
słabniemy. Tak w skrócie można zrelacjonować pierwszą część tej 
rozmowy… – Nie wszyscy są potencjalnymi ”żywicielami zabłąka-
nych dusz” – mówiła dalej pani Helena. To zależy od naszego zdro-
wia i od tego czy nie próbujemy praktykować czegoś, czego nie 
umiemy i do końca nie rozumiemy. Człowiek jest źródłem piękna 
i dobroci. Taki przychodzi na świat. Zmienia go dopiero doświad-
czenie życiowe i środowisko, w którym się wychował. Dla bytów 
z tamtego wymiaru jesteśmy jak latarnie, świecimy jaśniej lub sła-
biej, jesteśmy łatwiej lub trudniej dostrzegalni. 

– Od czego to zależy? – zapytałam. 
– Od energii człowieka, od tego jaki jest, dobry czy zły. Dla każ-

dej duszy w ciele – ziemska wędrówka jest jak uniwersytet. Trzeba 
się doskonalić, a życie, sposób, w jaki je przeżyliśmy, ile było do-
brych, a ile złych uczynków umieszcza nas na wyższym lub niższym 
poziomie oczyszczenia, wtajemniczenia. Dopiero na samej górze 
jest niebo. Trzeba na nie uczciwie zapracować. Na pewno miała 
pani takie doświadczenia, że w towarzystwie kogoś odczuwała pani 
spokój, ukojenie, myśli były jasne, odeszło zmęczenie, a pojawiło 
się poczucie bezpieczeństwa i spokoju. To była ta jasna latarnia. 
I odwrotnie – przy kimś innym czuła pani jak odchodzą siły, słabła 
pani, czuła się coraz bardziej zmęczona, a w myślach szalał niepo-
kój. Bywa, że ludzie tak się w życiu dobierają: ktoś z dobrą energią 
zakochuje się w wampirze energetycznym. Z tego dopiero są kło-
poty i choroby po latach. Trzeba nauczyć się ochrony i wtedy jest 

lepiej. A jeśli chodzi o ten inny wymiar, opowiem pani takie zdarze-
nie. Na pewnym osiedlu, nowym zupełnie, ludzie zaczęli masowo 
chorować. Nie można było znaleźć powodu. Tracili siły, nie mogli 
się wyleczyć z ciągłych infekcji, aż w końcu ktoś do mnie zadzwonił 
i co się okazało. Te domy zostały wybudowane na cmentarzu, który 
był w tym miejscu 400 lat temu. Ci, którzy budowali teraz to osiedle 
nie mogli o tym wiedzieć. Bardzo się napracowałam, ale udało mi 
się odprowadzić wszystkie dusze, oczyścić to miejsce i skończyły się 
problemy ze zdrowiem. Być może choroby, które nękały tych, co 
odeszli 400 lat temu, teraz zaatakowały ludzi, którzy bezwiednie za-
mieszkali na tym bardzo starym cmentarzu. Tak również może być. 
Z egzorcystami też trzeba uważać. To MUSI być ktoś, kto się na tym 
zna, w przeciwnym razie dopiero można sobie narobić kłopotu. – 
Musi być jakiś sposób, aby samodzielnie się bronić przed atakami 
z innego wymiaru? Jest. Trzeba poprosić Archanioła Michała o nie-
ustaną opiekę i ochronę i swojego Anioła Stróża. Można też zrobić 
wizualizację zamykania swojej aury, biopola. – Jak? – Wyobrażamy 
sobie, że otacza nas szklana kula. Wtedy mówmy w myślach: …
zamykam się przed złymi duchami, złymi energiami, przed klątwą 
i wampirami energetycznymi, a  potem machnąć ręką nad głową 
i znów powiedzieć: otwieram się na boską energię, na dobro, na 
miłość, na pracę, na wszystko co daje szczęście i radość… Obser-
wujmy się uważnie. Jeśli coś się dzieje z kimś nam bliskim, człowiek 
spokojny i dobry nagle zmienia się w awanturnika, to znaczy, że coś 
jest nie tak. Nie bądźmy obojętni. Być może najważniejsza może 
okazać się pomoc lekarza, jeśli nie zadziała, wtedy warto pomyśleć 
o duszy…

Dla moich czytelników znalazłam cytat, jakby z anielskich kart. 
Poczułam, że powinnam go państwu napisać, choć niezupełnie 
rozumiem tę potrzebę, ale posłucham intuicji: …”Małżeństwo jest 
zjednoczeniem dwóch dusz połączonych miłością, wzajemnym 
szacunkiem i oddaniem. Świadczy o pragnieniu pogłębiania więzi 
z biegiem czasu. Ślub jest dowodem na silnie ugruntowaną wiarę 
w moc miłości. Każdego dnia tchnijcie życie w tę wiarę”… Do zoba-
czenia w następnej podróży.

Joanna Osińska

między 
światami, 
część 
druga

ROZMOWY W POCIĄGU8 

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP 
Szczecin „Kronika”. Prowadzi serwis ekonomiczny „Biznes” w TVP.Info
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Prywatna klinika położniczo - ginekologiczna. Designerskie miejsce, wyposażone w nowoczesny 
sprzęt medyczny, stanowisko do pierwszej pomocy, przeznaczone dla noworodków, salę inten-
sywnego nadzoru pooperacyjnego oraz salę operacyjną. W Centrum opiekę sprawuje profesjo-
nalny personel medyczny.
Adres: ul. Sowia 38
Godziny otwarcia: pn. - pt. 9.00 - 18.00

Butik z wyselekcjonowanymi ubraniami z tzw. drugiej ręki, z możliwością przeróbki ubrań na miej-
scu. Ponadto sklep oferuje ekologiczne bawełniane torby z oryginalnymi nadrukami oraz projek-
towane i szyte na miejscu skórzane torby, torebki, saszetki i nerki. U Pani nie zabraknie również 
modowych spotkań, wymiany ubrań i pokazów szczecińskich (i nie tylko) projektantów.
Adres: ul. Św. Wojciecha 15/1

Sklep z oryginalną włoską żywnością renomowanych firm, takich jak: Bartolini, Luigi Guffanti, Oli-
veri, Fratelli Tossini, Tonitto, Proscutti Coradazzi. Wszystkie produkty są naturalne, część z tych 
produktów gościła na stołach królów i papieży.
Adres: ul. Romualda Traugutta 100a
Godziny otwarcia: pn - pt.12.00 - 18.00, sob. 12.00 - 15.00

Centrum Narodzin Mamma

Jesteś U Pani

La Caravella

R E K L A M A

Połączenie sklepu z ekologiczną żywnością, kawiarni i bezpłatnej poradni dietetycznej. Specjal-
nością miejsca jest sałatka w bananowcu, hummus i eko-kawa. Ekodeli jest idealne dla osób bę-
dących na specjalnej diecie (bezglutenowa, cukrzycowa), kobiet w ciąży, alergików, wegetarian 
i wegan, którzy bez obaw chcieliby kupić lub konsumować na miejscu produkty przygotowane 
specjalnie dla nich. 
Adres: Al. Piastów 73/2, Godziny otwarcia: od pn. - pt. 7.00 - 19.00, sob. 10.00 - 15.00

Ekodeli
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WYDARZENIA10 

Naczelna mama

Z gratulacjami od papieża

Cała naprzód!

lanowaliśmy dać jej na imię Helena, wg niektórych zło-
śliwców na cześć Heleny Łuczywo (współzałożycielka Ga-

zety Wyborczej - dop. red.), ale kiedy tylko ją zobaczyłam, uzna-
łam, że na Helenę jakoś nie wygląda - śmieje się dziennikarka. 
- I została Różą. Ma też w posagu nazwisko po obojgu rodzicach. 
Dla naczelnej GW, której życie - od kilkunastu lat biegło w rytmie 
codziennych wydań gazety - macierzyństwo spowodowało totalną 
rewolucję. 

- Małe dziecko przewraca świat do górny nogami - i jest szalenie 
absorbujące. Kierowanie redakcją to pikuś w porównaniu z próbą 
ukojenia nocnej rozpaczy niemowlęcia - przyznaje. I zaraz dodaje: - 
Ale za pracą na razie tęsknię tylko trochę, nabieram wprawy w prze-
wijaniu, karmieniu, zabawianiu i w prowadzeniu wózka po niebywa-
le dziurawych szczecińskich chodnikach.                                            br

lubu udzielił metropolita szczecińsko – kamieński, abp. Andrzej 
Dzięga, a towarzyszył mu bp Błażej Kruszyłowicz. O oprawę 

muzyczną – przy akompaniamencie wspaniałych organów szczeciń-
skiej bazyliki zadbali soliści i chór opery, wystąpił też aktor Szymon 
Bobrowski. Wśród gości pojawili się m.in. marszałek województwa 
Olgierd Geblewicz, senator Norbert Obrycki, prezydent Szczecina 
Piotr Krzystek, czy szefowie instytucji kultury – Lech Karwowski, dy-
rektor Muzeum Narodowego Lech Karwowski, Lucajan Bąbolewski, 
dyrektor Książnicy Pomorskiej. W trakcie ceremonii Jarosław Łojko, 
szef szczecińskiej ARRiMR przekazał młodej parze oprawiony list 
gratulacyjny od papieża Franciszka.                                                     br

mpreza, która potrwa w dniach 13-15 czerwca jest wspólną 
inicjatywą Polskiej Żeglugi Morskiej i Północnej Izby Gospodar-

czej. Swój udział zapowiedzieli m.in. europarlamentarzyści, przed-
stawiciele krajowych i międzynarodowych organizacji związanych 
z branżą morską, a także takie postacie jak Marek Kolbowicz, wio-
ślarz, czterokrotny mistrz świata i mistrz olimpijski.

Uczestnicy Kongresu będą rozmawiać o obecnym stanie polskiej 
gospodarki morskiej, integracji w transporcie morskim, wykorzysta-
niu zasobów morza, oraz działalności naukowców.                          ad

p

Ś

i

Szczęśliwą mamą jest Paula Skalnicka - Kirpsza, redaktor 
naczelna szczecińskiej Gazety Wyborczej. 12 marca urodzi-
ła córeczkę Różę.

Blisko 200 osób wzięło udział w ślubie Joanny Tylkowskiej, solistki szczecińskej opery i Wojciecha Drożdża, wicemarszałka 
województwa. 

Krajowe i międzynarodowe organizacje morskie i prawie 
tysiąc zaproszonych. Wkrótce w Szczecinie odbędzie się 
pierwszy Kongres Morski, który ma odpowiedzieć na po-
trzeby i oczekiwania gospodarki morskiej. 

R E K L A M A

Ośrodek Olimp w Szklarskiej Porębie

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy  OLIMP, ul. 1 Maja 62, 58-580 Szklarska Poręba,
www.olimp-rzemieslnik.pl, recepcja@olimp-rzemieslnik.pl, tel./fax +48 75 717 20 26, tel. 75 717 23 42

Atrakcyjne pakiety:
- dla spragnionych wypoczynku i odnowy ciała oraz ducha
- wakacje z wycieczką do Pragi
- pakiet z odnową biologiczną
- wiosenna odnowa mamy
- tydzień dla kręgosłupa

 GRATIS DLA GOŚCI - basen, sauna, minibasen SPA
Uzupełnieniem oferty jest zdrowa i smaczna kuchnia
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uż po raz drugi redakcja włoskiego Vouge’a organizuje wystawę 
„A Glimpse at Photo Vouge”, mającą na celu promowanie foto-

grafii, zarówno tej tworzonej przez profesjonalistów jak i amatorów. 
13 czerwca w Galleria Carla Sozzani w Mediolanie będzie można 
obejrzeć zdjęcia dwudziestu pięciu fotografów, wybranych przez 
Allesię Glaviano, fotoredaktor Vouge Italia i L’Uomo Vogue. Wśród 
nich pojawi się Sonia Szóstak, która została wybrana spośród 55 
tysięcy innych artystów.

Pierwszą samodzielną publikację Sonia miała w amerykańskim 
piśmie „Vain Magazine”. Ludzie prowadzący ten tytuł odnaleźli ją na 
portalu „deviantart”, który wówczas prowadziła. Od tego momentu 
jej zdjęcia zaczęły się pojawiać w różnych magazynach. Pierwszą 
poważniejszą współpracę nawiązała z magazynem K MAG. Już jej 
pierwsza sesja do numeru „Easy Rider”, a także pierwsza okładka 
osiągnęły sukces. Cover został zaliczony do „Najlepszych okładek 
według Le Book 2010’, tym samym znalazł się w prestiżowym ze-
stawieniu obok takich tytułów jak Vogue France, Elle UK, Harper’s 
Bazaar, I-D, Interview, Wallpaper czy GQ.

Sonia pracuje także dla wytwórni muzycznych oraz marek odzie-
żowych. Robi dla nich videoklipy, filmy, zdjęcia i projekty.             ad

j

Sonia i włoski Vogue
Pochodząca ze Szczecina Sonia Szóstak jako jedyna Polka 
zaprezentuje swoje prace stworzone dla prestiżowego ma-
gazynu Vogue Italia w Mediolanie.

Ok dla logo

oprzedni znak przeznaczony był przede wszyst-
kim do celów promocyjno-turystycznych - tłu-

maczy zmiany Radosław Soćko z biura prasowego 
marszałka. - Aktualny jest adresowany do inwesto-
rów i turystów. Kształtem nawiązuje do symbolu „ok”, 
który budzi pozytywne skojarzenia i kolorystycznie 

jest kontynuacją poprzedniej identyfikacji. 
Nowe logo można odnaleźć na materiałach pro-
mocyjnych oraz stronach internetowych projek-
tów wspieranych przez województwo. Autorem 
znaku jest Dom Marki Max Von Jastrof.               

            ad

p
Nowe logo województwa wprowadził Urząd Marszałkowski. Zamiast symboli morza, plaży i 
mew jest graficzny znak OK. Kolory pozostały te same.

R E K L A M A
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omysł zrodził się pod wpływem strony, która została utwo-
rzona na portalu Facebook („Szczecińskie stylówy”), gdzie 

wyśmiewani są mieszkańcy Szczecina jako ludzie niemodni i źle 
ubrani. Jest to kolejna rzecz, z której Szczecin „zasłynął” w ogól-
nopolskich mediach, obok dawnych butów „żelazek” czy białych 
kozaczków.

– Pomysł jest autorstwa mojego, Arka Prajsa i Łukasza Czuba. 
Chcemy odciąć się od stereotypów, które ciągną się za Szczecinem 
– mówi pomysłodawczyni akcji, projektantka mody Katarzyna Hu-
bińska. – Jesteśmy na topie, pracując w różnych miastach w Polsce 
i za granicą. Tu jest bardzo wielu uzdolnionych ludzi, którzy są kre-
atywni i trochę zepchnięci na bok. Stąd w naszej grupie ludzie zwią-
zani z modą i wizerunkiem, osoby które tworzą dobry PR naszego 
miasta. Chcemy aby usłyszano o Szczecinie w dobrym znaczeniu 
i chcemy promować nasze miasto jako przyjazne, modne i nowo-
czesne.                                                                                                        ad

p

Szczecin jest modny
Kilkadziesiąt osób związanych ze światem mody, sztuki, 
kultury i mediów wzięło udział w happeningu na Wałach 
Chrobrego. Uczestnicy akcji przekonywali, że Szczecin jest 
modnym miastem, w którym tworzy wielu zdolnych projek-
tantów. 

Ośrodek Olimp w Szklarskiej Porębie

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy  OLIMP, ul. 1 Maja 62, 58-580 Szklarska Poręba,
www.olimp-rzemieslnik.pl, recepcja@olimp-rzemieslnik.pl, tel./fax +48 75 717 20 26, tel. 75 717 23 42

Atrakcyjne pakiety:
- dla spragnionych wypoczynku i odnowy ciała oraz ducha
- wakacje z wycieczką do Pragi
- pakiet z odnową biologiczną
- wiosenna odnowa mamy
- tydzień dla kręgosłupa

 GRATIS DLA GOŚCI - basen, sauna, minibasen SPA
Uzupełnieniem oferty jest zdrowa i smaczna kuchnia

WYPOCZYNEK NAD MORZEM W MRZEŻYNIE
Oferujemy pobyty z pełnym wyżywieniem.

Do każdego pakietu gratis dodatkowe usługi i atrakcje

WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
- pakiet 7 - dniowy - 680 zł
- pakiet 5 - dniowy - 480 zł
- pakiet 2 - dniowy - 190 zł

- cena 1 noclegu -  50 zł (bez wyżywienia)

PROMOCYJNY TURNUS REHABILITACYJNY
 - 1500 zł (obowiązuje do 25.08.2013 r)
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Stacja TTV (grupa TVN) dokonała przełomu w dziennikarstwie, 
bo przeprowadziła rozmowę z... Andrzejem Lepperem. Prowa-
dzący program Roman Czejarek skontaktował się na wizji z nie-
żyjącym szefem Samoobrony za pośrednictwem rosyjskiego me-
dium. Rzekomy Lepper opowiadał o swojej samobójczej śmierci 
oraz czarnej aktówce pozostawionej w biurze. Czekamy teraz na 
połączenia Czejarka z kimś bliskim z jego własnej rodziny. Pew-
nie będzie równie fajnie.

Latem na polskie tory wjedzie włoski superpociąg Pendolino. 
Szybka kolej ma kursować na trasie Gdańsk – Warszawa – Kra-
ków. W kolejnym etapie ma też jechać na wschód do Rzeszowa 
i na zachód do Wrocławia. Szczecina nie ma w planach. W PKP 
zdają sobie jednak sprawę, że jakość połączenia szczecińskie-
go należy do najgorszych w kraju. Nie dość, że podróż wszędzie 
trwa najdłużej to jeszcze tabor jest najgorszy. Dlatego też PKP 
rozpoczęła remont 68 wagonów, które w tym roku trafią na trasę 
TLK Szczecin – Poznań – Wrocław – Katowice - Przemyśl. Ma być 
w nich klimatyzacja, gniazdka elektryczne i stojaki na rowery. Przy 
okazji wzięto się za zmianę toalet. Zgodnie z wielkim planem mo-
dernizacyjnym PKP żadna kupa z żadnego wagonu ma nie spaść 
już na tory. To nie koniec fantastycznych wieści. Jest szansa, że za 
rok lub dwa skapnie nam coś po Gdańsku, Krakowie czy Wrocła-
wiu. Gdy do tych miast zacznie dojeżdżać Pendolino do podziału 
będzie wycofany w zamian tabor. Dziękujemy ci PKP!

Maria Ilnicka Mądry, dyrektor szpitala klinicznego przy Unii Lu-
belskiej była członkiem komisji kontrolującej warszawskie Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Najsłynniejszy polski szpital jest zadłużo-
ny na ponad 240 mln zł. Stąd Ministerstwo Zdrowia skierowało 
tam kontrolę. Ogłoszony przez komisję raport nie pozostawił 
suchej nitki na zarządzających szpitalem ujawniając długą listę 
patologii. Co ciekawe wiele wycinków działalności centrum po-
równano m.in. ze szpitalem kierowanym przez Ilnicką – Mądry. 
Czyli nasza placówka wystąpiła tutaj jako ta wzorcowa.

Minister transportu Sławomir Nowak wizytował budowę gazo-
portu w Świnoujściu. W trakcie pobytu dokonał nieoficjalnego 
otwarcia nowego falochronu. Jak podał Głos Szczeciński mini-
ster przy okazji wyznał: „Mi, jako pomorzaninowi jest ta budowa 
szczególnie bliska“. Nie wiadomo czy chodziło o odległość do 
falochronu w tym momencie czy też o związek emocjonalny mi-
nistra z zaporą. Sławomir Nowak wspomniał też o drodze S6 ma-
jącej połączyć Trójmiasto i Szczecin. Oświadczył, że jej powstanie 
to jego cel i będzie się starać. O swoich staraniach mówił też 
obecny wiceminister Stanisław Gawłowski, informując, że nawet 
premier Donald Tusk też chce tej drogi. Chcą jej wszyscy. Jesie-
nią ma się wyjaśnić ile z tych starań wyjdzie. 

Minister Sławomir Nowak pojawił się też w Szczecinie, gdzie 
wziął udział w balandze Baltic Heering Meeting, która odbyła się 

w halach MTS-u. To coroczna zabawa przedstawicieli firm gospo-
darki morskiej. W czerwcu branża będzie się bawić przy okazji 
zaplanowanego w Szczecinie wielkiego Kongresu Morskiego. 
Takich imprez może nam pozazdrościć z pewnością Trójmiasto. 
A my im tylko niższych podatków w portach.

 W Warszawie defilował Marsz Szmat. Miał to być protest prze-
ciwko stygmatyzacji ofiar gwałtów oraz walka z poglądem, że za-
chowanie lub ubiór ofiary gwałtu usprawiedliwia jego sprawcę. 
Tymczasem ze słusznej idei zrobiła się zabawa. Gdy okazało się, 
że w marszu szły gołe panie i panowie - w niewybredny sposób 
skrytykowała ich sławna posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. Przy 
okazji nazwała ich szmatami. Określenie uczestniczek Marszu 
szmat szmatami oburzyło wówczas Ewę Kopacz (PO). Potem do 
zabawy włączyła się posłanka Elżbieta Radziszewska (PO), która 
z kolei słowa Pawłowskiej określiła jako kpinę z ofiar gwałtów. 
Nie wiemy na ile słowne rozrywki pań pomogły potencjalnym 
ofiarom. Jedno jest za to pewne: to był kolejny udany show na 
antenie TVN 24. 

Marsz szmat odniósł jednak jakiś poważniejszy skutek. Wniósł 
nową wiedzę naukową. Wg uczestniczek marszu i ich sloganów 
– ubiór i zachowanie kobiety nie ma żadnego związku z tym czy 
ma ochotę lub nie na seks. A to oznacza, że jeżeli przykładowo 
kobieta ubrana jest w krótką sukienkę z dużym dekoltem, moc-
ny makijaż z czerwoną szminką, a gdy podczas imprezy siądzie 
komuś na kolanach czyniąc szereg intymnych gestów – to... nic 
nie oznacza. Ba, nawet jak się rozbierze do naga – jak zrobiły 
to uczestniczki marszu - to też nic nie oznacza. To tylko znak, że 
jest... gorąco. I bynajmniej – nie chodzi nam o kwestionowanie 
win gwałcicieli. Tylko zawsze myśleliśmy, że istnieje coś takiego 
jak mowa ciała. A tutaj taka niespodzianka! Koleżanki z „gene-
tics“ byłyby zachwycone. Na szczęście są też te z „archeo“.

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

MICHAŁ STANKIeWICZ
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Tuż przy Bramie Królewskiej spod ziemi wyłoniło się Muzeum 
Przełomów. Choć żywcem przypomina ono raczej Wilczy Szaniec, 
czyli mazurską kwaterę Adolfa Hitlera. Betonowa konstrukcja dachu 
budzi żywe zainteresowanie przechodniów. Już pojawiają się po-
mysły, co na nim można zrobić np. obsiać trawą i będzie elegancki 
wychodek dla psów, wysypać piachem i zrobić plażę w centrum 
miasta albo grill park albo posadzić krzaki i urządzić zaciszny kącik 
dla zakochanych. Dotychczasowy lokator placu - Anioł Wolności 
(też jakiś rzeźbiarski koszmarek) nie chce na to wszystko patrzeć, 
stoi odwrócony. Choć sądząc po minie wcale nie ma tego w... No, 
jak zwał, tak zwał. W każdym razie, pod skrzydłami.. 

Że polityka, to jedna wielka „ściema” wiedzą już chyba nawet 
dzieci. Oficjalnie politycy żrą się na potęgę. Ale kiedy tylko wyłą-
czają się kamery i mikrofony wtedy okazuje się, że wszyscy Polacy 
to jedna rodzina. Sorry, wszyscy politycy, to jedna rodzina. Ale cza-
sem potrafią się zebrać nie tylko, by razem ucztować lub nagrywać 
jakieś „dile”. Również w szczytnym celu. Przykład? 23 maja w klubie 
Rocker na jednej scenie, w jednej kapeli zagrali razem dla dzieci: na 
„wiośle”, czyli gitarze marszałek województwa Olgierd Geblewicz 
(PO) a na bębnach Dariusz Wieczorek - szef zachodniopomorskie-
go SLD. Nie pierwszy to raz zresztą. Publiczność rozgrzali własną 
wersją „Smoke and the water” Purpli. I żadnego innego dymu nie 
było. No i co, można?

Doczekaliśmy się palmy w Szczecinie. Posadzano ją na klombie 
przy Bramie Królewskiej. Niektórzy kręcą nosem, że niezbyt okazała 
- tylko 2 m i większa wichura wyrwie ją z korzeniami. Być może. Ale 
to nasza, lokalna palma i ręce precz od niej! Może jeszcze urośnie. 
A na razie proponujemy, aby nazwać ją imieniem fundatorki - miesz-
kanki Szczecina p. Rozalii. No to niech będzie palma „Rozalka”. Ale 
może już czas na coś naszego, szczecińskiego, coś, czym wprawi-
my w zdumienie całą Polskę i resztę świata? Może coś takiego, co 
proponuje jeden z lokalnych fotoreporterów - piramida na Wyspie 

Grodzkiej, albo wielki kaktus np. zamiast masztu Maciejewicza. Na-
reszcie mielibyśmy czym kłuć w oczy.

Ta informacja ścina wręcz z nóg - według danych urzędów 
skarbowych w Szczecinie żyje 171 osób, które zadeklarowały, że 
w ubiegłym roku zarobiły przynajmniej milion złotych. W Pierw-
szym Urzędzie Skarbowym jeden z podatników podał nawet, że 
zarobił ok 16 mln zł. To najwięcej w całym województwie. Łącznie 
w Zachodniopomorskiem jest blisko 450 milionerów. W ciągu roku 
przybyło ich ponad 200. W samym Szczecinie blisko stu. O Dżizus! 
Dlaczego mnie nie ma wśród nich! No dlaczego?!?

Urząd Marszałkowski postanowił zmienić hasło i logo promocyj-
ne naszego regionu. Znika „Zachodniopomorskie morze przygo-
dy”, a wraca „Pomorze Zachodnie”. A nowe logo już budzi pewne 
kontrowersje, bo nie do końca wiadomo o co w nim chodzi. We-
dług pomysłodawców to złożona z kolorowych kwadratów litera 
„V” (symbol zwycięstwa - Victory?) lub symbol znaku akceptacji tzw. 
ptaszka (jakkolwiek się to kojarzy i brzmi), jaki stawia się wypełniając 
test (oczywiście nie ciążowy). W starym logo mewa, w tym ptaszek. 
To jakiś ornitolog wymyśla? 

Znowu wojna o kościół w Szczecinie. Tym razem obiekt ma sta-
nąć na Gumieńcach, obok CH Ster. Ale po co ta walka? Niech sta-
nie. Każdy będzie miał swoją świątynię. Wierzący - kościół. Ateiści, 
agnostycy i inni chętni - centrum handlowe.

Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem i podobno niezłym dorobkiem. Aktualnie dziennikarz Kuriera Szcze-
cińskiego. Od kilku lat dźwiga, choć nie sam, lubianą przez wielu i znienawidzoną przez niektórych spe-
cjalną 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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BEZ SCENICZNEJ MASKI

TAMARA
ARCIUCh
AUTOR: DARIA PROCHENKA / FOTO: ANNA MARIA ZAGóRSKA

Kilka razy w życiu każdego człowieka przychodzi moment na podsu-
mowanie swoich osiągnięć. Gdy umówiłam się na rozmowę z aktor-
ką Tamarą Arciuch okazało się, że ona sama niedawno robiła „swój 
bilans”. Nasza rozmowa popłynęła swobodnie zahaczając o wiele 
trudnych tematów, takich jak starość, smutek, żal. Poznajcie ją, nie 
przez pryzmat ról, ale jako kobietę, która tak samo jak wy zmaga 
się z przeciwnościami losu. Kobietę, która nie tylko jest aktorką, ale 
mamą, partnerką oraz przyjaciółką. 



potkałyśmy się w dniu, kiedy cały świat 
obiegła wiadomość o podwójnej ma-
stektomii Angeliny Jolie. Obok takiej 
wiadomości żadna kobieta chyba nie 
przejdzie obojętnie...

Tamara Arciuch: Poruszyła mnie ta informacja i trochę zaszoko-
wała. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że było to pochopne posu-
nięcie. Przecież tyle się słyszy, że wczesne wykrycie raka jest całko-
wicie wyleczalne. Szczególnie w przypadku takiej gwiazdy, która ma 
wiele możliwości dotarcia do najlepszych fachowców. Jej ciałem 
zachwyca się cały świat, a ona sama jest symbolem piękna. 

Angelina jest dość kontrowersyjną osobą.. 
TA: Wątpię, żeby była aż na tyle niepoważna i odważyła się na 

operację bez realnego zagrożenia. Przecież kobiety zawsze pytają 
się lekarzy, czy jest możliwa operacja oszczędzająca.. Tym bardziej, 
że to nie jest taki prosty zabieg. Trzeba wyciąć węzły chłonne, na-
ruszyć układ limfatyczny. Pomyślałam nawet, że ona być może była 
już chora, dlatego to zrobiła. Aktorzy 
często nie mówią głośno o choro-
bach, ponieważ boją się, że świat ich 
skreśli... Przyznają się, dopiero gdy 
stadium jest mocno zaawansowane 
i trudno to ukryć. U nas w Polsce na-
dal pokutuje taki stereotyp, że jak ktoś 
ma raka, to powinien już kopać grób. 
Przeżyłam niedawno trudną historię 
choroby bliskiej mi osoby, która po 
operacji guza mózgu potrzebowa-
ła rehabilitacji. Wszystkie drzwi były 
zamknięte. W Polsce nie rehabilituje 
się osób ze stwierdzonym nowotwo-
rem złośliwym, „nie opłaca się, bo przecież i tak umrą”. Tak, umrą, 
ale dzięki rehabilitacji ostatnie miesiące ich życia mogłyby wyglą-
dać inaczej. Ciężko jest walczyć z chorobą będąc sparaliżowanym 
i przykutym do łóżka. Nadzieja znika, a śmierć bez niej nadchodzi 
dużo szybciej.

Takie smutne doświadczenia powodują, że od razu przewarto-
ściowujemy swoje życie i myślimy o przemijaniu...

TA: To jest oczywiste. Dochodzi do nas wtedy, że przez tyle lat 
bliscy życzyli nam zdrowia, a dla nas był to taki wyświechtany banał. 
Odpowiadamy wtedy: „kasy mi życz, a nie zdrowia”. W momencie, 
gdy poważnie zachorujemy, przypominają nam się te wszystkie 
życzenia „zdrowia” od wujków i dziadków i widzimy jak ono jest 
cenne. Człowiek zdrowy poradzi sobie nawet jak wyląduje na ulicy 
bez pieniędzy. Człowiek chory, przykuty do łóżka marzy, by poczuć 
powiew wiatru na twarzy. Gdy pędzimy zdrowi przez życie proble-
mem staje się chwilowa awaria prądu czy deszcz w dzień, na który 
zaplanowaliśmy grilla. Gdy czuwa się w szpitalu przy chorym ma się 
poczucie winy, że do tej pory takie bzdury zaprzątały nam głowę.

Boi się pani starości?
TA: Nie boję się starości, ale niedołężności. Nie chciałabym być 

ciężarem dla bliskich. Powolutku oswajam starość, ale jestem gdzieś 
pomiędzy. Ani nie jestem już młoda, nie jestem też stara. 

Dobrze czuje się pani w swojej aktualnej skórze?
TA: Mogłabym mieć osiem lat mniej, ale nie z powodu wyglądu. 

Dopiero teraz dojrzałam do niektórych rzeczy i teraz widzę, co mo-

głam wtedy zrobić. Pewne zawodowe szansy są już za mną, ale teraz 
wiem, jak trzeba było tamten czas wykorzystać, a wtedy tego nie 
zrobiłam. Zawsze mówiłam: „już za późno, nie ma sensu już tego 
robić”, teraz powtarzam, „mogłam zrobić to wtedy, teraz już w ogóle 
jest za późno”. Bartek (Bartek Kasprzykowski, partner Tamary – dop. 
red.) przypomina mi wtedy: „ostatnio też tak mówiłaś, może jednak 
teraz zawalcz o to”. A ja nadal nie robię niektórych rzeczy, zwlekam 
i od nich uciekam… Ostatnio sama robiłam sobie bilans i stwierdzi-
łam, że minęło już trochę czasu od moich ostatnich ważnych pro-
jektów. Może czasami dokonywałam złych zawodowych wyborów? 
Może trzeba było inaczej do pewnych rzeczy podejść? Ja nie umia-
łam świadomie pokierować karierą i zabrakło wokół mnie ludzi, któ-
rzy by mi w tym pomogli.

