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To nieprawda, 
że Szczecin jest miastem leniwym. Tak często tłumaczą swoją nieudol-
ność organizatorzy rozmaitych wydarzeń. Narzekają, że szczecinianie 
niechętnie ruszają się z domów. Noc Muzeów (były prawdziwe tłumy) 
pokazała, że Szczecin chce i umie się bawić i co warto podkreślić – kultu-
ralnie bawić. Trzeba tylko zaproponować coś ciekawego. 

W Prestiżu parę dobrych propozycji na to jak wykorzystać nadchodzące 
miesiące w naszym mieście. Zacznę od Szczecin Music Fest, który już na 
stałe wpisał się muzyczny klimat naszego miasta i bez wahania powiem, 
że jest to jeden z najlepszych programów w historii festiwalu.

Nie bez powodu więc na czerwcowej okładce Macy Gray, która w ramach 
SMF wystąpi w Szczecinie z jedynym(!) w Europie koncertem. Tej właściciel-
ki charakterystycznego głosu i równie charakterystycznej fryzury chyba 
nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać. Historia jej kariery jest niczym 
scenariusz z Hollywood. Nie pochodzi z muzycznej rodziny, jej mama była 
nauczycielką matematyki. O podjęciu kariery zadecydował przypadek. 

Podczas nauki na uniwersytecie Gray zgodziła się napisać kilka piose-
nek dla swojego przyjaciela. To on miał zaśpiewać jej teksty na sesji 
nagraniowej, ale... nie pojawił się niej. Macy sama zaśpiewała swo-
je własne utwory. Tak zaczęła się jej światowa kariera. Ma na koncie 
współpracę z Erykah Badu, Angie Stone, Carlosem Santaną, Black 
Eyed Peas. Piosenką „I Try” zdobyła zasłużone miejsce wśród artystów 
soulowych i r’n’b. Przyznam, że nie mogę doczekać się jej koncertu.                                                                                                    
O tym, że okolice Szczecina od strony wody są piękne nikogo nie trze-
ba specjalnie przekonywać. Ekipa Prestiżu spędziła fantastyczny dzień 
na skuterach wodnych. Zaprosił nas szczeciński organizator imprez na 
wodzie – Wodoaktywni. Adrenalina, szybkość i wiatr we włosach – tak 
w skrócie wyglądała nasza wyprawa. Mijaliśmy malownicze zakątki, 
ale także podziwialiśmy centrum miasta z zupełnie innej perspektywy. 
Oczywiście towarzyszyło nam dużo śmiechu i dobrej zabawy. Niezmien-
nie zachęcam do podglądania Szczecina od strony wody.                                                                                                            

Miłościwie panujący nam czerwiec upływa pod znakiem Euro 2016. A to 
oznacza, że niektórych żadna siła nie ruszy z przed telewizora. Mamy 
także coś dla nich. Udało nam się porozmawiać z Grzegorzem Krycho-
wiakiem, bez wątpienia najlepiej ubranym piłkarzem naszej reprezenta-
cji.  Jakim autem jeździ? W co inwestuje miliony zarobione w hiszpańskiej 
Primera Division? Jak reaguje na porównania jego oraz jego dziewczyny 
do Beckhamów? O tym wszystkim opowiedział nam tuż przed Mistrzo-
stwami Europy. 

 Miłej Lektury!
Izabela Magiera
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c holera jasna! To doszło już do tego, że mogę wspominać wa-
kacje sprzed blisko półwiecza? Jak jakiś Gal Anonim, albo inny 
Koszałek Opałek? Skoro tak, to proszę. Rozsiądźcie się droga 
dziatwo u mych stóp i niech się snuje bajda z zamierzchłej 

przeszłości. Po zakończeniu roku szkolnego, krótka, choć z góry skaza-
na na porażkę bitwa z rodzicami, a potem wakacje. Na początek wybór 
miejsca. Żeby nie było na drugim końcu świata. Takie w zasięgu PKS. 
Wiedziałem, że w Binowie jest fajne pole. O golfie niewielu wówczas  sły-
szało. Już po trzech godzinach jazdy przez okoliczne wioski i sioła niebie-
skim autosanem, ląduję w rozpalonym słońcem kurzu, w centrum Bino-
wa. Sklep GS, kilka chałup obrośniętych malwami i ten niezapomniany 
zapach Wakacji! Rzut oka na wywieszoną na drzwiach sklepu kartkę 
z rozpiską o której przywożą chleb, klamoty na grzbiet i ruszam na drugi 
koniec jeziora gdzie widać  kolorowe plamki namiotów.

Namiot „Warta2” produkowano w rodzimym Legionowie. Taki z tro-
pikiem i składanymi, aluminiowymi masztami. Waga 12 i pół kilo!!! Ci 
najlepsi potrafili rozstawić go w dwadzieścia minut. Pozostali na walce 
z galimatiasem płótna i stali mogli spędzić na tym pasjonującym zaję-
ciu dwutygodniowe wakacje. Najważniejsze było upilnowanie śledzi 
i szpilek (przedmioty do umocowania i rozpięcia namiotu). Namiętnie 
podkradane, albo po prostu gubione, z upływem czasu zastępowane 
były przez zwykłe, drewniane kołki. Namiot powinien być okopany prze-
ciwdeszczowym rowkiem, co by rano, po burzliwej nocy nie obudzić się 
na środku jeziora. Sporym wyzwaniem dla palących było ustne nadmu-
chiwanie materaca. W moim, trzykomorowym i tak schodziło powie-
trza, więc po kilku nocach doświadczeń, po prostu rozścielałem pustą 
gumę, pod podłogę namiotu upychając suchą trawę. I miękko i pach-
nąco. Przed pierwszym noclegiem należało zrobić remanent zasobów 
żywnościowych. Tak więc: „Paprykarz Szczeciński” – szt. 3, „Mielonka 
Turystyczna” – jedna, dwie załatwione przez Ojca puszki wojskowe ze 
słynną tuszonką (wkładem mięsno-tłuszczowym) przepyszną i trakto-
waną przez szczęśliwych posiadaczy niczym najdroższy kawior. Sześć 
torebek z zupą grochową produkcji Poznańskich Zakładów Koncentra-
tów Spożywczych po 2 zety za sztukę. Zupa była z makaronem wermi-
szel (takim cieniutkim w kształcie gwiazdek). Smakowała jak POEZJA! No 
i jeszcze paczka makaronu czterojajecznego i dwa słoiki fasolki po bre-
tońsku. Jest nieźle. O! Zapomniałem jeszcze o dwóch zawieruszonych na 

dnie plecaka puszkach z rybą w sosie pomidorowym. Nie ważne z jaką 
rybą, ważne, że się je zdobyło. Naprawdę, jak na tamte czasy bogato, 
o ile wziąłem otwieracz do konserw? A były one, te puszki, solidne. Przy-
słowiowo i szczerze. Robione z żelaza i stali. Krążyła w tamtych czasach 
opowieść jak to Gomułka mówił: „Gdybyśmy mieli odpowiednią ilość 
cienkiej blachy, zarzucilibyśmy całą Europę mięsnymi konserwami... Ale 
nie mamy mięsa”. Mieliśmy za to MOCNĄ blachę... Próbowaliście kiedy-
kolwiek otworzyć pancerną puszkę przez ścieranie jej wieczka o kamień? 
Ja próbowałem. Nie udało się... Puszki trzeba było podgrzać. Najlepiej 
na kocherze. Kocher składał się z kilku menażek (garnków), z których je-
den miał ażurowe boki. Pod tym powycinanym garnkiem ustawiało się 
mosiężny palnik na denaturat, dołączony do kompletu, a na nim garnek 
właściwy, w którym (bardzo powoli) podgrzewało się jedzenie. Od razu 
odpowiem dociekliwym: nie, nie pijaliśmy wówczas denaturatu. W tam-
tych latach jakoś nieszczególnie ciągnęło mnie do alkoholu. To sam 
Świat swoimi kolorami, smakami i zapachami zawracał w głowie. Dziew-
czyny, które były o wiele młodsze niż dziś. Zręczność nasza młodzieńcza 
i ochoczość życia. Burza nad jeziorem, kilowy okoń złapany na wędkę 
z leszczyny i pióro gęsi, jakieś słowa sklecone w wiersz... To była marihu-
ana tamtych dni. Kiedy szczęśliwy łowca nałapał stado słodkich płotek, 
to całe pole namiotowe w Binowie, Międzywodziu, Drawnie, czy Step-
nicy, skwierczało i pachniało jak ekskluzywna restauracja w Bangkoku. 
To był czas dzielenia się wspomnianymi konserwami, niekończących się 
pieśni z akompaniamentem gitary przy wspólnym ognisku, pierwszych 
miłości i przyjaźni trwających w wielu przypadkach po dziś dzień. Czas 
bezpieczny, pełen radości i uśmiechu. Życzliwości i uczciwości (kto by 
tam pamiętał skradzionego śledzia?) Namioty nie miały kłódek, a i gita-
ra pozostawiona przy ognisku nad ranem trafiała do właściciela tuż po 
zachodzie słońca...

Pomyśl o tym dzisiejszy Turysto, rzucający lekkie jak piórko kółko, które 
rozpina się momentalnie w czteroosobową chatkę z miękką, podgrzewa-
ną podłogą. Zamawiający pizzę z dowozem na pole namiotowe, wpatrzo-
ny w ekran tabletu, nie widzący zachodu słońca nad jeziorem. Dziś mo-
żesz to zrobić w każdym, wymyślonym przez siebie miejscu na świecie. 
W Gruzji, Meksyku, na Bora Bora i w Bułgarii. Tylko czy będziesz miał ze 
sobą „Paprykarz Szczeciński”? Bo może smaczniejsze są dzisiejsze kon-
serwy? Może i dziewczyny równie urodziwe? Nie wiem, jadę sprawdzić...

Dziennikarz Radia Szczecin, 
„garkotłuk”

Szymon Kaczmarek

Camping 1976
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reklama

Solven to instytucja finansowa 
o własnym kapitale, będąca al-
ternatywą dla banków. Firma 
udziela pożyczek gotówkowych 
na dowolny cel, prowadząc ogól-
nopolską działalność. Obecnie 
otworzyła jedyny w naszym re-
gionie oddział stacjonarny. W od-
różnieniu od chwilówek, pożyczki 
udzielane przez Solven są znacz-
nie tańsze, a proces ich przyzna-
wania jest szybszy i łatwiejszy 
niż w przypadku procedur banko-
wych.

Szczecin, 
ul. Krzywoustego 64/U1

Lokal z widokiem na Dworzec 
Główny PKP łączy funkcje pubu, 
bistro i kawiarni. W wyjątkowej 
atmosferze podziemnych fortów 
pruskich z XIX w., które zaada-
ptowano na gastronomię, na po-
wierzchni niemal 300 m² możemy 
spróbować zarówno szybkich 
przekąsek, jak i dań z grilla. Część 
pubowa, w której od poniedziałku 
do czwartku obowiązuje promo-
cja na inny alkohol, otwierana jest 
o godz. 16. Dużym atutem Ceglanej 
są nie tylko oryginalne wnętrza, 
ale i 2 ogródki, w tym największy 
na rogu ul. Owocowej i al. 3 Maja.

Szczecin, 
ul. Owocowa 14

Szczecińskie 
Kwiaciareczki

Mobilna, rowerowa kwiaciarnia 
na szczecińskich Jasnych Bło-
niach to nowa propozycja Biura 
Architektury Krajobrazu Pracow-
nia Zieleni, zajmującego się pro-
jektowaniem i realizacją ogrodów 
i terenów zieleni. Dostarcza kwia-
ty nie tylko dla zakochanych. Na 
białej rikszy znajdziemy piękne 
bukiety i kompozycje pojemniko-
we na każdą okazję, np. imieniny 
czy urodziny. Na miejscu można 
też złożyć specjalne zamówienia. 
W przyszłości Szczecińskie Kwia-
ciareczki pojawią się także w in-
nych punktach Szczecina.

www.facebook.com
/SzczecinskieKwiaciareczki

Solven 
FinanceCeglana

W Instytucie Odchudzania Figu-
rella, który właśnie zmienił loka-
lizację, dzięki kombinacji maszyn 
i kosmetyków możemy schudnąć 
bez gimnastyki, tabletek czy diet 
i czuć się świetnie we własnym 
ciele. Na miejscu znajdziemy 
nowe urządzenie, zwane „koko-
nem”, które jest niezastąpione 
w terapii odchudzającej i sprawia, 
że proces utraty wagi jest nie 
tylko skuteczny, ale i przyjemny. 
Sprzęty dostępne w Figurelli to 
doskonała alternatywa dla leni-
wych, bo zapewniają efekt jak po 
treningu.

Szczecin, 
al. Bohaterów Warszawy 40

Instytut
Figurella
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Krzywym
Już po raz czwarty w Szczecinie odbędzie się Kongres Morski. Tym razem 
z udziałem premier Beaty Szydło. Fajnie. Nie wiadomo dokładnie po co 
jest kongres, ale fajnie, że się odbywa. Ważne tylko by nie naruszać linii 
podziału. Urzędnicy, członkowie wszelakich związków, przedstawiciele 
państwowych firm i ich nadzorcy skupieni w różnych pionach będą de-
batować. A prywatni przedsiębiorcy robić swoje, czyli pracować. Czyli 
wszystko w porządku. Najgorzej jest wtedy, gdy ci pierwsi za bardzo 
interesują się tymi drugimi. Bo np. prywatne stocznie mają się całkiem 
nieźle. W przeciwieństwie do państwowych.

Jedna z restauracji na placu Orła Białe-
go uruchomiła letni ogródek zajmując 
kawałek ulicy, tuż przy skrzyżowaniu. 
Przejście dla pieszych (także na ulicy) 
wytyczono za pomocą donic. Wszyst-
ko odbyło się za zgodą miasta, choć 
wbrew policji. Podobnie – choć nie na 
skrzyżowaniu – zrobiony jest ogródek 
innej knajpy na tym samym placu. 
Kilometr od placu Orła Białego jest 
Deptak Bogusława. Też z ogródkami. 
I choć środkowy pas jezdni przebiega-
jący wzdłuż deptaka nie jest dostępny 
dla ruchu samochodowego (w przeci-
wieństwie do placu Orła Białego) tutaj 
rygory są zdecydowanie ostrzejsze. 
Ogródki nie mogą zajmować ani cen-
tymetra poza tzw. chodnikiem, a ich 
wygląd powinien być zgodny z wy-
tycznymi miasta. Bo porządek musi 
być. I słusznie. Dla niezadowolonych 
przedsiębiorców nauczka na przy-
szłość: trzeba było stawiać ogródek na placu Orła Białego. Tam są bar-
dziej liberalne przepisy. 

Stosunkowo mało było w ostatnim miesiącu dyskusji o nowym stadionie. 
Szkoda. Brakuje tego. Ludzie się już przyzwyczaili.

„Koalicja“ POPiS wciąż prowadzi w sondażach. Wg ostatniego badania 
przeprowadzonego przez TNS obydwie partie mają razem 56 procento-
we poparcie, z czego 39% przypada na PiS, a 17 % na PO. Wspólne prowa-
dzenie zapewnia im stała akcja straszenia Polaków. PO straszy PiS-em, 
a PiS – PO. Dzięki temu od 2005 roku „koalicja“ stale jest u władzy. Zmie-

niają się tylko proporcje. W poprzednich latach większość z poparcia za-
pewniała „koalicjantom“ PO, teraz koniem pociągowym jest PiS. Liderzy 
partii liczą, że strategia tworzenia ostrego podziału w społeczeństwie 
pozwoli jeszcze na długie lata wygrywać wybory i zapewniać członkom 
partii miejsca pracy. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. 

W pracę nad polaryzacją społeczeństwa niezwykle aktywnie włączył się 
magistrat gdański, który w połowie maja rozpoczął kampanię ostrzega-
nia przez licznymi manifestacjami zaplanowanymi na 21 maja w centrum 

Gdańska. W komunikacie wy-
stosowanym do mediów alar-
mował, że tego dnia ma odbyć 
się 15 zgromadzeń publicznych 
wymieniając głównie „środo-
wiska LGBT, środowiska kato-
lickie, narodowcy, kibice“. Spe-
cjalne konferencje prasowe 
miały podgrzewać atmosferę. 
Niestety. 20 maja, a więc dzień 
przed wielką rozróbą – w grze 
było już tylko 9 manifestacji: 
LGBT, Obóz Narodowo-Rady-
kalny, Krucjata Różańcowa, 
Związek Strzelecki Katowice, 
Ruch Kontroli Władzy, Naro-
dowa Rumia i kibice Motoru 
Lublin. Potem było jeszcze go-
rzej. Finalnie pojawiły się zale-
dwie dwie manifestacje (LGBT 
i Ruch Kontroli Władzy), mimo 
zgromadzenia ogromnych sił 
policji i sporych przygotowań. 

Rozczarowane władze miasta wydały więc komunikat cytując w nim roz-
żalonych mieszkańców: „Uważam, że to nie jest w porządku, że straszą, 
zapowiadają, później nic się nie dzieje, a miasto uzbrojone jak w stanie 
wojennym – mówił Jerzy Nowicki, mieszkaniec Gdańska.”

Na otarcie łez 27 maja w Ergo Arenie odbyła się gala KSW. Chociaż i tutaj 
nie obyło się bez rozczarowania. Sędziowie przyznali Mamedowi Khali-
dovowi zwycięstwo nad Azizem Karaoglu, mimo, że w rzeczywistości 
przegrał walkę. Teraz cała nadzieja w KOD lub chociaż Solidarności. 
Może chociaż oni zorganizują jakąś zadymę. Bo przecież nie może być 
tak, że „Zapowiadają, a później nic się nie dzieje”.

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

Michał Stankiewicz
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okiem
 W Szczecinie nie milkną dyskusje na temat usunięcia z placu Żołnierza 
Polskiego Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Radni zgodzili 
się na jego przeprowadzkę na Cmentarz Centralny. Ale pojawiły się także 
głosy za pozostawieniem go w miejscu, w którym stoi od lat 50. ubiegłe-
go wieku. Tylko musiałby się nieco zmienić. Jak? Pewna szczecinianka 
oficjalnie zaproponowała, aby na jego szczycie postawić figurę... Matki 
Boskiej. Dokładnie nie wiadomo, jak wielką. Ale chyba nieco mniejszą 
niż Chrystus ze Świebodzina... Ale to nie koniec. Podobno jest wiele in-
nych propozycji przerobienia pomnika – w zależności od tego np. jakie 
ugrupowanie polityczne reprezentuje pomysłodawca. I tak niektórzy 
chcą, żeby zamienić go na szubienicę dla zdrajców ojczyzny i narodu. 
Inni proponują, aby zrobiono z nie-
go gigantyczną fontannę. Jeszcze 
inni, żeby na szczycie dolepić tro-
chę liści – powstanie palma lepsza 
niż na rondzie ONZ w Warszawie 
(można także do obiektu doczepić 
np. dużego, sztucznego goryla – ot 
tak, dla ubarwienia i uatrakcyjnie-
nia kompozycji). Kolejna propozycja 
to zamiana pomnika w karuzelę. 
Następny pomysł, to ustawienie na 
szczycie posągu polskiego kapitali-
sty – dorobkiewicza – w cylindrze, 
fraku, z cygarem w zębach i butelką 
whisky w dłoni. Z kolei miłośnicy 
gastronomii widzą na szczycie wiel-
ką puszkę paprykarza szczecińskie-
go, czyli najbardziej znanej w Polsce 
i na świecie, lokalnej potrawy. Inne propozycje, to m.in. gniazdo dla bo-
cianów, latarnia morska, wiatrak. Na kolejne pomysły czekają zachod-
niopomorscy lekarze psychiatrzy.
 
 W Szczecinie odbyły się Juwenalia, czyli świętowali studenci. Mała sta-
tystyka tegorocznej zabawy: uczestników – tłumy, skacowanych – setki, 
ujaranych – na pęczki, niechcianych ciąż – to się dopiero okaże. Tym ra-
zem studenci bawili się na Łasztowni. Przez trzy wieczory występowały 
prawdziwe gwiazdy polskiej piosenki. Pogoda piękna, nic więc dziwne-
go, że nadodrzańskie bulwary opanowały dzikie tłumy. A wiadomo, że 
jak jest gorąco, to pić się chce. Ilość znalezionych na bulwarach butelek 
i puszek po trunkach wszelakich podobno ma trafić do Księgi Rekordów 
Guinnessa. A teraz smutniejsza, a nawet boleśniejsza strona Juwenaliów. 
Kiedy w organizmie przybędzie płynów, część z nich trzeba odprowadzić 

na zewnątrz. Nie ma rady – z naturą się nie wygra. Ale np. na nabrzeżu 
przy La Stadii był tylko jeden (!) toitoi. Kolejki do niego przypominały 
te po mięso z lat 80. ubiegłego wieku (kto to widział choć raz – pamię-
ta, kto nie miał tej okazji – niech się cieszy). I to już nie było zabawne. 
Zwłaszcza, kiedy było się „nastym” w ogonku, a białka oczu już dawno 
przybrały kolor moczu.

Pewien zachodniopomorski Indiana Jones z powiatu myśliborskiego 
znalazł bransoletkę pochodzącą z okresu wczesnego brązu. Ale zamiast 
zgłosić znalezisko zabrał je do domu. I dopiero po kilku tygodniach zaofe-
rował biżuterię m.in. Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w za-

mian za spore znaleźne. Zapomniał, 
a może nie wiedział, że nagroda na-
leżałaby mu się gdyby natychmiast 
po znalezieniu skarbu powiadomił 
o tym np. instytucje zajmujące się 
ochroną zabytków, Teraz za przy-
właszczenie bransoletki grozi po-
szukiwaczowi skarbów do 3 lat wię-
zienia. Jakiś czas temu w internecie 
królowała „chytra baba z Radomia”. 
Teraz my mamy jej zachodniopo-
morski odpowiednik – „chytrego 
chłopa z myśliborskiego”.
 
Będzie głośne rżenie w Kołobrzegu. 
W tym nadmorskim uzdrowisku zo-
staną zorganizowane profesjonal-
ne zawody jeździeckie na... plaży. 

I to nie jakichś tam koników morskich, tylko wierzchowców z prawdzi-
wego zdarzenia. Podobne imprezy odbywają się tylko w jeszcze jednym 
miejscu na świecie – w Miami. W Kołobrzegu ma wystąpić około stu 
jeźdźców z całej Europy. I ktoś by mógł powiedzieć – koń by się uśmiał. 
Gdyby nie to, że pula nagród wynosi 300 tysięcy złotych. Jest więc o co 
walczyć. Kilka tysięcy plażowiczów będzie mogło obejrzeć zawody 
w skokach przez przeszkody, ujeżdżaniu i powożeniu zaprzęgów. W Cze-
chach mają „wielką pardubicką” – jedną z najbardziej prestiżowych i naj-
trudniejszych gonitw przeszkodowych na świecie. My wypromujemy 
„wielką, plażową, kołobrzeską”. To atrakcja w dzień. Bo w nocy, to i tak 
niektórzy turyści np. motocykliści od zawsze urządzają swoimi stalowy-
mi rumakami wielkie wyścigi z policją. Do tego dochodzą słynne na cały 
świat polskie, szaleńcze szarże na bary w pubach i dyskotekach. Nie 
wspominając już o gonitwach z przeszkodami do nocnego po flaszkę.

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

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

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

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

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

oraz polskiej kinematografii.

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

selfHPV – profilaktyka 
raka szyjki macicy

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

reklama

Zaczynała jako blogerka modowa, gościła także na jednej z naszych 
okładek. Aktualnie, Ewelina Gralak to bardzo wzięta stylistka, która 
w modowym świecie dosłownie idzie jak burza. A co u niej nowego? Oka-
zuje się, że Ewelina na brak pracy nie może narzekać.

– Rozpoczęłam stałą współpracę z magazynem Harper’s Bazaar, przede 
mną dopiero pierwsze sesje dla magazynu ustalone na połowę czerwca. 
Cieszy mnie bardzo ta współpraca, gdyż tytuł magazynu jest nobilitują-
cy – opowiada. – Od ostatnich paru miesięcy współpracuję z projektantką 
Sandrą Kpodonou. Przyznam, że to projekt, który daje najwięcej satysfak-
cji, bo w 100 procentach spełniam tu swoje artystyczne wizje. Za nami do-
piero dwie kolekcje, m.in. kampania, którą fotografowałyśmy w Brazylii. 
Zostałyśmy już docenione przez rodzimą branżę (okładka Vivy, Elle, Moda, 
Glamour) ale też zagraniczną: niemiecki Vogue i magazyn Puss Puss. 
Ewelina zaczęła także współpracę z artystami. Jej pomysły zobaczycie 
na ostatnich albumach Marii Peszek i zespołu Hey.
– Jeśli chodzi o współpracę z artystami to jestem wybredna. Żeby taka 
współpraca miała dla mnie sens musi to być ktoś kogo szanuję i z kim zła-
pię „flow”. Co do Hey to bez zastanowienia powiedziałam, że tak. To prze-
cież legenda i w dodatku nasza szczecińska duma. Po pierwszych przy-
miarkach wiedziałam już że będzie dobrze. Totalnie otwarci, uśmiechnięci 
ludzie, zero nadęcia – to jedno z tych spotkań, do których chętnie będę 
wracać. Szóstka ludzi grających ze sobą 20 lat, piękny obrazek przyjaźni. 
Teraz mam fajny czas, bo naprawdę dużo się dzieje. Ostatnio razem z Pio-
trem Chamierem asystowałam przy kolejnym lookbooku Givenchy.
ad

Sukcesy EwelinyMuzyka jak BaiKa
On pisze teksty i gra, ona śpiewa. BaiKa to nowy projekt muzyczny Pio-
tra Banacha, kompozytora, producenta, założyciela i byłego lidera Hey 
oraz Indios Bravos, a także muzyka Dum-Dum i Kolaborantów. Artysta 
do współpracy zaprosił Kafi, czyli Katarzynę Sondej, młodą wokalistkę, 
wcześniej związaną z legnicka grupą StandBy.

Ich muzyka to wypadkowa wielu stylów muzycznych, słychać i reggae 
i bluesa, ale także elementy punk rocka.
– Kocham muzykę i jak mam ochotę grać z jakimiś ludźmi, to gram nie 
dla zysku i poklasku, tylko tu i teraz. Nie kalkuluję, czy to się opłaca, 
czy nie – stwierdza Piotr Banach. – Teraz na przykład czuję potrzebę 
grania w małych klubach, pubach, tak kameralnie, bez zadęcia. Chcę to 
realizować z BAiKA i nie myślę o tym, że małe kluby to nieliczna publicz-
ność, a nieliczna publiczność to niewielkie wpływy z biletów. Jak trzeba 
będzie zacisnąć pasa, to się zaciśnie, ale chcę się sprawdzić w takich 
sytuacjach, bo wiem już, jak smakuje granie na największych scenach. 
Uwielbiam konfrontować muzykę ze słuchaczem bez całej tej gwiazdor-
skiej otoczki. 
Po raz pierwszy duet dał o sobie znać jesienią 2015 roku umieszczając na 
listach przebojów kilku rozgłośni radiowych piosenkę utrzymaną w sty-
listyce reggae – „Jeśli tylko to będzie możliwe”. Aktualnie pracują nad 
debiutanckim albumem. 
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Restauracja Lawendowa została otwarta w 2015 roku. Stworzona przez pasjonatów dobrego jedzenia.

Mile widziani są wszyscy, którzy cenią sobie dobry smak i wysokość jakość serwowanych dań.

Restauracja Lawendowa to nie tylko kolejny punkt na kulinarnej mapie Szczecina, 
to także degustacje,warsztaty kulinarne połączone z działalnością charytatywną.

ul. Bławatkowa 2                   Dołuje Mierzyn                   tel. 785 923 262

L
RESTAURACJA
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+48 601 561 7777

POCZTA@TLSDEVELOPER.PL

BIURO:
TLS DEVELOPER, SZYKUĆ SP. J.

UL. LANGIEWICZA 28 U2

70-263 SZCZECIN

KONTAKT
TEL. +48 91 441 81 71

POCZTA@TLSDEVELOPER.PLL

WWW.TLSDEVELOPER.PL

ZAPRASZAMY!

Zaprojektujemy i wybudujemy Twój Dom

RUSZYŁ 3 ETAP BUDOWY OSIEDLA

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

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
stomatologia estetyczna Iwona Pawlak
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Wicemiss 
bikini

Chemik znów 
na tronie
Siatkarki Chemika Police zdobyły po raz trzeci z rzędu mistrzostwo Pol-
ski. W finale Orlen Ligi nasze dziewczyny bezwzględnie potwierdziły 
wyższość nad Atomem Trefl Sopot, kończąc rywalizację w trzech me-
czach, w których straciły tylko 1 seta.