Ale to przecież nie koniec pani kariery?
TA: Nie, absolutnie nie! Dlatego biorę teraz byka za rogi, póki nie 

jest za późno. (śmiech) 

Czego pani w takim razie najbardziej żałuje? A może całkowicie 
inaczej pokierowałaby pani swoim życiem? 

TA: Byłam ofiarą takiego podejścia, które mówi, że trzeba ostroż-
nie dobierać role. Miałam dużo propozycji i odmówiłam osobom, 
którym nie powinnam. Teraz czuje konsekwencje tego. Przeczyta-
łam kiedyś wywiad z Danutą Stenką, która powiedziała, że teraz 
by nie odmawiała. W Polsce trudno jest konsekwentnie kierować 
swoją karierą. Udaje się to nielicznym. Ludzi jest mało, przeważ-

nie w filmach grają ci sami aktorzy, 
a film z punktu widzenia kariery jest 
najważniejszy. Nie oznacza to, że my-
ślę o tym non stop. Ale w momencie 
gdy w kraju pojawia się kryzys, myślę 
sobie, że mogłam wziąć udział w nie-
których programach i zagrać w kilku 
filmach, nawet jeśli moja rola byłaby 
podobna do wcześniejszej. Człowiek 
do niektórych rzeczy musi dojrzeć.

Myśli pani, że młodsze aktorki te-
raz mają łatwiej? 

TA: Na pewno ten zawód jest dość 
brutalny wobec kobiet, które się starzeją. Szybko nadchodzi taki 
czas, że niby się nie zmieniłyśmy, ale szybko minął „ten moment”. 
Jak sobie to uświadomiłam, nie mam jakiś specjalnych oczekiwań 
i napięcia w sobie, że muszę się teraz dobrze trzymać. Przychodzi 
po prostu taka świadomość, że nie będę grała już jakiejś amantki, 
te role są za mną. Teraz raczej mamusie. Chociaż to i tak zależy od 
postrzegania mojej osoby przez tzw. decydentów (śmiech). 

Patrząc na hollywood, tam nawet starsze aktorki mogą dostać 
ciekawe miłosne role. 

TA: Kino jednak kocha młodość… Poza tym ja ostatnio nie gra-
łam jakoś dużo w filmach. Uświadomiłam sobie, że już minęło 10 lat 
jak grałam w „Weselu” (film w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego – 
dop. red.), a ja czuję jakby to było wczoraj. Zagrałam jeszcze w kilku 
filmach, ale już nie tak ważnych. Może trochę tej starości boję się 
w takich kategoriach, że już niektóre rzeczy są za mną, ale nadal 
uważam, że za młodością nie ma sensu sztucznie gonić.

Czyli nie popiera pani ponaciąganych i sztucznie poprawianych 
aktorek, które tracą całą swoją mimikę i stają się mało charaktery-
styczne?

TA: To nadmierne poprawianie się to ogromny błąd systemu. Ak-
torki nie robiłyby tego, gdyby nie było takich oczekiwań. Nie powin-
ny mieć zmarszczek i mają wyglądać dobrze. Ale nie oszukujmy się, 
jak masz 40 lat, to masz i zmarszczki. Ważne jest tylko, żeby były one 
od śmiechu, a nie od goryczy czy złości. Niestety, jest taka presja 
w środowisku aktorów, że nawet w wieku 50 lat musisz być super fit. 
Dziewczyny po ciąży muszą wracać do pracy po dwóch miesiącach 

s
Już niektóre rzeczy są za mną, ale nadal 
uważam, że za młodością nie ma sensu 
sztucznie gonić. Ten zawód jest dość 
brutalny wobec kobiet, które się starzeją. 
W Polsce trudno jest konsekwentnie kierować 
swoją karierą. Udaje się to nielicznym
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Choć jestem otwarta na 
ludzi, nie ufam im zbyt 
łatwo i nie wchodzę 
od razu w głębokie 
relacje. Wyrosłam 
z takiej nastoletniej 
„psiapsiółkowatości”. 
Raczej przeżywam 
wszystko w samotności
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Tamara Arciuch 
Aktorka zadebiutowała na dużym ekranie 
w 1997 r. w filmie Jarosława Żamojdy „Młode 
wilki ½”. Jej najważniejsza rola filmowa to postać 
panny młodej w „Weselu” w reż. Wojciecha 
Smarzowskiego. Znana jest także z wielu seriali 
tj. „Adam i Ewa”, „Niania”, czy „M jak miłość”. 
Przez wiele lat związana była z Teatrem 
Wybrzeże z Gdańska. Aktualnie w Warszawie 
można ją spotkać na deskach Teatru Rampa 
gdzie tańczy w przedstawieniu „Tango Piazzola” 
oraz w Teatrze Capitol w „Drugim rozdziale”. Gra 
tu razem ze swoim życiowym partnerem 
Bartkiem Kasprzykowskim, szczecinianinem, 
którego gościliśmy na łamach Prestiżu w marcu 
2010 roku. Z tego też powodu aktorka kilka razy 
w roku odwiedza Szczecin. A wtedy jej szczecińscy 
fani mogą ją spotkać np. podczas spacerów na 
Wałach Chrobrego. Zapraszamy także na ich 
kolejne wspólne przedsięwzięcie, przedstawienie 
komediowe „Pod niemieckimi łóżkami”, które 
promują w teatrach w całej Polsce. 

po urodzeniu, szczupłe i w super formie, bo od razu jest na nie na-
gonka mediów.

Pani też się temu poddaje?
TA: Trochę tak. Bardzo długo starałam się temu nie poddawać 

i musiałam wytworzyć sobie system obrony. Był moment, że nie 
oceniano koloru moich włosów, czy kolejnej roli, ale moje uczucia, 
życiowe decyzje, czy relacje z moimi dziećmi... Można machnąć 
ręką, gdy ktoś napisze, że założyłam niemodne buty, ale jak w oczy 
bije stwierdzenie, że jestem złą matką, to ciężko nie brać tego do 
siebie. Natworzyło się mnóstwo brukowców, które bez pytania dają 
twoją twarz na okładkę. Internet cały huczy od plotek, więc takie 
życie jest trudne. Pozwoliło mi to natomiast wytworzyć dystans. 

Więc skoro nie przejmuje się pani opiniami, to po co poddawać 
się tej nagonce?

TA: Ponieważ od tego też wiele zależy. Ale poddaję się tej presji 
tylko tyle, na ile to jest konieczne. Nie mogę udawać, że nie funkcjo-
nuję w tej konkretnej rzeczywistości. Jestem aktorką i mój wygląd 
interesuje innych. Jak każda kobieta lubię dobrze wyglądać, ale 
uważam, że w mediach zachwiały się proporcje. Najważniejsza dla 
nich jest metka i torebka – ok fajnie - ale pochylmy się jeszcze nad 
tym, co noszący tą metkę sobą reprezentuje.

Wydaje mi się, że młode pokolenie aktorów całkiem swobodnie 
podchodzi do tych tematów.

TA: Czasami mam wrażenie, że robią wszystko, żeby być na 
świeczniku. Pchają się i mówią jacy są świetni. Ja jestem z pokolenia 
z tak zwanego „rozkroku”. Między komuną, latami 90., a teraźniej-
szością. Moja matura przypadała na lata 90., gdzie nie wiadomo 
było co się wydarzy i jak świat będzie się zmieniał. 

Jest jakaś rola, której by pani nie przyjęła? 
TA: Chyba problemem byłoby dla mnie granie trudnych ról 

z dziećmi. Chodzi mi szczególnie o sceny problematyczne, np. znę-
canie się nad dzieckiem, czy jakaś agresja. Od razu zastanawiała-
bym się jaki wpływ na małego aktora miałaby taka rola. Musiałabym 
wiedzieć, że jest psycholog na planie, że ktoś profesjonalnie dba 
o te dzieci. Bałabym się, że dziecko zostanie trwale skrzywdzone, 
bo przecież nie ma mechanizmów obronnych, tak jak zawodowcy.

Jest pani racjonalna, czy emocjonalna?
TA: Jak się ma dziecko, trzeba być racjonalnym. Może się wyda-

wać, że niektóre decyzje są podejmowane z rozpędu i z serca, ale 
w rzeczywistości są w pełni przemyślane. Zanim podejmę decyzję, 
niemal rozpisuję ją w punktach. Przerobiłam też w życiu wiele rzeczy 
z fachowcem i sama ze sobą. Jak mam problem, nie siedzę i nie 
biadolę, ale szukam rozwiania, żeby poradzić sobie i być w takim 
punkcie, w którym chcę.

Życiowe przejścia na pewno panią ukształtowały w jakiś spo-
sób. Jak pani ocenia swój charakter?

TA: Jestem teraz bardziej asertywna. Lata temu, nawet jak mi się 
coś nie podobało mówiłam „dobrze” i spuszczałam głowę. Na pewno 
mniej przejmuję się drobiazgami i mam większą świadomość ludzi 
i ogarniania świata. Być może wydaje mi się to złudne, że wiem jaki 
jest świat, być może za jakiś czas okaże się, że jest całkowicie odwrot-
nie (śmiech). Generalnie jest we mnie więcej akceptacji w stosunku 
do siebie, świata i ludzi, spokojnie podchodzę do rzeczywistości, nie 
mam wielkich oczekiwań. Wychodzę z założenia, że lepiej przyjem-
nie się zaskoczyć, niż niemiło rozczarować. Choć jestem otwarta na 
ludzi, nie ufam im zbyt łatwo i nie wchodzę od razu w głębokie re-
lacje. Mam sprawdzonych przyjaciół, z którymi dobrze się czuję, nie 
zawieram przyjaźni na chwilę, ale jestem otwarta i życzliwa.

Co najbardziej ceni pani w swoich przyjaciołach?
TA: Nie lubię ludzi zaborczych, którzy anektują mnie i mój świat. 

Którzy muszą być wszędzie ze mną i się obrażają, gdy nie mam chwi-
lowo czasu. To jest dla mnie nie do przyjęcia. Cenię w tych relacjach, 

że są niewymuszone i naturalne. Moi przyjaciele wiedzą, kiedy ich 
potrzebuję i zawsze w trudnych sytuacjach wyciągają rękę. Robią to 
bo chcą, a nie dlatego, że wymogłam coś na nich. Nie wiszę na nich 
i nie zadręczam ich swoimi problemami. Oni na mnie też nie.

Nie ma pani potrzeby, aby czasem się wygadać?
TA: Raczej przeżywam wszystko w samotności. Mam problem, 

żeby obarczać innych moimi sprawami. Wiem, że nie jest to dobre, 
bo człowiek czasem musi się wygadać. Ale zawsze jak jest taka po-
trzeba, to można iść do psychologa. To jest zdrowe. Nie mam takich 
„psiapsiół”, z którymi bym chodziła na kawki i zakupy. Najczęściej 
z przyjaciółkami spotykamy się w domu i razem gotujemy, gadamy, 
śmiejemy się. W taki sposób celebrujemy przyjaźń, nie dzwonimy 
do siebie z byle pierdołą. Wyrosłam z takiej nastoletniej „psiapsiół-
kowatości”. 

Jakie wartości są według pani najważniejsze, aby przekazać je 
dzieciom?

TA: Nie mam rozpisanego planu, jakie mają być moje dzieci. Na 
pewno chciałabym, aby pojęły elementarne zasady uczciwości. Sta-
ram się być z nimi blisko, ale też nie jestem nadopiekuńcza. Dzięki 
silnej obecności w ich życiu od razu widzę, gdy coś się z nimi dzieje, 
gdy mają gorszy dzień. Nie zostawiam tego i staram się, aby umiały 
nazywać swoje stany emocjonalne. Żeby uświadomiły sobie, co ich 
denerwuje i wykształciły sobie samoświadomość. To nie jest łatwe, 
bo i dorosły człowiek nie zawsze to potrafi. 

Jaką będzie pani teściową?
TA: Zależy od synowej... (śmiech). Trudno gdybać… Widzę wady 

jakie mogą mieć moi synowie, więc na pewno nie będę mówiła, że 
mój synuś jest najpiękniejszy i  najmądrzejszy, a ty babo masz spro-
stać, żeby dostać ten skarb. Chcę ich wychować, żeby mieli partner-
ski stosunek do swoich przyszłych kobiet. Żeby byli oparciem dla 
nich i umieli patrzeć na człowieka, a nie starali się tylko, żeby „ich” 
było na wierzchu. Dobrze, jeśli będą umieli zawalczyć o swoje, ale 
to jest trudne, bo czasami asertywność i empatia się wykluczają.
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Spokojnie podchodzę 
do rzeczywistości 
i ludzi, nie mam 
wielkich oczekiwań. 
Można machnąć ręką, 
gdy ktoś napisze, że 
założyłam niemodne 
buty, ale jeśli piszą, że 
jestem złą matką, ciężko 
nie brać tego do siebie
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Łona i Webber, czyli Adam Zieliński i Andrzej Mikosz, jeden z najbardziej popu-
larnych hip hopowych duetów w tym kraju, a także przykład długoletniej męskiej 
przyjaźni. Kilka świetnych albumów na koncie ze „złotym” „Cztery i pół” na czele, 
masa koncertów, tysiące fanów i zero skandali. I tak od 1996 roku do dziś.
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ie przypominają stereotypowych polskich 
artystów hip hopowych. Nie obwieszają 
się łańcuchami, nie noszą dresów, nie ma 
tu szpanu drogimi autami, brakuje tła z wi-
jącymi się skąpo ubranym dziewczętami. 
Łona nie rymuje o życiu na ulicy, niechęci 
do policji, nie pręży swojego hip hopowe-
go ego, nie rozlicza się z „trudną” przeszło-

ścią. Jest spadkobiercą Młynarskiego i kabaretu Starszych Panów, 
najlepszych polskich tekściarzy. Bawi się słowem inteligentnie, nie 
brakuje mu dystansu i poczucia humoru, jest uważnym obserwa-
torem życia społecznego. Z wykształcenia radca prawny, pracuje 
w zawodzie. Godzi obie profesje.

– Te dwa biegunowo różne światy da się – przy odrobinie szczę-
ścia – połączyć, mimo że to czasem szalenie trudne – wyjaśnia. – Lu-
dzie łączą ze sobą gorsze rzeczy i jakoś z tym żyją. Ani mi się śni 
rezygnować z czegokolwiek.

Muzycznie w tym duecie, też jakby wbrew schematowi. To, co 
na albumach produkuje Webber, na koncertach otrzymuje drugie 
życie. Duetowi towarzyszy zespół The Pimps złożony z równie wy-
trawnych muzyków. Jest jeszcze „trzeci człowiek” w tym duecie. To 
Jacek Markiewicz zwany Rymkiem, koncertowy wodzirej, barwna 
postać… 

– On ma jedną zasadnicza cechę – jest genialny. To czyni go spi-
ritus movens wielu spraw, które się dzieją z naszym udziałem – tłu-
maczy Łona. – Potrafi mnie czasem tak zaskoczyć tym, co mówi do 
publiczności podczas koncertów, że tylko staję jak wryty i nie wiem 
co powiedzieć… Dobrze chociaż, że pamiętam jak zacząć następny 
numer.

– Obecnie Rymek to nie tylko hypeman, ale także i redaktor na-
szego flagowego programu „Wyjaśniamy, objaśniamy”, gdzie wcie-
la się doskonale w swoją rolę, by wyjaśnić i objaśnić wszelkie wątpli-
wości naszych słuchaczy – dodają obaj panowie.

INTeReS PRAWIe RODZINNy

Krótkie filmiki w których Łona, Webber i Rymek w żartobliwy 
sposób „wyjaśniają i objaśniają” wiele zagadnień dręczących ich 

fanów (np. ten, że Szczecin leży nad morzem), oryginalne teledyski, 
do których w charakterze aktorów zatrudniają swoich znajomych – 
wszystko to powstaje w ich głowach i wypuszczane jest pod szyl-
dem „DobrzeWiesz” – labelu, który sami prowadzą. 

– Większość z tych rzeczy, które robimy pochodzi od nas. Co nie 
zmienia faktu, że bardzo często korzystamy z pomocy chłopaków 
z Black Solid Pictures, czyli Sebastiana Muchy i Remigiusza Pilawki, 
bardzo pomaga nam też Adam Barwiński. Warto też tutaj dodać 
udział niezastąpionego Rymka, z którym dopieszczamy każdy po-
mysł – wyjaśniają.

Marka „DobrzeWiesz” to gwarancja niezależności i robienia tego, 
na co ma się ochotę (ostatnio promocja folkowych Bubliczek). To 
też stawia naszych bohaterów poza schematycznym myśleniem 
o tzw. gwiazdach hip hopu. Sami nagrywają, sami się wydają, sami 
promują… z pokoju Webbera w rodzinnym domu, gdzie „Dobrze-
Wiesz” się narodziło (ówczesna nazwa „W domu Andrzeja Studio”) 
po tegoroczna Złotą Płytę zdobytą za album „Cztery i pół”.

– To niekwestionowany dowód na to, że jest te naście tysięcy 
osób, które nas słucha i lubi – stwierdza Webber. – Także ludzie, 
którzy przychodzą na nasze koncerty, są na to dowodem, a mamy 
naprawdę świetnych fanów, którzy towarzyszą nam na koncertach 
od lat. To znaczy dla mnie bardzo wiele. Kiedyś miałem taką wizję, 
że fajnie byłoby żyć tylko z muzyki; z czegoś, co daje satysfakcję. 
W pewnym sensie się to ziściło w dużej mierze, moja praca poza 
robieniem muzyki jest bardzo bliska muzyce.

POPULARNI I SWOBODNI

Konsekwencja, praca, talent no i przyjaźń trwająca od lat 90. Wy-
gląda to na sukces, a za sukcesem idzie popularność. 

– Chwalić Boga, nie jest to odczuwalne poza koncertami, gdzie 
naturalną sytuacją jest to, że ludzie chcą z nami pogadać. Po ulicach 
natomiast chadzamy swobodnie – próbuje rozwiać wątpliwości 
Łona. 

Webber ma jednak odmienne zdanie. – Ja się z tym nie zgadzam – 
śmieje się. – Zdarza mi się spotkać z objawami popularności, zwłasz-
cza po ostatniej płycie. Być może bardziej to teraz odczuwam, gdyż 
wcześniej stałem raczej z boku, rzadko się pokazywałem np. w tele-
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dyskach. Nie jest to na szczęście na taką skalę, jaką miałem kiedyś 
okazję zaobserwować w przypadku osób naprawdę popularnych. 

– Oczywiście popularność jest miła, ale w gruncie rzeczy chyba 
nic nie znaczy, kiedy człowiek staje, że tak powiem, sam na sam ze 
swoim dziełem. Wtedy to w niczym nie pomaga, bardziej nawet 
przeszkadza w myśleniu i robieniu czegoś twórczego. – kontynuuje 
Łona.

– Są ludzie których to jednak łechta – podtrzymuje swoje zdanie 
Webber.

 – Nie przypominam sobie, żebym miał ich płyty w domu – śmie-
jąc się wyczerpuje temat Łona.

LUDZIe Z MIASTA

Popularność, sukces a jednak skromność i żadnego spięcia. Oka-
zuje się, że na taki stan rzeczy ma również wpływ miejsce, w którym 
nasi bohaterowie mieszkają – Szczecin. 

– Odnoszę wrażenie, że podchodzimy do tematu kariery czy 
osiągnięcia sukcesu z nieco większym luzem, w swoim niewy-
muszonym i nieśpiesznym tempie. I chyba w szerszej perspekty-
wie wychodzimy na tym lepiej – tłumaczy wpływ miasta na pracę 
Łona. 

A Webber dodaje: – Być może jest to spowodowane wielkością 
miasta. Wiadomo, że w Londynie czy Warszawie życie toczy się 
o wiele szybciej, choć znam w stolicy rdzennych warszawiaków, 
którzy podzielają szczeciński styl pracy. I chyba dlatego się z nimi 
lubimy.

Szczecin jest ważny, choć obaj panowie mają nieco odmienne 
zdanie na jego temat.

– Bardzo lubię to miasto i dobrze mi się tu żyje, ale tendencja jaką 
obserwuję przez ostatnich kilka lat jest niepokojąca. Wiele osób 
opuszcza granice tego miasta, głównie w poszukiwaniu lepszej 
edukacji lub pracy. Przydałby się jakiś wyjątkowy ośrodek eduka-
cji na skalę ogólnopolską, nie wiem, może korzystający z zasobów 
uczelni berlińskich? – zastanawia się Webber. 

– Zawsze byłem niepoprawnym optymistą jeśli chodzi o Szczecin, 
bo tu jest po prostu moje miejsce do życia – podejmuje dyskusję 
Łona. – Szczecin wcale nie przeżywa kryzysu, z wielką przyjemnością 
na przykład obserwuję bujny rozwój branży IT. Jeśli chodzi o wyda-
rzenia kulturalne to oczywiście taki Wrocław, Kraków czy Warszawa 
oferują ich więcej. Jeśli chodzi o nocne życie – wymienione miasta 
górują nad nami bogactwem oferty. Ale Szczecin się rozwija, co wi-
dać najlepiej, gdy się stąd wyjeżdża – ja pamiętam jeszcze, jak to 
było kiedy nikt tu na nic nie chodził, a dzisiaj na ciekawe rzeczy nie 
można dostać biletów. Poza tym umówmy się, to tu są najlepsze 

„hulany”, to tu najchętniej witam świt. I odnoszę wrażenie, że wiele 
osób podziela moje zdanie.

ZWIąZeK Z ROZSąDKU

Łona i Webber obalają kolejny schemat, że pracy nie można łą-
czyć z życiem prywatnym. Są dobrym przykładem, że jedno idzie 
w parze z drugim.

– Staram się nie wychylać z czymś, co by się mi samemu nie po-
dobało, jestem dosyć krytyczny wobec siebie – mówi Łona o swoich 
relacjach z Webberem. – Gdybyśmy pracowali osobno pewnie nie 
byłbym dla siebie tak surowy, ale świadomość, że jest jeszcze drugi 
człowiek, który tego słucha, mocno mnie dyscyplinuje. W przypad-
ku naszych prywatnych relacji to, jeśli spojrzymy na nieco bardziej 
medialne przypadki szorstkiej męskiej przyjaźni, vide Miller i Kwa-
śniewski, to zdaje się, że nieźle nam idzie. U nas nawet burzliwe 
konflikty kończą się porozumieniem. Na koniec zawsze wygrywa 
zdrowy rozsądek.

Łona i Webber poznali się w 1996 roku: Łona 
rapował na żywo w audycji radiowej WooDoo, 
Webber grał w zespole Element. Wkrótce do życia 
został powołany projekt hip hopowy Wiele C.T. 
z którym nagrali materiał „Owoce miasta” (1999). 
Dwa lata później światło dzienne ujrzała 
debiutancka płyta duetu pt.„Koniec żartów”. Jak 
dotąd największym ich sukcesem jest zeszłoroczny 
album „Cztery i pół”, który otrzymał status Złotej 
Płyty. Obaj panowie zostali zaproszeni przez 
szczeciński Teatr Polski do współpracy przy 
inscenizacji „Balu manekinów” Brunona 
Jasieńskiego. Łona napisał teksty piosenek 
a Webber zajął się oprawą muzyczną. Ponadto 
Łona na stałe współpracuje z Ośrodkiem Monaru 
w Babigoszczy, gdzie prowadzi warsztaty 
z art.-terapii. 11 czerwca odbędzie się premiera 
pierwszego DVD duetu zarejestrowanego w tym 
roku podczas koncertu w studiu radiowym S-1 
w Szczecinie.
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Centrum handlowe 
wchłonęło kwartał miejskiKULTOWE ABCadło

zisiaj coraz częściej słychać określenie, że to 
radio kultowe. 

- ABC było pierwszym radiem, całkowicie 
wolnym od polityki. Nie byliśmy ani biali ani 
czerwoni. Nie nadawaliśmy też według narzu-
conego formatu – wyjaśnia Małgorzata Ole-
nijczak, organizátorka obchodów. - Początek 
lat 90. to czasy kiedy rodziła się wolność. To 

było słychać w audycjach. Nie oddzielaliśmy się barierą od słucha-
czy, drzwi radia były zawsze otwarte, nie było czegoś takiego jak 
cenzura. Ludzie dosłownie wchodzili i wychodzili. Być może na taki 
stan rzeczy miało wpyw to, że nie było wtedy internetu i telefonów 
komórkowych. Na pewno chodziło o atmosferę, która panowała 
w czasie tworzenia audycji  i o muzyke ndawaną pzrez fantastycn-
zych DJ’ów.

ABC narodziło się 13 czerwca 1993 roku. Tego dnia na antenie 
pierwsze słowa wypowiedział Robert Nowak. W Szczecinie roz-
poczynała się era klubbingu, powstawały nowe lokale i nowe im-
prezownie. Z jednej strony tryumfuy święciła nowa odmiana rocka 
- grunge i szczecińska gwiazda Hey, z drugiej barwne imprezy tech-
no i house. Radio ABC samo mające młodą załogę doskonale wpa-
sowało się w klimat młodego pokolenia. M.in. dlatego, że aktywnie 
uczestniczyło w imprezach, bawiło się ze słuchaczami, słowem kibi-
cowało obyczajowej rewolucji. 

- Doskonale wpisaliśmy się w ducha czasów – ocenia Artur „Ta-
tinek“ Szyszkowski, jeden z głównych „głosów“ ABC. -  MTV była 
wtedy stacją muzyczną z prawdziwego zdarzenia, na której hulały 
takie programy jak legendarne „120 Minutes“, świat usłyszał o Ni-

rvanie, a radio to nie była puszka z komputerem i dwiema osobami. 
ABC po radiu AS była pierwszą prywatną stacją, która wyszła do 
ludzi. Tworzyło ją kilkadziesiąt osób, większość z nich to pasjonaci. 
Audycje były tworzone na żywo, łącznie z nocymi wydaniami. Wkła-
dalismy w to serce, a słuchacz był najważniejszy. Kiedy na początku 
tego stulecia reaktywowaliśmy ABC, to tylko dlatego, że brakowało 
nam tej energii, tego szaleństwa i umówmy się - bardzo dobrej mu-
zyki – ocenia popularny „Tatinek“.

Stacja nadawała na częstotliwości 98,4 FM. Trzykrotnie zmieniała 
siedzibę. Pierwsza była przy ul. Mazowieckiej, kolejna Małopolskiej, 
a ostatnia przy Bogusława. Niestety nie wytrzymała zmian na rynku 
radiowym dokonywanym przez wielkie koncerny medialne. W 2005 
roku została wykupiona przez RMF Maxx.

W RyTMIe MIASTA

To jemu przypadł zaszczyt, ale i odpowiedzialność wypowiedze-
nia pierwszych słów na antenie Radia ABC. Był 13 czerwca 1993 
roku. Potem przez kolejne 12 lat, do zamknięcia był głównym gło-
sem stacji, a dzisiaj jej legendą. Robert „Siwy“ Nowak, obecnie 
dziennikarz Dublin City FM.

Co dziś znaczy dla Ciebie ABC?
Wszystko! (śmiech)
A szerzej?
ABC to dla mnie lata najlepszych działań - zarówno jako DJ-a,  

prowadzącego, dziennikarza i wreszcie jako szefa muzycznego. To 
ostatnie napawa mnie dumą, bo przez całe lata mej pracy w radiu, 
chciałem być tym, który odpowiada za muzykę na antenie.

d
AUTOR: DANIEL ŹRóDLEWSKI, MARCIN GOŁąB

Chyba nie ma w Szczecinie rozgłośni, która wzbudzałaby tak wiele emocji. Radio ABC 
kształtowało gusty muzyczne, brało udział w koncertach i imprezach, kibicowało obycza-
jowej rewolucji Szczecina. Mija właśnie 20 lat od jego powstania

Robert „Siwy” Nowak
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I udało się. ABC ceniło się za muzykę albo inaczej - za ludzi ko-
chających muzykę. Od początku było czymś więcej niż komercyjną 
stacją radiową - to był raczej kochany od pierwszego usłyszenia 
przyczółek pozytywnych wibracji. Ale jak je określić? 

Myślę, że kiedy szefowałem muzycznie, rozgłośnia miała swoją 
siłę przebicia dzięki DJ-om, którzy współtworzyli program radia. 
Owszem, w ciągu dnia muzyka na antenie była wypadkową naszych 
wspólnych zainteresowań. Nazywaliśmy to „Rytm Miasta”. To był 
rytm miasta, które otwarte jest na nowinki dźwiękowe, jednocze-
śnie doskonale zna swoje korzenie. Nieprzypadkowo wieczorami 
pojawiali się DJ-e, którzy swoją renomę osiągali grając w klubach 
- ich audycje autorskie to takie właśnie klubowe granie z domiesz-
ką informacji i historii danych klimatów muzycznych. Gęsto i często 
wrzeszczałem na niektórych, by zmobilizowali się „słownie” do pro-
gramu (śmiech), ale z drugiej strony miałem też świadomość, że ich 
siła tkwi zupełnie gdzie indziej. Bo siłą tego radia była muzyka!

- Dzisiejszy obraz Radia ABC, pojęcie ABC crew, wyraźnie pokazu-
ją, że to było czymś znacznie więcej niż tylko pracą… Zresztą trudno 
chyba stwierdzić, że radiowiec to zawód… to co najmniej pasja.

Czy spotkałeś w swoim życiu kogoś, kto po 23 latach nadal 
z uśmiechem na ustach idzie do pracy? A mnie się to ciągle zda-
rza! Owszem, patrząc na to z punktu widzenia np.liczby dyżurów na 

antenie, godzin spędzonych w studio, no i zarabianych pieniędzy, 
można powiedzieć, że „pracowałem”. Tyle tylko, że przy okazji i na-
dal, ja to ciągle kocham! A, że to miłość po grobową deskę niech 
świadczy fakt, że aby móc być na dublińskiej antenie to ja płacę 
rozgłośni (śmiech)! A poważnie: po latach widać, że sporo z nas tak 
przesiąkło tymklimatem, że nie sposób oderwać ich od mikrofonu. 
Mimo, że minęły dwie dekady utrzymujemy ze sobą jakiś kontakt 
i wiem, że sporo osób z tamtej ekipy nada jest „w zawodzie”. Miałem 
zaszczyt, nie boję się tego górnolotnego słowa, poznać DJ-ów, mu-
zyków, którzy byli fachowcami w tym co robią, jak grają. Dzięki nim 
radio osiągnęło w tym czasie takie notowania słuchalności...  

„Siwy dym” nieprzerywalnie dymi. Dziś audycję można usłyszeć 
na antenie dublińskiego radia. Coś ze szczecińskiego abecadła 
w tym zostało?

To mi już chyba zostanie do końca życia - myślę tu ogólnie o ra-
diu... Gdybym miał powiedzieć co jest ze mną do tej pory to... „Siwy 
dym” To program, który jest „dźwiękowym widzimisię Siwego w da-
nym dniu”.To miszmasz muzyczny piosenek, które poznałem 20 lat 
temu i tych, które usłyszałem w ubiegłym tygodniu... Ta audycja jest 
ze mną nawet tutaj, w Dublinie, na antenie Dublin City FM. Różni 
się delikatnie od jej szczecińskiego wcielenia (ponieważ program 
kierowany jest do Polaków mieszkających w Irlandii, skupiam się 

głównie na polskiej muzyce), niebawem jednak pojawi się w pełnej, 
międzynarodowej... Czekaj! Nie! Tym razem nie mogę powiedzieć 
„na antenie”, bo rzecz dziać się będzie w sieci. Świat się rzeczywiście 
zmienia, media ulegają przeobrażeniom i... nic tego nie powstrzy-
ma. 

- Teraz trochę banalnie… ,ale to pytanie do każdego kto miał do 
czynienia z anteną na żywo: najbardziej pamiętana wpadka.

- Nigdy nie zapomnę, jak po jakimś graniu do białego rana w ja-
kimś klubie, pakowałem szybko płyty do torby, biegiem do auto-
busu, tak, by zdążyć na szóstą do radia. Musiałem być punktualnie, 
bo serwis leciał z satelity i musiał się pojawić. Autobus dojeżdża na 
przystanek, biegnę do budynku, otwieram drzwi, wciskam kod alar-
mu, wpadam do studia, „hebel“ w górę i.... w tym momencie star-
tuje serwis. Zdążyłem! Ustawiam pierwszą piosenkę, sprawdzam 
mikrofon - wszystko „gra i buczy”. Serwis się kończy, a ja podnoszę 
„hebel“ mikrofonu i mówię - „Dobry wieczór Państwu!”... Sekunda 
konsternacji i... „Oczywiście dla kogo to nadal Dobry Wieczór to 
życzę nadal udanej zabawy, tymczasem dzień dobry!”.  Swoją dro-
gą przez te wszystkie lata tylko przez miesiąc w sumie byłem od-
powiedzialny za tzw. poranki. Szefostwo wiedziało, że jestem po 
prostu nocnym Markiem i nie ma sensu bym budził ludzi, kiedy tak 
naprawdę najchętniej położyłbym się spać…

Gieno Mientkiewicz

Bogna Czałczyńska

Michał Elmerych
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Masz świadomość, że tworzyłeś kultową audycję w kultowym 
radiu?

- „ABec“ kultowy?! No proszę, po latach okazuje się, że udało 
nam się jednak stworzyć coś niezwykłego! Fakt, że już teraz, czasem, 
w trakcie rozmów, wspominek, pojawiają się porównania, odnie-
sienia. Poprzeczka była podniesiona wysoko i to ABC ją podniósł! 
Szkoda, że nie wszystko udało się do końca... Brakowało jeszcze 
powiedzmy roku, żeby to radio odniosło sukces również na polu 
finansów, stając się samowystarczalną jednostką. A wtedy... ciągle 
mieszkałbym i pracował w najpiękniejszym mieście na ziemi:) 

LUDZIe ABC

Gieno Mientkiewicz, prezenter muzyczny Radia ABC, obecnie 
odkrywca i  producent polskich serów ogrodowych.

ABC? To radio, w którym poczułem się radiowcem. Za kolegów 
i koleżanki miałem świetnych fachowców, dla których byłem partne-
rem. „Nadredaktorzy” okazali się przystępnymi ludźmi, co pozwala-
ło się rozwijać. I chciało się rozwijać. Miałem dużo szczęścia, że nie 
musiałem się utrzymywać z pracy w radiu, więc moje podejście było 
na luzie. Pracowałem, bo jednak tak to nazwę, we wszystkich trzech 
„abecowych” adresach. Uwielbiałem to, bo jestem zawsze łasy na 
muzykę, a radio, nawet poza antenowo to prawdziwe skrzyżowa-
nie dróg, ludzie, ich gusta, ich kolekcje, fascynacje, byłby dla mnie 
bezcenne. Może dlatego moja podręczna płytoteka to skromne 5 
tysięcy płyt ..., a może więcej.

Bogna Czałczyńska, Fundacja Czas Dialogu, w Radiu ABC pro-
wadziła audycję turystyczną.

W Radiu ABC panowała wielka spontaniczność ludzi, którym się 
bardzo chce. To była bardzo kreatywna, pulsująca energią grupa 
młodych ludzi, którzy robili lokalne radio dedykowane mieszkań-
com miasta. Radio ABC zniknęło zmiecione przez sformatowane 
projekty, w których wszystko jest oczywiste i skierowane do okre-
ślonej grupy odbiorców. Dla twórców Radia ABC odbiorcami byli 
mieszkańcy Szczecina. Ja najbardziej pamiętam to Radio z Mało-
polskiej - tam ciągle ktoś wchodził i wychodził; dziennikarze, ra-
diowcy, goście programu, wygrani po swoje nagrody, koleżanki, 
sympatycy...Właściwie trudno było się zorientować kto jest kim, 
i kto pracuje, jaka jest hierarchia. To właściwie działało bez hierar-
chii, bo wszystkim zależało, żeby było dobrze.

Michał elmerych, dziennikarz Radia ABC, obecnie Focus historia.
Co rano robiłem reporterskie relacje o tym co słychać było w nocy 

w izbie wytrzeźwień. Było dużo śmiechu, także i wtedy kiedy pod-
czas Sportowego Studia Radia ABC Artur „Zwierzak” Bursakowski, 
podgryzał mi trzymaną w ręku pizzę, którą jadłem między wejścia-
mi. Skończyło się antenową wpadką, bo ze śmiechu nie mogłem 
wymówić nazwiska jednego z trenerów. Ale że ludzie byli świetni, 
to pracowałem dalej.

Inga Kurek - Baranowska, Dom Kultury „Słowianin”
Byłam wierną słuchaczką „abeca”, ale nie tylko słuchałam ale 

można było i mnie usłyszeć - regularnie pojawiałam się na ante-
nie jako gość. Doskonale pamiętam niezwykłą atmosferę panująca 
w redakcji i przede wszystkim ludzi ją tworzących. Uwielbiałam au-
dycje Zbyszka Uciechowskiego, „Tatinka” i „Siwego”. Ten ostatni był, 
bodajże, pierwszym w historii poborowym odrabiającym służbę 
wojskową w instytucji kultury (red. Dom Kultury Słowianin), o co sta-
raliśmy się nawet na szczeblu centralnym, w Warszawie. Od czasów 
„Siwego” to już była częsta, zwyczajowa, praktyka. Przetarł szlak. 
Niestety, zmuszona byłam Go wyrzucić, bo po nocnych audycjach 
odsypiał w Słowianinie zarwane noce. Na szczęście ostatnie miesią-
ce odsłużył w stacji pogotowia przy ulicy Mazowieckiej, dokładnie 
w pierwszej siedzibie Radia ABC. Miał bliżej.

Święto radia
Obchody 20 - lecia powstania Radia ABC, 
zainicjowane i organizowane przez dziennikarkę 
stacji, wieloletnią szefową newsroomu Małgorzatę 
Olejniczak, zapowiadane są jako interdyscyplinarny 
festiwal - 15 czerwca 2013 w Hormonie, Elefunku 
oraz na Łasztowni w ramach Szczecin United 
Festival - odbędą się spotkania z ludźmi radia, 
imprezy muzyczne, koncerty i wystawy. W ramach 
akcji „Jingiel abeca” w kilkudziesięciu miejscach 
miasta (knajpy, kina, galerie handlowe) usłyszymy 
niezapomniane sygnały dźwiękowe Radia ABC. 
Kolejnym punktem programu będzie projekcja 
fragmentów powstającego filmu dokumentalnego 
„Siwy dym”, czyli opowieści o rozgłośni widzianej 
przez pryzmat życiowych doświadczeń Roberta 
„Siwego” Nowaka - jednej z najbardziej 
pamiętanych twarzy, a właściwie głosów Radia ABC. 



Angielskie powiedzenie mówi: „Masz zmartwienie? Załóż ciasne 
buty!”. Dziś, dzięki młodemu projektantowi ze Szczecina nabiera no-
wego znaczenia, a można je sparafrazować tak: masz zmartwienie? 
Załóż buty od Piniaka! Nie będą uciskać, ale swoją formą i tak odwró-
cą uwagę od choćby największego zmartwienia.

rzemysław Piński vel Piniak, szczecinianin, rocz-
nik 1986. Studiuje wzornictwo na warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, tworzy na pograniczu 
sztuki i mody, a zaczynał w szczecińskiej Fanfa-
ronadzie. Dziś jest wziętym, coraz bardziej roz-
poznawalnym (nie tylko dzięki intrygującemu, 
zakręconemu, niczym u Dalego czy Malczewskie-
go, wąsikowi) projektantem niezwykłych butów 

i stylizacji. Jego obuwie to prawdziwe dzieła sztuki. Na pierwszy 
rzut oka trudno stwierdzić, czy to galeryjne eksponaty czy zwykłe, 
choć piękne, przedmioty użytkowe. 

– Nie traktuję i nie chcę by ktoś traktował je, jako niedotykalny 
i przykurzony przedmiot, wpadam w euforię, gdy zobaczę je na 
czyichś stopach! – mówi Przemek Piński. 

But stał się także głównym bohaterem jego animacji i fotografii, 
w urzekających kolorystyką i formą martwych naturach zastępują 
kiczowate kiście winogron czy zdobne wazony. 

Ekstrawaganckie wzory, odważne kolory, naturalna skóra, wyraź-
ne ślady ręcznej roboty i przede wszystkim unikatowy charakter – 

rocznie Piniak tworzy tylko kilkanaście par. 
– Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie. Chcę poznać 

zamawiającego, najlepiej przy kawie. Podczas spotkania potrafię 
ocenić ekspresję czy charakter rozmówcy i… dopasować doń ory-
ginalne, adekwatne obuwie – opowiada.

Jakaś filozofia? Nie! Skromnie ale pewnie, przyznaje, że to po 
prostu buty! Wykonane zgodnie z wielowiekową, konserwatywną 
szewską sztuką, by nie rzec pasją. Inspirowane tradycją, z nutą nie-
pokornych współczesnych odniesień. Na blogu Przemka czytamy, 
jedną z recenzji jego twórczości: Buty Piniaka są jakby niezdecy-
dowane. Robią krok w którymś kierunku i zanim uda się określić 
dokąd zmierzają, mylą trop. To, co miało być historią staje się przy-
szłością. Nowoczesna forma powstaje na najbardziej tradycyjnym 
szewskim kopycie, pomiędzy nim i końcowym efektem mieszczą 
się lata zrealizowanych wzorów i rozpoczynają się pomysły, których 
jeszcze nikt nie ma. 

Na pytanie czy można potraktować buty jako sedno stylizacji, 
dopasować do nich kreację, zdecydowanie zaprzecza:

– Na konkretną stylizacje należy spojrzeć jedynie jako na całość. 

LUDZIE
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Choć w przypadku jego projektów problemu nie ma. Do bu-
tów Piniaka można dodać cokolwiek. Wyciągnięte z targu starocie 
lub wycięte z nowego swetra skrawki. Nie trzeba mieć specjalne-
go planu. One są gotowe przyjąć wszystko. Są, jak mówi, wisien-
ką na torcie, którym powinien być nasz (smakowity?) wizerunek. 
Para butów „od Piniaka” kosztuje ok. 500 – 600 złotych, produkcja 
jednej pary to nawet 2 tygodnie. Artysta marzy, by jego projek-
ty, stanowiące dużą kolekcję, były szeroko dostępne, ale na razie 
skupia się na indywidualnych zleceniach. Buduje swoją markę… 
i czeka na zamówienia od szczecinianek!

Blog Przemka Piniaka: www.piniaklab.blogspot.com
Jego buty i przede wszystkim kontakt można odnaleźć na fun 

page’u w portalu społecznościowym www.facebook.com
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artyna, dwudziestolatka, Dominik starszy 
o trzy lata. Uśmiech rzadko schodzi im 
z twarzy. Gdy idą ulicami trudno ich nie 
zauważyć. Wyróżniają się ciemnym kolo-
rem skóry. 

– Czasem ktoś coś krzyknie głupiego 
w naszym kierunku – mówi Dominik, ale 
jak twierdzi uodpornili się na to. Mają 

dystans i potrafią się śmiać z wielu sytuacji: – Np. gdy miałem 10 
lat i szedłem przez podwórko, jakaś starsza pani darła się do mnie 
„Aaaantychryst“! – opisuje jedną z sytuacji. 

Akurat wtedy odgrywał jedną z głównych ról w teledysku Arki 
Noego do utworu „Taki duży, taki mały może świętym być“. W prze-
braniu aniołka.

– No, ale często jest też życzliwe zaciekawienie – dodaje Domi-
nik. – Pytają się mnie – skąd jesteś? No to wyjaśniam: tata pochodzi 
z Zairu, a ja jestem ze Szczecina. 

MUZyCZNA RODZINA

W zasadzie byli skazani na muzykę. Babcia od strony mamy śpie-
wała w zesple kaszubskim, a dziadek grał na organach. Kolejne 
pokolenie już całkowicie oddało się muzyce. Mama – Izabela jest 
pianistką, uczy gry na fortepianie w szkole muzycznej. Ciocia Jola 
to Jolanta Szczepaniak, znana wokalistka jazzowa. Ciocie – Danuta 
i Barbara są skrzypaczkami, a wujek Janusz jest księdzem grającym 
na trąbce. Nic więc dziwnego, że mała Martynka i Dominik trafili do 

szkoły muzycznej. Ona zaczęła od klasy fortepianu, potem był flet 
poprzeczny i wokal. Teraz od jesieni chce się uczyć na Akademii 
Sztuki. Dominik rozpoczął edukację muzyczną od gitary, którą za-
mienił na perkusję. Był nawet w Big Bandzie, który jednak zamienił 
na rockowe granie. 

LePSZe NARTy OD NAGRANIA

Najważniejszą przygodą w ich życiu była jednak Arka Noego. 
Trudno się dziwić – zespół jest prawdziwą gwiazdą, 

Martyna i Dominik trafili tam dzięki mamie, która śpiewała w ze-
spole Deus Meus razem z rodziną Pośpieszalskich i Mietkiem Szcze-
śniakiem. 

– W 1996 roku pojechaliśmy do Ludźmierza, na spotkania muzy-
ków chrześcijańskich. Tam pojawił się Robert Friedrich, twórca Arki 
Noego – opowiada Martyna.

Arki jeszcze nie było w planach, ale nawiązała się znajomość. 
W 1999 roku katolicki program w TVP Ziarno zamówił utwór z oka-
zji pielgrzymki papieża. Powstał przebój „Tato“, a wraz z nim Arka 
Noego.

– To jeszcze było bez nas. Ale po nagraniu tego utworu do mamy 
zadzwonił Robert i trafiliśmy do Arki – wspomina Martyna.

Zespół szybko zrobił furorę. Podział ról był prosty – muzykę i tek-
sty tworzą dorośli, a dzieci śpiewają. 

Skład mógł budzić zdziwienie. Robert Friedrich, pseudonim Litza 
to lider popularnej rockowej Luxtorpedy, członek Kazik na Żywo. 
Przed Arką grał m.in. w heavy metalowym Acid Drinkers („Kwasopij-
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„Tato“, „A gu gu“, „Taki duży, taki mały“ – chyba większość kojarzy przeboje Arki Noego, 
zespołu wokół którego pod koniec lat 90. wybuchło prawdziwe szaleństwo. Jej gwiazda-
mi byli wtedy mali szczecinianie – Martyna i Dominik. Dzisiaj mają już własny zespół.
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Bogactwo przyrody- 6 ha terenu zielonego

Restauracja, sala: klubowa, kominkowa, szafirowa

Organizacja wesel, ślubów cywilnych w plenerze, 
konferencji oraz imprez okolicznościowych

Strefa Spa: basen, sauna sucha, sauna infrared, jacuzzi, 
grota solna, Viridis Spa (Ajurweda, Hammam itd.)

Aktywności: sala fitness, minigolf, kort tenisowy

Dworek nad Regą, Nowielice 72-320 Trzebiatów
hotel@dworek-rega.pl, tel. +48 91 38 70 687, +48 602 645 644
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cy“), czy też death – trashmetalowym Creation of Death. W połowie 
lat 90. przeszedł dwie operacje serca, po których zaangażował się 
w nurt muzyki chrześcijańskiej razem z kolegami z innych kapel – 
Armii czy Houk. Wspólnie stworzyli muzyczne zaplecze Arki. A ich 
dzieci zostały wokalistami.

– Przyjeżdżaliśmy na nagrywanie płyty, nie było wcześniej prób. 
Piosenek uczono nas na miejscu. Bardzo szybko szło – opowiada 
Martyna.

Nagrywanie z dziećmi – choć wdzięczne, to jednak nie było pro-
ste zadanie. – Kiedy nagrywaliśmy płytę w Wiśle, dzieci, które nie 
nagrywały mogły jeździć na nartach. Pamiętam, że wtedy nikt nie 
chciał nagrywać. Zrezygnowałem z jednej zwrotki, żeby pojeździć 
na nartach – śmieje się Dominik.

Płyty Arki Noego biły rekordy sprzedaży, a zespół jeździł w trasy. 
– Latem jechaliśmy w dwie trasy, bywało też, że mieliśmy dwa 

koncerty w ciągu dnia. Na początku jeździły z nami mamy, ale trud-
no im było to ciągle ogarnąć, nie miały sił, doszły zatem opiekunki 
– mówi Dominik. 

Koncertowali głównie w Polsce, ale odbyli też dwie trasy po USA, 
po Ukrainie, odwiedzili papieża w Watykanie. Dominik zakończył 
swoją przygodę w 2002, a Martyna w 2005 roku. 

TeRAZ CZAS NA ChARLIe

Co w nich pozostało z Arki Noego? Z tekstów, które śpiewali?
– Jestem wierząca, chodzę do kościoła – deklaruje Martyna. Do-

minik już trochę inaczej widzi świat: – Do kościoła nie chodzę. Jako 
instytucja mnie denerwuje. Ale zaraz dodaje: – Ale jestem wierzą-
cy.

Bliskie zostały więzy muzyczne. W 2009 roku – razem z innymi 
„emerytami“ wzięli udział w jubileuszuowym koncercie Arki Noego. 
No i utrzymują kontakt z Robertem Friedrichem, który pomógł na-
grać ich kapeli – Charlie Monroe – pierwszą EP-kę. To funkowo – roc-
kowy zespół. Dominik jest perkusistą, a Martyna wokalistką. Razem 
z nimi w zespole jest gitarzysta Andrzej Łacny i basista Maciej Par-
fianowicz. W wakacje chcą pojechać do Niemiec i Holandii dawać 
koncerty uliczne. A potem? Jak wszyscy muzycy – wydać płytę.



MAŁA SCeNA
DUŻEJ ROZRYWKI

zczecin, połowa lat 70. ubiegłego wieku. W skle-
pach puste półki, na ulicach szarzyzna, a nocne 
życie rozkwita. W budynku Szczecińskiej Agencji 
Artystycznej (wcześniej Wojewódzkie Przedsię-
biorstwo Imprez Artystycznych) przy pl. Szarych 
Szeregów powstaje klub muzyczny. 

– To był pomysł ówczesnego dyrektora SAA, 
Ireneusza Stankiewicza – wspomina Bogdan Bo-

giel. – Jak na tamte lata to był bardzo kreatywny facet. Kiedyś zabrał 
mnie do samochodu i pojechaliśmy do Bydgoszczy kupić nowiut-
kie stoły dyskotekowe. Cały czas kombinował jak w Małej Scenie 
Rozrywki zrobić nocny klub.

Sam lokal działał juz kilka lat. Odbywały się w nim kameralne kon-
certy, mini recitale, wystawiano monodramy. Przez Scenę przewinę-
ły się takie postacie jak Ludwik Sempoliński czy Mieczysław Fogg. 
Nie była to jednak działalność rentowna.

– Dyrektor Stankiewicz zaczął przebudowywać lokal. Pozostawił 
scenę z garderobami, część widowni zmienił na boksy dyskoteko-
we gdzie ludzie mogli siedzieć i konsumować. Bar powstał w miej-
sce dawnej szatni, która została przeniesiona gdzie indziej.

SZCZeCIńSKIe STUDIO 54

Po pięciu miesiącach remontu przed Małą Scena Rozrywki usta-
wia się kolejka, a lokal staje się miejscem pożądanym niczym kul-

towe Studio 54 dla mieszkańców Nowego Jorku. 
– To było tak popularne miejsce, że musieliśmy wprowadzić bile-

towane imprezy – wspomina Barbara Welc, przez wiele lat kierow-
nik administracyjny lokalu i „dobra dusza” miejsca. – Ze względu na 
ogromne zainteresowanie, jedna osoba mogła kupić maksymal-
nie dwa bilety na imprezę. Ich wartość tak wzrosła, że pojawiły się 
w sprzedaży u „koników”.

Od samego początku głównym założeniem lokalu było trzymać 
odpowiednio wysoki poziom artystyczny. Przez wszystkie lata ist-
nienia, czyli do końca lat 80. Mała Scena Rozrywki nie schodziła 
poniżej przyjętego poziomu. Była knajpą z klasą. Nawet bramkarze 
trzymali poziom i dyskretnie pilnowali porządku, choć kiedy trzeba 
było interweniować zawsze byli na miejscu. Ciekawostką jest to, 
że przez pewien czas szefem „bramki” był Marek M., który później 
pod pseudonimem „Oczko” założył znany w Szczecinie w latach 
90. gang. 

– Żeby dowiedzieć się czy lokal się utrzyma potrzebowaliśmy kil-
ku tygodni – wyjaśnia dziennikarz. – W tamtym czasie w Szczecinie 
było kilka dyskotek. To były prywatne lokale jak dyskoteka Venus 
na Pogodnie. Gromadziła spore ilości ludzi, ale szybko przegrała 
konkurencję z Małą Sceną.

O jakości drugiego z klubów świadczył przede wszystkim bar-
dzo dobry sprzęt nagłośnieniowy, profesjonalne oświetlenie i takie 
samo zaplecze. Wkrótce lokal otrzymał opinię najlepszej dyskoteki 
w Polsce.

s
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John Lennon zapytany przez dziennikarza na konferencji prasowej o to jak trafił do Amery-
ki odpowiedział: „wypłynęliśmy z Liverpoolu i potem w prawo za Grenlandią i… skręciłem 
w lewo.” Tę anegdotę przytoczył Bogdan Bogiel, szczeciński dziennikarz muzyczny, odpo-
wiadając na pytanie o to, jak trafił do Małej Sceny Rozrywki. Przez wiele lat był głównym 
dj’em Małej Sceny - miejsca, od którego zaczyna się historia „szczecińskiego clubbingu”.
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Mała Scena rozrywki pod koniec lat 70. ubiegłego wieku
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– Chodziło nam o to by stworzyć miejsce, do którego nie tylko 
będzie przychodziła młodzież, ale również osoby dorosłe – wyja-
śnia Barbara Welc. – W praktyce odwiedzali nas wszyscy. Bawili się 
tu prawnicy, lekarze, artyści, ludzie ze wszystkich środowisk, niektó-
rzy z nich to dzisiaj osoby publiczne. Klimat miejsca spowodował, 
że mieliśmy gości z całej Polski. Dobra fama rozchodziła się drogą 
pantoflową.

heNDRIx DO TAńCA, OBRAZ DO MIKSOWANIA

Od strony muzycznej Mała Scena także się atrakcyjnie prezen-
towała. To tutaj grały, m.in zespoły Mannam czy Kombi. Ze swo-
imi recitalami wpadali Wojciech Młynarski i Jonasz Kofta, a za 
didżejską konsoletą stawały takie postacie jak znany reżyser Ja-
cek Bromski, dziennikarze muzyczni Marek Gaszyński, Bogdan 
Fabiański, Andrzej Marzec czy świetny fotograf artystów – Marek 
Karewicz. Wszyscy doskonale sprawdzali się w roli muzycznych 
selekcjonerów. 

– Głównie klimat i rodzaj granej muzyki przyciągały ludzi do 
Małej Sceny Rozrywki – mówi Bogdan Bogiel. – Graliśmy brzmie-
nia inne niż te, które królowały w prywatnych lokalach. Tam grano 
typową muzykę dyskotekową, my sięgaliśmy po soul, funky, rhyt-
m’n’blues’a. Graliśmy rocka, nie pomijając takich artystów jak Jimi 
Hendrix czy Prince. 

Przed wejściem do Małej Sceny stała gablota, w której było na-
pisane kto gra w dany wieczór. Każdy Dj miał swoją publiczność.

– Jako pierwsi w Polsce graliśmy wideotekę – kontynuuje Bogiel. 
– Polegało to na graniu muzyki z dwóch odtwarzaczy magnetowi-
dowych, ale nie VHS tylko profesjonalnych U-Matic. Wybierało się 
teledyski i miksowało się je na żywo. Wyświetlane były na monito-
rach i grane z głośników tak, że było można przy nich tańczyć.

Dostęp do muzyki z Zachodu wbrew istniejącym, okoliczno-
ściom nie był wcale taki skomplikowany.

– To były trudne czasy, a mimo to muzyka, płynęła do nas z Za-
chodu – dodaje pani Barbara. – Na pewno ten przepływ ułatwia-
ło to, że Szczecin jako port był miastem marynarzy i to oni byli 
głównymi zaopatrzeniowcami. Druga rzecz to sąsiedztwo Berlina 
Zachodniego. Jeśli ktoś służbowo mógł tam pojechać, zawsze 
wracał z „prezentami”. Po za tym, to były takie czasy, ,,ze ludzie 
potrafili świetnie kombinować i mieli swoje sposoby na zdobycie 
upragnionej płyty, bardziej lub mniej legalnie.

Są PIeNIąDZe, JeST ZABAWA

Paradoksalnie w czasach komuny, czyli w rzeczywistości mocno 
kontrolowanej przez państwo, rozrywka miała się całkiem nieźle, 

przynajmniej w Szczecinie, który w tamtym okresie był namiastką 
Zachodu. Najmodniejsze ciuchy, najładniejsze dziewczyny, najlep-
sze lokale. 

Ludzie mieli pieniądze, ale nie mieli je na co wydawać – tłumaczy 
Welc. – W sklepach nic nie było, kupno mieszkania czy samochodu 
graniczyło z cudem i był to luksus tylko dla wybranych osób. Każ-
dy miał pracę, bo istniał odgórny przymus pracowania. Coś więc 
z tymi pieniędzmi trzeba było robić. No to ludzie się bawili. 

– Miasto było bardzo rozrywkowe – przyznaje Bogdan Bogiel. 
– Szczecin był topowym miastem. Ludzie tu świetnie się ubiera-
li, dziewczyny były piękne, a liczba lokali oszałamiająca. Od razu 
było widać kto jest z miasta, a kto przyjezdny. Szczecin był na-
miastką zachodniego świata. Imprezy np. zaczynały się w Venus, 
później ludzie przenosili się do Małej Sceny, a kończyli w Grocie. 
Na śniadanie o 6 rano szło się do Gryfu.

Popularność Małej Sceny trwała do końca lat 80-tych. – Klub 
miał taką renomę, że nikt nie sprawdzał kto akurat gra. Ludzie 
przez całą noc podjeżdżali taksówkami, zostawiali palta i szli się 
bawić – kończy Bogdan Bogiel. 

Mała Scena Rozrywki swoją działalność zakończyła z końcem 
pewnej epoki.

– Początek lat 90. to już były inne czasy – stwierdza Barbara Welc. 
– Dorosło nowe pokolenie, rzeczywistość zaczęła się zmieniać i to 
co my robiliśmy przestało pasować do nowych czasów, ale też 
taka była kolejność rzeczy. Co prawda próbowano na przełomie 
lat reaktywować klub, ale to już nie było to. Nadeszła nowa era 
zabawy.

Wojciech Rapa podczas próby

Sarturn Show Band jeden z lokalnym bandów grający w Małej Scenie Rozrywki
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kazuje się, że te kilkanaście lat życia spędzo-
nych w szkolnej ławce nie musi być wcale 
utrapieniem. Nauka może być też przyjem-
nością, zabawą, a nauczyciel przyjacielem 
ucznia. Coś takiego próbowała stworzyć 
Maria Montessori pierwsza kobieta lekarz 
we Włoszech, żyjąca na przełomie XIX i XX 
wieku. Opracowała metodę wychowawczą, 

która kładzie nacisk na swobodny rozwój dzieci, wspiera ich spon-
taniczność i twórczość. Choć przez wielu jest krytykowana za zbyt 
swobodne traktowanie najmłodszych, ma też swoich zwolenni-
ków..

- Moja córka Maja uczęszcza od roku do przedszkola Montessori 
w Szczecinie. Jesteśmy z mężem z tego systemu bardzo zadowole-
ni - mówi Dorota Kościukiewicz - Markowska, wizażystka i malarka. 
- Jego główną zaletą jest to, że mają indywidualne podejście do 
każdego dziecka oraz to, że w trakcie zajęć uczy się koncentracji 
na jednej czynności. Już jako trzylatka Maja potrafi nawet ponad 
godzinę sama malować, rysować czy zająć się jedną czynnością, 
potem posprzątać po sobie. Przedszkole uczy tej samodzielności 
i w jakiś sposób świadomego dokonywania wyborów.

Podobnie jak do klasycznego przedszkola do Montessori dzieci 
trafiają także w wieku 3 lat. Uczęszczają tam aż do zerówki.

- To coś w rodzaju okresu adaptacyjnego - wyjaśnia Elżbieta 
Jankowska - Golc, mama Gustawa i wychowawczyni w szczeciń-
skim przedszkolu Montessori. - Trwa on do szóstego roku życia. 
Pod tym względem nie różni się niczym od tradycyjnego przed-
szkola.

BeZ STReSU

Wg Marii Montessori każde dziecko rodzi się inteligentne, ale 
używa właściwych sobie sposobów do nauki. Dlatego dzieci uczą 
się nowych rzeczy wtedy, gdy są do tego gotowe, a nie wtedy, 
kiedy im się karze.

- Tutaj dziecko oprócz tego, że uczy się bez stresu, przy pomocy 
bardzo kreatywnych pomocy naukowych, uczy się przede wszyst-
kim myśleć - zapewnia Dorota Kościukiewicz - Markowska. - Po-
nadto dziecko uczy się kontekstu. A to daje mu podstawę i funda-
ment, by potem śmiało ruszać w świat.

Jak to wygląda w praktyce? Grupy w przedszkolu są mieszane 
wiekowo tak, aby starsze dzieci mogły pomagać młodszym i przez 
to uczyć się współdziałania w grupie. Najmłodsi mają do dyspozy-
cji przybory pomocnicze, czy to będą przedmioty służące do prze-
lewania wody, przybory do przesypywania czy zestaw do przygo-
towania ciasteczek. Pomoce dla starszych dzieci wprowadzają 
je w świat kultury oraz w abstrakcyjny świat słów i liczb. Dziecko 
przekonuje się, ile to jest jeden, a ile tysiąc, ponieważ korzysta np. 
z brył zbudowanych z tysiąca kuleczek. Może je dzielić, dodawać - 
koniecznie jednak musi je zobaczyć.

- Wychowawca w tym układzie jest osobą, która stoi w cieniu 
- tłumaczy Elżbieta Jankowska - Golc. - Nie narzucamy swojej 
woli dzieciom, do niczego nie zmuszamy. Jesteśmy tylko po to, 
żeby im pomóc. Jeśli dziecko nie chce się uczyć to tego nie robi. 
Samo decyduje, kiedy nastąpi ten moment. Proszę mi wierzyć, że 
w praktyce nawet po półrocznym, biernym uczestniczeniu, dziec-
ko potrafi nadrobić program w krótkim czasie.

 - Zauważyłem, że mój syn jest bardziej skoncentrowany na ro-

bieniu jednej rzeczy, łatwiej przyswaja sobie wiedzę - dodaje Se-
bastian Fiztermann, przedsiębiorca, tata Benjamina. - Jest weso-
łym dzieckiem, bardzo ciekawym świata. 

CeNA WOLNOŚCI 

I tu pojawia się pytanie, czy tak liberalne podejście do dzieci nie 
spowoduje, że będą miały później problem z dostosowaniem się 
do rzeczywistości?

- Patrząc na moje starsze dziecko, które uczy się w tradycyjnym 
systemie i na mojego syna to nie mam obaw - mówi Sebastian 
Fitzermann. - On się szybko rozwija, jest spokojniejszy. Myślę, że 
po przedszkolu poślę go do szkoły o tym samym profilu.

- Należałoby zacząć od wyjaśniania pojęcia słowa „rzeczywi-
stość” - mówi Dorota Kościukiewicz - Markowska. Bo inna rzeczy-
wistość jest dla bogatego biznesmena, inna dla pani co pracuje 
na kasie w supermarkecie. Mam nadzieję, że myślenie i wiara we 
własne możliwości, którego nauczy się w szkole Montessori moja 
córka, będą owocować na zawsze. To jest coś, co będzie rosnąć 
wraz z nią. A czy się dostosuje do kiedyś tam panującej w przyszło-
ści, nieprzewidywalnej rzeczywistości? Jeśli będzie mądra, ciepła 
i otwarta, mam nadzieję że tak, ale jak zwykle czas pokaże.

o
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Szkoła najczęściej kojarzy nam się ze stresem, z przymusem,  rygorem, zaganianiem dzie-
ci do lekcji. Z bardziej lub mniej skrywaną niechęcią, by po prostu do niej nie chodzić.
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Dorota Kościukiewicz-Markowska z Mają
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Jak kiedyś policzyli fani, mustangi wystąpiły w ponad 350 filmach! Żaden inny samochód 
nie stał przed kamerą częściej. A najdroższy w historii „Eleanor” z filmu „60 sekund” został 
sprzedany na aukcji za milion dolarów. W tym numerze mustang Shelby GT 500. 