Jest też duży sukces młodego trenera Jakuba Głuszaka, który w trakcie 
sezonu zastąpił Włocha, Giuseppe Cuccariniego. Zawodniczki zrewan-
żowały się Głuszakowi, bo skończyły rywalizację z Atomem w dniu jego 
30-tych urodzin. O dominacji Policzanek w minionym sezonie świadczy 
fakt, że w całych rozgrywkach przegrały tylko dwa mecze. Policzanki 
zebrały sporo nagród indywidualnych, Izabela Kowalińska była najczę-
ściej wybierana – aż 7 razy – MVP meczów ligowych. W szóstce sezonu 
wg oficjalnej strony Orlen Ligi znalazła się rozgrywająca, Izabela Bełcik. 
W minionym sezonie Chemik zdobył również Puchar Polski.
Po zakończeniu rozgrywek ligowych w klubie nastąpiła zmiana na sta-
nowisku prezesa – Joannę Żurowską zastąpił Adam Kulbiej. Zawodniczki 
przebywają obecnie na zasłużonych urlopach, a działacze pracują nad 
zmianami personalnymi. Chemik jako mistrz Polski wystąpi w fazie gru-
powej Ligi Mistrzyń, zapewne z zamiarami odniesienia znaczącego suk-
cesu.
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Szczecinianka, Paulina Skowron, zajęła drugie miejsce w konkursie dla 
kulturystów w kategorii „bikini”. Zawody odbyły się w Mississauga w Ka-
nadzie. 

Paulina Skowron pochodzi ze Swobnicy, ale od 18 roku życia mieszka 
w Szczecinie. Z zawodu jest instruktorem zumby i fitnessu oraz trene-
rem personalnym. Gdy w marcu zeszłego roku postanowiła wziąć udział 
w II Grand Prix Fitness, czas na przygotowania miała tylko do czerwca. 
Ciężka praca i dieta dały efekty, ale z powodów losowych nie wystąpiła 
w konkursie. – W czerwcu 2015 poleciałam do Kanady na ślub siostry 
i tak zaczęła się moja przygoda z tym krajem – mówi Paulina. – Poznałam 
tutaj Team Wilk Fitness. Magda oraz Paul Wilk pomogli mi przygotować 
się do bikini competition – dodaje. Przygotowania zaczęła 9 tygodni 
przed galą. Ścisła dieta, treningi raz dziennie, ale i zabawa. Nie było ła-
two, bo siłownię i codzienne gotowanie łączyła z obowiązkami życia co-
dziennego. Gdy w finale usłyszała, że zajęła drugie miejsce w kategoria 
Bikini Medium Tall, nie dowierzała. Wysoka lokata umożliwiła jej wystą-
pienie na czerwcowych zawodach w Toronoto. – Kocham ćwiczyć, więc 
sprawiało mi to satysfakcję. Co jest najlepsze po zawodach? Że można 
się porządnie najeść – dodaje ze śmiechem. 
kt
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Szczecin ul. Mazurska 7 (wejście od ul. Rayskiego) Rejestracja : tel. 91 488 22 01, w godzinach 9.00 – 14.30

GINEKOLOGIA OPERACYJNA
- uroginekologia
- laparoskopia

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
- operacje plastyczne i rekonstrukcyjne
- laser frakcyjny CO2

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

WIOSENNA PROMOCJA - ZNIŻKA NA ZABIEGI LASEROWE

Wielka Gala
Sylwia Kaźmierowska, na co dzień pracuje jako charakteryzatorka i ko-
stiumolog w szczecińskim Teatrze Współczesnym. Prestiż miał także 
przyjemność dwukrotnie z nią współpracować (efekty jednej kooperacji 
w czerwcowym numerze). Sylwia właśnie zadebiutowała autorską kolek-
cją damską, będącą jednocześnie jej pracą dyplomową.

–  Temat mojej pracy dyplomowej to „Kolekcja damska wykonana w tech-
nice patchworku”. Kostiumy powstały na dyplom w Wyższej Szkole Ar-
tystycznej w Warszawie – mówi Sylwia. –  Pomysł narodził się ponad rok 
temu. Inspiracją do stworzenia kolekcji był Manish Arora, który w ge-
nialny sposób łączy ze sobą tkaniny i kolory, a każda jego kolekcja jest 
dziełem sztuki. Zaprojektowałam i wykonałam cztery kobiece sukienki. 
Przede wszystkim jako materiałów użyłam przewrotnie… męskich kra-
watów. 
Sesja zdjęciowa powstała w Teatrze Współczesnym, z którym Sylwia 
związana jest od ponad dwóch lat. Autorem klimatycznych zdjęć jest 
Piotr Nykowski. Modelkami Anna Treder i Monika Zielińska. Efekt ich 
wspólnej pracy będzie można obejrzeć najpierw w Warszawie w Cen-
trum Promocji Kultury (wernisaż 26 czerwca) a później w szczecińskim 
Teatrze Współczesnym.
ad
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Wielka Gala Północnej Izby Gospodarczej to czas integracji pozornie 
odległych od siebie światów artystów, przedsiębiorców i polityków. 
Wieczór, który na stałe wpisał się w kalendarz szczecińskich wydarzeń 
tym razem odbędzie się 10 czerwca na dziedzińcu Zamku Książąt Po-
morskich. 

Tego dnia goście starają się nie załatwiać biznesów, ale przede wszyst-
kim nastawieni są na zabawę, dlatego XI edycję Wielkiej Gali swoim 
występem uświetni legendarny Varius Manx, który w tym roku będzie 
świętował 25 lecie swojej kariery. Koncert będzie podwójnie atrakcyjny, 
gdyż zespół zagra w swoim najlepszym składzie z Kasią Stankiewicz jako 
wokalistką. Będziemy mieli okazję usłyszeć największe przeboje grupy 
takie jak: „Orła cień”, „Zanim zrozumiesz” czy „Piosenka księżycowa”.
Rok temu Wielka Gala obchodziła swój jubileusz. Dariusz Więcaszek, 
prezes Północnej Izby Gospodarczej wspominał jej początki.
– Pomysł zorganizowania Wielkiej Gali przyszedł mi do głowy, kiedy już 
drugi rok byłem prezesem Północnej Izby Gospodarczej. Do tej pory or-
ganizowaliśmy skromne spotkania dla 100, 200 osób. Ale Izba rosła li-
czebnie. Ludzi przybywało i zaczynało brakować miejsca – wspomina. 
– Obserwując w Warszawie Galę Krajowej Izby Gospodarczej, gdzie ele-
gancko ubrani goście z kieliszkami szampana przechadzali się po Łazien-
kach, pomyślałem, że powinniśmy w podobny sposób zintegrować nasze 
środowisko gospodarcze i w taki właśnie sposób podziękować im za cały 
rok pracy. Tak narodziła się idea Wielkiej Gali. 
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PRESTIŻ          
PATRONUJE



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

GINEKOLOGIA OPERACYJNA
- uroginekologia
- laparoskopia

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
- operacje plastyczne i rekonstrukcyjne
- laser frakcyjny CO2

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

WIOSENNA PROMOCJA - ZNIŻKA NA ZABIEGI LASEROWE

Szczecin, 
al. Wyzwolenia 18

www.galaxy-centrum.pl

LOTERIA
         wrażeń

17 czerwca – 16 lipca

pula nagród

ponad

75 000 PLN*

* Nagrodami w Loterii Wrażeń są Pakiet Przeżyć Adrenalina i Pakiet Ekstremalne Przeżycia oraz karty  
   przedpłacone, o łącznej wartości 75 120 złotych. Regulamin loterii dostępny jest na www.galaxy-centrum.pl



Macy Gray
Seks, soul 
i skrzynka 

na listy

Właścicielka chrapliwego głosu i charakterystycznej fryzury. Spadkobierczyni Billie Holiday, która nie ukrywa fascynacji twórczością Kanye Westa 
i ma na koncie współpracę z Erykah Badu, Angie Stone, Carlosem Santaną, Black Eyed Peas i raperem Commonem. Piosenką „I Try” zdobyła 
zasłużone miejsce wśród artystów soulowych i r’n’b. Macy Gray posiada nie tylko talent wokalny i umiejętność pisania ciepłych kobiecych tekstów 
ale także ma dystans do siebie. W Szczecinie pojawi się już 27 lipca (Zamek) na jedynym w Europie koncercie, w ramach festiwalu Szczecin 
Music Fest.
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Sukces 
jaki przyszedł niespodziewanie zawrócił w głowie młodej dziewczynie 
i Macy zakosztowała ogromnej sławy również z jej ciemniejszej strony. 
Przykładem tego może być szczerość w udzielanych przez siebie wywia-
dach dotycząca chociażby początków jej kariery. W jednym z nich przy-
znała się, że brała w tamtym okresie sporo narkotyków, a zgubny nałóg 
porzuciła z… próżności: „Któregoś dnia spojrzałam w lustro i uświado-
miłam sobie, ze wyglądam naprawdę źle. Wory pod oczami, paskudna 
cera, wyglądałam na jakieś 80 lat… tego dnia wszystko się zmieniło. Zna-
lazłam siłę, żeby odstawić narkotyki, bo zobaczyłam jak bardzo niszczą 
moje życie”. Ma także za sobą czterodniowy pobyt w areszcie do którego 
trafiła za niepłacenie mandatów. Wspomina to, jako najgorszy moment 
w swoim życiu: „Siedzisz zamknięta w niewielkim pomieszczeniu, z któ-
rego nie możesz wyjść. Nie masz kontroli nad niczym, dosłownie. To był 
dla mnie bardzo dołujący czas”.

Dziewczyna z głosem

Macy Gray urodziła się i dorastała w Canton, w stanie Ohio. Kiedy jesz-
cze nie śpiewała przez siedem lat uczyła się grać na pianinie. W dzieciń-
stwie słuchała głównie płyt rodziców, jako nastolatka zainteresowała 
się hip-hopem, a w czasach licealnych rockiem. Karierę wokalną rozpo-
częła przypadkowo. Miała w Los Angeles zdawać na wydział scenopi-
sarski w USC Film School. W tym czasie zaczęła pisać teksty piosenek 
dla grupy muzykujących przyjaciół. Kiedy przyszedł czas nagrywania 
pierwszych utworów, a ich wokalistka nie stawiła się, Macy została 
poproszona o zastępstwo... W kwietniu 1998 roku, podpisała kontrakt 
z wytwórnią Epic. Debiutancki album „On How Life Is” miał swoją pre-
mierę w sierpniu 1999 roku. Znalazła się tam intrygująca mieszanka 
klasycznego soulu, hip-hopu, rhythm and bluesa, muzyki funky i rocka. 
Dwa pochodzące z tej płyty utwory – „I Try’ i „Do Something’ stały się 
wielkimi przebojami, a album sprzedał się w ponad 7 milionowym nakła-
dzie. Świat zwrócił uwagę na tą, może nieobdarzoną olśniewającą urodą, 
dziewczynę i zakochał się w jej niezwykle oryginalnym głosie. W jednym 
z wywiadów artystka przyznała, że wcześniej nie przepadała za nim: 
„W szkole dzieci uważały go za bardzo zabawny i – jak to dzieci – mocno 
mi dokuczały z tego powodu. Wstydziłam się go i starałam się mówić 
jak najmniej. Stałam się przez to bardzo cichą i skrytą osobą. Do dziś nie 
lubię przemawiać publicznie, chociaż oczywiście z czasem nauczyłam 
się akceptować to jak brzmię.”

Autor: Aneta Dolega  / Foto: matreiały prasowe
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 „Macy Gray” to pseudonim wokalistki a zawdzięcza go skrzynce na listy. 
Kiedy miała 6 lat, podczas przejażdżki rowerem przewróciła się i prawe 
wpadła na skrzynkę pocztową, na której właśnie widniało takie imię i na-
zwisko. Dziewczynka zatrzymała je, nazwała tak swoją lalkę i tak też za-
częła się podpisywać w szkole pod wypracowaniami. Naprawdę nazywa 
się Natalie Renee McIntyre i jest mamą trójki dorosłych dzieci. 

Rozbierany poker

Artystka znana jest z niekonwencjonalnych zachowań. Podczas jednego 
z występów w Londynie rozebrała się do naga. Nie była to jednak wyłącz-
nie próba zwrócenia na siebie uwagi. Odważna decyzja amerykańskiej 
wokalistki wiązała się z jej pomysłem, by w ten sposób zebrać większą 
kwotę pieniędzy na działalność Elton John AIDS Foundation. W temacie 
pieniędzy wokalistka przyznała także, że lubi hazard i grę w pokera. Jej 
największa jednorazowa wygrana to ponad 20 tysięcy dolarów zdobyte 
podczas gry w Blackjack’a. Artystka wyznaje, że kiedy jest w Las Vegas to 
uwielbia zasiadać do stołu pokerowego, ale nie ma z hazardem problemu: 
„Nie wstaje w środku nocy i nie idę do kasyna. Nie gram dzień w dzień, nic 
z tych rzeczy”. Na temat seksu, o którym pisze w elegancki i wysmako-
wany sposób również śmiało się wypowiada: „Byłoby nudno, gdybyśmy 
wszyscy robili to samo, nie? Kto nigdy nie powiedział do dziewczyny lub 
chłopaka – „pokaż no ten tyłeczek” – niech pierwszy rzuci kamieniem.”

Macy Gray lubi występować na scenie, to jej żywioł. Często wybiera sobie 
jedną osobę z publiczności i śpiewa tylko dla niej. Czy tak będzie podczas 
jej koncertu w Szczecinie? Zobaczymy, ale na pewno będzie ciekawie.

Zapraszamy na koncert Macy Gray 27 lipca w  ramach festiwalu 
Szczecin Music Fest. Bilety na: www.szczecinmusicfest.pl
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- Chciałabym zostać mamą ale jak na złość jest coraz więcej pracy – przyznaje Klaudia Ungerman, Miss Polski z 2008 roku. Piękna szczecinianka trafiła obec-
nie do prestiżowej agencji mody Next. Wróciła z kontaktu w Miami, gdzie przez blisko dwa miesiące skutecznie podbijała amerykański rynek. 

Klaudia 
podbiła 
Miami 
Beach
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N ie tak dawno przyznałaś mi, że w Europie to co miałaś 
osiągnąć już osiągnęłaś. Wyjechałaś więc do pracy do 
USA, a  dokładnie do Miami. Trafiłaś do agencji mody 
Next, jednej z najbardziej prestiżowych na świecie. Mo-

żesz powiedzieć, że spełniłaś swoje marzenie?
Marzenie to za dużo powiedziane. Mam je związane z życiem pry-
watnym, są więc bardziej osobiste. Nowa agencja w USA to dla mnie 
w jakimś stopniu rozwój w modelingu: nowe prace, środowisko, miej-
sce. Bardzo lubię, gdy coś dzieje się w moim życiu. Gdy bookerka za-
dzwoniła i poinformowała mnie, że agencja Next zainteresowana jest 
moją osobą byłam bardzo szczęśliwa. Pracuję w różnych krajach euro-
pejskich od 6 lat. Co miałam zrobić to zrobiłam. Jestem już na „direc-
tach”, oznacza to, że nie muszę już chodzić na castingi, a każdy wyjazd 
związany jest już wyłącznie z pracą. Jest to bardzo wygodne. Mogę być 
w domu z mężem i zająć się życiem prywatnym. Gdy miałam 20 lat to 
po raz pierwszy pojawiła się możliwość wyjazdu do USA. Ostatecznie 
nic z tego nie wyszło. Później już nawet nie chciałam. Zawsze starałam 
się zachować równowagę i nigdy nie poświeciłabym wszystkiego dla 
modelingu. To bardzo zdradliwy „zawód”. Raz masz wszystko, później 
nagle nic. Po tylu latach ponownie pojawiła się okazja. Wiedziałam, 
że nowa agencja stworzy nowe możliwości. Warunek był tylko jeden: 
wyjazd na dwa miesiące. Teraz nie wahałam się, trochę organizacji 
i w drogę. 

Czym praca w  takiej agencji różni się od pracy w  agencjach euro-
pejskich? 
Amerykanie mają większy luz w pracy. Przy pierwszym spotkaniu wyda-
ją się bardzo otwarci, sympatyczni, pomocni. Mimo wszystko nie ufam 
im. Zdarzały się sytuacje, gdy mijali się z prawdą. Na niektóre zdjęcia 
od fotografów czekam do dziś. Praca w Miami była dosyć specyficz-
na. Większość sesji miałam w plenerze, nad oceanem, na plaży. Sama 
atmosfera była bardzo przyjemna. Zdjęcia zaczynałam jeszcze przed 
wschodem słońca, około 5 nad ranem. W godzinach popołudniowych 
było tak gorąco, że nie dało się pracować. W Miami obowiązują dwie 
główne zasady. Pierwsza: dziewczyna musi być bardzo wysportowana 
i posiadać piękne fit ciało. Druga zasada – modelka musi być opalona. 
Już w pierwszy dzień pracownicy agencji kazali mi iść na plażę opalać 
się. Tak naprawdę w każdym kraju są inne reguły. Tam akurat lubią natu-
ralne dziewczyny, bardzo lekki rozświetlony makijaż na sesjach i poka-
zach, naturalne włosy bez udziwnień. Organizacyjnie natomiast wszyst-
ko działa podobnie jak w Europie. 

Miałaś bardzo napięty grafik. W pewnym momencie spakowałaś się 
do samolotu i poleciałaś nawet do Włoch…
Przez pierwszy tydzień chodziłam do agencji dowiedzieć się wszystkie-
go, co będę robiła. Był to również czas na poznanie się. Musiałam zaakli-
matyzować się, poznać okolice, kupić najpotrzebniejsze rzeczy, pokazać 
się klientom. Po siedmiu dniach zaczęłam pracować. Miałam pokazy 
organizowane na Funkshion Fashion Week Miami, m.in. Hamel show, 
ALEXIS, Luli Fama. Później zaczęły się sesje zdjęciowe do m.in. Talk Ma-
gazine Miami, Bon Prix, Buffalo Jeans, Alexis, Meg Liz Swim, Boys And Ar-
rows. Po trzech tygodniach dostałam opcję z Włoch. Praca potwierdziła 
się i poleciałam na tydzień do Verony na Calzedonia Show. Następnie 
ponownie wróciłam do Miami. Przez pierwszy miesiąc musiałam być „na 
telefonie”, potem już miałam na tyle luzu, że ostatnie dwa tygodnie to 
były wakacje. Mogłam wreszcie zwiedzić Little Havana, Flamingo Park, 
dzielnicę Coconut Grove. Była to okazja do błogiego poleżenia na plaży 
i kąpieli w ciepłym oceanie. Choć w ostatnich dniach były jeszcze zdję-
cia testowe do mojej książki. 

Czy pomyślałaś przez chwilę: chciałabym tutaj zostać, zamieszkać 
i pracować? Czy Miami nie jest miejscem dla Ciebie?
Pomyślałam: „ale tu pięknie, piękna pogoda, piękni wysportowani 
ludzie, sam klimat Miami Beach jest jak z filmów amerykańskich”. Ni-
gdy jednak nie zostałabym tam prywatnie. Dwa miesiące to wystar-
czająco dużo na samotny pobyt. Mieszkałam z innymi modelkami ale 
one również co jakiś czas zmieniały się, wyjeżdżały. Poza tym każda 
inaczej pracowała. Ciężko było mieć stałego kompana na co dzień. 
Miałam to szczęście, że przez pierwszy miesiąc mieszkałam z bardzo 
sympatyczną modelką z Brazylii. Na stałe przebywa już w Hamburgu 
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i mamy kontakt do dzisiaj. Miami dla mnie jest super miejscem na wy-
pad wakacyjny. Leżeć przez całe życie na plaży w Miami Beach też się 
znudzi. 

Ale widzę, że mimo wszystko miejsce zrobiło na tobie wrażenie. 
Zawodowo podobało mi się to, że będąc w pracy czułam, że jestem na 
wakacjach. Miałam zdjęcia do strojów kąpielowych na maleńkiej opusz-
czonej wysepce, gdzie całą ekipą płynęliśmy łódką. Przy okazji opaliłam 
się, popływałam na desce stand up paddle boarding. Innym razem mia-
łam zdjęcia z deską surfingową i próbowałam nawet na niej pływać. To 
właśnie zalety słonecznych krajów, gdzie sama pogoda stwarza przy-
jemne warunki pracy. Prywatnie bardzo podobał mi się klimat Miami 
Beach. Ludzie tam nie mają żadnych kompleksów, nikt nikogo nie zacze-
pia, na plaży stoją kolorowe budki ratownicze, każda jest inna. Patrole 
policji w autach wyglądają, jak z amerykańskich filmów. Przy plaży na 
siłowniach pod chmurką ćwiczy mnóstwo młodych ludzi. Sama miałam 
okazję pograć w siatkówkę plażową. Na promenadach mnóstwo ludzi 
biega z psami, jeździ na rolkach, rowerach. Jednym słowem: sportowo. 
I wszędzie towarzyszy muzyka, którą słychać z aut, barów na plaży, 
knajp czy zwykłych sklepów.

Pamiętam moment, kiedy wróciłam z Miami do Europy na tydzień, do-
kładniej do Włoch na pokaz. Poczułam się jak w domu. Towarzyszyło mi 
dziwne uczucie, jakbym wylądowała w innym, aczkolwiek moim świecie. 
Przez jakiś czas nawet myślałam, że może już nie wracać do USA i zostać 
we Włoszech. Kocham ten kraj, dlatego pojawiła się u mnie taka myśl. 
Uwielbiam włoski klimat i przede wszystkim jedzenie, którego tak bar-
dzo brakowało mi w Ameryce. 

Wyjechałaś do USA sama, męża zostawiłaś w  Szczecinie. Co pod-
czas pobytu sprawiało Ci najwięcej problemów. Potwierdziły się 
jakieś obawy?
Starałam pozytywnie nastawiać się do wyjazdu, oczywiście były oba-
wy o wszystko: z jakimi dziewczynami będę mieszkać. Różnica między 
modelkami z Ameryki a z Europy jest ogromna: mają inne podejście do 
pracy, do życia, inne nawyki i sposób bycia. Wystarczyło jednak kilka dni 
i wszystko zaczęło wydawać się znacznie łatwiejsze i takie zwyczajne, 
jakbym mieszkała tam wcześniej. Z każdym dniem czułam się tam lepiej, 
kwestia przyzwyczajenia. Jednak tęsknota za domem i mężem rzeczy-
wiście dawała się we znaki. 

Wróciłaś już do domu. Czy jest w planach ponowny wyjazd do Sta-
nów czy myślisz już zupełnie o czymś innym? Mówiłaś kiedyś, że po 
powrocie chciałabyś zostać mamą i trochę zwolnić. Obecnie jesteś 
jednak wciąż bardzo zapracowaną modelką. 
Po powrocie byłam już na pokazie Replay koło Wenecji. Ostatnio rów-
nież w Warszawie. Mam w planach ponowny wyjazd na SWIM Fashion 
Week do Miami. Pojawiła się już ponownie opcja pracy z Next. Czekam 
na potwierdzenie. Oczywiście jeśli to będzie dobra praca z chęcią będę 
tam wracała. Z pewnością już nie na tak długo. Byłam tam po raz pierw-
szy i to przez niecałe dwa miesiące. To już wystarczy, nie mam takiej 
cierpliwości jak kiedyś. Jest też sporo innych planów ale wciąż brakuje 
czasu. Chciałabym zostać mamą ale jak na złość jest teraz więcej pra-
cy. Życie samo pisze scenariusz. Staram się żyć z nim w zgodzie i tylko 
czasami modyfikuję go, gdy coś mi nie odpowiada. Teraz planuję pry-
watne wakacje, tym razem z mężem. Gdzie pojedziemy? Tego jeszcze 
nie wiemy.





Krychowiak 
stylowa gra

Jakim autem jeździ Grzegorz Krychowiak? W co inwestuje miliony zarobione w hiszpańskiej Primera Division? Jak reaguje na porównania jego oraz 
jego dziewczyny Celii do Beckhamów? O tym wszystkim opowiedział nam tuż przed Mistrzostwami Europy. 

U chodzi za największego twardziela w Primera Division, 
hiszpańskiej pierwszej lidze piłkarskiej. Już po pierwszym 
sezonie występów w Sevilli zdobył serca nie tylko kibiców 
andaluzyjskiej drużyny, ale również mediów. Gazeta Estadio 

Deportivo poświęciła mu swoją okładkę, na której zrobiła z niego super-
bohatera. Mowa oczywiście o Grzegorzu Krychowiaku, wychowanku 
Orła Mrzeżyno. Piłkarskie szlify zdobywał również na boisku Stali Szcze-
cin. W czerwcowych piłkarskich Mistrzostwach Europy ma być jednym 
z filarów naszej drużyny. Grzesiek wyróżnia się nie tylko walecznością. 
Ma jeszcze inne pasje. Jedną z nich jest jego ukochana, pochodząca 
z Francji 26-letnia modelka Celia Jaunat.

– Wiem, że porównują nas do Beckhamów. To naprawdę bardzo miłe. 
Staramy się być przede wszystkim polskimi Krychowiakami, nam to 

w zupełności wystarczy. Żartuję czasami, że Celia jest ze mną tylko 
dlatego, bo jestem piłkarzem. W obronie własnej przypomina mi wte-
dy, że poznaliśmy się wówczas, gdy grałem w IV lidze we francuskim 
Bordeaux. Więc jeżeli myślę, że już wtedy przewidziała moje dalsze 
losy, powinna zostać skautem Sevilli – śmieje się reprezentant Polski.   
 
Kolejną pasją Krychowiaka jest moda. Piłkarz przyznaje, że uwielbia do-
brze wyglądać i na ubrania przeznacza spore sumy. 

– Prawdę mówiąc nie wiem ile mam par butów, spodni, krawatów, 
koszul czy innych części garderoby. Nie dlatego, żeby było tego tak 
dużo, ale zwyczajnie nie liczę. Lubię dobrze wyglądać, znaleźć zło-
ty środek pomiędzy elegancją, a ekstrawagancją. Moda to rzeczy-
wiście moja pasja, pewnego rodzaju odskocznia od codzienności.  
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A kogo uważa za najlepiej ubranego Polaka, a kto według niego powinien 
zmienić swój styl?

– Oczywiście, że najlepiej ubranym Polakiem jest Grzegorz Krychowiak. 
Zdecydowanie – mówi ze śmiechem. – Jeżeli chodzi natomiast o zmianę 
stylu każdy powinien czuć się dobrze w tym, co lubi nosić. Nie należy 
niczego zmieniać, bo inni mają odmienne od nas zdanie. Nie o to w tym 
wszystkim chodzi. 
 
Od innych piłkarzy różni się zawartością garażu. Kiedy inni zawodnicy 
ze światowej czołówki posiadają co najmniej kilka różnych aut, on ma 
„zaledwie” jedno. Tym „rodzynkiem” jest Bentley. 

– Sentyment mam jednak do zupełnie innego samochodu. Poprzednio 
miałem Fisker Karmę wyposażonego w silnik elektryczny. To połączenie 
luksusu, ekologii oraz technologii. Dla mnie to samochód idealny. Musia-
łem niestety go sprzedać, bo w Sevilli nie ma serwisu. 

Dokładne suma zarobków piłkarza nie jest znana, on sam również o tym 
niechętnie mówi. Zagraniczne serwisy podają jednak, że rocznie zarabia 
ponad 10 milionów złotych. Do tego dochodzą m.in. kontrakty reklamo-
we. Stać go było na to, by m.in. w Sevilli kupić przepiękną willę. 

W życiu piłkarza najczęściej przychodzi taki moment, że w pewnym mo-
mencie kariery przechodzi do innej drużyny. To może również spotkać 
i Grzegorza. Czy nie będzie wówczas szkoda pozbyć się tak pięknego 
domu?
 
– W moim przypadku nie jest łatwo planować przyszłość. Prawdę mó-
wiąc nie wiem, gdzie będę mieszkał. Nie chciałbym też mówić o jakimkol-
wiek transferze. Ktoś to przeczyta i znowu zacznie się piekiełko speku-
lacyjne. Mam kilka mieszkań. Nie sprzedaję ich. Traktuję jako inwestycję. 
Swoje pieniądze inwestuję głównie w nieruchomości we Francji. 

Grzegorz Krychowiak przyznaje, że jego myśli skierowane są głównie 
w kierunku turnieju o Mistrzostwo Europy. 

– Chcę zagrać dobre Euro. Takie, aby wszyscy polscy kibicie mogli być 
z nas dumni. Tylko na tym się skupiam. Ma być tym razem tak, że drugi 
mecz nie będzie meczem o wszystko, a trzeci meczem o honor. Później 
zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Atmosfera w naszej ekipie jest 
bardzo bojowa. Kadra złożona jest z bardzo dobrych piłkarzy, nie czuć 
żadnej nerwowości. Dla mnie był to czas poświęcony ciężkiej pracy 
i walce z kontuzją. Robię wszystko by wrócić do pełnej dyspozycji. Nic 
innego się teraz nie liczy. Muszę być gotowy w 100 procentach – przy-
znaje. 

10 lipca na stadionie we francuskim St. Denis odbędzie się finał całego 
turnieju. Marzymy o tym, by na murawie zobaczyć wtedy polskich piłka-
rzy. Będzie niezwykle trudno, jednak wiara pozostanie do samego koń-
ca. A później dla Biało-Czerwonych będzie czas na odpoczynek. 