MUSKULARNy 
KABRIOLET
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ustangi od zawsze były wzorem mocy, 
wyglądu i stylu. To muscle car w każdym 
calu. Silniki V8 zapewniają nie tylko od-
powiednie osiągi, ale i wspaniały pod-
kład dźwiękowy dla wycieczki tymi samo-
chodami. Nic dziwnego, że szczeciński 

Shelby GT 500 przyciąga spojrzenia na ulicach wszędzie gdzie tylko 
się pojawia. 

Model GT500 powstał przy współpracy z Carrollem Shelby, le-
gendarnym kierowcą wyścigowym i konstruktorem, twórcą m.in. 
kultowej Cobry. Jego założeniem było, żeby auto nawiązywało 
właśnie do Cobry. Pas przedni wyposażony został w funkcjonalny 
rozdzielacz powietrza i wyjątkowy dyfuzor. Zapewnienia to popra-
wę przepływu powietrza i aerodynamiki. Wloty na masce dosko-
nale odprowadzają duże ilości ciepła wytwarzanego przez silnik. 
Zmienione wkłady reflektorów oferują bardziej agresywny wygląd 
i przez symetryczne ułożenie górnej i dolnej kraty z dużymi otwo-

rami powietrza wizualnie nawiązują do klasycznych GT500. Wygląd 
wnętrza jest połączeniem stylu retro i sportowej elegancji. Wyraź-
ne kontury tablicy rozdzielczej i tunelu środkowego podkreślono 
wstawkami z aluminium, do tego skórzane kubełkowe fotele i trój-
ramienna sportowa kierownica podkreślają jego agresywny, spor-
towy charakter. Chrom został tu zastąpiony aluminium. Na środko-
wej części widnieje tabliczka z nr VIN i własnoręcznym podpisem 
Carrola Shelby. 

Jak się prowadzi? Oczywiście świetnie, perfekcyjnie trzyma się 
drogi. Wyposażony jest w manualną skrzynię biegów, która podkre-
śla jego sportowy charakter. To auto uwielbia prowokacje. Nawet 
na niewinnym rondzie: wjeżdżasz, dodajesz gazu i czujesz, jak sunie 
bokiem. Równiutko, jakby wiedzione cyrklem. Nie walczy, nie rzuca, 
nie szarpie. Jednak przed taką mocą i przyspieszeniem należy mieć 
respekt, bowiem kontrolowanie go podczas dynamicznej jazdy do 
łatwych nie należy.

m
Mustang Shelby GT 500
Rok: 2007 
Moc: 515 KM 
Pojemność: 5.4 V8 
Masa: 1800 kg 
0-100: 4.7 s.
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orester to kolejny model w gamie Subaru zwiastujący nową 
jakość japońskich samochodów. Na próżno szukać w nim 

szarych, twardych plastików i surowego kokpitu. Auto, które wła-
śnie trafiło do salonów ma powalczyć o klientów już nie tylko na-
pędem, ale i świetnym wykonaniem. Silników w nowym Foreste-
rze jest do wyboru trzy. Podstawowy to wolnossący, dwulitrowy 
benzyniak o mocy 150 KM. W mocniejszej wersji z dwóch litrów 
Subaru wycisnęło aż 240 KM. Silnik został tu jednak wyposażony 
w bezpośredni wtrysk paliwa oraz wydajną turbinę. Niezaprze-
czalnie atutem numer jeden jest w Foresterze stały napęd na obie 
osie. Moc jest świetnie rozłożona na obie osie, co czyni Subaru 
samochodem bardziej zrywnym od nadmuchanych konkurentów 
z przednim napędem.

ebiutujący obecnie na polskim rynku Renault Captur to sty-
lowy i funkcjonalny miejski crossover. Zbudowany został na 

tej samej płycie podłogowej, co IV generacja modelu Clio, ale jest 
o niego nieco większy. Według deklaracji producenta auto z tą kon-
strukcją pod maską zużywa w cyklu mieszanym 5, 4 litra na 100 kilo-
metrów. Sprint od 0 do 100 km/h trwa 10, 9 sekundy, a samochód 
potrafi rozpędzić się do 192 km/h. Z tym motorem współpracuje 
automatyczna dwusprzęgłowa przekładnia EDC o sześciu biegach 
Niezłe osiągi (0-100 km/h w 13,1 sek., V-max 171 km/h) i deklaro-
wane niskie spalanie na poziomie 3,6 l/100 kilometrów mogą spra-
wić, że Renault Captur z silnikiem Energy dCi 90 pod maską stanie 
się poważną konkurencją dla aut w swojej klasie.

olvo V40 Cross Country zostało najlepszym samochodem 
w konkursie Fleet Award Polska 2013. To najnowsza propo-

zycja szwedzkiego producenta, która zadebiutowała w polskich 
salonach w styczniu 2013 r. Ten samochód tworzy nową niszę ulo-
kowaną pomiędzy typowymi kompaktami, a autami SUV. V40Cross 
Country jest lekko uterenowionym kompaktem segmentu pre-
mium. Jest poręczny 
jak przystało na samo-
chód średniej wielkości, 
a jednocześnie znacz-
nie lepiej radzi sobie 
z przeszkodami dro-
gowymi tak w mieście, 
jak i poza nim. Nowy 
model, jak przystało na 
Volvo, wyznacza stan-
dardy bezpieczeństwa. 
Uzyskał najlepsze noty 
w historii testów zde-
rzeniowych!

iedy Nissan Juke po raz pierwszy wyjechał na ulice, przechod-
nie przystawali w bezruchu. Sprawdźmy, co kryje się pod eks-

trawaganckim płaszczykiem Juke w wersji NISMO. To wersja, która 
skutecznie pokazuje swój sportowy „pazur” na tle zwykłych odmian. 
Z zewnątrz ozdobiono ją bowiem agresywnym body-kitem nadwo-
zia i lekkimi 18-calowymi kołami, kabinę pasażerską zaopatrzono 
w sportowe fotele, specjalne materiały wykończeniowe i unikalne 
detale, a mechanikę przygotowano do szybszego pokonywania za-
krętów. Trakcję poprawiono nie tylko usztywniając zawieszenie, ale 
również ponownie kalibrując układ kierowniczy i ulepszając elek-
troniczny system kontroli stabilności. Robi wrażenie!

f

d

v

kKlasyka gatunku

Crossover z pomysłem Volvo z nagrodą

Nissan z pazurem

R E K L A M A

HOTEL I RESTAURACJA ATRIUM

- wesela
- uroczyste obiady po ślubie
- przyjęcia okolicznościowe

gwarantujemy:

- wyśmienitą kuchnię
- gustowny wystrój
- profesjonalną obsługę

 Al. Wojska Polskiego 75, Szczecin, tel.: 91 424 35 32, kom.: +48 605 885 688, hotel-atrium@hotel-atrium.pl, www.hotel-atrium.pl
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dumą donoszę, że Polska zajmuje 3 miej-
sce w Europie a 5 na świecie w produkcji 
jachtów o długości od 5 do 10 metrów! 
Przed kryzysem produkowaliśmy ponad 
22.000 sztuk rocznie. Od trzech lat pro-
dukcja skurczyła się do 17.000 sztuk, ale 
jest przez ten czas stabilna i zapowiada 

się, że przez najbliższy rok, może dwa, niewiele jeszcze drgnie do 
góry. 

POLSKI RyNeK JAChTOWy

Z czego wynika tak rozwinięty przemysł jachtowy w Polsce? Jest 
to konsekwencja decyzji podjętych przez władzę centralną w latach 
60 i 70. Postanowiono, że Polska ma być potęgą i specjalizować 
w produkcji laminatów wykorzystując żywice poliestrowe i epoksy-
dowe. Tzw. plastic – fantastic. Powstało wiele zakładów i stoczni, wy-
szkolono wysokiej klasy specjalistów do produkcji między innymi 
jachtów. Na przełomie lat 80 i 90, podczas zmiany systemu władzy, 
wiele z tych stoczni przeszło w ręce prywatne lub znalazło inwe-
storów z zagranicy. Powstały też nowe zakłady, które wykorzystały 
popyt na rynku, rozwinęły się i do dziś produkują wysokiej klasy 
jednostki. 

Co się z nimi dalej dzieje? Większość produkcji jest eksportowa-
na zagranicę. Większość tzn. około 95 procent całej produkcji! Tak 
wygląda rzeczywistość. Polacy kupują każdego roku około 100 no-
wych jachtów żaglowych i nieco ponad 400 jachtów motorowych. 
Z czego 70 procent pochodzi ze stoczni zagranicznych. 

TARGI JAChTOWe

Gdzie warto pojechać, żeby zobaczyć i wybrać dla siebie jacht? 
Okazji i miejsc jest wiele. Na świecie średnio co 2 tygodnie odby-
wają się targi żeglarskie. Przyjmują one często formułę festiwalu 
sportów wodnych, na których oprócz jachtów napędzanych silni-

Przychodzi w życiu taki czas kiedy możemy pozwolić sobie na odrobinę przyjemności. 
Często spełniamy wtedy nasze marzenia. Te mniejsze i te większe. Dla tych którzy pa-
sjonują się jachtami i myślą o zakupie, a tym samym posiadaniu własnej jednostki mam 
kilka informacji, ciekawostek i ważnych wskazówek wyjaśniających jak wygląda przemysł 
jachtowy, jakie panują zasady i reguły zakupu jachtu żaglowego lub motorowego.

ZANIM 
KUPISZ 
JAChT
Pisze dla Prestiżu 
Mateusz Kusznierewicz
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kiem lub wiatrem można kupić kajak, wędkę, deskę windsurfingo-
wą, sprzęt do kitesurfingu, dokonać rezerwacji czarteru lub kursu 
nurkowania. 

Największa impreza targowa świata dla miłośników sportów wod-
nych, a przede wszystkim jachtingu odbywa się w drugiej połowie 
stycznia w Dusseldorfie. Moim zdaniem, jeśli już gdzieś się wybrać, 
to właśnie tam. Tym bardziej, że to dla nas niedaleka podróż. Druga 
pozycja na liście moich ulubionych i najciekawszych targów żeglar-
skich to „Festiwal Przyjemności” we francuskim Cannes. Staram się 
tam jeździć co roku. We wrześniu. Polecam też październikowe targi 
w Genui oraz listopadowe w Barcelonie.

W Polsce mamy trzy znaczące imprezy targowe. Największa orga-
nizowana jest na wiosnę w Warszawie. Targi Wiatr i Woda odbywały 
się do tej pory w pierwszej połowie marca na terenie hal wystawien-
niczych EXPO XXI. W przyszłym roku przenoszą się na Stadion Na-
rodowy. W sierpniu areną targów Wiatr i Woda jest basen jachtowy 
w Gdyni, gdzie większość jednostek prezentowana jest na wodzie. 
W listopadzie możemy pojechać do Łodzi na targi Boatshow. Jest 
to impreza nieco skromniejsza niż ta w Warszawie, ale jesień to do-
bry moment na decyzję o zakupie jachtu. 

BUDOWA JAChTU

Proszę być świadomym, że większość jachtów produkowanych 
jest na zamówienie. Nawet te budowane seryjnie wchodzą na ta-
śmę produkcyjną po doprecyzowaniu przez klienta koloru kadłuba, 
ilości kabin, rodzaju drewna i tkanin wykończenia wnętrza jachtu, 

itp., itd. Zasady zamawiania jachtów są od lat te same. Najlepszy 
czas na zamawianie jachtów żaglowych jest od końca sierpnia do 
połowy stycznia. Dlaczego? Stocznie jachtowe i dealerzy dają wte-
dy najlepsze promocje i upusty. 

Po drugie czas produkcji takiej jednostki to minimum 3 miesią-
ce. Chcąc ją odebrać, przygotować i zwodować wiosną następ-
nego roku należy przewidzieć ten czas. Na najbardziej popularne 
jednostki czas oczekiwania wydłużyć się może nawet do pół roku. 
W niektórych przypadkach, takich jak katamarany może to być na-
wet blisko rok. 

Motorówki i większe jachty napędzane silnikami produkowane są 
dużo szybciej. Sezon zamówień określił bym na czas od stycznia do 
końca maja. Oczywiście jest wiele jachtów do wzięcia od ręki. Każdy 
dealer posiada zazwyczaj kilka jednostek zamówionych wcześniej. 
Są to zazwyczaj małe i średnie motorówki, które łatwiej schodzą 
z tzw. stocku. 

Warto pamiętać o tych zasadach i dobrze zaplanować czas na 
podjęcie decyzji o zakupie jachtu. Życzę każdemu spełniania swo-
ich marzeń. Tych mniejszych i tych większych. Żyjmy z pasją, bądźmy 
aktywni i cieszmy się każdym dniem. 

Z żeglarskim pozdrowieniem 

Mateusz Kusznierewicz

Wyłączny przedstawiciel marek Jeanneau,
Lagoon oraz Prestige w Polsce

www.dobrejachty.pl

ekskluzywne jachty na Zatoce Gdańskiej.
Imprezy firmowe, kameralne spotkania biznesowe

www.premiumyachting.pl

Partnerami cyklu są: 
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PATRONUJE:

KLASyKA 
NA WODZIE t

Miłość do jachtów klasycznych jest powszechna wśród żeglarzy na całym świecie. A szcze-
ciński jacht S/Y Wineta  zbudowany w 1925 roku jest tego najlepszym przykładem
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en blisko 90 – letni oldtimer zachwyca precy-
zją wykonania i doskonałym stanem technicz-
nym. Już na pierwszy rzut oka widać w nim 
umiłowanie i szacunek dla tradycyjnego rze-
miosła szkutniczego. Niezależnie od miejsca 
i pory jego przybicie do portu wzbudza po-

dziw i wyróżnia się wśród najnowocześniejszych jednostek cumu-
jących w sąsiedztwie.

– Na pewno wymaga nieco więcej doświadczenia, umiejętności 
i czasu niż nowoczesny i łatwy w obsłudze jacht. Wszyscy podziwiają 
klasyki, jednak nie każdy zdecydowałby się na trudności związane 

Długość: 8,49 m
Szerokość: 2,10 m
Otaklowanie: słup
Balast: ołów ok. 1 tony
Powierzchnia żagla: 30 m (22 m grot + 8 m fok)
Silnik zaburtowy: 6,5 km.
Poszycie drewniane, maszt drewniany, 
z charakterystycznym zakrzywieniem nad salingiem.

t

R E K L A M A

z eksploatacją takiej jednostki – uważa armator jachtu, szczeciński 
prawnik Łukasz Bierski.

Oldtimery wymagają więcej zabiegów niż współczesne jachty. 
Trzeba je co roku skrobać, szlifować i polerować. „Wineta” przeszła 
dwa generalne remonty: w latach 90. oraz w sezonie 2011/2012. 
Jednostka wyróżnia się charakterystycznym wygiętym masztem. Ma 
dużą powierzchnię żagla – w porównaniu do długości kadłuba. Jest 
wąska i bardzo szybka. Doskonale się sprawdza na wodach Zalewu 
Szczecińskiego oraz na wodach przybrzeżnych Bałtyku. Regularnie 
bierze udział w regatach oldtimerów organizowanych w Yacht Klub 
Polska, w zeszłym roku zajęła III miejsce, a w 2010 roku II miejsce. 

Ciekawa jest historia związana z nazwą jachtu, która pochodzi od 
nazwy legendarnego miasta o tej nazwie, znajdującego się na po-
łudniowym wybrzeżu Bałtyku w okolicach dzisiejszej Wyspy Rugia, 
które zostało zatopione przez sztormowe fale.

ŻEGLARSTWO 41 
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NIEPRZEMAKALNY
heNRyK

AUTOR: IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Patriota, wielbiciel żeglarstwa, twórca znanej na całym świecie firmy produkującej odzież 
żeglarską Henri Lloyd. Za swą działalność w 1985 roku otrzymał z rąk królowej Elżbiety II 
Order Imperium Brytyjskiego. Henryk Strzelecki.

rodził się w 1925 roku w Brodnicy jako jedno 
z siedmiorga dzieci urzędnika skarbowego. 
Był niezwykle dumny ze swojego miasta, któ-
re przy każdej okazji nazywał stolicą Polski. Po 
wojnie został w Wielkiej Brytanii i rozpoczął 
trudne życie emigranta od pracy w fabryce 

odzieży nieprzemakalnej. Po trzech latach powierzono mu kierowa-
nie zakładem zatrudniającym około 260 osób. Na początku lat 60. 
poznał Angusa Lloyda, właściciela fabryki tkanin w Manchesterze, 
która przeżywała spory kryzys. Strzelecki przedstawił pomysł na jej 
dalszy rozwój i 1 lipca 1963 roku, już jako wspólnicy, założyli firmę 
Henri Lloyd Ltd. W zaprojektowanym logo umieszczono koronę. – 
Chciałem, żeby przypominała piastowską koronę pierwszego króla 
Polski Bolesława Chrobrego i symbolizowała mój związek z Polską 
– wyjaśniał wielokrotnie przy różnych okazjach. 

WODOSZCZeLNe KURTKI

Strzelecki uświadomił sobie, że wprowadzana z początkiem lat 
60., głównie w miejscach pracy, odzież robocza w której latem było 
za gorąco, a zimą za zimno, lepiej spisuje się w żeglarstwie niż bę-
dąca wówczas w użyciu odzież z PVC. Gdy pracodawca nie wykazał 
zainteresowania jego odkryciem, utworzył własną firmę. Z czasem 

wymyślił sposób na uczynienie nylonowych kurtek wodoszczelnymi, 
mocnymi i przepuszczającymi powietrze, a następnie przestawił się 
na inne materiały, eksperymentując m.in. z Gore -Texem. Wprowadził 
takie innowacje jak wzmacnianie szwów taśmą, nierdzewny nylono-
wy suwak, zapięcia „na rzep” czy podwójny kołnierz. Od tego cza-
su przyjaciele zaczęli nazywać go „Nieprzemakalnym Henrykiem”. 
Lloyd był partnerem Strzeleckiego w biznesie przez 21 lat. Potem 
firma przeszła całkowicie w ręce polskiej rodziny, która wspierała 
najwybitniejszych żeglarzy świata. Ubiory, testowane w najtrudniej-
szych warunkach morskich i oceanicznych, używali legendarni dziś 
samotnicy jak sir Francis Chichester, sir Robin Knox – Johnston, sir 
Alex Rose, Chay Bluth, Krystyna Chojnowska -Liskiewicz czy Dame 
Noami James. Pływali w nich także mistrzowie świata w klasie Star 
Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki oraz załogi w regatach 
dookoła świata Whitbread, Volvo Ocean Race i Pucharu Ameryki.  
Firma posiada siedzibę w Manchesterze, ale produkuje w kilku kra-
jach świata i w Brodnicy. Pytany dlaczego właśnie tutaj, Strzelecki 
odpowiadał zawsze: – Bo tak trzeba, bo tu jest moja ojczyzna. 

u
Andrzej Schuetz, bratanek Henryka 
Strzeleckiego, dyrektor Henry Lloyd 
w Brodnicy: - Wuj kojarzył mi się zawsze 
z dobrocią i takim ludzkim ciepłem, kiedy 
przyjechał w 1960 roku do Polski u nas było 
strasznie szaro, a on przywiózł kolorowe 

baloniki, zabawki, słodycze. Utożsamiał się z innym światem. 
Biegle posługiwał się językiem polskim, angielskim, niemieckim, 
włoskim i hiszpańskim. Pamiętam, że bardzo szybko nawiązywał 
kontakty, zwłaszcza z kobietami! Bardzo dużo mu zawdzięczam. 
To on wprowadził mnie w biznes, ale także nauczył pić wytrawne 
czerwone wino w czasach, kiedy u nas najbardziej popularna 
był wódka. Sam nigdy nie pił mocnych alkoholi, poza winem 
tylko piwo, ewentualnie jakieś słabe drinki. Był gorącym patriotą 
i z dumą podkreślał swoje polskie korzenie.



- drzewa i krzewy ozdobne
- kwiaty balkonowe i rabatowe

- dekoracje i donice
- rośliny formowane
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LiFTinG 
W WerSJi LiGhT

Spektakularne odmładzanie, bezopera-
cyjny lifting twarzy, lifting bez skalpela, to 
częste hasła pojawiające w gabinetach 
kosmetycznych, spa, na szyldach reklamo-
wych, w prasie czy internecie. Jak wybrać 
miejsce, w którym będziemy mogli udosko-
nalić swoje naturalne piękno? Jak spośród 
ogromnej liczby gabinetów wybrać ten, któ-
ry będzie charakteryzował się najwyższym 
poziomem bezpieczeństwa, dobrej jakości 
sprzętem, ale przede wszystkim profesjo-
nalizmem i precyzyjnością w wykonywaniu 
zabiegów? To pytanie zadaliśmy dr n. med. 
Piotrowi Zawodnemu z Gabinetu Medycy-
ny Estetycznej Estetic.

oprawianie urody, które przez lata była domeną lu-
dzi bogatych i znanych, dziś staje się standardem 
wśród klasy średniej. Szacuje się, że w 2013 roku 
zastrzykom z botoksu podda się 11 mln osób, a wy-

pełniacze wstrzyknie kolejne 10 mln. Z ostatnich danych wynika, 
że obecnie w Polsce jest, co najmniej 500 gabinetów, w których 
wykonuje się zabiegi odmładzające. Dlatego tak istotne jest odda-
nie się w ręce sprawdzonego i doświadczonego specjalisty. Zanim 
pacjent zdecyduje się na konkretnego lekarza i gabinet powinien 
sprawdzić, dokąd idzie. To nie może być gabinet z przypadku, który 
oferuje tanie i szybkie zabiegi, lecz sprawdzony, a najlepiej poleco-
ny przez innych pacjentów. Warto zasięgnąć informacji o wykształ-
ceniu i doświadczeniu w tej dziedzinie. Z gabinetu lekarskiego 
pacjent powinien wyjść przeświadczony, iż został poinformowany 
o pełnym zakresie dostępnych metod terapeutycznych i czuje się 
w pełni bezpieczny poddając się tej właściwej.

Jeśli problem wyboru gabinetu zostanie już rozstrzygnięty to 
pojawi się następny – na jaki zabieg się zdecydować?

Ogromny rozwój nauki i dostępnych technologii spowodował, 
że medycyna estetyczna rozwija się w niesamowitym tempie. Za-
strzyki z toksyny botulinowej lub kwasu hialuronowego, które de-
kadę temu zaczęły stanowić mniej bolesną i tańszą alternatywę dla 
liftingu, dziś są powszechną i często stosowaną metodą odmładza-
nia. Podane w niewielkich ilościach sprawiają, że twarz wygląda na 

zrelaksowaną i wypoczętą. Popularne „wypełniacze” mogą wygła-
dzić głębokie zmarszczki i przywrócić utraconą z wiekiem obję-
tość. Śledząc światowe trendy postanowiłem wprowadzić na rynek 
szczeciński zabiegi liftingujące lecz bez użycia skalpela. Dla osób 
aktywnych, które nie mogą pozwolić sobie na długi czas rekonwa-
lescencji idealnie sprawdzają się nieinwazyjne zabiegi takie jak: 
Ulthera czy Zaffiro. Pacjentom aktywnym mogącym sobie pozwolić 
na kilkudniowy okres gojenia proponuję bardzo efektywne zabiegi 
laserowe Acculift oraz nici liftingujacych. Odpowiedni i precyzyjny 
dobór metod Ultherapy, Acculift oraz rozpuszczalnych nici liftin-
gujących otwiera nowy rozdział w dziedzinie odmładzania tkanek, 
którego efekt może być porównywalny z chirurgicznym liftingiem 
twarzy. 

Ulthera przywraca młodość dzięki skoncentrowanej energii ultra-
dźwięków. Otrzymany certyfikat FDA „de novo” w badaniach oce-
niających efektywność nieinwazyjnego liftingu, wskazuje, iż obec-
nie na rynku nie ma podobnego urządzenia. Jest to urządzenie, 
które jako jedyne łączy wizualizację USG skóry, tkanki podskórnej 
z efektami kurczenia termicznego odpowiednich tkanek. Co bar-
dzo istotne ultradźwięki działają głęboko, lecz pozostawiają niena-
ruszony naskórek i skórę. Rezultatem zabiegu może być uniesienie 
brwi i górnych powiek, policzków, zaakcentowanie linii żuchwy czy 
zmniejszenie podbródka.

 Pierwsze rezultaty są widoczne tuż po zabiegu jednak na całkowi-

P
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ty efekt należy poczekać około 3 miesięcy. Drugim zabiegiem, nad 
którym warto się zastanowić jest Zaffiro. Jest to głowica ze szlachet-
nego szafirowego szkła, która emituje promieniowanie podczerwo-
ne. Powoduje jednolite i stopniowe podgrzanie skóry i tkanki pod-
skórnej do temperatury 60 st. C ze stałym, ochronnym chłodzeniem 
powierzchniowym. Tak aplikowana energia powoduje podgrzanie 
i podrażnienie włókien kolagenowych, co skutkuje ich gwałtownym 
kurczeniem dając natychmiastowy efekt. Zaffiro poprawia owal 
twarzy, poprawia napięcie i elastyczność twarzy. Efekt pogłębia się 
w ciągu kolejnych miesięcy po zabiegu. Zarówno Zaffiro jak i Ulthe-
ra wykonane zgodnie z procedurami są zabiegami bezpiecznymi. 
Nie wymagają od pacjenta jakichkolwiek przygotowań. Skóra po 
zabiegu nie wymaga rekonwalescencji i można wrócić do codzien-
nej aktywności. Na skórze może wystąpić delikatny obrzęk. Należy 
podkreślić, iż Zaffiro i Ulthera są zabiegami całorocznymi i ekspozy-
cja słoneczna nie jest w tym przypadku przeciwskazaniem. 

Jest Pan uczestnikiem wielu szkoleń i bierze Pan udział w wielu 
kongresach krajowych jak i międzynarodowych. Z jakimi nowo-
ściami spotkał się Pan ostatnio i czy zostały wprowadzone do ofer-
ty gabinetu estetic?

Na każdym kongresie lekarze otrzymują możliwość spotkania 
wielu wybitnych osobowości z zakresu chirurgii, medycyny estetycz-
nej i innych dziedzin estetyki. Podsumowuje się stare technologie, 
techniki zabiegów pod względem bezpieczeństwa i efektywności 
i wprowadza nowe. Uczestnictwo w kongresach dostarcza wiedzy 
o pojawiających się nowościach i trendach. Ostatnio nowością na 
polskim rynku medycyny estetycznej są wchłanialne nici Aptos, Hap-
py Lift i Silhouettesoft do bezoperacyjnego liftingu twarzy. Jednym 
ze składników nici jest kwas polimlekowy (L-lactic), który dodatko-
wo wywołuje efekt odmładzający, aktywując naturalną rewitalizację 
skóry i spowalniając procesy starzenia. Nici pozwalają osiągnąć do-
skonały rezultat estetyczny przy krótkim okresie rekonwalescencji. 
Wprowadzenie ich w odpowiednie miejsca na twarzy, podbródku 
powoduje natychmiastową poprawę napięcia skóry i tkanki pod-
skórnej. Poprawę widać bezpośrednio po zabiegu. Optymalny 
efekt jest widoczny dopiero po kilku tygodniach od zabiegu i za-
uważalne są właściwe zmiany wywołane pobudzeniem produkcji 
dodatkowych włókien kolagenu. Proces ten narasta w ciągu kilku 
miesięcy i utrzymuje się kilka lat od wprowadzenia nici. W tym wła-
śnie okresie można zaobserwować coraz lepsze efekty estetyczne. 

W swojej praktyce korzysta Pan z 3 rodzajów nici. Czym jest to 
spowodowane?

Owszem swoim pacjentom mam do zaoferowania nici: Aptos, 
Silhouette oraz Happy Lift. Do każdego pacjenta podchodzę in-
dywidualnie i dobieram odpowiednią metodę. Moje wykształce-
nie, specjalizacja pod okiem wybitnych specjalistów z dziedziny 
chirurgii szczękowo – twarzowej nauczyła mnie dużego szacunku 
oraz indywidualnego podejścia do poszczególnych okolic twarzy 
i szyi. Metody te są jakościowo podobne różni je jedynie skład pro-
centowy, budowa oraz metoda implantacji. Ma to jednak wpływ na 
czas utrzymywania się w tkankach oraz na ilość nowo tworzonych 
włókien kolagenowych. Odpowiednio dobrane i prawidłowo wsz-
czepiona nić umożliwia osiągnięcie efektu liftingu oraz ujędrnienia 
skóry. 

A co z mężczyznami? Czy zaczęli odwiedzać gabinety? Jakie 
zabiegi są do nich adresowane?

Niedoskonałości urody to przyczyna nie tylko kobiecych kom-
pleksów. Tym bardziej, że atrakcyjny wygląd to w dzisiejszych cza-
sach nie tylko kwestia estetyki, powodzenia w życiu prywatnym, ale 
także jeden z czynników warunkujących sukces zawodowy. Gabi-
nety medycyny estetycznej stoją dla panów otworem. Mężczyźni 
do niedawna omijali je szerokim łukiem. Dzisiaj poprawianie uro-
dy wcale nie jest uważane za „niemęskie”, a Polacy coraz częściej 
stosują zabiegi upiększające. Najczęściej poddają się zabiegom 
redukcji tkanki tłuszczowej, usuwaniu bruzd i zmarszczek twarzy. 
W moim gabinecie propaguję dbanie o wygląd fizyczny z zachowa-
niem umiaru i naturalnych rysów twarzy. Bardzo często proponuje 
pacjentom zabieg Acculift. Jest to bardzo zaawansowana metoda 
modelowania twarzy z wykorzystaniem lasera AccuSculpt, która po-
zwala na małoinwazyjny zabieg modelowania twarzy i podbródka 
(lifting laserowy). To zabieg stosowany u pacjentów z niewielkim lo-
kalnym nadmiarem tkanki tłuszczowej i wiotką skórą. W ten sposób 
możemy zlikwidować tzw. „chomiki”, podwójny podbródek oraz 
uzyskać prawidłową linię żuchwy. Dodatkowym efektem zabiegu 
jest efekt liftingujący, do którego dochodzi po upływie 3 miesięcy. 
Opisany efekt możliwy jest do osiągnięcia wyłącznie przez zasto-
sowanie odpowiedniej długości fali lasera, co pozwala na szybkie 
i dokładne rozbicie komórek tłuszczowych przy jednoczesnym po-
budzeniu i przebudowie termicznej tkanek, prowadząc do efektu 
liftingu skóry. Zabieg Acculift nadaje się również do redukcji tzw. 
”worków” pod oczami. Innym wskazaniem często wykorzystywa-
nym u mężczyzn do użycia tego lasera jest nadpotliwość pach. 
Małoinwazyjny zabieg w znieczuleniu miejscowym powoduje nie-
odwracalne usunięcie większości gruczołów potowych, a co za tym 
idzie pozbycie się nieprzyjemnego problemu.



ecyzja Angeliny Jolie uznana została za kontro-
wersyjną i wzbudziła gorącą dyskusję. Mówiono 
wręcz o fanaberii gwiazdy filmowej.

Tak mówią ludzie, którzy w ogóle nie znają tego 
tematu albo nie są osobami w takiej sytuacji. Proszę sobie wyobra-
zić, że pojawia się mutacja genu BRCA1 i związane z tym ryzyko po-
nad 50% zachorowania na raka. Do tego, kogoś w rodzinie już to 
spotkało i w wyniku raka piersi ta osoba zmarła. Dlaczego więc mie-
libyśmy podzielić ten sam los? Mastektomia z rekonstrukcją piersi 
nie są niczym kontrowersyjnym. To normalne i rozsądne zacho-
wanie. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że dopóki ktoś nie siedzi 
w centrum tego problemu to wydaje mu się to podejrzane. Ale jest 
to najskuteczniejsza metoda obniżenia ryzyka, które spada z 90% 

na 3%. Średnia zachorowania na raka piersi to 40 lat, więc Jolie już 
siedziała jak na przysłowiowej bombie. 

A to, że ogłosiła to publicznie przy błysku fleszy?
Zrobiła bardzo mądrą rzecz, mówiąc publicznie o swoim proble-

mie. Ona jest wiarygodna pod każdym względem. To jest osoba, 
która zajmuje bardzo wysoką pozycję społeczną, dodatkowo jest 
osobą, która karierę zrobiła m.in. dzięki urodzie, co w przypadku 
raka piersi i kobiecości daje ogromne wsparcie. 

Usunięcie piersi, choć łączone z ich rekonstrukcją, to jednak 
trudna decyzja dla kobiety. Ingerencja w ciało, w kobiecość, może 
być sporym obciążeniem psychicznym.

Wiem, że to wygląda nieprzyjemnie i nikt nie chce takiego po-
stępowania, ale mówimy o konkretach, mówimy o życiu. Zdecydo-
wanie żyje się lepiej po zabiegu profilaktycznym bez nowotworu 
niż z nowotworem. Do każdego przypadku podchodzimy bardzo 
delikatnie. Rozmawiamy z pacjentką, dajemy jej czas do namysłu. 
Nie zdarzyło się by, któraś z pacjentek nie skorzystała z tej opcji.

To najlepszy sposób. Co jeszcze jest zalecane?
Badania genetyczne to podstawa. Oprócz tego zachęcamy panie 

po 30. roku życia do antykoncepcji doustnej, która obniża ryzyko 
raka jajnika o 50%. Za to w młodym wieku antykoncepcja hormo-
nalna nakręca raka piersi. W przypadku kobiet, które karmią należy 
przypilnować karmienie piersią. Otóż jeden miesiąc karmienia to 
2% zachorowania na raka piersi mniej. W przypadku raka jajnika 
podwiązanie jajowodu jest też sposobem na jego uniknięcie, ale to 
dotyczy tych kobiet, które urodziły już zaplanowaną liczbę dzieci. 

A mammografia, do której zachęcane są kobiety? Profilaktyczne 
badanie piersi nie ustrzeże nas przed rakiem?

Mammografia prawie nic nie daje u nosicielek BRCA1. To jest 
raptem 20% szans na wykrycie wczesnego raka. Niedawno wszedł 
rezonans magnetyczny piersi, który daje aż 90% szans na wykrycie 
nowotworu. Ale mimo to, że go wcześnie wykrywamy to i tak 15% 
tych raków w momencie diagnozy ma już przerzuty do pachy. Jeżeli 
kobieta ma raka z przerzutami do pachy to ryzyko jej zgonu w prze-
ciągu 10 lat jest czterokrotnie zwiększone. Nie ma póki co bardziej 
skutecznej metody obniżenia ryzyka raka piersi jak mastektomia 
profilaktyczna z rekonstrukcją. Od 1999 roku przeprowadzamy testy 
nad  genem BRCA1 i za każdym razem informujemy nasze pacjentki 
o tej opcji. Na sto kobiet, które poddadzą się takiemu zabiegowi 
tylko trzy mogą zachorować. To jest radykalna różnica.

Z rakiem piersi nierozerwalnie związany jest rak jajników, które-

d

kobiecość 
do odzySkania
„Przeszłam prewencyjną podwójną mastektomię” – wy-
znała w maju aktorka Angelina Jolie w artykule, który 
ukazał się na łamach „New York Times”. Decyzja 37 – let-
niej gwiazdy o usunięciu obu piersi wywołała medialną 
burzę. O kontrowersjach  związanych z decyzją aktor-
ki i dlaczego należy bać się genu BRCA1 rozmawiamy 
z profesorem Janem Lubińskim, kierownikiem Zakładu 
Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie.

ROZMAWIAŁA: ANETA DOLEGA

Angelina Jolie – amerykańska aktorka, Ambasador Dobrej Woli 
UNHCR oraz członkini Rady Stosunków Międzynarodowych, zdo-
bywczyni Oscara, trzech Złotych Globów i Nagrody Gildii Akto-
rów Filmowych.
O profilaktycznym usunięciu obu piersi Jolie poinformowała 
na łamach „New York Times”. W tekście „My Medical Choice” 
napisała; „Kiedy dowiedziałam się, jaka jest moja sytuacja, zde-
cydowałam się działać zapobiegawczo i zminimalizować ryzyko 
tak, jak to tylko możliwe. Postanowiłam poddać się profilaktycz-
nie obustronnej mastektomii. Zaczęłam od piersi, bo w moim 
przypadku ryzyko raka piersi jest większe niż jajników.(…) Chcę 
powiedzieć innym kobietom, że decyzja o mastektomii nie była 
łatwa, ale jestem bardzo szczęśliwa, że ją podjęłam. Moje ryzyko 
zachorowania na raka piersi spadło z 87 procent do mniej niż 5 
procent. Mogę powiedzieć moim dzieciom, że nie muszą bać 
się, że stracą mnie z powodu raka piersi”. Jolie wyjaśnia szcze-
gółowo, jakim zabiegom musiała się poddać. Proces rozpoczął 
się 2 lutego i trwał trzy miesiące. W połowie lutego, po dwóch 
tygodniach od pierwszego zabiegu, przeprowadzono główną 
operację, podczas której usunięto tkankę piersi, a w ich miejscu 
umieszczono tymczasowe implanty. Dziewięć tygodni później 
aktorka przeszła ostatnią operację, która polegała na rekon-
strukcji piersi. 
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go nie da się uniknąć w przypadku wykrycia ryzyka zachorowania 
na raka piersi. Czy da się go wcześnie zdiagnozować, czy usunię-
cie jest jedyną metodą?

Z jajnikami sytuacja wygląda w ten sposób, że niestety w tym 
przypadku nie ma żadnej metody wczesnego wykrywania raka, 
choćby nawet panie chodziły do ginekologa na badania co mie-
siąc. Oczywiście mówimy wyłącznie cały czas o raku zależnym od 
genu BRCA1. To co jest ważne po usunięciu jajnika to fakt, że moż-
na po tym normalnie funkcjonować. Kobieta po usunięciu dostaje 
hormony, dzięki którym dobrze się czuje. 

Jak zatem wyglądają statystyki?
Zrobiliśmy podsumowanie mastektomii profilaktycznych u nas, 

i od 2002 roku zabiegowi poddało się 150 kobiet. W przypadku 
jajników i jajowodów ta liczba waha się między 600 a 700.W Polsce 
ryzyko raka piersi jest dwukrotnie niższe niż w USA. Gdyby Jolie żyła 
w Polsce to zamiast 90% miałaby 45%. Na taki stan rzeczy ma praw-
dopodobnie wpływ środowisko w którym żyjemy i odpowiednia 
dieta. Prowadzimy intensywne prace w tym kierunku. W tym momen-
cie jesteśmy skupieni na metalach ciężkich i mikroelementach, być 
może tam jest ślad. Z dotychczasowych badań wynika, że regulacja 
stężenia selenu w organizmie może wpływać na zmniejszenie ry-
zyka zachorowania na nowotwór. Te korelacje między genami, se-
lenem i ryzykiem raka to przedmiot badań. Oczywiście te badania 
ciągle trwają i nie jest to nic definitywnego. Jeśli chodzi o statystyki 

to u przeciętnej Polki ryzyko zachorowania na raka piersi wynosi 6%, 
u Amerykanki - 15%. Rocznie ok.12 tysięcy kobiet zapada na raka 
piersi i jest to niestety tendencja wzrostowa. W Polsce wśród kobiet 
z rakiem, mutacje BRCA1 stwierdza się u co dziesiątej poniżej 40 
roku życia, u 7% poniżej 50 roku i 4% w wieku poniżej 60 lat.

Dziękuję za rozmowę.
R E K L A M A

Gen BRCA
BRCA1 to jeden najważniejszych genów występujących w ludz-
kim organizmie. Białko BRCA1 bierze udział w mechanizmie na-
prawy uszkodzonego DNA. Mutacje genu BRCA1 i BRCA2 po-
wodują nadmierny podział komórek, który może spowodować 
nowotwór jajnika czy piersi. U osób z mutacją ryzyko zachorowa-
nia na raki piersi lub jajników wynosić może nawet ponad 80%.

Profesor Jan Lubiński należy 
do elitarnego grona najwy-
bitniejszych genetyków onko-
logii na świecie. Jest profeso-
rem medycyny, kierownikiem 
Zakładu Genetyki i Patomor-
fologii i Katedry Onkologii 
Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie. 
W roku 2003 został kierow-
nikiem Międzynarodowego 
Centrum Nowotworów Dzie-

dzicznych, będącego jednostką PAM i mającego 52 przedstawi-
cieli regionalnych na wszystkich kontynentach. Autor ponad 300 
artykułów na temat badań klinicznych i genetyki molekularnej 
nowotworów oraz autorem i koordynatorem kilku projektów UE. 
J. Lubiński jest założycielem i głównym wydawcą czasopisma 
pod patronatem UICC – „Hereditary Cancer in Clinical Practice” 
notowanego na liście filadelfijskiej. W 2005 roku otrzymał tytuł 
Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Rydze. Od 2006 roku jest 
Członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Genetyki Czło-
wieka. Jest inicjatorem utworzenia kierunku kształcenia Biotech-
nologii Medycznej w PUM.
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astektomia z rekonstrukcją piersi jest normal-
nym i rozsądnym zachowaniem kobiety obcią-
żonej zmutowanym genem BRCA1. To pasz-
port na życie – nie ma wątpliwości dr Andrzej 

Dmytrzak. – Decyzja gwiazdy światowego formatu Angeliny Jolie 
była w pełni uzasadniona. Co istotne aktorka dała kobietom na ca-
łym świecie prosty i klarowny przekaz: „Nie bójcie się”! Podkreślam 
jednak, że powinien być to świadomy wybór, podjęty z psycholo-
gicznym zapleczem.

Rekonstrukcja piersi jak tak samo ważna jak decyzja o zabiegu. 
Metod rekonstrukcji jest kilka. Zabieg może być wykonany w cza-
sie tej samej operacji, co mastektomia (rekonstrukcja jednoczaso-
wa, natychmiastowa) lub po kilku tygodniach, miesiącach, a nawet 
latach. W trakcie zabiegu w miejsce usuniętej tkanki pod mięsień 
wkładany jest implant. Zaletą takiej operacji jest fakt, że kobieta 
nie musi przechodzić okresu oswajania się z całkowitym brakiem 
piersi.

– Większość pacjentek chciałaby połączyć mastektomię z jedno-
czesną rekonstrukcją. Dwa zabiegi podczas jednej operacji, to wła-
ściwie norma w przypadku profilaktycznej amputacji – wyjaśnia dr 
Dmytrzak. – Rekonstrukcję jednoczasową stosuje się przede wszyst-
kim u kobiet młodych z małymi piersiami. 

Najczęściej jednak stosowana jest druga metoda, polegająca na 
włożeniu w rekonstruowane miejsce expandera (rodzaj silikonowe-
go worka z wentylem), który przez około 3 miesiące wypełniany jest 
specjalnym żelem lub solą fizjologiczną. W ten sposób stopniowo 
rozciągana jest skóra, tak by mogła pokryć implant odpowiedniej 
wielkości. Taką właśnie procedurę zastosowano w przypadku An-
geliny Jolie.

– Co istotne, rekonstrukcja piersi po profilaktycznej mastektomii 
jest refundowana przez NFZ. Przeprowadzam takie zabiegi w szcze-
cińskim Szpitalu Wojskowym w Szczecinie – dodaje dr Dmytrzak.

Oczywiście przed rekonstrukcją, należy wybrać kształt wkładki 

oraz jej wielkość. Można zdecydować się na implanty okrągłe bądź 
anatomiczne. By uzyskać jak najbardziej optymalny efekt można 
też zastosować metodę przeszczepianie własnego tłuszczu. Pod-
czas tego samego zabiegu operacyjnego wykonuje się liposukcję, 
czyli odessanie tkanki tłuszczowej z „depozytów” tłuszczowych, 
czyli miejsc na ciele gdzie występuje on w nadmiarze, a następnie, 
po jego odpowiednim przygotowaniu przeszczepia się go w inne 
miejsce.

– Powiększanie piersi tłuszczem, to uznana na świecie metoda re-
konstrukcji piersi po amputacjach – zaznacza dr Dmytrzak. -Dzięki 
zabiegom przeszczepu tkanki tłuszczowej można odzyskać natural-
ną pierś i równocześnie poprawić kształt sylwetki. 

m

maSTekTomia.
i co daLeJ

Profilaktyczna mastektomia, to coraz chętniej wybierane przez kobiety rozwiązanie. Ale 
kiedy zadbamy już o zdrowie, pojawia się kwestia estetyczna - co zrobić, by znów czuć 
się kobieco? O metodach rekonstrukcji piersi opowiedział dr Andrzej Dmytrzak z kliniki 
Aesthetic Med.

AUTOR: IZABELA MAGIERA- JARZEMBEK

Andrzej Dmytrzak – specjali-
sta chirurgii plastycznej, zaj-
mujący się tą dziedziną po-
nad 20 lat, właściciel kliniki 
Aesthetic Med. Jest człon-
kiem Polskiego Towarzystwa 
Chirurgii Plastycznej, Re-
konstrukcyjnej i Estetycznej, 
Francuskiego Towarzystwa 
Chirurgii Plastycznej, Świa-
towego Towarzystwa Chi-
rurgii Estetycznej (ISAPS), 

Światowego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej (IPRAS), 
Europejskiej Akademii Estetycznej, Europejskiej Szkoły Onko-
logii. Wiedzę zawodową poszerza uczestnicząc w światowych 
sympozjach organizowanych dla chirurgów plastyków, m.in. we 
Włoszech, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Brazylii.
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ybrydowa technologia malowania paznokci to po-
łączenie tradycyjnych lakierów i żelu. 

– Shellac, bo tak właśnie nazywa się ta hybrydo-
wa rewolucja, pozwala cieszyć się naturalnie wy-

glądającymi paznokciami od 2- 4 tygodni – tłumaczy Iwona Kono-
walczyk, stylistka paznokci, wizażystka i kosmetyczka Laser Studio. 
– Lakier utwardzany jest przy pomocy promieni UV.

Wspomniane ombre to manicure hybrydowy, w którym wyko-
rzystane są dwa, a nawet cztery kolory. Jak sama nazwa wskazuje 
malowanie paznokci polega na ich cieniowaniu.

– Ten zabieg wymaga niezwykłej estetyki. Z tego względu każdy 
szczegół powinien być perfekcyjny. – mówi Iwona Konowalczyk. – 
Przy cieniowaniu tradycyjnymi lakierami używana jest gąbeczka, 
przez co sam zabieg nie wygląda zbyt profesjonalnie. Opracowa-
łam własną metodę cieniowania zwykłym pędzelkiem. 

Przy ombre można mieszać dowolną liczbę kolorów. Ze wzglę-
du na kształt paznokcia cieniowanie wykonuję w pionie lub w po-
ziomie

– Na wiosnę bardzo popularne są wszelkie odcienie niebieskie-
go, zieleni, turkusu – wymienia Iwona Konowalczyk – Bardzo ładnie 
wyglądają mieszanki różu z czerwienią, oraz pomarańczą, wszelkie 
koralowe odcienie. Można również wykonać ombre z kolorów wy-

korzystywanych do french’a. Jest to alternatywa do klasycznego 
manicuru ślubnego.

Lakiery hybrydowe nie posiadają szkodliwych składników che-
micznych tj. toluen czy formaldehydy. Ważny jest również sposób 
przygotowania płytki przed nałożeniem lakieru oraz metoda usu-
wania hybrydy z paznokcia. Prawidłowo hybryda powinna być usu-
wana za pomocą krótkich okładów ze specjalnego płynu. Lakier 
bez problemu schodzi nie robiąc przy tym szkód. 

Moda na ombre pojawiła się w zeszłym roku. To alternatywa dla 
klasycznego manicuru. Elegancka ale wnosząca odrobinę szaleń-
stwa do wyglądu naszych paznokci.                                                    ad

h

Tęcza na Paznokciach
Każda z pań zna to uczucie, kiedy po kilku minutach od skończonego malowania paznok-
ci na lakierze pojawia się rysa albo odprysk. Istnieje jednak sposób, który pozwoli zacho-
wać efekt pięknych paznokci na dłużej. To manicure hybrydowy i jego nowa odmiana 
- cieinowane paznokcie, czyli „ombre nails”.

ul. Jagiellońska 85/1  |  tel. +48 (91) 489 36 88  |  laser-studio@laser-studio.pl  |  www.laser-studio.pl

www.facebook.com/pages/Laser-Studio-Instytut-Zdrowia-i-Urody

Redukcja Celullitu & modelowanie 
obwodu ciała technologią Elos

Vellashape II

Modelowanie ciała 
zimnem zabiegi usuwania tkanki 
tłuszczowej poprzez chłodzenie

Krioliza

Laser Studio powstało w 1998 roku jako jeden z pierwszych ośrodków terapii laserowej w Polsce. Do 2005 roku byliśmy 
jedynym gabinetem tego typu w Szczecinie.  Wykonaliśmy już ponad 200.000 tys zabiegów. Posiadamy  aktualnie 14 
laserów medycznych oraz nowoczesne urządzenia do modelowania sylwetki i redukowania tkanki tłuszczowej. Długoletnie 
doświadczenie w zakresie medycyny estetycznej pozwala nam uzyskiwać najlepsze efekty i zadowolenie klientów.
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GeSha beauTy 
– Piękno z WeWnąTrz Widoczne na zeWnąTrz

dy kończymy 20 lat nasz organizm zaczyna pro-
dukować coraz mniejsze ilości kolagenu. Skut-
kiem tego jest starzenie się skóry, gorszy stan 
paznokci oraz stawów. W chirurgii plastycznej 

kolagen wykorzystuje się m.in. jako wypełniacz zmarszczek. Choć 
jest też składnikiem wielu kosmetyków, to zawarty w kremach dzia-
ła jednak tylko powierzchownie. Prawdziwą skuteczność może 
zapewnić jedynie kolagen dostarczany do wewnątrz organizmu, 
działający w głębokich warstwach skóry. Tu z pomocą przychodzą 
nam nutrikosmetyki, odżywiające naszą skórę od wewnątrz. Gesha 
Beauty Collagen Drink stymuluje wytwarzanie kolagenu wpływając 
nie tylko na oznaki starzenia się skóry, ale także na jej ogólną kon-
dycję i zdrowy wygląd. Skład napoju wzbogacony jest o witaminę A 
(utrzymująca prawidłowy stan skóry, włosów i paznokci), witaminę 
E, która bierze udział 
w dostarczaniu skład-
ników odżywczych do 
komórek i zapobiega 
przedwczesnemu sta-
rzeniu się skóry oraz 
witaminę C, która jest 
istotna przy produkcji 
kolagenu. 

- Gesha Beauty Col-
lagen Drink zawiera 
hydrolizowany kola-
gen morski o nazwie 
Peptan produkowany 
przez francuską firmę 
Rousselot SAS. Jego 
skuteczność potwier-
dzają kompleksowe 
badania kliniczne prze-
prowadzone w Japonii 
i Francji – mówi Anna 
Czapska z Beauty Care Poland, producent Gesha Beauty Collagen 
Drink.

Peptan jest naturalnym, bioaktywnym składnikiem poprawia-
jącym zawartość wilgoci w wierzchnich warstwach naskórka i za-
pobiegającym starzeniu się skóry. Hydrolizowany kolagen jest 
obecnie stosowany w wielu dziedzinach, w tym właśnie w żywieniu 
funkcjonalnym, napojach i suplementach diety. Jego zaletą jest 
przede wszystkim to, że w porównaniu do kolagenu naturalnego 
łatwo ulega trawieniu. Jako składnik żywności przyjmowany dro-
gą doustną uznawany jest też za całkowicie bezpieczny. Badania 
kliniczne Rousselot pokazują, że Peptan ujędrnia skórę w wyniku 
lepszej spójności włókien kolagenu, a także nawilża ją i wygładza. 
Co więcej, może przyspieszać wymianę komórek w naskórku, prze-
mieszczanie się wody w skórze i zapobiegać tworzeniu się głębo-
kich zmarszczek.

DZIeNNy RyTUAŁ

Nutrikosmetyki stanowią nowy trend w kosmetyce. Specjaliści 
coraz częściej podkreślają, że nasze zdrowie i uroda zależą przede 
wszystkim od tego, co dostarczamy naszemu organizmowi. Prepa-
raty uzupełniające dietę w ważne składniki cieszą się ogromną po-
pularnością. Ważne jest jednak to, by wybierać jedynie produkty 
najwyższej jakości, które rzeczywiście zapewnią optymalne efekty. 
Niezwykle istotna jest także regularność stosowania i odpowiedni 
czas trwania kuracji. Tutaj musimy wykazać się wytrwałością i cier-
pliwością.

- Zalecamy wypijać jedną butelkę Gesha Beauty Collagen Drink 
raz dziennie przez okres 4 tygodni – podkreśla Anna Czapska. - Dla 
jeszcze lepszego i długotrwałego efektu, zalecamy picie naszego 

hydrolizowanego kola-
genu przez okres od 6 
do 12 tygodni – doda-
je Anna Czapska. 

Nie dajmy się więc 
zwieźć obietnicom 
prosto z reklam cud-
preparatów, które już 
po jednym zażyciu 
sprawią, że będziemy 
piękne i młode. Sto-
sowanie nutrikosme-
tyków jest jak trening 
sportowy. Tylko regu-
larne ćwiczenia mogą 
przynieść pożądane 
skutki. Dla naszej wy-
gody Gesha Beauty 
Collagen Drink sprze-
dawany jest w pakie-
tach, które kupić mo-

żemy przez Internet (www.gesha.pl) lub w renomowanych salonach 
kosmetycznych, hotelach Spa&Wellness i klubach fitness.

Każdego dnia jesteśmy narażone na stres, którego skutki z bie-
giem lat stają się widoczne na naszej skórze. W ciągłym pędzie co-
dzienności często zapominamy o sobie i własnych potrzebach. Nie 
mamy czasu na nakładanie dużych ilości kosmetyków, nie wspomi-
nając już o skomplikowanych zabiegach. Tym bardziej powinnyśmy 
cenić to, co w prosty sposób pozwoli nam się cieszyć lepszą kondy-
cją naszej skóry. 

Wiśniowo-jabłkowy orzeźwiający smak i bogaty skład Gesha 
Beauty Collagen Drink zapewniają natychmiastowy zastrzyk ener-
gii. Dlatego też zaleca się picie go zaraz po przebudzeniu. To taka 
chwila tylko dla siebie, która nie tylko świetnie wpłynie na kondycję 
naszej skóry, ale też poprawi nastrój. To uzależnia, ale tylko pozy-
tywnie!

Japońskie przysłowie mówi - „Bez sake nawet kwiat wiśni wygląda bardzo zwyczajnie”. 
Choć o (bezpośrednim…) wpływie sake na urodę można by dyskutować, to jednak istnieje 
życiodajny napój, zapewniający zdrowie i urodę. Japonki to prawdziwe mistrzynie dbania 
o piękno, nie dziwi więc fakt, że to właśnie Kraj Kwitnącej Wiśni stał się inspiracją dla 
Gesha Beauty Collagen Drink. Ta mała buteleczka zawierająca kolagen rzeczywiście 
potrafi zdziałać cuda. W jaki sposób? 

G
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ytuał hammam bazujący na filo-
zofii wywodzącej się z Orientu 
zapewnia odnowę ducha i ciała 

i choć liczy sobie wieki, nie stracił do dnia 
dzisiejszego na wartości – mówi Beata Kra-
wętkowska z Balitica Wellnes &SPA. – Pobyt 
w łaźni nie służy jedynie celom kosmetycz-
nym i higienicznym, jest to również miejsce 
towarzyskich spotkań, a także sposób na 
przyjemny wieczór we dwoje. 

Ceremoniał hammam rozpoczyna się na 
wzór łaźni, pobytem w gorącej strefie well-
ness. Ciało na tym etapie przygotowywane 
jest do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.

– Sesje w saunie i łaźniach powodują 
zmiękczenie naskórka, przyspieszenie cyr-
kulacji krwi – wymienia Beata Krawętkow-
ska. – Oprócz tego mają znaczący wpływ na 
układ oddechowy oraz wpływają na oczysz-
czanie się organizmu z toksyn.

Kolejna faza zabiegu to marokański rytuał 
Rassoul.

- To unikalny zabieg oczyszczający i rewi-
talizujący – kontynuuje Krawętkowska. – Po-
lega na nałożeniu na skórę glinki wydoby-
wanej jedynie w Maroku.

Wspomniana glinka pod wpływem wody 
pęcznieje, tworząc delikatną papkę, która 

nakładana jest na całe ciało. Dzięki zawar-
tości takich minerałów jak: krzem, potas, 
magnez, cynk, miedź i żelazo, odżywia, de-
likatnie oczyszcza ciało, wchłania toksyny 
i nadmiar łoju, ujędrnia, wygładza i zwęża 
rozszerzone pory.

– Podobnie jak mydło z oliwek, jest całko-
wicie naturalna, pozbawiona substancji za-
pachowych i chemicznych, może być więc 
stosowana przez osoby o wrażliwej skórze 
– dodaje.

Zwieńczeniem ceremoniału hammam jest 
oczyszczający delikatny masaż pianą oraz 
naniesienie na ciało odżywczych olejków.

r

reLakS Po Turecku
hammam - te tajemniczo brzmiące słowo, które wywodzi się z Turcji, określa ry-
tuał, dzięki któremu ciało i zmysły odzyskują równowagę, a skóra jest jedwabi-
ście gładka. Wystarczy łaźnia i odpowiednie preparaty.

T
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KLINIKA IMPLANTOLOGII I ORTODONCJI www.hahs.pl                                 tel. 91 461 43 18Szczecin, ul. Jasełkowa 6, tel. 91 881 28 12

KLINIKA CHIRURGICZNA - dr n. med. Tadeusz Kaźmierczak

Nasze specjalności:
- proktologia
- flebologia
- rany przewlekłe
- chirurgia

- nietrzymanie moczu
- przepukliny brzuszne
- niewydolność limfatyczna
- teleangiektazje

miana nazwy to kolejny krok w rozwoju placówki, która 
będzie poszerzać swoje usługi..

- Zmiana nazwy dotyczy całej grupy Płatek Centrum, 
która funkcjonuje na rynku od ponad 9 lat. Standaryzujemy nazwę 
nadając jej spójny charakter i ze względu na dziedzinę działalności 

mamy konkretne 
logo: Stomatolo-
gia & Kosmetolo-
gia, Zaopatrzenie 
Ortopedyczne, 
Akustyka Słuchu, 

Detoksykacja - tłumaczy Magdalena Bodył -Płatek. -Mówiąc o zmia-
nach warto wspomnieć, że do oferty kosmetologii wprowadziliśmy 
nieinwazyjną metodę odmładzania skóry Intraceuticals, która bije 
rekordy popularności na świecie. Stosują go m.in. Madonna, Eva 
Longoria, Katy Perry i Justin Timberlake.

Płatek Centrum oferuje całodobowe usługi stomatologiczne 
a także kosmetyczne. Ponadto  oferuje zabiegi detoksykacji oraz 
refundowane z NFZ zaopatrzenie ortopedyczne, specjalistyczny 
sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenie dentystyczne i aparaty słucho-
we. Centrum zajmuje się również szkoleniami dla stomatologów. 

abieg polega na 
chłodzeniu tka-
nek tłuszczowych 

w celu spowodowania ich 
rozpadu. Wykonywany jest 
w obrębie ud, grzbietu, ra-
mion i brzucha. Trwa ok. go-
dziny, jest bezbolesny i nieinwazyjny. Aplikator zostaje przyłożony 
do obszaru, z którego chcemy pozbyć się tłuszczyku. Zamrożone 
komórki tłuszczowe stopniowo są eliminowane i wydalane z organi-
zmu, dzięki czemu z tygodnia na tydzień po zabiegu grubość tkanki 
tłuszczowej maleje. Wynikiem zabiegu jest redukcja tkanki tłuszczo-
wej. Co bardzo ważne kriolipoliza niszczy tylko komórki tłuszczowe, 
a oszczędza inne tkanki, takie jak skóra, mięśnie i nerwy. 

– Efekty można zauważyć już po jednym zabiegu – mówi Małgorza-
ta Figurska z klubu lady Fitness & Beauty Mazowiecka 13. – Wszystko 
zależy od grubości tkanki tłuszczowej. Niektóre panie muszą zabieg 
powtórzyć dwu- lub trzy-krotnie. Efekt jest widoczny po upływie 2 ty-
godni, ale na pełny rezultat należy czekać 6 tygodni. Po tym okresie 
zabieg może być powtórzony jeśli dalsza kuracja jest potrzebna.   ad

z z

zmiany, zmiany zamrożony ProbLem
Płatek Centrum Stomatologia & Kosmetologia czyli dawna 
Klinika excellence to nowoczesna klinika stomatologiczna 
i kosmetyczna w Polsce. 

Dla idealnej figury zrobimy bardzo wiele. Współczesna 
medycyna estetyczna szuka coraz to nowych rozwiązań, 
by zrobić nam dobrze. Kriolipoliza to najnowszy pomysł na 
pozbycie się zbędnych kilogramów.
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o spełnienie moich marzeń, jako chirurga. Powstała 
na kanwie moich dwudziestopięcioletnich doświad-
czeń zawodowych oraz rozlicznych podróży po ca-
łym świecie – wyjaśnia dr Artur Śliwiński właściciel 

Art Medical Center. W tak komfortowych warunkach praca jest 
prawdziwą przyjemnością.

W klinice są dwie sale operacyjne, wyposażone w najnowocze-
śniejsze zdobycze techniki medycznej. Stół operacyjny, lampy, 
oświetlenie, monitory oraz system klimatyzacji z laminarnym prze-
pływem są połączone systemem komputerowym Integra. Dzięki 
niemu personel sali operacyjnej steruje urządzeniami dostosowu-
jąc je do potrzeb zabiegu, bez konieczności odrywania chirurga od 
pracy. Specjalne kamery oraz połączenie z Internetem dają moż-
liwość pokazania obrazu z pola operacyjnego w dowolnym miej-
scu na świecie. Można więc prowadzić kursy z chirurgii, nie czyniąc 
zamieszania na sali operacyjnej lub na bieżąco w czasie operacji 
wymieniać doświadczenia ze specjalistami z innych ośrodków pol-
skich i zagranicznych. System kamer i specjalistyczne instrumenta-
rium, umożliwiają także wykonywanie operacji estetycznych twarzy 
technikami endoskopowymi. Zapewnia to uzyskanie bardzo do-
brych wyników estetycznych przy znacznie mniejszej inwazyjności. 

Aparat do znieczulenia Primus to najnowszy model firmy Drager 
umożliwiający wykonywanie operacji w znieczuleniu ogólnym. Mo-
nitorowanie wszystkich parametrów życiowych w czasie znieczule-
nia jest podstawą bezpieczeństwa naszych pacjentów.

Co jeszcze z nowinek technicznych? Nierozwiązanym proble-
mem w medycynie są zakażenia. Nie da się całkowicie ich wyelimi-
nować, ale wykorzystując najnowsze zdobycze nauki i techniki moż-
na zminimalizować ryzyko takich powikłań. Dlatego ściany i sufity 
pomieszczeń Art Medical Center włącznie z blokiem operacyjnym 
pokryte są specjalnymi powłokami z domieszką jonów srebra, które 
działają bakteriobójczo.

Jak mówi dr Śliwiński najważniejszym celem kliniki jest pomóc 
pacjentom osiągnąć trwałe rezultaty i możliwie naturalny wygląd, 
z którego będą zadowoleni. Do kliniki zgłaszają się pacjenci, którzy 
chcą zmienić swoje ciało i życie. Pragną poczuć się lepiej i odzyskać 
pewność siebie. To nadrzędny cel operacji plastycznych.

- Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna powinna nieść pomoc 
tym, których natura zawiodła bądź nieszczęśliwy wypadek spowo-
dował uszkodzenia ciała – uważa dr Śliwiński. Dyskomfort z powo-
du niekorzystnego wyglądu jest nadzwyczaj dotkliwy, a ja czerpię 
ogromną satysfakcję z tego, że mogę pomóc. 

T

kLinika XXi Wieku

Ponad 600 metrów kwadratowych powierzchni, jeden z najnowocześniejszych bloków ope-
racyjnych w Polsce, a wszystko w przytulnej i bezpiecznej dla pacjentów przestrzeni. Swoją 
działalność rozpoczęła właśnie nowa klinika chirurgii plastycznej Art Medical Center.

KLINIKA IMPLANTOLOGII I ORTODONCJI www.hahs.pl                                 tel. 91 461 43 18
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tres, który odczuwają pacjenci wynika z tego, że 
z góry spodziewają się nieprzyjaznych doznań – 
tłumaczy dr Joanna Hahs – Gaborska z Kliniki Im-
plantologii i Ortodoncji HAHS w Szczecinie. – Jakże 

potem są zdziwieni, że tak się jednak nie dzieje. Obecnie dentyści 
dysponują najnowocześniejszymi technologiami, które wprowa-
dzają pozytywne zmiany w proces leczenia.