– Planuję na chwilę przyjechać do Mrzeżyna, obiecałem to tacie. Później 
udamy się z Celią gdzieś za granicę. O tym będę myślał dopiero po tur-
nieju, zobaczymy jak się ułoży. Mam nadzieję, że we Francji zostaniemy 
jak najdłużej. Jak wspominałem mamy bardzo mocną ekipę i wierzę, że 
potwierdzimy to na boisku.

Autor: Andrzej Kus  / Foto: archiwum bohatera

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski

27 Ludzie



28 Ludzie

Dziewczyny Bigbitu
Festiwal Młodych Talentów był kuźnią gwiazd. Spośród wielu sław polskiej piosenki, które wykreował, na uwagę zasługują dziewczyny bigbitu: 
Helena Majdaniec, Kasia Sobczyk i Karin Stanek.

K ażda prezentowała inny repertuar, każda miała swoją pu-
bliczność, a co je łączy? Szczecin, a dokładne „Zjazd młodych 
gwiazd”, który odbędzie się w naszym mieście. Finaliści za-
śpiewają ich najbardziej znane przeboje.

Helena Majdaniec, czyli królowa twista

Szczecinianka. Od początku uważana przez ojca za cudowne dziecko. 
Bardzo piękna, rozpalała serca młodzieńców. Do udziału w Festiwalu 
Młodych Talentów dosłownie zmusiła ją przyjaciółka Czesława Mariań-
czyk. Na Festiwalu z miejsca weszła do „Złotej Dziesiątki” i została 
solistką Czerwono Czarnych. Była pierwszą w Polsce wykonawczynią 
twista. Wprowadziła na scenę ruch i… mini. Była także pierwszą piosen-
karką zza „żelaznej kurtyny”, która wystąpiła w paryskiej „Olimpii”. 

Dość szybko ugruntowała swoją muzyczną pozycję. W 1965 roku zdo-
była tytuł „Królowej Polskiej Piosenki”. Okres współpracy z Czerwono 
Czarnymi, to czas jej największych hitów: „Czarny Ali Baba”, „Zakochani 

są wśród nas”, „Jutro będzie dobry dzień”, „Nie otworzę drzwi nikomu”, 
„Happy End”, „Rudy rydz”. Potem przyszła współpraca z Niebiesko Czar-
nymi. Ten okres nie był już tak spektakularny w jej muzycznym CV. Głów-
ną gwiazdą grupy była bowiem Ada Rusowicz i panowie Czesław Niemen 
i Michaj Burano. Po tym jak jej miejsce na tournee do Francji zajęła Ada – 
Helena postanowiła wyjechać zagranicę. Najpierw miał być, rok, potem 
dwa. W końcu Paryż stał się jej domem przez najbliższe trzydzieści pięć 
lat! Poświęcając się francuskiej karierze, zaniedbała polską publiczność. 
Wielki comeback jednak się nie udał. Piosenkarka zmarła niespodziewa-
nie, mając niespełna sześćdziesiąt lat. A jeszcze kilka dni przed śmiercią 
w rozmowie z Ewą Drzyzgą w „Rozmowach w toku” bardzo optymistycz-
nie patrzyła w przyszłość...

Kasia Sobczyk - Księżniczka bigbitu…

…czyli Kazimiera Sawicka,pochodziła z Tyczyna. Nim znalazła się w „Zło-
tej Dziesiątce” szczecińskiego Festiwalu Młodych Talentów, zadebiuto-
wała jako wokalistka amatorskiej grupy Biało Zieloni w koszalińskim 

Kasia Sobczyk Helena Mmajdaniec 
i Karin Stanek



Wojewódzkim Domu Kultury. Po sukcesie na II FMT została, na osiem lat, 
solistką Czerwono Czarnych. Po odejściu z zespołu, śpiewała z mężem, 
Henrykiem Fabianem i zespołem Wiatraki. Wylansowała wiele prze-
bojów, m.in. „Mały książę”, „Nie bądź taki szybki Bill”, „O mnie się nie 
martw”, „Biedroneczki są w kropeczki”, „Nie wiem, czy to warto”, „Trzy-
nastego”, „Był taki ktoś”, „To nie grzech”. Bardzo profesjonalna, a przez 
to nielubiana. Uważała, podobnie jak Helena Majdaniec, że publiczność 
jest najważniejsza. 

Pod koniec 1980 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych, marzyła 
o wielkiej karierze.Niestety na marzeniach się skończyło. Występowała 
głównie w chicagowskich klubach polonijnych.  Dwie płyty, które nagra-
ła w Stanach Zjednoczonych przeszły bez echa. Do Polski – na stałe – 
wróciła dwa lata przed śmiercią, w 2008 roku. Zmarła po długiej choro-
bie na raka piersi. 

Karin Stanek, czyli sex kapiszon

Dziewczyna ze Śląska. Nim osiągnęła sukces w piosence, była gońcem 
w jednym z bytomskich zakładów pracy. Bardzo chciała śpiewać, nie-
stety trudna sytuacja w domu (była córką górnika) nie pomagała w ła-
twym spełnieniu marzenia. Na Festiwal Młodych Talentów przyjechała 
po wielodniowych namowach przyjaciół i wygranych eliminacjach w Za-
brzu. Kiedy przyjechała do Szczecina, miała niespełna osiemnaście lat. 
Opłaciło się, piosenką „Jimmy Joe” dosłownie oczarowała publiczność. 
Z miejsca okrzyknięto ją „pierwszą polską rokendrolówką”. Wyprzedza-
ła epokę o lata świetlne. Łamała utarte schematy. Nieśmiała dziewczyna 
ze Śląska, na scenie zmieniała się w dynamit. Hipnotyzowała publicz-
ność. Swoją sceniczną żywiołowością skrzętnie zakrywała brak dykcji 
i fatalny akcent. 

W latach sześćdziesiątych wraz z Czerwono Czarnymi odnosiła sukcesy 
na festiwalach w Sopocie i w Opolu. Wylansowała takie przeboje jak:  
„Jedziemy autostopem”, „Chłopiec z gitarą”, „Malowana lala”, „Tatko, 
kup mi dżinsy”, „Trzysta tysięcy gitar”. Po odejściu z zespołu Czerwono 
Czarnych występowała solo, a także z grupami: The Samuels, Aryston, 
Inni oraz Schemat. Głównie mieszkała w Niemczech, gdzie opiekowa-
ła się matką, zarzucając tym samym karierę sceniczną. Zmarła w 2011 
roku, zamykając tym samym galerię dziewcząt bigbitu, które miały tak 
ogromny wpływ na polską piosenkę.
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Aitor: Rafał Podraza / Foto: materiały prasowe

Zjazd Młodych Gwiazd 
– Szczecin 2016
9 i 10 lipca, w Szczecinie, 11 fi-
nalistów powalczy o Nagrodę 
im. Heleny Majdaniec i prawo 
do reprezentowania Polski na 
Międzynarodowym Festiwalu 
Piosenki na Malcie. Finaliści 
Zjazdu Młodych Gwiazd – 

Szczecin 2016 zaśpiewają piosenki dziewcząt bigbitu: Kasi Sob-
czyk, Heleny Majdaniec i Karin Stanek. Smaczku dodaje fakt, że 
aby wziąć udział w konkursie trzeba być laureatem pierwszego 
miejsca na festiwalu ogólnopolskim lub międzynarodowym, ry-
walizacja była więc zacięta i do finału dostali się najlepsi z naj-
lepszych. Zjazd Młodych Gwiazd chce nawiązywać do Festiwa-
lu Młodych Talentów, który przed laty wykreował wiele gwiazd 
polskiej piosenki. Organizatorem Zjazdu jest Szczecińska Agen-
cja Artystyczna i Urząd Miasta w Szczecinie.





W  
ślizgu  
i na fali
O tym, że okolice Szczecina od strony wody są piękne nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać. Na turystów czekają urokliwe kanały  
i zatoki doskonale nadające się do zwiedzania. Ekipa magazynu Prestiż spędziła fantastyczny dzień na skuterach wodnych. Zaprosiła nas ekipa 
Wodoaktywni. 
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Adrenalina, szybkość i wiatr we włosach. Tak w skrócie wyglądała nasza wyprawa. Okolice Jeziora 
Dąbskiego są jednym z najbardziej malowniczych regionów w tej części Polski. Spędziliśmy cały dzień 
na wodzie, mijaliśmy malownicze zakątki, ale także podziwialiśmy centrum Szczecina z zupełnie innej 
perspektywy. Oczywiście towarzyszyło nam dużo śmiechu i dobrej zabawy. A to wszystko w aurze  
przepięknych plenerów i to widzianych z dużej szybkości! 

 
Witaj przygodo!
Na początek Wodoaktywni przeszkolili nas nie tylko z prowadzenia skutera, ale także z zasad bezpie-
czeństwa na wodzie. Każdy został też wyposażony w radio UKF, aby podczas zabawy mieć kontakt 
z pozostałymi. Nasza ekipa wyglądała jak wodny gang: skutery, pianki, kamizelki i krótkofalówki. Tak 
ubrani pomknęliśmy ku przygodzie. Wystartowaliśmy z Marina‘ Club i popłynęliśmy w stronę Wyspy 
Grodzkiej z obowiązkowymi odwiedzinami w położonej w sercu miasta Marinie North-East, potem 
jak zawsze zachwyciła Szczecińska Wenecja. Odrą Zachodnią wpłynęliśmy do Ustowa i Kurowa, mi-
nęliśmy Dziewoklicz, po czym przebiliśmy się do Odry Wschodniej. Pływanie zakończyliśmy w Podju-
chach, z których Martwą Wodą dotarliśmy na Jezioro Dąbie.  
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Autor: Izabela Magiera 
Foto: Jarosław Gaszyński

Adrenalina
i świetna 
zabawa
Tam gdzie adrenalina i ewolucje oczywiście nie mogło zabraknąć wa-
keboardingu, czyli deski, która pomykała za skuterem. Na wake’u prze-
płynęliśmy cały Dziewoklicz. Uśmiech na twarzach i genialna zabawa – 
tak w skrócie można opisać ten odcinek naszej wyprawy. Mniej uśmiech-
nięci byli wędkarze, którym skutecznie płoszyliśmy ryby. Oczywiście tu-
taj należy podkreślić, że karnie stosowaliśmy się do zasad prawa drogi 
i zdejmowaliśmy rękę z gazu tam, gdzie robienie fali było zabronione.  
Podsumowując: ryby głosu nie mają, a nikt z wędkarzy się mocno nie 
skarżył.  Wodoaktywni to nie tylko sport i adrenalina, ale także jedna 
z najoryginalniejszych form zwiedzania Szczecina. A naprawdę jest  
co podziwiać, bowiem cała nasz eskapada odbywała się w przepięknych 
okolicznościach przyrody między Odrą Zachodnią i Wschodnią. Wido-
ki autentycznie zapierały nam dech w piersi! Warto podkreślić, że cała 
akcja zorganizowana była w sposób bardzo profesjonalny i bezpieczny. 
Oprócz szkolenia i sprzętu cały czas towarzyszył nam profesjonalny 
ponton organizatora. Mieli nas stale na oku i na bieżąco ostrzegali przed 
ewentualnymi zagrożeniami. Brak doświadczenia w jeździe na skuterach 
wodnych nie stanowi, zatem przeszkody w uczestnictwie w takiej im-
prezie. 

Nie tylko 
skutery
Wodoaktywni to jedyna taka formacja w Szczecinie. Skutery wod-
ne jako pomysł na spędzenie dnia i mogą okazać się strzałem  
w dziesiątkę dla paczki przyjaciół, kolegów z pracy, czy kilkuoso-
bowej rodziny. Nic tak ich nie zbliża jak śmiech, rywalizacja i dobra 
zabawa na wodach Szczecina i okolic. To na pewno dobry sposób  
na to, by spędzić fantastyczny dzień w sposób aktywny i niebanalny.    
Warto dodać, że Wodoaktywni to nie tylko skutery, ale przede wszyst-
kim organizacja imprez dla dużych grup i regaty na profesjonalnych jach-
tach Tom 28. Mają dwie floty szybkich i bardzo zwrotnych regatówek, 
które pozwalają poczuć się jak na prawdziwych regatach w pojedynkach 
1 na 1, bądź flotowych. To także możliwość wyczarterowania jachtu  
dla dużej grupy osób. Na pewno rejs pewno zostanie na długo w pamię-
ci. Uczestnicy takiego wydarzenia nie muszą być zapalonymi żeglarza-
mi. Po stronie organizatora leży troska o to, by każdy przeszedł krótki 
kurs bezpieczeństwa instruktorzy zapoznają uczestników z budową 
techniczną jachtów, sposobem poruszania się nimi oraz obowiązujący-
mi przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Taka impreza dostarcza nie-
zapomnianych wrażeń, ponieważ każdy ma okazję przejść ekspresowy 
kurs żeglarstwa sportowego. 

Czas: 5 godzin
Miejsce: Jezioro Dąbskie, Bulwary Nadodrzańskie, Szczecińska 
Wenecja, Dziewoklicz, 
Sprzęt: 4 skutery Sea Doo, Łódź RIB, kamizelki, krótkofalówki, 
pianki
Ekipa: Wodoaktywni, Magazyn Prestiż
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NOWE
BALENO

ŁĄCZY PRZECIWIEŃSTWA

od 43 900 zł

Zużycie paliwa oraz emisja CO2 w cyklu mieszanym: od 4,0 do 4,9 l/100 km i od 94 do 115 g/km  
w zależności od wersji. Informacja o recyklingu: www.suzuki.pl. baleno.suzuki.pl

Auto Club 
Szczecin, Ustowo 56 (przy rondzie Hakena), tel.: 91 4 444 100
salon.suzuki@auto-club.com.pl

Celem japońskich inżynierów było stworzenie idealnego hatchbacka. Takiego,  
który nie uznaje kompromisów. W nowym Suzuki Baleno przeciwieństwa przyciągają się: 
przestrzeń oraz styl, eco i osiągi, rozsądek oraz emocje. Już nie musisz wybierać,  
z nowym Baleno możesz mieć wszystko! Nowe Baleno. Łączy przeciwieństwa. 



Japońska 
precyzja

36 Motoryzacja

Suzuki Baleno łączy w sobie wszystkie najlepsze cechy modelu kompaktowego. To zestawienie przeciwieństw, które wydawały się dotąd nie 
do połączenia.  Choć jest autem niewielkim, oferuje wygodną kabinę, ma zadowalające osiągi przy niewielkim zużyciu paliwa. To atuty, które 
sprawiają, że auto ma swoich wiernych fanów.
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P atrząc na Baleno od przodu, ma się wrażenie, że bryła nadwo-
zia delikatnie obmywa kabinę, tworząc niski, a jednocześnie 
szeroki profil. To wpływ przewodniego motywu projektu - 
“Liquid Flow”, który ma przypominać płynącą wodę. Widocz-

ny on jest w wielu elementach nadwozia, zwłaszcza w ostro zaryso-
wanych liniach stylistycznych i przetłoczeniach. Niska, a jednocześnie 
szeroka sylwetka podkreśla charakter auta i nadaje mu sportowy wy-
gląd.  

Komfortowe wnętrze

Mierzące 3995 mm długości Baleno zapewnia podróżującym komfort 
podróżowania. Przednie fotele posiadają wygodną przestrzeń na ra-
miona a tylna kanapa zapewnia sporo miejsca na nogi dla pasażerów. 
Kanapę można z łatwością złożyć jednym ruchem, osiągając płaską 
powierzchnię. Suzuki Baleno oferuje przy tym wyjątkową przestrzeń 

Autor: Jerzy Chwałek / Foto: Miguel Gaudencio
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bagażnika, aż 355 litrów, co plasuje go jako lidera pośród hatchbacków 
segmentu B. 

Interesującym rozwiązaniem jest asystent nagłego hamownia. Już po-
wyżej prędkości 5 km/h, radar wykrywa samochód jadący przed Bale-
no. Gdy system uznaje, że może dojść do kolizji, auto reaguje na trzy 
sposoby: po pierwsze kierowca otrzymuje odpowiednie ostrzeżenie, po 
drugie system sam wzmacnia aktualną siłę hamowania i utrzymuje od-
powiednią odległość, po trzecie system może samodzielnie zatrzymać 
samochód. Wspomniany już radar wykorzystuje także inne urządzenie 
– adaptacyjny tempomat. Automatycznie przyspiesza on lub zwalnia 
samochód w celu zachowania nadanej przez kierowcę odległości. Kie-
rowca może także ustawić swoją, indywidualną maksymalną prędkość, 
dzięki czemu bez względu na siłę nacisku na pedał przyspieszenia, sa-
mochód nie przekroczy zadanej prędkości. 

Zaawansowane technologie 

Obok zaawansowanych systemów bezpieczeństwa nowe Baleno oferu-
je podróżującym także rozwiązania zapewniające kierowcy i pasażerom 
dostęp do wielu przydatnych informacji. Umieszczony centralnie na de-
sce rozdzielczej duży ekran prezentuje szereg danych na temat np. osią-
gów czy zużycia paliw. Ekran wyświetla widok z kamery znajdującej się 
z tyłu samochodu pomagając znaleźć odpowiednie miejsce do parkowa-
nia. System można także połączyć z iPhonem, co pozwala na skorzysta-
nie z licznych funkcji jak: mapy, telefon, wiadomości, muzyka, a także 
podcasty i audiobooki. Automatyczna klimatyzacja w nowym Baleno, 
także wykorzystuje okrągły wyświetlacz LCD do swoich ustawień.

W nowym Suzuki znalazły się rozwiązania technologiczne, których za-
daniem było ulepszenie właściwości jezdnych oraz obniżenie zużycia 
paliwa. Nowa płyta podłogowa dzięki zastosowaniu odpowiedniego 
kształtu pozwoliła na 10-procentowy wzrost sztywności nadwozia 
w porównaniu do samochodów konkurencji, a także obniżenie masy cał-
kowitej pojazdu o około 15%. Oznacza to, że Baleno posiada lepsze wła-
ściwości jezdne przy jednocześnie niskim zużyciu paliwa bez konieczne-
go kompromisu poświęcania poziomu bezpieczeństwa i przyjemności 
z podróżowania. 

Silnik zastosowany w Baleno to najnowsza jednostka turbodoładowana 
z bezpośrednim wtryskiem paliwa, którą charakteryzuje obniżone zuży-
cie paliwa i duża przyjemność z jazdy. Połączono w niej małą pojemność 
z wysokim momentem obrotowym turbosprężarki, dzięki czemu Baleno 
osiąga moc 82kW (110 KM) i maksymalny moment obrotowy 170Nm. 
Oprócz silnika Baleno dostępne jest także z benzynowym o pojemności 
1,2l z podwójnym wtryskiem paliwa. 

Z myślą o środowisku Suzuki stworzyło dla napęd hybrydowy. Wypo-
sażony jest on w alternator zespolony z rozrusznikiem, który wspiera 
pracę silnika podczas przyspieszania oraz odzyskuje energię z hamowa-
nia. Dzięki zastosowaniu startowego pasa napędowego, ponowne włą-
czenie silnika po automatycznym zatrzymaniu jego pracy przez system 
Engine Auto Start Stop jest płynne i ciche w porównaniu z tradycyjnym 
rozrusznikiem. 

Najnowszy, 5-drzwiowy hatchback Suzuki zapewnia dużą przyjemność 
z jazdy i spełnia oczekiwania współczesnych kierowców jak: niskie zu-
życie paliwa, zastosowanie nowoczesnych technologii, bezpieczeństwo 
i ciekawe wzornictwo. Jeśli dodamy do tego gwarancję producenta na-
wet do 5 lat bez limitu kilometrów, nowe Baleno staje się interesującą 
propozycją.
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Pali ekonomicznie, kosztuje rozsądnie, a wart jest naprawdę wiele. Nowy Mini Cabrio to gwarancja pełnego zadowolenia. Zakochają się 
w nim miłośnicy sportowej i pełnej adrenaliny jazdy. Pod maską znajdziemy silnik o mocy 192 koni mechanicznych!

Mały – wielki 
kabriolet
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Mini Cooper Cabrio
Pojemność silnika 1499 centymetrów sześciennych
Moc 136 KM
Spalanie w mieście 5,9l/100 km
Spalanie poza miastem 4,3l/100 km
Średnie spalanie 4,9l/100 km
Cena 99 800 zł 

J uż pierwsze modele Mini, które produkowane były w 2001 roku 
zachwycały pięknem i funkcjonalnością. Budziły zainteresowanie 
zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Producentom angielskiego 
z urodzenia, a obecnie należącego do koncernu BMW Mini, to jed-

nak nie wystarczyło. Postanowili, że będą dążyli do doskonałości. Dzi-
siaj możemy powiedzieć, że ją osiągnęli. Trzecia generacja Mini nie tylko 
przyciąga wzrok, ale też sprawia, że czujemy się w tym samochodzie 
naprawdę dobrze.

Samochód ma sportowy pazur. Świadczą o tym chociażby okrągłe lam-
py oraz tylne, w chromowanych ramkach. Z przodu wzrok przykuwają 
wlot powietrza oraz burtowe kierunkowskazy. Kontury nadwozia pod-
kreślone są czarnym obramowaniem. Zaglądamy do środka i widzimy… 
odsuwany dach wykonany z wysokiej jakości miękkiego materiału. Me-
chanizm składania i rozkładania jest w pełni zautomatyzowany. Mamy 
możliwość rozsunięcia go w dwóch płaszczyznach. Można go odsunąć 
tylko nad przednią częścią kabiny – przy każdej prędkości – albo cał-
kowicie otworzyć – na postoju lub przy jeździe do 30 km/h. Całkowite 
rozłożenie zajmuje zaledwie 18 sekund. Sportowy charakter podkreślają 
również: wielofunkcyjna, skórzana kierownica czy oferowane w standar-
dzie sportowe, przednie fotele. 

Mini auto, maksimum bezpieczeństwa

W bogatym wyposażeniu Mini Cabrio można znaleźć mnóstwo rozwią-
zań poprawiających bezpieczeństwo zarówno kierowcy, jak i pasażerów. 
Są poduszki powietrzne przednie i boczne. Do dyspozycji mamy cztery 
czujniki ABS. Asystent parkowania wymierza wielkość dostępnego miej-
sca. Sprawdza tym samym czy auto się zmieści tam, gdzie chcemy. Jeśli 
tak – samochód parkuje samodzielnie, bez udziału kierowcy. System ak-
tywnej ochrony pieszych redukuje ewentualne obrażenia pieszych, jeśli 
zdarzyłoby się potrącenie. Maska unosi się, aby zmniejszyć obrażenia 
poszkodowanego. 

Dzięki adaptacyjnemu regulatorowi prędkości można odchylić się 
w fotelu i płynąć z prądem, nawet gdy drogi są zatłoczone lub zjeżdża-
my ze wzniesienia. Kamera z przodu wykrywa pojazdy w odległości 
do 120 m. Rozpoznaje również nieruchome obiekty i ruch pieszych. Sys-
tem automatycznie dostosowuje prędkość do ruchu przed autem. Mo-
żemy przejąć kontrolę w dowolnym czasie poprzez naciśnięcie pedału 
gazu lub hamulca.

Oprócz wymienionych rzeczy znajdziemy jeszcze sporo przydatnych 
rozwiązań, między innymi system EBD, czyli elektroniczny rozkład siły 
hamowania czy CBC, kontrolę hamowania na zakrętach. 

Pasjonujące wnętrze

O sportowych rozwiązaniach już wspominaliśmy. Nie sposób jednak po-
minąć atrakcyjnych dodatków. Radio wspomagane jest przez 6 głośni-
ków. Informacje wyświetlane są na 6,5 calowym wyświetlaczu wysokiej 
rozdzielczości. Dodatkowo zawiera złącze Bluetooth oraz przygotowa-
nie dla aplikacji MINI Connected. Dodatkowe możliwości zwiększenia 
frajdy z jazdy, komfortu i indywidualizacji obejmują 2-strefową klimaty-
zację automatyczną z trybem jazdy bez dachu czy podgrzewane fotele. 
Wymagający mogą zażyczyć sobie extra pakiet schowków, więc na brak 
miejsca również nie można narzekać.

A bagażnik? W porównaniu do poprzedniej wersji objętość bagażnika 
zwiększona została o ok. 25 procent do 215 l przy dachu rozłożonym 
i 160 l przy schowanym. Standardowa specyfikacja obejmuje dzielone 
i składane oparcia tylne oraz większe możliwości transportowe po zło-
żeniu tylnych oparć.



Autor: Andrzej Kus / Foto: Miguel Gaudencio

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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Do wyboru, do koloru

Samochód dostępny jest w trzech wersjach silnikowych. Pierwsza, to 
wyposażona w 3-cylindrowy silnik benzynowy o mocy 136 koni mecha-
nicznych. Kolejna to 4-cylindrowy silnik benzynowy o mocy 192 koni 
mechanicznych oraz ostatnia z wysokoprężnym pod maską silnikiem 
o mocy 116 koni mechanicznych. W wyposażeniu seryjnym znajdzie-
my 6-stopniową manualną skrzynię. W modelu sportowym natomiast 
6-stopniową przekładnię sportową Steptronic z łopatkami pod kierow-
nicą do ręcznej zmiany biegów. 

Podziękowania za pomoc przy realizacji sesji 
dla North East Marina Szczecin
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Elegancka 
estetyka
W jasnych i przestronnych wnętrzach, na powierzchni 900 m2 działa od kilku miesięcy klinika medycyny estetycznej – Klinika Zawodny. 
Dr Piotr Zawodny razem ze swoim kilkunastoosobowym personelem wprowadził się do pod nowy adres. 

Pacjentów na wejściu wita rozległy hol z punktem rejestracyjnym 
i wygodnymi kanapami. Największą atrakcją tej części kliniki 
jest oryginalne designerskie oświetlenie i recepcja. Położone na 
trzech kondygnacjach gabinety zabiegowe utrzymane są w po-

dobnym minimalistycznym klimacie, gdzie charakterystyczna dla tego 
rodzaju pomieszczeń biel została przełamana elegancką szarością. Każ-
dy gabinet wyposażony jest w oryginalny, rzucający się w oczy detal. 
Duże wrażenie robią ścienne zegary, w każdym pomieszczeniu inny oraz 
lampy, dobrane tak by pasowały do miejsca w którym się znajdują. Kwia-
ty i drobne bibeloty uzupełniają tę przestrzeń, dzięki czemu pacjenci kli-
niki mogą się poczuć jak w ekskluzywnym apartamencie. Świetnie się 
prezentuje gabinet do konsultacji lekarskich. Tutaj dominuje biel i czerń. 
Każdy element pokoju łącznie z metalowymi szafkami nie wygląda na 

przypadkowy. Autorką tych wysmakowanych wnętrz jest współwłaści-
cielka kliniki – Izabella Zawodna, która nie podpierając się projektami 
dekoratorów wnętrz, zdała się na własny gust. I to z zachwycającym 
efektem.

Autor: Aneta Dolega
Foto: Dagna Drążkowska / Barwy Bieli

Makijaże personelu kliniki: Sylwia Kaźmierowska

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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Mieszkać 
przyjemnie

Osiedle, otoczone bujnym lasem sosnowym, zlokalizowane jest zaled-
wie 300 metrów od piaszczystych plaż Bałtyku na skraju miejscowości 
letniskowej i zaledwie 7 km od pola golfowego w Kołczewie. 

Funkcjonalny luksus

Znajdują się tu przestronne dwupoziomowe mieszkania o powierzch-
ni 91,4m2 do 103m2 składające się z salonu wraz z aneksem kuchen-
nym, trzech sypialni, dwóch łazienek, holu i przedsionka, utrzymanych 
w modnym skandynawskim stylu. Wnętrza apartamentów urządzone są 
praktycznie i funkcjonalnie. Kominek znajdujący się w centralnym punk-
cie salonu, pełni funkcję nie tylko dekoracyjną, ale również grzewczą co 
powoduje, że dom jest do dyspozycji przez cały rok. Instalacja teleko-
munikacyjna została przewidziana na etapie projektowania budynków. 

Skonfigurowany router wi-fi zapewnia bezprzewodowy dostęp do inter-
netu, obejmuje zasięgiem całą posesję. Dodatkowo każdy z apartamen-
tów został wyposażony w telewizję satelitarną.

Bliżej natury

Każdy dom otoczony jest ogrodzeniem. Rozkład pomieszczeń został sta-
rannie przemyślany, tak by przestrzeń była funkcjonalna i wygodna. Do 
każdego apartamentu przynależy prywatny taras oraz rozległy ogródek 
o powierzchni od 140 m² do 296 m². Ogródki są w pełni zaaranżowane. 
Działki otoczone są stylowym, drewnianym ogrodzeniem, współgra-
jącym kolorystycznie ze stolarką okienną oraz dachem. Ogrody wypo-
sażone są w drewutnię oraz boks na narzędzia. Dzięki doprowadzeniu 
instalacji wodnej i energii elektrycznej do ogrodu, możliwe jest zainsta-

Międzywodzie to urokliwa miejscowość położona pomiędzy Morzem Bałtyckim, a Zalewem Kamieńskim. Miłośnicy plażowania znajdą tu szerokie 
plaże z czystą wodą, a zwolennicy aktywnego wypoczynku – piękne zakątki zalewu i przystań na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim. Warto 
zainwestować w jeden z uroczych i nowoczesnych domków będących częścią osiedla Międzywodzie Park.



lowanie systemu automatycznego podlewania. Punkty oświetleniowe 
na tarasie oraz nad wejściem głównym wprowadzają przytulną atmos-
ferę po zmierzchu.