To, co najbardziej wzbudza strach to zakładanie plomby i zwią-
zane z tym wiercenie w zębie. Kiedyś znieczulenie podawano za 
pomocą klasycznej strzykawki i igły, której wbijanie dla pacjentów 
było niemiłe. Aktualnie dentyści stosują specjalne żele, ozon, laser 
lub piaskarkę abrazyjną.

– Ozon dezynfekuje miejsca nawet najbardziej niedostępne, 
a wywołujące ból i komplikacje w leczeniu – mówi dr Joanna Hahs 
– Gaborska. – Jedną z jego zalet jest możliwość usunięcia wszyst-
kich bakterii powodujących próchnicę bez użycia wiertła, a zatem 
zupełnie bezboleśnie. Ta metoda chroni przed pojawieniem się 
próchnicy wtórnej pod nowym wypełnieniem. Jest idealna dla 
dzieci i kobiet w ciąży.

Użycie lasera KEY 3 również chroni przed bólem i jest skuteczne. 
To tzw. „wiertarka świetlna”, która zastępuje wiertarkę turbinową.

 – Usuwanie laserem tkanek zęba ma formę „mikrowybuchów”, 
przez co zabieg jest bezbolesny – przekonuje dentystka – Laser na-
daje się również do usuwania amalgamatów i kompozytów a jego 
bakteriobójcze właściwości często stosowane są przy leczeniu pa-
rodontozy, leczeniu kanałowym i przy zabiegach chirurgicznych. 
Dzięki ozonoterapii i laseroterapii zapewnimy pacjentowi profesjo-
nalne leczenie oraz wynikający z niego komfort – ograniczamy stres 
towarzyszący wizytom u stomatologa, oszczędzamy czas i pienią-
dze pacjenta.                                                                                            ad

S

PrzyJazny denTySTa
Strach przed pójściem do dentysty potrafi ogarnąć nawet największego twardziela. Nie-
zależnie od tego z czym się udajemy do gabinetu stomatologicznego, pierwsza myśl jaka 
nam przychodzi do głowy to, że będzie bolało.
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ierwszym etapem zwyrodnienia jest patologia krąż-
ka międzykręgowego, który odpowiada za właściwe 
przenoszenie obciążenia oraz ruch między poszcze-
gólnymi segmentami ruchowymi kręgosłupa.

– Wraz z upływem lat jego elastyczność maleje, krążek odkształca 
się tracąc tym samym zdolność do przenoszenia obciążeń. – tłuma-
czy Specjalista Schorzeń Kręgosłupa ze szczecińskiej Medikliniki 
– Łukasz Terenowski. – Objawem tych zmian jest ból kręgosłupa, 
odczuwany podczas długiego stania, siedzenia, czy nadmiernego 
obciążenia. W przypadku przepukliny z uciskiem na nerwy, ból pro-
mieniuje również do nóg lub rąk.

Do tej pory z bólem radzono sobie przy pomocy tradycyjnego 
leczenia, które nie zawsze jest skuteczne a także operacyjnie co 
znowu wiąże się ryzykiem występowania powikłań. W końcu wyna-
leziono alternatywę dla tego rodzaju problemu. 

– Bezpieczną i skuteczną metodą zachowawczego leczenia obja-
wów bólowych kręgosłupa jest stosowanie leków, które miejscowo 
znieczulają i które mają, długi czas działania oraz leków przeciw-
zapalnych z grupy kortykosteroidów – mówi doktor Terenowski. – 
Zabieg wygląda tak, że lekarz bezpośrednio podaje lek do źródła 
bólu stale kontrolując położenie igły przy pomocy nowoczesnego 
cyfrowego aparatu RTG.

Efekt terapeutyczny utrzymuje się średnio od 6 miesięcy do 2 lat 
od daty podania leku. Należy jednak podkreślić, że jest to sprawa 
indywidualna i działanie zabiegu może nie mieścić się w przedsta-
wionym zakresie dla każdego pacjenta. Zabieg pozwala pacjentowi 
skutecznie pozbyć się bólu i szybko wrócić do codziennych obo-
wiązków.

Zapraszamy!

MeDIKLINIKA
ul. Mickiewicza 55, Szczecin

Rejestracja tel.: 91 42 10 831
www.mediklinika.com.pl

P

bLokada na bóL
Zwyrodnienia kręgosłupa to jedna z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. 
Cierpi na nią coraz więcej ludzi. Siedzący tryb pracy, stres, brak aktywności fizycznej - to 
tylko niektóre z powodów które prowadzą do tego schorzenia a co za tym idzie są przy-
czyną bólu. 

Specjalista Schorzeń Kręgosłupa – Łukasz Terenowski

becnie, gdy istnieją czyszczące szampony, 
ograniczamy się do kilku ruchów szczotką. To 
nie wystarczy, by poprawić kondycję naszych 
włosów. Świetnym sposobem jest masaż skóry 

głowy. Regularnie wykonywany dotlenia cebulki włosów, doskona-
le poprawia krążenie. Ponadto rozmasowana skóra głowy staje się 
odprężona. 

Najprostszy jest masaż wykonywany przy pomocy opuszka pal-
ców. Można też użyć szczotki do masażu. Dotychczas dostępne były 
tylko te wykonane z naturalnego włosia, głównie ze szczeciny dzika. 
Obecnie i w tej dziedzinie kosmetologii mamy do czynienia z no-
woczesnymi technologiami.

W maju do Szczecina na zaproszenie salonu Sam Sebastian Style 
przyjechała japońska mistrzyni masażu głowy i pielęgnacji włosów 
Noriko Motoyama. Zaprezentowała szczotkę do masażu głowy 
i włosów „Scalp Brush”. 

Na pierwszy rzut oka szczotka ta niczym się nie różni od tych, 
które używamy na co dzień, jednak jej działanie jest zdecydowanie 
inne. „Scalp Brush” ma dwie postacie: zwyczajnej szczotki z nylono-
wą szczeciną i szczotki z takim samym włosiem ale wykonanej z ży-
wicy akrylowej. Ten drugi model jest używany w trakcie mycia wło-
sów. To zupełna nowość, gdyż normalnie woda rozpulchnia włosy 
podnosząc ochronne łuski keratynowe, które osłaniają trzon włosa. 

Włosy wtedy stają się bardzo podatne na uszkodzenia mechanicz-
ne a więc tradycyjne szczotkowanie nie jest wskazane. „Scalp Brush” 
dzięki swojej technologii pozwala na taki zabieg.

Notiko Motoyama zaprezentowała krok po kroku zastosowanie 
obu szczotek. Najpierw masuje się głowę na sucho, później po roz-
prowadzeniu szamponu, następnie po jego spłuczeniu i nałożeniu 
odżywki. Szczotkuje się włosy i głowę nawet w czasie ich suszenia. 
Efekt tych zabiegów? 

Kondycja włosów wzrasta już po pierwszym zastosowaniu. Z wło-
sów i mieszków znikają wszelkie zanieczyszczenia, w tym nadmiar 
sebum i keratyny. Poprawia się krążenie krwi w skórze głowy, cebulki 
włosów odżywają. W rezultacie włosy stają się mocniejsze i gęstsze, 
a te które nam wypadły szybciej odrastają.                                        ad

o

JaPońSka SzkoŁa SzczoTkoWania
Nasze prababki od dzieciństwa systematycznie szczotkowały swoje loki. Minimum 50 ru-
chów szczotki począwszy od skóry aż po same końce włosów. Był to spory wysiłek, gdyż 
normą były wówczas długie włosy. Za to efekt był zachwycający. 

Noriko Motoyama
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radycyjny masaż tajski (nuad phaen boran)  oznacza 
naturalną metodę leczenia dłońmi. Przywraca rów-
nowagę energetyczną organizmu, zaburzoną wsku-
tek choroby lub stresu. 

– Tajski masaż to joga dla leniwych – tłumaczy Andżelika Łusz-
czewska z Royal Thai Massage. – W masażu europejskim rozmaso-
wywane są mięśnie, a w tajskim dotykane są poszczególne punkty 
na ciele. Pod odpowiednim naciskiem dłoni, palców czy stóp ciało 
się relaksuje, masażystki skupiają się na strefie zen w organizmie. 
Istnieje teoria, że cała zła energia skupia się w dolnej części ciała, 
dlatego też, masaż zawsze zaczyna się od stóp, a kończy na głowie.

Podczas zabiegu wykorzystuje się techniki akupresury (naciska-
nie kciukami, dłońmi, łokciami, przedramionami, kolanami oraz 
stopami), techniki rozciągające oraz elementy refleksoterapii. Istotą 
masażu tajskiego są nauki Buddy, – dlatego też, każdy seans jest 
formą medytacji, podczas której osoba masowana, jak i masażyst-
ka, znajdują się w stanie głębokiej kontemplacji i relaksacji.

Z masażu tajskiego skorzystać może każdy, zarówno osoby star-
sze, jak i dzieci powyżej 4 roku życia, a także kobiety w ciąży. 

– Jedyne przeciwwskazanie dotyczy osób, które przeszły zabieg 
chirurgiczny  najpóźniej pół roku przed odwiedzinami w salonie 
masażu – dodaje Andżelika Łuszczewska. 

Ważną częścią masażu tajskiego są olejki aromatyczne i ich pod-

stawowy składnik – maść tygrysia. Wmasowywana w ciało uwalnia 
ból i przynosi ulgę. 

Oprócz niej używane są olejki zapachowe i naturalne, m.in. 
z mango, drzewa herbacianego, z owoców litchi, kokosu i tajlandz-
kich kwiatów.

– Wszystkie produkty sprowadzane są z Tajlandii – wyjaśnia Łusz-
czewska. – Podobnie jest z masażystkami. Wszystkie szkoliły się 
w świątyni Wat Po w Bangkoku, która uczy masażu od wieków. 

Tak jak sposób masowania, tak samo ważne jest w masażu taj-
skim, kto masuje. Okazuje się, że Europejczyk nigdy nie zdobędzie 
takich umiejętności, jak tajska masażystka.

– Żeby skończyć taki kurs trzeba urodzić się w danej rodzinie. Ta 
wiedza przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, a nauka zaczy-
na się już w wieku siedmiu lat – mówi szefowa Royal Thai Massa-
ge. – Nie każda też dziewczynka może zostać masażystką. To rodzaj 
wyróżnienia, gdyż masaż w Tajlandii to nie jest zwykłe zajęcie, tylko 
sztuka. W przypadku idealnej masażystki ważne jest jakie ma dło-
nie, jaką posturę ciała. Musi być drobna, ale silna. 

Oryginalny tajski masaż nie zmienił się od ponad 2 tysięcy lat. 
Tylko w Europie nieco go zmodyfikowano, dodając do niego pe-
eling i inne zabiegi upiększające. Jednakże prawdziwy masaż tajski 
skupia się na przyniesieniu nam ulgi i dostarczeniu niezwykle głę-
bokiego relaksu.                                                                                       ad

T

maSaż Jak SzTuka

Tylko Tajka potrafi wykonać prawdziwy tajski masaż. Musi pochodzić z odpo-
wiedniej rodziny, mieć predyspozycje i ukończyć szkolenie w świątyni. Z wiedzy 
Tajek dającej relaks korzysta cały świat, także szczecinianie.
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ozumiemy współczesne potrzeby pacjentek – mówi 
Elwira Berezowska, wiceprezes Centrum. – To miej-
sce dla pań, które marzą o przebiegającym w swoim 
własnym rytmie porodzie, z wykorzystaniem natural-

nych metod w bezpiecznych, intymnych i komfortowych warunkach. 
Komfortowe warunki zapewniają pokoje jedno i dwuosobowe, 

zaopatrzone w łóżka sterowane elektrycznie, telewizję i Internet, 
sala porodowa wyposażona w specjalistyczną wannę, materace, 
piłki, drabinki, linę, nowoczesne łóżko porodowe i stanowisko do 
resuscytacji dla noworodków. Znajduje się tu również sala inten-
sywnego nadzoru pooperacyjnego z możliwością ścisłego monito-
rowania stanu mamy i dziecka oraz sala operacyjna. Każdej pacjent-
ce może towarzyszyć najbliższa osoba.

– Przeprowadzamy cięcia cesarskie oraz zabiegi ginekologiczne 
– wyjaśnia wiceprezes Centrum – To także miejsce dla tych kobiet, 
które chcą skorzystać ze znieczulenia czy farmakologicznej stymu-
lacji porodu.

Pacjentka MAMMY sama może wybrać sposób, w jaki urodzi 
dziecko, czy to będzie poród naturalny, czy w znieczuleniu, w obec-
ności osoby bliskiej, czy w wodzie. 

– Posiadamy specjalistyczną wannę porodową Bensberg -mówi 
Elwira Berezowska. – Jest ona wyposażona w filtry zatrzymujące 
drobnoustroje i system automatycznej dezynfekcji. Poród w wodzie 
jest łagodniejszy zarówno dla matki jak i dziecka.

Nad porodem i pobytem pacjentek cały czas sprawuje opiekę 
profesjonalny personel medyczny, który tworzą doświadczone po-
łożne oraz specjaliści: ginekolodzy – położnicy, neonatolodzy i ane-
stezjolodzy.

– Panie, które chciałyby u nas urodzić swoje dziecko zapraszamy 
na wizytę, podczas której zapoznamy się z oczekiwaniami kobiety, 
przebiegiem ciąży i stanem zdrowia. – wyjaśnia Elwira Berezowska. 
– Przed pierwszą wizytą zawsze udzielamy szczegółowych informa-
cji na temat tego, co będzie potrzebne naszej pacjentce i jak będzie 
wyglądała wizyta kwalifikacyjna. 

Centrum Narodzin MAMMA
ul. Sowia 38, 70-792 Szczecin, tel. 91 46-28-000 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00, e-mail: recepcja@centrumnarodzin.pl   
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nie ma Jak u mammy

Przytulne, kolorowe i bardzo dobrze wyposażone pomieszczenia to znak rozpoznaw-
czy prywatnego Centrum Narodzin MAMMA. Zapewniają przyszłym mamom poród jak 
w domowym zaciszu.

AUTOR: ANETA DOLEGA
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pokoju, który dobrze znałam, panował lek-
ki zaduch. Zapach często palonego, spe-
cyficznego kadzidełka przesiąknął prze-
strzeń i otaczające ją przedmioty na tyle, że 

z zamkniętymi oczami mogłabym powiedzieć, gdzie jestem. 
Eduardo swoim zwyczajem siedział ze skrzyżowanymi nogami 

na podłodze, naprzeciw mnie, delektując się świeżą, białą herbatą, 
której lekki aromat mieszał się z zapachem jego domu. Przy każ-
dym łyku zamykał oczy, nabierając jednocześnie powietrza do płuc, 
trwając przez kilka sekund nieruchomo i rozkoszując się przyjmo-
wanym napojem, jakby to był jakiś boski nektar.

– Ja jeszcze nie doszłam do takiej perfekcji – pomyślałam. Ow-
szem, mój czas zwolnił od pobytu u szamanek pod Monte Alban, 
ale nie był już taki jak tam. Miałam znów plany i rzeczy do zrobienia. 
Nowe marzenia i nowe wyzwania. Mój umysł pracował na maksy-
malnych obrotach, tworząc nawet we śnie fotografie przypomina-
jące obrazy, w których kolor wychodził poza wszelki kontekst usta-
lonych barw. Eksplodował co chwilę nową ideą, którą starałam się 
okiełznać, wychodząc naprzeciw rzeczywistości i realnym środkom, 
do których miałam dostęp. 

Bałam się jednego – że zagubię się znów w rzeczywistości, stracę 
równowagę i zatracę się kompletnie w tworzeniu. 

Eduardo odstawił maleńką filiżankę, z której ubyła dopiero poło-
wa zawartości i popatrzył na mnie z uśmiechem. Cieszyłam się, że 
mogłam zaprzyjaźnić się z kimś tak wyjątkowym jak on.

– Czyli co, znów jesteś w pogoni? 
– Tak, tak, tak, – przytaknęłam w miną skarconego dziecka – ale 

tworzę i realizuję swoje marzenia – dodałam w samoobronie. 
– Wydarzają się prawdziwe cuda Eduardo. To tak, jakbym była 

wróżką w jakiejś bajce i za pomocą czarodziejskiej różdżki ożywiała 
postacie, sytuacje i zdarzenia. To, co się dzieje, jest naprawdę nie-
samowite. 

Opowiedziałam mu o zdarzeniach ostatnich tygodni.
– Bo weszłaś w synchronizację Blanka, a wtedy magia jest na po-

rządku dziennym. Chcesz czegoś ze wszystkich sił i jesteś ze sobą 
w zupełnej zgodzie i szczerości. A potem sprężasz po prostu siły i 
działasz. W takiej sytuacji wszechświat nie ma innego sposobu niż 
odpowiedzieć na twoje wezwanie. Bo nawołujesz ducha zamiesz-
kującego twe ciało i z tej płaszczyzny, z tego poziomu, siatka ko-
smosu układa się w taki sposób, by ulec twym życzeniom. Nie ma 
innego wyjścia. Stąd te cuda. Im bliżej jesteś ducha, tym szybciej 
realizują się postanowienia. 

– A co to znaczy, być bliżej ducha? – Ciągnął. – To znaczy wsłuchać 
się w siebie. Wsłuchać się we wszystkie poziomy i płaszczyzny nas 
samych z otwartością i szczerością. Zjechać windą na sam dół je-
stestwa, a potem obrać przeciwny punkt – samą górę i zadać sobie 
pytanie na tych wszystkich szczeblach – czy to, czego chce moje po-
wierzchowne ja, jest tym, czego chce też reszta „mieszkańców”? Je-

śli naprawdę uda ci się dotrzeć do tych miejsc i odpowiedź będzie 
twierdząca, nie ma siły, żeby dany plan nie powiódł się. Jako ludzie 
mamy nieograniczone możliwości tworzenia. Zapomnieliśmy o tym 
i przysypała je sadza niepotrzebnych i nieprawdziwych pragnień, 
często zapożyczonych od innych bądź zainspirowanych wszech-
obecną papką medialną. Dlatego właśnie jako rodzaj ludzki musi-
my się przebudzić. Wyjść z zaułka. Ciemnego, cuchnącego zaułka 
naszych ograniczeń. I wejść do środka tylko po to, żeby wyjść na 
zewnątrz. To jest celem. Nie, jak niektórzy sądzą, życie w zamkniętej 
duchowości czterech ścian i umęczonych medytacją kolan. Otwo-
rzenie się na świat. To po to tu jesteśmy. By ostatecznie połączyć się 
ze światem. Bo on i my to jedność. 

 – Większość ludzi sądzi, że JA zamknięte jest w jakiejś szczegól-
nej części ciała, że JA i ciało to jedno i że poza nim istnieje coś, na co 
nie mają wpływu – ta zewnętrzna i z góry ustalona rzeczywistość. Ale 
jeśli się tak uczciwie zastanowić nad takim tematem: jaką kontrolę 
mamy nad naszym materialnym ciałem? – Zrobił dłuższą pauzę.

– Nie mamy wpływu na procesy zachodzące w naszym organi-
zmie – ciągnął – na obumieranie i powstawanie komórek, na bicie 
naszego serca, na pompowanie krwi, na reakcje chemiczne zacho-
dzące w naszym mózgu. Nie mamy nawet wpływu na to, kiedy za-
śniemy ani kiedy wypróżnimy się. To są procesy regulowane jakby 
odgórnie. A żyjąc w świecie, który zakłada, że jesteśmy ciałem, tak 
bardzo w to wierzymy, że nie podajemy nawet w wątpliwość tego 
starego paradygmatu. W momencie, w którym uznaliśmy się tożsa-
mymi z ciałem, zatraciliśmy moce tworzenia. Bo MY, to zupełnie coś 
innego – to umysł i dusza, które owszem zawierają też i ciało, ale 
człowiek sam w sobie jest bezkresny, nieograniczony, bezkształtny 
i wieczny. 

– Czy kiedykolwiek kładłaś się na łóżku w całkowitym bezruchu i 
relaksie? – Spróbuj. Jeśli ciało nie ma punktu odniesienia, przy za-
mkniętych oczach możesz zatracić swoje własne kontury. Nie ruszaj 
rękoma. Nie muskaj prześcieradła opuszkami palców. Zadaj sobie 
uczciwe pytanie: gdzie się kończę? – I wtedy może przydarzyć się 
rzecz zaskakująca. Nie będziesz w stanie dać odpowiedzi, bo umysł 
podróżuje bez żadnych granic. Jeśli da mu się przyzwolenie. Jeśli 
nie, tworzy coś w rodzaju matrioszki. Jedna granica wewnątrz kolej-
nej i tak coraz bardziej i bardziej w głąb. Każda prawie identyczna 
jak ta poprzednia. W tym tkwi też iluzja. Wiele osób próbuje zrzucić 
z siebie jarzmo granic, ale nie mają wytrwałości ani determinacji, 
żeby zobaczyć, co jest w środku. Odgarniają pierwszą warstwę i 
znajdują w niej roześmianą laleczkę, zdejmują kolejną i widzą to 
samo. Tylko nieliczni potrafią dostrzec, że laleczki te są podobne, ale 
różnią się wielkością. To, co je otacza, jest coraz większą przestrze-
nią, a one same są coraz mniejsze. A jak ktoś naprawdę dobrnie do 
ostatniej laleczki i ją otworzy, co zobaczy? – Że to co wewnątrz, jest 
tym samym, co na zewnątrz – nieograniczoną przestrzenią, w której 
wszystko się może przydarzyć… 

W

książka do nabycia na www.bezwysilku.pl

Książka inspirowana prawdziwą historią

Autorstwa Doroty Kościukiewicz-Markowskiej ukazuje zupełnie 
inne podejście do koncepcji szczęścia. Bez gonitwy, 

bez napięcia i bez wysiłku...

Czy myślisz, że do osiągnięcia szczęścia potrzebny jest wysiłek?

fragment:

„bez WySiŁku”
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maGiczne 
muśnięcie

Złoto może być oryginalnym urozmaiceniem makija-
żu. Doda blasku mocnym akcentom kolorystycznym 
oraz ociepli zimne odcienie. Jego  skrzące drobinki 
rozświetlą każde spojrzenie. Delikatne zastosowanie 
złota w makijażu dziennym czy wieczorowym spraw-
dzi się praktycznie w sąsiedztwie każdego koloru. 

Palac kolorów
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Włosy: Ernest Kawa
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Zdjęcia pochodzą z albumu: „Pałac kolorów. Magia makijażu” 
Zdjęcia i makijaże: Dorota Kościukiewicz-Markowska www.palackolorow.pl 
Modelki: Angelika Ogryzek, Kaja Krzewicka, Ania Sroka 
Welon i biała sukienka: Yuliya Babich



MODA62 

koLekcJa 
2013

W najnowszej kolekcji firmy Henri Lloyd nie zabraknie odzieży specjalistycznej 
do żeglowania, zarówno na naszych pięknych jeziorach, jak i na otwartym morzu. 
Dodatkowo, firma proponuje wysokiej jakości produkty fashion, świetnie nadające 
się do ubrania po zejściu na ląd.
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MODA64 

naTaLia 
SiWiec 
W PLażoWeJ 

koLekcJi 
inTymna.PL 



MODA 65 

INTYMNA.PL® jest liderem 
sprzedaży bielizny damskiej 
w polskim e-commerce. 
Oferuje duży wybór bielizny 
damskiej, w tym biustono-
szy, fig, bielizny nocnej, gor-
setów, body, bielizny maxi, 
a także pończoch oraz raj-
stop. W ofercie ma również 
stroje kąpielowe, odzież, 
obuwie, kosmetyki, biżuterię 
oraz dodatki.



ewa Jaklewicz-Walewicz 
Z wykształcenia pedagog. Wiceprezes 

Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
wiceprezes stowarzyszenia „Równość 

Na Fali”, nauczycielka akademicka 

Jak się ubrać?  Najczęściej kieruję się okolicznościami, nastrojem i wy-
mogami sytuacji. Ogromną przyjemność sprawia mi zmienianie wystro-
ju mieszkania, hobbistycznie projektuję dla siebie ubrania, co ciekawe, 
potrafię wyjść do pracy w golfie i wrócić w bluzce z dekoltem!

Katarzyna hubińska, projektantka mody damskiej
Aby łączyć rożne kolory, które są dość ryzykowne, należy mieć ogrom-

ne wyczucie i smak! Pani Ewa posiada tą umiejętność. Bardzo modny 
krój spodni -nowoczesny i swobodny. Eleganckie buciki w tym zesta-
wieniu dodają lekkości i luksusu, do tego sweterek i torba w pięknych 
wiosennych kolorach. Super! Wspaniałe ubiory na każdą okazję pod-
kreślające szyk i styl.



Grzegorz Piechota
Historyk sztuki, pracuje 
w Wojewódzkim Urzędzie 
Ochrony Zabytków.

Z zamiłowania jestem historykiem sztuki i ze sztuki 
czerpię inspirację. „Diabeł tkwi w szczegółach” i dlatego 
w ubiorze skupiam się na detalach. Dodatki takie jak: 
buty, paski, nakrycia głowy finalizują charakter ubioru. 
Nie oglądam pism, ani programów modowych w sztuce 
i obrazach odnajduję ciekawe zestawienia i kolory, które 
staram się odwzorować we współczesnej stylizacji.

Arek Prajs, projektant mody męskiej
Brawo, brawo widać, że pan Grzegorz lubi bawić się 

modą. Nic ująć, nic dodać. Kapelusz i kaszkiet -tajem-
niczo i męsko. Jedna stylizacja na luzie, lekko w stylu 
Indiana Johns. Odważne połączenie czerwieni i brązu. 
Druga, bardziej elegancka, na wyjście na przykład na 
kolacje z przyjaciółmi. Jak widać pan Grzegorz nie boi 
się sie kolorów. Panowie, bierzmy przykład!

Kolację dla naszych 
bohaterów ufundowała 

restauracja Radecki



s ztuka jedzenia pałeczkami oprócz zręcz-
ności i wprawy, wymaga podobnie jak 
jedzenie sztućcami, opanowania kilku 
podstawowych zasad. Ważny jest nie tylko 
sposób trzymania pałeczek, ale również to, 
jak odkładamy je po skończonym posiłku 
i w którym kierunku trzymamy ich końce. 
Niewłaściwy sposób posługiwania się 
pałeczkami może nawet obrazić naszych 

współbiesiadników.
Pałeczki, sztućce, własne dłonie, muszle… co kraj to obyczaj, jemy 

tak jak nauczyliśmy się w domu. Oczywiście, nieumiejętność posłu-
giwania się nożem i widelcem świadczy o poziomie kultury środo-
wiska w jakim przyszło nam się wychowywać. W moim dozwolone 
było jeść palcami! No, fakt, nie zupę mleczną lub  jajecznicę, ale ta-
kie placki ziemniaczane albo naleśniki i owszem. Dziś chyba jeszcze 
bardziej niż w dzieciństwie doceniam smak potrawy nie ruszonej 
nożem i widelcem. Buła z kawałkiem kiełbasy, pajda chleba, jajko 
na twardo i pomidor (ten żelazny zestaw podróżny) zwróćcie uwa-
gę: jadamy je nie używając sztućców. I od razu czujemy się jakoś tak 
wakacyjnie, na luzie.

Grillujemy zazwyczaj również na luzie. Ten luz, najczęściej ma-
nifestowany jest przez podawanie plastikowej zastawy. Ileż to razy 
próbowaliście nadziać sztywny kawałek szaszłyka lub nieśmiertel-
nej karkówki na wyginający się i łamliwy przedmiot widelcopodob-
ny ? Kto z nas potrafi przekroić plastikowym nożykiem twardego 
małosolnego? Plastikowa zastawa obraża moje poczucie estetyki 
kulinarnej na tyle, że najczęściej rezygnuję z jej używania. Na rzecz 
paluchów właśnie.

Trudno byłoby jeść palcami przystawki na obiedzie galowym 
u prezydenta lub w innym, podobnie sztywniackim miejscu, ale za-
kąszanie kawałkiem sera z deski w ulubionej knajpce za pomocą 
własnych palców z pewnością nie będzie przestępstwem pierwsze-
go stopnia. Obserwując wielokrotnie ludzi dla których posługiwa-
nie się dłonią przy jedzeniu stanowi naturalną tradycję, fascynowała 
mnie biegłość z jaką potrafią zjeść najtrudniejsze nawet potrawy. 
Sosy z kawałkami warzyw i czasami mięsa lepione zręcznie z ryżem 
lub kawałkiem placka znikają błyskawicznie, a uczestnik takiej uczty 
pozostaje schludny i czysty. Mnie nigdy ta sztuka się nie udawała, 
a maczanie palców we wspólnej misce pełnej najsmaczniejszego 

jedzenia budziło mój sprzeciw i opór. Do czasu gdy uświadomiłem 
sobie kulturowy aspekt takiego sposobu pożywania darów bożych. 
Muzułmanie jedzący palcami posługują się w tym celu wyłącznie 
prawą dłonią. Ma to znaczenie i religijne i czysto praktyczne. Sło-
wa Koranu określające dość dokładnie niemal każdy aspekt życia 
pobożnego wyznawcy Islamu mówią: „Nie jedzcie lewą ręką, po-
nieważ szatan je lewą ręką.” Lewa dłoń służy do zupełnie innych 
czynności i nie będę się nad nimi zbytnio tu rozwodził.

Ogromna rzesza afrykańskich i azjatyckich emigrantów w Euro-
pie zachodniej wprowadziła do życia codziennego nie tylko swoje 
egzotyczne dania, ale również i zasady ich spożywania. Liczne bary 
sushi, restauracje tajskie, indyjskie, marokańskie serwują dania do 
których nóż i widelec po prostu nijak nie pasują. W Polsce jeszcze 
tego nie odczuwamy, ale np. w Wielkiej Brytanii jedzenie wielu po-
traw palcami jest już powszechnie akceptowane.

W naszym kraju nie musimy brać przykładu z egzotycznych 
emigrantów. Narastająca od lat moda na powrót do kulinarnych 
korzeni Słowian, niesie również zmiany w sposobie ich jedzenia. 
Zaczęło się to kilka lat temu od przysłowiowej pajdy ze smalcem 
i ogórkiem podawanej na najbardziej wykwintnych rautach, a skut-
kuje dzisiejszymi restauracjami z kuchnią staropolską i strzechą na 
dachu. Podawane na zgrzebnych deskach sery, czy wędliny aż pro-
szą się o schwycenie palcami. Oczywiście, może to i nie higienicz-
ne, może obco nam kulturowo, ale…..jakie smaczne!  Czy zresztą 
nasi pradziadowie nie jadali rękami mięsiwa, ptactwa, że o kaszy nie 
wspomnę? Widelec – podobno wynaleźli go Włosi, a przynajmniej 
pierwsi zaczęli go w Europie używać. Stało się to dopiero w XV wie-
ku! Wśród polskiej szlachty i mieszczaństwa widelce zaczęły upo-
wszechniać się dwa stulecia później. 

Powróćmy na zakończenie  do grillowania. Żeberka, skrzydełka, 
kiełbaski, szaszłyki (niekoniecznie mięsne)… wyobrażacie sobie, by 
jeść je nożem i widelcem? A rybkę złowioną w jeziorze, usmażoną 
i podaną na kromce chleba? Cała smakowitość letniego obżarstwa 
tkwi w oblizywaniu kosteczek, wysysaniu ości i czyszczeniu talerzyka 
chlebem. W poplamionych tłuszczem palcach trzymających zmro-
żony kieliszeczek. Bądźmy choć w czasie wakacji dziećmi. One do-
kładnie wiedzą co dobre, śmieszne i zdrowe. Przecież savoir vivre  
również może podlegać ewolucji .

P.S. czy ktoś ma może pod ręką serwetkę?
Szymon Kaczmarek
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a nuż,
widelec…?

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”



Waśnie, 
Szekspir 
i Dyjak

Życie to sen, a teatr gra dalej

Chillout z rodowodem
yjak nie oszczędza nikogo i jak na non-
konformistycznego artystę przystało 

nie przejmuje się odbiorem swojej twórczości. 
Jego „Kobiety” zainaugurują muzyczny mara-
ton w Teatrze Polskim (21 czerwca, godz.20).

Kolejny bohater „Nocy” to Mirosław Czyżykie-
wicz, równie niepokorny jak jego poprzednik. 
Zdarty głos, ogromna charyzma i autoironiczny 
stosunek do siebie samego to znaki rozpoznaw-
cze pieśniarza. Na koncert pt. „Ma Cherie” złożą 
się, utwory Szekspira, Herberta, Kofty, Brodskie-
go i samego Czyżykiewicza, który wystąpi z ze-
społem Kameleon (22 czerwca, godz.20).

Świętojański cykl zakończą „Waśnie Tysią-
ca i Jednej Nocy” Filipa Cembali (23 czerwca, 
godz.17). Publiczność Teatru Polskiego usłyszy 
piosenki m.in. Kazika Staszewskiego i Katarzyny 
Nosowskiej w zupełnie nowych aranżacjach

– Forma „Waśni” jest otwarta i eklektyczna. 
Jest to mieszanka tradycyjnego grania z do-
mieszką współczesnych brzmień. – o spektaklu 
mówi jego autor i reżyser Filip Cembala. – Jest 
to także kompromis pomiędzy sztuką wokalną 
i teatralną.

Aktorom towarzyszyć będzie muzyczne trio 
w składzie: Tomasz Licak, Szymon Orłowski 
i Krzysztof Baranowski.

– Wierzę, że ta kompilacja okaże się praw-
dziwa i zaangażowana emocjonalnie – dodaje 
autor. 
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początkiem czerwca przez cztery 
tygodnie będzie można zobaczyć 

wszystkie spektakle premierowe - mówi 
Kamila Paradowska kierownik literacki 
Teatru Współczesnego. - To świetna pro-
pozycja przede wszystkim dla tych, którzy 
nie mieli czasu, aby odwiedzić teatr wcze-
śniej lub zabrakło dla nich miejsc choćby 
na bardzo popularne tytuły jak „Seks dla 
opornych”, czy „Dobry wieczór Fogg”. 

Oprócz wspomnianych tytułów Współ-
czesny przygotował też najnowszą sztukę 
Anny Augustynowicz  -  „Greta Garbo 
przyjechała”. Dla osób lubiących teatr 
aktorski wart uwagi jest „Piękny widok” 
Sławomira Mrożka, a także monodram 
„Słowo jest ogień” oparty na bazie tek-
stów polskich romantyków. Oryginalny, 
autorski teatr, który musi zobaczyć każdy, 
kto chce być „na czasie” to „Tauryda. Apartado 679” Antoniny Grzegorzewskiej oraz 
„Życie to sen” Wojtka Klemma.

- Czerwiec to dobry czas na wyjście do teatru - zapewnia z uśmiechem Kamila Pa-
radowska. - Spektakl może stać się częścią aktywnie spędzonego wieczoru, którego 
elementem będzie także wizyta w najbardziej malowniczej części Szczecina, jaką są 
Wały Chrobrego, czy rozrywkowy Deptak Bogusława, gdzie mieści się Teatr Mały. Co 
mogę więcej dodać… czas na Współczesny!                                                                     ad

estiwal Artelier od trzech lat gości artystów, którzy nad rozbudowane utwory 
symfoniczne przekładają kameralne kompozycje napisane na kilkuosobowe 

zespoły. W tym roku impreza została podzielona na kilka części. 
– Będą koncerty gwiazd muzyki klasycznej, promocja wybitnie uzdolnionych arty-

stów młodego pokolenia, wizualizacje i pokazy świateł dekorujących koncerty – wy-
mienia Gustaw Ciężarek, dyrektor festiwalu, a także znakomity skrzypek i koncert-

mistrz. – Mamy świeże podejście 
do kultury i sztuki wysokiej. Po-
szerzyliśmy festiwal o muzykę 
jazzową i relaksacyjną.

Największą gwiazdą Artelier 
będzie Kwartet Śląski, mistrzo-
wie prawykonań kwartetów 
smyczkowych. Grupa koncertuje 
na całym świecie, ma na koncie 
kilkaset utworów kameralnych 
z czego znaczna część została 
jej dedykowana.

Młode pokolenie reprezentować będzie Daniel Popiałkiewicz i jego jazzowe trio. 
Ten gitarzysta i kompozytor jazzrockowy na stałe gra z Łoną & The Pimps. Ponadto 
współpracował z Markiem Raduli, Krzysztofem Ścierańskim, Kubą Badachem i Ber-
nardem Maseli. Jest także członkiem projektu Artelier Consort zrzeszającym instru-
mentalistów z różnych kręgów muzycznych. Ta grupa została specjalnie stworzona na 
potrzeby tegorocznego festiwalu.

Artelier rozpocznie się 28 czerwca i potrwa trzy dni. Koncerty odbędą się w Klubie 
13 Muz, Parafii Świętej Rodziny i Teatrze Kana.                                                                   ad
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Naczelny buntownik piosenki autorskiej 
Marek Dyjak rozpocznie „Noce Świętojań-
skie” w Teatrze Polskim. Szczery i bezkom-
promisowy artysta po męsku rozliczy się 
z kobietami, którym to zadedykował swój 
najnowszy album.

Greta Garbo, Mieczysław Fogg i jeszcze seks dla opornych. Teatr Współ-
czesny z przytupem kończy sezon. 

Grano ją na dworach, w pałacach, była rozrywką arystokracji. Muzykę ka-
meralną można śmiało nazwać chilloutem xVIII i xIx wieku. Z salonów tra-
fiła do sal koncertowych.
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Kwartet Śląski

Marek Dyjak



Do słuchaniaDo ogląDania

Prestiżowe imPrezy Czyli SUbiekTyWny PrzegląD wyDarzeń
AUTOR: ANETA DOLEGA

Jest jedną z najbardziej tajemniczych 
postaci polskiej estrady. Edyta Geppert 
zasłynęła takimi utworami jak „Nie żału-
ję”, „Jaka róża taki cierń” i „Kocham cię 
życie”, które na stałe zapisały się w histo-
rii polskiej muzyki. Szczegółowo wyre-
żyserowane recitale wokalistki to jedna 
z niewielu okazji, do usłyszenia muzycz-
nych perełek, z gatunku piosenki lite-
rackiej. Wśród autorów tekstów piosenek Edyty Geppert znajdują 
się: Agnieszka Osiecka, Jacek Cygan, Marek Dagnan, Jonasz Kofta, 
Wojciech Młynarski, Andrzej Poniedzielski, a wśród kompozytorów: 
Henryk Alber, Włodzimierz Korcz, Seweryn Krajewski, Andrzej Ry-
biński. 

Filharmonia Szczecińska, 9 czerwca, godz.19

Perełki damy
„Między nogami” Stowarzyszenia Te-

atr Niekonsekwentny to spektakl oparty 
na komediach Arystofanesa Stowarzy-
szenia. Poprzez skrzące się dosadnym 
dowcipem historie aktorzy (Wojciech 
Sandach, Michał Lewandowski, Maciej 
Litkowski i Adam Kuzycz-Berezowski) 
będą opowiadać o ludzkich namiętno-
ściach, mężczyznach, kobietach, kobie-
tach i kobietach. Spektakl pokaże mało znane oblicze początków 
kultury śródziemnomorskiej i teatru. Stowarzyszenie Teatr Nie-
konsekwentny powstało w 2011 r. z inicjatywy Małgorzaty Klary 
i Adama Kuzycz-Berezowskiego aktorów Teatru Współczesnego 
w Szczecinie. Poprzez swoją działalność chcą dać możliwość wyka-
zania się młodym, początkującym, zawodowym twórcom.

Teatr Współczesny (Malarnia), 11 i 12 czerwca, godz.19

zabawa w pożądanie

Monodram „Szczur” w reż. Agaty Bi-
ziuk oparty jest na dramacie Szekeniuka 
„Szczur, czyli wyścig pokoju”. Autor tekstu 
porusza temat zakłamania, dwuznacz-
nych postaw oraz manipulacji opinią pu-
bliczną. Bohaterów spektaklu pozornie 
nic ze sobą nie łączy. Jeden odnajduje 
się w roli polityka. W jego „publicznych 
występkach” cel uświęca środki. Drugi 
z kolei jest pracownikiem budowlanym. Zdystansowany do świata, 
stoi z boku wydarzeń. Wszyscy i tak muszą w końcu stanąć przed 
„komisją ślepczą”. W obu rolach występuje Rafał Hajdukiewicz.

Teatr Lalek Pleciuga, 14 czerwca, godz.19

Maraton gryzoni

Bohaterowie „Przed północą” Jessie 
i Celine po raz pierwszy spotkali się pra-
wie dwadzieścia lat temu przed wscho-
dem słońca w pociągu do Wiednia. Spę-
dzili ze sobą noc, by rozstać się i znów na 
siebie trafić po dziewięciu latach przed 
zachodem słońca w Paryżu. Od tamte-
go lata minęło kolejnych dziewięć lat. 
Gdzie są teraz? Czy uczucie, które ich 
połączyło przetrwało do dziś? Richard Linklater reżyser filmu „Przed 
wschodem słońca” i „Przed zachodem słońca” przedstawia ostatnią 
część trylogii okrzykniętej przez krytyków największym romansem 
współczesnego kina, w którym swoje życiowe role zagrali Julie Del-
py i Ethan Hawke. 

Multikino, od 28 czerwca

Wschody i zachody miłości

„Jan Matejko – malarstwo monumen-
talne” jest wystawą zorganizowaną w ra-
mach obchodów Roku Matejkowskiego. 
Na ekspozycję składają się akwarele 
z projektami polichromii autorstwa Jana 
Matejki, pochodzące ze zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Krakowie. Prace 
te posłużyły artyście do stworzenia poli-
chromii, zaliczanej do jednej z najwspa-
nialszych dzieł malarskich w Polsce, zdobiącej ściany prezbiterium 
i nawy głównej Kościoła Mariackiego w Krakowie. Freski pełne anio-
łów i cherubinów, zdobione herbami i motywami roślinnymi, przy-
kuwają uwagę niezwykle intensywną kolorystyką. Projekty można 
porównać z fotografiami prezentującymi wnętrza kościoła z końca 
XIX wieku, a także współczesnymi, ukazującymi stan po renowacji. 

Zamek Książąt Pomorskich (galeria Gotycka), do 1 września

Anioły mistrza

Cykl „Ścieżkowanie” ma na celu odkry-
cie subtelnego połączenia między obra-
zem i dźwiękiem podczas spotkań arty-
stów z dziedziny filmu i muzyki. Inspirując 
się w czasie rzeczywistym, muzycy będą 
improwizować do filmowych obrazów. 
Tematem pierwszego spotkania jest prze-
strzeń działań ludzkich. Jak szybko pły-
nie nasz czas? Gdzie jest nasze miejsce? 
Za materiał filmowy odpowiedzialny będzie Jakub Boruń oraz R.E-
.M. Studio. Improwizacje audiowizualne poprzedzą koncerty szcze-
cińskich zespołów - Rigpa oraz Ułani Kapitalizmu - których członko-
wie wezmą później udział we właściwym „Ścieżkowaniu”.

Loft Art, 22 czerwca, godz.19

Obraz, dźwięk, czas
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Na dwa dni Łasztownia stanie się 
centrum artystycznej aktywności Szcze-
cina. Zaprezentują się popularni dj’e, ze-
społy oraz artyści wizualni w ramach dru-
giej edycji Festiwalu Szczecin United. Na 
terenie festiwalu dostępna będzie giełda 
winyli, obrazów, rękodzieła. Chętni, two-
rzący np. obrazy, fotografie, grafiki będą 
mogli podczas Festiwalu zaprezentować 
swoje prace. Nie zabraknie pokazu ulicznej mody. Przede wszystkim 
będzie to święto muzyki elektronicznej. Na Łasztowni powstaną trzy 
sceny muzyczne plus chill out room, a w klubach będą imprezy to-
warzyszące. Wśród gości pojawią się: Juan Atkins - ojciec chrzestny 
techno, Rregula (na zdjęciu), Dementia, OOXOO oraz inni. W stre-
fie wizualnej pojawia się tacy artyści jak: Katarzyna Szeszycka, Lonia 
Kaniuk, Filip Kacalski, Lump i VJ Puh. 

Łasztownia, 14 i 15 czerwca, od godz.19

elektryczny Szczecin

Przyjdź i zobacz to na własne oczy!
W piątek 21 czerwca, o godzinie 19:00 zobaczycie finał wielkiej me-

tamorfozy CHR Galaxy i premierowy pokaz najwyższej w regionie, 21-
metrowej fontanny! Wieczór umilą Wam przygotowane przez sklepy 
w GALAXY na tę okazję atrakcyjne promocje, które obowiązywać będą 
podczas Wieczoru Rabatów od 20.00 do 23.00. Uruchomienie fontanny 
to znak, że w GALAXY zakończył się remont. Zapraszamy zatem do zaku-
pów w jasnych i przestronnych wnętrzach najnowocześniejszego  centrum 
handlowo-rozrywkowego w regionie. Przyjdź i zobacz to na własne oczy! 
Więcej na www.galaxy-centrum.pl

Wielka Premiera w CHR GAlAXy

Kolejna gwiazda Szczecin Music Fest-
Balkan Beat Box to świeże spojrzenie na 
muzykę postrzeganą, jako ciągły dialog 
kultur. W ich twórczości obecne są ak-
centy bałkańskie, bliskowschodnie, afry-
kańskie, funk, hip-hop, elektronika i rock. 
Wszystko okraszone beatem i tanecz-
nymi melodiami oraz zaangażowanymi 
społecznie tekstami. Balkan Beat Box 
został założony w 2003 roku w Nowym Jorku przez Ori Kaplana 
i Tamira Muskatai i Tomera Yosefa. Tamir dorastał w domu pełnym 
rumuńskiej oraz afrykańskiej muzyki, Ori w Jaffie, a Tomer sceniczny 
performer z Izraela. Tamir i Ori są aktywni na nowojorskiej scenie 
od wielu lat. W zeszłym roku Balkan Beat Box wydali album „Give” 
zainspirowany ubiegłorocznymi protestami ludzi na całym świecie 
– od ruchu Occupy Wall St. poprzez arabską wiosnę.

Zamek Książąt Pomorskich (dziedziniec), 27 czerwca, godz.20

Muzyczny protest
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SKANDALISTKA Z IRLANDII

a jej zachowanie Frank Sinatra chciał jej „skopać 
tyłek”, a Joe Pesci spoliczkować. Na dodatek jej 
ostatnie małżeństwo trwało zaledwie 17 dni. 
Pomimo tego należy do jednych z najbardziej 
charyzmatycznych i utalentowanych wokalistek, 
o czym przekonamy się już 24 czerwca. Tego 
dnia wystąpi na zamkowym dziedzińcu w ra-

mach Szczecin Music Fest.

KATOLICZKA PRZeCIW PAPIeŻOWI

„Jestem katoliczką i kocham Boga. Dlatego sprzeciwiam się 
temu, co ci ludzie wyczyniają z wiarą, w której się wychowałam” – 
powiedziała irlandzka artystka w jednym z wywiadów, tłumacząc 
swoje zachowanie sprzed 20 lat. Publiczne podarcie wizerunku 
papieża w trakcie trwania programu telewizyjnego „Saturday Night 
Live” miało być formą protestu przeciwko tuszowaniu przez Waty-
kan zbrodni molestowania dzieci przez księży w Irlandii. Za ten czyn 
O’Connor przeprosiła papieża pięć lat po zdarzeniu.

Jej zachowanie to nie kaprysy gwiazdy o co podejrzewali ją nie-
którzy. Pochodząca z rozbitej rodziny wokalistka na własnej skórze 
doznała przemocy fizycznej, w szkole sprawiała same kłopoty i za-
liczała się do tzw. trudnej młodzieży. Słynęła z ciętego języka, także 
jako uznana już artystka, którą stała się po wydaniu znakomitych 
płyt „The Lion And The Cobra” i „I Don’t Want What I Haven’t Got”.

Z POMOCą U2

O’Connor zadebiutowała solowym singlem „Heroine”, który trafił 
na ścieżkę dźwiękową do brytyjskiego filmu „Captive” z 1986 roku. 
Muzykę do obrazu skomponował The Edge, gitarzysta U2. Pomimo 
tego, że muzyk pomógł stawiającej pierwsze kroki artystce, a jego 
koledzy z zespołu byli fanami jej talentu, ona sama o U2 nie wy-
powiadała się najlepiej. Nie zraziło to jednak Bona i reszty ekipy 
i w późniejszym okresie U2 nie raz współpracowało z Sinead.

Kiedy w 1990 roku świat usłyszał jej największy przebój „Nothing 
Compares 2 U” wokalistka zaczynała drogę na szczyt. Sukces jed-
nak jej nie zmienił i jeszcze tego samego roku doszło do kolejnego 
incydentu. Podczas pobytu w USA artystka ogłosiła, że nie wystąpi 
na scenie w New Jersey, jeżeli przed jej koncertem wykonany zosta-
nie amerykański hymn. Po tym wystąpieniu ikona amerykańskiego 
showbiznesu Frank Sinatra wyznał na publicznym forum, że chętnie 

„skopie tyłek” pyskatej dziewczynie. Ta jednak zrobiła co chciała 
i zażądała wycofania jej osoby z nominacji do amerykańskich na-
gród Grammy, pomimo, że była ich faworytką. 

NIePRZeWIDyWALNA

Z buntowniczego nastawienia do życia nigdy nie wyrosła, choć 
po latach wyznała, że cierpi na depresję. W zeszłym roku odwołała 
trasę koncertową podając zaburzenia psychiczne jako powód. 

„Z ogromnym żalem informuję, że muszę odwołać całą trasę kon-
certową w tym roku. Czuję się bardzo źle ze względu na moje za-
burzenie dwubiegunowe. Jak wszyscy wiecie, od grudnia do marca 
przechodziłam bardzo ciężkie załamanie nerwowe i mój lekarz po-
wiedział mi, abym odpuściła sobie koncerty” – napisała w oficjal-
nym oświadczeniu.

Z jednej strony ogromna wrażliwość, niesamowity głos i bezdy-
skusyjny talent, a z drugiej nieprzewidywalne zachowanie niczym 
„karabin bez zabezpieczenia”. Ciekawe, czym nas zaskoczy?

z
Szokowała wyglądem i zachowaniem. Publicznie podarła zdjęcie Jana Pawła II, odmówiła 
przyjęcia nominacji do muzycznej nagrody Grammy, a muzykę kolegów z U2 nazwała 
„napuszoną”. Mowa o Sinead O’Connor.

AUTOR: ANETA DOLEGA
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CHŁOPIEC 
W PASIASTEJ PIŻAMIE

o moich rąk trafiła ostatnio książka „Chłopiec 
z pasiastej piżamie”. Akcja książki rozgrywa 
się w latach czterdziestych. W Europie szaleje 
II wojna światowa. Bohater - dziewięcioletni 
Bruno jest synem niemieckiego oficera, który 
zostaje mianowany przez Adolfa Hitlera ko-
mendantem obozu koncentracyjnego. Bruno 

wraz z siostrą Gretel, rodzicami i służbą udają się w długą podróż 
do okupowanej Polski i zamieszkują w domu, sąsiadującym z obo-
zem. Chłopiec jest zły, że musiał nagle opuścić Berlin, swój wygod-
ny dom, szkolnych przyjaciół. Złość jest tym większa, że w nowym 
miejscu nie ma dzieci, z którymi mógłby się pobawić, dom ma tylko 
jedno piętro, a okno z jego pokoju jest małe i widać z niego tyl-
ko jakąś tajemniczą wioskę, w której jest mnóstwo ludzi ubranych 
w pasiaste piżamy. 

Na pytanie, kim są ci ludzie, otrzymuje od ojca odpowiedź, że to 
nie są ludzie… Chłopiec nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi, 
ale boi się zadawać więcej pytań. Z nudów postanawia sam zbadać 
sytuację i wyrusza na wyprawę wzdłuż kolczastego ogrodzenia, do-
strzega w oddali chłopca siedzącego na ziemi. ów chłopcem jest 
syn zegarmistrza – Szmul, jeden z wielu noszących pasiaste piżamy. 
Chłopcy w wielkiej tajemnicy przed wszystkimi zaprzyjaźniają się...

Nie mogę powiedzieć, książkę czyta się bardzo szybko. Dobre 
tempo, krótkie rozdziały nie pozwalają oderwać się ani na moment. 
Oczywiście momentami drażni naiwność bohatera jak i samego au-
tora. Mam wrażenie, że John Boyne, Anglik z pochodzenia, historię 
obozów koncentracyjnych i tego, co tam się działo zna bardzo wy-
biórczo... Mimo to ważny jest problem, który został w książce zazna-
czony. Niewątpliwe, zabrzmi to okrutnie, ale książkę ratuje koniec. 
Zamykając ostatnią stronę czytelnik uświadamia sobie, że wszyscy 

jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie wiemy, kiedy w życiu spotka 
nas coś okropnego, więc lepiej nie czyńmy innym krzywdy, bo los 
może obrócić się przeciwko nam. Bez względu na to, jaką pozycję 
w świecie zajmujemy, pamiętajmy, że nie jesteśmy nietykalni! 

Książka została przetłumaczona na 46 języków, doczekała się 
także ekranizacji. Uważam, że powinna wejść do kanonu lektur 
w polskiej szkole. Może nie jest genialna, ale na pewno zmusza do 
refleksji.

Oczywiście po przeczytaniu „Chłopca w pasiastej piżamie” w tyle 
głowy, mam całą gamę polskich tytułów o tematyce wojennej, opi-
sującej bardziej prawdziwie, to, co działo się za murami z kolcza-
stego drutu, z „Dymami nad Birkenau” Seweryny Szamglewskiej 
i „Medalionami” Zofii Nakłowskiej na czele. Zaś jeśli chodzi o książki 
w której bohaterami są dzieci, zdecydowanie od książki Boyne’a 
wolę „Uwaga Piegowaty” Kazimierza Dębnickiego.

d
John Boyne

wyd. Replika 2013

PRESTIŻOWE KSIĄŻKI

Dziennikarz, autor książek: Magdalena, córka Kossaka (PIW, 2007), Wojciech Kos-
sak (ATUT, 2012), Córka Kossaka (IW Latarnik, 2012). Jego pierwsza książka wywo-
łała renesans na twórczość Magdaleny Samozwaniec. Na kanwie sukcesu opra-
cował i wydał niepublikowane książki pisarki: Z pamiętnika niemłodej już mężatki 
(W.A.B., 2009) i Moja siostra poetka (PIW, 2010). Opracował także dziennik wojen-
ny Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Wojnę szatan spłodził (AGORA, 2012).
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WyŻSZe SFeRy 
NA POGONI

oże VIP na stadionach to produkt,  który pojawił 
się w Polsce rok temu wraz z oddaniem nowych 
obiektów piłkarskich na EURO. Na stadionie 
Narodowym w Warszawie jest ich 69 i łącznie 
mogą pomieścić 800 osób. Na trzech pozosta-
łych stadionach trochę mniej - bardziej czy mniej 
ekskluzywnych, tańszych albo takich w sam raz 

na kieszeń rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza, który 
za wykupienie loży we Wrocławiu na 3 mecze (dla 24 osób) pod-
czas EURO, zapłacił bagatela... pół miliona złotych. Na stadionie 
w Szczecinie też mamy lożę i trybunę VIP - znacznie skromniejszą ze 
względu na infrastrukturę stadionu - z której korzystają członkowie 
Pogoń Szczecin Bussines Club. Są nimi przedsiębiorcy oraz kibice, 
którzy przez wykupienie członkostwa oraz dodatkowy sponsoring 
wspierają Pogoń, i we wspólnym gronie oglądają mecze. Na trybu-
nie VIP jest 138 miejsc siedzących, ale są i tacy goście, którzy wolą 
oglądać mecze z sali przez szybę, delektując się przy tym smacz-
nymi daniami serwowanymi przez restauracje „Kuźnia”oraz „Sake”, 
przygotowującą oryginalne sushi. Podczas ciekawszych meczów 
minionego sezonu loża wypełniała się grupą prawie 200 gości.  - To 
idealne miejsce, żeby porozmawiać o biznesie, polityce i Szczecinie 
w ogóle - krótko i trafnie charakteryzuje Adam Grochulski, szczeciń-
ski animator kultury, a także miłośnik sportu. Zarówno sprawy bizne-

sowe jak i zainteresowanie piłką przyciągają na stadion Wojciecha 
Narucia, wiceprezesa Grupy Azoty, sponsora Pogoni.- Jesteśmy 
głównym partnerem biznesowym i przyglądamy się dokładnie jak 
drużyna sobie radzi - mówi prezes Naruć - Cieszymi się sukcesami, 
martwimy porażkami, bo chcemy dalej z Pogonią współpracować. 
Naruć od dwóch lat mieszka w Szczecinie i kibicuje Pogoni.

- Urodziłem się i mieszkałem przez 20 lat w Krakowie, więc jedyny 
dylemat komu kibicować na stadionie w Szczecinie miałem jesie-
nią, gdy Pogoń grała z Wisłą, dlatego...nie poszedłem na mecz - 
uśmiecha się prezes. - Członkowsko w PSBC i możliwość bycia tutaj, 
to świetna sprawa, żeby po tygodniu ciężkiej pracy, przyjść i zrzucić 
z siebie stres i napięcie związane z obowiązkami służbowymi - do-
daje. To również świetne miejsce do nawiązania kontaktów bizne-
sowych. Poskutkowało to już w wypadku firmy Zapol. - Udało nam 
się nawiązać kontakty z Calbudem, PŻM i firmą EPA, od których do-
staliśmy zamówienia na druk materiałów reklamowych -  zdradza 
wiceprezes Zapolu Tomasz Walburg, którego spotkaliśmy w loży... 
pochłoniętego lekturą Prestiżu. - Pogoni kibicowałem od dawna, 
może kiedyś bardziej emocjonalnie, gdy mój brat (Marek Walburg - 
red.) grał w jej barwach. Biznesmeni rozmawiają o interesach, a po-
litycy? - Do przyjścia na mecz namówiła mnie moja córka, 4 -letnia 
Lenka - mówi minister Bartosz Arłukowicz, który próbował relakso-
wać się na jednym z ostatnich meczów, zapewne po ciężkim i chyba 

l
Znani biznesmeni i politycy, a także kibice z grubszym portfelem to członkowie Pogoń 
Szczecin Bussines Club. Oglądają oni mecze Pogoni z loży VIP. Jak wygląda miejsce zare-
zerwowane tylko dla nielicznych, o czym rozmawiają bywalcy, a którzy z nich najbardziej 
emocjonują się meczami Pogoni? Postanowiliśmy to sprawdzić... 

AUTOR: JERZY CHWAŁEK
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Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz z młodym kibicem Pogoni, synem Marcelem



niezbyt spokojnym tygodniu pracy w Warszawie.  Minister zdradził, 
że zdarza mu się odwiedzać loże na stadionach w Warszawie.

Obecność wojewody zachodniopomorskiego Marcina Zydoro-
wicza z synem Marcelem nie dziwi ani trochę, w końcu ojciec pana 
Marcina ( a dziadek Marcela), to znany dziennikarz sportowy - An-
drzej Zydorowicz. - Bywałem z ojcem na meczach Górnika, Ruchu 
i GKS - wspomina wojewoda. To był sposób na bycie razem z oj-
cem, bo ze względu na jego pracę tych momentów nie było zbyt 
wiele. Zdarzało się, że siedziałem obok takich legend jak polskiej 
piłki jak Gerard Cieślik. W ślady ojca nie chciałem iść, bo dzienni-
karstwo to strasznie trudny zawód (brawo, za powiedzenie tego 
głośno!) i świadomie wybrałem inną drogę. 

Czy bardzo przeżywam mecze Pogoni? Myślę, że wszyscy człon-
kowie Bussines Clubu przeżywają. Czasami mam wrażenie, że wszy-
scy mają ochotę...zdjąć koszule, tak jak robią kibice na łuku. - Bardzo 
emocjonalnie reaguje Sławek Nitras (członek Parlamentu Europej-
skiego - red.), który często zrywa się i biegnie do telewizora, żeby 
obejrzeć powtórkę jakiejś akcji - zdradza wojewoda. - Z kolei Paweł 
Szynkaruk (dyrektor PŻM-red.) jak widzi kogoś dawno nieobec-
nego na meczu, to wita go słowami: „Dobrze, że jesteś, teraz na 
pewno wygramy” - i często ta przepowiednia się sprawdza - dodaje 
Zydrowicz. My zaobserwowaliśmy, że jednak najbardziej żywiołowo 
reagują, zwykle siedzący razem - Adam Grochuski, Mirosław Sob-
czyk (szef Zapolu) i radny SLD Dariusz Wieczorek.

Na szczęście mecz piłkarski ma to do siebie, że jest w nim prze-
rwa i wówczas nerwy można ukoić szklaneczką czegoś chłodnego, 
a stracone kalorie uzupełnić smacznymi daniami serowanymi w loży 
Bussines Clubu. - Zawsze kibicowałem Pogoni i tym, którzy prze-
znaczają własne pieniądze na sport, szczególnie w tych trudnych 
czasach - rozmyśla Adam Grochulski. - Przecież właściciele Pogoni, 
panowie Mroczek i Smolny mogliby je wydawać na różne rzeczy, 
ale chcą, żeby inni mieli z tego korzyść i pożytek.To trafne spostrze-
żenie, bo od piłki nożnej jako fenomenu kultury masowej naszych 
czasów nie uciekniemy, ani w Szczecinie, ani praktycznie w każdym 
innym miejscu na ziemi. Zarówno od tego, że piłka dostarcza mnó-
stwo emocji i wrażeń, jak i łamie wiele barier.  Ostatnio ktoś słusznie 
zauważył, że najlepszy polski piłkarz Robert Lewandowski, zrobił 
dużo więcej dla poprawy wizerunku Polski w Niemczech, niż poli-
tycy w ciągu kilku lat. 

SPORT 75 

Prezes Pogoni Jarosław Mroczek (pierwszy z lewej) oraz wiceprezes 
Grzegorz Smolny (obok) starają się wypatrzeć kolejnego gola dla Pogoni

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz pojawił się w loży razem z córką Lenką

Gorąca dyskusja w przerwie meczu. Od prawej Marek Walburg, Adam 
Grochulski oraz Krzysztof Król, właściciel Hurtowni King w Szczecinie

Wiceprezes Zapolu Tomasz Walburg 
(z lewej) zaczął wizytę w loży VIP od 
lektury Prestiżu, obok Dawid Krystek, 
przewodniczący SLD w Szczecinie

Pogoń Szczecin Bussines Club
To forma wspierania klubu i jego działalności przez wykupienie 
członkostwa, ale także przez dodatkowy sponsoring. Zrzesza 
szczecińskich przedsiębiorców i kibiców, dla których sukcesy 
Pogoni są niezwykle istotne. To też przestrzeń, w której 
członkowie PSBC doświadczają sportowych emocji, wymieniają 
się doświadczeniami, nawiązują i realizują kontakty biznesowe. 
Organizowane są dla nich dodatkowe spotkania na płaszczyźnie 
towarzyskiej i biznesowej. Członkowie PSBC i partnerzy Pogoni 
mają prawo do korzystania z herbu Pogoni  i wykorzystywania 
wizerunku piłkarzy do działań promocyjnych swoich firm.
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wielbiam Paryż późną wiosną. Tak 
z ręką na sercu to uwielbiam Paryż za-
wsze, ale w maju i czerwcu to chyba 
najpiękniejsza stolica świata. Kwitnące 
kasztany, magnolie i wszystkie drzewa, 
których gatunków określić nie umiem 
sprawiają, że spacer po stolicy Francji 

staje się zawsze niezwykłym przeżyciem. Nawet jak pada. Ale oczy-
wiście w dziale o sporcie nie będziemy zajmować się pogodą, bota-
niką czy nawet dendrologią, a sportem właśnie. Paryż odwiedziłem 
wielokrotnie. Wiem gdzie warto zajrzeć na obiad, a gdzie na kola-
cję. W której knajpie najlepiej spędzić późny wieczór czy nawet noc, 
bo grają tam do rana super muzykę „na żywo” i gdzie można zjeść 
najwspanialsze moules. Ale moje łażenie po Paryżu zawsze kończy 
się w jednym miejscu. I nie jest to Luwr. Wsiadam do metra i cze-
kam kiedy na peronie kolejnej mijanej stacji pojawi się napis Porte 
d’Auteuil. To tutaj. Trzeba wysiąść, przejść jeszcze kilkaset metrów 
w pięknej, niezwykle zielonej, willowej dzielnicy i już jest. Obiekt 
tenisowy imieniem Rolanda Garrosa. Obok londyńskiego Wimble-
donu najbardziej znana arena tenisowa na świecie. Wielki, piękny 
i z takim charakterem, który podkreśla historię, zarówno samego 
miejsca jak i całego francuskiego tenisa. Ba, co tam francuskiego – 
światowego tenisa. Muzeum ze wspaniałą kolekcją plakatów rekla-
mujących praktycznie każdą edycję French Open, starymi rakietami 
i fragmentami kolekcji ubrań największych gwiazd, które przez lata 
przewinęły się przez te paryskie korty. Jedyne korty z mączki cegla-
nej, na których jest rozgrywany cykl Wielkiego Szlema, czyli czte-
rech największych turniejów na świecie (pozostałe to Wimbledon, 
US Open i Australia Open, rozgrywane na trawie i nawierzchniach 
typu hard), stare budynki i wielkie mosiężne figury tych najwięk-
szych gwiazd francuskiego tenisa – Suzanne Lenglen, czy muszkie-
terów: Rene Lacoste, Jacques Brugnon, Jean Borotra, 

Henri Cochet. No i ta atmosfera, której nie zaznasz czytelniku na 

żadnym innym tenisowym obiekcie na świecie. Z jednej strony ele-
gancja, piękne stroje, prześliczne kobiety, woń perfum i eleganccy 
mężczyźni w słomkowych kapeluszach. Z drugiej strony francuski 
luz, prawie szowinistyczne dopingowanie swoich i radosna fala na 
trybunach kojarząca się raczej z obrazkami znanymi z piłkarskich 
mundiali. To wszystko tylko tutaj. Kiedy bywałem tam kilka lat temu 
zazdrościłem Francuzom tego obiektu, tego turnieju, tej historii, ale 
też tego, że zawsze mieli kogo dopingować. Henri Leconte, Yan-
nick Noah, Guy Forget, Cédric Pioline, Fabrice Santoro wcześniej 
i Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet czy Gilles Simon obecnie, to 
zawodnicy okupujący miejsca w pierwszej dziesiątce rankingu ATP.