Domy położone są na terenie zamkniętym i monitorowane elektronicz-
nie przez całą dobę. Do dyspozycji mieszkańców jest podgrzewany ba-
sen z rozsuwanym, przeźroczystym zadaszeniem i podgrzewaną wodą. 
Z basenu można korzystać w okresie od kwietnia do listopada. Wokół 
basenu zaaranżowano tereny zielone, plac zabaw, a całość tworzy przy-
jazne rodzinie miejsce wypoczynku.

Wypoczynek „pod kluczem”

Wybierając domki mamy do dyspozycji trzy standardy wykończenia: 
standard deweloperski, gotowy do rozpoczęcia w nich prac wykończe-
niowych; podstawowy jeśli chcemy mieć domek wykończony, ale niewy-
posażony oraz „pod klucz” z wyposażeniem, gdzie dom jest wykończony 

i wyposażony w podstawowe meble i sprzęty. Dodatkową atrakcją osie-
dla jest sąsiedztwo popularnego kurortu Międzyzdroje, pól golfowych 
i Wolińskiego Parku Narodowego. W okolicy działają ogólnodostępne 
ośrodki SPA, liczne punkty gastronomiczne, niewielkie kino oraz wy-
pożyczalnie skuterów i gokartów. Warunki naturalne Międzywodzia 
i okolic stwarzają możliwość wypoczynku, jak również spędzenia czasu 
w malowniczej scenerii. Międzywodzie Park to alternatywa dla miejskie-
go zgiełku i idealne miejsce na wypoczynek przez cały rok.
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www.miedzywodziepark.pl

Autor: Aneta Dolega / Foto: Joanna Jaroszek 



Czerwony 
Ratusz 
w muzycznym 
wydaniu
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T o tu zaczęło bić klubowe serce Szczecina. W lokalach, które 
mieściły się w Czerwonym Ratuszu, grali najlepsi DJ-e, a szcze-
cinianie bawili się na kultowych koncertach. W latach 90-tych 
nocne życie klubowe kwitło tu w najlepsze i nie inaczej jest 

dzisiaj, kiedy w gościnne mury zabytkowego, neogotyckiego ratusza 
wprowadził się Mojo Music Club. Dla tych, którzy wspominają to miejsce 
z czasów studenckich, a obecnie cenią sobie styl, komfort, towarzystwo 
ludzi w swoim wieku, a nie lubią tłoku, Mojo okaże się doskonałe. Klima-
tyczne wnętrza wprowadzają nas do świata dobrej muzyki i przyjemnej, 
nieco tajemniczej atmosfery. „Mojo” oznacza bowiem czar, urok, sek-
sapil i moc, czyli przepis na idealną imprezę. Zabytkowa architektura 
podkreślona oryginalnym oświetleniem świetnie wydobywa klubowy 

nastrój. Mojo dba jednak nie tylko o wrażenia estetyczne. Najlepsi DJ-e, 
tak jak dawniej, dzisiaj nadal tworzą prestiżowy klimat, wykorzystując 
brzmienie lat 80-tych, 90-tych i współczesne hity. Zwieńczeniem pomy-
słu na niezapomnianą imprezę jest profesjonalny bar, który zaspokoi na-
wet najbardziej wyrafinowane podniebienia. Let’s groove tonight!

Autor: Karina Tessar / Foto: Piotr Dec

www.facebook.com/mojoszczecin



Kurtka 
uniwersalna

Henri Lloyd, brytyjski producent ekskluzywnej 
odzieży żeglarskiej dla pań i panów w tym sezo-
nie przygotował specjalną kolekcję również na 
chłodniejsze dni. Przeciwdeszczowe i wiatro-
ochronne kurtki nie tylko do żeglowania, uszy-
te zostały z materiałów o wysokim standar-
dzie. Eleganckie, w modnych kolorach świetnie 
nadają się do codziennego noszenia. W kolekcji 
znajdują się także szalenie popularne bomber-
ki i kurtki pikowane. Dla pań Henri Lloyd przy-
gotował podobną kolekcję. Według filozofii 
brytyjskiej marki kurtka damska nie może być 
zaledwie ciepła. Kobieta musi czuć się w niej 
wyjątkowo i pięknie. W najnowszej kolekcji pa-
nie znajdą zarówno praktyczne i uniwersalne 
modele, klasyki, a także oryginalne projekty.
ad
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Szczecin, ul. Przestrzenna 11
tel.: 91 46 93 095
www.henrilloyd.pl



Lato  
w kolorze nieba
Falbany, klimat ulicy, soczysta cytryna i czerwień. Do tego sukienki i topy odkrywające ramiona. Od bogactwa letnich 
trendów można się pogubić, lecz bez względu na to, który z nich zdecydujecie się zaprosić do swojej garderoby, jedna 
rzecz pozostaje niezmienna – warto wyglądać dobrze. Modna jest także stylizacja inspirowana buduarem, czyli wszystko 
od jedwabi i koszulek na cienkich ramiączkach. A na koniec proponujemy denim – dżins niezmiennie króluje.

Sandały 
MANGO

Spodnie 
MANGO

Kopertówka 
MANGO

Vsdzień noc

Koszula 
VAN GRAFF

Okulary 
MANGO

Bielizna 
INTIMISSIMI

Naszyjnik 
VAN GRAFF

Sukienka 
LIU JO

Pierścionek 
MANGO

Kolczyki 
MANGO

Torebka 
LIU JO

Szpilki
LIU JO

KOROnKOWy 

HIT!
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Denim obowiązuje także w modzie męskiej. I nie 
chodzi tu tylko o ulubione przez wszystkich spodnie, 
do łask wracają także koszule i marynarki z tego ma-
teriału. Do tego stonowane beże przełamane czer-
wienią. Na luzie i zarazem szykownie, czyli smart 
casual. 

Spodnie 
VAN GRAFF

Kostium 
TRIUMPH

Kostium 
CALZEDONIA

Sandały 
BENETTON

Torba 
MANGO

Koszula 
VAN GRAFF

Marynarka 
VAN GRAFF

Spodenki 
VAN GRAFF

Okulary 
MANGO

Vsplaża spacer
Bluzka 
MANGO

Spodenki 
LIU JO

Pasek 
VAN GRAFF

Espadryle 
BENETTON

KOROnKOWy 

HIT!

KOROnKOWy 

HIT!

Męski 
akcent

Kostium 
CALZEDONIA

Spodenki 
BENETTON
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Outlet 
na każdą 
kieszeń 
Versace, Armani, Trussardi, Tommy Hilfiger, Parajumpers, Diesel, Calvin Klein, Liu Jo. To tylko część, elektryzujących każdego wielbiciela mody 
marek jakie możemy znaleźć w nowym outlecie Blue Steed. Ekskluzywna, oryginalna odzież od największych znanych projektantów a także 
biżuteria, buty i inne akcesoria są dostępne teraz właściwie na każdą kieszeń. 
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O utletu nie należy mylić z second handem. Wszystkie rzeczy 
jakie mamy w naszym sklepie są nowe, nigdy nieużywane 
i posiadają gwarancję oryginalności – tłumaczy Olga Bukow-
ska, właścicielka Blue Steed Outlet. – To zazwyczaj końców-

ki kolekcji, które się nie wyprzedały. Sprowadzamy je z Włoch, wprost 
z firmowych butików. Zazwyczaj są to zeszłoroczne modele, ale również 
można znaleźć u nas egzemplarze z najnowszych kolekcji.

Sukienki, bluzki, koszule, koszulki, spodnie, płaszcze, marynarki a także 
bielizna. W Blue Steed Outlet ubiorą się zarówno panie jak i panowie. 
Oprócz tego znajdziemy spory asortyment dodatków: apaszki, paski, to-
rebki, kapelusze, spinki do mankietów i okulary oraz same oprawki.

– Z markowymi ubraniami i dodatkami jest jeden problem i nie jest to 
wcale ich cena – mówi Olga Bukowska. – Problem polega na tym, że są 
często podrabiane. Większość marek, szczególnie w przypadku torebek, 
wprowadziło kody zabezpieczające. Dzięki temu możemy sprawdzić czy 
dany towar jest oryginalny, a fałszerze mają utrudnione zadanie. Gwa-
rantuję, że w naszym sklepie znajdują się tylko i wyłącznie oryginalne 
produkty. 

O dobrej jakości rzeczy świadczy także to, jak zostały uszyte i z jakich 
materiałów powstały. Nie znajdziemy tu ubrań na poziomie „sieciówek” 
choć niektórzy projektanci jak Cavalli, Balmain i Versace z nimi romansu-
ją. To ubrania, które występują w krótkich a nawet w pojedynczych se-
riach i cenowo wcale daleko nie odbiegają od tego co znajdziemy w cen-
trach handlowych.

– Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta, obsługa jest dyskretna 
i bardzo pomocna – mówi właścicielka outletu. – Wystrój sklepu również 
temu sprzyja. Zresztą to już trzeci taki punkt. Jest jeszcze w Gdyni i w Ko-
szalinie. To, że tworzy się w pewnym sensie nowa marka świadczy tylko 
o tym, że klienci nam zaufali a rzeczy, które sprzedajemy mają gwarancję 
wysokiej jakości.

Kolekcja w Blue Steed Outlet jest uzupełniana średnio co dwa tygodnie, 
wkrótce będzie się poszerzać o nowe nazwy. W klimatycznym, nawią-
zującym do portowego charakteru Szczecina outlecie można się ubrać 
dosłownie od stóp do głów. Miła i profesjonalna obsługa to dodatkowe 
atuty miejsca. 

– W dalekiej przyszłości myślę o organizowaniu mini pokazów mody – do-
daje Olga Bukowska. – Sama może nie biegnę z najnowszymi trendami, 
raczej noszę to co mi się podoba, ale podpatruję świat mody, i staram się 
być na bieżąco z tym co dyktują projektanci. Mimo wszystko uważam, że 
dobrze się nosi rzeczy te które się po prostu lubi.

Autor: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska

Blue Steed Outlet 
al. Papieża Jana Pawła II /U1, Szczecin 

tel. 535 210 215 
www.bluesteedoutlet.com bluesteed .comoutlet
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Siła dodatków
W tym sezonie ważnym elementem stroju będzie torba i torebka. Duży wybór włoskich torebek dla pań znajdziemy w salonie LKJ. Kopertówki 
i worki od Furli zachwycają skórą najwyższej jakości i odważnymi kolorami. Podobnie Coccinelle, która stawia na oryginalne wzory i barwy 
z dominującym srebrnym. Panie, które unikają naturalnej skóry mogą wybrać któryś z wegańskich modeli od Alexandry K. Takie torby znajdziemy 
w butiku M.Choice. Panowie za to powinni zajrzeć do Mia&Charlie, gdzie znajdą eleganckie sportowe torby od Karla Lagerfelda. Również tutaj 
mogą zaopatrzyć się w must have sezonu, czyli kolorowe tenisówki, również od słynnego projektanta. Skoro jesteśmy przy butach to do każdej 
torebki należy dobrać odpowiednią parę. Duży wybór eleganckich sandałków znajdziemy w LKJ. Do kolorowych i oryginalnych dodatków najlepiej 
pasują proste i stonowane ubrania. Takie rzeczy proponuje w swoim firmowym sklepie Henri Lloyd i wspomniane wcześniej M.Choice.
ad

Coccinelle, 
geometryczna torba 
na zakupy – LKJ

Furla, kopertówka 
z łańcuszkiem – LKJ

Coccinelle, srebrna 
listonoszka – LKJ

FABI, żółte sandałki 
na drewnianym 

słupku – LKJ
Henri Lloyd, 
marynarska 
sukienka 
– Henri Lloyd

Henri Lloyd, koszula 
dla panów – Henri Lloyd

Alexandra K, 
wegańska torba 
– M.Choice

Manifiq& Co., 
koronkowa 

sukienka 
– M.Choice

Karl Lagerfeld, sportowa torba 
dla panów – Mia&Charlie

Furla, 
skórzany 
worek 
– LKJ

Karl Lagerfeld, 
kolorowe 
tenisówki 
dla panów 

– Mia&Charlie

FABI, 
niebieskie 
sandałki 
na drewnianym 
słupku – LKJ



Gorące, 
egzotyczne 
trendy na lato

Odzież, dodatki i biżuteria 
polskich marek i projektantów
ul. Gen. Rayskiego 23
(wejście od Jagiellońskiej)
tel. 698 800 747
portfolio.szczecin

Komplet: 
top i spodnie firmy Kumi, 
cena: 380 zł

BUTIK



c ały urok tego miejsca polega na tym, że sushi masterzy przy-
gotowują swoje dania na oczach klientów. Dbają nie tylko 
o smak i wygląd serwowanych dań, ale również o przyjemną 
atmosferę. Każdy ma swój własny styl i może przygotować 

sushi na indywidualne zamówienie, również takie, których nie znajdzie-
my w menu lokalu. Goście Unagi mogą spróbować dowolnego nigiri, czyli 
kulki ryżu z plastrem ryby na wierzchu oraz maki, czyli najpopularniej-
szego rodzaj sushi – ryżu z dodatkami owiniętego w arkusz wodorostów 
nori. Specjalnością lokalu są futomaki. To grube rolki, wypełnione po 
brzegi tak wymyślnymi dodatkami, jak: młody krab „soft shell”, kawior 
tobico, avokado i sos kimchi. Bardzo popularne są też futomaki z krewet-

kami w tempurze lub z pikantnym, własnoręcznie przygotowanym, tata-
rem z łososia. Tradycyjne dodatki to marynowany imbir, chrzan wasabi 
i sos sojowy. 

Tajemnica najlepszego sushi to najwyższa jakość wszystkich składników, 
które sprowadzane są do restauracji z różnych stron świata. Sprawdzeni 
dostawcy świeżych ryb, owoców morza, warzyw i owoców oraz najlep-
sze dodatki do sushi to sekret Unagi Sushi Bar. Wszystko, co potrzebne 
do sushi, przygotowywane jest w tradycyjny sposób.  Ryby serwowane 
w Unagi filetowane są przez kucharzy na miejscu, co pozwala na dokład-
ną kontrolę jakości produktu.

Japońska kuchnia znalazła uznanie wśród mieszkańców Szczecina i powoli się staje jedną z ulubionych. Unagi Sushi Bar to kolejne takie miejsce na 
kulinarnej mapie miasta. Jego największą atrakcją jest otwarty bar z płynącymi łódkami. 
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Kult surowej ryby
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Rynek Nowy 2
70-566 Szczecin
tel:504 631 633
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Body Sushi

Jedna z wyjątkowych atrakcji Unagi jest… Body Sushi.  To idealny sposób 
na spędzenie czasu w gronie najbliższych przyjaciół, na zorganizowanie 
niespodzianki dla znajomych, imprezy integracyjnej, zmysłowej kolacji 
lub wieczoru  kawalerskiego bądź panieńskiego. Ceremonia Body Sushi 
to najbardziej ekskluzywna forma serwowania sushi. Cieszy się dużą po-
pularnością na całym świecie. Jest ściśle związana z kulturą japońską 
i kultem kobiecego ciała, które w Kraju Kwitnącej Wiśni ma szczególne 
znaczenie. Kolacja jest podawana na nagim ciele pięknej modelki przy-
branej w kwiaty i liście w VIP-room’ie z dużym tarasem i pięknym wido-
kiem na Zamek i szczecińskie podzamcze. Oferta Body Sushi jest two-
rzona indywidualnie i przygotowywana przez masterów z pietyzmem 
i dbałością o najmniejszy szczegół by każdy w tej wyjątkowej chwili mógł 
cieszyć się wyjątkową atmosferą.

Dla sushi Masterów równie ważna co jakość, jest estetyka przygotowy-
wanego dania. Masterzy pobierali nauki przez bardzo długi czas w naj-
lepszej poznańskiej restauracji sushi prowadzonej przez laureata Sushi 
Global Challenge. Wszystkie przygotowywane zestawy wyglądają jak 
prawdziwe dzieła sztuki. 



reklama

O dmiana. Przeciętnie znamy kilka lub kilkanaście szczepów, 
na ogół tych międzynarodowych, tym samym najbardziej 
popularnych, takich jak: chardonnay, pinot grigio, merlot czy 
cabernet sauvignon. Wszystkich odmian jest ponad 10.000! 

To właśnie grono, z którego zostanie wyciśnięty moszcz, decyduje w naj-
większej mierze o smaku, aromacie, kolorze i charakterze wina. Niektóre 
odmiany mają intensywną barwę i zapach, inne są ‘’zamknięte’’, jedne 
mają krzepę Pudzianowskiego, inne strukturą przypominają delikatną 
niewiastę. 

„Terroir”, czyli miejsce, w którym grono się rodzi i dojrzewa, to kolejny 
czynnik, podpowiadający, co jest w butelce. Dla Francuzów – najważ-
niejszy. Ta konkretna parcela z odpowiednią glebą, wiatrem, odległością 
od akwenu wodnego, ilością godzin słonecznych, opadów itd. oddaje 
charakter winorośli, której nie znajdziemy w żadnym innym miejscu na 
ziemi. Francuzi, jak i cała Europa sprzedają region. Kraje winiarskie znaj-
dujące się poza nią – szczep. Na początku łatwiej poruszać się w krainie 
odmian, jednak z czasem zaciekawiony koneser sięgnie po Europę.

Producent. Nazwa winnicy lub chateau jest główną informacją na ety-
kiecie. Mówi nam więcej niż region i rocznik, gdyż jest najlepszą gwa-
rancją jakości. Dobry producent zrobi przyzwoite wino, nawet w słabym 
roku. Kiepski winiarz potrafi rozczarować w najlepszym. 

Rocznik. Stary Świat, czyli Europa tworzy wina bardziej ziemiste, od-
dające w stylu lokalizację. Rocznik win ma ogromne znaczenie, ze 

względu na zmiany pogody i minimalną ingerencję w okresie wegetacji 
krzewów. Nowy Świat (poza Europą) nie ma dużych wahań tempera-
tur, dlatego wina z roku na roku są podobne, a winiarze skupiają się na 
oddaniu ekspresji odmianom. Ostatnie wybitne roczniki w Europie to: 
2009/2010/2011 oraz tzw. „czarny koń” – 2005. 

Cena. O kwotach za butelkę wina, można pisać eseje, ale zwracajmy 
uwagę na podejrzanie tanie egzemplarze. Butelka, etykieta, korek, kar-
ton, akcyza, transport, pielęgnacja krzewów oraz sam zbiór to koszty nie 
do uniknięcia. Dlatego nie oczekujmy zbyt wiele po winach za kilkanaście 
złotych z masowej, przemysłowej produkcji. Popatrzmy na wino, jak na 
jedzenie: możemy kupić czekoladę lub produkt czekoladopodobny, który 
z nazwy jest czekoladą, cukier waniliowy (prawdziwy) i wanilinowy, itp. 
Ceny znacząco się różnią. To samo dotyczy wina. Wybierzmy jakość z ko-
rzyścią dla ducha i ciała... a sama przyjemność popijania będzie niemała!

Konkluzja. Większość z nas nie czyta przewodników winiarskich, lub 
zwyczajnie nie ma na to czasu, ale wystarczy wybrać odpowiedni sklep. 
Zaufany sprzedawca będzie doskonale wiedział, jak rozpocząć wspólną 
podróż przez świat win. Profesjonalnemu doradcy wystarczy zazwyczaj 
kilka pytań: o rodzaj kawy, śniadania, soku owocowego czy deseru, który 
preferujemy. Dla prawdziwego sprzedawcy-pasjonata każdy nowy klient 
to wyzwanie a jego ponowna wizyta to sukces, na który staramy się 
zapracować. Zapraszamy na cykliczne degustację i zakupy do naszych 
sklepów.

Katarzyna Kostecka i Zespół Wineland

Jak kupić 

dobre wino?
W świecie wszędobylskiej reklamy, ciężko jest znać się na wszystkim i wiedzieć, co jest dla nas dobre. Kolorowe etykiety zachęcają: „kup mnie, 
warto”! Zgodnie z modnym powiedzeniem: jesteś tym co jesz, w Wineland jesteś tym co pijesz, zdradzamy kilka zasad, którymi powinniśmy się 
kierować wybierając wino. Podpowiadamy też, co ma wpływ na finalny smak w butelce.

Prezentacja



asprod.com.pl
www.facebook.com/asprodnaturalnie

Siła 
pradawnych 

zbóż
sam orkisz 

- bez dodatku 

innych mąk

źródło błonnika 

pokarmowego

naturalnie 

pyszny

»   Orkisz - znany i ceniony już 
w czasach starożytnych, uzna-
wany za pokarm dający siłę. Był 
spożywany przez gladiatorów 
i zawodników igrzysk. Dziś cu-
downe właściwości tego pra-
dawnego zboża odkrywane są 
na nowo, a chleb, który z  nie-
go powstaje, uważany jest nie 
tylko za jeden z najsmaczniej-
szych, ale także najzdrowszych.  
Pieczywo orkiszowe wzmacnia 
serce, chroni przed miażdżycą, 
obniża poziom cholesterolu we 
krwi. Doskonale sprawdza się 
w diecie diabetyków, osób dba-
jących o linię oraz prowadzą-
cych aktywny tryb życia. Ziarna 
o słodkawo-orzechowym sma-
ku wspomagają odchudzanie, 
są bowiem źródłem błonnika 
pokarmowego, który przyśpie-
sza przemianę materii. Orkisz, 
ze względu na działanie odświe-
żające i  nawilżające, świetnie 
sprawdza się nie tylko podczas 
diety. Pomaga w  pozbyciu się 
toksyn i  zwiększa odporność 
organizmu. 



Spędzając czas w Międzyzdrojach, po słonecznych i morskich kąpielach warto skosztować dobrej 
kuchni. Dla miłośników wybornego smaku mamy świetną wiadomość. Na słynnej Promenadzie Gwiazd 
znajduje się Arts Kitchen, która serwuje to, co we włoskiej kuchni najlepsze – bogactwo smaków 
i aromatów opartych na świeżych ziołach, soczystych warzywach i oryginalnych dodatkach.

Prezentacja
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Mała Italia 
nad polskim morzem
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r estauracja Arts Kitchen to odpowiedź na rosnące grono 
wielbicieli kuchni Restauracji Dolce Vita, która znajduje się 
w Międzyzdrojach na Pl. Neptuna. Restauracja Dolce Vita jest 
prowadzona przez Łukasza Frankowicza i Piotra Bielica od 

2010 roku. Przez ten czas udało się zdobyć wielu sympatyków z Polski 
i zagranicy. Nawet po powiększeniu Dolce Vita o ogródek letni w któ-
rym zasiądzie jednocześnie ponad 90 osób nadal często do restauracji 
oczekiwały kolejki. Są to turyści i miejscowi, a często goście którzy przy-
jeżdżają na obiad czy kolację specjalnie ze Szczecina, a nawet Berlina. 
Liczne grono sympatyków tworzą rodowici Włosi mieszkający i pracu-
jący na terenie Świnoujścia i Międzyzdrojów. Teraz kiedy Arts Kitchen 
kontynuuje o dskonałą kuchnię, można cieszyć się swoimi ulubionymi 
daniami, a dodatkowo wspaniałym widokiem na morze.

Nowa jakość

W tym roku do Łukasza Frankowicza, który prowadzi Arts Kitchen do-
łączył Marcin Ruban. W ten sposób powstał idealny duet kulinarny. 
Łukasz i Marcin to perfekcjoniści, a zarazem globtroterzy kulinarni. Są 
docnionymi pracownikami wielu wybitnych osobowości min. Owena Sul-
livan, Antonio Carluccio, Gordona Ramsaya czy mistrza kuchni włoskiej 
– Francesco Mazzei, którym aktualnie się inspirują. W swoim dorobku za-
wodowym wyliczają pracę w sławnych restauracjach jak Cote, Wolseley 
London, Maze Grill, Sartoria i wiele innych. Wieloletnie, międzynarodo-
we doświadczenie Łukasza i Marcina nie przez przypadek sprawia, że tra-
fi ając do Arts Kitchen można odkryć kuchnię włoską na nowo. W menu 
znajdują się wyselekcjonowane owoce morza i ryby, soczyste steki, ręcz-
nie wyrabiane pasty, oryginalne włoskie słodkości a wreszcie uwielbiana 
przez wszystkich pizza wypiekana w tradycyjny sposób, bo na kamieniu. 
W ofercie znajdują się również doskonałe wina, które podkreślą smak 
każdego dania.

Pasja i praca

Art Kitchen to miejsce o niespotykanym klimacie z przestronnym wnę-
trzem i tarasem z widokiem na morze. Na powierzchni 400m2 może 
przebywać jednocześnie 130 gości. Każdy znajdzie dla siebie wygodne 
miejsce. W chłodniejsze dni można przysiąść przy zapalonym kominku 
z lampką grzanego wina. Uwagę przykuwają nie tylko wspaniałe wido-
ki, ale także otwarta kuchnia, w której niekiedy odbywa się prawdzi-
we show. Można podejrzeć jak tworzy się zamówione danie a potem.. 
ze smakiem je spałaszować. Atmosfera jest tu nieśpieszna, bo Łukasz 
i Marcin prowadzą restaurację w iście włoskim stylu – często wychodzą 
do klientów dzieląc się swoją rozległą wiedzą. Ale uwaga!, rozmawiając 
z nimi naprawdę można zarazić się kulinarną pasją. 

Restauratorzy stawiają na wysoką jakość swoich produktów, które spro-
wadzają z Włoch, między innymi z Sycylii czy Sardynii. Znajdziemy tu 
oryginalną kiełbasę Salsicia Toscana i oczywiście kultowy ser (Włosi 
napisali piosenkę na jego cześć) Parmigiano Reggiano. Co jakiś czas sta-
rają się dodać bądź zmodyfi kować jedną z potraw. Zanim jednak danie 
trafi do menu, sami testują je nawet przez miesiąc doprowadzając do 
perfekcji. Wszystko po to by po raz kolejny z satysfakcją zdobywać kubki 
smakowe swoich gości. Pytani o receptę na sukces Łukasz i Marcin zgod-
nie odpowiadają: serce, pasja i ciężka praca. Zapowiadają rozszerzenie 
swojej działalności o kolejne restauracje z kuchnią włoską i francuską.

Restauracja Arts Kitchen,
Promenada Gwiazd 5, Międzyzdroje 

tel. 795 675 679 
Zaprasza od maja do września.

Restauracja Dolce Vita pl. 
Neptuna 6B, Międzyzdroje 

tel. 91 328 17 70 
Zaprasza cały rok.
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Restauracja 
ARTSKITCHEN

GAMBERONI czyli krewetki królewskie 
z białym winem,masłem i chili

Restauracja 
ARTS KITCHEN

Łukasz Frankowicz z mistrzem 
kuchni włoskiej Francesco Mazzei



reklama

T o, jakie barwy ma nasze otocznie, nie pozostaje bez wpływu 
na zdrowie i samopoczucie. Wiedza o kolorach od dawna wy-
korzystywana była do przywracania równowagi w naszych 
organizmach, zarówno w ciele, jak i w psychice. Barwa to bo-

wiem nic innego, jak odbiór drgania fali elektromagnetycznej o określo-
nej częstotliwości. Dostrzegamy ją poprzez zmysł wzroku, ale to mózg 
rozpoznaje ją jako właściwy kolor. Koloroterapia stymuluje więc pracę 
mózgu. 

Wszystkie odcienie sushi

Jednym z najbardziej kolorowych dań jest narodowa potrawa Japończy-
ków.  – Sushi nastraja pozytywnie nie tylko za sprawą wartości odżyw-
czych, ale też dzięki odpowiedniej kompozycji barw – mówi Yuanming 
Wang, właściciel japońskiej restauracji Sake. Sprawdźcie, jaki wpływ na 
samopoczucie może mieć kolor tego, co jecie.

Do dekoracji lub wypełnienia często używane są składniki w kolorze 
żółtym, który wywołuje radość oraz jest lekarstwem na przemęczenie 
i stres. 

Barwa różowa uspokaja emocje i wzbudza optymizm, a także... ape-
tyt. Wspomaga leczenie chorób serca i krążenia (np. arytmię), przynosi 
ulgę w astmie. Różu w sushi nigdy nie zabraknie.

Biel przynosi spokój, poprawia samopoczucie, odbija negatywne ener-
gie. Pobudza układ odpornościowy, a nawet pomaga w leczeniu chorób 
skóry. Biel znajdziemy w ryżu, ale także w płatach ryby, używanej w su-
shi i sashimi.

Brzoskwiniowy kolor wzmacnia witalność i energię oraz ułatwia trawie-
nie, dzięki czemu może być pomocny w odchudzaniu. 

Czerwień pobudza, podnosi ciśnienie, pomaga przy grypie, przeziębie-
niu czy bólach pleców. W nadmiarze może wywoływać agresję, ale w su-
shi występuje wyjątkowo i z umiarem.

Czerń wspomaga leczenie drobnych nerwic, ale nie należy jej stosować 
przy stanach depresyjnych. W sushi powoduje wyłącznie poprawienie 
humoru, bo zawsze (jako kawior czy rolki z glonów) występuje w towa-
rzystwie innych, wesołych kolorów. 

Zieleń relaksuje, daje nadzieję, łagodzi napięcia. W odcieniu ciemnym 
wspomaga leczenie nadciśnienia, chorób serca i oczu, a w wersji jasnej 
obniża gorączkę i pomaga w zwalczaniu infekcji. Sushi z zielonym ogór-
kiem i awokado poleca się na obiad i kolację. 

Pomarańczowa barwa mobilizuje do działania. Reguluje pracę serca, 
łagodzi objawy astmy i epilepsji, wspomaga leczenie reumatyzmu i pro-
blemów z nerkami. Podobnie jak brzoskwiniowy, wspomaga trawienie 
i odchudzanie. To jeden z głównych kolorów w sushi.

Szczecin, al. Piastów 1
tel. 91 484 36 18

www.sake.szczecin.pl
www.facebook.com/RestauracjaSake

autor: karina tessar / Foto: Materiały prasowe

Kolorowa  terapia
Terapia kolorami znana jest już od starożytności. Tzw. chromoterapia może wspomóc konwencjonalne leczenie i nie musi tylko polegać 
na naświetlaniu, przemalowaniu ścian czy zmianie garderoby. Liczy się też to, co na talerzu.

Restauracja

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

Oryginał jest tylko jeden!
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P anie doktorze zacznijmy od początku. Jak narodziła się me-
dycyna estetyczna?
Medycyna estetyczna to stosunkowo nowa gałąź medycyny, 
która powstała na skutek naturalnego połączenia wielu in-

nych dyscyplin medycznych, m.in. dermatologii, chirurgii naczyniowej, 
chirurgii plastycznej. Głównym zadaniem medycyny estetycznej jest 
spowolnienie naturalnego procesu starzenia i przeciwdziałanie zmia-
nom z nim związanym. Początki medycyny estetycznej w Polsce sięgają 
1994 r., kiedy to formalnie została powołana Sekcja Medycyny Estetycz-
nej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Ostatnie dziesięciolecie przy-
niosło w Polsce lawinowy wzrost liczby gabinetów i klinik medycyny 
estetycznej, jak również coraz szerszy wachlarz usług. Jest to dowód 
na stale rosnące zapotrzebowanie na zabiegi tego typu. Wzorce te 
czerpiemy z wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, gdzie dba-
łość o urodę zajmuje ugruntowaną pozycję od wielu dziesięcioleci.

Zajmuje się Pan medycyną estetyczną od 16 lat. Jak zaczęło się zain-
teresowanie właśnie tą dziedziną?
Czasami jest to zrządzenie losu i tak chyba było w moim przypadku. 16 
lat temu medycyna estetyczna była jeszcze mało popularna, ale wła-
śnie wtedy natrafiłem na fascynujący artykuł włoskiego lekarza, który 
przedstawiał możliwości jakie niesie za sobą medycyna estetyczna. Po-
myślałem, że to jest idealne połączenie, gdyż jestem specjalistą chirurgii 
szczękowo -twarzowej, więc tematy związane z rekonstrukcją i „napra-
wieniem” twarzy zawsze były mi bliskie. W naturalny sposób zaintere-
sowałem się aspektem estetycznym. Dziedzina medycyny estetycznej 
choć bardzo młoda rozwija się bardzo prężnie. To fascynujące jak my – 
lekarze możemy pomagać, upiększać i uszczęśliwiać naszych pacjentów.  
Trzeba stale się uczyć i być na bieżąco z coraz to nowymi rozwiązaniami.  
Na rynku nieustannie pojawiają się kolejne produkty, lasery i inne tech-
nologiczne rozwiązania. Postęp jest tak intensywny, że każdego roku 
nowe rozwiązania i techniki przykuwają moją uwagę. 

Lista pana stałych i zadowolonych klientek jest długa. Wiedza i do-
świadczenie to istotny aspekt, ale co jeszcze składa się na sukces?
Przede wszystkim trzeba lubić to, co się robi. Śmiało mogę powiedzieć, 
że praca jest moją pasją. Priorytetem jest zrozumienie problemów i po-
trzeb pacjenta, natomiast zdobyte doświadczenie pozwala mi na umie-
jętnie dobranie najskuteczniejszych metod. Staram się każdego trakto-
wać indywidualnie, poświęcać mu czas i stworzyć miłą i komfortową 
atmosferę podczas zabiegu. I co najważniejsze proponować to, co dla 
nich będzie najbardziej korzystne. Każdy pacjent, który wychodzi z klini-
ki uśmiechnięty i zadowolony to dla mnie ogromna satysfakcja. 

Gabinet Estetic przerodził się w  przestronną, nowoczesną klinikę 
Zawodny. Może Pan opowiedzieć o tej zmianie?
Ten rok przyniósł duże zmiany. Przeprowadziliśmy się do nowego, 
znacznie większego obiektu, rozwijamy się, mamy coraz większy ze-
spół specjalistów. Przybywa także coraz więcej nowych rozwiązań 
technologicznych. Na przykład jako druga klinika w Polsce posiadamy 
najnowocześniejszy laser Picosure do usuwania przebarwień i tatuażu. 

Nasz rozwój jest odpowiedzią na pojawiające się możliwości jakie niesie 
współczesna medycyna. Ostatnio w klinice pojawiły się również zabiegi 
z zakresu ginekologii estetycznej, coraz większym zainteresowaniem 
zwłaszcza u panów cieszą się przeszczepy włosów, a także pojawiły 
się nowe możliwości usuwania i przeszczepu tkanki tłuszczowej.  Są to 
zabiegi, które wymagają dyskretnej, komfortowej i bezpiecznej prze-
strzeni, dlatego część z tych procedur wykonywana jest na bloku ope-
racyjnym. Chciałbym, aby nasza klinika była kojarzona ze szczególnym 
miejscem, w którym stawia się na jakość i na profesjonalizm, a nasi pa-
cjenci mogli czuć się komfortowo i bezpiecznie. 

Duża, prestiżowa klinika, to także więcej zajęć.  Czy łatwo jest pogo-
dzić pracę z życiem rodzinnym? 
Faktycznie duża klinika to duże wyzwanie, o wiele więcej obowiązków, 
a także większa ilość pacjentów, a doba ma niestety nadal 24 godziny 
(śmiech). Przyznaję się, jestem typem pracoholika, większą część dnia 
spędzam w pracy. Na szczęście uczę się dzielić pracą z innymi obowiąz-
kami. Jestem wymagający, ale pomimo tego udało mi się stworzyć pro-
fesjonalny zespół kosmetologów i lekarzy. Pracuję z żoną Izabellą, która 
zajęła się sprawami organizacyjnymi naszej kliniki. Pomimo, że oboje 
mamy dużo obowiązków to staramy się cieszyć każdą wolną chwilą, 
na bieżąco omawiamy wszystkie ważne sprawy, a czasami uda nam się 
zjeść wspólny posiłek. Czas wolny poświęcamy dzieciom oraz całkiem 
sporej gromadce naszych czworonogów. Jesteśmy takim typem włoskiej 
rodziny, ale nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej. To właśnie ro-
dzina jest motorem napędowym do działań i nowych wyzwań.  Wspólne 
chwile to dla mnie najlepszy relaks.

Doktor Piotr Zawodny jest dyplomowanym lekarzem medycyny 
estetycznej, którą zajmuje się już od 16 lat.  O początkach swojej 
działalności, wieloletnich doświadczeniach i nowej siedzibie Kliniki 
Zawodny opowiada w magazynie Prestiż.

Pacjent
najważniejszy

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

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

Autor: Izabela Magiera / Foto: Dagna Drążkowska
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c zęsto powoduje to wśród dziewczynek poczucie wstydu 
i dyskomfortu. Wystarczy wybrać taką metodę depilacji, by 
dojrzewająca nastolatka cieszyła się gładką i piękną skórą, 
a zabieg był komfortowy i najmniej bolesny. Na ten temat roz-

mawiamy z Emilią Chromicz, właścicielką marki Ella Depilacja Cukrowa.

Kiedy nastolatki powinny zacząć się depilować? 
Najlepszy moment to ten, w którym nastolatka zaczyna odczuwać dys-
komfort związany z pojawieniem się widocznego owłosienia na swoim 
ciele. Wiek ok. 12-13 lat, to czas, kiedy u dziewczynek owłosienie na no-
gach, pod pachami czy w postaci wąsika staje się już dokuczliwe i zaczy-
nają zastanawiać się nad metodami jego usunięcia. Choć zdarzają się 
też dziewczynki, które już w wieku 10 lat mają problemy z niechcianymi 
włoskami. Jest to sprawa bardzo indywidualna. 

Jaką metodę depilacji wybrać?
Najpopularniejsze to maszynka do golenia, wosk lub różnego rodzaju 
kremy do depilacji. Często robią to bez zastanowienia, bez zasięgnięcia 
jakiejkolwiek wiedzy, nie myśląc o późniejszych tego konsekwencjach. 
Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej metody pierwszej depilacji.  
A najlepszą jest depilacja cukrowa.  

Czym jest depilacja cukrowa?
Depilacja cukrowa to metoda depilacji przy użyciu pasty cukrowej. Pa-
sta cukrowa to całkowicie naturalny produkt w którego skład wchodzi 
woda, cukier oraz sok z cytryny. Skóra po depilacji cukrowej jest miękka, 
gładka, pozbawiona podrażnień i pozostaje taka nawet przez 3-4 tygo-
dnie. Co ważne dla nastolatki, która zaczyna się depilować, odrastające 
włoski z czasem stają się o wiele słabsze i jaśniejsze. 

Gdzie można wykonać zabieg depilacji cukrowej i  czy nastolatka 
może udać się na niego sama?
Zapraszamy do profesjonalnego studia bez umawiania ELLA Studio De-
pilacji Cukrowej w Szczecinie lub do partnerskich salonów kosmetycz-
nych ELLA w całej Polsce, które w swojej ofercie mają tego rodzaju za-
bieg. Nastolatka może przyjść na depilację cukrową z rodzicem. Może ją 
również wykonać przychodząc sama, lecz za jego pisemną zgodą.

Jak dbać o skórę nastolatki po depilacji?
Skóra po depilacji pozostaje przez dobę bardziej wrażliwa. Dopóki lek-
kie zaczerwienienia nie znikną, nie powinno się wystawiać jej na działa-
nie promieni słonecznych, korzystać z solarium czy sauny oraz pływać 
w chlorowanej lub słonej wodzie. Nie należy też wykonywać ćwiczeń 
fizycznych bezpośrednio po depilacji. Zaraz po cukrowaniu nie można 
stosować również dezodorantów na bazie alkoholu. Polecamy żel łago-
dzący po depilacji z miętą do użytku domowego.
 
Wśród niektórych rodziców depilacja nastolatek budzi kontrowersje. 
Jeśli nastolatka źle czuje się ze swoim owłosieniem należy wspólnie roz-
wiązać ten problem. Depilacja może poprawić jej samoocenę i komfort 
oraz dodać pewności siebie. 

Okres dojrzewania to burzliwy czas w życiu każdej nastolatki.  Dzień 
po dniu jej ciało ulega zmianom, by z dziecka stać się kobietą. Jednym 
z pierwszych objawów tego procesu jest pojawienie się widocznego 
owłosienia na ciele, zwłaszcza na nogach i pod pachami.

Gładko przez życie z Ellą

Słodki sposób na 
pierwsze włoski

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

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

www.ellastudio.pl
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P anie doktorze zanim zajmiemy się klejem tkankowym pro-
szę powiedzieć, jakie największe ryzyko wiąże się z zabie-
giem chirurgicznym?
Największym problemem w chirurgii jest nadmierne krwawie-

nie. Ono niszczy to, co do tej pory osiągnęliśmy, powoduje konieczność 
ponownej operacji, wydłuża rekonwalescencję, a na bazie powstałego 
krwiaka może wytworzyć się infekcja oraz cała masa innych powikłań. 
W związku z tym wszystko co może zmniejszyć to ryzyko, a jednocze-
śnie nie szkodzi pacjentowi, jest pożądane.

Takim działaniem może być użycie w trakcie operacji kleju tkanko-
wego?
Klejenie tkanek zmniejsza ryzyko krwawienia, polepsza gojenie, niweluje 
potrzebę zakładania drenu, pozwala na szybsze dochodzenie do zdro-
wia. Przy dużych zabiegach płaszczyznowych powoduje, że gojenie jest 
szybsze i mniej problemowe.

Na czym polega wyjątkowość kleju tkankowego stosowanego 
w AMC?
Ten klej jest w stu procentach naturalny i składa się z białek, które wy-
stępują w naszym organizmie: fibrynogenu i trombiny. Białka te w od-
powiednim miejscu podane, mieszając się ze sobą tworzą skrzep, czyli 
przyśpieszają proces klejenia się tkanek i zmniejszają ryzyko powstawa-
nia przestrzeni, w których może nastąpić krwawienie. Kleje do tej pory 
używane w chirurgii nie były całkowicie naturalne.  Po pierwsze powodo-
wały różnego rodzaju odczyny, pod drugie w czasie zabiegu mogły two-
rzyć się grudki, ze względu na brak możliwości równomiernego rozpro-

wadzenia na nierównej powierzchni. Nie dość, że obecnie używany klej 
tkankowy jest całkowicie naturalny to jeszcze rozprowadzany jest przy 
pomocy sprayu. Natryskuje się powierzchnię rany czekając aż wytworzy 
się w tym miejscu skrzep, który połączy obie tkanki.

Do jakiego rodzaju zabiegów można go stosować?
Klej tkankowy możemy zastosować tam, gdzie jest zwiększone ryzyko 
krwawienia, czy zbyt długi czas naturalnego sklejania się tkanek lub wy-
stępuje wrażliwość na dotyk. Na pewno będziemy go używać w chirurgii 
plastycznej: operacjach face liftingu twarzy, plastyce brzucha, w opera-
cjach podwieszania piersi, ud, ramion, oraz tam gdzie są duże rozwar-
stwienia i przesunięcia tkankowe. Może być też stosowany w chirurgii 
rekonstrukcyjnej, np. piersi, w mastektomii profilaktycznej, w chirurgii 
ogólnej, np. wszelkie rany powierzchniowe wątroby, śledziony. Jak wdać 
możliwości tej nowoczesnej metody są ogromne. 

Dziękuję za rozmowę

AMC Art Medical Center jako jeden z pierwszych ośrodków medycznych w Polsce stosuje podczas zabiegów klej tkankowy. Jest on całkowicie 
naturalny i zawiera dwa spośród białek, które tworzą skrzep krwi. Wykorzystywany jest w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, może być 
stosowany zamiast szwów. O jego rewolucyjnych właściwościach opowiada dr n med. Artur Śliwiński, specjalista chirurgii plastycznej, chirurgii 
ogólnej, a także właściciel AMC.

Chirurgiczny 
super klej

www.artmedicalcenter.eu

Rozmawiała: aneta Dolega / Foto: Radosław kurzaj



Delikatnie 
i bez bólu

Q uick Sleeper to obecnie najnowocześniejszy system bez-
bolesnych znieczuleń. Urządzenie wyposażone jest w mi-
kroprocesor, który poprzez sterowanie prędkością podawa-
nia środka znieczulającego, czyni ten zabieg bezbolesnym, 

precyzyjnym i skutecznym – wyjaśnia dr Kacper Koryzna z Kliniki Im-
plantologii i Stomatologii Koryzna. – Znieczulenie wprowadzane jest 
bezpośrednio do kości w okolicy zęba, który zamierzamy leczyć. Środek 
znieczulający jest podawany wolno dzięki czemu substancja znieczula-
jąca wchłania się do tkanki kostnej i nie jest wtłaczana na siłę pod ci-
śnieniem. 

Głównymi zaletami tego zabiegu jest to, że uzyskujemy znieczulenie 
natychmiast. Znieczulone zostają zęby od 2 do 6, w zależności od ilo-
ści podanego środka. Nie ma znieczulenia tkanek miękkich czyli tak jak 
w przypadku znieczulenia przewodowego, nie następuje też drętwie-
nie połowy języka, połowy wargi dolnej, czyli w sumie połowy twarzy. 
Znieczulone jest tylko miejsce, które poddajemy leczeniu. Kolejną zaletą 
jest to, że znieczulenie nie wymaga dodatkowego wkłucia co ma miejsce 
w klasycznym zabiegu.

– Natychmiastowe znieczulenie działa nawet w przypadku zapalenia 
miazgi, gdzie ból z tym związany jest bardzo duży i często klasyczne 
znieczulenie nie potrafi sobie z nim poradzić – przekonuje dr Koryzna. 
Co bardzo ważne, w trakcie tego zabiegu nie grozi nam martwica tkanek 
miękkich, która czasem występuje jako powikłanie w przypadku znie-
czulenia klasycznego.

Urządzenie, którym podawane jest znieczulenie przypomina kształtem 
długopis. Na jego końcu znajduje się igła specjalnie dostosowana do za-
biegu. Tą igłą stomatolog przewierca się przez kość z zewnątrz, w miej-
sce pozbawione nerwów. Dzięki temu pacjent odczuwa wibrowanie, sły-
szy wiercenie, ale nie odczuwa bólu.

– Wygląd też ma znaczenie gdyż wiele osób boi się widoku strzykawki 
i mdleje na sam widok igły – żartuje lekarz. – Najważniejsze jest jednak 
to, że ten rodzaj znieczulenia stosowany jest w każdym przypadku: po-
cząwszy od próchnicy, poprzez zapalenie miazgi i ropnie przyzębne, po-
przez usuwanie zębów aż do wszczepiania implantów. I wszystko bez 
bólu.

www.klinikakoryzna.pl

Wizyta u dentysty często wiąże się ze strachem. Prosimy stomatologa o znieczulenie przed zabiegiem. Ono także nie należy do przyjemnych, 
ale tylko w swoim klasycznym wydaniu. W tej dziedzinie medycyny dokonała się kolejna rewolucja. Komputerowe znieczulanie sprawia, 
że zabieg odbywa się komfortowo i bezboleśnie

autor: aneta Dolega / Foto: materiały własne
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z naszego doświadczenia wynika, że monitorowanie składu 
ciała jest najlepszym sposobem, by pokazać korzyści, jakie 
możemy odnieść ze stosowania odpowiedniej diety 
i wdrażania aktywności fizycznej. Jest to waż-

ny czynnik psychologiczny w procesie zmiany wagi – 
informuje Łukasz Plewnia, trener, za którym stoi 
28 lat doświadczenia zawodowego. 

Waga pod kontrolą

Regularny monitoring komponentów 
masy ciała jest możliwy przy użyciu no-
woczesnego urządzenia 330 sc Tanita. 
Jego zastosowanie przynosi wiele ko-
rzyści. Odczyt dokładnych parametrów 
opisujących skład masy ciała pozwala 
na ich dogłębne poznanie. Dzięki temu 
wraz z trenerami możemy przedysku-
tować, czy należy je zmienić, np. w przy-
padku nieodpowiednich proporcji tkanki 
tłuszczowej do masy mięśniowej w organi-
zmie. Jeśli uznamy, że tak, możemy przystąpić 
do opracowania i wdrożenia odpowiedniego pro-
gramu utraty lub – uwaga – wzrostu wagi. – Wobec 
wszechobecnej mody na szczupłe ciało często zapomina-
my, że niedowaga to dla wielu osób także poważny problem, z któ-
rym dzięki „Tanicie” łatwiej mogą sobie poradzić – mówi Agata Plewnia. 

Odczyt spersonalizowany

Odczyt parametrów, który na wadze Tanita odbywa się z kliniczną do-
kładnością, pomaga zrozumieć wpływ diety i ćwiczeń na nasze ciało. 

Podnosi to motywację i poczucie satysfakcji. Z papierowego wydruku, 
który możemy zabrać do domu, dowiemy się m.in. jaka jest nasza waga 

całkowita oraz masa kości, tkanki tłuszczowej, mięśniowej 
i beztłuszczowej, jaka jest zawartość wody w organi-

zmie oraz ile wynosi wskaźnik trzewnej tkanki tłusz-
czowej i podstawowej przemiany materii. Pozna-

my nie tylko popularny indeks masy ciała BMI, 
ale i nasz wiek metaboliczny. 

Bez przekłamań

Jeśli wyżej wymienione wskaźniki nie-
wiele ci mówią, bez obaw – trenerzy po-
mogą w interpretacji wyników. Aby ich 
praca była bardziej skuteczna, a efekty 
nie tylko lepiej widoczne, ale i potwier-

dzone badaniami, nawiązali współpracę 
ze specjalistami z zakresu genetyki i bio-

logii molekularnej. – Rezultaty tej współ-
pracy będą widoczne już niebawem, a ich 

celem jest opracowanie planów żywienio-
wych opartych o nasz własny kod DNA – mówi 

Agata Plewnia. 

www.plewniablog.pl, tel: 502 600 214
FB Trener: Agata i Łukasz TiGy Plewnia

Pokochaj 
wagę!
Trenerzy do zadań specjalnych – Plewnia Team – nie stoją w miejscu. 
Bez przerwy pracują nad rozwojem i skutecznością swojej pracy. 
Na ich zajęciach nauczysz się m.in. jak i dlaczego warto pokochać 
wagę. 

Prezentacja

autor: karina tessar / Foto: tomasz Wachowiec
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w ubiegłym roku Amerykańskie National Geographic 
ogłosiło Aleksandra Dobę Adventurer of the Year – Po-
dróżnikiem Roku.  Sam o sobie mówi, że jest bardziej 
poszukiwaczem przygód niż podróżnikiem – bo właśnie 

to ciekawość świata ciągnie go na najbardziej zwariowane wyprawy 
i sprawia, że prawie 70-letni mieszkaniec Polic cieszy się wspaniałym 
zdrowiem.

Jego ciało podąża za duszą – jest w ciągłym ruchu. Uważa się za turystę, 
a nie sportowca, więc specjalnie nie trenuje. Chodził po Puszczy Wkrzań-
skiej w czasach, gdy nie było map i sam rysował wszystkie szlaki w oko-
licy. Posiada odznaki szybowcowe, turystyki kolarskiej i oczywiście że-
glarskie. Zawsze był bardzo aktywny.

Przed kolejnym życiowym wyzwaniem odwiedził lekarzy w ośrodkach 
Domu Lekarskiego w CH Turzyn i Piastów Office Center. Wszystkie ba-
dania przeszedł śpiewająco, co było szczególnie ważne, bo nowa wypra-

wa jest trudniejsza niż wcześniejsze. Przez kilka miesięcy będzie zdany 
tylko na siebie oraz kaprysy zimnych prądów oceanicznych i zmiennej 
pogody. Aleksander Doba jest autorytetem i wzorem godnym naślado-
wania oraz okazem zdrowia. 

Wszystkich miłośników Pana Aleksandra zapraszamy do kibicowania na 
jego nowej stronie www.aleksanderdoba.pl i w mediach społecznościo-
wych.

Dom Lekarski centrum medyczne 
Galeria Handlowa turzyn, ul. boh. Warszawy 42

piastów Office center, al. piastów 30
www.domlekarski.pl, fb/DomLekarski

tel. 91 469 22 82

Pogromca oceanów pod koniec maja wyruszył w kolejną samotną podróż kajakową przez Atlantyk. Jak mówi do wyprawy przygotowuje się na 150%, 
to dla niego gwarancja powodzenia. Ważnym aspektem w przygotowaniach jest zdrowie, dlatego przeszedł szczegółowe badania w Domu Lekarskim.

Podróżnik roku Aleksander 
Doba w Domu Lekarskim

Prezentacja
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z godzili się na te słodkie tortury ze szlachetnego powodu. 
Otóż, każde 30 proc. wartości wybranego przez panów zabie-
gu zostało przeznaczone na leczenie małej Marysi, u której 
zdiagnozowano rzadkiego, złośliwego guza mózgu. 

– Pomysł na akcję charytatywną z szczecińską Husarią narodził się sponta-
nicznie. Pomyślałam, że skoro pokutuje tyle mitów wokół depilacji męskiej. 
To nadarza się dobra okazja by te mity obalić – mówi Emilia Chromicz, wła-
ścicielka Ella Studio Depilacji Cukrowej. – W ten sposób pokazałyśmy, że 
depilacja jest męska i zebrałyśmy środki na pomoc dla chorej Marysi.

Jak znieśli to twardziele? 

– Zaskakująco dobrze, mimo że dla większości był to pierwszy kontakt z 
depilacją wogóle. Pojedyńcze jednostki trochę cierpiały, ale słodkie su-
garystki osłodziły im ten dyskomfort dając na pocieszenie i zakończenie 
cukrowania słodkie lizaki z naszej pasty cukrowej ELLA. Bo jak wiadomo, 

pastę cukrową ELLA można także zjeść  – dodaje ze śmiechem Emilia 
Chromicz.

Ratunkiem dla dziewczynki może być nowatorskie leczenie stosowane 
w prywatnej klinice immunologiczno-onkologicznej w Kolonii w Niem-
czech. Niestety koszty leczenia są ogromne, stąd też wspólna akcja 
Elli i Husarii. Twardziele „wycukrowali” dla Marysi 524,70 zł. Wykaza-
li się odwagą i wielkim sercem. Dziewczynce nadal można pomagać. 
Fundusze zbierane są na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” ul. Łomiańska 5,  01-685 War-
szawa Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie 15 1060 0076 0000 3310 
0018 2615 Tytułem: 27897 Waś Maria – darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia.

Oj, działo się! Był pot i łzy i tylko krew się nie lała. Prawie jak na boisku. Zawodnicy szczecińskiej drużyny footballu amerykańskiego Husaria poddali 
się depilacji w Studiu Depilacji Cukrem Ella. 

Twardziele z sercem

autor: aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska 
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z acznijmy od początku. Panie doktorze – skąd właściwie 
wzięła się medycyna estetyczna?
Ludzie dbali o urodę już w starożytności. Pragnienie bycia 
pięknym i wiecznie młodym towarzyszy człowiekowi właści-

wie od zarania wieków. Kobiety depilowały ciało, kąpały się w mleku i 
krwi zwierząt, stosowały peelingi. 

Ale przyzna Pan, że prawdziwa kariera medycyny estetycznej zaczę-
ła się wraz z nadejściem XX wieku. 
Nawet nieco wcześniej. I warto dodać, że większość najbardziej skutecz-
nych zabiegów medycyny estetycznej trafiła do niej przypadkowo. Kwas 
hialuronowy najpierw leczył zaćmę, toksyna botulinowa miała stać się 
bronią biologiczną, a nici liftingujące służyły do akupunktury. Jad kieł-
basiany odkryto na początku XIX wieku. Wtedy też uznany został za 
bardzo groźną truciznę. Człowiek jako istota przewrotna postanowił 
wykorzystać truciznę..do leczenia. Jako pierwsi uczynili to specjaliści 
od chorób neurologicznych, nazywając ją botoksem. I w tym momencie 
zaczęła się jego niebywała popularność – już od ponad 20 lat botoks uży-
wany jest w medycynie estetycznej.

Oprócz botoksu, „karierę” zrobił także kwas hialuronowy.
To prawda, kwas hialuronowy to naturalna substancja skóry, która chło-
nie wodę jak gąbka. Czyli odpowiada za utrzymanie objętości skóry  i jej 
odpowiednie nawilżenie. Jakie proste wydaje się teraz zadanie lekarza 
dermatologa – dodać do skóry, to czego jej najbardziej brakuje, czyli po-
dać … kwas hialuronowy. I tak się faktycznie dzieje. To doskonały wypeł-
niacz, bruzd i głębokich zmarszczek. 

A kiedy medycyna estetyczna dotarła do Polski?
Medycyna estetyczna do Polski dotarła stosunkowo późno, bo dopie-
ro w latach 90. XX wieku. Wtedy to też przy Polskim Towarzystwie 
Lekarskim powstała Sekcja Medycyny Estetycznej – pierwsza polska 
organizacja na rzecz popularyzacji medycyny estetycznej w środowisku 
medycznym i poza nim. Formalnie została powołana Sekcja Medycyny 
Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Jak będzie wyglądać medycyna estetyczna w przyszłości? Czy jest 
szansa, że niektóre zabiegi będziemy mogli przeprowadzać w wa-
runkach domowych?
Generalnie medycyna estetyczna dąży do tego żeby zminimalizować in-
wazyjność zabiegów. Jest idea, aby zabiegi z użyciem toksyny botulino-
wej czy kwasu odbywały się bez igieł. Jak Pani wie istnieją w sprzedaży 
kremy z zawartością kwasu hialuronowego, oczywiście w niewielkim 
stężeniu. Podejmowane są także próby stworzenia kremu z botoksem, 
ale pytanie jak samodzielnie mieliby sobie go pacjenci nakładać tak, aby 
było to bezpieczne? Raczej niemożliwe.  Myślę, że lekarz zawsze będzie 
nieodzowny, tak by pacjenci nie zrobili sobie krzywdy. Warto także do-
dać, że obecne igły są bardzo cienkie, więc i ból jest nieporównywalnie 
mniejszy, niż to było kiedyś.

Ból to jeden aspekt, ale może pojawią się jeszcze bardziej doskonałe 
metody na walkę ze starością?
Oczywiście są badania nad komórkami macierzystymi, które robią rewo-
lucję w medycynie i ich potencjał jest też wykorzystywany w medycynie 
estetycznej. Ciekawe efekty uzyskuje się w zabiegach z wykorzystaniem 
własnego tłuszczu, który jest źródłem tych komórek. Powstają coraz 

bardziej nowoczesne i precyzyjne lasery, które mogą częściowo zastąpić 
chirurgiczny skalpel i tym samym skrócić okres rekonwalescencji. Ja bym 
jednak postawił na inny aspekt w rozwoju medycyny estetycznej. To ho-
listyczne podejście do pacjenta i terapia antyaeging. Staram się właśnie 
tak podchodzić do moich pacjentów. 

Czyli jak?
Jak widzę, że problemem nie są tylko zmarszczki czy bruzdy, zalecam wi-
zytę u kosmetyczki, zmianę diety, sugeruję odstawienie używek takich 
jak: kawa, papierosy czy alkohol. Na to jak wyglądamy ma wpływ ogrom-
na ilość czynników, czasem, aby wyglądać młodziej i lepiej wystarczy..
urlop.  

Zdarza się, że odmawia Pan zabiegu?
Oczywiście, że tak. Odmawiam wtedy, kiedy przychodzi do mnie zbyt 
młoda osoba, która kompletnie nie kwalifikuje się do zabiegu, albo wte-
dy, kiedy pacjent prosi mnie, aby efekt był daleko odbiegający od natural-
nego wyglądu. Nie „produkuję” pacjentów, którzy wyglądają sztucznie. 
Generalnie z medycyną estetyczną nie warto przesadzać. Na szczęście 
najnowsze tendencje pokazują, że zarówno metody jak i efekty, które 
można uzyskać z jej pomocą, zmierzają w stronę naturalności.  Nasz 
cel, to młodzieńczy, naturalny i promienny wygląd. Delikatne popraw-
ki, subtelne uzupełnienia, tak, aby nie było widać, że pacjent korzysta 
z zabiegów.

Jak w takim razie trafić do lekarza, który sprawi, że będziemy wyglą-
dali lepiej i naturalniej. Czym się kierować przy wyborze?
Przede wszystkim wystrzegałbym się tych wszystkich miejsc, które ku-
szą niską ceną. Można porównać ceny w większości gabinetów poleca-
nych przez towarzystwa dermatologiczne które są podobne.  Tam, gdzie 
jest znacznie taniej, oszczędza się na pacjencie. Zabieg wykonuje nie-
doświadczony specjalista, nie wiadomo, skąd pochodzą podawane mu 
preparaty, mogą one też być rozcieńczane, czyli w rezultacie będą gorzej 
i krócej działały. Dobre produkty kosztują, a na wyglądzie naprawdę nie 
warto oszczędzać.

Dziękuję za rozmowę. 

Kwas hialuronowy najpierw leczył zaćmę, toksyna botulinowa miała stać się bronią biologiczną, a nici liftingujące służyły do akupunktury. Takie 
były początki medycyny estetycznej. Jak będzie wyglądać ona w przyszłości? O to zapytaliśmy dr Tomasza Hamerę – specjalistę chirurgii ogólnej, 
flebologii oraz medycyny estetycznej.

Quo vadis medycyno 
estetyczna? 

Rozmawiała: Izabela Magiera / Foto: Miguel Gaudencio



Leczenie ortodontyczne prowadzi się ze względów estetycznych, 
czy zdrowotnych?
Najczęściej obie te kwestie są ściśle ze sobą powiązane. Jednak głów-
ną motywacją dla większości pacjentów jest oczywiście chęć poprawy 
wyglądu. Ładny uśmiech jest istotnym elementem naszej atrakcyj-
ności, wpływa na relacje zawodowe i prywatne. Rezultaty leczenia 
ogromnie cieszą pacjentów, ale pragnę podkreślić, że leczenie orto-
dontyczne to proces wymagający cierpliwości.

Szybki efekt, niewidoczne zamki to podstawowe oczekiwanie pa-
cjenta?
Oczywiście! Niewielu pacjentów z entuzjazmem podchodzi do no-
szenia aparatów ortodontycznych przyklejonych do zębów na stałe. 
Nawet te szklane lub ceramiczne są lekko widoczne i nie zapewniają 
całkowitego komfortu. Zamki lingualne (przyklejane od strony języka) 
także sprawiają pacjentom trudności. Dlatego tak ciekawy jest system 
Invisalign, bo to zupełnie inna koncepcja leczenia.

Szyny Invisalign nie wymagają tylu wyrzeczeń, co te tradycyjne?
Zdecydowanie nie. Zapewniają o wiele bardziej przyjazny przebieg 
leczenia. Szyny są przezroczyste, w każdym momencie można je wy-
jąć z ust, np. przed ważnym spotkaniem lub posiłkiem. To oznacza na 
przykład, że można jeść to co zawsze, a jednocześnie nie ma kłopotów 
z czyszczeniem zębów. A utrzymanie zębów w odpowiedniej kondycji 
to bardzo ważny aspekt leczenia, które trwa wiele miesięcy. 

Czy szynami Invisalign można wyleczyć każdą wadę zgryzu?
Zdarzają się takie wady, których żadnym systemem nie uda się wyle-
czyć. System Invisalign jest jednak bardzo skuteczny w leczeniu za-
równo prostych jak i złożonych wad zgryzu. Efekty leczenia są porów-
nywalne do tych osiąganych aparatami stałymi. Zawsze jednak przed 
rekomendacją konkretnego rozwiązania dokładnie analizujemy zgryz 
pacjenta i dobieramy odpowiednie metody.

Czy coś jeszcze wyróżnia ten system?
Tak, jego podstawą jest nowoczesna technologia. Już sam plan lecze-
nia ortodontycznego tworzony jest w oparciu o technologię 3D. Two-
rzone są wizualizacje etapów leczenia bardzo precyzyjnie pokazujące 
co, jak i kiedy chcemy osiągnąć. Pacjent przed rozpoczęciem leczenia 
wie, jakiego efektu może się spodziewać. 

Jak wygląda leczenie szynami Invisalign?
Szyny projektowane są indywidualnie na podstawie zeskanowanego 
modelu zębów pacjenta i wyprodukowane w technologii CAD/CAM. 
W trakcie leczenia pacjent co 2 tygodnie wymienia szyny na nowe, któ-
re są zaplanowane na dany, konkretny etap. Wizyty kontrolne w gabi-
necie odbywają się zazwyczaj co ok. 3 miesiące. 

Czy leczenie jest dłuższe i droższe niż tradycyjnymi aparatami?
Mimo że wizyty kontrolne odbywają się rzadziej, czas leczenia jest 
zazwyczaj podobny. Wiele zależy od samego pacjenta, jego dyscypli-
ny i regularności. Koszt leczenia szynami Invisalign w naszej klinice 
kształtuje się na poziomie kosztu leczenia stałymi zamkami estetycz-
nymi.

System Invisalign nie ma wad?
Jedną. Fakt, że szyny łatwo wyjąć, pacjentom zapominalskim może 
sprawiać trudność – trzeba pamiętać, by je znów założyć (śmiech). 
Generalnie, szyny nie ograniczają, pozwalają funkcjonować tak jak do-
tychczas, a osiągamy założony efekt leczenia. Pacjenci leczeni Invisa-
lign stają się entuzjastami tego systemu – w ich odczuciu jest bardzo 
komfortowe. 

Klinika HAHS, ul. Czwartaków 3, Szczecin, www.hahs.pl 

Proste zęby bez wyrzeczeń

Korekta zębów za pomocą aparatów ortodontycznych jest codziennością. W ten sposób poprawiają wygląd aktorzy i modelki, ale także 
nastolatkowie i dorośli. Do niedawna leczenie to było długotrwałe i... widoczne. Teraz może być mało kłopotliwe i niezauważalne.  O nowatorskiej 
metodzie Invisalign porozmawiamy z dr Joanną Hahs-Gaborską z Kliniki Implantologii i Ortodoncji HAHS.

Prezentacja

Dr Joanna Hahs-Gaborska ukończyła prestiżowe 
studia podyplomowe z ortodoncji w Austrii uzyskując 

tytuł Master of Science in Orthodontics.
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Okres wakacyjny jest zawsze obciążeniem dla skóry mojej twarzy. 
Niestety, pomimo ciągłego nakładania kremu moja skóra jest na-
dal sucha. Próbowałam kremów z różnych przedziałów cenowych i 
nadal nie mogę jej nawilżyć. Czy są zabiegi, które pomogą nawilżyć 
moją skórę  głębiej?

Wyczekiwany przez wszystkich okres lata, długich ciepłych dni spę-
dzonych na świeżym powietrzu może niestety niekorzystnie wpłynąć 
na stan naszej skóry. Promieniowanie UV, wysokie temperatury, suchy 
wiatr oraz klimatyzowane pomieszczenia doprowadzają do wzmożonej 
przez naskórkowej utraty wody. Skutkuje to szczególnym wysusze-
niem skóry twarzy, która nieustannie  wystawiona jest na czynniki ze-
wnętrzne.  Krem zadziała  jedynie powierzchownie. Aby wprowadzić 
substancje nawilżające w głębsze warstwy skóry należy wybrać tera-
pię, która to umożliwi, zabiegi z wykorzystaniem  kwasu hialuronowe-
go, którego właściwości  nawilżające, wiążące wodę w skórze, ogra-
niczające jej utratę mogą być lekarstwem na Pani problem. Jest wiele 
metod jakimi możemy podać preparat zawierający kwas hialuronowy. 
Wykorzystując mało-, średnio- i wielkocząsteczkowość kwasu hialu-
ronowego, tlen oraz ciśnienie hiperbaryczne w zabiegu Intraceuticals 
układamy warstwy z kwasu hialuronowego w skórze co zapewnia jej 
głębokie nawilżenie. Innym zabiegiem wartym uwagi jest mezoterapia 
mikroigłowa Dermapen . Technologia 12 wibrujących igiełek w zakresie 
od 0,5 mm do 2,5 mm „wbijających” preparat nawilżający na określoną 
głębokość. Kolejną terapią jest podany kwas hialuronowy  za pomocą 
klasycznej mezoterapii igłowej, która również skutkuje intensywnym 
nawilżeniem głębszych  warstw skóry.  Usta jako element twarzy, rów-
nież wystawione są na wiele negatywnych czynników zewnętrznych, 
mogą być problematyczne w przypadku pielęgnacji domowej. Poda-
jąc iniekcyjnie niewielką ilość kwasu hialuronowego możemy uzyskać 

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej, 
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi

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

W związku z wykonywanym zawodem, po całym dniu pracy moje 
nogi są obolałe i obrzęknięte często do tego stopnia, że mam pro-
blem z  założeniem obuwia. Czy są sposoby na pozbycie się tzw. 
„ciężkich nóg”?

Typowym zwiastunem zaburzeń mikrokrążenia jest występujące uczu-
cie ciężaru w kończynach dolnych, obrzęki nóg w kostkach czy stopach 
niemieszczące się w obuwiu, które jeszcze rano było dobre. Takie ob-
jawy zazwyczaj mają charakter przejściowy i nawracający. Niestety, 
problem ten świadczyć może o niewydolności żylnej i może przyczynić 
się do powstawania żylaków. Terapię wspomagającą mogą stanowić 
zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii. Na tego ro-
dzaju problem mogę polecić zabieg karboksyterapii czyli terapię dwu-
tlenkiem węgla wstrzykiwanym podskórnie. Jedną z właściwości CO2 
jest regulowanie przepływu krwi w mikrokrążeniu. Zwiększenie ilości 
dwutlenku węgla powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i popra-
wę krążenia krwi. Innym zabiegiem poprawiającym mikrokrążenie jest 
masaż endermologiczny. Masaż wykorzystujący działanie podciśnie-
nia, zmniejsza retencję wody poprzez uaktywnienie układu żylnego 
i limfatycznego oraz wykorzystywany jest wspomagająco w leczeniu 
niewydolności żylnej. Bardzo ważne jest unikanie długotrwałego prze-
bywania w pozycji stojącej i siedzącej, oraz wprowadzenie odpowied-
niej dla stanu zdrowia aktywności ruchowej. 

efekt nawilżenia ust bez zbędnego efektu powiększenia. Zamiast ku-
pować kremy, z których nie jest Pani zadowolona, warto spróbować 
zabiegów intensywniej kuracji nawilżającej.
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Zagrała w ponad stu filmach i jest jedną z największych gwiazd bollywoodzkiego kina. Rati Agnihotri ma w Indiach status gwiazdy a jej 
kariera trwa nieprzerwanie od lat 70. ubiegłego wieku. Teraz aktorka postanowiła odpocząć trochę od kina i zająć się… gotowaniem, 
a najlepiej we własnej restauracji, która będzie wchodziła w skład sieci Exotic Restaurants. Za kilka miesięcy przeprowadzi się 
do Szczecina, do swojej siostry Anity Agnihotri, byłej miss Indii i właścicielki słynnej restauracji Bombay.

Prezentacja

80 

Kulinarne 
Bollywood

Biznes

Rati Agnihotri
z synem Tanuj Virwani, 

również aktorem



M oja siostra gra teraz znacznie mniej. Ze względu na wiek 
otrzymuje role starszych pań przez co mniej czasu spę-
dza na planach filmowych, a więcej w domu. Gra najwyżej 
w czterech filmach rocznie – mówi Anita Agnihotri. – Od 

dawna namawiałam ją, by się do nas przeprowadziła. 

Restauracja Bollywood, którego szefową a także twarzą będzie słynna 
aktorka, ma być zupełnie innym lokalem do jakiego przyzwyczaili nas 
właściciele sieci Exotic Restuarants, czyli Anita Agnihotri i jej syn Ma-
riusz Łuszczewski.

– Lokal będzie się różnił od tego co znajdziemy chociażby w Bombayu. 
Począwszy od wyglądu, będzie to Bollywoodzki Hard Rock Cafe a skoń-
czywszy na menu – tłumaczy Mariusz Łuszczewski. – Bollywood ma być 
sporym miejscem na ok. 200 osób. Wystrój i klimat miejsca ma nawią-
zywać do bollywoodzkiego kina a dania będą pochodzić z południowej 
części Indii, czyli będą przeciwieństwem tego co znajdziemy w karcie 
Bombayu.

Proste, lunchowe, w stylu „street food”, potrawy mają być specjalnością 
Bollywood. Podobnie jak w Bombayu, gdzie klienci mają okazję skosz-
tować wykwintnych dań z północnej części Indii, tak tutaj będą mogli 
poczuć, dosłownie, smak dzieciństwa swojej gospodyni.

– To potrawy, którymi zajadałyśmy się z Rati w dzieciństwie. Mamy 
ogromny sentyment do tego okresu więc pomysł, by podzielić się tymi 
wspomnieniami z innymi wydał się nam idealny – wyjaśnia Anita Agni-
hotri.  –  Moja siostra wyselekcjonowała najlepszych kucharzy specjalizu-
jących się w kuchni południowych Indii. Menu też jest już gotowe, miej-
sce wyboru lokalizacji na razie jest tajemnicą, ale chcemy pozostać na 

Podzamczu. Dla mnie osobiście to także bardzo dobra okazja, by więcej 
czasu spędzać z Rati, obie się cieszymy już na tą myśl. Szczecin dla niej 
nie jest obcym miejscem, przyjeżdża tu od wielu lat, potrafi się poruszać 
po mieście, nauczyła się nawet trochę języka polskiego.

Aktorka większość czasu ma zamiar spędzać w Szczecinie i być na miejscu 
w restauracji. Tam będzie można ją spotkać i nie tylko spróbować jej kuch-
ni, ale także porozmawiać i lepiej poznać kulturę, z której się wywodzi.

Autor: Aneta Dolega 
Foto: archiwum prywatne 
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Co wie o Tobie 
Internet?

i lu masz znajomych na Facebooku? Większość z nas przyznaje się 
do tego, że stałe kontakty w życiu codziennym utrzymuje tylko 
z kilkoma z osobami. Reszta to koledzy i koleżanki z dawnych lat 
czy ludzie poznani na wakacjach lub imprezie. Naszym źródłem 

wiedzy o tych osobach jest tylko to, co wrzucą na swoim profilu.

Serwisy społecznościowe

„Pokaż mi swój profil na serwisach społecznościowych, a powiem ci kim 
jesteś” - czy naprawdę? Wciąż aktualne badania z 2008 roku dowodzą, 
że osoby regularnie wrzucające posty fałszują swój realny stan emocjo-
nalny (Manago, Graham, Greenfield & Salimkhan). W Internecie kreujemy 
idealny wizerunek. Z kolei inne badania (Vazire & Gosling, 2004) potwier-
dziły, że podawane przez nas informacje o zainteresowaniach w więk-
szości są autentyczne. Tę wiedzę wykorzystują algorytmy stosowane na 
każdym portalu społecznościowym. W jaki sposób? Niestety każdy ser-
wis posiada inne systemy, a ich suplementy są pilnie strzeżoną tajemni-
cą. Wiemy jednak, że integrują profile z wieloma źródłami jednocześnie: 
dokumentują nasze przemyślenia, liczbę polubień dla danego profilu, 
rodzaj znajomych, zmiany statusów, typy udostępnianych filmów itp. 
Wszystkie składowe informacje wspierają działy marketingu i sprzeda-
ży w tworzeniu reklam spersonalizowanych. Dzięki temu agencje rekla-
mowe, zajmujące się prowadzeniem promocji firm na Facebooku, mogą 
skierować ofertę swojego klienta do szczegółowo wyselekcjonowanej 
grupy docelowej. Zatem co wiedzą o nas serwisy społecznościowe? Co 
jemy, co lubimy, z kim wychodzimy, gdzie pracujemy, co nas ekscytuje, 
kiedy wzięliśmy ślub i w jakim wieku są nasze dzieci, czyli niemal wszyst-
ko! Specjalista od serwisów społecznościowych potrafi ustawić reklamę 
skierowaną – przykładowo – tylko do kobiet w wieku 35 lat, bez dzieci, 
które interesują się kwiatami, są fankami Beyonce i w ciągu roku były 
we Włoszech.

Google

To najpopularniejsza wyszukiwarka w Stanach i Europie. Szukając 
konkretnej informacji mało kto zastanawia się nad tym, że Google 
może zbierać w tym miejscu informacje o Tobie… a jednak! Wejdź na 
stronę www.google.com/history/. Ku zapewne Twojemu zdziwieniu 
zobaczysz wszystkie strony, które otworzyłeś od czasu… kiedy korzy-

stasz z tej wyszukiwarki! Wystarczy oznaczyć w kalendarzu wybrany 
dzień. Poniżej wykresów można też podejrzeć jakie aplikacje urucho-
miliśmy wraz z identyfikacją urządzeń, na których je przeglądaliśmy. 
Google każdego dnia weryfikuje naszą lokalizację. Jak to możliwe? 
Jeżeli zainstalowaliśmy aplikację lub pocztę gmail na telefonie i ze-
zwoliliśmy na taką czynność – co mogło zdarzyć się nieświadomie 
– wyszukiwarka wie, gdzie przebywamy, ile czasu nam to zajmuje.  
Z dokładnością co do dnia i godziny. Jak można uniknąć geolokaliza-
cji? Przede wszystkim, zakładając konto lub ściągając aplikację należy 
czytać każdy regulamin. W przypadku Google wystarczy wejść w pa-
sek ustawień i wyłączyć pozycje, które nie wzbudzają w nas zaufania.  
W skład połączonych narzędzi tej wyszukiwarki wchodzi szereg popu-
larnych stron. Jedną z nich jest YouTube, który z kolei zbiera informacje 
o Twoich upodobaniach muzycznych i filmowych oraz – uwaga – obej-
rzanych reklamach. Dzięki temu, integrując swoje analizy z danymi Go-
ogle, algorytm YouTube może domyślić się i zaproponować utwór, jaki 
chciałby usłyszeć lub obejrzeć użytkownik strony. Ponadto marketin-
gowcy dostosowują pojawiające się w tym miejscu reklamy, podobnie 
jak w przypadku Facebooka. To, czego słuchamy i co oglądamy sporo 
może o nas powiedzieć.

Żyjemy w czasach gdzie sprawne funkcjonowanie bez Internetu staje 
się niemożliwe. Co w tym jest niepokojącego? Serwisy społecznościo-
weoraz wyszukiwarki zaczynają posiadać kontrolę nad tym, czym się 
interesujemy lub co będziemy robić. Nieustające obliczenia algorytmów 
powodują, że otrzymujemy to, co nas ciekawi, jednak przestajemy mieć 
swobodę wyboru. Osoba siedząca obok nas może uzyskać kompletnie 
inny wynik w wyszukiwarce po wpisaniu tego samego zapytania.Tylko 
dlatego, że wykazuje w statystykach inną aktywność użytkowania lub 
miejsca, z którego pochodzi. Internet miał być strefą wolności słowa 
i swobodnego przepływu informacji i warto zdawać sobie z tego sprawę.

Choć większość posiadaczy kont przyznaje, że zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z social media, notorycznie wysta-
wia swoją prywatność na pokaz.

82 Biznes

Tekst: Pola Sobczyk, 
specjalista ds. PR i marketingu, 

właściciel firmy BrandAssist 
– wynajem usług asystenckich 

Redaktor strony www.firmowyPR.pl



re
k

la
m

a

c zęsto w trakcie uczenia się – w tym także języków – nadcho-
dzi moment, gdy nagle kończy ci się motywacja. Motywacja 
to byt nietrwały – trzeba ciągle dbać o utrzymanie jej wyso-
kiego poziomu. Czasem wystarczy ją tylko odzyskać, w in-

nych przypadkach trzeba ją w sobie odnaleźć i obudzić. A kiedy jesteś 
właściwie zmotywowany, masz większe szanse na sukces. 

Motywacja to chyba najważniejsza sprawa związana z nauką i rozwo-
jem, dlatego warto zrobić kilka rzeczy na samym początku – ustalić cele, 
dokładny grafik działań, sposoby sprawdzania efektywności oraz takich, 
które na pierwszy rzut oka wydają się niezwiązane z nauką języków. 

I właśnie te sprawy poruszamy na kursach językowo - motywacyjnych. 
To kursy przeznaczone dla osób zainteresowanych szybką nauką i roz-
wojem osobistym, poszerzaniem samoświadomości. To sesje językowe, 
które wymagają od uczestnika aktywnego udziału i otwartości, bo bez 
tego nie uzyskamy efektów. Tak naprawdę uczestnik uczy się uczyć, 
odpowiada na pytania i poznaje lepiej siebie, znajduje drogi do zrozu-
mienia, a następnie pokonania własnych słabości, oraz wzmacnia swoje 
mocne strony. Jednocześnie ma szansę dotrzeć do swoich najgłębszych 
zasobów, aby łatwiej radzić sobie z trudnościami, które mogą się poja-
wić na późniejszym etapie nauki.

Na warsztatach językowo - motywacyjnych uczestnik ćwiczy techniki au-
toprezentacji i jasnego wyrażania treści, te elementy łączą się z mową cia-
ła, uczestnik wyostrza zmysły, aby stawać się coraz lepszym rozmówcą, 
uczy się aktywnego słuchania. Od trenera otrzymuje niezbędną pomoc, 
by wreszcie odkryć radość nauki i doświadczyć zjawiska przepływu. Tre-
ner daje uczestnikowi wsparcie mentorskie, swoisty zastrzyk inspiracji, 
który może pomóc w trudniejszych momentach. Wykorzystuje narzędzia 
coachingowe, aby uczestnik miał możliwość lepiej poznać samego siebie. 

A co z tym zrobi główny zainteresowany? To zależy tylko od niego. Bo 
warto czasem zapomnieć o szkolnych nawykach i wyjść poza ramy rze-
komych trudności w stronę kreatywnych rozwiązań. A wtedy motywacja 
sama przychodzi.

Zajęcia językowo - motywacyjne można zacząć w każdym momencie – 
najlepiej od darmowej sesji zerowej. To wtedy – jeśli obie strony zaintere-
sowane są współpracą - ustalane są zasady działania i pozostałe elemen-
ty organizacyjne. Zdarza się, że już podczas takiego spotkania uczestnik 
odnajduje drogę do swoich zasobów. A potem wystarczy z nich korzy-
stać i je rozwijać.

Prezentacja

Kursy językowo- 
motywacyjne
Co robić, kiedy nagle kończy się motywacja?

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

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

Mariusz Włoch, 
właściciel szkoły 
Władca Języków, 
odpowiada na pytania 
czytelników.



K iedy wybieramy się w podróż szkoda, by bariera językowa 
przeszkadzała nam korzystać ze wszystkiego, co możliwe. 
Specjaliści ze Speak Up są zatem przekonani, że język to 
narzędzie, które otwiera przed nami niezliczone horyzonty. 

Dlatego szkoła oferuje kursy dopasowane do naszych potrzeb, dokład-
nie w naszym tempie i na naszym poziomie, bez stresu i bez strachu. 
W krótkim czasie dostajemy więcej i przyswajamy łatwiej, niż ucząc się 
inną metodą. Nauka w Speak Up to wiele różnych dróg prowadzących do 
osiągnięcia jednego celu: satysfakcji i umiejętności językowych kursan-
ta. Uczestnicząc w zajęciach rozwijamy nie tylko umiejętności językowe, 
ale i nasze zainteresowania. Podróże? Kultura? Biznes? Wybór jest tak 
szeroki, że na pewno znajdziemy dla siebie coś, dzięki czemu nauka sta-
nie się czystą przyjemnością. 

Kursy szyte na miarę

– Doświadczenie zdobyte podczas wielu lat prowadzenia szkoły języko-
wej pomogło nam w dopasowaniu kursów do potrzeb słuchaczy. Pamię-
tamy, że każdy z naszych uczniów jest wyjątkowy – mówi Emil Kanar, 
dyrektor szkoły Speak Up w Szczecinie. Zdecydowanym atutem jest nie-
ograniczona ilość indywidualnych spotkań z lektorami, na których oma-
wiamy postępy w nauce i czekające nas wyzwania. Szkoła Speak Up ma 
świadomość szalonego tempa, jakie dyktuje nam praca i życie codzien-
ne, dlatego oferta zajęć jest niezwykle elastyczna. Zajęcia odbywają się 
od 7.30 do 21.30, nawet w ferie i wakacje. Elastyczność w słowniku Speak 
Up to nie tylko czas. To również miejsce do nauki. Wybór jest duży: mo-
żemy chłonąć wiedzę nie tylko w szkole, ale również w domu, w pracy, na 
plaży, w lesie, w górach. Słowem: wszędzie. Wszystko to dzięki specjal-

nej ofercie kursów, które można odbywać online. Jeśli więc nie chcemy, 
by ominęła nas przyjaźń, miłość czy wymarzona praca, powinniśmy zro-
bić wszystko, by się rozwijać: nauczyć się praktycznych zwrotów i prze-
łamać barierę językową. 

Fascynacja światem, chęć poznawania nowych ludzi i kultur, ciekawość „nowego” – to bez wątpienia wyznacznik osób ambitnych 
i przedsiębiorczych. Szkoła Speak Up wierzy, że rozwój to możliwość przeżycia fantastycznych przygód. Jeśli nie w szkole, to poza nią, ale 
na pewno dzięki doskonałym umiejętnościom językowym.

Autor: Karina Tessar

Koniec języka 
za przewodnika

Speak Up
Szczecin, ul. B. Krzywoustego 9-10 

(D.H. Kupiec)
www.speak-up.pl 

Prezentacja
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Zachłyśnij 
się sztuką

P o dziesięciu edycjach festiwalu inSPIRACJE postanowiliście 
zrobić rok przerwy. Co ona wniosła do tegorocznego pro-
gramu? 
K.O.: Świeże spojrzenie na cały projekt, nowe pomysły i idee, 

które chcieliśmy pokazać. Wprowadziliśmy nowy system wizualizacji 
festiwalu, postawiliśmy na jeszcze większe kompetencje kuratorów, 
którzy dodatkowo będą współpracować ze sobą w dwóch kolejnych edy-
cjach – tej i przyszłorocznej. W tak odmienionej odsłonie festiwal będzie 
rozciągnięty w czasie aż do jesieni. Poszerzona została również formu-
ła konkursu. Mamy nadzieję, że w ten sposób otworzymy nowy rozdział 
w historii inSPIRACJI.

Te zmiany mają charakter długofalowy czy są wprowadzane tylko 
jednorazowo?
K.O.: 11 edycja otwiera nową dekadę festiwalu: bardziej innowacyjną. 
Jej częścią będą różnorodne platformy warsztatowe, tworzone przez ku-
ratorów. To może brzmi nieco tajemniczo, ale chcemy, żeby festiwal nie 
był przewidywalny, oczywiście poza kilkoma stałymi, obowiązkowymi 
elementami. Zależy nam, aby był bardziej otwarty i do tego dążymy. 

Rafał, wróciłeś właśnie z  północy, z  blisko tygodniowego rejsu 
szczecińskim jachtem Urtica. Czy oprócz tego, że jesteś producen-
tem festiwalu, czujesz się również wilkiem morskim?

R.R.: Dobrze jest czasami uruchomić w sobie syndrom marynarza. Na 
chwilę oddalić się od rzeczy, które są nam bliskie po to, żeby znaleźć 
pomysł jak odkrywać je na nowo i jak je rozwijać.  

KED, pamiętamy Twoją potężną Błyskotkę, boję nawigacyjną, która 
uświetniła the Tall Ships Races. Już wtedy inSPIRACJE były związane 
z wodą, odbywając się równocześnie z regatami. Czy Ciebie jako dyrek-
tora artystycznego to jakoś zainspirowało do wyboru tegorocznego te-
matu?

K.O.: Faktycznie był to mój obiekt wodny. Zawsze bardzo chciałem zro-
bić artystyczny obiekt na wodzie, natomiast wybór tematy Oksydan 
był suwerenną decyzją kuratorów, którym daliśmy w tym roku większe 
kompetencje. Projekt wygrał konkurs, ponieważ dotyczy wody, ale do-
tyczy również bezpośrednio Szczecina. Szczecin jest otoczony wodą, co 
daje nam szerokie możliwości pod względem geograficznym i działa na 
zasadzie skojarzeń, ale także mentalnie, pozwalając na głębszą analizę 
żywiołu. Efekty przedstawione są w postaci dwóch wystaw, na których 
zobaczymy prace laureatów naszego konkursu dla twórców. 

Dlaczego podzielono konkurs na dwie części?
K.O.: Pomysł na podział to również wynik naszych przemyśleń i chęci 
wprowadzenia zmian. Konkurs w tym roku ma charakter otwarty. Ad-
resowany jest nie tylko do artystów z udokumentowanym dorobkiem, 
ale także do początkujących adeptów sztuki. Nowa formuła to pierwszy 
przypadek w historii festiwalu, że realizowane będą dwie odrębne kate-
gorie: najlepsza praca i najlepszy projekt. 

Co oprócz sztuki wizualnej?
R.R.: Postanowiliśmy w tegoroczną edycję festiwalu wkroczyć z nową 
energią, w którą zarówno KAMP!, jak i wybrani przez nas DJ-e idealnie 

inSPIRACJE to jeden z najważniejszych festiwali sztuki wizualnej w Polsce. W dniach 24-26 czerwca kolejna, już 11 jego edycja będzie dotyczyć 
wody. O tym, co nowego wydarzy się w tym roku, rozmawiamy z organizatorami: dyrektorem artystycznym festiwalu Krzysztofem „KEDEM” 
Olszewskim i producentem Rafałem Roguszką. 

Rozmawiała: Karina Tessar / Foto: materiały prasowe

się wpasowują. KAMP! zagra dla publiczności inSPIRACJI utwory ze 
swojej najnowszej płyty. Do popowej elektroniki rodem z lat 80. dodają 
zimną falę i brzmienia z ostrzejszych lat 90. Jak dotąd nigdy nie zawiedli 
swojej publiczności. Druga część imprezy przebiegnie w hipnotycznych 
rytmach techno oraz tech/house. Na głębokie wody muzyki zaprowadzą 
publiczność nasz szczeciński artysta Dastin oraz prawdziwa legenda 
polskiej sceny techno, Siasia. Mnogość festiwali, w jakich brali udział 
oraz współpraca z wytwórniami z całego świata są gwarantem świetnej 
zabawy, na którą serdecznie zapraszamy.

Dziękuję za rozmowę.
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Aktorzyca wśród pudru

T ekst jest banalny, operuje stereotypami. Podobnie insceniza-
cja: podobno groteska, w rzeczywistości jednak mało wyszuka-
na, sztucznie wykreowana teatralna maniera. Reżyser przyjął 
konwencje telewizyjnego programu, moderowanego przez sho-

wmana „Matkoznawcę” (zupełnie nieodnajdujący się w tej konwencji Jacek 
Piotrowski). Owszem, temat, który proponuje autor, jest ważny i przede 
wszystkim poruszający niemal każdego. Uniwersalne emocje zostały jed-
nak ubrane w formalny kostium ozdobiony groteską i celową tandetą, co 
często przeszkadzało w odbiorze czy zrozumieniu ważnych treści. Fabuła 
jest dynamiczna i przystępna – trójka głównych bohaterów staje nad łóż-
kiem, w którym leży nieświadoma (?) matka po wylewie czy innym strasz-
nym choróbsku. Pada ważne pytanie: co z nią zrobić? Próby odnalezienia 

Dramaturg Piotr Rowicki, według przedpremierowych zapowiedzi, utworem „Matki” przebojem wdarł się na polski teatralny rynek. Mnie jego tekst 
nie zachwycił, a co za tym idzie spektakl Rafała Matusza, mimo inscenizacyjnego rozmachu, także nie porwał. 

Piotr Rowicki, „Matki”, reż. Rafał Matusz
Teatr Polski w Szczecinie                                                                                      3/6

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

Daniel Źródlewski

Recenzje teatralne

reklama

odpowiedzi mnożą jednak kolejne pytania i „oskarżenia”. Rozpoczyna się 
„sąd” nad matką. Bohaterowie wytykają jej nadopiekuńczość, gryzące 
wełniane szalki czy brutalne skasowanie kasety video z filmem karate. Po-
mysły co z matką zrobić z założenia śmieszne, nie bawiły, no może po za… 
wstawieniem Matki do muzeum. Ciekawie zapowiadała się prezentacja 
różnych „formatów” matek — Matka Teresa Od Kotów, Matka Boska oraz 
Matka Wyrodna Suka, ale pomysł, zarówno dramaturgiczny jak insceniza-
cyjny, sprowadził tę sekwencję do… fajerwerku wystrzelonego podczas 
ulewy. Gdyby chcieć za coś chwalić ten spektakl, to była by to brawuro-
wa rola Elżbiety Donimirskiej. Mam nadzieję, że Pani Elżbieta wybaczy 
mi to określenie, (zwracam się bezpośrednio): jest Pani najprawdziwszą 
„aktorzycą”. Dawno nie widziałem tak brawurowo i jednocześnie przej-
mująco skrojonej postaci. Bez makijażu, bez kostiumu, zupełnie sauté.  
W przeciwieństwie do całej upudrowanej (nie tylko kosmetykami, ale 
także przekombinowaną manierą) reszty zespołu. Nie powiem też złego 
słowa o rolach trójki głównych bohaterów. Młodzi aktorzy (Adrianna Gó-
ralska, Dariusz Majchrzak, Marek Żerański) wywiązali się rzetelnie z za-
dania jakie powierzył im reżyser, ale ten przesadził chyba z chaotyczną 
ekspresją, każąc aktorom biegać od skraju sceny po horyzont. Sceniczna 
katastrofa wydarzała się za to w scenach zbiorowych z prostymi, ale zu-
pełnie nieudanymi choreografiami i stylizowanymi na musical piosenka-
mi. Uwielbiam wokalne popisy śpiewających aktorów Teatru Polskiego, 
tym bardziej nie wiem co się tutaj stało… Świetna okazała się za to funk-
cjonalna scenografia, którą przygotował sam reżyser. Brawa dla Krzysz-
tofa Baranowskiego, który swoją muzyką świetnie wkomponował się 
w stylistykę przedstawienia. Lekka propozycja, z pewną dozą życiowej 
mądrości, dla niewymagającego widza



P o wysypie książek o polskiej pio-
sence, za pisanie wzięli się także 
autorzy tekstów. Tutaj jednak wy-
pada się cieszyć, bo książki te napi-

sane są znakomitą polszczyzną. W przeciągu 
ostatnich dwóch lat ukazały się wspomnienia 
trzech panów: Janusza Kondratowicza („Wie-
czór nad rzeką zdarzeń”), Jacka Cygana („Ży-
cie jest piosenką”) i Marka Dutkiewicza („Jol-
ka, Jolka pamiętasz”). Dziś do rąk czytelników 
trafia kolejna publikacja skreślona ręką poety 
polskiej piosenki – Krzysztofa Dzikowskiego.

Z pewnością zapytacie, kim jest ten pan?... 
Odpowiedź jest bardzo prosta, bo przecież 
znacie i „Małego księcia”, i „Jest taki dzień”, 
i „Nie wiem czy to warto”, i„Gondolierów znad 
Wisły”, i „Annę Marię”, i „Ciągle pada”… Wła-
śnie ich autorem jest Krzysztof Dzikowski. 
Szok? Niedowierzenie? A jednak. Niestety, 
dzisiaj znamy wykonawców, a nie twórców 
piosenek, ichoć chętnie wracamy do wersów, 
które wyszły z poetyckiej wyobraźni, a potem 

na papierze skreśliła ręka, to nie pamiętamy 
ich nazwisk. Szkoda, bo polska piosenka, to 
nie tylko Młynarski, Osiecka czy Kofta…

W „Tekściarzu” Dzikowski wraca wspomnie-
niami i do swoich utworów (opisuje jak po-
wstały), i do swoich wykonawców. Przez książ-
kę wielokrotnie „przemykają”Jarocka, Stanek, 
Jantar, Majdaniec, Niemen, Sobczyk, German, 
Krajewski, czy Klenczon. Książkaokraszona 
jest bogatą ilością zdjęć, faksymile tekstów 
piosenek, anegdot i nieznanych faktów z życia 
branży muzycznej w okresie Polski Ludowej. 

Dlaczego „Anny Marii” nie zaśpiewał Elvis 
Presley? Kto zablokował występ Kasi Sob-
czyk w Sopocie po wygranym Opolu? Dlacze-
go Anna Jantar nie śpiewała piosenek autora 
„Małego księcia” i za co Krzysztof Dzikowski 
cenił Annę German? To tylko kilka pytań na 
które odpowiedzi znajdą państwo we wspo-
mnieniach nadwornego tekściarza Czerwo-
nych Gitar. Polecam!

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

wywołała renesans twórczości Magdaleny 
Samozwaniec. Na kanwie tego sukcesu 

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

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

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

będzie dobry dzień (ZLP, 2013) 

Rafał Podraza

Krzysztof Dzikowski

Tekściarz
Wydawnictwo:  PIW, 2016
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Wspieram, uczę, naprawiam, pomagam
m.in. w kryzysach małżeńskich, indywidualnych, w rozwoju osobistym
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Wakacje 2016 w Przemieniówce
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Przemieniówka – wieś Steklno k. Gryfina

www.przemieniowka.przemiany.org  tel. +48 601 95 35 85
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tel. +48 601 95 35 85

Józef Przemieniecki
trener, mentor, coach, terapeuta, mediator



Adopcja, depresja, teatr
Przed zakończeniem sezonu artystycznego Teatr Współczesny przygotował pre-
mierę na należącej do niego scenie Teatru Małego. „Wieża z klocków” to monodram 
w wykonaniu Magdaleny Myszkiewicz. Porusza zapis doświadczenia matki, która po-
dejmuje się wraz z mężem wychowania dziecka adoptowanego. Tekst opowiadania, 
na bazie którego powstał scenariusz teatralny, oparty jest na autentycznych wyda-
rzeniach z życia autorki – Katarzyny Kotowskiej. W spektaklu gra Magdalena Mysz-
kiewicz, reżyserem monodramu jest Arkadiusz Buszko. Prapremiera 24 czerwca. Po-
nadto na dużej scenie można obejrzeć, m.in groteskę o depresji „Moja mama leczy się 
u doktora Oetkera” a na scenie Malarni autorski spektakl Pawła Kamzy, inspirowa-
ny myślą i filozofią Józefa Tischnera „Skocznia w Jerozolimie” a także zrealizowane 
w ramach projektu Pikseloza przedstawienie „Historia T-shirtu, czyli jak to dobrze 
urodzić się na Zachodzie” (na zdjęciu). To opowieść o popularnym ubraniu sprzeda-
wanym masowo na świecie. Komu i za co tak naprawdę płacimy, kupując koszulkę 
w markowym sklepie? Co łączy nas z wydarzeniami, z którymi nas nic nie łączy?
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Trafostacja Sztuki po raz pierwszy w Polsce zaprezentuje jedno z najważ-
niejszych dzieł kanadyjskiej sztuki współczesnej, „The Forty Part Motet” 
(motet na czterdzieści głosów) autorstwa Ja net Cardiff (na zdjęciu). Praca 
aktualnie znajduje się w stałych kolekcjach Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Nowym Jorku (MoMA) oraz Narodowej Galerii Sztuki Kanady w Ottawie. 
Dzieło jest wariacją na temat „Spem in Alium Nunquam Habui”, utworu 
skomponowanego przez Thomasa Tallisa, renesansowego kompozytora 
angielskie go, wykonywaną przez Chór Katedralny w Salisbury. Skła da się 
na nie 40 oddzielnie nagranych głosów, odtwarza nych przez 40 głośników, 
usytuowanych eliptycznie w przestrzeni hali głównej Trafo. Głośniki są 
zestawione w 8 oddzielnych chórów pięciogłosowych (sopran, alt, tenor, 
baryton i bas). Instalacja Janet Cardiff zainicjuje cykl prezentacji dzieł pn. 
„sound art” w Trafostacji Sztuki, które będą nawiązywały do przestrzeni 
budynku. Będą one pokazywane w okresie od czerwca do września 2016 
roku. Wernisaż Janet Cardiff odbędzie się 18 czerwca (godz.18).
ad

Rusza kolejna edycja Zamkowych Nocy Filmowych. Czerwiec będzie na-
leżał do polskiego kina. Cykl od „Od bigbitu do rocka” to próba przyjrze-
nia się temu, jak muzyka rockowa pojawiała się w polskim filmie. I tak, 
dokument „Mocne uderzenie op.II” zrealizowany podczas koncertu Po-
lan, Blackoutu i Skaldów, koncentruje się na reakcjach zgromadzonej 
na widowni młodzieży. Natomiast „Mocne uderzenie” to komedia o mi-
łosnych perypetiach Kuby, który jest łudząco podobny do bigbitowego 
piosenkarza – Johnny Tomali. W „Wielkiej majówce” utwory i fragmenty 
koncertu Maanam wplecione są w opowieść o poszukiwaniu wolności 
a w dokumencie „Fan” widzowie poznają kontrowersyjnego szefa jedne-
go z fanklubów Maanamu. Następnie w obrazie „Film o pankach”, pojawia 
się nieżyjący już pierwszy wokalista Dezertera – Skandal. O warszawskiej 
scenie punk opowiada też „Zad wielkiego wieloryba” oraz „KSU Legenda 
Bieszczad”. Kolejne propozycje to „Fala”, będąca relacją z Festiwalu w Ja-
rocinie z 1985 roku; „Blokersi” opowiadający o polskim hip-hopie; „Jesteś 
Bogiem”, czyli biografia Magika, jednego z założycieli legendarnej Pakto-
foniki i na zakończenie dwa filmy o Czesławie Niemenie – „Sen o Warsza-
wie” (na zdjęciu) oraz „Sukces”. Szczegóły na zamek.szczecin.pl.
ad
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Trwa kolejna edycja Szczecin Music Fest. Przed nami kolejna dawka nie-
banalnych brzmień i występy artystów z różnych zakątków świata. Fe-
stiwal przyzwyczaił nas do tego, że prócz gwiazd z pierwszych stron ga-
zet i szczytów list przebojów, publiczność ma okazję poznać artystów 
uważanych za niszowych. Lipcowy maraton rozpocznie koncert Buiki. 
Artystka dorastała w społeczności cygańskiej na wyspie Majorka. Ta 
hiszpańska wokalistka i kompozytorka obdarzona jest fantastycznym 
głosem, będącym jednocześnie miękkim i chropowatym. Wykonuje mie-
szankę word music, jazzu oraz flamenco. Na koncie ma współpracę z Se-
alem, Nelly Furdato i Yasmin Levy. Jej talent zauważył sam Pedro Almo-
dovar. Buika zaśpiewała w jego filmie „Skóra, w której żyję” oraz zagrała 
w nim epizod. Artystka koncertuje na całym świecie, kto raz ją usłyszy 
i zobaczy staje się jej fanem. Coś magicznego dzieje się na scenie pod-
czas jej koncertów. Talent i osobowość przysporzyły jej popularności. 
Buika pojawi się w Szczecinie 7 lipca (godz.19) i wystąpi na Zamku.
ad

Zachrypnięta gwiazda
Na koniec lipcowego maratonu wystąpi największa gwiazda tegorocznej 
edycji Szczecin Music Fest, której poświęciliśmy okładkę, Jest nią Macy 
Gray. Gwiazda neo soulu, wokalistka o bardzo charakterystycznym, 
chrypliwym, i ciepłym głosie znana także jako Natalie Hinds lub Nemesis 
Jaxson. Zadebiutowała w 1999 roku albumem „On How Life Is”, z które-
go pochodzi m.in. przebojowy utwór „I Try”. Po latach kariery muzycznej 
na swoim koncie ma siedem albumów, ponad 25 milionów sprzedanych 
płyt, nagrody Grammy, Billboard, MTV i BRIT, a do grona wielbicieli jej ta-
lentu należą muzycy Red Hot Chilli Peppers oraz inna soulowa gwiazda 
Erykah Badu. Macy Gray pojawiła się także kilkukrotnie w filmie. Zagrała 
się m.in. u boku Denzela Washingtona w filmie „Training Day”, w „Idle-
wild” oraz w jednej z części „Spider-Mana”. Więcej o Macy Gray w tym 
numerze Prestiżu.
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Kolejna gwiazda letniej części Szczecin Music Fest pochodzi z bardzo 
gorącej części naszej planety. Przenosimy się tym razem na Kubę, gdzie 
rządzi Omara Portuondo. Ta żywa legenda muzyki kubańskiej, wokalist-
ka Buena Vista Social Club obchodziła niedawno swoje 85 urodziny! Cią-
gle z wielkimi sukcesami nagrywa i koncertuje. Trudno w to uwierzyć, 
ale karierę rozpoczynała jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku w słynnej 
hawańskiej Tropicanie. Na początku była tancerką, a także nauczycielką 
tańca. Dopiero później objawiła swój talent wokalny. Początkowo śpie-
wała standardy jazzowe z grupą przyjaciół. W latach 1953-1967 współ-
tworzyła Cuarteto d’Aida – słynny kubański kwartet wokalny, który miał 
okazję występować z samym Nat King Cole’m. Była doskonale znana 
i podziwiana na całym świecie już na wiele lat przed płytą i filmem „Bu-
ena Vista Social Club”. Dopiero jednak ten projekt okazał się najwięk-
szym sukcesem komercyjnym w historii muzyki kubańskiej i przyniósł 
artystce wielką międzynarodową popularność.
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IŃSKO, al. Spacerowa 5, 73-140 Ińsko, tel. +48 91 56 23 092, +48 604 912 006, e-mail: rs10@wp.pl, www.owpromyk.pl

weekendy  •  wczasy  •  wesela  •  konferencje  •  imprezy
magiczny zakątek nad jeziorem IŃSKO

Szczecinianka Roku
Barbara Igielska, Szczecinianka Roku 2015, dyrektorka Zamku Książąt Pomorskich związana z tym miejscem od 25 lat. Nominowana za koncepcję 
i działania zmierzające do przywrócenia mu klimatu i książęcego blasku. To ona jest pomysłodawczynią jednej z największych po 1959 roku 
modernizacji tego obiektu. Pozostała jednak bardzo skromna i woli opowiadać o Zamku niż o sobie. 

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

Barbara 
Igielskac o oznacza dla Pani ten tytuł?

To wyróżnienie stanowi przede wszystkim ważny sygnał dla 
mnie i moich współpracowników, że praca, którą włożyliśmy 
w ten projekt, została zauważona i doceniona. Sygnał, który 

daje nam dodatkowy zastrzyk energii do realizacji następnych planów.

Niewątpliwie przywróciła mu Pani jego dawny blask. Czy to było 
proste przedsięwzięcie?
Proste przedsięwzięcia rzadko kiedy są interesujące. Zamek jest obiek-
tem zabytkowym, czekało nas zatem sporo niespodzianek, m.in. wy-
niki badań archeologicznych wymusiły zmianę dokumentacji. Ważne 
było dla nas zachowanie istniejącego dawnego układu wnętrz i przy-
wrócenie mu renesansowego klimatu, wprowadziliśmy zatem kolor, 
witrażowe szklenie okien, sztukaterie, malaturę, ceramiczną posadzkę 
o ciepłej, czerwono-brązowej tonacji, przywróciliśmy również dawną 
funkcję nekropolii książęcej, powróciły do niej sarkofagi książąt z panu-
jącej w Księstwie Pomorskim ponad 500 lat dynastii Gryfitów. Nigdy nie 
lubiłam chodzić na skróty – uważam, że angażując się w jakieś przedsię-
wzięcie należy wybrać rozwiązania najlepsze z możliwych, bo tylko one 
pozwalają potem na te krótkie momenty zadowolenia.

Zamek prezentuje się wspaniale. Jakie ma Pani plany na niedaleką 
przyszłość, związane z działalnością Zamku?
Mamy gotową dokumentację na zagospodarowanie tarasów i skarpy 
północnej, mającą na celu wzmocnienie tarasu wschodniego i zastoso-
wanie nasadzeń w układzie tarasowym na skarpie z zielenią stylizowaną 
na ogrody renesansowe. Planujemy przełożenie kostki na obu dziedziń-
cach zamkowych, pracujemy nad projektem iluminacji Zamku. Wracamy 
do pełnej oferty kulturalnej dla mieszkańców. Cieszy nas nowo powstały 
taras na dachu skrzydła północnego, nawiązujący do ryciny M. Meriana 
wg rysunku C.H. Ostena z 1652 roku. Planujemy na nim kameralne kon-
certy i spektakle teatralne. Zapraszam do naszego kina plenerowego, na 
Noc Kupały i letnie koncerty na dużym dziedzińcu zamkowym takie jak 
poświęcony Janis Joplin koncert Natalii Sikory czy koncert zespołu Raz, 
Dwa, Trzy. 

Szczecinianka Roku wyróżnia niezwykłe kobiety z naszego miasta. 
Jakie jesteśmy my szczecinianki?
Ciekawa historia tego regionu sprawiła, że Szczecin przyciągnął kobiety 
z różnych miejsc Polski, które dały temu miastu swój bagaż doświad-
czeń, energię i pasję tworzenia czegoś nowego. Ta różnorodność spra-
wia, że jeszcze dziś, po trzydziestu latach w Szczecinie, wciąż spotykam 

kobiety o fascynujących historiach, nie bojące się płynąć pod prąd, z za-
angażowaniem zajmujące się dziedzinami, o których warto dowiedzieć 
się więcej. 

Zamek to jedno, a kim jest Pani, kiedy opuszcza jego mury? 
Praca w kulturze jest moją pasją i sprawia mi dużo radości. Spędzając 
czas wolny nie muszę się przestawiać, przyjemność sprawia mi mądra 
rozmowa, dobra książka, interesujący spektakl teatralny czy film. Poza 
tym jestem matką dwójki świetnych, dorosłych już dzieci i od niedaw-
na babcią, co dobrze wpływa na moje poczucie dystansu i świadomość 
tego, co jest ważne. Na małą i dużą skalę.



Wielkie głosy

Zakręcony powrót
„BANG!” to siódmy album ikony polskiej elektroniki – Reni Jusis. Materiał jest efektem 
współpracy z trójmiejskim producentem tworzącym pod pseudonimem STENDEK. Gościn-
nie pojawiają się też M.Bunio.S (Dick4Dick) oraz Kuba Karaś (The Dumplings). Z międzypoko-
leniowego połączenia sił powstała płyta autorska i ponadczasowa. Echa świeżych nurtów 
muzyki elektronicznej mieszają się tu z ambientową przestrzenią i poszarpanym, trapowym 
pulsem, a tu i ówdzie dyskretnie rezonują brzmienia spod znaku eksperymentalnego techno 
na przemian z minimalistycznym hip-hopowym beatem czy retro popem. W tekstach Reni 
Jusis portretuje siebie jako ikonę kobiecości o tysiącu twarzy – matki, strażniczki domowego 
ogniska, szamanki, kochanki, ale też szalonej imprezowiczki i przede wszystkim wciąż na-
tchnionej artystki. Oprócz premierowego materiału na koncertach nie zabraknie starszych 
utworów artystki w zupełnie nowych aranżacjach. Koncert 18 czerwca w klubie City Hall.
ad

Szczecińska Filharmonia to najwyższy znak jakości, nie tylko architek-
toniczny, ale także repertuarowy. Wśród bardzo bogatego programu na 
czerwiec wybraliśmy dwa koncerty, które chcemy polecić. Legendarny ze-
spół Tangerine Dream wystąpi 9 czerwca na zakończenie cyklu Sound Lab. 
Choć Edgar Froese, założyciel i lider tego niemieckiego zespołu muzyki 
elektronicznej „zmienił swój kosmiczny adres” w zeszłym roku, pierwszy 
mini album zatytułowany „Quantum Key” nagrany po jego śmierci przez 
pozostałych członków zespołu zachwycił fanów. Przeniesienie najnow-
szej wiedzy naukowej z zakresu fizyki kwantowej oraz filozofii na język 
muzyki było jego ostatnim wyzwaniem w życiu. Samo Tangerine Dream to 
autorzy wielu fascynujących soundtracków filmowych i albumów z elek-
troniką, która miała ogromny wpływ na współczesną scenę klubową.  
Zdobywca 10 nagród Grammy – Take 6 – to jedna z najbardziej znanych 
i utytułowanych grup wokalnych na świecie (na zdjęciu). Przez ponad 
dwadzieścia lat swojej kariery występowali na najsłynniejszych festiwa-
lach muzycznych. Współpracowali z Quincy Jonesem, Steviem Wonde-
rem i Queen Latifah. Poruszają się po różnych stylach muzycznych, od 
soulu, poprzez gospel, r’n’b aż do popu. Usłyszymy ich 28 czerwca.
ad
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Wakacyjne obozy golfowe dla dzieci

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

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

Terminy obozów:

Więcej informacji i zgłoszenia:      www.binowopark.pl • info@binowopark.plIŃSKO, al. Spacerowa 5, 73-140 Ińsko, tel. +48 91 56 23 092, +48 604 912 006, e-mail: rs10@wp.pl, www.owpromyk.pl

weekendy  •  wczasy  •  wesela  •  konferencje  •  imprezy
magiczny zakątek nad jeziorem IŃSKO

Opera w czerwcu ma kilka mocnych propozycji. Oto trzy z nich. Na po-
czątek pełen napięcia thriller operowy, oparty na noweli Henry’ego Ja-
mesa. „Dokręcanie śruby” (na zdjęciu) opowiada historię przybyłej do 
wiejskiej posiadłości guwernantki, która podjęła się opieki nad dwoj-
giem sierot. Domostwo okazuje się nawiedzone, a osobowości dzieci 
skrywają ponurą tajemnicę. Premiera opery została okrzyknięta wyda-
rzeniem sezonu operowego w kraju. Szczególnie chwalona jest warstwa 
wizualna oraz muzyczna spektaklu. Następnie w ramach cyklu Opera 
De Camera (14 czerwca) melomani wysłuchają pieśni niemieckie i fran-
cuskie przełomu XIX i XX w. w wykonaniu Anny Patrys. Solistka jest 
laureatką nagrody EMMY, Universal Music Award i Grand Prix Elisabeth 
Connell Prize. Ta znakomita interpretatorka muzyki współczesnej i śpie-
waczka operowa występowała pod batutami największych mistrzów, 
ale także u boku Krystyny Jandy w spektaklu „Maria Callas – Masterc-
lass”. Na koniec prawdziwe święto męskich operowych głosów, czyli 
szalenie popularny Wielki Turniej Tenorów (25 czerwca). Piękne głosy, 
porywające arie i bardzo wymagająca publiczność – szczeciński Wiel-
ki Turniej Tenorów to najbardziej oczekiwane wydarzenie artystyczne 
lata. W tym roku odbędzie się jego osiemnasta edycja.
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Współwłaściciel agencji reklamowej 
„BONO” i “Bene Sport Centrum”, 
koordynator organizacji 15. Mistrzostw 
Europy w Pływaniu oraz turnieju 
Pekao  Szczecin Open, wielki 
miłośnik tenisa i innych sportów 
rakietowych.

Krzysztof Bobala

Masochiści
M asochizm to często spotykane określenie dotyczące nieco 

odmiennych preferencji seksualnych, ale jak można wyczy-
tać w Wikipedii – w szerszym, potocznym znaczeniu termin 
masochizm oznacza także, odczuwanie jakiejkolwiek przy-

jemności spowodowanej przez zwykle przykro odczuwane czynniki, np. 
takie, które mogą wywoływać ból fizyczny, psychiczny lub poniżenie. 
I na tym potocznym znaczeniu masochizmu chciałbym się dzisiaj sku-
pić, rozprawki medyczne zostawiając profesorowi Starowiczowi. Co jest 
takiego w nas, że kręci nas zmęczenie, ból, wysiłek ponad granice wy-
trzymałości organizmu? I nie opisuję tutaj częstych odczuć po treningu 
profesjonalnych sportowców, ale to co czują setki tysięcy amatorów, 
którzy postanowili zmienić swoje życie, zadbać o zdrowie i formę fizycz-
ną. Biegają, jeżdżą na rowerze, na rolkach, chodzą z kijkami. Męczą się 
na zajęciach fitnessowych czy treningach personalnych. Godzina 7.20. 
Wychodzę do pracy, a tutaj przed bramką przebiega sapiąc sąsiad, le-
dwo mogący wymówić ze zmęczenia grzecznościowe „dzień dobry”. 
Brzmi coś jak „endob..”. Ale patrząc na niego rozumiem, że w takim sta-
nie ciężko mówić z prawidłową dykcją i odpowiednio głośno. Pot zalewa 
mu oczy, a twarz wskazuje, że chciałby już być w domu, przy porannych 
wiadomościach, rogaliku i kawie. Ale biegnie dalej. Po drodze do pracy 
(jakieś dziewięć kilometrów) mijam dziesiątki poruszających się z wy-
krzywionymi z bólu i zmęczenia twarzami. Ścieżki rowerowe, tak gęsto 
oplatające nasze miasto – pełne. Na alejkach Parku Kasprowicza aż 
gęsto od biegaczy. Widać, że cierpią, że pokonują granice własnych sła-
bości. I tylko chodzący z kijkami maszerują z uśmiechem. Zaglądam do 

Bene Sport Centrum, a tam w sali z rowerami stacjonarnymi ćwiczenia 
z instruktorem. Wszyscy podłączeni do specjalnych przyrządów, które 
podczas jazdy mierzą podstawowe funkcje organizmu wyświetlane na 
dużym ekranie. Tętno rośnie z minuty na minutę, a instruktor jeszcze 
przyspiesza. Twarze nabierają koloru dojrzałego pomidora, a oczy robią 
się coraz większe. A jeszcze trzeba to wytrzymać przez blisko godzinę. 
Wreszcie sakramentalne – dziękuję, na dzisiaj koniec – i już można zejść 
z roweru i spróbować stanąć na nogach, które wydają się być zbudowa-
ne jedynie z waty. Niektórzy kładą się na ziemi intensywnie oddycha-
jąc. Czy warto było? Przychodzą za tydzień więc pewnie tak. Ale co 
kierowało moimi kolegami, równolatkami po pięćdziesiątce, że ostatnio 
usłyszałem od nich – wiesz Krzychu postanowiliśmy ukończyć triatlon. 
Czy Wyście powariowali? W Waszym wieku to grozi, poważnymi konse-
kwencjami zdrowotnymi. Życie Wam niemiłe? Uparli się ćwiczą i przy-
gotowują do startu. Setki kilometrów na rowerze, dziesiątki w basenie 
i na bieżniach. Odciski, kontuzje, zasłabnięcia. Po co się tak męczyć? 
Pytam i pytam, a odpowiedzi do końca nie znam. Dla zdrowia, z pasji, 
dla wyglądu. A może wszystko razem. Zostawiam to bez puenty. Nie, 
chociaż może puenta się znajdzie. Po ostatnim meczu tenisa, takim cięż-
kim i blisko trzygodzinnym, nie spałem w swojej sypialni. I nie dlatego, 
że żona mnie wyrzuciła. Po prostu nie dałem rady wejść po schodach 
(a sypialnię mamy na piętrze). Nogi odmówiły posłuszeństwa. Te kilka 
zdań dedykuję tym wszystkim, którzy swój wolny czas spędzają przed 
telewizorem. Spróbujcie się ruszyć. Może i Wy zostaniecie masochista-
mi. Fajne uczucie.
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w rozgrywkach startuje 13 ekip z całej Polski. Szczecin re-
prezentuje zespół Szymona Szymika DTP PMT Szczecin 
– mówi Maciej Cylupa, organizator wydarzenia. – Tym 
razem zawodnicy będą ścigali się w Świnoujściu podczas 

Dni Morza. Ciekawostką jest to, że jeśli pozwolą warunki, zobaczymy 
ich nawet na wodzie w centrum miasta. Zawodom towarzyszy mnó-
stwo emocji, które udzielają się nie tylko zawodnikom ale i publiczności. 
Zresztą warto zobaczyć, na czym to polega. Zapraszamy do Świnoujścia 
w dniach 25-26 czerwca. 

Polska Ekstraklasa Żeglarska to zupełnie nowy projekt w kalendarzu 
sportów wodnych. Przeznaczony jest dla osób zrzeszonych w klubach 
żeglarskich. 

– Ideą projektu jest cykl regat w formule rozgrywek ligowych znanej 
z wielu dyscyplin sportowych. Zwycięzca Ligi otrzyma tytuł Klubowe-
go Mistrza Polski, a trzy najlepsze kluby otrzymają prawo startu w Że-
glarskiej Lidze Mistrzów (Sailing Champions League) – opowiada Cylupa. 
– Regaty odbywają się na jednakowych jachtach zapewnianych przez 
organizatora, dodatkowo między wyścigami załogi mogą zamieniać się 
jachtami. Taka formuła powoduje, że o zwycięstwie decydują umiejętno-
ści, a nie sprzęt. W pierwszej edycji żeglarze używają floty identycznych 
TOM28 znanych z regat meczowych Polish Match Tour oraz Delphia 24 
One Design. Niemniej już myślimy o kolejnych edycjach, które z pewno-
ścią będą nie mniej emocjonujące. 

Pierwsze trzy kluby Ligi, poza medalami Mistrzostw Polski, otrzymają 
prawo startu w światowych rozgrywkach Sailing Champions League. Że-
glarskie ligi krajowe cieszą się coraz większą popularnością 

Autor: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe

Wyścigi w centrum Świnoujścia
Przed nami kolejna, druga runda rozgrywana w ramach Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Szczecińska ekipa, po pierwszym etapie, zajmuje drugie 
miejsce. Wyprzedza ją drużyna z Giżycka. Na trzecim miejscu jest Sopot.
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ul. Generała Maczka 48/10, tel. 730 708 758, poczta@certusbiuro.pl, www.certusbiuro.pl

NIE MUSISZ ZNAĆ SIĘ NA PODATKACH – MY ROZLICZYMY JE ZA CIEBIE.

Jesteśmy biurem dla ludzi pracujących – możesz się z nami umówić od poniedziałku do soboty 
do godz. 20.00. Załatwiamy za naszych klientów wszystkie formalności w US, ZUS, GUS i innych urzędach; 
przyjeżdżamy po  dokumenty, nie zajmujemy dużo czasu. Pomagamy uzyskać odpowiedzi na nurtujące 
pytania związane z optymalizacją podatkową.

Skontaktuj się z nami jeśli:
∞ planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej,
∞ chcesz zoptymalizować swoje rozliczenia podatkowe
∞ chcesz zaoszczędzić na kosztach obsługi księgowej 
   do 2 tys. zł. rocznie
∞ jesteś niezadowolony ze współpracy 
   lub masz problem w komunikacji z obecną księgową
∞ nie chcesz zawracać sobie głowy rozliczeniem 
   dochodów rocznych



tel: 508 319 188          www.enacademy.pl

Zajęcia prowadzone są
w języku angielskim w miejscu 

wskazanym przez klienta

Szkoła Języków Obcych
ENGLISH ACADEMY

zaprasza na 3-miesięczny,
intensywny kurs

BUSINESS ENGLISH

ACADEMY
ENGLISH

22 godziny konwersacji oraz ćwiczeń z amerykańskim 
native speakerem, dedykowanych dla firm o tematyce 
dostosowywanej indywidualnie 
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r egaty odbędą się już po raz 20. – W dniach 11 i 12 czerwca 
przygotowaliśmy sporo atrakcji, choć oczywiście największą 
będą wyścigi różnych łodzi z paniami na pokładzie – opowiada 
Natalia Maćków z Jacht Klubu AZS Szczecin. – W sobotę i nie-

dzielę zapraszamy na koncerty. Zaczynamy po regatach, które rozegrają 
się na jeziorze w godzinach 11-15. Zapisy do nich prowadzone będą od 
godziny 8 rano. Dodatkową atrakcją będzie wystawa zdjęć pt. „Żeglar-
ki”, na której zobaczymy portrety pływających na przestrzeni lat kobiet. 

Inicjatorem regat i organizatorem jest Grażyna Dudarenko z JK AZS 
Szczecin. Od początku cieszą się one niezmiennym powodzeniem wśród 
żeglarek. 

–Celem organizowanych regat jest zaaktywizowanie do samodzielne-
go żeglowania, a także zachęcenie do uprawiania tego sportu – pod-
sumowuje Maćków. – Załogi są głównie ze szczecińskich jachtklubów 
oraz złożone z ochotniczek, które chcą spróbować żeglarstwa. Nagro-
dy otrzymają wszystkie panie. Już teraz planowane są kolejne edycje. 
Chcielibyśmy rozwinąć szkolenia regatowe dla załóg. To jest teraz jed-
nym z naszych głównych celów. 

Kobiety 
opanują 
Jezioro 
Dąbie

To z pewnością będzie przepiękny jubileusz. Bo czego innego można 
spodziewać się po regatach, w których wystartują wyłącznie 
panie? W dniach 11-12 czerwca odbędą się Damskie Regaty 
o Bukiet Jeziora Dąbie.

Autor: Andrzej Kus / Foto: Marek Wilczek
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Wygrany 
mecz 
o życie

W turnieju Floating Garden Szczecin Open zwyciężył Malcolm 
Kokociński reprezentujący Szwecję, ale bohaterem był Polak 
– Adrian Kaczała. Nie tylko dlatego, że zajął czwarte, 
najwyższe miejsce z naszych reprezentantów. 25-latek 
mieszkający w Binowie pokazał, że golf pomógł mu 
w najtrudniejszej walce – o życie.   

reklama

K ilka lat temu był świetnie zapowiadającym się kolarzem. 
Uczył się w SMS w Świdnicy, do którego uczęszczał w tamtym 
czasie znakomity dzisiaj kolarz – Rafał Majka. Adrian był dwu-
krotnie wicemistrzem Polski juniorów, a mając 19 lat wyjechał 

do Francji razem z bratem Krzysztofem, żeby kontynuować karierę w sil-
nej grupie amatorskiej.

– Po 8 miesiącach przyjechałem na mistrzostwa Polski do Milicza – wspo-
mina Kaczała. – Zdecydowałem się zrobić badanie lekarskie, bo nie czu-
łem się najlepiej. Okazało się, że mam nowotwór jądra, a przerzuty po-
szły na płuca i węzły chłonne.  

Dla wielu taka diagnoza stanowiłaby wyrok, ale Adrian wychowany 
przez sport od razu podjął walkę. 

– Całe życie prowadziłem zdrowy tryb życia, znalazłem też pasję, jaką 
jest golf i dzięki temu zwyciężyłem – mówi.

Kolarstwo jest zbyt trudnym sportem, żeby Adrian po ciężkiej choro-
bie mógł je dalej uprawiać. Kilka tygodni po ostatniej, szóstej dawce 
chemioterapii wyszedł na pole w Binowie. – Pamiętam, że nie miałem 
jeszcze włosów na głowie, ale pojawiło się we mnie wystarczająco dużo 
siły, żeby zacząć pierwsze uderzenia – wspomina dzisiaj z uśmiechem. – 
Wcześniej tylko przyglądałem się w Binowie grającym golfistom.

Adrian w błyskawicznym tempie robił postępy. – Grałem po 10 godzin 
dziennie przez siedem dni w tygodniu. Czasami czułem się jak szalony – 
opowiada. – To był mój sposób na życie, musiałem się pozbierać po tym, 
co mnie spotkało. Wcześniej życie podporządkowałem kolarstwu, nie 
brałem pod uwagę, że nie będę się ścigał i wygrywał. W momencie gdy 

zachorowałem okazało się, że zostałem z niczym, no prawie z niczym. 
Miałem zdaną maturę, ale ciężko mi było podjąć dalszą naukę i zdobyć 
nowy zawód.

Ludziom ze sportową przeszłością łatwiej jest osiągnąć wysoki poziom 
w golfie, co pokazują przypadki Jerzego Dudka czy Mariusza Czerkaw-
skiego. 

Kaczała już w 2012 roku wygrał polski finał turnieju World Amateur Gol-
fers Championship, a rok później to powtórzył. 

Reprezentował Polskę w światowym finale w Durbanie, z którego wspo-
mnienia odżyły kilka tygodniu temu w Binowie, ze względu na... pogodę.
– Wtedy w Durbanie pogoda była jeszcze gorsza niż w Polsce, bo wiatr 
był tak silny, że zwiał mi czapkę z głowy i musiałem ją gonić 200 metrów 
– wspomina Kaczała, który od roku jest już zawodowym graczem.

Wynik osiągnięty w tegorocznym Floating Garden Szczecin Open przy 
wietrze i padającym gradzie, to jego największe osiągnięcie wśród zawo-
dowców. Lepsi byli tylko Szwedzi; Kokociński i Eric Isacsson oraz Amery-
kanin Peter Bronson.

Przed Adrianem kolejne cele – turnieje w Niemczech i Czechach wyższej 
rangi, co za tym idzie lepiej nagradzane. Golf był jego pasją, a teraz stał 
się pracą. Ale najtrudniejszy mecz już za nim – ważne, że zwycięski.

Autor: Jerzy Chwałek / Foto: materiały prasowe
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Sławomir Piński, dyrektor Binowo Golf Club Kamil Chojnicki i Grzegorz Zieliński

Zawodowcy kontra amatorzy

Dwa lata Tokyo

W Szczecinie zakończył się najstarszy, nieprzerwanie organizowany za-
wodowy turniej golfowy w Polsce – Floating Garden Szczecin Open 2016. 
Tegoroczny turniej główny rozgrywany był w bardzo trudnych warun-
kach atmosferycznych. Tradycyjnie rywalizację sportową rozpoczął Pro
-Am, w którym uczestniczyły drużyny czteroosobowe – jeden golfista 
zawodowy i trzech amatorów. Zwyciężyli golfiści w składzie:  Agnieszka 
Ostrowska, Henryk Czaban, Janusz Świtalski prowadzeni przez zawo-
dowca – Szweda Erica Isacssona z Ystad Golf Club. Najlepszym golfistą 
całego turnieju został Malcolm Kokociński.
ad

Tokyo Sushi’n’Grill (Exotic Restaurants) ma już dwa lata. Cieszący się 
ogromną popularnością lokal prowadzony przez Mariusza Łuszczew-
skiego obchodził urodziny z rozmachem. Był tort, pyszne jedzenie i zna-
komici goście. Wśród towarzyszących atrakcji odbył się pokaz Tai Chi 
i konkurs, podczas którego można było wygrać Lexusa na weekend, tor-
by i akcesoria firmy Lexus, voucher na kolację w restauracji i karnet na 
zajęcia z Tai Chi.
ad

Rodzice szczecińskiego rajdowca Jakuba Litwina: Małgorzata 
Serbin i Krzysztof Litwin z Mariuszem Łuszczewskim

Siatkarki Chemika Police, od lewej: Izabela Kowalińska i Agnieszka Bednarek-KaszaGoście i przyjaciele Tokyo

Zawodnicy, od lewej: William Cederlund, Witold Smoniewski, Janusz Morawiak, Jarosław PudowskiZawodnicy. Od lewej: Isaacson Eric, Agnieszka Ostrowska, Janusz Świtalski

Od lewej: Małgorzata i Jan Kozłowscy, Lexus Kozłowski, Anita Agnihotri 
i Mariusz Łuszczewski, Exotic Restaurants - gospodarze urodzin

Zawodnicy. Od lewej: Kamil Tatarczuk, Sławomir Marszałek, Natalia Bussa, Tomasz Chojnakowski

Pokaz Tai Chi ze szkoły QI

fot. materiały własne

fot. Andrzej Szkocki i Dagna DrążkowskaKroniki
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Piotr Garus, prezes Wineland, Izabela Magiera, redaktor naczelna Magazynu Prestiż

Katarzyna Kostecka Wineland, Marcin Jarczyński, Prestiż

Katarzyna Kostecka

Od lewej: Jarosław Zdrojewski, promotor wina w Szczecinie, Tomasz 
Maron, export manager Eastern Europe VSPT Wine GroupOd lewej: Natasza Piątek z gościem Wineland

Od lewej: Natasza Piątek, Dariusz Sipiatowski, wiceprezes, 
Wineland, Marcin Jarczyński, Aneta Dolega, Prestiż

Aleksandra Garus, Piotr Garus, Jarosław Zdrojewski

Prestiżowo na Kameralnej
Jeden z wieczorów redakcja Prestiżu spędziła w kameralnym gronie przy 
ulicy… Kameralnej. Gościliśmy w sklepie Wineland podczas degustacji 
wina, w której brali również udział właściciele firmy. Zostaliśmy powi-
tani lampką wybornego Prosecco. W trakcie degustacji mieliśmy okazję 
zapoznać się z różnymi rodzajami win, zarówno białych, różowych jak 
i czerwonych a także dowiedzieć się wielu tajników dotyczących, hodow-
li i produkcji jak tego alkoholu. Prezentację profesjonalnie i ze znajomo-
ścią rzeczy poprowadziła Katarzyna Kostecka. Jesteśmy pod wrażeniem!
mj

fot. Jarosław Gaszyński

fot. Jarosław Gaszyński Kroniki

Nocna podróż
Wernisaż malarstwa Tomasza Kopcewicza w Open Gallery był częścią 
Nocy Muzeów. Goście wystawy mieli okazję wyruszyć w podróż do wie-
lobarwnego świata rodem z podziemi. Kolorowe płótna przyciągnęły tej 
nocy wiele osób. Wystawa będzie eksponowana do 21 czerwca.
ad

Jonas Mellqvist i Agata Turek, goście galerii 
Alina Ostrowska, kolekcjonerka 
sztuki i Tomasz Kopcewicz

Od lewej: Monika Krupowicz, prof. dr hab. Kamil Kuskowski, dziekan Wydziału 
Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, Tomasz 
Kopcewicz, dr hab. Bartłomiej Otocki, artysta-malarz, wykładowca na AS 

Tomasz Kopcewicz, artysta-malarz i Monika Krupowicz, 
właścicielka Open Gallery, kuratorka wystawy



Hotelowy lifting

Nowy Dom Lekarski

Hotel Radisson Blu przeszedł mały lifting. W ciągu ostatnich kliku lat 
w hotelu przeprowadzone zostały prace renowacyjne uwzględniające 
odnowienie sześć z ośmiu pięter pokoi oraz znajdujący się na jedenastym 
piętrze Copernicus Bar. Ostatnia renowacja nadała nowy, elegancki desi-
gn czwartemu i piątemu piętru hotelowemu. W trakcie prezentowania 
pokoi goście mogli spróbować także nowego menu i specjalnych przeką-
sek przygotowanych na Euro 2016.
ad

W Piastów Office Center otwarto nowy oddział Domu Lekarskiego. Pod-
czas imprezy można było zwiedzić eleganckie wnętrza i stylowe gabine-
ty wyposażone w nowoczesny sprzęt. Goście, wśród których byli spor-
towcy, dziennikarze i politycy, mogli poznać lekarzy, którzy na co dzień 
pracują w Domu Lekarskim oraz skosztować przygotowanego cateringu. 
mj

Krzysztof Rodzoch, prezes Pazim i Wioletta Szczepańska

dr n. med. Małgorzata Paprota i dr n. med. Tomasz Rozpara

Artur Ratuszyński, Kurier Szczeciński

Elżbieta Kościelniak, marketing 
manager (Dom Lekarski)

Dariusz Piotrowski, prezes zarządu (Dom Lekarski)

Od lewej: Wiesław Kartasiński i Paweł Szatkowski, Radisson Blu Hotel, Zbigniew FoltaOd lewej: Krzysztof Gogol, Obserwator Morski, PŻM i Zbigniew Folta, Pazim

Krzysztof Bober, prezes zarządu i Mirosław Grycmacher, wiceprezes

Roman Kulesza i Marta Pihan-
Kulesza, gimnastycy sportowi

Joanna Niespodziańska, Radisson Blu 
Hotel i Marcin Biskupski, Pazim

Marek Kolbowicz, sportowiec

Wioletta Szczepańska, dyrektor 
Generalny Radisson Blu Hotel

fot. Dagna Drążkowska

fot. Dagna Drążkowska102 Kroniki



Bims świętuje

Elektryzujące spotkanie

Firma Bims Plus obchodziła 20 urodziny. Wielka feta odbyła się w Szcze-
cinie. Spotkali się przedstawicieli wszystkich firm współpracujących 
z jubilatem. Były prezentacje, wręczenia nagród i konkursy. Nie zabrakło 
urodzinowego tortu i koncertu zespołu Enej. Goście bawili się prawie do 
białego rana.
ad

Gwiazdą wieczoru był Zbigniew Wodecki Na bankiecie w restauracji Zamkowa 

Od lewej: Szczepan Cichowski (LG), Sławomir Ways (Konferansjer)

Artur Jakonis (Rehau)

Zespół Enej wraz gospodarzami

Sebastian Roszak (TECE)

Michał Frankowicz (Tweetop)

Paweł Chojnacki (Geberit), dalej klienci Mirosław Lesiński (Santech) 
z żoną Elżbietą Lesińską, Robert Lewandowski (Santech)

Partnerzy firmy Bims

Od lewej: Adam Grochulski z dziennikarką Joanną Osińską oraz Tomasz Pieńkowski, prezes SEP

fot. Łukasz Sakowski

fot. Dagna Drążkowska

Z okazji 70-lecia powstania oddziału szczecińskiego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich zorganizowano huczną imprezę. Spotkanie odbyło 
się w dostojnych murach Zamku Książąt Pomorskich na Sali Bogusława, 
a gwiazdą wieczór był Zbigniew Wodecki. Imprezie towarzyszył bankiet  
zorganizowany przez restaurację Zamkową. 
im
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Szczecinianki najlepsze
Znamy nazwiska laureatek plebiscytu Szczecinianka Roku 2015. Na 
dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie spotkały się wszystkie 
panie nominowane do tego tytułu. Zaszczytny tytuł Szczecinianki Roku 
przypadł w tym roku pani Barbrze Igielskiej, dyrektorce Zamku Książąt 
Pomorskich, pomysłodawczyni jednej z największych po 1959 roku mo-
dernizacji Zamku. Po raz drugi przyznano także nagrodę w kategorii Eko 
Szczecinianka Roku. Została nią Marzena Białowolska, prezeska Fundacji 
Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Dzika Ostoja”. Kapituła po raz pierwszy przy-
znała dwa specjalne wyróżnienia. Przypadły one dwóm paniom, szcze-
gólnie zasłużonym „dla trudnej i niewdzięcznej materii – edukacji”: prof. 
Ewie Kołodziejek, propagatorce poprawnej polszczyzny, oraz Joannie Tyl-
kowskiej – Drożdż, primadonnie szczecińskiej Opery na Zamku.
ad

Od lewej: Jolanta Tylkowska – Drożdż, primadonna Opery Na Zamku, 
Barbara Igielska, dyrektor Zamku, Szczecinianka 2015

Od lewej: Dorota Korczyńska, Szczeciniaka 2012, Jolanta 
Kowalewska, dziennikarka Gazety Wyborczej

Paulina Ratajczak,  Galeria Tworzę Się! z partneremDr Beata Bugajska, Szczecinianka 2014
Marzena Białowolska, prezes Fundacji Na 
Rzecz Dzikich Zwierząt „Dzika Ostoja”

fot. Dagna Drążkowska

fot. Włodzimierz Piątek 104 Kroniki

Otwarcie Storrady
Storrady Park Office oficjalnie otwarte. Tort kroili państwo Strojny, in-
westorzy projektu, którzy zajęli się renowacją XIX wiecznej elektrowni 
stojącej u podnóża Wałów Chrobrego i przystosowaniem jej na pomiesz-
czenia biurowe. Na bankiecie bawili się biznesmeni, bankowcy, lekarze, 
pojawił się sam prezydent Szczecina. O podniebienia gości zadbało Exo-
tic Restaurants
ad

Od lewej: Michał Hamera, Coaching4 i Mariusz Łuszczewski, Exotic Restaurants Od lewej: Inwestorzy Beata i Jerzy Strojny, Gryf Strojny oraz Piotr Krzystek, prezydent Szczecina

Przedstawiciele BZ WBK: Marcin Kaczyński dyrektor 
bankowości korporacyjnej i Magdalena Mazurek-IwinReprezentacja Kinnarps Polska: Monika Pietrzak i Michał Ross



Kameralne otwarcie

Mercedes podbija Gorzów

W kameralnym gronie rodziny, przyjaciół i współpracowników dr Tomasz 
Hamera świetował otwarcie nowego gabinetu medycyny estetycznej. 
Znakomity lekarz wprowadził się do świeżo oddanego biurowca Storra-
da z kutego rozciąga się przepiękny widok na Odrę. Znany ze swojego 
poczucia humoru bohater imprezy zabawiał swoich gości przez cały wie-
czór.
ad

W Gorzowie Wielkopolskim powstał autoryzowany serwis samochodów 
ciężarowych Mercedes-Benz oraz Fuso. Obiekt należy do Grupy Mojsiuk 
– jest to już trzecia lokalizacja po Szczecinie i Starych Bielicach. Otwarcie 
serwisu odbyło się z wielką pompą. Na powierzchni 1863m2 spotkał się 
tłum gości. Były prezentacje, przemówienia, rozmowy i na deser koncert 
Patrycji Markowskiej z zespołem.
ad

Od lewej: Przemysław i Beata Pietrzak, Kancelaria P&P, 
Dr Tomasz Hamera z żoną Izabelą oraz synem Dawidem 

Zespół operacyjny od lewej: Monika Greczan, Izabela i Tomasz Hamera, Edyta Ułan, Olga Łojek

Zespól Mercedes-Benz Mojsiuk w komplecie

Dorota Jackowska (asystentka Dr Hamery)

Od lewej: Tadeusz Kurowski, Kazimierz Mojsiuk, Irena Mojsiuk, Hanna Mojsiuk
Kazimierz Mojsiuk, właściciel 
Mercedes-Benz Mojsiuk

Od lewej: Dr Artur Śliwiński (AMC Art 
Medical Center) oraz dr Tomasz Hamera

fot. materiały własne
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Patrycja Markowska z zespołem
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Nowe atelier Fanfaronady
Fanfaronada to jedna z najpopularniejszych szczecińskich marek odzie-
żowych i jedna z najdłużej działających w Polce. Ubrania dla pań, które 
wychodzą spod igły projektantki marki Darii Salamon są ponadczasowe 
i doskonałej jakości, jak chociażby słynne tiulowe spódnice, charakte-
rystyczne dla Fanfaronady. Firma na otwarcie swojego nowego atelier 
zaprosiła przyjaciół i stałych klientów. Było wino i smaczne przekąski, 
a także specjalne rabaty dla gości.
ad

Jedna z klientek
Maszyny do szycia spod których wychodzą 
słynne ubrania Fanfaronady

Od lewej; Magdalena Czarnecka, właścicielka marki biżuterii 
twojeph i Daria Salamon, właścicielka Fanfaronady

Słynne tiulowe spódnice to wizytówka marki



Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
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KANCELARIE PRAWNE

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

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

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

AGMED, ul. Grafitowa 4 i Graniczna 24 
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1 
Centrum Opieki Stomatologicznej 
Wejt & Tawakol, ul. E. Plater 18
Centrum Ortopedii i Rehabilitacji, ul. Modra 86A 
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus, ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18 
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1 i ul. Felczaka 18A
DermaDent, ul. Kazimierza Królewicza 2L/1
Dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
Dr Hamera, Storrady-Świętosławy 1c
Dr Osadowska, al. Piastów 30 
Engel&Hajdasz Ginekologia, ul. 5-go Lipca 3/1
Estedent, ul. Mickiewicza 49A 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18
Gabinety Grzeszewscy, ul. Duńska 96/LU1
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10 i ul. Czwartaków 3 
Klinika Stomatologiczna Koryzna, ul. Sienna 4/1
Klinika Zawodny, ul. Ku Słońcu 58
Kolmed, ul. Mazurska 7
Laser, ul. E. Gierczak 38/8 
Laser Medi – Derm, ul. Kasprzaka 2c 
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38
Masi, ul. Wielka Odrzańska 30
Medentes, ul. Bandurskiego 98 i Przecław 93E 
Mediklinika, ul. Mickiewicza 55 
Medicus, pl. Zwycięstwa 1 
Mediroy Klinika Stomatologiczna, ul. Górna 18/LU2
Optegra, ul. Mickiewicza 140 
Orto – Magic, ul. Zaciszna 22
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, ul. Ogińskiego 12  
Perładent – Gabinet Stomatologiczny, ul. P. Wielkopolskich 4C 
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C 
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2 
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna, al. W. Polskiego 43/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2 
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny, ul. B. Krzywoustego 19/5 
Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10 
Stomatologia Mierzyn, ul. Welecka 38
Stomatologia Mikroskopowa, ul. Żołnierska 13A/1
VitaDent Centrum Stomatologiczne, ul. Modra 122/1

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

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

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

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