A my Polacy mogliśmy tylko przyglądać się sukcesom i podziwiać 
system szkolenia we francuskim tenisie. Ale wreszcie i dla nas przy-
szły dobre czasy. Do sukcesów Agnieszki Radwańskiej mogliśmy się 
już wprawdzie przyzwyczaić, ale, że młodsza o dwa lata siostra Isi 
Urszula „wyrzuci” z turniejowej drabinki Roland Garros samą Venus 
Williams, tego się chyba mało kto spodziewał. Wiele się dobrego 
zdarzyło w ostatnim okresie dla polskiego tenisa. Awans do Grupy 
Światowej w rozgrywkach Pucharu Davisa i Pucharu Federacji na-
szej męskiej i kobiecej reprezentacji to sukces nie lada, ale fakt, że 
w turnieju głównym tegorocznego Roland Garros wystąpiła w sin-
glu aż piątka naszych asów to budzi już respekt. Piszę ten felieton 
w pierwszych dniach paryskiego turnieju, ale piszę z dumą, bo pra-
wie wszyscy awansowali do kolejnej rundy po rozegraniu swoich 
pierwszych pojedynków. Tak jeszcze nigdy w historii się nie zdarzy-
ło. Już nie musimy wspominać turniejów z udziałem Wojtka Fibaka, 
czy sukcesów Jadwigi Jędrzejowskiej. Powoli stajemy się jedną z te-
nisowych potęg i pewnie potrzebujemy jeszcze trochę czasu i jakiś 
większy worek z pieniędzmi, ale idziemy w dobrym kierunku i tak 
się stanie. Potęgą będziemy i basta! 

Krzysztof Bobala

Potęga 
i basta!

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

u
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andera i żagle w górę! Inauguracja sezonu żeglarskiego 2013 
w Marina’ Club rozpoczęła się od wciągnięcia bandery w to-

warzystwie członków Yacht Klubu Polska w Szczecinie. Później przy-
szedł czas na część mniej oficjalną, na którą zostali zaproszeni człon-
kowie klubu, armatorzy i przyjaciele mariny. Gości przywitał prezes 
Marina’ Club Marcin Raubo, a o dobry nastrój podczas wieczoru 
zadbała szczecińska wokalistka Beata Andrzejewska.                    imj

apaska to elektro-akustyczny duet z Ukrainy. Ianina Shpachyn-
ska i Pavlo Nechytajlo gościli w Bramie Jazz Cafe.Przy pomo-

cy tradycyjnych instrumentów i elektroniki pokazali jak połączyć ze 
sobą ukraińską melodykę, rock, hip-hop i folk. Efekt  tych zabiegów? 
Dobrze bawiąca się publiczność.                                                          ad
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Żagle na maszt

Klubowy folk
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Halina Skrzyniarz, Index Nieruchomości i Ewa Bieganowska
Khama Khan (squashista nr 1 w rankingu PFS) 
z partnerką, Jarosław Terlecki (squashista nr 31 w PFS)

Maciej Cylupa  prezes MT Partners, Polish Match Tour, Marcin Raubo, prezes Marina’Club

Iwona Baryła, właścicielka Bramy Jazz CafeFolkowa Zapaska w Bramie Jazz Cafe

Sylwia Hapanowicz, Marek Wilczek – fotograf, Paweł Hapanowicz

Zee Khan (squashista nr 24 w rankingu PFS), Marcin 
Karwowski (squashista nr 3 w rankingu PFS)

Jan Kozłowski z żoną Małgorzatą i córką Katarzyną

Tomasz i Anna Stopyra
Joanna Skrzyniarz, Re’Form i Adam 
Skrzyniarz Index  Nieruchomści
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Miłosne intrygi kobiet

Golf w stylu retro

ak wam się podoba” to jedna z najbardziej znanych ko-
medii Williama Szekspira, wystawiana w teatrze setki razy 

w różnych wersjach. Najnowszą inscenizację przygotował Teatr Pol-
ski. Spektakl w reżyserii Marka Gierszała został zdominowany przez 
kobiety. Ich udział, nawet w męskich rolach, podkreślał dominującą 
rolę płci żeńskiej w prowadzeniu intryg miłosnych, inicjowaniu ro-
mansów i rozstrzyganiu sercowych dylematów. Panie rozegrały to 
znakomicie.                                                                                                ad

o juz kolejny Rotariański Turniej Golfowy rozgrywany na polu 
golfowym w Binowie, w którym stroje retro nie były obowiąz-

kowe, ale mile widziane. Organizatorem imprezy był Rotary Club 
Szczecin Pomerania. A cel był szczytny, gdyż dochód z turnieju prze-
znaczono na pomoc charytatywną dla dzieci i rodzin z Binowa i Ka-
mieńca pod Szczecinem. Zebrano ponad 24 tysiące złotych. Łącznie 
w rywalizacjach turniejowych wzięło udział ponad 100 zawodni-
czek i zawodników. W swoich kategoriach zwyciężyli: Tomek Fron-
czek, Kasia Kmita, Kamil Moskowczenko, Jarosław Pudowski; Paweł 
Zwierz, Małgorzata Jacyna – Witt, Łukasz Tomkiewicz, Paweł Gwarda, 
Sylwester Tutko oraz Adrian Kaczała.                                                    imj

„j

t

Od lewej: Ola Smaga - właścicielka Dental Clinic Smaga, Dorota 
Mida - komisja golfa kobiecego PZG, Małgorzata Jacyna-WittImprezę poprowadził Michał Janicki

Królowały stroje retro

Reżyser spektaklu Marek 
Gierszał z …chlebem Zofia Janicka, Dariusz Majchrzak

Filip Cembala ( z prawej) wraz z przyjaciółmi

Aktorka Teatru Polskiego Marta Uszko wraz z rodzicamiDyrektor Teatru Polskiego Adam Opatowicz, aktorka Elżbieta Donimirska

Od lewej:  dyrektor Teatru Polskiego Adam 
Opatowicz, reżyser spektaklu Marek Gierszał, 
aktorki: Sylwia  Różycka, Agnieszka Skawińska, 
Marta Uszko
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Sławomir Piński, dyrektor Binowo Park

Monika Sochańska „Iskierka”, Ida 
Sochańska i Paweł Zwierz, prezydent 
Rotary Club Szczecin Pomerania
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Sportowcy pomagają 
chorym dzieciom

hali SDS odbył się po raz czwarty mecz gwiazd w ramach 
akcji charytatywnej na rzecz Zachodniopomorskiego Ho-

spicjum dla Dzieci i Dorosłych. Znani siatkarze oraz skoczkowie 
narciarscy - z mistrzem świata Kamilem Stochem - świetnie bawili 
się sami, jak również dali moc wrażeń 1, 5 tysięcznej publiczności. 
Największym sukcesem akcji są zebrane w ramach akcji pieniądze 
(również z aukcji pamiątek sportowych), które pozwolą zakupić 2 re-
spiratory do sztucznej wentylacji w warunkach domowych, dla pod-
opiecznych hospicjum. Koszt jednego wynosi 25 tys. złotych.       jch

w

Na zdjęciu: Kinga Krzywicka (z prawej), prezes Zarządu Fundacji  Zachodniopomorskie-
go Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych  oraz  Mariusz Majkut (wraz z synem), szef  Zarządu 
Szczecińskiej  Energetyki  Cieplnej, jednego z głównych sponsorów imprezy.

Skoczkowie Kamil Stoch (z lewej) oraz Maciej Kot obdarowani 
zostali obrazkami wykonanymi przez uczniów SP 35 i Gimnazjum
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Tak świetna zabawa pod siatką możliwa 
jest tylko podczas szczecińskiej imprezy

Kamil Stoch świętował w Szczecinie 
26 urodziny. Od lewej: Dawid Kubacki, 
Maciej Kot i Kamil Stoch

ołączenie tańca współczesnego z baletem klasycznym, a w tle 
wielkie uczucia. Premiera przedstawienia baletowego „Od-

cienie namiętności” w Operze na Zamku została entuzjastycznie 
przyjęta przez publiczność. Szczególnie podobała się choreografia 
Jacka Tyskiego i Aleksandra Zdebska w roli Carmen. To było pierw-
sze od 1983 roku przedstawienie baletowe dla dorosłych w szcze-
cińskiej Operze, któremu towarzyszyła muzyka wykonywana na 
żywo przez orkiestrę.                                                                               ad

p
Roztańczona Carmen

Dyrektor Opery na Zamku  Angelika Rabizo

Tancerki: Christina Janusz, Aleksandra 
Zdebska, Arek Głogowski - Bubliczki

Małgorzata Kustosik i Paweł Kotla
Małgorzata Kustosik, Karol 
Urbański, Yaroslav Ivanenko

Tancerze: Karolina Cichy-Szromnik, 
Gabriel Stoyanov, Stephanie 
Nabet, Tatiana Shipilova

Od lewej: Jolanta Kowalewska, Gazeta 
Wyborcza, Angelika Rabizo

restauracji Bohema odbyła się jed-
na z najciekawszych lekcji w tym 

semestrze. O tym jak i dlaczego robi buty, 
opowiadał ich twórca Piniak Przemysław. 
Mogliśmy dowiedzieć się wszystkiego 
o kolorach i rodzajach skóry, a także o in-
spiracjach projektanta. Rodowity szczeci-
nianin projektuje buty od niedawna. Przy 
pomocy jego talentu można stać się wła-
ścicielem ręcznie robionych butów na mia-
rę, w całości wykonanych ze skóry. To nie 
lada gratka dla miłośników obuwia.       imj

w
Takie buty

Przemysław Piński 
(Piniak) prezentuje 
buty swojego projektuPanie zgromadzone w restauracji Bohema podziwiały buty projektanta
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 Najlepsi gospodarze

Wszystkie twarze Leny
aronessa Elsa von Freitag-Loringhoven, kolekcjonerka sztuki 
Peggy Guggenheim, pisarka Djuna Barnes. W te niebanalne 

kobiety wcieliła się Lena Braun, autorka wielkoformatowych sito-
druków do których sama zapozowała. Cykl portretów można było 
oglądać w Galerii Soraya. W swojej obecnej twórczości artystycznej 
Lena Braun zajmuje się biografiami kobiet. Po drobiazgowej anali-
zie, sama wchodzi w role tych, którymi jest zafascynowana.          ad

b

Od lewej: dziennikarz Kuriera Szczecińskiego Artur 
Ratuszyński i prezydent Szczecina Piotr Krzystek

Wszyscy laureaci i goście gali Busol Biznesu 2012
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iejskie przestrzenie, czyli śródmiejskie podwórza i dzie-
dzińce były bohaterami obrazów Artura Przebindowskiego 

i Róży Kordos – najwybitniejszych malarzy współczesnych średnie-
go pokolenia. Artyści zaprezentowali się w Open Gallery Moniki 
Krupowicz w ramach projektu „Wnętrze Miasta”. Na imprezie zorga-
nizowanej we współpracy z Miastem Szczecin wystąpił także z mini 
koncertem Michał Grobelny – jeden z najzdolniejszych młodych 
wokalistów, dwukrotny laureat „Szansy Na Sukces”.                         ad

m
Obrazy z wnętrza

Od prawej: wybitny polski malarz Jarosław Eysymont 
i bohater wystawy Artur Przebindowski

Gospodyni i właścicielka Open Gallery Monika Krupowicz 
w towarzystwie wiceprezydenta Szczecina Krzysztofa Soski

Część „Wnętrza Miasta” - obraz Artura 
Przebindowskiego i jedna z prac 
Róży Kordos

Imprezę poprowadziła dziennikarka 
telewizyjna i felietonistka  Prestiżu-
Joanna Osińska

Na imprezie zaśpiewał  Michał Grobelny

Specjalna Nagroda Gospodarcza 
powędrowała do SwedeCenter. 
Odebrała ją przedstawicielka 
firmy  Anna Szmilewska

namy już laureatów kolejnej edycji Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta Miasta Szczecina Busole Biznesu. Firmą roku 

została spółka Unibaltic. Firma dla Szczecina zostało KK-electronic 
a tytuł Innowacji Roku powędrował do Xcomp Sp. Prezydent Szcze-
cina przyznał poza trybem konkursowym Specjalną Nagrodę Go-
spodarczą, którą otrzymało SwedeCenter. Celem nagrody jest pro-
mowanie najlepszych firm Szczecina i zwiększenie konkurencyjności 
szczecińskich przedsiębiorstw. Nagroda ma charakter honorowy.                                                                      

                                       ad

z

Lena Braun jako baronessa Elsa 
von Freitag-Loringhoven

Autorka wystawy zapozowała 
do każdej ze swoich prac Na ścianie bohaterka wystawy w różnych odsłonach i goście jej wernisażu



BMW Jarzembek
SERWIS
CZĘŚCI

NAPRAWA
ul. Długa 23 f, tel. 504 007 894 (91) 486 97 76

bmw.jarzembek@wp.pl

„Wypoczynek z dobrym partnerem”
Kameralnie i profesjonalne przygotowanie, 
obsługa zapewniająca najwyższy standard 

podczas spotkania z partnerem, 
czy imprezy integracyjnej.

Wspaniała lokalizacja, Mare SPA, 
Veli�era Ristorante,Vento Bar,

Zadbamy o twój sukces w biznesie.

Marena Wellness & SPA ul. Turystyczna 1, 72-415 Międzywodzie
tel. +48 91 381 38 93, Fax +48 91 886 19 44

event-plan@marenaspa.pl, www.marenaspa.pl

Profesjonalna pomoc psychologiczna,
terapeutyczna i seksuologiczna dla osób
dorosłych, dzieci, młodzieży.

Oferuję spotkania indywidualne, 
rodzinne i dla par

Szczecin, ul. Szafera 128/27, tel. 508 288-902
www.psychologdlaciebie.com

Szczecin, ul. Mazurska 20, www.dorotastolowicz.com
tel. 91 488 29 77, 602 132 777

Gabinet kosmetyczny wyróżniony
w ogólnopolskim konkursie na SUPER SALON

Istnieje od 1991 roku
OFERUJEMY DOŚWIADCZENIE I WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Polecamy usługi odmładzające i lecznicze z zastosowaniem 
najnowszych osiągnięć kosmetologii między innymi

- odmładzające fale radiowe
- eliksir młodości komórkami macierzystymi

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

  Ośrodek wypoczynkowy „PROMYK” zaprasza 
Państwa w swoje gościnne progi, na pełen ciszy 
i spokoju urlop na łonie natury.
  „PROMYK” położony jest nad jeziorem Ińsko, 
bezpośrednio granicząc z rezerwatem Kamienna 
Buczyna, wśród drzew i zieleni, w niezwykle 
malowniczym miejscu. Piękna i uroku dodaje 
mu widok jeziora i wyspa Sołtyski.

73-110 Stargard Szczeciński, ul. Mickiewicza  5a
tel. 91 834 51 28, e-mail: biuro@luxpc.com.pl

www.luxpc.com.pl

KOMPUTERY - KASY FISKALNE - SERWIS 

Firma Komputerowa

NAJWAŻNIEJSZY

JEST KLIENT



SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCh MIEJSCACh!
SALONY SAMOCHODOWE 
 
Citroen Drewnikowski, ul. Andre Citroena 1
Citroen Drewnikowski, ul. Bohaterów Warszawy 19 
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115b 
Holda sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 
Chrysler Jeep i Dodge, ul. Gdańska 7 
Honda, ul. Białowieska 2 
Lexus Kozłowski, ul. Mieszka I 25 
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30 
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88 
Nissan, ul. Struga 71
Opel Bogaccy, ul. Mieszka I 45
Opel Kozłowski, Struga 31B 
Renault Rosiak i Syn, ul. Bulwar Gdański 13 
Krotowski i Cichy Salon Skody, ul. Struga 1A
Toyota Kozłowski, ul. Struga 17
Toyota Kozłowski, ul. Mieszka I 25B 
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115B
Peugeot Drewnikowski, ul.Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski, ul.Rayskiego 2
Subaru, ul. Struga 78A
Subaru, ul. Boh. Warszawy 40 
VW Kołacz – Łopiński, ul. Madalińskiego 7 
 
BIURA PODRÓŻY 
 
Apollo Tour, al. Wojska Polskiego 50 
B.P. Interglobus Tour, ul. Kolumba 1 
Columbus Tour, ul. Krzywoustego 27/U1 
L’TUR, CH Galaxy, parter 
Neckerman, al. Wojska Polskiego 11 
Polaris Travell, pl.Hołdu Pruskiego 9 
Rainbow Tours, al. Wojska Polskiego 12 
Tui, al. Wyzwolenia 12-14 
Unity Travel, pl. Rodła 8 
 
INNE 

A-float, ul. Parkowa 5A/1 
Apteka ZDROWIE, ul. Milczańska 50 
ASCO Agencja Reklamy i Promocji,  
ul. Starzyńskiego 3-4
Binowo Park Golf Club, Binowo 
Bono – Agencja Reklamowa,  
ul. Ściegiennego 3/1 
BKF Fedorowicz s.c. Skarbimierzyce 22,  
Dołuje k/Szczecina 
Delphinus – Centrum nurkowania,  
ul. Mickiewicza 10 
DIVE POINT Szkoła nurkowania,  
ul. Monte Cassino 19e 
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4 
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1 
Follow Me, ul. Kolumba 1 
Gala Optyk,ul. Bogusława 16 
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14 
Galeria Kierat, ul. Małopolska 5 
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16 
Gazeta Wyborcza, ul. Bogusława X 2/3 
HTL S.C. AUTO SERWIS, ul.Lubieszyńska 20, Mierzyn  
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16 
La Passion du Vin, ul. Sienna 8 
Meritum – Szkolenia i Tłumaczenia,  
ul. Rayskiego 18/1 
Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1 
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pazim, pl. Rodła 8 
Kino Pionier, al. Wojska Polskiego 2 
Piwnica przy Krypcie, ul. Korsarzy 34 
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28 
Północna Izba Gospodarcza, al. Wojska Polskiego 164 
RASTE Studio Wnętrza, ul. Andrzejewskiego 37/5 
RE`form, Stoisława 3 
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Kolumba 86 
Szczeciński Klub Tenisowy, al. Wojska Polskiego 127 
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum,  
ul. Mieszka I 61c 
Szkoła Muzyczna CASIO, ul. Szeroka 63 
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3 
TENZI sp zoo Skarbimierzyce 18, Dołuje k/Szczecina 
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24 
Unity Line, pl. Rodła 8 
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4 
Estilo Szkoła Tańca, ul. Kręta 38A  
U.studio, Deptak Bogusława 
York Studio, ul. Mieszka I 103 
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Centrum 
Rozwoju Biznesu, ul. Żołnierska 54 
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34 
Akademia Małego Europejczyka, ul. Źródlana 37 
4 Office Meble Biurowe, ul. Tkacka 66 
Prima Frons, ul.Unii Lubelskiej 27 
Biuro Rachunkowe Trames Beata Roszkowska, ul Monte Cassino 24, 
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.,
ul. Niemierzyńska 17a 
Urzad Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34 
 

Kompleks Biuro Nieruchomości, al. Wojska Polskiego 24/2
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15 
Pomorze Nieruchomości, al. Wojska Polskiego 58/2 
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18 
SGI Baltis s. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 9 
Szczecińskie Centrum Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 1a 
 
GABINETY LEKARSKIE 

Aestethic Med, ul. Niedziałkowskiego 47
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1
Dental Art Barbara Stawska, pl. Rodła 8 
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18 
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1 
Dentus, ul. Felczaka 18a 
Estetic, ul. Kopernika 6 
Excellence Płatek, Grupa Klinika Stomatologii i Medycyny 
Estetycznej, ul. K.Wyszynskiego 14 Szczecin  
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18 
Figurella Instytut Odchudzania, ul. Monte Cassino 2/2 
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2 
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10 
Hahs Protodens, ul. Czwartaków 3 
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140 
Centrum Pięknego Ciała, ul. Władysława Łokietka 7 
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol, 
ul. Emilii Plater 18 
Centrum Leczenia Otyłości, ul.Krzywoustego 9-10 
LASER MEDI – DERM, ul. Kasprzaka 2c 
Laser Cosmetica - Krzywoustego 9-10 (CHR Kupiec) 
Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej 
MEDIKLINIKA, ul. Mickiewicza 55 
Medicus, pl. Zwycięstwa 1 
Medycyna Estetyczna dr Osadowska, 
al. Wojska Polskiego 92–94 (budynek Pogotowia) 
NZOZ Przychodnia Ginekologiczna „VitroLive”, 
ul. Kasprzaka 2a 
NZOZ „LASER”, ul. E. Gierczak 38/8 
Perładent – Gabinet Stomatologiczny, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 4c 
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1c 
Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna dr Gajda, 
ul. Narutowicza 16a 
Prywatna Praktyka Ginekologiczna, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2 
Prywatna Praktyka Ginekologiczno-Położnicza 
Piotr Becker, ul. Szpitalna 13/1 
Prywatna Praktyka Stomatologiczna 
i Ginekologiczna, al. Wojska Polskiego 43/2 
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny, 
ul. Bolesława Krzywoustego 19/5 
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2 
Orto-Perfekt Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna, 
ul. Oginskiego 12 Szczecin 
Orto-Perfekt Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna, 
ul. Słowackiego 1A Goleniów 
Gabinet Stomatologiczny, ul. Polskich Marynarzy 14/2 
Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10 
Stomatologia Mierzyn  Centrum Stomatologii 
i Implantologii, ul.Welecka 38 
 
KANCELARIE PRAWNE 
 
„A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna” s.k., 
ul. Wyspiańskiego 84a 
Gozdek,Kowalski, Łysakowski 
adwokaci i radcowie prawni s.p., ul. Panieńska 16 
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11 
Kancelaria Adwokacka, adwokat Andrzej Zajda, 
adwokat Monika Zajda-Pawlik, ul. Monte Cassino 7/1 
Kancelaria Adwokacka, adwokat Michał Marszał, 
ul. Księcia Bogusława X 15/4 
Kancelaria Adwokacka, adwokat Dariusz Jan Babski, 
ul. Księcia Bogusława X nr 5/3 
Kancelaria SMK, Semeniuk, Marecki, 
Kaczarewski, ul. Św. Ducha 5a/12 
Kancelaria Radców Prawnych sp, Biel, Judek, 
Poczobut-Odlanicki, ul. Piotra Skargi 23 
Mikołajczyk, Cieślik adwokaci i radcowie 
prawni s.j., ul. Wyszyńskiego 14 
Lizak, Stankiewicz, Królikowski adwokaci s.c., 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1/4 
Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych, 
adw. Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 1 
Kancelarie Prawne i Podatkowe Bejnarowicz, 
Kuropatwa, Zieliński, ul. Nowy Rynek 5 
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22 
Kancelaria Notarialna, Zofia Daleszyńska,  
al. Papieża Jana Pawła II 17/ 2 
Szóstak, Municzewski, Malko adwokaci 
i radcowie prawni s.c., ul. Królowej Jadwigi 1/4 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro Adwokaci 
i Radcowie Prawni Sp. Partnerska, ul. Klonowica 30/1 
Wódkiewicz, Sosnowski Sp. J., ul. Stoisława 2 
Kancelaria Radców Prawnych Licht&Przeworska,  
ul. Tuwima 27/1 
Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja,  
ul. Więckowskiego 2A/8 
Kancelaria Adwokacka Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2 

KLUBY 
 
Elfunk Club, pl. Żołnierza 2
Grand Cru, Deptak Bogusława 9
BarCzysty, Deptak Bogusława 8 
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67 
Rocker Club, ul. Partyzantów 2 
Royal Jazz Club, ul. Mariacka 26 
 
HOTELE 
 
Atrium, al. Wojska Polskiego 75 
Campanile, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 30 
Dworski Hotel i Restauracja, ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice 
Focus, ul. Małopolska 23 
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7 
Novotel, al. 3 Maja 31 
Park Hotel, ul. Plantowa 1 
Radisson SAS, pl. Rodła 10 
Villa Hoff Wellness & Spa, ul. Słoneczna 3, Trzęsacz 
 
KLUBY FITNESS 
 
Bene Sport, ul. Modra 80
Dotyk Anioła,  ul. Piłsudskieego 14
Fitness Club, ul. Monte Cassino 24 
Fitness World Hotel Radisson, pl. Rodła 10 
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13 
Fitness Forma, ul. Szafera 196 Marina Sport, ul. Przestrzenna 11
Pure Fitness, Galeria Kaskada 
Planet Spa, al. Wojska Polskiego 70 
RKF, ul. Jagiellońska 67
Studio Tańca Magdaleny Prieditis, ul. Twardowskiego
Squash Center, ul. Żyzna 17 
Squash Zone Club, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska 
 
SKLEPY 
 
Arkadia perfumeria, ul. Bolesława Krzywoustego 7 
Artform, ul. Wojska Polskiego 227
Atelier Sylwia Majdan, al. Wojska Polskiego 45/2
Atelier Hubińska&Prajs, ul. Wojciecha / LOK 
B&M, al. Wojska Polskiego 43 
Batty Barcley, CH Galaxy, parter 
Bandolera, ul. Jagiellońska 12 
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48 
Caterina, pl. Zgody 1F
Douglas, CH Galaxy 
Empik, CH Galaxy, 2 piętro 
Euforia, al. Wojska Polskiego 37
Exovino, ul. Małopolska 1 
Hexeline, CH Galaxy, parter 
Hennry Lloyd, ul. Przestrzenna 11 
Ital Pol, Top Shoping I piętro 
J.fashion, CH Galaxy, parter 
Jubiler Terpiłowscy, CH Galaxy, 1. piętro 
Jubiler Terpiłowscy, ul. Jagiellońska 16 
Jubiler Terpiłowscy, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67 
Jubiler Terpiłowscy, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42 
Kropka nad i, ul.Rayskiego 18 
La passion, ul.Jagiellońska 96 
LKJ, CH Galaxy, sklep „Ochnik” 
LKJ, al. Niepodległości 36, (C.H. KASKADA) 
Macsimum, al. Papieża Jana Pawła II 42 
Matins Bleus, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42 
Marc Cain, ul. Wojska Polskiego 29 
Max Mara, ul. Księcia Bogusława X 43/1
Micha, ul. Bogusława 13/1 
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43 
Natuzzi, ul. Struga 25 
Olsen,al. Niepodległości 36, (C.H. KASKADA) 
Perfumeria Douglas, CH Galaxy, parter 
Perfumeria, pl.Rodła 1-2 
Platinum, Deptak Bogusława 
Resenthall, al. Niepodległości (GALERIA KASKADA) 
Rosenthal, ul. Księcia Bogusława X 15/1a 
Studio Mebli Włoskich VIP, ul. Krzywoustego 80 
Salon Mody Grand, ul. Małkowskiego 8 
Salon Mody Grand, ul. Śląska 54a 
Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4 
Soraya, ul. Zygmunta Starego 3a 
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80 
Trendy Collection    ul. Rayskiego 25 
Tru Trussardi, al. Wojska Polskiego 29 
VIP COLECTION, Jagiellońska 11
VIP COLECTION, ul. Wojciecha 4/2 
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2 
Yes Salon Jubilerski, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67 
 
BIURA NIERUCHOMOŚCI 
 
Calbud, ul. Kapitańska 2 
Carre, ul. Orawska 25/3 
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Droński Nieruchomości, Baszta 
Extra Invest, al. Wojska Polskiego 45 
Inwestor Nieruchomości , ul. Krzywoustego 11

KAWIARNIE 
 
Cafe 22, pl. Rodła 8 
Cafe Club, CH Galaxy, 1 piętro 
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9 
Cafe Cube, CH Galaxy, 2 piętro
Cafe In, ul. Kaszubska 67 
Cafe Porto, ul. Deptak Bogusława X 47 
Cafe Prawda, ul. Wielka Odrzańska 20 
Cafe Aficionado & Casa Turrent, ul.Wielka Odrzańska 28 
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Castellari,ul. Tuwima 27 (Jasne Błonia) 
Coffee Heaven, CH Galaxy, parter
Coffee Heaven, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Molo
Columbus Coffee, cała sieć 
Cukiernia Koch, al. Wojska Polskiego 4 
Czekoladowa Cukiernia, al. Wojska Polskiego 17
Fabryka, Deptak Bogusława 4/1 
Fanaberia, Deptak Bogusława 5 
Public Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19 lok. 1 
Sklep Kolonialny, CH Galaxy, 2 piętro 
Sklep Kolonialny, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Starbucks, oba lokale
Steffi, ul. Jagiellońska 
 
RESTAURACJE / PUBY 
 
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2 
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6, Podzamcze 
Bohema, al. Wojska Polskiego 67 
Bombay, ul. Partyzantów 1
Buddha, ul Panieńska 
Chałupa, ul. Południowa 9 
Chief, ul. Rayskiego 16 
Chrobry, Wały Chrobrego 1b 
Colorado, Wały Chrobrego 1a 
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego 
Gościniec pod Aniołami, Dobra, ul. Przytulna 1a 
Karczma Polska „Pod Kogutem”, pl. Lotników 3 
Ładoga, ul. Jana z Kolna (vis-à-vis Wałów Chrobrego) 
…na Mariackiej, ul. Mariacka 26 
Piwnica Kany, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska 
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7 
Radecki & Family, ul. Tkacka 12 
Restauracja „ Ricoria”, ul. Powstańców Wielkopolskich 20  
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9
Santorini, ul. Tkacka50 
Sake, al. Piastów 1 
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7 
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Tratoria Toscana, pl. Orła Białego 
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska 
Willa Ogrody, ul.Wielkopolska 19 
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6 
 
SALONY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE 
 
Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14 
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8 
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37a 
Beauty Clinique, ul. Mickiewicza 55 
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy, parter 
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec, 
Cosmedica, ul. Leszczynowa 
(Centrum Handlowe Zdroje – Rondo) 
Cosmedica, ul. Pocztowa 26 
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 
Dr Irena Eris KOSMETYCZNY INSTYTUT, ul. Felczaka 20 
Eso hurtownia fryzjerska, ul. Wielka Odrzańska 28 
Enklawa Day Spa, ul. Wojska Polskiego 40 
Estetic, ul. Kopernika 6 
EVITA-SPA, Przecław 96E 
Excellence, ul. Wyszyńskiego 14  
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2a 
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz, ul. Mazurska 20 
Hair & Tee, ul. Potulicka 63/1 
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7 
Impressio, ul. Piłsudskiego 37 
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60 
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85 
Marena Wellness & SPA, ul. Turystyczna 1 Międzywodzie 
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85 
Nail Bar By OPI, ul. Mazurska 44/U3 
Venus, ul. Wielkopolska 22
Planet SPA, ul. Wojska Polskiego 70 
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17 
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Studio Moniki Kołcz, ul. Wojciecha 1 
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3 
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. Władysława Łokietka 7 (wejście 
od ul. Księcia Bogusława X) 
Yoshi Club, ul.Śląska 9/4a 
 



Marina Club Szczecin 



specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej


