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a mądra dla głupich, 
a dla mądrych zbyt 
głupia (…) Za gruba 
dla chudych, a dla 
grubych za chuda. Zbyt szczecińska 

dla Warszawy, a dla Szczecina zbyt warszawska…” Tak, 
to tekst Katarzyny Nosowskiej. Naszej Kaśki ze Szczeci-
na. Pamiętam jej debiut w Słowianinie, miałam wtedy 
może 14 lat. Nie wiedziałam kim jest. Wyszła na scenę, 
nieśmiała, skromna w swetrze do kolan. Zaczęła śpie-
wać, a publiczność oszalała.

Wokalistka, ikona i genialna tekściara. To, że powinna 
być na okładce Prestiżu było oczywiste od zawsze. Wy-
wiad jest mocny. Zresztą nie mógł być inny, bo artystka 
zarówno w życiu jak i na scenie oddaje całą siebie. Pew-
nie dlatego, na wywiady decyduje się nieczęsto. Nie 
trzeba jej lubić, trudno nie szanować, warto posłuchać. 
I koniecznie przeczytać rozmowę, na którą specjalnie 
dla Prestiżu namówiła ją Monika Petryczko.

Jest karnawał. Czas zabawy i lekkiego hedonizmu. 
Mamy także święto zakochanych zwane popularnie Wa-
lentynkami. Dlatego też na dalszych stronach jesteśmy 

nieco … frywolni. Specjalista od kul-
tury Daniel Źródlewski napisał tekst 
o afrodyzjakach, dziennikarz (zazwy-
czaj sportowy) Jerzy Chwałek zagłę-

bił się w meandrach tańca i kabaretu, a Aneta Dolega 
dostarczyła nam silnych wizualnych wzruszeń przygo-
towując materiał o jednym z najgorętszych duetów fo-
tograficznych w modzie: Remiku Kozdrze i Kasi Baczu-
lis, którzy słowo „nagość” odmieniają przez wszystkie 
przypadki. To wspaniały duet ze Szczecina, który krok 
po kroku zmierza w kierunku drzwi z napisem „wielka 
kariera”. Będziemy uważnie ich obserwować, bo na 
pewno będzie o nich głośno na świecie. Namawiam 
także do przejrzenia działu motoryzacja, w którym 
królują Porsche 911 turbo i piękny, zabytkowy Jaguar 
E- Type. Na deser zachęcam do przeczytania wywiadu 
z przewodnikiem, podróżnikiem Maciejem Dobromil-
skim. Przekraczał granice tysiące razy w czasach, kie-
dy paszport był mrocznym przedmiotem pożądania, 
a „żelazna kurtyna” faktem. Władza go nie tykała, bo… 
wracał. Niesamowita postać.

Izabela Magiera – Jarzembek

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
Wydawnictwo prestiż
e-mail: redakcja@eprestiz.pl
www.magazynprestiz.com.pl

Redaktor naczelna: 
Izabela Magiera - Jarzembek
Redakcja: aneta Dolega, 
Jerzy chwałek

Dział foto: Adam Fedorowicz, 
Włodzimierz piątek, Jarosław Gaszyński
Felietoniści: Joanna Osińska, krzysztof bobala, 
szymon kaczmarek, Dariusz staniewski, 
michał stankiewicz, mateusz kusznierewicz
Współpraca: Daria prochenka, panna lu, 
Dorota kościukiewicz - markowska, Daniel Źródlewski, 
Rafał podraza, katarzyna Daria - stawczyk, Grzegorz Dolniak
Skład gazety: maciej Jurkiewicz www.produktart.com.pl

Wydawca: Wydawnictwo prestiż, 
ul. starzyńskiego 3-4, 70-506 szczecin, 
tel.: 91 434 27 55
Reklama i Marketing: konrad kupis (szef działu)
tel.: 733 790 590, tel.: 537 790 590
Redakcja nie odpowiada za treść reklam.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i redagowania treści redakcyjnych.
Drukarnia: Drukarnia kadruk s.c.

od naczelnej4 

"z

rozwiązanie KonKUrSów





49

20

30

28

14

Maciej Dobromilski
O podróżowaniu w PRL-u

KOZDRA 
& BACZULIS
Skazani 
na sukces

KOCHAJMY SIĘ!
Afrodyzjaki, 
perfumy, 
gadżety

Specjalnie dla Prestiżu

KATARZYNA 
NOSOWSKA

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY    nr 02 | 68 | LUTY 2014 r.    www.prestizszczecin.pl

www.artmedicalcenter.eu

nr. 02 (2014 r.)
www.magazynprestiz.com.pl

4      Słowo od naczelnej

Felieton
8       Rozmowy w pociągu 
          – pisze Joanna Osińska
9      Nowe miejsca

Felieton
10   Krzywym okiem pisze:
         Michał Stankiewicz
         Dariusz Staniewski

WYDARZeniA
12   Food No Bombs Szczecin
         I wójt może być stylowy
         Dziewczyny z Kamienia
         Sukienka, kolacja i trening

teMAt Z oKŁADKi
14   Katarzyna Nosowska. 
         Walczę o przestrzeń dla siebie

lUDZie
20   Kozdra & Baczulis. 
         Życie na dwa obiektywy

PoDRÓŻe
24   Podróżnik to brzmi dumnie!

Na okładce: 
katarzyna nosowska
foto: anna Głuszko - smolik

spis treści6 

KUltURA
61    Prestiżowe książki
62    Podróżowanie jest jak 
          studiowanie filozofii
64    Koci tydzień
          Gwiazdy na rozgrzewkę
64    Akustyczeń lutuje
          Biznes Sztuka & Szczecin
66    Napój miłosny
          Człowiek z gitarą
69    Prestiżowe imprezy

Felieton
71    Maksyma zwycięstwa.
          – pisze Krzysztof Bobala

SPoRt
72    Piłka ręczna jest
          (piękną) kobietą

BiZneS
74    Regionalna, 
          międzynarodowa telewizja
76    Interaktywna gra 
          symulacyjna
77    Zmiany w podatku

78 KRONIKI

MotoRYZACJA
28   Czym jeżdżę? 
         Porsche 911 Turbo S
30   Najpiękniejszy samochód świata

WAlentYnKi
32   Zapach pożądania
36   Przystawka miłosna

StYl ŻYCiA
38   Life is cabaret!

ZDRoWie i URoDA
40   Wiele metod jeden cel 
         – piękne ciało!
42   Karmić czy nie karmić piersią?
44   Te cudowne pijawki
46   Magiczna szczotka
47   Metoda na ciało

MoDA
49   Dwie siostry, dwie twarze
53   Bosski pejzaż
56   Łowcy stylu

Felieton
58    Szynka w podziemiu 
          – pisze Szymon Kaczmarek



49



felieton8 

 G
ra

fik
a:

 Iw
on

a 
D

rą
żk

ie
w

ic
z 

/ 
ID

 G
al

le
ri

a

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

…a jeśli 
wreszcie 

coś poczujesz?

ażda podróż jest niezwykła, ale ta należy do ka-
tegorii jeszcze bardziej wyjątkowych. To był męż-
czyzna. Dojrzały, rozsądny i doświadczony. Mądry. 
Opowiadał … i nagle padło to pytanie. Co mi pani 
radzi? Pytam, bo ufam, nie wiem czemu, ale tak. 
Dodał zdecydowanie. Jeśli nie zapytam, boję się, 

że stracę szansę na prawdziwą, głęboką, właśnie tą…
 – Miłość? Przerwałam… Proszę! Nie nadaję się na doradcę w tej 

dziedzinie. Dodałam rozpaczliwie. Poza tym nie wiem, czy ludzie 
wciąż chcą o tym czytać. Zgodził się pan przecież na opisanie tej 
pięknej historii, ale nie było mowy o „doradztwie”. Uśmiechnęłam 
się. Tyle jest nieudanych uczuć. Sama jestem zmęczona. Tak chyba 
wygląda życie. Szczęściarze, którym udało się znaleźć bratnią duszę, 
a i oni miewają wzloty i upadki. Historia mojego bohatera, a właści-
wie jego podejście, wydawały mi się mocno niestatystyczne. Faceci 
w tzw. dojrzałym wieku, kiedy tylko poczują drgnienie serca rzucają 
swoje dotychczasowe życie, jak gdyby nic się nie wydarzyło przez 
ostatnie 20-30 lat. Nieważne dzieci, żona, kredyty, majątek, wspólne 
dobre i złe dni – tylko fetysz nowej miłości. Nieważne jak długo bę-
dzie trwać zauroczenie. Liczy się tylko – znów to poczułem! Jestem 
młodszy, jeszcze tyle mogę, a już zrezygnowałem. Przecież mam 
prawo do szczęścia! Tłumaczą sobie zwykle desperaci, których 
nagle ślepe uczucie wyniosło na falę. Zapominają, że za chwilę ta 
sama fala, takim samym gładkim ruchem jak ten, którym popłynęli 
w górę, rzuci ich w morską otchłań, przemieli i wyrzuci jak rozbitków 
na kamienisty brzeg. Mój bohater wiedział o tym. Cierpiał. Miał łzy 
w oczach, ale nie płakał. Bał się swoich myśli i marzeń, które odżyły. 
Od bardzo konkretnego czasu nie był już mężem, ale był z kobietą. 
Długo. I nagle to spotkanie, które mogło zmienić jego poukładane 
życie w ekscytujący związek, taki jakiego każdy z nas pragnie i szu-
ka nie dając sobie specjalnie szans na zwycięstwo. – Kiedy Ona do 
mnie mówi… opowiadał ze szklistymi oczami, jest tyle ciepła w każ-
dym słowie. Kiedy patrzy, jest tyle dobra w tym spojrzeniu. Żaden 
jej gest nie jest ruchem egoisty. Kiedy mówi, to przypomina mi, że 
jeszcze istnieje piękny język polski. Kiedy się porusza, to wiem, że 

jest kobietą, a nie biznesem w spódnicy. Brzmienie jej głosu koi 
wszystko, co jest cierniem w mojej głowie i pamięci. Ona jest i ni-
czego ode mnie nie chce. Ale wie pani w jaki sposób Ona jest?! 
Normalnie, prawie niezauważalnie. Jej obecność nie waży, nie prze-
szkadza, nie rani. A ja przy niej jestem ”tak samo lekko”. Wreszcie 
bez bólu, bez nudy i zrezygnowania z siebie. To radość, wolność, 
prawda o tym, co w nas najlepsze. -Dlaczego pyta mnie Pan o radę? 
Ktoś, kto tak mówi o kobiecie jest zakochanym mężczyzną. Powi-
nien pan wiedzieć, co zrobić… – Widzi pani – za oknem pada śnieg. 
Gładko kładzie się bielą na ziemi. Jest czysty, dopóki ktoś nie odbije 
na nim swojej obecności. Myślę, że podobnie jest z naszą duszą 
i sercem. Moje są tak podeptane, że nie wiem, czy zdołam wywołać 
w sobie taką oczyszczającą zimę, od której znów lekko mógłbym 
przechodzić przez wiosnę, lato, jesień dostrzegając zmieniające się 
kolory i temperaturę powietrza. Zapomniałem, że ciepło majowe-
go słońca może być takie niezwykle, że istnieje zapach każdej pory 
roku. Chcę być dla tej kobiety, jak Ona na to zasługuje. Wiem, że 
potrafię, ale potrzebuję czasu. Wiem też, że osoba, z którą jestem, 
od dawna nie ma już dla mnie miłości. To przyzwyczajenie, wspól-
nota, rodzaj wygody. Poukładane życie. Marzyłem, by się zakochała 
i odeszła, żeby była szczęśliwa. Zostałbym sam, ale mniej samotny, 
ze świadomością, że przynajmniej jednemu z nas udało się wyrwać 
z uczuciowej próżni. Tymczasem to mi przytrafia się miłość. To ja 
muszę zdecydować.

 – Wiele razy to mówiłam, ale w tej sytuacji warto powtórzyć zda-
nie: ludzie nie pojawiają się na naszej życiowej drodze bez powo-
du. Proszę to przemyśleć i nie zapominać o tym, co już pan przeżył 
i komu te radości i smutki zawdzięcza. Wtedy łatwiej zrobi pan ra-
chunek i może podejmie decyzję…

Wtedy, w tym pociągu spotkałam mężczyznę, który mógł za-
mknąć jedne drzwi nie przycinając nikomu palców i otworzyć dru-
gie gładkim ruchem jak do raju. Miał klasę i niezwykłą wrażliwość. 
Bóg Jeden wie, co zrobił. Mam tylko nadzieję, że jest szczęśliwy, bo 
na to zasługiwał.

Joanna Osińska
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Nowoczesny wystrój w skandy-
nawskim stylu, autorska kuch-
nia opierająca się na lokalnych 
produktach i idei slow food, 
desery i ciasta przygotowywane 
na miejscu oraz kawy parzone 
metodami alternatywnymi, po-
chodzące z najodleglejszych 
regionów świata, to tylko część 
propozycji. W menu możemy 
odnaleźć dania ze świeżych ryb, 
mięsa, nietuzinkowe sałatki czy 
makarony własnej produkcji. 
W bliskiej przyszłości w planach 
organizacje eventów kulinar-
nych i kawowych.
Szczecin, ul. Śląska 12/1

Zachodniopomorskie Centrum 
Rehabilitacji to nowe miejsce 
na poprawienie kondycji zdro-
wotnej organizmu. Lux Medica 
jest najbardziej zaawansowaną 
technologicznie placówką reha-
bilitacyjną na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. 
Wyposażona w najnowocze-
śniejszy sprzęt medyczny, speł-
nia standardy bezpieczeństwa 
oraz zatrudnia  wykwalifikowany 
personel. Oferuje usługi z za-
kresu fizykoterapii, kinezyterapii, 
pracy indywidualnej z pacjen-
tem oraz terapii manualnej. 
Mierzyn, ul. Welecka 38 

Pierwsze miejsce w Szczecinie 
z czeską kuchnią. Duża, przy-
jemna przestrzeń, folklorystycz-
ny klimat, w tle ciche czeskie 
nuty. W karcie tradycyjnie, po 
czesku, golonka, kapusta za-
smażana oraz… czeskie piwo. 
W planach są również wieczory 
z muzyką na żywo i największy-
mi hitami, oczywiście czeskimi. 
W Hospudce nie zapomniano 
o najmłodszych. Kącik dla dzie-
ci z zabawkami i maskotkami 
przedstawiającymi niegdyś naj-
popularniejsze czeskie zwierząt-
ko – Krecika.
Szczecin, ul. Kaszubska 12

Nowe Centrum Dermatologii 
i Stomatologii zlokalizowane 
w Śródmieściu w  zielonej części 
miasta. Miejsce, w którym moż-
na zadbać o zdrowie i piękny 
wygląd. Pierwsze w Szczecinie 
centrum oferujące pełny zakres 
usług stomatologicznych oraz 
dermatologicznych. Klinika ofe-
ruje usługi z zakresu implantolo-
gii, ortodoncji, stomatologii mi-
kroskopowej i estetycznej oraz 
onkologii skóry, dermatochirur-
gii, laseroterapii a także derma-
tologii estetycznej. 
Szczecin, ul. Kazimierza 
Królewicza 2L

Pasja Fabryka 
Smaku

Lux 
Medica

HospudkaDerma 
Dent

R E K L A M A

nowe miejsca 9 

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

OD PONAD 30 LAT ŚWIADCZYMY USŁUGI
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 

W PEŁNYM ZAKRESIE STOMATOLOGII 
DLA DOROSŁYCH I DZIECI.



Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachod-
niego Business Club Szczecin uroczyście wręczyło swoje doroczne 
nagrody – Koniki Morskie. Dostały je m.in. wodociągi szczecińskie 
i miasto Gryfino. Wg informacji samego BCS – liczy 70 członków, 
z czego 28 to osoby fizyczne, a 42 firmy. Konika Morskiego, który 
wręczany jest od 2007 roku odebrała do tej pory blisko połowa firm 
zrzeszonych w BSC. Druga połowa musi jeszcze chwilę poczekać. 
My już gratulujemy!

Ulicy Mieczysława F. Rakowskiego domaga się szczecińskie 
SLD. Powód: jako wicepremier w rządzie Jaruzelskiego zgodził 
się na powołanie Uniwersytetu Szczecińskiego. Zastanawia jed-
nak, czemu np. nie Józefa Stalina (zabiegał, by Szczecin był pol-
ski) albo Władysława Gomułki (podpisał układ graniczny z RFN). 
Przecież większe mieli zasługi. A może najprościej byłoby – ulica 
Leszka Millera?

Grzegorz Huszcz został prezesem Szczecińskiego Parku Przemy-
słowego, państwowej spółki, która zarządza terenami po upadłej 
stoczni szczecińskiej. Do parku ma też trafiać majątek postocz-
niowy, m.in. po to by wskrzesać tą branżę. Ten sam Huszcz ponad 
dekadę temu był wiceprezesem i udziałowcem upadłej, a następ-
nie znacjonalizowanej stoczni. Po upadku bezskutecznie starał się 
o odzyskanie kontroli nad firmą. No i udało się. Może inaczej niż 
planował, ale jednak.

Były pacjent ze szpitala na Pomorzanach domaga się odszkodo-
wania za udzielenie mu namaszczenia chorych kiedy znajdował się 

w śpiączce. Po wieloinstancyjnej batalii – sąd przyznał, że doszło do 
naruszenia jego wolności sumienia, bo nie zapytano go o zgodę. 
Odszkodowania (chciał 90 tysięcy złotych) jednak mu nie przyznał, 
bo pacjent nie wykazał czy i jakich konkretnie szkód doznał wskutek 
namaszczenia. A mógł np. zwariować, co mogło skutkować korzy-
staniem z porad drogiego psychiatry. Możliwości jest wiele. W koń-
cu mamy proces w prawdziwie amerykańskim stylu.

Podniosłe tematy nieustannie zaprzątają uwagę opinii publicz-
nej. Po „genderyzacji“ media zdominował „spór owsiakowy“. Ostro 
ścierają się fundamentaliści – zwolennicy i przeciwnicy WOŚP. Szko-
da tylko, że w politykę i całą tą zabawę wdał się też sam Owsiak. Ale 
wkrótce i tak zdetronizuje go niezniszczalny Antoni Macierewicz, 
ikona współczesnej popkultury. Tym razem kampanię promocyjną 
pod hasłem komisji śledczej, z której nic nie wyniknie szykują mu 
koledzy z Twojego Ruchu.

Blisko 300 samorządowców zebrało się w Teatrze Polskim 
z okazji 15 lecia reformy samorządowej. Urzędnicy przemawiali 
i wspominali „pionierskie“ czasy końca lat 90. Jak to pierwsi mar-
szałkowie i starostowie niczym bohaterscy szeryfowie na Dzikim 
Zachodzie wprowadzali porządek i ład w całym regionie. A jakie 
niebezpieczeństwa na nich czyhały! Jak wspominał pierwszy mar-
szałek województwa Zbigniew Zychowicz – przede wszystkim było 
za mało urzędników. Na szczęście złe czasy minęły. Dzisiaj serce 
rośnie na widok potężnej kadry. I dobrze, że powstanie w końcu 
hala widowiskowo sportowa w Szczecinie. Będzie gdzie zrobić 
galę 30 lecia.
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Michał Stankiewicz
Michał Stankiewicz, od 1999 r. związany z Rzeczpospolitą. Pracował także w Gazecie Wyborczej, TVP, TVN 

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

dobrej muzyki oraz psów rasy bokser.



Niewykluczone, że koło nosa przeleci nam ważna inwestycja 
w regionie - fabryka aut dostawczych Volkswagena w Stargardzie 
Szczecińskim. Według niemieckich mediów koncern ma bardziej 
ochotę na Wielkopolskę. Fatum jakieś nad nami wisi, czy cuś? Żyła 
jakaś wodna płynie pod regionem, albo ktoś klątwę rzucił? Jak 
u króla Midasa, tylko w drugą stronę. Czego się nie dotkniemy, to 
wszystko zamienia się, zamiast w złoto, to w (piiiiiiiiiiiii).

Pół roku po remoncie na ścianach najnowszej szczecińskiej 
galerii sztuki nowoczesnej - Trafostacji pojawiły się plamy wilgoci 
i grzyb. Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ulicy 
Św. Ducha kosztowała 15 milionów złotych. A tu taki numer! Ale jest 
pewna propozycja: nie walczmy z wilgocią i grzybem. Ostatecznie 
one również tworzą pewnego rodzaju kompozycje plastyczne, któ-
re przecież można podciągnąć pod sztukę nowoczesną. Trafostacja 
może zostać prekursorem nowego kierunku w sztuce tzw. „prymity-
wizmu naturalno - ekologicznego, czyli freski wodno - grzybiczne”. 
Ale brzmi! Amerykanie będą wściekli, że to nie oni wymyślili.

Znowu ktoś ze Szczecina wygrał kilka „baniek” - prawie 5 mi-
lionów złotych w losowaniu Lotto. Kupił los na „chybił trafił” i już. 
Ponawiam swoje pytanie do losu i Niebios: dlaczego to znowu nie 
ja?! No dlaczego?! Ile można jeść suchy makaron i ziemniaki w łu-
pinach? Też chciałbym spróbować trufli i homara, pojeździć ferrari, 
być masowanym przez Miss Universum na Malediwach i móc po-
wiedzieć Kulczykowi: może Ci pożyczyć kilka złotych? 

Mieszkańcy Polic, po raz kolejny zorganizowali imprezę „Zabierz 
swoją starą”. I nie chodzi tu o matkę, żonę, kochankę, czy też np. 
sprzęty AGD - pralkę, kuchenkę, lodówkę itp. Chodziło o usycha-

jące bożonarodzeniowe choinki, które grupowo spalili zamiast wy-
rzucić je na śmietnik. Zabawa była podobno boska. Spalono 150 
drzewek. Zawiódł tylko lokalny fakir, który miał chodzić boso po 
ognisku i rozpalonych węglach. Podobno gdzieś zabalował i nad-
użył jakiejś nalewki. Twierdził potem, że oczywiście czuje żar i go 
pali. Ale w trzewiach i ta, no, „rura”.

Zachodniopomorscy wytwórcy żywności promowali się w Berli-
nie na tegorocznych targach Grüne Woche - największej na świecie 
imprezie branży rolniczej. Na stoiskach pojawiły się m.in. grzyby ma-
rynowane z szyszką, pstrąg wędzony, Miody Przelewickie i Pierniki 
Szczecińskie.. A dlaczego nie wrócić do regionalnego przysmaku 
wszechczasów - paprykarza szczecińskiego? To wypromować! Ale 
byłaby zabawa jak Niemcy próbowaliby wymówić tę nazwę.

W nowej Filharmonii Szczecińskiej odbyły się próby akustyczne. 
Sprawdzano czy sala koncertowa będzie dobrze brzmieć. W jaki spo-
sób? Na scenie stał akustyk, który cicho coś mówił. Osoba w ostat-
nim rzędzie miała powiedzieć jakie słowa wypowiedziano. Podobno 
usłyszała dobrze - że w damskiej ubikacji ktoś napisał „kaowiec jest 
gupi”. Nowa filharmonia ma być gotowa w maju tego roku. Sezon 
otworzy we wrześniu IX Symfonia Ludwiga van Beethovena..

Szczecin ma kolejnego - 15 konsula honorowego. Tym razem z Fin-
landii. Został nim dr Adolf Wysocki - człowiek bardzo znany w branży 
morskiej w kraju i na świecie. I świetnie, że mamy konsula Finlandii. Bo 
jak na razie chyba jedynym słowem jakie dobrze znamy po fińsku, to 
Nokia. Szkoda tylko, że toast inaugurujący działalność konsula wznie-
siono szampanem. Aż się prosiło o inny trunek, o nazwie adekwatnej 
do kraju nowej placówki dyplomatycznej w grodzie Gryfa.

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

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

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



rzewrotnie uważa, że szata nie zdobi 
człowieka. Niby lubi modę, ale prze-

sadnie się nią nie interesuje – wójt Gminy 
Kołbaskowo Małgorzata Schwarz łamie 
wizerunkowy stereotyp urzędnika. 

W pracy reprezentuje osobę, która zo-
stała obdarzona zaufaniem społecznym, 
stąd przekonanie, że mieszkańcy oczekują 
również w tym zakresie profesjonalizmu.

 – Często udzielam wywiadów do róż-
nych gazet, czy zamawiam jako wójt ar-
tykuły promujące Gminę. Jestem wtedy 
proszona o przesłanie zdjęcia, stąd ta 
sesja – wyznaje wójt Gminy Kołbaskowo, 
Małgorzata Schwarz.

Jej strój na “co dzień” to praca, często 
do późnych godzin wieczornych. Dlatego 
stara się, żeby był na tyle wygodny, by po-
zwolił przeżyć dzień a jednocześnie pod-
kreślał piastowane przez nią stanowisko. 
Ubiór musi być dostosowany do powagi 
urzędu który reprezentuje, ale powinna się 
czuć w nim dobrze. 

 – Ubiór może podkreślić osobowość, 
ale nie może jej zdominować, czy przytło-
czyć. – przekonuje pani wójt. 

Jak na „takiego” wójta reagują intere-
sanci? 

– Nie ubieram się tak, by kogokolwiek 
onieśmielać wyglądem. To co dla interesan-
ta jest istotne, to raczej otwartość i łatwość 
w kontaktach, komunikatywność. Dla mnie 
to też jest najważniejsze.                            kds

Food not Bombs 
Szczecin

edzenie zamiast bomb – społecz-
na inicjatywa rozdawania cie-

płych posiłków w okresie zimowym 
działa w Szczecinie. Wszystko za spra-
wą grupy młodych szczecinian, którzy  
na własną rękę organizują akcję w na-
szym mieście. W każdą niedzielę o godzi-
nie 16 przy przejściu podziemnym na Ul. 
Rajskiego można liczyć na gorący posiłek 
i herbatę.

Kolektyw Jedzenie Zamiast Bomb to 
grupa młodych szczecinian. Są wśród nich 
członkowie szczecińskiej Federacji Anarchi-
stycznej i szczecińskiej inicjatywy na rzecz 
zwierząt BASTA. Połączyła ich idea mię-
dzyludzkiej solidarności. Gotują u siebie 
w domach, za własne pieniądze oraz te ze-
brane podczas cotygodniowej akcji. Chleb 
dostają od zaprzyjaźnionej piekarni, a owo-
ce i warzywa od sprzedawców na rynku.  
Z tych produktów przyrządzają wegańskie 
lub wegetariańskie dania. Ciepłe posiłki 
trafiają do żołądków potrzebujących szcze-
cinian, których co tydzień przybywa zwłasz-
cza w okresie zimowym. Działacze nie szu-
kają sponsorów, jedynie osób chętnych do 
pomocy przy rozdawaniu jedzenia oraz do-
broczyńców przynoszących kaszę, ryż, ma-
karony lub inne produkty wegetariańskie 
i wegańskie. Food not Bombs przeciwsta-
wia się wyzyskowi zwierząt. 

– Chętnych na ciepły obiad w środku 
zimy nie brakuje. Dopiero będąc tu można 
na własne oczy przekonać się, jak wielu jest 
potrzebujących. Widzimy szczerą wdzięcz-

j
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ność w ich oczach i to daje nam siłę, żeby 
poświęcić swój czas. – mówi studentka Iga 
Dyszyńska, uczestniczka akcji.

Akcja powstała w latach 80. XX wieku z ini-
cjatywy działaczy ruchu anarchistycznego  
i działaczy antywojennych. Ideą jest 
zwrócenie uwagi na problem głodu, 
nawet w krajach najbogatszych, gdzie 
pieniądze marnowane są na zbrojenia. 
Działacze sprzeciwiają się konsump-
cyjnemu stylowi życia, który wiążę się  
z nadprodukcją i marnowaniem żywności. 
Akcja od dwunastu lat praktykowana jest 
w Szczecinie i na terenie całego kraju.

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

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



Dziewczyny 
z Kamienia

Sukienka, kolacja 
i trening

a sumę 940 złotych została zlicyto-
wana czerwona koktajlowa sukienka 

autorstwa Sylwii Majdan. Szczecińska pro-
jektantka podarowała ją na aukcję Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

– Ta sukienka jest mi szczególnie bliska, 
mam do niej ogromny sentyment – mówiła 
projektantka jeszcze przed licytacją. – Czer-
wony kolor symbolizuje miłość i nadzieję. 
Uważam, że warto się podzielić sercem 
i energią, żeby komuś pomóc.

Kreacja projektantki jest wyjątkowa z jesz-
cze innego powodu – to część kolekcji którą 
projektantka pokazała na Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi w ramach pracy dyplo-
mowej.

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
wsparli w tym roku, m.in. senator Norbert 
Obrycki, który ufundował jednodniową 
wycieczkę do stolicy ze zwiedzaniem Par-
lamentu, tyczkarka Monika Pyrek, która od-
dała medal, otrzymany od Szymona Majew-
skiego, i wioślarz Marek Kolbowicz, który 
na rzecz Orkiestry podarował dres oraz ko-
szulkę. Europoseł Sławomir Nitras zaprosił 
na wycieczkę i kolację do Brukseli, a mistrz 
świata w kickboxingu Marcin Parcheta na 
trening.                                                             ad

orby pełne ubrań, butów i wszelkie-
go rodzaju dodatków. Do tego ośmiu 

fotografów i uważne „oko” stylistki Kasi 
Hubińskiej. W murach więzienia w Kamie-
niu Pomorskim odbyła się niezwykła sesja 
fotograficzna. W roli modelek wystąpiły 
więźniarki.

Sesja była częścią projektu „Przemiana”, 
za którym stało Szczecińskie Towarzystwo 
Fotograficzne.

– Po przebrnięciu całej pracy związanej 
z uzyskaniem zgód, pozwoleń, podpisaniu 
umów i porozumień przez dwa weekendy 
pracowaliśmy z dziesięcioma „dziewczyna-
mi” – opowiada fotograf Maciej Mrozik, je-
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den z autorów projektu. – Osadzone oprócz 
poznawania pracy modelki miały okazję po-
znać tajniki wizażu i układania fryzur. Mimo 
wielu obaw i niepokojów, spotkanie z nimi 
okazało się fantastycznym przeżyciem.

Zdjęcia były robione na spacerniaku, 
w jednej z cel i na jednym z więziennych 
korytarzy. Panie wystąpiły w eleganckich 
stylizacjach. Jedna z osadzonych, która, 
która nigdy nie założyła spódnicy, po tym 
jak zobaczyła siebie w delikatnym makijażu 
i bardzo kobiecej stylizacji, zupełnie zmieni-
ła zdanie co do swojego wyglądu i polubiła 
nowy image.

– Dziewczyny zamieniły się w prawdziwe 
kobiety. Zobaczyły, że noszenie spódnicy, 
lub sukienki nie jest czymś złym, a makijaż 
i fryzura spowodowały, że poczuły się lepiej 
– dodaje Maciej Mrozik.                               ad
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Walczę 
o przestrzeń 

dla siebie
ROzmaWiała: mOnika petRyczkO, fOtO: anna GłuszkO - smOlik

autorka ponadczasowych tekstów. Osobowość sceniczna i osobowość tak po prostu. 
nienarzucająca się, pokorna, spokojna i wdzięczna losowi za to, że od lat znajduje się 
na scenie, pod którą gromadzą się słuchacze kilku pokoleń. Wyciszona, schowana do 

wewnątrz, do siebie - z domem w sobie i nowym domem dla swojej rodziny.

chciałabym wziąć tych wszystkich ludzi, tak ich przygarnąć i powiedzieć: „ej, nie bójcie się, jest ok, damy radę!”
katarzyna nosowska

temat z oKładKi14 
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Kasią Nosowską spotkałam się w jej 
szczecińskim domu, dzień po wspa-
niałym koncercie, który zafundowała 
wiernym fanom. Przy herbatce uda-
ło nam się ze sobą pomówić tak po 
prostu...

O życiu, byciu i trwaniu.
Monika Petryczko: Jaki był rok 2013 dla Ciebie? Czy ten czas 

przyniósł nowe, niespodziewane refleksje, ponowne spojrzenie 
i nazwanie otaczającej Cię rzeczywistości czy był spokojną konty-
nuacją lat minionych?

Rok 2013 był szokujący, głównie na poziomie gromadzenia re-
fleksji na temat wszechrzeczy. U mnie prywatnie był on bardzo spo-
kojny, wręcz wyciszony, natomiast wokół mnie zachodziły przeróż-
nego rodzaju zmiany.... 

Według obiegowych opinii, ale także tych specjalistycznych – 
astrologicznych teorii końcówka roku 2012 przynieść miała duże 
bliżej nieokreślone zmiany, sięgające roku 2013. Fachowcy na-
zwali ten czas „transformacją”. Wiem, 
że jako osoba uduchowiona nieobca 
jest Ci taka tematyka. Czy w Twoim 
przypadku koniec roku 2012 natchnął 
Cię w jakiś szczególny sposób? 

Absolutnie tak! Teraz z perspektywy 
czasu mogę powiedzieć „na pewno”. 
Czułam przedziwnego rodzaju mrowie-
nie, szczególnie końcówka, zapowiadała 
dziwne zdarzenia, naprawdę nieoczeki-
wane i kompletnie nieplanowane. My-
ślę, że 2013 rok to było takie pokłosie 
2012. Naprawdę dziwny czas. Jestem 
wiekową osobą, a tak bardzo dałam 
się zaskoczyć zmianami, które ten czas 
przyniósł. 

Rozumiem, że nie chodzi tu tylko 
o zmiany zawodowe?

To była głównie zmiana w relacjach 
z ludźmi. Z perspektywy zacisza domo-
wego (u mnie jest wszystko dobrze) 
obserwowałam jak płoną mosty między ludźmi, jak rozpadają 
się związki – tak jakby wirus opanował ludzkość. To było dla mnie 
ogromnie przygnębiające, bo lubię się paść widokiem i świado-
mością, że ludzie są ze sobą, a tymczasem w roku 2013 musiałam 
głównie oswoić się z tym, że wszystko się rozpada. Trzeba nabrać 
bardzo poważnego dystansu do życia, do tego, co posiadasz. To 
wszystko jest na chwilę – być może taka wiedza jest trudna do za-
akceptowania, ale tak naprawdę ułatwia życie. Zauważyłam też, że 
zaczynam się chować do siebie - włażę bardziej w głąb, przy czym 
mam poczucie, że nadużywam słów, że jestem zmęczona gada-
niem, że gdybym miała włożyć na sito to wszystko, co wychodzi mi 
z ust, okazałoby się, że istotnej treści jest tam bardzo mało, i że wła-
ściwie mogłabym spokojnie odzywać się raz na miesiąc. To jest taka 
nowość u mnie.

Może to jest taki stan, w którym ma się wiele do przekazania, 
ale niewiele do powiedzenia.

Dokładnie. Moim zdaniem ludzie gdzieś w głębi posiadają moc 
doskonałego porozumiewania się poza słowami. Póki co jednak, 
nie opanowaliśmy tej umiejętności tak do końca, dlatego też uży-
wamy kalekiej formy porozumiewania się - za pomocą słów. Już na 
poziomie konstruowania wypowiedzi dochodzi do jakiegoś prze-
kłamania. Składa się na to dobór słów, rozumienie tych słów czy 

kwestia interpretacji. Dla mnie „dom” oznacza coś innego, niż dla 
drugiej osoby.  To są proste słowa, które adoptujemy na własny uży-
tek, zawsze zabarwiając je w emocjonalny i prywatny sposób.

Nie masz wrażenia, że prezentowanie siebie również jest dość 
męczące, m.in. za pomocą słów? Wypowiadanie się na temat osią-
gnięć, zajęć oraz przemyśleń na temat takiej czy innej sytuacji?

Tak! Poza tym zauważyłam, że wypada komentować dosłownie 
wszystko - i jest to jakaś przedziwna potrzeba. Wszyscy muszą na 
każdy temat się wypowiedzieć. Nie rozumiem po co właściwie i dla-
czego trzeba mieć zdanie na temat tego, co np. zostało powiedzia-
ne w telewizorze? W ogóle nie trzeba mieć zdania na ten temat. 
W ogóle nie trzeba oglądać telewizji. To też jest zmiana z 2013 roku, 
że drażni mnie telewizja. Gdy patrzę w telewizor, mam wrażenie, że 
to jest narzędzie, za pomocą którego w całkiem miły sposób opróż-
nia się człowieka z myśli i energii. Dziś już nie nadużywam telewizji, 
a wcześniej „brzęczało mi”, abym czuła się bezpieczniej wśród ja-
kiegoś szumu. 

Oprócz mody na komentowanie wszystkiego, jest też taka ten-
dencja którą niegdyś ładnie nazwała Agata Passent - potrzeba po-
dwójnego życia - w realu, ale i w świecie wirtualnym, jak gdyby 
prawdziwe życie i przeżywanie czegoś tak po prostu nie było już 
wystarczające.

To jest też dziwne. Mam konto na np. na facebooku, ale jestem 
tam totalnie nieaktywna, nie wykonuję żadnych ruchów na zewnątrz. 
Używam tego narzędzia, aby się dowiedzieć np. o wydarzeniach. 

I co jest istotne, o połowie z tychże nie 
dowiedziałabym się z telewizji, bo tam 
się o tym nie mówi. 

No właśnie, gdzie Twoim zdaniem 
można odnaleźć narzędzie prawdziwie 
nazywające świat? Kiedyś życie opisy-
wały książki: podróżnicze, jakiekolwiek. 
Zastanawiam się, w przypadku którego 
nośnika informacji obecnie przekłama-
nie będzie najmniejsze.

Moim zdaniem na przykład telewizja 
służy celom manipulacyjnym. Szkoda mi 
jest nas, ludzi, bo uczestniczymy w pro-
cesie nadużywania siebie nawzajem. 
Myślę, że wiele osób pracujących w te-
lewizji nie zdaje sobie sprawy z tego, 
co robi tak naprawdę. Nie mają wystar-
czającego poczucia odpowiedzialności, 
a to jest bardzo odpowiedzialna praca. 
Tymczasem ludzie siedzą w domach 
i wierzą w to, co oglądają. Są przeraże-

ni codziennością, są rozczarowani, sfrustrowani, są bardzo często 
biedni. I oglądają, patrzą w to pudełko. A tam, w czasie telewizji 
śniadaniowej, gdzie jest pozornie miło i przyjemnie (wiesz - kana-
py, kwiaty) masuje się widza informacjami - plotkami o gwiazdach, 
kompletnie nierealnym świecie, aby w chwilę później bezpośrednio 
z grubej rury uderzyć tematem o raku, a potem o podatkach, a na 
dokładkę o polityce... To jest ogromna ilość informacji powodują-
cych lęk albo frustrację. Czasem nie dziwię się, że jest tyle tej agresji 
w sieci. Wracając do tematu podwójnego życia - mam wrażenie, że 
to życie przenosi się w rejony bardziej wirtualne niż realne. To jest 
dla mnie odjazdowe, kiedy obserwuję znajomych na Facebooku, 
którzy ulegają przedziwnej manii opowiadania o wszystkim. Rzeczy-
wiście ludzie przestają się spotykać, czasem wystarczy im taki krótki 
czacik. Naprawdę chyba się od siebie poważnie oddalamy.

A może faktycznie po roku 2012 zachodzą w nas zmiany? Spo-
tkałam się z taka teorią, że dzięki temu, że przemieszczamy się 
we wszechświecie razem z naszym układem słonecznym, zmienia 
się nasz kod genetyczny. Ewoluujemy do form, które wykształcają 
większą zdolność porozumiewania się poza słowami, mamy więk-
sze zdolności telepatyczne, intuicyjne, empatyczne...

Może to się dzieje. Też mam takie przeczucia, że coś jest na rze-
czy, jeśli chodzi o tego typu kwestie. Chętnie zapoznaję się z wie-
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to jest dla mnie odjazdowe, 
kiedy obserwuję znajomych 
na facebooku, którzy 
ulegają przedziwnej manii 
opowiadania o wszystkim
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dzą, którą niegdyś nazywano pobłażliwie „ezoteryką”, w skrócie „że 
to takie dziwne, że wariaci”. Nie wydaje mi się, aby tak było, mam 
wrażenie, że teraz jest czas, w którym nauka spotyka się z tym, co 
jest duchowe, i to jest niezwykły czas. Niezwykły, bo znika niegdy-
siejszy podział na dwie sfery - na tę szlachetniejszą zwaną religią 
i tę taką naukową, ziemską, nawiązującą do ewolucji. Jesteśmy 
świadkami momentu, w którym te dwie strefy muszą odszczekać 
tzw. „swoje” i stwierdzić, że to wszystko jest tożsame. Jeśli ktoś nie 
jest zacietrzewiony i głupi to doszuka się w tym czegoś pięknego, 
tego, że świat rzeczywiście jest jednią. Jesteśmy wszyscy z tego sa-
mego, wszyscy pochodzimy z tego samego źródła, można to na-
zwać Bogiem, można to nazwać jak się tylko chce. W związku z tym 
konflikty między ludźmi nie powinny w ogóle istnieć. Gdybyśmy tak 
w końcu spojrzeli z szacunkiem na drugiego człowieka, gdybyśmy 
na drugiego człowieka patrzyli ze świadomością choćby taką, że 
ten człowiek w takim samym stopniu cierpi. Wszyscy jesteśmy tacy 
sami. Taka świadomość mogłaby spowodować, że nie byłoby róż-
nych marszów, tylko jeden. 

Czasem zastanawiam się czy jest coś przed strachem, tym stra-
chem, który popycha ludzi do agresji, nienawiści?

Myślę, że strach jest pierwotny. Rdzenny i że jest to strach przed 
śmiercią, tak de facto, którego sobie nie uzmysławiamy. Jest to naj-
większy lęk ludzkości i moim zdaniem z tego wszystko się rodzi. Te-
raz pewnie też zabrzmię jak wariatka, ale na przykład uważam, że 
powinno się od przedszkola prowadzić z dziećmi zajęcia ze śmierci.  

A czy nie powinniśmy uczyć dzieci miłości?
Tak i miłości, ale moim zdaniem to jest to 

samo, bo jeżeli sobie człowiek uzmysłowi, że je-
dynie śmierć jest bezwzględnie pewna to mając 
tę świadomość zacznie zupełnie inaczej trakto-
wać życie. Nie traktujesz wtedy życia tak lekko 
i uruchamiasz w sobie nieprawdopodobne 
pokłady miłości. Uświadamiasz sobie, że to jest 
chwila i ta chwila nie minie, kiedy będziemy dzia-
dziusiami tylko to może być już zaraz. Myślę, że 
taka świadomość śmierci ogólnie byłaby uzdra-
wiająca dla ludzkości. Uważam, że wyrządzono 
mi dużą krzywdę tym, że do takich rozmyślań 
musiałam dojść i sprowokować się sama, i to 
dość późno. Bo ja się też boję przecież.

W wielu piosenkach dajesz wyraz przekonaniu, że żywot ziem-
ski z jednej strony kończy grób („Miss Ouri” Hey) z drugiej, zaś 
staje się początkiem innego pozaziemskiego życia. Jaki w Twoim 
odczuciu jest naprawdę koniec ziemski?

Jestem przekonana, że niczego nie kończy. Na pewno kończy się 
etap przebywania w tej puszce jaką jest ciało. To jest niesamowite, 
gdy człowiek sobie uzmysłowi, że to też jest chwilowe. Nie ma co się 
tak podniecać tym ciałem, nie ma co płakać z jego powodu albo się 
specjalnie nim jarać. Trzeba bardzo je szanować, być wdzięcznym, 
bo to jest coś, czym się przemieszczamy, bo to jest pojazd na duszę. 
Tymczasem nie można kłaniać się temu więcej, niż to jest potrzebne. 
Myślę, że to może być odjazdowe - ta lekkość, z chwilą, gdy opusz-
czasz ten balast. Mam wrażenie, że wraz z ciałem opuszczamy całe 
przywiązanie, cały też lęk. Jestem tego pewna. Nie wiem czy będzie-
my tam hasać po niebieskiej łące za ręce ze wszystkimi bliskimi, ale 
wiem, że gdzieś tam, po śmierci - my ludzie - łapiemy tę głęboką 
świadomość, już bez żadnych ograniczeń, że jesteśmy tym samym. 

Schodzimy w naszej rozmowie pięterko niżej. Zzipowana No-
sowska pod względem nie muzycznym jaka jest? Próbowałaś się 
nazwać jakoś?

Nie, zupełnie nie. Ja mam tylko jedną refleksję na temat tego ży-
cia i tego, co robię - że to jest niezwykły dar. 22 lata na scenie to jest 
bardzo dużo, ale bardzo późno zrozumiałam czym to jest. To jest 
dar i to nie jest ten stan, który polega na tym, że na scenie można się 
tak ekstra poczuć. To w ogóle nie o to chodzi, to jest zupełnie inny 
wymiar doświadczenia. To jest bycie dla ludzi. Ja czuję bezgranicz-
ną wdzięczność za to, że tak mi się życie poukładało, że tak strasz-
nie dużo dostaję, także wiedzy. W czasie spotkań z obcymi ludźmi 

po koncercie dochodzi do przepięknej wymiany emocji, czegoś co 
wykracza poza słowa. Nie zapoznaję się wtedy z tymi osobami na 
zwykłym poziomie, mimo to mam wrażenie, że do czegoś doszło. 
Na każdym koncercie mam ochotę wziąć tych wszystkich ludzi, tak 
ich przygarnąć i powiedzieć „ej, nie bójcie się, jest ok, damy radę”.

Pamiętam Tall Ship Races 2013 i koncert Hey, ludzie stali i pła-
kali ze wzruszenia, z emocji, tak bardzo byli otwarci na muzykę, 
na wszystko.

Cały czas mówię o tym, że musimy w sobie uruchamiać non - 
stop taką czujność, odpowiedzialność. Człowiek jest delikatną ma-
terią – jeżeli ktoś staje przed ludźmi, a przecież jest mnóstwo takich 
osób, to jest bardzo ważne, ale z drugiej strony nie można też robić 
z tego wielkiej afery, „wielkiego halo” z samego siebie.  Przestrzeń 
na scenie to jest taka strefa, w której bardzo łatwo jest zamienić 
się w mentalną kalekę, można nadużyć tej przestrzeni, zmienić się 
w małego potwora, który jest tylko i wyłącznie ego. To jest bardzo 
niebezpieczne miejsce, zwłaszcza jeśli ktoś jest nieuważny i nie ma 
poczucia, że robi coś dla ludzi. Bardzo mi się podobało w czasie 
„Męskiego Grania” spotkanie z O.S.T.R. - em, który powiedział, że 
„my jesteśmy utrzymankami publiczności” - to jest niesamowite 
uporządkowanie tego, czym my jesteśmy. Nie można zatem stawać 
przed ludźmi, którzy nas utrzymują, na których garnuszku jesteśmy 
i sadzić się, pysznić. Nie wolno tak, nie wolno się stawiać ponad 
ludźmi, szczególnie w takim zawodzie. Myślę, że artyści, którzy nie 
rozumieją tego, potem bardzo cierpią, bo ta wiedza i tak ich dopa-

da. To jest dar spotkać się z ludźmi i coś do 
nich powiedzieć lub zaśpiewać.

A zatem bazą kontaktu z publicznością jest 
szczerość?

I ta szczerość nie musi sprowadzać się do 
wielkiego przekazu, absolutnie nie. Uważam, 
że jeśli ktoś z wielką szczerością śpiewa do 
ludzi rzeczy, które są lekkie i takie pozornie 
zwyczajne to też jest ok. Ludzie czasami też 
potrzebują odreagować najnormalniej na 
świecie, odreagować codzienność - potrze-
bują rozrywki.

Czy Ty uciekasz od bodźców, od światełek, 
hałasu, komunikatów, szybkiego życia? Masz 
jakieś sprawdzone sposoby?

Ja lubię być w domu. Praktycznie nigdzie nie wychodzimy, po 
prostu nie wychodzimy po hałas na zewnątrz. Zwłaszcza teraz, kiedy 
się przeprowadziliśmy i znaleźliśmy rodzinnie takie miejsce, gdzie 
po prostu umrzemy. Miejsce docelowe, do donikąd się nie wybie-
ramy. Oswajamy sobie tę przestrzeń i jestem szczęśliwa kiedy wra-
cam do domu. Lubię kiedy do nas ktoś przychodzi, a że jak się oka-
zało mamy mało znajomych, to i nasz dom jest pełen tego samego 
zestawu ludzi, z którymi na przykład pracujemy. Gdy podejmujemy 
gości, to są jedyne momenty kiedy się stykamy z zewnętrzem, ludzie 
przychodzą, coś nam przynoszą, dają siebie. Tak lubię być w domu 
bez bodźców typu telewizor, niegdyś, przez wiele lat po prostu mia-
łam włączony bajzel, a teraz nie jestem w stanie tak funkcjonować. 
Muzyki natomiast słuchamy, to nadal się nie zmienia.

Odreagowuję też w taki sposób, że lubię codzienność. To może 
brzmi banalnie, ale lubię sprzątać, gotować. Lubię być przy obej-
ściu, tak po prostu. 

Powiedziałaś, że jesteś bliska sobie. Czy masz taką potrzebę 
przebywania sama ze sobą?

No jasne. Ja sobie codziennie gwarantuję taki dłuższy moment. 
Walczę o taką przestrzeń dla siebie, to jest bardzo higieniczne.  

Tak na koniec po szczecińsku. Wyczytałam w jednym z wywia-
dów, że po pierwszym Twoim koncercie w Pinokiu, po którym 
wcale nie było pewne, że wrócisz kiedykolwiek na scenę, na drugi 
dzień zaczepił Cię jakiś przechodzień na przystanku autobuso-
wym i rozpoznawszy Cię powiedział, że byłaś świetna, co stanowi-
ło sporą motywację dla Ciebie. Pamiętasz ten przystanek autobu-
sowy? W końcu to tam się wszystko dla Ciebie zaczęło.

No jasne - „Zawadzkiego”!
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teraz pewnie też 
zabrzmię jak wariatka, 
ale na przykład uważam, 
że powinno się od 
przedszkola prowadzić 
z dziećmi zajęcia ze śmierci



Szczecinianka, córka marynarza, mama Mikołaja, wokalistka, au-
torka tekstów, liderka grupy Hey, ikona. Dzieciństwo miała spokoj-
ne. Jako nastolatka nie przeszła etapu buntu i jeszcze słuchała się 
rodziców. Efekt? Za ich namową wybrała technikum odzieżowe. 
Dopiero tam, pod koniec szkoły odkryła punk rocka i nową falę. 
Nagrywała m.in. z Kaflem, Dum-Dum i No Way Out. Z Kaflem za-
liczyła w 1989 roku swój pierwszy wyjazd do Jarocina. Natomiast 
współpracując z Dum-Dum poznała Piotra Banacha, z którym 
w 1992 roku założyła zespół Hey.  Chciała być aktorką. Nie udało 
się więc przez jakiś czas pracowała w państwowych przedsiębior-
stwach odzieżowych, a później na poczcie, gdzie wprowadzała 
dane do komputera. Rzuciła pracę po sukcesie Hey na festiwalu 
w Jarocinie, gdzie grupa powaliła na kolana dziennikarzy. Po kilku 
miesiącach w 1993 roku w legendarnym Izabelin Studio zespół 
wydał debiutancką płytę „Fire”, która wraz z kopiami poza oficjalną 

dystrybucją rozeszła się w nakładzie około 800 tysięcy egzempla-
rzy! Paradoksalnie sukces albumu nie przełożył się na pieniądze. 
Z powodu niekorzystnego kontraktu muzycy się nie wzbogacili. 
Zdobyli też tylu samych przeciwników, co fanów. Jednakże w tym 
samym roku Nosowska otrzymała prestiżowy Paszport Polityki, 
a rok później… samochód od Radia Kolor, który uznał ją za osobo-
wość roku. Sceptycy ucichli. W roku 1996 Nosowska wydała swoją 
pierwszą solową płytę „puk.puk”. Płyta podobnie jak dwie kolejne, 
wyprodukowane przez Andrzeja Smolika, była utrzymana w elek-
tronicznej stylistyce. Album był strzałem w dziesiątkę – oczarował 
krytyków i zachwycił fanów. Rockowa publiczność kupiła nową No-
sowską. Artystka ma na koncie wiele płyt (z Hey i solowych) i na-
gród. W 2012 roku została dyrektor artystyczną Męskiego Grania, 
a w zeszłym roku odznaczono ją Złotym Krzyżem Zasługi. Nie trze-
ba jej lubić, trudno nie szanować, warto posłuchać.                      ad
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ublikowali m.in. w opiniotwór-
czych i bardzo prestiżowych 
magazynach o modzie jak Elle, 
Papercut, Bambi czy Vestal 

Magazine. Mają na koncie prace dla takich 
marek jak L’Oreal i Miu Miu. Jedną z ich ulu-
bionych twarzy jest Monika „Jac” Jagaciak na-
leżąca do najlepszych modelek świata. Poza 
fotografiami trudno cokolwiek znaleźć o nich 
w internecie czy magazynach. Są skromni, ale 
bardzo pracowici.

– W gruncie rzeczy branża modowa na ca-
łym świecie jest bardzo podobna, różni się 
tylko skala – tłumaczy Kasia Baczulis. 

Paryż został wybrany z prozaicznych po-
wodów. Wcześniej para mieszkała i praco-
wała w Warszawie. Nieco znużeni dwuletnim 
pobytem w stolicy zapragnęli spróbować 
czegoś nowego. Na ich drodze stanął Paryż. 
Pomimo kompletnej nieznajomości francu-
skiego zdecydowali się na jedno z centrum 
światowej mody. 

– Duże stolice mają to do siebie, że dają 
większe możliwości. Tempo i intensywność 
życia są tu nieco większe – przekonuje młoda 
artystka. – Fajne jest to, że można poznać ludzi 
z praktycznie każdego zakątka świata, każde-
go wyznania i podłoża kulturowego, co jest 
niesamowicie inspirujące. Przez to mamy też 
coraz większy apetyt na zmiany. Kto wie czy 
za rok nie będziemy na drugim końcu świata.

Są parą od jedenastu lat, żyją razem, pracu-
ją razem. Są wyjątkowo zgodni. Nie wyobraża-
ją sobie innego trybu pracy. Kiedy spotykają 
się dwie osoby, które nadają na podobnych 
falach, wtedy powstaje niesamowita energia. 

– Ostatnio nasz znajomy fotograf pracują-
cy już wiele lat z gwiazdami Hollywood przy-
znał się nam, że zazdrości nam trochę, że też 
chciałby mieć czasem wsparcie lub móc po-
dzielić się z kimś swoją wizją i wątpliwościami. 

– śmieje się Kasia. – Bardzo nam było miło, ale 
też rozbawiło nas to, bowiem jest wyjątkowo 
mocnym, bezkompromisowym człowiekiem 
i obawiam się, że praca z nim w duecie była-
by wieczną wojną. Oczywiście i nam zdarzały 
się tarcia, chociaż ostatnio coraz rzadziej. 

Modelki na ich fotografiach są zmysłowe, 
kobiece, delikatne a zarazem bardzo pewne 
siebie. Same zdjęcia urzekają prostotą i świa-
tłem.

– Do większości sesji wystarcza nam natu-
ralne światło z okna lub jedna lampa w stu-
dio. Mniejsza ilość sprzętu pozwala nam się 
bardziej skupić na pracy z modelką, bo to jest 
tak naprawdę najbardziej istotne – wymie-
nia fotografka. – Uwielbiamy osoby, które są 
w 100% zaangażowane w projekt, niezależ-
nie od tego czy są to tylko 5 minutowe sesje, 
testy agencyjne czy wielka produkcja. Nie 
chodzi tu o jakiś konkretny typ urody, czy ce-
chę wyglądu, którą ma dziewczyna, a raczej 
o energię jaką ze sobą przynosi na sesję.

Podglądają innych, ale nie kopiują. Inte-
resuje ich sam proces twórczy. W tej chwili 
numerem jeden dla nas jest brytyjski fotograf 
mody i reżyser, autor wizjonerskich teledy-
sków Bjork i Lady Gagi – Nick Knight.

– Sam nie nazywa się fotografem, a mówi 
o sobie „image maker”. – opowiada z zachwy-
tem Kasia. – Jego luźne podejście do foto-
grafii budzi wiele kontrowersji natomiast my 
uważamy, że jest po prostu wolne od sztucz-
nie nałożonych ograniczeń. Nie boi się tego 
co powiedzą inni, realizuje swoje wizje nie-
zależnie od tego czy jest to obecnie modne, 
politycznie poprawne. Nie boi się też dzielić 
swoim procesem twórczym. Na łamach swo-
jego serwisu internetowego showstudio.com 
prezentuje od czasu do czasu na żywo całe 
swoje sesje zdjęciowe. To jest to, co nam się 
w tym zawodzie podoba.

p

Życie na dwa 
obiektywy

ludzie20 

tekst: aneta DOleGa / fOtO: kOzDRa & baczulis

Od wakacyjnej miłości po wspólną pasję do fotografii. ze 
szczecina do paryża. Remi kozdra & kasia baczulis, to jeden 
z aktualnie najgorętszych duetów fotograficznych w modzie. 
nienachalnie, krok po kroku, realizują swoje marzenie, przy 
okazji zmierzając w kierunku drzwi z napisem „wielka kariera”.
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Kasia Baczulis

Remi Kozdra
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wiĘcej w e-wydaniu na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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PRZewodnik: to bRZMi dUMnie!

przekraczał granice tysiące razy, nawet wtedy kiedy nie każdy mógł je przekraczać. 
Władza Go nie tykała, bo… wracał. Dziś kiedy granice stoją otworem, On przekracza 

je jeszcze chętniej. na tyłku nie usiedzi. O pasji, pracy, pieniądzach i przede wszystkim 
przygodach z jedynego słusznego okresu opowiada maciej Dobromilski - przewodnik, 

pilot wycieczek, współwłaściciel szczecińskiego biura podróży fair play. 
W zawodzie od ponad 30 lat.

odróżowanie to dla Pana…
Miłość życia, bez której nie da się żyć… To 

wielka pasja, którą uwielbiam się dzielić.  
Czyli na tyłku długo Pan nie usiedzi… 
Tylko jak chory jestem (śmiech). A poważnie, 

to faktycznie zimą jest mniej wyjazdów, wte-
dy jestem na miejscu w domu, a poza tym, to średnio ok. 240 dni 
w roku jestem w podróży. 

Pamięta Pan swoją podróż, po której stwierdził, że chce zostać 
przewodnikiem?

To była Rumunia, byłem jeszcze na studiach…
Niech zgadnę: turystyka?
Gdzieżby. Akademia Rolnicza (śmiech). Miłość do podróży raczej 

wyssałem z mlekiem rodziców (śmiech). Ojciec – Włodzimierz Do-
bromilski, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Lalek Pleciuga, zabie-
rał mnie na wszystkie wyjazdy, dużo reżyserował za granicą. Mama 
też podróżowała, więc już za dzieciaka zwiedziłem kawałek świata.

A wracając do tej Rumuni, co się tam takiego wydarzyło?

Proszę pamiętać, że mówimy o czasach, kiedy nie było Internetu, 
nie było wyspecjalizowanych przewodników. Jechało się praktycz-
nie w ciemno, człowiek nie znał języków, dogadywało się na migi, 
rękoma. Dziś nazywałoby się to trampingiem albo z angielskiego 
backpaking. Lecieliśmy do tej Rumunii samolotem. Pech od począt-
ku – na lotnisku skradziono mi paszport, ale na szczęście szybkie 
działanie odpowiednich służb, obstawienie terminalu dało efekty 
i dokument odzyskałem. Ale potem było tylko gorzej. Na przykład 
w hotelu, mimo umówionej ceny musieliśmy zapłacić trzy razy wię-
cej… I wtedy wiedziałem, co chcę robić w życiu.

Mnie by to raczej zniechęciło…
A ja wtedy dowiedziałem się jakich błędów nie powtarzać i cze-

go unikać (śmiech).
Podstawowa umiejętność przewodnika – trzeba mieć gada-

ne…
Odziedziczyłem to chyba po ojcu. Życie w teatrze nie poszło na 

marne (śmiech), ale szlifowałem też talent, bo podjąłem pracę jako na-
uczyciel akademicki i studentom trzeba było co nieco poopowiadać. 

 ROzmaWiał: Daniel ŻRóDleWski / fOtO aRchiWum bOhateRa
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podróże 25 

R E K L A M A

Lata ’70 i ’80. Trudny czas. Podróżował Pan tylko do demoludów 
czy do krajów kapitalistycznych też?

Miałem dużo szczęścia, bo niemal od początku związany byłem 
z jedynym słusznym wówczas biurem podróży Orbis, więc jeździło 
się także za "żelazną kurtynę". 

Ustaliliśmy, że Internetu nie ma, rynek wydawniczy jeszcze 
martwy, skąd czerpał Pan wiedzę o miejscach, do których jeździł, 
szczególnie tych na Zachodzie?

Mogliśmy bez wiz podróżować do Berlina Zachodniego, zresztą 
Orbis organizował te wyjazdy bardzo często. Tam zaopatrywałem 
się w niemieckojęzyczne przewodniki, foldery, wydawnictwa, książ-
ki. A potem, podczas wyjazdów uzupełniało się wiedzę na bieżąco. 

Normalnie praca naukowa…
I widzi Pan, tu się przydało doświadczenie nauczyciela akademic-

kiego (śmiech).
A co na Pana częste wyjazdy i to jeszcze na Zachód mówiła wła-

dza…
Władza mnie nie tykała, bo… wracałem.
???

Były takie wyjazdy kiedy wracałem tylko z kierowcą i pięcioma, 
sześcioma uczestnikami… podróżni uciekali, zostawali czy to w Ber-
linie Zachodnim czy w Skandynawii podczas tak zwanych promó-
wek (Ystad, Malmö, Kopenhaga). Po powrocie byłem wzywany na 
Małopolską… Trzeba było opowiedzieć jak to było… Ale najwięk-
sza afera miała miejsce jak działacze jednej z socjalistycznych orga-
nizacji młodzieżowych, po przyjeździe do Hamburga wysiedli z au-
tokaru, pięknie się ze mną pożegnali i powiedzieli, że do kraju nie 
wracają. A władza im tak ufała… a przyznać trzeba, ucieczkę z kraju 
zaplanowali i zorganizowali profesjonalnie (śmiech). 

A Pana nie korciło, żeby zostać na Zachodzie?
Ja dzięki temu, że mogłem legalnie podróżować, nie czułem za 

bardzo istnienia "żelaznej kurtyny"… a poza tym w tamtych czasach 
to się po prostu opłacało! Wtedy pilot to był ktoś! Pilot budził spo-
łeczne zaufanie, no i w tamtych czasach się handlowało!

Słowem przyjemne z pożytecznym…
Turystyka 30 lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Średni czas wy-

jazdu to 3-4 tygodnie. Nie spało się w hotelach, ale na polach na-
miotowych. Każdy musiał mieć swój namiot i śpiwór. Nie jadało się 

Korki w Madrycie 1981
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w restauracjach, bo było po prostu za drogo dla nas. Proszę sobie 
wyobrazić, że jedzenie zabierało się ze sobą, podkreślam: jedze-
nie dla 30-40 osób na kilkadziesiąt dni. Kolejnym problemem były 
waluty… Nie było przecież wspólnego euro, nie było przelewów, 
bankomatów, kart płatniczych. Jadąc na przykład do Portugalii 
trzeba było mieć sześć walut - marki wschodnioniemieckie, mar-
ki zachodnioniemieckie, franki francuskie, franki belgijskie, pesety 
hiszpańskie, escudo portugalskie. Pilot wyjeżdżał z wielką walizką 
pieniędzy! Jaka to była wielka odpowiedzialność! 

A jak to z tym handlowaniem było? Od razu mam skojarzenie 
Budapesztu i kryształów…

To też, ale z Węgrami kojarzy mi się inna historia. Aby nawet prze-
jechać tranzytem przez niektóre kraje socjalistyczne trzeba było po-
siadać określoną kwotę w walucie danego kraju. Nie wiem dlacze-
go, ale w przypadku Węgier to była bardzo wysoka kwota. Nie było 
jak tego wydać, a co gorsza nie można było tego ani wymienić, ani 
przywieźć do kraju. Sposoby były dwa, albo wydawaliśmy wszystko 
w możliwie najlepszych i najdroższych restauracjach, albo nielegal-
nie zbaczaliśmy do Austrii, gdzie nie było dla Polaków wiz, prosiło 
się celników, żeby nie wbijali pieczątek do paszportów i wymieniało 
się na dolary.

Ciekawe… dalej proszę…
Proszę bardzo (śmiech). Proszę sobie wyobrazić jakież było moje 

zdziwienie kiedy zobaczyłem w Ystad uczestników mojej wycieczki 
promowej, którzy po zejściu ze statku wyciągali polską wódkę, ale 
nie sprzedawali jej na butelki tylko… na kieliszki wraz z przywiezioną 
z Polski zagrychą – ogórki, kiełbasy… Szwedzi doskonale wiedzieli 
kiedy przypływa prom i na co mogą liczyć… Dla naszych przebitka 
była pięciokrotna.

Polak potrafi… dalej proszę…
Berlin Zachodni. Po przyjedzie do centrum, w pobliżu Ku’dammu 

Polacy z naszych wycieczek tworzyli prowizoryczne jarmarki. Wy-
ciągali sery, jajka, kiełbasy i oczywiście papierosy. Towar schodził 
w kilkadziesiąt minut, a za zarobione pieniądze kupowano sprzęt 
elektroniczny. 

Były jakieś dramatyczne przygody związane z biznesową żyłką 
rodaków?

Turcja i Bułgaria. Tutaj przy pomocy łapówek można było załatwić 
wszystko – od przewozu kilku ton zakupionej odzieży jako bagaż 
rejestrowany, a nie cargo, po ochronę towaru w pociągu. Pamię-
tam jak kiedyś pewni polscy nuworysze nie chcieli dać kolejarzom 
łapówki, to nas odłączyli od składu. By zdążyć na samolot musieli-
śmy dać kilka razy więcej, ale za to byliśmy szybciej, bo nasz wagon 
podłączono do pociągu towarowego, który nie zatrzymywał się na 
żadnych stacjach (śmiech). Pamiętam też podróż, kiedy załoga sa-
molotu zachwycona wysokością łapówki podjęła nas słynnym bran-
dy - Słoneczny Brzeg. Po kilku butelkach okazało się, że cała załoga 
samolotu jest pijana, a na pytanie kto prowadzi usłyszeliśmy: spo-
kojnie, automatyczny pilot. Na szczęście wylądowaliśmy w Warsza-
wie bez problemów. Dziś to by nie przeszło (śmiech)

Porzucamy przeszłość, wracamy do teraźniejszości, ale zostaje-
my przy kasie. Da się dziś żyć z turystyki?

Nie narzekam, ale przyznaję, że nie zarabia się takich kokosów 
jak kilkanaście lat temu. Dziś biura podróży muszą się profilować, to 
coraz trudniejszy rynek. Coraz mniej młodzieży jeździ – wolą same-
mu szukać w Internecie połączeń czy hoteli. My chcemy iść w kie-
runku obsługi klienta wymagającego, obsługi grup biznesowych 
czy firm. 

Gdzie pan był najdalej?
Ameryka Południowa - Peru, Afryka - Kenia i Tanzania. A w Euro-

pie… nie byłem tylko na Islandii.
A miejsce, gdzie Pan nie był i wcale tego nie żałuje?
Stany Zjednoczone Ameryki. Co to za kraj, w którym najstarszy 

budynek ma 200 lat. Poza tym chyba nie pociąga mnie amerykań-
ska kultura. 

A jest jakieś miejsce na świecie, gdzie Pan nie był, a chce?
O tak! Australia i Nowa Zelandia.
To czekam na relację z tych miejsc i dziękuję za rozmowę.. 

Paryż 1979 nowo otwarte Centrum Pompidou

Paryż 1979 park autokarowy

Paryż 1979, pl. Pigalle z porno



Art Medical Center dr Artura Śliwińskiego jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie Centrum Chirurgii 
Plastycznej w Polsce. Jesteśmy symbolem współczesnych osiągnięć medycyny i techniki. 

Oczekuje na Państwa zespół specjalistów z różnych dziedzin:
-chirurgii ogólnej

- chirurgii ręki
-ortopedii

-ginekologii
-medycyny estetycznej

dr n. med.

Artur Śliwiński
Specjalista Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i  Estetycznej

AMC ART MEDICAL CENTER, ul. Langiewicza 28/U1, 70-263 Szczecin,
tel. +48 91 820 20 20, kom. +48 797 702 400 / + 48 797 702 401, kontakt@artmedicalcenter.eu
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czy można zmienić auto przeznaczone do wyścigów na torze w samochód sprawdzają-
cy się w codziennej eksploatacji ulicznej, nie rezygnując przy tym z prawdziwie sporto-

wych właściwości? przykład nowego porsche 911 turbo s pokazuje, że można.

autOR: max RaDke

PoRsche 911 tURbo s
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wiĘcej w e-wydaniu na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI

i nżynierowie Porsche zaprojektowali od nowa 90% wszyst-
kich części nowego 911 Turbo. Większa moc silnika, udo-
skonalona skrzynia biegów Porsche Doppelkupplung (PDK), 
znacznie bogatsze wyposażenie seryjne i system sterowania 
temperaturą wyznaczają nowe standardy.

Nowa skrętna oś tylna oraz nowy system Porsche Active 
Aerodynamics (PAA), zastosowany po raz pierwszy w tej formie w sa-
mochodzie dopuszczonym do ruchu po drogach publicznych, prze-
wyższają wymagania stawiane samochodom sportowym. Zmienne 
ustawienie przedniego spojlera i tylnego skrzydła rozwiązuje od-
wieczny antagonizm między oszczędnością a osiągami. Rezultat: 
większy prześwit z przodu, wyższa stabilność jazdy, mniejsze zużycie 
paliwa na drodze i doskonałe czasy na torze wyścigowym.

Sercem nowych modeli 911 jest 3,8-litrowy silnik typu bokser 
z podwójnym turbodoładowaniem i zmienną geometrią turbiny 
(VTG). Rozwija on moc 560 KM, dostępną między 6.500 a 6.750 
obr./min, czyli jeszcze o 40 KM większą, niż w nowym 911 Turbo. 
Nowością jest także seryjna skrętna oś tylna. Dostosowuje się ona 
do różnych sytuacji na drodze i sprawia, że nowe modele 911 Tur-
bo są jeszcze zwrotniejsze przy niskich prędkościach i stabilniejsze 
przy wyższych.

O zachowanie położenia nadwozia względem drogi, także na za-
krętach, dba seryjny w 911 Turbo S system Porsche Dynamic Chassis 

Control (PDCC). System aktywnie stabilizuje nadwozie i redukuje 
jego przechyły na zakrętach. Ponadto ogranicza boczne przechyły 
na nierównym podłożu. Rezultat: samochód jeszcze lepiej, bardziej 
sportowo przylega do drogi. Standardowym elementem wypo-
sażenia nowych modeli 911 Turbo jest PTV Plus. System zwiększa 
dynamikę i stabilność samochodu wykorzystując zmienny rozkład 
momentu napędowego tylnych kół oraz elektronicznie regulowaną 
blokadę poprzeczną tylnej osi. Jak to działa?

Gdy samochód dynamicznie wjeżdża w zakręt, wewnętrzne tyl-
ne koło jest z umiarkowaną siłą przyhamowywane. W konsekwencji 
większa porcja siły napędowej przekazywana jest na zewnętrzne 
tylne koło generując wokół pionowej osi samochodu dodatkowy 
impuls skręcający. Skutkuje to bezpośrednim i sportowym wej-
ściem w zakręt. Przy niskich i średnich prędkościach PTV Plus istot-
nie zwiększa zwrotność i precyzję skręcania. Przy wysokich pręd-
kościach i podczas przyspieszania przy wychodzeniu z zakrętów, 
blokada poprzeczna tylnego mechanizmu różnicowego zapewnia 
większą stabilność jazdy.

O tym samochodzie można rozpisywać się w nieskończoność. 
Niewątpliwie Porsche 911 Turbo S jest kolejnymi kamieniem milo-
wym w historii motoryzacji i dowodem na to, że niemożliwe nie ist-
nieje. Za to niemożliwe trzeba jednak sporo zapłacić. Ceny nowego 
911 Turbo S zaczynają się od 195 tys. euro. 
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rezentowany Jaguar E-Type to model z 1971 
roku, a więc już trzecia generacja tego kulto-
wego auta. Właściciel, Mateusz Krajewski spro-
wadził go z USA, gdzie jeździł nim Brian Hurst, 
grafik amerykańskiej stacji telewizyjnej CBS.

– Trzecia seria tego modelu jest najbardziej 
dopracowana technologicznie i najbardziej komfortowa. Wtedy też 
swą premierę miał długo oczekiwany 272-konny silnik V12 o pojem-
ności 5.3 l., dysponujący potężnym momentem obrotowym i niesa-
mowitym przyspieszeniem, pozwalający rozpędzić samochód do 
prędkości znacznie przekraczających 200 km/h. Auto wyposażone 
było w automatyczną skrzynię biegów oraz wspomaganie kierow-
nicy – mówi Mateusz Krajewski.

Sylwetkę E-type’a charakteryzuje obłość kształtów, niezwykle dłu-
ga maska, krótka kabina i elegancko zakończony tył. Jedni w takim 

kształcie karoserii dopatrują się aspektów aerodynamicznych, inni 
zaś zachwycają się kształtami, nie wahając się określać je mianem 
„seksowne”. Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Ten model 
wprowadził Jaguara do wąskiego grona marek kultowych, a dzięki 
jego niepowtarzalnej stylistyce samochód trafił do wielu filmów, 
książek i sesji zdjęciowych. O Jaguarze się mówiło, marzyło, a jak się 
miało pieniądze to go kupowało. Jeździli nim gwiazdorzy, muzycy 
i członkowie rodzin królewskich.

Właścicielami Jaguara E-Type byli m.in.: Tina Turner, Brigitte Bar-
dot, Steve McQueen, Roy Orbison, George Best, czy Dean Martin. 
Jeździć miał nim James Bond w filmie Goldfinger, ale właściciel nie 
popisał się zmysłem marketingowym i odmówił producentom fil-
mu. Niewątpliwie, świat popkultury pomógł wypromować E-Type’a 
i nadał mu status legendy oraz symbolu swingujących lat 60., na 
równi z The Beatles i mini- spódniczką.

autOR: max RaDke / fOtO: kOnRaD Janicki

to najpiękniejszy samochód wszechczasów według rankingu the Daily telegraph, 
a nowojorskie museum of modern art uznało go za jeden z trzech najwybitniejszych 

samochodów w historii motoryzacji. mowa o Jaguarze e-type, prawdziwej 
motoryzacyjnej ikonie, która zadebiutowała na rynku w 1961 roku. ikonie, 

którą od czasu do czasu można zobaczyć na drogach polski.

naJPiĘknieJsZy 
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– Zasiadanie za kierownicą tego auta to trudna do opisania przy-
jemność. Człowiek po prostu czuje ducha, historię i tradycję mo-
toryzacji. Zakup takiego samochodu to także lokata kapitału, bo 
jego wartość rośnie, a także sposób na biznes. Ja swojego E-Type’a 
wypożyczam na przykład do ślubów, czy sesji zdjęciowych – mówi 
Mateusz Krajewski.

Ten samochód był sensacją kiedy wszedł na rynek oraz do dzi-
siaj pozostaje symbolem całej marki. E-Type jest po prostu jednym 
z najlepszych i najbardziej ekscytujących samochodów kiedykol-
wiek stworzonych oraz reprezentuje spuściznę, jaką zostawił po 
sobie założyciel Jaguara, Sir William Lyons.



ZaPach PoŻądania

kobiecą woń francuzi określają jako „casollette” czyli kadzielnica z perfumami. 
to unikalna mieszanka zapachu ciała, feromonów, potu i kobiecego… żaru. ponoć to 
potężna broń, która potrafi „burzyć domy i przewracać trony”. taki zapach uwodzi, 

a skropiony odpowiednimi perfumami potrafi czynić cuda.

udzie bowiem mogą zamykać oczy na wielkość, na 
grozę, na piękno, i mogą zamykać uszy na melodie 
albo bałamutne słowa. Ale nie mogą uciec przed za-
pachem. Zapach bowiem jest bratem oddechu. Za-
pach wnika do ludzkiego wnętrza wraz z oddechem 
i ludzie nie mogą się przed nim obronić, jeżeli chcą 

żyć.” Patrick Süskind w swojej genialnej powieści „Pachnidło” opisał 
historię perfumiarza, który na skutek obsesyjnej pogoni za ideal-
nym zapachem popełnia szereg morderstw. Ten idealny zapach to 
eliksir miłości, zapach młodej kobiety.

AROMATyCZNI UWODZICIELE

W rzeczywistości pozaliterackiej za afrodyzjaki uznaje się kilka 
składników perfum, w tym piżmo, ambrę i oud.

– Zapach piżma był ulubionym zapachem cesarzowej Józefiny. To 
właśnie nim uwodziła ona swego męża cesarza Napoleona – opo-
wiada Sylwia Piórkowska z Salonu perfumeryjnego Arcadia. – Jego 
zapach wywołuje niezwykłe wrażenia, jest wyrafinowany, zmysłowy, 
ciepły i długotrwały.

Naturalna ambra jest najcenniejszym składnikiem. To wydzielina 
z kaszalota warta ok.150 tysięcy dolarów za kilogram! Jej aromat 

jest balsamiczny i zwierzęcy. Podobno słynny uwodziciel Casanova 
zwykł kruszyć ją i dodawać do codziennej filiżanki napoju czekola-
dowego.

Składnikiem najbardziej tajemniczym jest oud.
– To zapach z jednej strony mistyczny, pomocny w duchowej 

medytacji. Z drugiej strony jest niezwykle zmysłowy i drapieżny – 
wymienia Piórkowska. – Pozyskuje się go z żywicy drzewa z rodza-
ju Aquilaria zwanego aloesowym lub agarowym, który niezwykle 
rzadko występuje w Azji Południowo - Wschodniej.

Te cudowne składniki dodawane są do większości perfum. Czy 
jest to bardzo popularne Chanel No 5, którego używała m.in. Mari-
lyn Monroe, czy jeden z  niszowych zapachów – Love In White firmy 
Creed, którego ambasadorką jest Angelina Jolie. 

MAłE DZIEłA SZTUKI

Szczególnie niszowe aromaty mogą być idealnym afrodyzjakiem 
zamkniętym we flakonie.

– Nie tylko ich zapach ale kształt opakowania, sposób wytwarza-
nia i otoczka jaka im towarzyszy czynią z nich niezwykły produkt – 
wymienia Małgorzata Kaczmarek z Salonu Arcadia. – Wtedy również 
ich cena jest nieco inna od zwykłych perfum. To małe dzieła sztuki, 
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do tego pięknie pachnące.
Przykładem tej unikalności są perfumy Pres de Tois (Blisko Ciebie 

– tłumacz. red.), które zostały zamknięte we flakonie ozdobionym 
gwiazdą z kryształów Svarowskiego. Podobnie wyjątkowy jest Sha-
limar od Guerlain, którego nazwa związana jest z ogrodem jaki dla 
Mumtaz Machal wybudował kochający ją nad życie mąż, twórca Taj 
Machal. 

Dla panów idealnym zapachem może być Fusion Sacre od Majdy 
Bekkali. Drzewo sandałowe, piżmo, ambra, biała kawa z goździkami 
i geranium, do tego nuty rumu, cytryny i bergamoty – te składniki 
definiowane są jako święta fuzja, niebiański moment, czy intymne 
uczucie osiągnięcia celu. 

Perfumy są niezwykle ważne w subtelnej grze uwodzenia. Wydaje 
się zatem, że niezależnie od naszych preferencji estetycznych czy na-
wet osobowościowych, jest coś, co czyni nas bezsilnymi wobec obiek-
tu naszego pożądania. To chemia pożądania zawarta w zapachu.

R E K L A M A
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EURO OPTyK, Szczecin, al. Wyzwolenia 19
Oprawy okularowe w promocyjnych cenach wiodących producentów tj. 
Prada, Dior, Versace, Dolce Gabbana, Paco Rabbane, Giorgio Armani, 
Max Mara, Hugo Boss, Pierre Cardin i wiele innych. Cena od 40 zł

Walentynki

Buddha Thai&Fusion Restaurant, Szczecin, Rynek Sienny 2
Bombay, Szczecin, ul. Partyzantów 1
Bombay & Buddha Restaurant serdecznie zapraszają do swoich egzotycznych 
restauracji na pyszne koktajle i dania główne w romantycznej atmosferze. 
Przyjdź, skosztuj - zakochasz się.

Pracownia w Szczecinie przy ul. Konopnickiej 1a, www.cameaiwart.pl
CameaIwArt - unikatowy naszyjnik wyplatany na żyłce z japońskich 
koralików Taho, czeskich Fire Polish firmy Precjosa oraz szklanych 
perełek w kolorze białym lub czerwonym. Cena: 45zł. 
Komplet z bransoletką i kolczykami. Cena: 111zł

Jubiler Kleist, Szczecin, ul. Rayskiego 20
Kolorowe serca w różnych rozmiarach z oryginalnego szkła weneckiego 
Murano z drobinkami czystego złota lub srebra, które można 
przyczepić do dowolnego fragmentu biżuterii. 
W ofercie walentynkowej do każdego serca 
dołączane jest srebrne kółeczko z możliwością 
wykonania graweru. Cena od 80 zł

Salon Perfumeryjny Arcadia, Szczecin, ul. Bolesława Krzywoustego 7
Près de Toi czyli „Blisko Ciebie” to obietnica wspólnych wieczorów pod  
niebem orientu. Zapach od firmy Rance, w której sam cesarz Napoleon 
pobierał nauki sztuki komponowania zapachów. Zmysłowa nuta jaśminu 
łączy się ze słodyczą wanilii, żywicy Aud oraz świeżością pomarańczy 
i mandarynki. Flakon ozdobiony kryształami Svarowskiego. Cena: 550 zł

Clochee - simply organic
sklep online: www.clochee.com
sklep w Szczecinie: ul. Bogusława X 10 
(za pl. Zgody)
Lekki balsam nawilżający o zmysłowym 
korzennym zapachu (nuta: paczuli, 
cynamonu, imbiru) 250 ml, Cena: 59 zł

www.zatrzymajczas.net
Zatrzymaj Czas Uścisk Miłości 
- zestaw do samodzielnego 
wykonania pamiątkowego odlewu 
splecionych dłoni dwóch dorosłych 
osób. Zestaw jest dostępny w 3 
wersjach podstawek. Cena od 75 zł 
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Jak urozmaić miłosne uniesienia? można wybrać się do sex shop-u, ale to zbyt proste. 
prestiż będzie romantyczny i poszuka afrodyzjaków w innych miejscach. 

afrodyzjaków czyli czego dokładnie szukamy?

frodyzjaki to substancje mityczne i magiczne. 
Działają pobudzająco i wzmagają pożądanie 
seksualne. Niektóre podobno mogą powodo-
wać poprawę potencji, mocniejsze i ciekawsze 
przeżywanie aktu miłosnego, choć nikt nigdy 
nie potwierdził ich działania naukowymi bada-

niami. W starożytności przypisywane były bogom, w wiekach śred-
nich czarownicom, a dziś ludzkiej fantazji. 

CZEGO WIĘC SZUKAĆ? 

Oto praktyczna lista: róg nosorożca, żywica drzew, jaszczurki, re-
kin, ostrygi, przepiórki oraz fasola, karczochy, szparagi, por, pomido-
ry, sałata, kapusta, trufle, korzeń żeń - szenia, miód, pszenica, orzechy 
laskowe, pstrąg, sardynki,  daktyle, figi, morele, chili, chrzan, cyna-
mon, czosnek, cząber, gałka muszkatołowa, imbir, kardamon, pieprz, 
wanilia, kapary, czekolada, kakao,  kawa, szampan, mleko kozie… 

Rogi nosorożców, jądra i jaszczurki pozostawiamy badaczom 
historii miłosnych uniesień, ewentualnie poszukiwaczom przygód 
– podróżniczych i seksualnych. Dziś skupiamy się na produktach  
współcześnie powszechnych. Uznajmy, że afrodyzjaki stać się po-
winny głównym bohaterem kolacji we dwoje. Co podać albo co 
zamówić, by potem było równie smakowicie?

WłOSKI KOCHANEK

Podobno za najlepszych kochanków uchodzą Włosi. Idąc tym tro-
pem na szczecińskim Pogodnie, trafiamy do włoskich delikatesów 
La Caravella. Znajdziemy tu całą paletę oryginalnych przysmaków, 
z których znakomita większość, zgodnie z przedstawioną powyżej 
listą, to afrodyzjaki. 

- To nie jest naukowo dowiedzione, że działają, trzeba w to wie-
rzyć. To trochę jak efekt placebo. Jak ktoś zapyta co kupić i jak dzia-
ła, z przyjemnością podpowiem – zapewnia Fabio Gustavo.

Na półkach w La Caravella znajdziemy włoskie wina, sery, maka-
rony, wędliny, przyprawy, sosy, ale jest też włoska czekolada, o rze-
komo fantastycznych właściwościach miłosnych. 

- Czekolada jest nie tylko zdrowa, bo jest źródłem magnezu ale 
jak powszechnie wiadomo poprawia też humor – opowiada właści-
ciel La Caravella.  

To ostatnie to efekt działania serotoniny zwanej hormonem szczę-
ścia, a za pobudzające właściwości czekolady odpowiadają liczne 
substancje, wykazujące działanie psychoaktywne. Powodują wzrost 
stężenia neuroprzekaźników w mózgu, co możemy odczuć właśnie 
jako poprawę nastroju. Mózg kobiety po spożyciu czekolady reagu-
je dokładnie jak w momencie silnego pożądania seksualnego. 

W sklepie Fabio znajdziemy też marcepan przygotowany z mig-
dałów, uchodzących za symbol płodności. Już sam ich aromat po-
budza. W La Caravella można kupić też trufle czyli grzyby, które 
wydzielają zapach identyczny z… feromonem samca świni. Zwane 
czarnym diamentem, są jedną z największych tajemnic w świecie 
afrodyzjaków. 

- Podobno za miłosnymi podbojami Montezumy, Madame de 
Pompadour, Casanovy czy Napoleona Bonaparte stały właśnie tru-
fle.

NA FALACH MIłOŚCI

Za jedne z najskuteczniejszych afrodyzjaków uchodzą ryby i owo-
ce morza. W celu odkrycia tajemniczej siły morskich owoców zaglą-
damy do Restauracji Rosyjskiej Ładoga.

Pstrąg, węgorz, tuńczyk czy rekin bogate są w fosfor, a ten ma 

PRZystawka MiŁosna
 autOR: Daniel ŹRóDleWski / fOtO mateRiały pRasOWe
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działanie podtrzymujące pożądanie. Spożywanie czarnego kawio-
ru odpowiada podobno za wielodzietności rodzin, mieszkających 
w regionach gdzie jest popularny i pozyskiwany. Sekret owoców 
morza zawarty jest w wartościach odżywczych, ale też w wyglądzie, 
konsystencji i zapachu. 

- Kawior to świetny antyoksydant z wysoką zawartością kwasów 
tłuszczowych Omega 3. Dodaje sił witalnych, tak przydatnych pod-
czas upojnej nocy. Ostrygi, małże, krewetki, ośmiornice i homary 
uważane są za najsilniejsze z afrodyzjaków – zapewnia Aleksandra 
Turbaczewska z Restauracji Ładoga. - Bogate są w proteiny, wita-
miny oraz składniki mineralne. Ostrygi zawierają dużo cynku, który 
wspomaga pożądanie i chroni też przed niepłodnością. 

Według legend słynny Casanova jadał na śniadanie 50 surowych 
ostryg ułożonych na pier-
siach uwiedzionych kobiet. 
Ostrygi podane w tradycyj-
ny sposób, też działają, a je-
śli kogoś poniesie fantazja 
podpowiadamy, że Ładoga 
to nie tylko restauracja, ale 
też pływający hotel. 

PIEPRZNA MIłOŚĆ

Sekretem każdej potra-
wy są przyprawy. Okazuje 
się, że wiele z nich to także 
skuteczne afrodyzjaki oraz 
źródło samego zdrowia. 
Sos chrzanowy, jako cenny 
wabik na kobiety, dosko-
nały jest na przykład do 
krewetek. Musztarda z kolei 
pobudza gruczoły płcio-
we i je powiększa. Bardzo 
skutecznym afrodyzjakiem 
jest chili. Dzięki kapsaicynie 
posiada właściwości roz-
grzewające i pobudzające. Podobne działanie przypisuje się goź-
dzikom. Namiętności doda też „przyprawa kochanków” czyli gałka 
muszkatołowa. Tajemnicą nadal jest działanie kardamonu, ale coś 
musi być na rzeczy, bo setki lat temu na mocy papieskiej bulli został 
zakazany. 

Nastrój w sypialni dzięki stymulacji układu krążenia poprawi ko-
rzeń imbiru. Kolejnym afrodyzjakiem jest bazylia, która działa wy-
łącznie na kobiety. Pieprz, ma działanie podobne do chili. Co cie-
kawe, zawarta w tej przyprawie piperyna to częsty składni męskich 
perfum.  

WINNE IGRASZKI

Nieodłącznym elementem romantycznej kolacji powinno być 
wino. Pełną gamę wykiwanych win odnajdujemy w szczecińskim 

sklepie (także internetowym) Wino Una. Znawcy zapewniają, że 
wino wypite w rozsądnych ilościach pomoże rozluźnić ciało i umysł. 
Żaneta Sandanus Olszewska z Wino Una radzi: 

- Należy pamiętać, że im lepiej dobrane tym lepsze działanie. 
Czerwone wino dzięki zawartym w nim przeciwutleniaczom znacz-
nie rozszerzy naczynia krwionośne, wspomoże nawet w całonoc-
nym uprawianiu miłości. Najskuteczniejsze są te wina pochodzące 
z wysuniętych najdalej na południe winnic. 

Koneserzy polecają także białe wina musujące, nie tylko z uwagi 
na fakt, że bąbelki szybciej uderzają do głowy, ale dzięki właści-
wościom mającym zastosowanie w sypialni. A skoro o bąbelkach 
mowa, nie można nie wspomnieć o truskawkach idealnie kompo-
nujących się z szampanem. Cierpki nieco smak truskawki podobno 

jest smakiem towarzyszą-
cym miłosnemu odurze-
niu. 

Z APTEKARSKĄ 
DOKłADNOŚCIĄ

Na koniec poszukiwań 
afrodyzjaków trafiamy do 
szczecińskiej Apteki Tilia 
gdzie można znaleźć wie-
le zielarskich produktów, 
które wspomagają miłość. 
Opowiada o nich magister 
farmacji - Agnieszka Fuł-
czyńska - Staniec.  

- Wśród ziół najlepszymi 
afrodyzjakami są korzeń 
żeń - szenia oraz korzeń 
maki. Zwiększają syntezę 
tlenku azotu czyli zwiększa-
ją witalność. Żeń - szeń po-
prawia wydajność fizyczną, 
psychiczną i samopoczu-
cie. Pozwala też szybko 

zregenerować siły. Korzeń maki to z kolei źródło naturalnej argininy, 
ułatwiającej erekcję u mężczyzn, a u kobiet podnoszące libido. Na 
półkach w Tilii znajdziemy także zioła zwiększające ukrwienie m.in.  
narządów płciowych – na przykład miłorząb japoński. Są także zioła 
wpływające na zwiększenie testosteronu, stymulujące funkcje sek-
sualne – owoc i ziele buzdyganka, ziele owca i korzeń sumy. Te zioła 
wpływają także na zaburzenia erekcji i żywotność plemników. 

MIłOSNA PUENTA

Wszyscy nasi rozmówcy, oraz piszący te słowa, przyznają, że ist-
nieje jeden afrodyzjak, którego działanie jest stuprocentowo pew-
ne, bezkonkurencyjne, zbadane, udokumentowane, zdrowe... to po 
prostu MIŁOŚĆ. 
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któż z nas nie zna piosenki „kabaret” lizy minelli z musicalu o tym samym tytule, 
albo nie nucił utworów tewje mleczarza ze „skrzypka na dachu”? aby posłuchać 

hitów musicalowych nie trzeba jednak wyjeżdżać do nowego Jorku 
- też mamy swój teatr broadway!

eśli nie wiesz o istnieniu Teatru Broadway, to dlatego, że 
jest unikatowy - nie posiada własnej sceny i częściej niż 
w Szczecinie, występuje na wyjeździe.

- Taki był mój zamysł, kiedy organizowałam teatr 12 lat 
temu - mówi Małgorzata Obłój, właścicielka, wokalistka, 
reżyser i choreograf w jednej osobie. - Koncepcja była sta-

rannie przemyślana, od repertuaru, formy artystycznej, jak również 
formy ekonomicznej, która jest bardzo złożonym przedsięwzięciem 
finansowym.  

Stworzyłam całą strukturę od początku, bez dofinansowania z ze-
wnątrz, bo nie lubię „żebraniny” w żadnej formie.

Zorganizowanie teatru od podstaw, to niełatwe zadanie dla 
jednej osoby. - Musiałam znaleźć trzydziestu młodych, zdolnych 
artystów i przeszkolić ich w zakresie techniki wokalnej, tanecznej 
i aktorskiej, stworzyć scenariusz, reżyserię, choreagrafię - wylicza 
artystka. - Trzeba było także zaprojektować kostiumy i światła na 
scenie, zapewnić zespołowi profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy, 
salę prób, i na końcu jeszcze sprzedawać spektakle.  

LIZĘ MINELLI BIORĘ OD ZARAZ

Do dzisiaj istnieje 30-osobowa formuła zespołu, czyli 10-ciu męż-
czyzn i 20 pań w wieku od 20 do 30 lat, z których kilka jest w zespole 
już od ośmiu lat.

Czy „trzydziestka” to górna granica wieku dla artysty musicalo-
wego, który musi zarówno śpiewać jak i tańczyć na scenie? - Gdyby 
jutro na casting wpadła do mnie Liza Minelli lub Tina Turner, to za-
trudnię je bez patrzenia w metrykę - uśmiecha się pani Małgosia. - 
A z doświadczenia wiem, że tancerka kończy karierę wtedy, gdy nie 
daje rady kondycyjnie na scenie. Znałam artystki, które dobiegały 
pięćdziesiątki, ale wyglądały świetnie i występowały - dodaje.   

Połowa zespołu Teatru Broadway to wokaliści, a druga połowa 
tancerze. Choć specyfika musicalu jest taka, że wszyscy muszą być 
sprawni pod względem wokalnym, tanecznym a także aktorskim. 

- Nasze spektakle charakteryzują się eklektyczną formą, czyli 
zawierają utwory jazzowe, rockowe i muzyki pop - opowiada twór-
czyni Broadwayu. - Ta praca wymaga wysokich umiejętności wokal-
nych i tanecznych. Wykorzystujemy techniki tańca współczesnego, 
klasycznego, modern jazzu. Potrzebna jest znakomita kondycja, 
którą można osiągnąć podczas regularnych prób i ćwiczeń.

Często takim próbom przed spektaklem, podobnie jak ciężkim 
treningom sportowców, towarzyszą krew, pot i łzy.

- Nauka jednej piosenki, z ustawieniem całej sceny dla baletu, 
chóru i solistów trwa trzy albo cztery miesiące - tłumaczy pani Mał-
gosia. - To nie skręcanie długopisów, że ja pokażę, a zespół się 
nauczy. To długi proces i olbrzymia praca zespołowa, wymagająca 
ciągłego udoskonalenia danego utworu.

Kto tańczy w teatrze Małgorzaty Obłój?
- Wykształcenie artystów jest ważne, bo ułatwia mi bardzo pracę 

nad spektaklem, a artystom pozwala zrozumieć teatr - mówi właści-
cielka. - Ale to nie jedyne kryterium naboru. Wokaliści  to absolwen-
ci lub studenci wydziału wokalno - aktorskiego lub wydziału klasyki, 
jazzu. Jako tancerzy zatrudniam absolwentów szkół baletowych, jak 
również  tańczących po kilkanaście lat w zespołach tańca współcze-
snego. 

Teatr Broadway ma również utalentowanych amatorów. Muszą 
oni mieć talent, inteligencję, pasję, odpowiedni charakter, zdrowie, 
pozytywne myślenie, poczucie humoru, ambicje i dobry gust. Nie 
ważne jak wyglądają, ile mają lat, czy są grubi czy chudzi, niscy czy 
wysocy. Ważne jest, co z tym zrobią na scenie, czy uczynią z tego 
walor. - Teatr jest jak życie, musi w nim być wszystko - dodaje filo-
zoficznie artystka.

 autOR: JeRzy chWałek / fOtO mateRiały pRasOWe
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Czy profesjonalny taniec, wykonywany często w zawrotnym 
tempie to kontuzjogenne zajęcie? - Samo życie jest szkodliwe i kon-
tuzjogenne - żartuje artystka. - Występy na scenie, zwłaszcza taniec, 
to zajęcie dla  inteligentnych ludzi, którzy umiejętnie rozkładają siły 
podczas prób i spektakli. Zawsze powtarzam młodym artystom - nie 
liczy się ilość, lecz jakość pracy.

NAWET PIĘTNAŚCIE PRZEBIóREK

Sam spektakl trwa ponad dwie i pół godziny. Bierze w niej udział 
30 osób i... 250 kostiumów. Artyści przebierają się pomiędzy utwo-
rami nawet 15 razy, mając na to często nie więcej niż dwie minuty. 
A trzeba wiedzieć, że stroje - jak choćby suknie ślubne - są jak naj-
bardziej prawdziwe i  niełatwe do przyodziania.

Przez 12 lat Teatr Brodway wystawił już ponad 500 gal, wszyst-
kie w języku oryginalnym, czyli angielskim. Repertuar spektakli 
jest stale modyfikowany, w zależności od potrzeb odbiorców. Ale 
niezmiennie pozostają w nim utwory z „Kabaretu”, „Moulin Rouge”, 
„West Side Story”, znane songi filmowe wykonywane niegdyś przez 
Franka Sinatrę, czy słynna Deszczowa Piosenka, którą rozsławił 
Gene Kelly. Teatr występował również w Szwecji i Niemczech. 

O teatrze, jako rodzaju sztuki mówi się, że w ostatnich latach prze-
chodzi kryzys z powodu mniejszego zainteresowania publiczności. 
Czy dotyczy to też teatru musicalowego?

- Nie wiem czy to kryzys. Po prostu na całym świecie sztuka została 
zdominowana przez plastik -  koncerty z playbacku, obrazy z kom-
putera, jeansy z poliestru i aktorzy z reklamy. Ja preferuję koncerty 
na żywo, obrazy Degasa (francuski malarz Edward Degas - przyp. 
red.), jeansy z bawełny i Tadeusza Łomnickiego w ”Ja Feuerbach”, 
a nie aktora z reklamy. Jest jeszcze kilka milionów ludzi, którzy lubią 
to co ja. Lubią jazz, lubią dobre malarstwo i oni przychodzą posłu-
chać starych, znanych utworów. My nie gramy przy pustych widow-
niach. Ktoś nas zawsze zaprasza i skoro mój teatr istnieje już 12 lat, 
to chyba kryzys nas nie dotyczy – podsumowuje pani Małgosia. 
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Małgorzata Obłój – Szczecinianka, absolwentka Wydziału Wo-
kalno - Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie prof. 
Adeli Winiarskiej. Promotorem jej pracy magisterskiej (o musi-
calu amerykańskim) był reżyser Jerzy Gruza. Debiutowała w Te-
atrze Muzycznym w Gdyni. Podczas kariery artystycznej grała 
też w teatrach dramatycznych komediowych i operowych, m.in. 
Teatrze Roma i Teatrze Komedia w Warszawie, Teatrze Polskim 
i Operze na Zamku w Szczecinie. Zagrała w filmie „Życie po 
życiu" oraz serialu Klan. Najbliższym jej sercu gatunkiem te-
atralnym jest musical, dlatego w 2002 r. stworzyła własny teatr 
musicalowy pod nazwą „Teatr Broadway.”

R E K L A M A

Zapraszamy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.ul. Śląska 12/1, 70-432 Szczecin  •  tel.: 91 488 84 85  •  kontakt@pasjafabrykasmaku.pl  •  www.pasjafabrykasmaku.pl

Zapraszamy  8 lutego na drugą edycję szczecińskiego pucharu „latte art”.

W jury zobaczymy Marcina Michalika, Agnieszkę Rojewską oraz Michała Plutę
mistrzowie i wicemistrzowie Polski w „latte art”

Restaurant Caffe Pasja Fabryka Smaku zaprasza na specjały kuchni regionalnej, włoskiej i francuskiej, 
mieszczące się w nurcie Slow Food. Naszą specjalnością są również kawy na bazie espresso 

oraz alternatywnie parzone kawy czarne.
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dr Piotr Zawodny

ajemnicą sukcesu jest spektrum rozwiązań, jakie 
oferuje medycyna estetyczna. Zdobyta przez nas 
wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pracy nad 
nadmiarem tkanki tłuszczowej i tzw. cellulitem daje 

możliwości  łączenia zabiegów w pakiety zapewniające najwyższą 
efektywność oraz wielopoziomowe działanie oferowanych przez 
nas zabiegów. Szeroki wachlarz zabiegów, jaki posiadamy w swojej 
ofercie pozwala nam oddziaływać na skórę, tkankę tłuszczową oraz 
mięśnie. Tylko terapia skojarzona stała się kluczem do wymarzonej 

sylwetki. W naszej klinice łączymy kilkanaście metod o różnym me-
chaniźmie działania.

ZMNIEJSZENIE OBJĘTOŚCI TKANKI TłUSZCZOWEJ.

 Pierwszy krok to rozprawienie się z komórkami tłuszczowymi. 
Pomocne są tu zabiegi, które jednocześnie rozbijają skupiska ko-
mórek tłuszczowych oraz pomogą usunąć ich zawartość przez natu-
ralne procesy metaboliczne przebiegające w wątrobie. 

t

Cellulit, nadmiar tkanki tłuszczowej, wiotka skóra… Stop! 
Zamiast wyszukiwać kolejne niedoskonałości, pozbądź się ich! Nieustanna walka z dietą, 

bezowocne formy zabiegów, nieskuteczne suplementy diety to już przeszłość. Piękna 
pozbawiona cellulitu sylwetka, jedwabista i jędrna skóra - już w zasięgu ręki!

wiele metod 
jeden cel - piĘKne ciało!



Zastosowanie fal wysokiej częstotliwości oraz ultradźwięków w jed-
nej głowicy to przełom w kosmetologii pielęgnacyjnej ciała. Dwukie-
runkowe działanie technologii Exilis to piękne ciało przez wyszczupla-
nie i ujędrnianie. Fale ultradźwiękowe przerywają zwłóknienia tkanki 
łącznej w strukturach tłuszczowych, powodując podział pakietów ko-
mórek tłuszczowych na mniejsze jednostki bardziej dostępne dla 
energii wysokiej częstotliwości, której zadaniem jest lokalna lipoliza 
oraz wzmożenie procesów metabolicznych. Energia Exilis nie pozo-
staje obojętna dla skóry.  Procesy regeneracji włókien kolagenowych 
to procesy prowadzące do ujędrniania obszaru zabiegowego.   

NISKA TEMPERATURA KONTRA KOMóRKI TłUSZCZOWE

Zbawienny wpływ niskich temperatur na ciało człowieka jest wyko-
rzystywany od lat w fizjoterapii. Teraz także kosmetologia znalazła za-
stosowanie zimna w swojej praktyce - Kriolipoliza. Niska temperatura 
korzystnie wpływa na procesy lokalnej lipolizy. Poddane działaniu ni-
skich temperatur (-5 i -10‘C) komórki tłuszczowe tracą ciągłość błon 
komórkowych i ulegają trwałemu rozpadowi, a produkty naturalnej 
lipolizy są usuwane przez wątrobę. Objętość miejscowej tkanki tłusz-
czowej ulega zmniejszeniu! Fenomenem kriolipolizy jest niszczenie 
komórek tłuszczowych, a nie jedynie zmniejszanie ich objętości. 

WySOKA TEMPERATURA KONTRA KOMóRKI TłUSZCZOWE

Vanquish - najnowsze odkrycie medycyny estetycznej. Usuwanie 
tkanki tłuszczowej jeszcze nigdy nie było tak  łatwe. Działa szybko, 
krótko, nieinwazyjnie i bezkontaktowo, a co najważniejsze - nic nie 
boli i jest w pełni bezpieczne dla pacjenta. Urządzenie wykorzystuje 
oscylacyjne pole wysokiej częstotliwości - rodzaj energii dotychczas 
nie stosowanej  w terapii lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej. 
Vanquish działa bez kontaktu ze skórą,  głowica emitująca pole jest 
w dystansie  15 milimetrów od ciała. W obszarze tkanki tłuszczowej   

pole wytwarza jednorodną wysoką temperaturę, tym samym redu-
kuje  ją bezpowrotnie nie powodując stanu zapalnego towarzyszą-
cego innym terapiom lipolitycznym . Podczas zabiegu dochodzi do 
przyspieszonej  apoptozy (śmierci) komórek tłuszczowych . Dzięki 
selektywnej emisji  ciepła, temperatura niszcząca komórki jest wy-
twarzana tylko w miejscu nagromadzenia tkanki tłuszczowej. Dlate-
go zabieg jest w pełni bezpieczny dla innych obszarów ciała.

ZBAWIENNy WPłyW DWUTLENKU WĘGLA

 Karboksyterapia - CO2 to jedna z podstawowych i efektywnych 
metod medycyny estetycznej wykorzystywana do walki z cellulitem, 
nadmiarem tkanki tłuszczowej czy wiotkością skóry. Wprowadzany 
za pomocą iniekcji dwutlenek węgla działa bezpośrednio „rozpusz-
czając” tkankę tłuszczową oraz pośrednio znacznie zwiększając 
przepływ krwi i przyspieszając metabolizm komórek.

Wysokie stężenie CO2 pobudza czerwone krwinki do oddawania 
w tkankach większej ilości tlenu i stymuluje przepływ krwi w drob-
nych naczyniach krwionośnych.  W komórkach tłuszczowych z kolei 
dwutlenek węgla jest częściowo przekształcany w kwas węglowy 
„rozpuszczający” zawartość komórek. Dzięki tym procesom, skóra 
w miejscu aplikacji gazu staje się lepiej ukrwiona, dotleniona i odży-
wiona, a w konsekwencji odzyskuje gładkość i napięcie. 

Uzupełnieniem terapii  jest Lipomassage Endermologie Cellu 
M6 Endermolab - najnowsze urządzenie do endomasażu, w którym 
zastosowano pełen zakres możliwości techniki LPG, zwiększając 
efektywność zabiegu w porównaniu z poprzednimi jego wersjami 
nawet o 50%. Dzięki synergistycznemu działaniu elektrycznie ste-
rowanych rolek i próżni Endermolab pozwala w przyjemny i bez-
pieczny sposób wymodelować ciało i na nowo ukształtować sylwet-
kę. Lipomassage to nie tylko masaż, zdrowy tryb życia. 

REZULTAT: wymodelowana sylwetka, 
naturalnie jędrna i gładka skóra.
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WWW.CENTRUMNARODZIN.PL
Centrum Narodzin MAMMA, Szczecin-Kijewo, ul. Sowia 38 , tel. 91 46 28 000

Prowadzimy:

∙ Poradnię położniczo-ginekologiczną

∙ Poradnię neonatologiczno-pediatryczną

∙ Poradnię neurologii dziecięcej

∙ Poradnię neurologopedyczną

∙ Poradnię psychologiczną

∙ Poradnię laktacyjną

∙ BEZPŁATNĄ SZKOŁĘ RODZENIA 

Oferujemy m.in.:

∙ Porody naturalne

∙ Porody w wodzie

∙ Porody w pozycjach wertykalnych

∙ Porody w znieczuleniu zewnątrzoponowym

∙ Planowe cięcia cesarskie

∙ Zabiegi ginekologiczne

∙ Badania laboratoryjne 

A czy Ty wybrałaś już miejsce porodu?
Prywatny Szpital Położniczo - Ginekologiczny
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armienie ma wpływ na wygląd piersi
MIT Karmienie piersią nie jest przy-

czyną deformacji kształtu biustu. Takie 
czynniki jak: starszy wiek matki, pod-

wyższony wskaźnik BMI, duży przyrost masy ciała 
podczas ciąży, większy rozmiar piersi przed ciążą 
i palenie papierosów są odpowiedzialne za opa-
danie i utratę jędrności piersi.

Nie można karmić piersią, gdy ma się implanty 
MIT Nie stanowi to przeciwwskazania do kar-

mienia naturalnego. Prawdopodobnie kobieta 
może mieć mniej pokarmu, istnieje też nieznacznie zwiększone 
ryzyko zapalenia i ropnia. U kobiet z implantami piersi procent si-
likonu znajdującego się w mleku nie jest większy niż u kobiet bez 
implantów. 

Gdy karmię muszę uważać na to, co jem.
FAKT Kobieta karmiąca piersią powinna wybierać potrawy lek-

kostrawne, ale od czasu do czasu może zjeść np. smażone mięso. 
Należy unikać żywności zawierającej konserwanty, sztuczne barwni-
ki, izomery trans kwasów tłuszczowych. Niewskazane też jest spo-
żywanie produktów z dużą zawartością cukru. Można za to w ciągu 
dnia wypić 1-2 filiżanki kawy lub 3-4 szklanki herbaty albo zjeść kilka 
kostek czekolady.

Dziecko należy dodatkowo poić oprócz kar-
mienia piersią.

MIT Noworodek karmiony wyłącznie piersią otrzy-
muje wystarczającą ilość wody w początkowej fazie 
karmienia. Poza tym podawanie dziecku dodatko-
wych płynów może osłabić potrzebę ssania, zmniej-
szyć wypływ mleka i obniżyć produkcję pokarmu. 

Karmienie piersią jest korzystne dla matki.
FAKT U kobiety karmiącej piersią lepiej przebie-

ga połóg, mniejsze jest ryzyko anemii, łatwiej jest 
pozbyć się zbędnych kilogramów po porodzie. 

Ponadto występuje: niższe ryzyko raka piersi, raka jajnika, osteopo-
rozy, nadciśnienia, chorób układu krążenia. Oksytocyna wydzielana 
podczas karmienia wpływa na matkę uspakajająco. 

W okresie karmienia piersią nie wolno się odchudzać.
FAKT Nie wolno stosować żadnych diet odchudzających, nisko-

kalorycznych, opartych na środkach farmakologicznych. Karmienie 
piersią samo w sobie sprzyja redukcji masy ciała.

Karmiąc piersią, nie zajdę w ciążę.
FAKT/ MIT Jeśli po 56 dniach od porodu nie wystąpiła miesiącz-

ka ani żadne krwawienie z pochwy to możliwość zajścia w kolejną 
ciążę w pierwszych 6 miesiącach po porodzie, gdy matka karmi wy-
łącznie piersią i nie miesiączkuje nie przekracza 0,7%.                    ad

K
co jest faktem, a co mitem?  mgr elwira berezowska, położna, międzynarodowy 

Dyplomowany konsultant laktacyjny (ibclc) z centrum narodzin mamma, 
rozprawia się z mitami na temat karmienia piersią. 

kaRMić, cZy nie kaRMić PieRsią?



 KOMPLEKSOWA OPIEKA REHABILITACYJNA

• Profesjonalne zabiegi rehabilitacyjne
   i fizjoterapeutyczne w komfortowych warunkach
• Wysoko wykwalifikowany personel medyczny
• Sprzęt spełniający najwyższe standardy
• Indywidualne podejście do każdego klienta
• Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
   wg normy EN ISO 9001:2008

• konsultacje lekarskie
• terapia manualna
• masaże rehabilitacyjne / zdrowotne
• terapia falą uderzeniową
• krioterapia
• magnetoterapia
• elektroterapia
• terapia ultradźwiękowa
• kinezyterapia (ćwiczenia lecznicze)
• laseroterapia
• światłolecznictwo
• masaż wirowy kończyn górnych i dolnych
• terapia skojarzona

ul. Welecka 38, Szczecin-Mierzyn, tel./fax: +48 91 48 48 404, biuro@luxmedica.pl, www.luxmedica.pl  
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ala uderzeniowa przyspiesza proces zdrowienia po-
przez pobudzenie cyrkulacji krwi, zwiększenie produk-
cji kolagenu oraz zmniejszenie napięcia mięśni – wy-
jaśnia Piotr Wagner z Lux Medica. – Potrafi rozdrobnić 

i rozpuścić złogi wapniowe w ścięgnach i przyponach, poprawiając 
w ten sposób ukrwienie i przemianę materii lub obniżyć napięcie 
w tkankach, przyśpieszając ich regenerację.

Jak działa? Fala uderzeniowa powstaje przy wykorzystaniu me-
tody elektromagnetycznej i jest transmitowana do miejsca bólu, 
gdzie skupia się w jego ognisku. W ten sposób fala trafia precyzyjnie 
w zmienione chorobowo miejsce, nie ingerując w sąsiadujące tkan-
ki. Uszkodzona tkanka stopniowo regeneruje się i wspomaga proces 
leczenia w obszarze poddanym terapii.

Aparat do terapii falami uderzeniowymi Zimmer Enplus Version 
02 w którego  posiadaniu jest Zachodniopomorskie Centrum Re-
habilitacji Lux Medica, został stworzony na podstawie najnowszych 
osiągnięć medycyny i techniki, poprzedzonych długoletnimi bada-
niami. Terapię stosuje się przy leczeniu m.in. zespołu bolesnego bar-
ku, ostrogi piętowej, stanu po urazie mięśnia, zwapnieniu ścięgien, 
przeciążenia mięśni. 

Terapia falą uderzeniową jest nowoczesną i skuteczną metodą leczenia, a jej 
skuteczność została potwierdzona w schorzeniach barku, biodra, kolana, 

stóp czy łokci. Wykorzystywana jest do zwalczania bólu w ortopedii, 
rehabilitacji i medycynie sportowej.

uderz w ból
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d wieków pobudzały ludzką wyobraźnię, a dzięki swym 
uzdrawiającym właściwościom znalazły swoje miejsce 
w medycynie. Co prawda leczenie pijawkami zwane 
hirudoterapią (łac. – hirudo, czyli pijawka) sięga czasów 

starożytnego Egiptu i Chin, swoją aktualną pozycję zajmują od XVIII 
wieku. Oficjalnie wprowadził je na salony szwedzki botanik, zoolog 
i lekarz Linneusz.

– Substancja, którą wydzielają pijawki leczy nie organ, nie cho-
robę a przyczynę choroby i cały organizm – tłumaczy Beata Przyby-
szewska – Grzelak, kosmetolog. 

Pijawki produkują m.in. hirudynę, która zapobiega krzepnięciu 
krwi, eglinę, hamującą stany zapalne, substancje antybiotyczne 
i związki znieczulające.

– Na etapie, gdy żadne tradycyjne lekarstwa nie przynoszą ulgi, 
pijawki lekarskie działają doskonale – zapewnia specjalistka. – 
W 2004 r. amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) dopuściła 
do użytku pijawki lekarskie, oficjalnie uznając je za lekarstwo.

Są niezastąpione w leczeniu narządów oddechowych, układu 
sercowo - naczyniowego czy przy chorobach neurologicznych.
Sprawdzają się też przy zwyrodnieniu stawów, kontuzjach, za-
paleniu mięśni, żylakach, zakrzepach żylnych, popękanych na-
czyniach krwionośnych (pajączki), hemoroidach. Regulują skoki 
ciśnienia. 

Sam zabieg nie jest specjalnie skomplikowany. Pijawkę przysta-
wia się do chorego miejsca. W tym momencie zachodzą dwa pro-
cesy: zanieczyszczona krew znajduje swe ujście, a pijawka wprowa-
dza do organizmu ponad sto aktywnych związków o leczniczych 
właściwościach. Zabieg nie jest wskazany przy anemii, hemofilii, 
ciąży, przyjmowaniu sterydów, antybiotyków lub środków mocno 
rozrzedzających krew.

– Oczywiście nie należy robić zabiegu na własną rękę – przestrze-
ga kosmetolog. – W przypadkach trudnych lub wybiegających poza 
wiedzę osoby wykonującej terapię należy dokonać konsultacji z le-
karzem.                                                                                                       ad

nie wyglądają apetycznie i wzbudzają skrajne uczucia. ale wbrew pozorom są bardzo 
pożyteczne i gdyby nie ich „specyficzna” uroda mogłyby być najlepszym przyjacielem 

człowieka. mowa o pijawkach lekarskich.

te cUdowne PiJawki
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Szczecin, ul. Makuszyńskiego 2a, czynny: pon. - pt. w godz. 9.00-19.00, tel. kom. 603 11-43-21, www.gabinetkosmetyczny.szczecin.prv.pl

USŁUGI KOSMETYCZNE NA TWARZ I CIAŁO
TERAPIA PIJAWKAMI

na hasło Prestiż 20 % rabatu

GABINET KOSMETYKI LECZNICZEJ
Beata Przybyszewska - Grzelak

dyplomowana kosmetyczka
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calp brush” nie tylko czesze włosy, ale także je pielę-
gnuje i jeszcze dba o stan skóry naszych głów. Teraz to 
cudo fryzjerstwa trafiło i do nas, dostępne wyłącznie 
w szczecińskim salonie Sam Sebastian Style.

Japoński wynalazek docenili już styliści na całym świecie. Do 
swoich pokazów używają jej sławni projektanci mody, m.in. Jean 
Paul Gaultier i Karl Lagerfeld, a hollywoodzkie aktorki pokroju Na-
talie Portman czy Gwyneth Paltrow korzystają z jej dobrodziejstw.

– To rewolucja w pielęgnacji włosów – zapewnia stylista Sebastian 
Zając. – Czesze włosy, modeluje, ale także czyści i masuje skórę gło-
wy, czyli posiada więcej właściwości niż tradycyjna szczotka.

 „Scalp brush” posiada dwa rodzaje włosia. Dłuższe – akrylowe 
– odpowiada za rozczesanie i pielęgnację włosów, idealnie nadaje 
się do rozprowadzania odżywek. Natomiast krótsze włosie, nylo-
nowe, służy do masażu skóry głowy i oczyszczenia jej z wszelkich 
zanieczyszczeń, w tym nadmiaru sebum, które umiejscawia się 
w mieszkach włosowych. Efektu tak głębokiego oczyszczenia nie 
uzyska się przy tradycyjnym myciu głowy palcami. „Scalp brush” 
można używać w trakcie mycia włosów. To zupełna nowość, gdyż 
normalnie woda rozpulchnia włosy rozchylając ich łuski. Stają się 
wtedy one bardzo podatne na uszkodzenia mechaniczne, a więc 

tradycyjne rozczesywanie włosów szczotką plastikową nie jest 
wskazane. „Scalp brush” dzięki swojej technologii pozwala na taki 
zabieg, jednocześnie sprawiając, że włosy stają się bardziej lśniące 
i podatne na układanie.

– Szczotka usuwa zanieczyszczenia z aż 40 tysięcy mieszków znaj-
dujących się na głowie podczas delikatnego masażu skóry głowy. – 
prezentuje działanie „scalp brush” stylista. – Końcówki włosia posia-
dają kształt kulki, co nie podrażnia skóry głowy i samych włosów. 

Japończycy są m.in. znani z tego, że wiele czynności w swoim ży-
ciu celebrują, również mycie i czesanie włosów. 

– W japońskich salonach masaż głowy w czasie mycia jest nor-
malną czynnością, trwa nawet do 40 minut. – opowiada Sebastian 
Zając. – Ważna jest otoczka i miejsce, w którym się to odbywa. Wy-
godny fotel, przyjemna muzyka w tle i atmosfera jak przy każdym 
innym seansie masażu. Myślę by niedługo przenieść to również do 
nas.

Póki co każdy może skorzystać z właściwości niezwykłej szczotki, 
nawet w domowych warunkach. Dostępna jest za 80 euro.

– Szczotka jest wygodna w użyciu, ale to także bardzo ładna rzecz, 
która zmieści się w każdej torebce – dodaje właściciel Sam Seba-
stian Style.

Sam Sebastian Style, ul. Pocztowa 7/1, Szczecin, tel. 606 759 591

piękne i lśniące włosy. kto z nas nie marzy, by błyszczeć jak prawdziwa gwiazda. 
Japończycy znaleźli na to sposób - stworzyli idealną szczotkę do włosów. 

autOR: aneta DOleGa / fOtO: GRzeGORz skORny

MagicZna sZcZotka
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oseph Pilates był bardzo chorowitym dzieckiem. Ogranicze-
nia fizyczne zmotywowały go do ciężkiej pracy, a sport stał się 
jego pasją – trenował gimnastykę i kulturystykę. Z czasem za-
czął szukać własnej metody na wzmocnienie ciała – opowiada 
Małgorzata Wojtaszczyk, instruktorka fitness ze szczecińskiego 

Studia Shine Pilates & Fitness. – Kiedy epidemia grypy w 1918 roku 
zabiła wiele osób w Anglii, przeżyli ci którzy ćwiczyli z Pilatesem. Au-
tor metody, którą stosował początkowo jako element rehabilitacji 
chorych, wkrótce wprowadził ją na salony.

Pilates to spokojna gimnastyka, która stawia na powolne i precy-
zyjne ćwiczenia. Wzmacnia mięśnie, również od środka, wysmukla 
je i rozciąga. Jest świetnym uzupełnieniem jogi i dobrą terapią na chory kręgosłup. Przy okazji sprawia, że nasze ciało wygląda dosko-

nale.
– Ćwiczyć można na macie, ale także przy pomocy specjalnych 

maszyn, co w Polsce jest rzadkością – wyjaśnia instruktorka. – Mamy 
na stanie aktualnie spine corrector do rozciągania ramion i kręgo-
słupa, a wkrótce dojdzie reszta, m.in. cadillac wzmacniający mięśnie 
i reformer, który podnosi siłę mięśni i równowagę.

Maszyny do pilatesu wyglądają dość specyficznie, np. spine cor-
rector ma kształt gwizdka, a cadillac przypomina narzędzie tortur.

– Są bardzo dobre w indywidualnych treningach. Są sprawdzone, 
gdyż pierwsze maszyny wymyślił sam Joseph Pilates i sprawdził je 
również na sobie – dodaje z uśmiechem Małgorzata Wojtaszczyk.

Metoda na ciaŁo
mocny kręgosłup, smukła sylwetka i płaski brzuch. Do tego wzmocnione mięśnie, 

spokojny oddech i dobre samopoczucie. twórca pilatesu Joseph pilates doskonale wiedział 
co robi, kiedy wymyślał ten zestaw ćwiczeń. Jego metoda zawojowała cały świat.

R E K L A M A

KOSMETYKA

makijaż permanentny

manicure

pedicure

zabiegi na twarz i ciało

MEDYCYNA ESTETYCZNA

chirurgia laserowa

odmładzanie laserowe

Botox

kwas hialuronowy

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

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

MODELOWANIE SYLWETKI

Velashape

KRIOLIZA

endermologia

masaże
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moda 49 moda 49 

ten miesiąc jest we władaniu miłości. uczucie to ma dwie twarze, które można 
podkreślić odpowiednim makijażem. etno jest dla kobiet kolorowych, tajemniczych, 

ale także silnych i pewnych siebie. Glamour idealnie pasuje do pań, które cenią 
dyskretną elegancję i styl. Obie propozycje to doskonały przykład makijażu,
którym można uwodzić. Dajmy sobie pretekst do zmian i eksperymentów. 

tak jak to zrobiły siostry - michelle i Olivia.

dWie 
siostRy, 

dWie 
twaRZe

Makijaże i zdjęcia: Dorota Kościukiewicz-Markowska www.palackolorow.pl
Modelki: Michelle i Olivia Waligóra



moda50 



moda 51 



moda52 

Soczyście pomarańczowa spódnica, delikatny róż dodatków i pięknie haftowane bluzki. Te fragmenty garderoby z nowej kolekcji 
marki Bosska ożywiają i przełamują melancholijny i romantyczny pejzaż miasta. Połączone z bardziej eleganckimi ubraniami 

wprowadzają nową jakość. Modą można się bawić niezależnie od pory dnia i okoliczności.

Bosski pejzaż



wiĘcej w e-wydaniu na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI

moda 53 



moda54 



moda 55 

Projekty i stylizacja: Monika Boska - Nowakowska
Makijaż: Lucyna Zasadzińska / Luiza Visage

Zdjęcia: Aleksandra Medvey - Gruszka / Brand Me Up
Modelka: Marta

wiĘcej w e-wydaniu na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI



Marta Barańska pracuje jako badacz i działacz marketingowy. 
Jest członkiem The Chartered Institute of Marketing. Przez 
lata dbała o wizerunek topowych marek. Aktualnie związana 
z Akademią Morską w Szczecinie. Ceni rzeczy od Prady, Mar-
ca Jacobsa, Moschino i Religion. Biznesowy dress code do-
biera w oparciu o kunszt krawiectwa i szlachetność tkaniny.

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

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej 
Pani Marcie nie brak polotu i odwagi. Wzo-
rzysta marynarka w złocistych beżach, czarne 
leginsy i krótkie botki w kolorze starego złota 
z ćwiekami, razem wyglądają intrygująco. Dru-
ga stylizacja jest jeszcze bardziej odważna i za-
pewne na szczególne wyjście. Integralną jej 
częścią są krótkie spodenki, kolorowe i wyszy-
wane cekinami. Całość tonują czarne rajstopy, 
botki, koszulka oraz… jasny szalik z pomponi-
kami i rękawiczki bez palców.



Doktor Marek Froelich - stomatolog, któ-
ry prowadzi własną praktykę dentystyczną 
w Hamburgu oraz klinikę implantologii Den-
tal Implant Aesthetic Clinic w Szczecinie. Pił-
ka nożna i kolarstwo szosowe to jego pasja. 
Jest dumnym posiadaczem wysokiej klasy 
rowerów szosowych, na których w wolnych 
chwilach aktywnie spędza czas. Ceni wygodę 
i sportowy „luz”. Ubrania kupuje podczas nie-
zliczonych podróży, często wybiera propo-
zycje uznanych projektantów gdyż stawia na 
wysoką jakość.

Arkadiusz Prajs, projektant mody męskiej
Widać, że pan Marek lubi luz i ma poczucie 
humoru. Ciepła kurtka, do tego bluza w paski 
i jeansy slim. Druga propozycja to elegancja, 
ale z przymrużeniem oka. Czarny garnitur, bia-
ła koszula i prążki. Tak trzymać.

Kolację dla naszych bohaterów 
ufundowała restauracja Pod Kogutem
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ędzenie – metoda konserwacji żywno-
ści (mięsa i przetworów mięsnych, ryb, 
serów itp.) za pomocą dymu. W wyniku 
tego procesu produkty żywnościowe 
uzyskują specyficzny zapach, smak i za-
barwienie powierzchni. (za Wikipedia)

Moja definicja wędzenia jest zgoła odmienna. Otóż, wędzenie to 
magiczny czas przygotowywania produktów i staranne wybieranie 
najlepszego drewna. To skrupulatne odmierzanie odpowiedniej 
ilości przypraw, obwiązywanie sznurkiem połci boczku, lub zgrab-
nej szynki. Cierpliwe oczekiwanie nad solanką w której moczą się 
węgorze, sielawy, płat łososia. To wreszcie rozpalanie ognia pod 
beczką i zapatrzenie w leniwy dym unoszący się wśród drzew... To 
niekończące się rozmowy w czasie wielogodzinnego procesu ody-
miania, a i owszem z zakąską i popitką o odpowiedniej mocy. Ma-
gia, atawistyczna nostalgia, czar...

Niewiele potraw może równać się smakiem z jeszcze ciepłą wę-
dzonką jakiegokolwiek rodzaju, zagryzioną razowym pachnącym 
chlebem, ogórkiem z pobliskiej grządki, lub zerwanym przed chwi-
lą z krzaka pomidorem, który ma smak i zapach pomidora. I nie-
potrzebne do szczęścia żadne tam wielkie, murowane wędzarnie. 
Wystarczy beczka wkopana nad niewielkim dołkiem, kilkumetrowy 
tunelik z cegieł i odpowiedni zapas olchowego i owocowego drew-
na.

Jest jeszcze jedna tajemnica tradycyjnego, polskiego wędzenia. 
Pośród wielu poznanych Fachowców w tej dziedzinie, nigdy, ale 
naprawdę nigdy nie spotkałem wśród nich złego człowieka!  Za-
zwyczaj są to pogodni smakosze - gawędziarze, dla których czas 
spędzony w gęstym, aromatycznym dymie jest o wiele cenniejszy 
niż dwutygodniowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu all inclu-
sive. A najwięcej szczęścia w ich oczach zobaczysz gdy oblizywać 
będziesz palce po tłuszczyku z kaszanki, lub złotego węgorza ich 
produkcji. 

I to się zmieni. Tak dłużej być nie może. Już nam to załatwiają 
„mędrcy” w Brukseli. Nowe unijne normy dotyczące zawartości sub-
stancji smolistych w żywności, mają wejść w życie już we wrześniu 

2014 r. To zagłada setek, jeśli nie tysięcy niewielkich masarni w któ-
rych produkuje się wędliny tradycyjnymi metodami. O świeżo uwę-
dzonej rybce na polskim wybrzeżu też będziemy mogli zapomnieć. 
Zamiast pachnącej jałowcem kiełbasy na naszych stołach rozgości 
się kiełbaso - podobny produkt umazany w chemicznym ekstrakcie 
dymu. Bo tak zdrowiej. No, ludzie, trzymajcie mnie!

Już widzę błękitnymi oczami swojej bujnej wyobraźni te wędzar-
nie ukryte głęboko w chaszczach Puszczy Bukowej. Te kobiety prze-
wożące podmiejskimi pociągami schowane pod płaszczami pęta 
kiełbasy i gomółki wędzonych serów… Policyjne naloty na dobrze 
zamaskowane sklepy z pokątnie wędzoną szynką. Brrrr! Mam na-
dzieję, że to zbyt okrutna wizja by miała się urzeczywistnić.

Jest w naszym Mieście postać wobec której szacunek mam wielki 
i dostatecznie sporo sympatii. To Jarek Malejewski, właściciel Cafe 
Rower i pomysłodawca „Śniadania na Błoniach”. To dzięki Niemu, 
od czasu do czasu spotykają się pasjonaci gotowania i biesiadowa-
nia w miłym towarzystwie.  I to właśnie tacy „przestępcy” stanowią 
największe zagrożenie wobec Unii i jej biurw. Jak bowiem można 
legalnie pasjonować się pasztetem, który nie spełnia wymogów dy-
rektywy europejskiego biura do spraw pasztetów (syg. EBfP/567/
NRGW)?

Tak więc namawiam Was dziś drodzy Czytelnicy do ogólnowę-
dzarskiego protestu. Inwestujmy w beczki, budujmy wędzarnie i… 
cieszmy się wędzonym! Nie będzie Europejczyk pluł nam w twarz 
i wędzarnie nam germanił.  Nie potrafią sami, zazdroszczą nam na-
szych tradycji, no to mają pecha. Olchy ci u nas dostatek, a i te dwie 
nagie szynki możemy im do brukselki pod tartą bułką podesłać, 
co by po biurach nie gnuśnieli… Namawiam Was kochani produ-
cenci konfitur, ciast, kiełbasek i kotletów rybnych. Was niezrównani 
alchemicy, dokonujący niebiańskich przemian miodu w napitek, 
was czarownice potrafiące z czarnego bzu sporządzić nektar god-
ny Bogów. Was wszystkich, smakoszy Tradycji i Dziedzictwa, nama-
wiam do protestu wyrażonego wzmożoną produkcją i konsumpcją 
onych! Tak mi dopomóż mózg, którego próżno szukać po koryta-
rzach unijnych biur.

Szymon Kaczmarek

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

szynka 
w podziemiu

w







owszechnie o rodzinie Windsorów wiemy sporo. Głów-
ny powód, to niewątpliwa barwność jej poszczegól-
nych członków. Angielskie media, żyjące ze skandali, 
mają więc co robić… Konserwatywna Elżbieta, bardziej 

kochająca psy, niż swoich synów i wnuki, jej mąż Filip – snob, ce-
niący Hitlera za… skuteczność, kochliwi synowie, szczególnie Karol, 
nazywany przez złośliwych, Ostatnim. Ponadto synowe: pokraczna 
i bardziej podobna do konia – jak piszą złośliwi - Camilla, nieodżało-
wana Diana, a ostatnio – wnuk: książę Harry, puszczający się, cytując 
za angielską prasą, na prawo i lewo, mocno dbają o public relations 
rodziny królewskiej… 

Nie są to jednak wyjątki. Mówi się wręcz, że gdyby prasa brukowa 
istniała już w XIX wieku, czyli w czasie rządów „porządnej” królowej 
Wiktorii, dzisiaj angielska rodzina królewska byłaby miłym wspo-
mnieniem, a Wielka Brytania – republiką. Powód? To, co skrywały 
komnaty Pałacu Buckingham, wołało o pomstę do nieba. 

Niezliczone romanse, zdrady, mezalianse, biseksualizm, arogan-
cja, orgie seksualne, ignorancja, tani snobizm, dobijanie konających 
przodków, współpraca z faszystami... To wszystko odnajdziemy wła-
śnie w książce „Tajemnice Windsorów” Marka Rybarczyka. 

Książkę czyta się jak znakomitą powieść. A cudaczność poszcze-
gólnych członków angielskiej rodziny królewskiej, powala… Po 
zamknięciu ostatniej strony książki, poważnie zastanawiam się, 
podobnie zresztą jak autor książki, czy grzeczna Kate i poukładany, 
czasem aż do bólu, William uratują monarchię?... Moim zdaniem 
jest szansa, oby tylko niedawno urodzony ich syn, w przyszłości 
król, był grzecznym dzieckiem, a później wiernym mężem.

statnia moda na książki o wielkich tego świata, gdzie 
Ci spowiadają się wynajętym dziennikarzom, udzieliła 
się także Januszowi Gajosowi... Tak zdawało mi się do 
momentu, kiedy nie przeczytałem książki o tym znako-

mitym aktorze. Ci, którzy kochają Janusza Gajosa, nie tylko za rolę 
w „Czterech pancernych” na pewno się nie rozczarują. Znakomity 
recenzencki zestaw… Sporo ciekawych zdjęć. Pytanie tylko czy o to 
chodziło? Osobiście chciałem dowiedzieć się czegoś o Januszu 
Gajosie prywatnie, niestety aktor mówi, co chce… Autorka zaś nie 
naciska, nie dopytuje. W książce nie ma więc tzw. niewygodnych 
pytań. Szkoda, bo na pewno książka by na tym zyskała. Tak jest po-
prawna, ale bez polotu…

Bardzo uderzył mnie brak dystansu autorki do swojego boha-
tera - Elżbiety Bankiewicz, krytyk teatralny, autorka wielu książek, 
znająca Janusza Gajosa bardzo dobrze (to się wyczuwa), zachowuje 
się jak adwokat diabła. Tłumaczy dosłownie każde potknięcie akto-
ra, tworzy – momentami, mam takie wrażenie, na siłę – postać bez 
skazy, ideał. A w przypadku Gajosa, to zabieg głupi i niepotrzebny. 
Janusz Gajos, któremu daleko do celebryty nie są potrzebne takie 
zabiegi. Broni go talent! Ponadto ludzie idealni są nudni, Gajos na 
nudnego nie wygląda… Mimo że książka warta przeczytania, to 
bardzo drażni mnie jej grzeczność.

Kultura 61 

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

prestiżowe KsiążKi

W KTóRyM ROKU URODZIłA SIĘ KRóLOWA ELŻBIETA II?
Nagrody:

KSIĄZKI:  „TAJEMNICE WIDNSORóW” ORAZ „GAJOS”
Odpowiedzi prosimy przesyłać na: redakcja@eprestiz.pl
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TajemNice WiNdsORÓW
wyd. Marginesy

GajOs
wyd. Marginesy
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Kultura62 

Rozmowa z przemkiem lewandowskim - dyrektorem Gryfińskiego festiwalu miejsc 
i podróży oraz ińskiego lata filmowego. spotkanie z człowiekiem, do którego w sposób 
wyjątkowy pasuje odmieniane na wszelkie sposoby określenie - eksploracja. przemek 

szuka i odnajduje (!) w kulturze, filmie, muzyce, w ludziach, w swoim mieście 
i regionie to, czego inni nie zauważają. 

o w podróży jest najważniejsze: cel czy droga?
Wydaje mi się, że cel jest w ogóle iluzją. To, co 

robimy w życiu jest do końca nieprzewidywalne 
i nieskończone, więc nawet, jeśli mamy upatrzone 
jakieś cele, na pewnym etapie mogą okazać się tyl-
ko punktami na naszej drodze. 

Obserwując od lat „Włóczykija” odnoszę wrażenie, że celem jest 
nie miejsce docelowe podróży, ale podzielnie się wrażeniami.

Każdy ma swoją motywację do podróżowania i pojawiania się na 
festiwalach. Jedni to robią zawodowo, dla innych jest to forma prze-
kraczania swoich ograniczeń czy próba tworzenia sztuki. 

Mówią, że szewc bez butów chodzi, ale Ty jako organizator Fe-
stiwalu Podróżniczego, na tyłku w biurze nie siedzisz, też podró-
żujesz?

Tak. To trochę jak nałóg. Ale to nie muszą być dalekie egzotyczne 
podróże. Zadawalają mnie zarówno nasze pomorskie bagna, jak  
i wyludnione niemieckie miejscowości widmo. 

Skąd wzięła się Twoja pasja do podróży, podróżowania, po-
dróżników…? 

Podróżowanie jest jak studiowanie filozofii. Jeżdżąc i spotyka-

jąc się z tym, co jest inne, zadajemy sobie po prostu pytania, które 
w jakiś sposób nas kształtują, poszerzają nasze horyzonty. Z drugiej 
strony dają nam ogromnego kopa zmysłowego. To takie pełniejsze 
przeżywanie świata. 

Najważniejsze Twoje podróże, wyjazdy, ekspedycje?
Nie przepadam za rankingami. Ważne są zarówno te wyprawy na 

północ Rosji na przykład na Wyspy Sołowieckie i półwysep Kolski, 
jak i na południe do Syrii czy Kurdystanu, ale też te w naszym re-
gionie. Mam wrażenie jakby żadna z moich podróży się jeszcze nie 
skończyła. Przygotowania pojawiają się zanim wyrusza się w drogę 
i trwają długo po. Ja cały czas jestem w drodze. Zarówno jak leżę 
w łóżku i czytam czy przeglądam jakieś zadupia na Google Earth. 

Masz na swoim koncie przygody niezwykłe? 
Niekiedy pozornie śmieszne sytuacje potrafią być dramatyczne. 

Kiedyś pod granicą z Irakiem w miejscowości Dayr Az Zawr nad Eu-
fratem do wody wskoczyło za mną około 20 dzieciaków. Tak byli za-
aferowani tym, że spotkali przybysza z innej kultury, że zaczęli mnie 
łapać na dość znacznej głębokości za ręce i nogi. Ledwo się z tego 
wydostałem. Nałykałem się wody. No i jak wyszedłem już na brzeg ze 
sto osób zaczęło mi bić brawo, że udało mi się odeprzeć taki atak. 

ROzmaWiał: Daniel ŹRóDleWski / fOtO: aRchiWum bOhateRa

c

PodRÓŻowanie Jest Jak 
stUdiowanie fiLoZofii



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

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

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

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

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

R E K L A M A
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Festiwalem, ale także innymi działaniami udowadniasz, że po-
dróżnikiem można być także w domu… nie liczą się kilometry, ale…  
Nie przepadam za słowem podróżnik. To takie określenie worek, 
a do tego bardzo mocno związane z kastą tzw. travelbrytów, a więc 
z ludźmi, którzy z podróżowania zrobili sobie biznes i sposób na 
promocję siebie. Podróżować faktycznie można na wiele sposobów 
nie ruszając się zbyt daleko od domu. Przykładem może być cho-
ciażby nasz Kajak Absurd Expeditions, dość nietypowa ekipa kaja-
karzy. Są to wyjazdy, że przez cały dzień potrafimy przepłynąć z dwa 
kilometry. Pływamy rzekami, które czasami przypominają strugi. 
Taka absurdalna perspektywa odkrywa przed nami ciekawe światy. 

Jaką rolę ma w festiwalu widz? Chcesz, żeby się inspirowali, 
poznawali, bawili… Ja pamiętam, że zawsze wychodziłem ze spo-
tkań z poczuciem zazdrości…

Jedni zazdroszczą, inni dziękują, że mogli poczuć zew przygody, 
bo wiedzą, że nigdy się na takie ekspedycje nie wybiorą. Ilu widzów 
tyle roli. Dla mnie te spotkania mają jeszcze jedną istotną rolę. Bar-
dzo mocno integrują miejsco-
wą społeczność. Od starszych 
po maluchów. Ludzie przy-
noszą nam ciasta, rozmawiają 
z wolontariuszami…

Obserwując wiele progra-
mów TV, błyskawiczny rozwój 
rynku książkowego, ale też 
wysyp podobnych festiwali 
można stwierdzić, że podró-
żowanie jest dziś cool. Skąd ta 
moda na bycie podróżnikiem?

Świat jest po prostu cie-
kawy. Wydaje mi się, że to 
co robi Robert Makłowicz 
przybliżając nam tradycje ku-
linarne czy Przemek Kossa-
kowski jeżdżący tropem me-
dycyny niekonwencjonalnej 
jest interesujące. A z literatu-
rą podróżniczą jest chyba tak jak w ogóle z książkami. Wystarczy 
mieć troszkę pieniędzy i można wydać cokolwiek. Wiele pozycji się 
ukazuje, ale niekoniecznie sprzedaje. A podróżujemy coraz bar-
dziej masowo, bo świat się troszkę skurczył. Stało się to prostsze.  
Gryfiński Włóczykij choć odbywa się dopiero od ośmiu lat, jest jed-
ną z najważniejszych imprez tego typu. Jak to się stało, że akurat 
Gryfino… małe miasto gdzieś na końcu (my wiemy, że na początku) 
Polski. Z dala od wielkiego świata, wielkich mediów… 

Myślę, że to kwestia atmosfery i tego, że jest to festiwal robiony 
na luzie. Nie ma tak zwanej spiny.

Nie ma też bariery między naszymi gośćmi, organizatorami i wi-
dzami. Wspólnie biesiadujemy…Czynnik ludzki jest najważniejszy 
i ciekawe pomysły.

Czym zaskoczysz podczas 8. edycji Włóczykija? 
Przez te kilka lat robienia festiwalu nauczyłem się, żeby odpuścić 

sobie medialne nazwiska i nie bawić się w tzw. hity. Bardzo czę-

sto rozpoznawalni i wykreowani przez media tzw. podróżnicy nie 
mają wiele do zaoferowania poza sobą i swoim ekshibicjonizmem. 
Również w sekcji muzycznej staramy się pokazywać nową, często 
młodą scenę alternatywną, która ma bardzo dużo do zaoferowania. 
Na pewno wydarzeniem na festiwalu będzie spotkanie z Adamem 
Bieleckim, obecnie jednym z najważniejszych himalaistów świata, 
pierwszym zimowym zdobywcą Broad Peak. Wiele osób bardzo się 
cieszy z przyjazdu Przemka Kossakowskiego, poszukiwacza i prakty-
kanta niekonwencjonalnych metod leczenia duszy i ciała. Gościem 
festiwalu będzie również Arek Jakubik, którego mogliśmy ostatnio 
oglądać w filmie „Pod Mocnym Aniołem” Wojciecha Smarzowskie-
go. A tak w ogóle to największymi hitami najczęściej okazują się 
skromne i niepozorne zjawiska. W ubiegłym roku Przemek Cywnar, 
człowiek który przepłynął na drzwiach od toalety z Rzeszowa do 
Bałtyku, rozbawił ludzi do łez. 

Obok Włóczykija prowadzisz także Ińskie Lato Filmowe. Te 
dwie funkcje gdzieś się spotykają? 

Włóczykij w ogóle narodził 
się dzięki temu, że dostałem 
propozycję prowadzenia kina 
w Gryfinie. Pomyślałem sobie, 
że regularne wyświetlanie fil-
mów to jedno, ale fajnie było-
by stworzyć coś więcej. Zawsze 
interesowały mnie egzotyczne 
kinematografie, które wpro-
wadzały dużo świeżego odde-
chu do światowego kina. Takie 
kino irańskie, które gościło na 
pierwszej edycji Włóczykija to 
potęga. Z drugiej strony my-
ślałem o jakimś szerokim po-
jęciu, wokół którego będzie 
można tworzyć coś oryginal-
nego. I choć w haśle Włóczy-
kija są podróże, to sednem 
imprezy jest stosunek ludzi do 

różnych miejsc, ich pasje i eksploracja kultury, natury, przestrzeni. 
Ińskie Lato Filmowe, pomimo że opiera się przede wszystkim na 
filmie, posiada wiele wspólnego z Włóczykijem. Prowincja, otwarci 
na dyskusje i wspólne spędzanie czasu na łonie przyrody ludzie… 

Jako dyrektor festiwalu podróżniczego jak masz urlop to od-
poczywasz w podróży, a jako dyrektor festiwalu filmowego przed 
ekranem na dobrym filmie?

Jestem szczęśliwym człowiekiem i nawet jak ciężko pracuję to 
mam z tego ogromną satysfakcję, bo zajmuję się przede wszystkim 
„kosmicznymi” tematami. Wiele osób uważa, że to problem, ja trak-
tuję to jako dar, że nie dostrzegam różnicy między pracą a czasem 
wolnym. W czasie wolnym często myślę o tym, co chciałbym zorga-
nizować, pracując ładuję energię od tych wszystkich wspaniałych 
ludzi, którzy związani są z kinem, tworzeniem muzyki i eksplorowa-
niem świata. 

Dziękuję za rozmowę
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Gwiazdy na rozgrzewkę

D

Koci tydzień

zalenie popularny Czarny Kot Rudy kończy siedemnaście lat. 
Z tej okazji scena kabaretowa będzie świętować w Teatrze 

Polskim przez blisko tydzień. Kot jest powszechnie znany oraz lu-
biany i jako taki ma przyjaciół nie tylko w Szczecinie, ale i w całej 
Polsce. Na urodziny, więc zjadą się artyści wszelkiej maści, między 
innymi Marek Dyjak, Mirosław Czyżykiewicz i Andrzej Poniedzielski, 
a także Teatr Polonia i Klub Komediowy Chłodna. Lista gości nie 
jest zamknięta, bowiem Ojciec Czarnego Kota Rudego – dyrektor 
Teatru Polskiego Adam Opatowicz, prowadzi dom bardzo otwar-
ty. Urodziny potrwają od 21 do 26 lutego, wszystkie wydarzenia 
odbędą się na scenach Teatru Polskiego. I jak co roku tak i teraz, 
co jest całkiem możliwe, przyjaciele Kota klimat urodzin wyniosą 
daleko poza mury Teatru. Zapowiada się prawdziwy bal, o którym 
tradycyjnie, wszyscy jeszcze będą długo pamiętać. Bilety rozcho-
dzą się w ekspresowym tempie.                                                       ad 

Teatr Polski, Szczecin, 21 i 26 luty

S wa gorące koncerty w środku zimy. Na scenie Free Blues 
Clubu pojawią się gwiazdy dużego formatu: jeden z najlep-

szych gitarzystów bluesowych – Eric Gales ( 8 luty) i najgłośniejszy 
puzon funku – Fred Wesley (21 luty). Gales jako 4-latek uczył się 
grać na gitarze naśladując Hendrixa i Watersa. Na gitarowej sce-
nie zaistniał w wieku 16 lat i pozostał wyrastając na wiwatach opi-
niotwórczych mediów, które okrzyknęły go cudownym dzieckiem 
gitary i kontynuatorem Hendrixa. Koncertował z Carlosem San-
taną, gościł wraz ze Steve Vaiem i Living Colour na trasach kon-
certowych Tribute to Hendrix. Występował także z B.B. Kingiem, 
a aktualnie zasila skład zespołu Lauryn Hill. Fred Wesley, „ociec 
chrzestny soul jazzu”, przez wiele lat kierownik muzyczny Jame-
sa Browna, aranżer przebojów, m.in. De La Soul i Red Hot Chilli 
Peppers, zdecydował się stworzyć projekt „Jimmy Smith Tribute”, 
aby uczcić pamięć o genialnym organiście organów Hammonda. 
W jego projekcie na organach gra młodziutki Leonardo Corradi 
– który w 2010 roku został wybrany „Hammondzistą Roku” przez 
włoski magazyn JazzIt.

Free Blues Club, Szczecin, 8 i 21 luty, godz.21
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Biznes Sztuka & Szczecin

uż 30 stycznia w Rocker Clubie zaczęło bić nowe serce 
Szczecina. Spotykają się tam ludzie, którym na mieście za-

leży, a swoimi działaniami w biznesie i sztuce dają temu wyraz 
również na co dzień. Są wśród nich najważniejsi polscy politycy, 
największe gwiazdy estrady i szczecińska sztuka. Pierwszy wieczór 
pn. Biznes Sztuka & Szczecin poprowadził Rafał Bryndal, jego go-
ściem specjalnym był profesor Dariusz Rosati, wystąpili Aktorzy 
Teatru Polskiego, a na deser pojawił się lider grupy Perfect Grze-
gorz Markowski. Klimat klubu, ciekawej rozmowy, zapoznanie się 
ze szczecińską ofertą kulturalną, skosztowanie dobrego jedzenia, 
a na końcu posłuchanie przebojów granych podczas kameralnego 
koncertu – to wszystko sprzyja zawieraniu nowych znajomości, bu-
dowaniu kontaktów i daje szansę na wskrzeszenie mecenatu nad 
sztuką. Partnerami organizacyjnymi imprezy są: Teatr Polski, Opera 
na Zamku, Akademia Sztuki, Muzeum Narodowe, Liceum Plastycz-
ne i Klub 13 muz. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Grupa 
Azoty. Partnerami zaś: Polska Żegluga Morska, Szczecińska Ener-
getyka Cieplna, Bank PKO BP, Polska Grupa Energetyczna, firmy 
Energopol oraz Meditest.                                                                   ad

Rocker Club, 30 stycznia 2014

j

akustyczeń lutuje

kustyczeń, nie poddaje się żadnym ograniczeniom. Wymy-
ka się nawet swojej nazwie, bo w lutym Akustyczeń… lutuje. 

Trzydniowe spotkanie wypełnią The Toobes, Tune oraz ekscen-
tryczny duet zwariowanego Miąższu z równie niepokornymi Cho-
rymi. The Toobes to muzyczna sensacja prosto z Białorusi. W ich 
muzyce mieszają się wpływy rock’n’roll’a, hard rock i punka. Sztur-
mem podbijają Europę muzyką wykonywaną w niecodziennej 
konfiguracji – wokalistą zespołu jest… perkusista. Są energetyczni, 
zbuntowani, zadziorni i głośni. Łódzki Tune też łamie konwenan-
se – epicki, psychodeliczny koncept, z zastosowaniem akordeonu 
w hermetycznej stylistyce rocka progresywnego, a do tego sym-
foniczne brzmienia. Finałem akustyczniowego lutowania będzie 
koncert (darmowy!) połączonych sił szczecińskich Chorych, pod 
wodzą szefa festiwalu – Olka Różanka, z nietuzinkowym zespołem 
Miąższ, łączącym akustyczny folk, blues, jazz i reggae – często w tej 
samej piosence. Miąższ gra muzykę lekką, łatwą i przyjemną i się 
tego nie wstydzi. Szykuje się (muzyczna) mieszkanka wybuchowa! 
Kolejna odsłona Akustycznia w marcu (Klezmarzec) zagrają – Da-
gadana, Disparates, Freddy Marx Street.                                     nath

Rocker Club, 21-23 lutego 2014, www.akustyczen.pl
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 ul. Alicji 7     |     Mierzyn-Szczecin     |     tel. 508 288-902     |     www.psychologdlaciebie.com

PROFESJONALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA,
TERAPEUTYCZNA I SEKSUOLOGICZNA DLA OSÓB
DOROSŁYCH, DZIECI, MŁODZIEŻY.
OFERUJĘ SPOTKANIA INDYWIDUALNE,  RODZINNE I DLA PAR

Eliza Omelańczuk

Oferuję Państwu profesjonalną pomoc psychologiczną, terapeutyczną, seksuologiczną - aby 
wysłuchać Was, dać wsparcie i znaleźć rozwiązanie dla Waszego, może jeszcze nie określonego 
i wyrażonego problemu. Z mojej strony mogą liczyć Państwo na pełną szacunku życzliwości 
i zrozumienia atmosferę popartą zaangażowaniem, wiedzą i osobistym doświadczeniem.
Państwa motywacja do rozmowy jest moją motywacja do poznania Was i pomocy Wam.
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Człowiek z gitarą

F

napój miłosny

walentynkowy wieczór Hala Opery zaprasza na operę 
„Napój miłosny”. Ta liryczna komedia Gaetano Donizet-

tiego jest pierwszą z dzieł, która zdobyła europejską sławę. Intryga 
rozgrywa się w wiejskim sielankowym pejzażu, gdzieś na włoskiej 
prowincji. Biedny Nemorina jest szaleńczo zakochany w pięknej acz 
kapryśnej Adinie. Akcja nabiera tempa, kiedy do wioski przybywa 
oddział żołnierzy pod dowództwem sierżanta Belcore. Dowódca, 
ku rozpaczy Nemorina oświadcza się pannie. Szukając ratunku dla 
wymykającej się miłości, chłopak kupuje od hochsztaplera Dul-
camara napój miłosny, który w rzeczywistości jest flaszką lichego 
wina. Co się dalej stanie? Czy napój zadziała? Czy Belcore poślubi 
piękną Adinę? Aby uzyskać odpowiedź na te pytania koniecznie 
trzeba obejrzeć Napój miłosny. Sztukę reżyseruje Jitka Stokalska. 
Kierownictwo muzyczne – Vladimir Kiradjiev. Scenografia i kostiumy 
– Mariusz Napierała. 

Szczecin, Hala Opery, 14 lutego, godz. 19.00

w acet o słusznej posturze, wrażliwym uchu i bezdyskusyjnym ta-
lencie muzycznym. Poza tym świetny gitarzysta. Maciej Kazuba 

jest ostatnio bardzo zapracowanym człowiekiem. Po styczniowym 
koncercie w duecie z Bernardem Maselim, czeka na niego seria wy-
stępów z projektem Feng Szuja w Czarnym Kocie Rudym i koncert 
w Filharmonii razem z Jorge Luisem Valcárcelem Gregorio. Uro-
dzony w Szczecinie. Absolwent Średniej Szkoły Muzycznej, ukoń-
czył także 4 lata Akademii Muzycznej w Poznaniu filia w Szczecinie 
– kierunek gitara klasyczna. Od zawsze zafascynowany muzyką jaz-
zową i muzyką Karaibów pozostał w tych klimatach na stałe. Już na 
studiach dopadła go praca, projekt za projektem. Przerwał studia 
na czwartym roku. Przez pewien czas współpracował z zespołem 
Grupo Costa i Jose Torresem, pojawił się też w popularnym serialu 
„Kiepscy”. Oprócz występów w różnych projektach jest organizato-
rem wielu koncertów w Polsce. Na jego liście znajdują się: Janusz 
Strobel, Piotr Biskubski, Mariusz Bogdanowicz, The Globtrotters, 
Bernard Maseli, Adam Wendt, Brandon Furman i Krzesimir Dębski. 
Poza działalnością koncertową zajmuje się edukacją muzyczną.

Teatr Polski, 21-23 luty i Filharmonia, 28 luty
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Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
stomatologia estetyczna Iwona Pawlak

Czy pomaganie jest prestiżowe?
Pewien mężczyzna przechadzał się brzegiem morza podczas odpływu. Na plaży było tysiące rozgwiazd. Zauważył 
dziewczynkę, która podnosiła i wrzucała do morza rozgwiazdy. Zapytał ją: "Dlaczego to robisz, przecież nie jesteś 
w stanie uratować życia wszystkim? To nie ma żadnego znaczenia." Dziewczynka odpowiedziała: "Może dla tych 
wszystkich nie, ale dla tej jednej ma wielkie znaczenie."

Nasze życie dla każdego z nas ma ogromne znaczenie. Poczucie 
głodu, niezależnie od statusu społecznego, jest podświadomie 
odczuwane jako zagrożenie naszej egzystencji. 

"Aby sobie zasłużyć na prestiż trzeba mieć [...], podejście do 
człowieka w zależności od sytuacji, nie odpychać innych od 
siebie i emanować z siebie ciepło" 

prof. H. Domański, Prestiż 

Każdy człowiek w którymś momencie jest głodny. Wydawało 
by się, że zaspokoić głód to wykonać prosty, naturalny odruch 
- sięgnąć po coś do lodówki albo po telefon. Wystarczy jednak 
rozejrzeć się - przystanąć w centrum i spojrzeć na ulicę - by 
zobaczyć jak wielu jest ludzi, którzy nie mogą tak łatwo tej 
potrzeby zaspokoić. Dla nas - wolontariuszy Help Fest - nie ma 
znaczenia jakiego jesteś wyznania, gdzie pracujesz, jak 
wyglądasz. Wiemy po prostu, że głód potrafi być dobitnie 
namacalny. Widzimy cierpienie czujących istot i udaje nam się 
je chociaż trochę zmniejszyć. Mamy wszystko, aby móc 
rozdawać gorące posiłki codziennie. Brakuje tylko pieniędzy. 
Naszymi rękoma można realnie pomóc. Pomaganie innym 
ludziom jest oznaką otwartości, wrażliwości i współczucia, 
czyli cech właściwych nie wszystkim, a tylko pewnej grupie, 
można rzec - elitarnej. Każdy kto pomaga innym jest godny 
poważania, szacunku i prestiżu. www.helpfest.kunzangling.pl

"Miałem kiedyś firmę, moja córka zachorowała na raka, 
poświęciliśmy z żoną wszystko, aby ją ratować. Niestety zmarła. 
W zeszłym roku żona, wracając z cmentarza, wpadła pod samochód. 
Zostałem sam, bez środków do życia. Gdy kupowałem mojego 
pierwszego poloneza za gotówkę, nigdy nie sądziłem, że będę 
prosił o zupę." - p. Bronek T., lat 67

fot. Sebastian Wołosz
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czyli subiektywny przegląd wydarzeń
prestiżowe imprezy

Atrakcyjny duetBożyszcze kobiet

Cree Wieczór Kobiet

Czy jest na sali lekarz?

Arkadiusz Gacparski Apnea

Indios Bravos

Riffertone, czyli dwóch przy-
stojnych mężczyzn – Jarosław 
Krużołek – wokalista oraz Al-
bert Kokoszewski – gitara aku-
styczna. Duet z Bielska Białej to 
wielokrotny zwycięzca ogólno-
polskich i międzynarodowych 
konkursów. Grają spokojną, 
działającą na zmysły muzykę. 
Na początku zeszłego roku wy-
stąpili jako suport Micka Huck-
nalla, wokalisty grupy Simply 
Red. Ich koncert to idealny 
sposób na spędzenie walen-
tynkowego wieczoru. Jak za-
pewniają organizatorzy, jest to 
koncert nie tylko dla par.
Szczecin, Piwnica Kany, 
14 luty, godz. 21.00

Po raz kolejny Teatr Capitol bę-
dzie bawił szczecińską publicz-
ność – tym razem sztuką Neila 
Simona – Bożyszcze Kobiet. 
Sztuki dramaturga są najchęt-
niej wystawianymi w Europie 
i Stanach Zjednoczonych. Bar-
ney – główny bohater, wiek: 
czterdzieści plus, ze szczęśliwą 
rodziną, dochodowym inte-
resem i opinią „przyzwoitego 
człowieka” ma poczucie, że 
w jego życiu wieje nudą. Wy-
pełniane przez niego role ide-
alnego męża i ojca męczą go 
w jego równie idealnym i usta-
bilizowanym życiu. Postanawia 
więc zasmakować „prawdzi-
wych” emocji i ryzyka…
Szczecin, Teatr Współczesny, 
10 luty, godz. 17.30 i 20.15

Grupa założona przez nastolet-
nich chłopaków – Sebastiana 
Riedla, Sylwestra Kramka, Ad-
riana Fuscha na początku lat 
dziewięćdziesiątych. Pomysło-
dawcą nazwy był ojciec Seba-
stiana – Ryszard Riedel. Grupa 
gra muzykę, która brzmieniem 
przypomina rocka lat 60. i 70. 
We wrześniu ubiegłego roku 
wyszła ich najnowsza płyta za-
tytułowana „Wyjdź”. Obecnie 
w skład grupy wchodzą: Seba-
stian Riedel – wokal, harmonijka 
ustna, gitara, Sylwester Kramek 
– gitara, Lucjan Gryszka – gita-
ra basowa, Tomasz Kwiatkow-
ski – perkusja, Tomasz Loma-
nia – instrumenty klawiszowe.  
Szczecin Wołczkowo, Klub 
Wołczkowo, 28 luty, godz. 20.00

Tym razem zwolenniczki Wie-
czoru Kobiet w Teatrze Małym 
muszą uzbroić się w cierpli-
wość, gdyż następne spotkanie 
w damskim gronie odbędzie 
się ósmego marca. Organiza-
torzy tym razem zaproponują 
paniom spektakl w reżyserii 
Bogdana Cioska, zatytułowany 
„Piękny widok”. Jest to opo-
wieść o miłości i wspólnie spę-
dzanych wakacjach, które stają 
się wyzwaniem, dla cieszących 
się egzotyką miejsca, turystów. 
Po spektaklu, jak zawsze będzie 
czekać dla pań poczęstunek 
w miłym towarzystwie, liczne 
atrakcje i niespodzianki, jak na 
Święto Kobiet przystało!. 
Szczecin, Teatr Mały, 
8 marca, godz. 17.00

Farsa, komedia czy może rze-
czywistość? Teoretycznie nor-
malny szpital i nasza służba 
zdrowia. Brak lekarstw, skorum-
powanie i niekompetentni leka-
rze, niebywale odległe terminy, 
chamstwo, biurokracja, brak 
kompetencji – do tego szpital 
nadaje się do zamknięcia. Per-
sonel w oczekiwaniu na komor-
nika musi jakoś spędzać czas. 
Ale to nie wszystko, co ta sztuka 
ma do zaoferowania… Nieje-
den widz oglądając tę farsę od-
najdzie swoje doświadczenia, 
tym razem jednak z dystansem, 
śmiesznymi dialogami oraz mu-
zyką i piosenkami łatwo wpada-
jącymi w ucho.
Szczecin, Teatr Pleciuga, 
12 luty, godz. 18.00

W Książnicy Pomorskiej odbędzie 
się spotkanie z wdową po wybit-
nym grafiku i karykaturzyście – 
Arkadiuszu Gacparskim. Artysta 
był rodowitym szczecinianinem, 
autorem licznych rysunków, pla-
katów, scenografii teatralnych. 
Współpracował min. z Teatrem 
Polskim, Teatrem Lalek „Pleciuga” 
czy Piwnicą przy Krypcie. Począt-
kiem jego pracy artystycznej były 
publikacje w „Polityce” i „Szpil-
kach”. Spotkanie będzie dotyczy-
ło promocji książki o twórczości 
i życiu artysty. Iwona Gacparska 
wspomina o pasjach, poglądach 
oraz o twórczości męża. Książka 
zawiera również krótki zapis zma-
gań z chorobą artysty. 
Szczecin, Książnica Pomorska, 
14 luty, godz. 17.00

Gra zmysłami, uleganie złudze-
niom, niejasne granice pomię-
dzy prawdą i fałszem. Wystawa 
Doroty Buczkowskiej i Przemka 
Dzienisa bada pojęcie iluzji. 
Rysunki, wideo, fotografie oraz 
instalacje z papieru fotograficz-
nego wprowadzają odbiorców 
w „wielowarstwową grę złu-
dzeń”. Ich prace pokazują jak 
zacierają się krawędzie pomię-
dzy sztuką, a przyrodą. Dorota 
Buczkowska ukończyła Akade-
mię Sztuk Pięknych w Warsza-
wie, artystka interdyscyplinarna. 
Przemek Dzienis, absolwent 
wydziału fotografii, jeden z naj-
ciekawszych polskich fotografi-
ków.
Szczecin, Trafo, 
14 luty, godz. 19.00  

Mieszanka rocka, reggae 
i bluesa, to doskonale znane 
brzmienia dla fanów Indios 
Bravos, zespołu, który jest na 
polskiej scenie muzycznej już 
prawie dwadzieścia lat. Grupa 
powstała w drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych z inicjatywy 
Piotr Banacha, byłego gitarzysty 
zespołu Hey i wokalisty Piotra 
Gutowskiego bardziej znanego 
jako Gutek. Zespół wydał do tej 
porty siedem płyt. W paździer-
niku ubiegłego roku ukazała 
się ostatnia płyta zespołu „ JA-
TATA”. Piątkowy koncert w Sło-
wianinie to doskonały sposób 
na spędzenie walentynkowego 
wieczoru.
Szczecin, Dom Kultury 
Słowianin, 14 luty, godz. 20.00
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Ruchowa Akademia Zdrowia (RAZ-Szczecin) to stowarzyszenie, 
które zostało powołane do życia z inicjatywy Katarzyny i Roberta 
Szych oraz osób ich wspierających. Powstało na bazie wieloletnich 
działań w zakresie propagowania aktywnego spędzania wolnego 
czasu, między innymi poprzez regularne zajęcia ,,Szczecińskiej 
Ścieżki Biegowej’’ oraz organizacji imprez sportowych takich jak 
„Bieg Kobiet”.
„ALKALA BIEG KOBIET - 2014'' odbędzie się już po raz piąty. 
Głównym celem imprezy jest propagowanie chodzenia, biegania i 
nordic walking wśród kobiet. Obecna edycja pod nazwą ALKALA 
BIEG KOBIET wystartuje 9 marca o godz. 12.00. Impreza skierowana 
jest do wszystkich Pań (od 14 roku życia), które zachęcamy do 
udziału  w biegu, marszo - biegu, marszu z kijkami na dystansie 5 
km w najbardziej malowniczej części naszego miasta - Jasnych 
Błoniach. Dzień wcześniej uczestniczki biegu odbierać bedą 
,,pakiety startowe'' w biurze zawodów na ,,Floating Arenie'' (nowa 
pływalnia MOSRiR) w godz. 10.00-19.00. Będą mogły również 
skorzystać z  uczestnictwa w wykładach i dobrodziejstw stoisk 
promocyjnych - partnerów biegu. Wszystkim uczestniczkom 
gwarantujemy pamiątkową koszulkę (zgłoszenia do 28.02), medal 
oraz wspaniałą zabawę i wyjątkową atmosferę. Zgłoszenia internetowe 
i bliższe szczgóły na stronie: www.raz.szczecin.pl

Zapraszam Robert Szych

al. Wojska Polskiego 70, Szczecin, tel. 607 394 074 lub 510 125 100, www.planetspa.szczecin.pl, www.facebook.com/planetspaszczecin

*W lutym 40% rabatu!

PowerSlim + elektrostymulacja – najskuteczniejsza metoda
wyszczuplania, likwidacji cellulitu i  odmładzania skóry.

Nawet do 20 cm mniej w obwodzie brzucha, ud i pośladków!

PIĘKNE CIAŁO W 2 TYGODNIE!

ul. Jagiellońska 37/1, Szczecin, www.pracowniapsychoedukacji.pl

TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW Zadzwoń i umów się na spotkanie
tel. 509 60 40 06

Jak to się odbywa: Terapeuta nie zaangażowany w kon�ikt, nie związany z żadną ze stron bada naturę 
i przyczyny problemu i pomaga znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla obojga partnerów. Podczas pracy 
partnerzy nabywają umiejętności i wiedzę potrzebną do samodzielnego rozwiązywania kryzysów 
w przyszłości. Spotkania najczęściej odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. 60 min.

Każdy zasługuje na satysfakcjonujący związek 
- wyniszczające kłótnie?   - oddalenie?   - brak satysfakcji?   - zdrada?   - nie wiesz już odejść czy zostać?

Pomożemy Wam to zmienić!
Profesjonalna kadra doświadczonych terapeutów i psychologów zaprasza
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a nami pierwsza „lewa” tenisowego Wiel-
kiego Szlema 2014. Tegoroczny Australian 
Open to jeden z najdziwniejszych turniejów 
wielkoszlemowych jakie obserwowałem 
w ostatnich latach. Korty w Melbourne były 
świadkami niezwykłej ilości niespodzianek 

i wyższości psychiki nad techniką czy umiejętnościami. Przegrywa-
ją faworyzowane Carolina Woźniacki i Maria Szarapowa. Odpada 
Serena Williams po meczu z coraz piękniejszą Aną Ivanovic. Pięk-
na Serbka, w kolejnej rundzie zupełnie nie wiadomo, dlaczego (a 
właściwie wiadomo – psychika) przegrywa z ciągle jeszcze mało 
znaną Kanadyjką Bouchard. Agnieszka Radwańska pokonuje swoje 
koszmary i po wielu wcześniejszych porażkach wreszcie zwycięża 
Białorusinkę Viktorię Azarenkę. W stylu absolutnie doskonałym, 
dostarczającym minimum kilkanaście zagrań do tytułu „The point 
of the tournament”. I co? Isia jeszcze podczas wywiadu z Matsem 
Wilanderem w popularnym programie Eurosportu „Gem Set & 
Mats” uśmiechnięta, brylowała swadą i erudycją w konwersacji, aby 
kilka godzin później wyjść ze spętanymi nogami i polec w meczu 
o awans do finału z Cibulkovą. I nie o przegraną tu chodzi, ale o styl 
gry. Z Azarenką walczyła jak lew, dochodziła do piłek, do których 
inni nie zdecydowaliby się nawet wystartować. Grała ambitnie, 
pięknie i skutecznie. W spotkaniu ze Słowaczką nie podjęła walki. 
Dlaczego? Wytłumaczyć to można tylko zmienną kobiecą psychiką 
i brakiem własnej maksymy zwycięstwa. A przecież było tak blisko. 
Szkoda. Ale i tak cieszyć się trzeba, że po 36 latach mieliśmy swój 
zwycięski, polski akcent na Rod Laver Arena. To nasi „starzy” znajo-
mi ze Szczecina: Łukasz Kubot i Szwed Robert Lindstedt. Para, która 
dobrała się tak zupełnie ad hoc tuż przed zawodami, była absolut-
ną rewelacją turnieju deblowego Australian Open. Wygrywali mecz 
po meczu, a z każdą rundą stawali się coraz mocniejsi. W finale za-
grali doskonale (Kubot na pomeczowej konferencji stwierdził, że 
zagrał najlepszy mecz deblowy w życiu), ale tylko tak grając osiąga 
się najwyższe cele. Kubot ma już jednak swoją maksymę mistrza. 
„Dopóki walczymy jesteśmy zwycięzcami” – tak zawsze powtarza. 

Od lat. Także w Szczecinie, kiedy dostawał kolejne „dzikie karty” do 
udziału w naszym turnieju Pekao Szczecin Open, bo ranking go do 
tego nie uprawniał. Zawsze powtarzałem, także na łamach Presti-
żu, że Łukasz to jeden z moich ulubionych sportowców. Zawsze tak 
nieprawdopodobnie nastawiony na zwycięstwo. Ambitny do bólu. 
Walczący do upadłego. Taką postawę powinno się stawiać za wzór 
sportowej młodzieży. Ja jestem dumny, że Mistrz Australian Open, 
trzeci polski zwycięzca turnieju Wielkiego Szlema, właśnie Szczecin 
wymienił jako jedno z czterech miast, którym zawdzięcza najwięcej 
w swojej karierze. Teraz już karierze MISTRZA. Oby ciągle walczył 
i zwyciężał.

I wreszcie niedzielny finał mężczyzn. Niestety bez Polaka, ale za to 
z tenisistą, którego dobrze pamiętamy z występów w Pekao Szcze-
cin Open. Szwajcar Stanislas Wawrinka to zawodnik, którego karie-
rę można w skrócie określić w jednym zdaniu – doskonała techni-
ka i słaba psychika. Pamiętamy porażki w teoretycznie wygranych 
spotkaniach, rzucanie czy nawet łamanie rakiet. To nie przysparza-
ło Szwajcarowi fanów. W mojej rodzinie był wręcz znienawidzony 
przez kobiety po tym jak zapowiedział, że porzuca żonę i dziecko 
dla tenisowej kariery, bo rodzina go rozprasza. Ostatecznie zrezy-
gnował z tego pomysłu ale sympatii pań już nie odzyskał. Ostatnio 
jednak grać zaczął zupełnie inaczej. Lepiej, spokojniej. Wygrana 
po drodze z Djokovicem i Berdychem to ogromny sukces. W fina-
le naprzeciw stanął jednak rycerz niezwyciężony, pogromca takich 
jak Szwajcar kandydatów do sukcesu – Rafael Nadal. Dziwny to był 
mecz. Doskonały pierwszy set Szwajcara, kontuzja pleców Hisz-
pana, zagrania z poziomu galaktyki mieszały się z tenisem prawie 
amatorskim. I wreszcie triumf Wawrinki. Kibicowałem właśnie jemu. 
Operator kamery często przybliżał przedramię Szwajcara gdzie ma 
on wytatuowaną swoją maksymę zwycięstwa. Cytat z prozy Samu-
ela Becketta: „Próbujesz. Przegrywasz. Trudno. Próbujesz jeszcze 
raz. Przegrywasz jeszcze raz. Przegrywasz lepiej”. Polecam ten cytat 
wszystkim sportowcom. A może nie tylko sportowcom …

Krzysztof Bobala

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

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

Maksyma 
zwycięstwa
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polskie piłkarki ręczne zajęły na mistrzostwach świata w serbii 4 miejsce. to wynik 
jakiego nie uzyskały całe pokolenia ich poprzedniczek. Wśród tych, które dostarczyły 

nam wielu emocji i wzruszeń są dwie szczecinianki z pogoni baltica 
- monika stachowska i małgorzata stasiak.

owoli doszło do mnie, że jestem zawodniczką 
czwartej drużyny świata - mówi w rozmowie 
z Prestiżem Monika Stachowska, obrotowa re-
prezentacji. - Bezpośrednio po imprezie nie mo-
głam w to uwierzyć. Byłyśmy zakompleksione 
pod względem sportowym, bo przez 6 lat nie 

było nas w finałach żadnej mistrzowskiej imprezy.
Rozgrywająca Małgorzata Stasiak okupiła ten sukces kilkoma...

nieprzespanymi nocami.
- Przez 5 dni po powrocie z Serbii budziałam się, bo przypomina-

ły mi się zdarzenia z mistrzostw. Na szczęście mąż mnie uspakajał 
i ponownie zasypiałam. 

Mąż pani Małgosi „czuwał” przy niej już w Serbii, bo widząc jak 
znakomicie grają Polki, pojechał na dwa ostatnie mecze.

W trakcie mistrzostw popularne stało się powiedzenie, że „piłka 
ręczna jest kobietą”, wypowiedziane przez  jedną z polskich piłkarek 
do kamery telewizyjnej. 

- To hasło wymyśliła pani pracująca w marketingu związku pił-

ki ręcznej  - tłumaczy Stachowska. - Chciała pokazać, że jesteśmy 
przede wszystkim kobietami, a dopiero później piłkarkami, które 
twardo walczą na parkiecie. Dlatego zorganizowała nam sesję zdję-
ciową, w której wystąpiłyśmy w sukienkach, a nie w dresach spor-
towych.

Nie był to jedyny w ostatnim czasie kontakt z pracą modelki dla 
Moniki i Małgorzaty, bo razem z koleżankami z Pogoni Baltica pozo-
wały do klubowego kalendarza w Muzeum Techniki i Komunikacji. 
Jak wspominają zetknięcie z rolą modelki?

- Każda kobieta lubi się umalować i ładnie ubrać, a że miałyśmy 
bardzą profesjonalną pomoc pań wizażystek, więc było to fajne 
i sympatyczne - ocenia Monika. - Ale modelką nie chciałabym zo-
stać. Na dłuższą metę czułabym się jak maskotka, żeby nie powie-
dzieć jak... mięso. Myślę, że modelki traktowane są  przedmiotowo, 
bo ważniejsze jest co noszą na sobie i pokazują. Wolę być piłkarką 
- nie ma wątpliwości.

Jeszcze bardziej za swoją aktualną profesją opowiada się pani 
Małgosia.

PiŁka RĘcZna Jest 
(PięKNą) KOBieTą

 autOR: JeRzy chWałek / fOtO mateRiały pRasOWe
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- Bycie modelką to zupełnie nie dla mnie. Wolę dres i buty spor-
towe, niż te na obcasach. 

Jak polskie piłkarki zostały nagrodzone za wielki sukces w Ser-
bii?

- Dostałyśmy statuetkę i kwiatki - mówi Stachowska. - Nasz zwią-
zek przewidział premie finansowe tylko za zdobycie któregoś z me-
dali, a za 4 miejsce już nie. 

Dla porównania - piłkarki ręczne Serbii (zostały wicemistrzyniami 
świata) za zdobycie jakiegolowiek medalu miały obiecane przy-
znanie emerytury sportowej, której wysokość uzależniono od jego 
koloru.

Mimo takiego (nie)nagrodzenia, nasze dziewczyny nie narzeka-
ją i nie chcą porównywać się do reprezentacji piłkarzy, którzy mieli 
obiecane za sam awans do tegorocznego mundialu 8 mln złotych!

- Wybrałam piłkę ręczną i nie żałuję tego - mówi Stachowska.- 
Przecież równie dobrze mogłam zostać tenisistką i może zarabiała-
bym więcej. Cieszę się, że w reprezentacji tak wiele się poprawiło. 
Dostajemy - niewysokie wprawdzie – kadrowe i mamy zapewnione 
wszystko co trzeba, włącznie za strojami, bo kiedyś otrzymywało się 
3 pary skarpet, a dresy trzeba było... oddać po zgrupowaniu.

Reprezentacja piłkarek została doceniona przynajmniej pod 
względem prestiżowym, bo PKOL wybrał ją drużyną roku 2013 
w polskim sporcie.

Wielka w tym sukcesie zasługa duńskiego trenera Kima Rasmus-
sena, którego obie nasze panie uważają za znakomitego, psychol-
ga i człowieka potrafiącego stworzyć znakomitą atmosferę.

- Zawojujemy jeszcze niejedną imprezę - deklaruje pani Małgo-
sia.

- Wierzę, że naszym sukcesem spopularyzujemy piłkę ręczną, bo 
po mistrzostawach w Serbii na  każdym ligowym meczu w Szcze-
cinie był komplet widzów - zauważa pani Monika. - Dzieci grają na 
orlikach coraz częściej w piłkę ręczną, a nie tylko nożną. A ja czuję 
się tak świetnie, że mogłabym grać do emerytury, nie tylko tej spor-
towej - dodaje ze śmiechem.
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óz satelitarny TVP Szczecin  często jest widoczny 
przed halami targowymi przy Messedamm 22 
w Berlinie. Stało się już  tradycją, że ekipy telewi-
zyjne ze Szczecina pracują podczas największych 

na świecie targów rolnictwa, żywności i ogrodnictwa „Grüne Wo-
che”, festiwalu filmowego Berlinale, targów mody Fashion Week, czy 
też targów turystycznych ITB. Bliskość Berlina sprawia, że widzów 
interesuje to co ciekawego dzieje się w stolicy Niemiec. W nadawa-
nym raz w miesiącu programie Berliński Ekspress, oprócz informa-
cji i relacji z najważniejszych  wydarzeń, przybliżany jest repertuar 
instytucji kulturalnych. Programy z  ZOO w Eberswalde, wystawy 
ogrodniczej w Prenzlau i innych wydarzeń co kilka dni pojawiają 
się w „Kronice”. Dziennikarze prezentują 
je również w przygotowywanym przez 
szczecińską redakcję ogólnopolskim 
programie „Co Niesie Dzień”, w serwi-
sach TVP Info, czy w kanale TVP Polonia. 

SZCZECIńSKA TELEWIZJA 
JEST OGLĄDANA W NIEMCZECH

Programy tworzone przez szczeciń-
skich dziennikarzy można oglądać rów-

nież w Niemczech. Nie tylko na  platformie TVP Stream, która daje 
możliwość oglądania szczecińskiej telewizji przez Internet na całym  
świecie. Jest to możliwe również dzięki 10-letniej współpracy ze 
stacją RBB z Poczdamu. Ta regionalna telewizja prezentuje infor-
macje z Polski przygotowywane przez dziennikarzy TVP Szczecin. 
Szefowa Redakcji Informacji RBB Baerbel Wichmann często to-
warzyszy w najważniejszych wydarzeniach szczecińskiego ośrod-
ka. Ostatnio podczas prezentacji jesiennej ramówki TVP Szczecin. 
Szczecińska redakcja współtworzy wraz z kolejną niemiecką tele-
wizją Deutsche Welle program „Eurosąsiedzi”. Emitowany jest raz 
w tygodniu na ogólnopolskiej antenie TVP Regionalna  i Deutsche 
Welle. W marcu Maria Bartczak, Dyrektor szczecińskiego ośrodka 

TVP podpisze umowę o współpracy  
z kolejną stacją – MDR z Lipska. W celu 
omówienia najważniejszych elemen-
tów przyszłej współpracy pół roku temu 
Szczecin odwiedzili Reinhard Krug, Niels 
Schulze, Bogna Koreng, Sandro Viroli – 
czyli najważniejsze osoby  w MDR.

Wóz satelitarny TVP Szczecin przy 
Messedamm 22 to symbol – TVP Szcze-
cin to już nie tylko lokalna telewizja ze 
Szczecina.

Oddział tVp szczecin ma ambicje być  nie tylko najlepszym regionalnym medium 
w polsce, ale też  ośrodkiem  relacjonującym najważniejsze wydarzenia  międzynarodowe. 
telewizyjni dziennikarze coraz częściej nadają z berlina, a także z graniczących z naszym 

województwem  landów: brandenburgii i  meklemburgii  pomorze przednie. materiały 
informacyjne z berlina, prenzlau, schwedt,  a nawet lipska mogą oglądać telewidzowie 
w całej polsce.  produkcje newsowe z niedziałkowskiego  od lat  pojawiają się też na 

ekranach telewizorów naszych zachodnich sąsiadów, a to za sprawą wymiany programów 
informacyjnych z redakcją aktuell telewizyjnej państwowej  stacji Rbb  z poczdamu.

RegionaLna, 
MiĘdZynaRodowa teLewiZJa

w

Dziennikarze TVP Szczecin relacjonują Grüne Woche 2014 r.

Wizyta przedstawicieli MDR w TVP Szczecin 
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rak aktywnego wsparcia dla naukowców w zakresie 
komercjalizacji badań naukowych powoduje, że od kil-
kunastu lat polska nauka rozwija się w oderwaniu od 
realiów gospodarki. Pracownikom naukowym brakuje 

odpowiedniej wiedzy na temat transferu technologii oraz o sposo-
bach finansowania własnych badań. W związku z tym firma INVE-
STIN Sp. z o.o. wraz z Fundacją Zaawansowanych Technologii (FZT) 
opracowała projekt, który ma na celu usprawnienie komercjalizacji 
wiedzy i wynalazków.

W ramach projektu powstała Interaktywna Gra Symulacyjna 
– innowacyjny model współpracy między światem nauki a biz-
nesem w formie edukacyjnej gry online. Gra symuluje rynkowe 
procesy komercjalizacji badań i wynalazków dedykowane na-
ukowcom, których pomysł na biznes opiera się na zaawansowa-
nych technologiach. Innowacyjny model przyczyni się do podnie-
sienia poziomu wiedzy dotyczącej komercjalizacji, kształtowania 
postaw probiznesowych oraz poszerzenia kontaktów między sfe-
rą biznesową a środowiskiem naukowym i akademickim. Projekt 
pozwoli odtworzyć procesy komercjalizacji badań i wynalazków, 
aktywnie angażując uczestników w zdobywanie wiedzy. Każdy 
z uczestników gry będzie mógł własnoręcznie pokierować swo-
ją innowacyjną technologią i samodzielnie przejść całą „ścieżkę 
komercjalizacji”.

Dzięki wykorzystaniu elementów grywalizacji, takich jak wykony-
wanie określonych zadań, losowe wydarzenia, tablice rankingowe, 
wirtualne otoczenie i wiele innych, będzie o wiele bardziej atrakcyj-
ną formą nauki niż szkolenia czy kursy e-learningowe.

Gracz wcieli się w rolę naukowca, pracującego nad technolo-
gią wybraną przez niego z kilku dostępnych dziedzin. Będzie miał 
przed sobą szereg zadań stanowiących odzwierciedlenie rzeczywi-
stego procesu komercjalizacji. Każda rozgrywka będzie sprawdzała 
innowacyjność pomysłu. Dzięki możliwości skorzystania z eksper-
tyzy, wybrania koncepcji produktu, przeprowadzenia analizy ryzy-
ka czy zapoznania się z procedurą patentową ewaluacja projektu 
będzie bardzo widoczna. Dzięki grze każdy będzie miał możliwość 
dowiedzieć się, jak pozyskać dotacje, wziąć pożyczkę, a także jak 
wykreować markę produktu.

Podobnie jak w rzeczywistości, gracza otaczać będą instytucje 
otoczenia biznesu. Wśród nich znajdzie się m.in. centrum transferu 
technologii, park technologiczny, uczelnia, rzecznik patentowy. Ich 
rola będzie uproszczonym odzwierciedleniem funkcji, jakie pełnią 
w świecie rzeczywistym. Poza instytucjami w grze znajdzie się sze-
reg innych mechanizmów: pożyczki, nieoczekiwane wydarzenia, 
ograniczenie czasu i funduszy, co przyczyni się do lepszego od-
zwierciedlenia rzeczywistości.

Zapraszamy do odwiedzenia strony interentowej projetu www.
igs.investin.pl w celu zalogowania się do gry oraz uzyskaniu o niej 
bieżących informacji.

Projekt „Komercjalizacja wiedzy drogą do skutecznej współpracy 
naukowców i przedsiębiorców województwa zachodniopomor-
skiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez działanie 
8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pracujesz nad innowacyjną technologią? masz pomysł, ale nie wiesz, 
jak go wprowadzić na rynek? boisz się konsekwencji swoich działań? 

Dołącz do wirtualnego świata komercjalizacji!

inteRaktywna 
gRa syMULacyJna 

- od PoMysŁU do biZnesU 

b



a spotkanie przybyło blisko 60 osób, które z wielkim 
zaangażowaniem wzięły udział w szkoleniu. Zaprasza-
my do zapoznania się z wypowiedziami kilku z nich:

- dr Przemysław Pietrzak – właściciel – Kancelaria 
Rachunkowa P&P Tax and Finance

„Zorganizowane szkolenie jest bardzo cennym wyznacznikiem 
drogi, jakiej powinni przestrzegać przedsiębiorcy w stosowaniu pra-
wa podatkowego. Niestety znajomość prawa podatkowego wśród 
przedsiębiorców w Polsce nie jest najwyższa, dlatego najogólniej 
rzecz biorąc takie szkolenia podnoszą świadomość społeczeństwa. 
Jest to także bardzo cenne dla osób prowadzących działalność go-
spodarczą w tym zakresie, czyli usługowego prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych bądź usług doradztwa podatkowego, bowiem zmiany 
dotyczące prawa podatkowego w Polsce są dość częste. Częstotli-
wość tych zmian powoduje konieczność ciągłego doszkalania się. 
Warto podkreślić, iż szkolenie które przeprowadzono w dniu dzi-
siejszym dostosowane było do różnego poziomu wiedzy, zarówno 
dla osób zajmujących się zawodowo doradztwem podatkowym jak 
i osób wykorzystujących je we własnej praktyce w działalności go-
spodarczej. 

- Anna Kruszyńska – Główna Księgowa w P.W. LiK-BUD Kazimierz 
Palacz Spółka Jawna

„Jako główna księgowa odpowiadam w firmie za szereg spraw, 

m.in. kadry, płace, zus, podatki dochodowe czy podatki vat, więc 
muszę mieć wiedzę ogólną na każdy temat. Dzięki takim szkole-
niom łatwiej nadążyć nad zachodzącymi zmianami- dlatego też 
korzystam ze wszelkich możliwych szkoleń. Najbardziej zaintereso-
wana jestem szkoleniami dot. podatków- cieszę się, że Izbie udało 
się tak szybko takie szkolenie zrealizować.”

Szkolenie prowadziła Kancelaria Podatkowa EOL, w której imie-
niu wypowiedział się Pan Michał Wojtas:

- Michał Wojtas – Doradca Podatkowy – Wspólnik w Kancelarii 
EOL

„Trzeba podkreślić, że materia dzisiejszego szkolenia jest trud-
na, bo są to skomplikowane przepisy podatkowe, które są dopiero 
wprowadzane w praktykę. Wymaga to większego skupienia uczest-
ników, niekiedy także kilkukrotnego przedstawienia zagadnienia- 
tak aby uczestnicy zrozumieli na czym to polega.

Uczestnicy mocno angażowali się w szkolenie, poświęcając czas 
w przerwie na zadawanie konkretniejszych pytań. Szczególnie doty-
czyło to rzeczy, które nie są wprost wymienione w przepisach a np. 
dotyczą ich działalności gospodarczej.

Wszystkich zachęcam do tego, aby zapoznać się możliwie szybko 
z nowymi regulacjami prawnymi lub skorzystać z usług doradców 
podatkowych. To grupa osób profesjonalnie zajmująca się tymi te-
matami, dlatego ich wiedza często przeradza się w zysk w firmie.

pod koniec stycznia północna izba Gospodarcza zorganizowała dla swoich członków bezpłatne szkolenie 
poświęcone zmianom w podatku Vat od 2014r. Jak podkreśla Dyrektor biura - Wojciech brażuk: „szkolenie było 

bezpośrednią odpowiedzią izby na zgłaszane przez przedsiębiorców potrzeby szkoleniowe. takich szkoleń 
w miesiącu organizujemy nawet kilkanaście, standardowo o charakterze bezpłatnym.”

ZMiany w PodatkU PRZyciągnĘŁy tŁUMy

n
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zczecińscy prawnicy z Okręgowej Rady Adwokackiej co 
roku „balują”. Nie inaczej było w styczniu, kiedy karnawał 

rozkręca się w najlepsze. W restauracji Chałupa zebrała się pale-
stra, by wspólnie, w szampańskiej atmosferze oddać się zabawie. 
Była elegancka kolacja, pokaz tańca towarzyskiego i… pląsy na 
parkiecie.                                                                                               ad

Hotelu Park zebrali się przedstawiciele szczecińskiej gospo-
darki. Gospodarze imprezy - Stowarzyszenie Business Club 

przyznało swoje nagrody gospodarcze za rok 2013. Koniki Morskie, 
bo tak uroczo nazywa się nagroda, powędrowały do Miasta i Gminy 
Gryfino, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Szczecinie oraz Akademii Morskiej. Impreza miała 
jeszcze jednego laureata. Jarosław Mroczek został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Były gratulacje, 
toasty i rozmowy, nie tylko o sprawach gospodarczych.                  ad 

S

w

Karnawał prawników

Biznesowe Koniki

Przywitanie Olgierda Geblewicza, marszałka 
województwa wraz z małżonką 

Mecenas Marek Mikołajczyk z żoną 
Marzeną Mikołajczyk, notariusz 

Włodzimierz Łyczywek, dziekan Okręgowej 
Rady Adwokackiej z małżonką 

Adwokat Hanna Łyczywek – Falkowska z 
mężem Michałem Falkowskim z Północnego 
Centrum Korporacyjnego Raiffeisen PolbankuAdwokat Jan Markowicz z małżonką 

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa 
i Jarosław Mroczek, prezes EPA

Ekipa Akademii Morskiej 

Adwokat Piotr Mazuro z żoną Zofią

Wszyscy nagrodzeni, wraz z gośćmi honorowymi, kapitułą Stowarzyszenia 
Business Club i prezydentem BCS - Bogumiłem Rogowskim

Adwokat Anna Krzyżankiewicz z mamą Ewą Krzyżankiewicz z Pomorza Nieruchomości 

Nagrodzeni przedstawiciele Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

Wicewojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko wręcza Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Jarosławowi Mroczkowi

Od lewej: Hanna Łyczywek - Falkowska, Grażyna Wódkiewicz, adwokat, Włodzimierz 
Łyczywek, Agnieszka Aleksandruk- Dutkiewicz, adwokat, Marek Mikołajczyk
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remierowa „Opera za trzy grosze” Bertolta Brechta z genialną 
muzyką Kurta Weila porwała publiczność Teatru Polskiego. 

Natomiast twórcy spektaklu dali się porwać za kulisy, gdzie odbył 
się bankiet. W oparach dobrych trunków i szampańskiego nastroju 
można było spotkać m.in. choreograf Paulinę Andrzejewską z na-
rzeczonym Mateuszem Damięckim czy świeżo upieczoną parę mło-
dą, Adama „Łonę” Zielińskiego i Joannę Trelę - Zielińską. Wieczór 
trwał bardzo długo.                                                                                  ad

zrost przychodów, pozyskanie wielu partnerów bizneso-
wych takich jak Microsoft, Tauron PE czy Mercedes Benz – 

to tylko niektóre z sukcesów, jakie w ubiegłym roku osiągnęły szcze-
cińskie firmy IT. Branża informatyczna podsumowała miniony rok 
podczas uroczystej gali, zorganizowanej przez Klaster ICT Pomorze 
Zachodnie w studiu Radiowym S1. Jedną z dodatkowych atrakcji 
było wręczenie nagród „Interaktywny produkt IT” dla młodych pro-
gramistów, grafików i pomysłodawców rozwiązań informatycznych, 
którzy niekoniecznie zajmują się tym zawodowo. Konkurs został 
zorganizowany już po raz drugi przez Akademię Morską. Całą galę 
zakończył koncert Michała Grobelnego, z wizualną oprawą Katarzy-
ny Pawłowskiej.                                                                                         ad

p

w

opera w teatrze

Cyfrowa gala
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Zbigniew Filary, Piotr Bumaj, Marta Uszko, Krzysztof Baranowski, Mariusz 
Ostrowski, Mariusz Napierała, Adam Opatowicz, Sylwia Różycka

Jacek Jekiel, Mateusz Damięcki

Katarzyna Krakowia

Katarzyna Witkowska, prezes Klaster.it

Damian Barczyk i Olivia Pogonowska , 
Smart Net Usługi Informatyczne

Jarosław Mroczek, Joanna Trela - 
Zielińska, Adam „Łona” Zieliński

Marek Gierszał, Olga Adamska

Adam Grochulski, Jacek 
Jekiel, Danuta Kamińska

Koncert Michała Grobelnego z zespołem 
w składzie: Paweł Rozmarynowski – bas 
i Tomek Nawrocki – perkusja

Marszałek Olgierd Geblewicz 
i prezydent Piotr Krzystek

Joanna Tylkowska - Drożdż i Wojciech Drożdż

Paulina Andrzejewska, Mateusz Damięcki, Maria Andrzejewska, prezes Fundacji Balet

Agnieszka Olejnik - Krugły, Wydział Informatyki ZUT, prof. Antoni Wiliński, 
dziekan Wydziału Informatyki ZUT, Agnieszka Zdebiak, BigBit Agnieszka Zdebiak

Adam Kuźmiński, Softline, Krzysztof Plaga, Softline 
i Dominik Rozkrut, Urząd Statystyczny w Szczecinie

Przedstawiciele firmy Unizeto Technologies SA: Jan Zaborowski, 
Marek Masztalerz i Marcin Szulga z żoną Justyną
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Hrabina po premierze
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Kompozytor Piotr Klimek 
i satyryk Henryk Sawka

Adwokat i żeglarz w jednym Mikołaj 
Marecki (CKM Sailing) z rzecznik prasową 
prezydenta Aleksandrą Charuk

Marek Buczkiewicz wręcza statuetkę 
Jackowi Kąkolowi z Hotelu Dobosz, 
głównemu sponsorowi

 Filip Lipski, Emilia Goch i Bartek Bączkow-
ski, Baltic Neopolis Orchestra

Dj weselny Maciej Łagodziński
Zwycięska para konkursu 
głównego Łukasz i Joanna

Aktorzy Maciej Lidkowski i Katarzyna Klimek

Klan Malcherków: Adrian z rodzicami 
Agnieszką i Andrzejem, Free Blues Club

Muzyk Olek Różanek z Marią Sztark

Zespół Spontaniczni

Krzysztof Kamiński, zespół 
Szczecinianie i tyczkarka Monika 
Pyrek-Rokita ze swoimi pociechami

Magdalena Wrześniewska z 
salonu ślubnego La Luciennė

Konferansjerzy Emil 
Dąbrowski i Karolina Holka 

Daniel Źródlewski, dziennikarz i Anna 
Czerniawska, asystent reżysera 

okaz mody ślubnej, popisy tancerzy ze Studia Tańca Anny Ko-
walskiej, barmańskie show, koncerty kapel weselnych i finał 

projektu Ślubne Metamorfozy. To jedne z wielu atrakcji, jakie towa-
rzyszyły dziesiątej, jubileuszowej Wielkiej Gali Ślubnej. Hale MTS’u 
wypełniły się wystawcami i klientelą planującą ten najważniejszy 
dzień w życiu. Nad całością czuwał portal e-wesele.pl organizator 
całego przedsięwzięcia.                                                                          ad

ieco surrealistyczna komedia Odona Von Horwatha „Po Se-
zonie” miała swoją polską prapremierę na deskach Teatru 

Współczesnego. Historię ekscentrycznej hrabiny, w tej roli brawu-
rowa Ewa Sobiech i mieszkańców pewnego pensjonatu wyreżyse-
rowała Grażyna Kania. Ekipa pracująca przy spektaklu tradycyjnie 
zeszła po oklaskach do kuluarów gdzie przy winie zaczęła się mniej 
oficjalna część premiery.                                                                         ad

oworoczne spotkanie Ambasadorów Szczecina odbyło się 
w Teatrze Lalek Pleciuga. Był prezydent, byli honorowi go-

ście i osoby zaprzyjaźnione z projektem. Podczas tego gorącego 
wieczoru zaprezentowano laureatów tytułu Honorowego Ambasa-
dora Miasta Szczecina. W zeszłym roku zostali nimi Zespół Pieśni 
i Tańca Szczecinianie oraz załoga Daru Młodzieży. Oprócz prezenta-
cji całej kampanii i jej bohaterów nie zabrakło artystycznych atrakcji 
– świetny występ dał Ryszard Leoszewski i Szczecinianie. Wszyscy 
bawili się doskonale.                                                                                ad

Satyryk Henryk Sawka, Bożena i Bogdan 
Adamkowie, Anna Augustynowicz, 
dyrektor Teatru Współczesnego

Ekipa „Po Sezonie”: Dominik Strycharski, 
Grażyna Kania, reżyser przedstawienia, 
Katarzyna Bieniek, Ewa Sobiech, 
Arkadiusz Buszko, Grzegorz Młudzik

Od lewej: Aktorka Krystyna Maksymowicz,  
Grażyna Czarnecka, choreograf

Aktorzy - Michał Lewandowski 
i Przemysław Walich, Mirosław Gawęda, 
dyrektor Teatru Współczesnego
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niebanalnym otoczeniu, wśród zabytkowych samochodów 
w Muzeum Techniki odbyła się Szczecińska Noc Mody. 

Goście mogli podziwiać modelki w kolekcjach zorganizowanych 
przez Amicor, szczecińską firmę działającą na rynku już od ponad 
trzydziestu lat. Co ciekawe, przez wiele lat z firmą i naszym miastem 
związana była Eva Minge, która uczyła się tutaj kroju i szycia. Pewnie 
dlatego projektantka wyrażała się bardzo ciepło o Amicor Collec-
tion i właścicielach firmy. Wśród gości poza Evą Minge, był także 
prezydent Piotr Krzystek z małżonką oraz Anna Jurksztowicz, która 
wystąpiła z krótkim recitalem.                                                              kds

ak wieczór, to najlepiej poniedziałkowy w Teatrze Polskim i to 
w towarzystwie Michała Janickiego i Adama Dzieciniaka. Kon-

certowa gra obu panów wprawiła w doskonały nastrój każdego z wi-
dzów, którzy po spektaklu mogli wziąć udział w bankiecie w towarzy-
stwie aktorów i reżysera Tomasza Obary. Michał Janicki pojawił się 
na nim w towarzystwie pieska Kabelka, który grzecznie siedział w ra-
mionach właściciela. Nie będzie kłamstwem stwierdzenie, że psiak 
i opowieść o nim, skradła serca pań goszczących na bankiecie. Tak 
mijał wieczór – przy lampce wina, pysznych zakąskach i rozmowach 
z aktorami. Niejeden widź wyszedł triumfalnie z Teatru Polskiego 
ściskając pod pachą plakat z autografami obu artystów i reżysera. 
A wszystko to w ramach Sceny Poniedziałek z Prestiżem!              kds

arina Sport ma już rok. Urodzinowe obchody rozpoczęły się 
bardzo wcześnie, bo o 8: 00 rano urodzinową edycja turnie-

ju Szczecin Cup w squashu. Wzięło w niej udział aż 70 zawodników, 
m.in. bracia Khan i Mistrz Polski Lekarzy – Rafał Drygalski. Po zakoń-
czonym turnieju odbyła się impreza dla wszystkich osób związanych 
z klubem.  Wytrawną muzyczną selekcję zapewniła Monika Petrycz-
ko, a równie smaczny catering i open bar Marina Restaurant.        ad

Od lewej: Marzena Górajewska (Blazer), 
Elżbieta Mikuła (AMICOR), projektantka 
Eva Minge, piosenkarka Anna Jurksztowicz

dr Stanisław Gajda, Karolina 
Ciżyńska (Cicco)

Michał Janicki 
także rozdawał 
liczne autografy

Aleksandra Bór i Aleksandra Raubo

Dominika Kujawa, (projektantka 
mody, tancerka) zwracała uwagę 
oryginalną stylizacją

Eva Minge na wybiegu, 
chociaż nie w roli modelki

Od lewej: Mariola Makowska 
z córkami, Zdzisław Mikuła 
(Amicor), Jadwiga Czeremcha

Adam Dzieciniak wśród fanek
Grzegorz Malada (Taksa), 
Wojciech Patora (Rajski Ogród)

Patrycja Ardan (Marina Club), 
Marek Stępkowski (Saxon Polska), 
Agnieszka Kumpin (Marina Sport)

Tahir Khan i Zee Khan, trenerzy squash w Marina 
Sport, Zola Khalaf Al-Dulaimy, trener squash

Zee Khan, trener w Marina Sport, Arek Czarkowski , przyjaciel klubu 
i zawodnik squash, Grzegorz „Tiger” Sowa, zawodnik squash

Małgorzata Ulężałka (TVP), Anastazja Patora (Rajski Ogród), Małgorzata Kupis ( TVP)

Scena z Prestiżem. Od lewej: Grzegorz Haciski (Scena Poniedziałek), aktor Michał 
Janicki z psem Kabelkiem, Iza Magiera- Jarzembek (Prestiż), Krzysztof Trzciński 
(Scena Poniedziałek) reżyser Tomasz Obara, Adam Dzieciniak (Teatr Polski)

Iwona Pińska, Aleksandra 
Świderska (Ortofach), Sławomir 
Piński (Binowo Golf Club) 

Kolekcja dla branży medycznej 
w wykonaniu firmy Amicor

Sprostowanie - W kronice styczniowej "Izbowe kolędowanie" pomyłkowo podaliśmy nazwisko prezesa Północnej Izby Gospodarczej. Przepraszamy!



SzuKAjCIe nAS W PreStIżoWyCH MIejSCACH!
Mikołajczyk, Cieślik, ul. Wyszyńskiego 14 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro, ul. Klonowica 30/1 
Patryk Zbroja, ul. Więckowskiego 2A/8
SMK Semeniuk, Marecki, Kaczarewski, 
ul. Św. Ducha 5A/12
Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2 
Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 1
Wódkiewicz, Sosnowski, ul. Stoisława 2 
Zofia Daleszyńska, al. Papieża Jana Pawła II 17/ 2 
 
SALONY SAMOCHODOWE 
 
BMW i MINI dealer Bońkowscy, przy rondzie Hakena
Citroen Drewnikowski, ul. A. Citroena 1
Citroen Drewnikowski, ul. Bohaterów Warszawy 19 
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115B 
Holda Jeep i Lncia, ul. Gdańska 7 
Honda, ul. Białowieska 2 
Krotowski i Cichy Salon Skody, ul. Struga 1A
Lexus Kozłowski, ul. Mieszka I 25 
Mazda Kozłowski, ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30 
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88 
Nissan, ul. Struga 71
Opel Bogaccy, ul. Mieszka I 45
Opel Kozłowski, Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski, ul. Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski, ul. Rayskiego 2
Renault Rosiak i Syn, ul. Bulwar Gdański 13 
Subaru, ul. Struga 78A
Toyota Kozłowski, ul. Struga 17
Toyota Kozłowski, ul. Mieszka I 25B 
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115B
VW Łopiński, ul. Madalińskiego 7 
 
BIURA PODRÓŻY 
 
Apollo Tour, al. W. Polskiego 50
Follow Me, ul. Kolumba 1 
L'TUR, CH Galaxy, parter 
Neckermann, al. W. Polskiego 11 
Polaris Travell, pl. Hołdu Pruskiego 9 
Rainbow Tours, al. W. Polskiego 12 
Unity Travel, pl. Rodła 8 
 
INNE 

4 Office Meble Biurowe, ul. Tkacka 66 
A-float, ul. Parkowa 5A/1 
Astra Szkoła Tańca, al. Wyzwolenia 85
Biuro rachunkowe Beata Roszkowska, 
ul. Monte Cassino 24/2
CH Galaxy (punkt informacyjny), 
al. Wyzwolenia 18-20
CH Kaskada (punkt informacyjny), 
al. Niepodległości 36
Dive Academy Basen SDS, ul. Wąska 16
DIVE POINT Szkoła nurkowania, 
ul. Monte Cassino 19E 
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4 
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1  
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14 
Galeria Kierat, ul. Małopolska 5 
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16 
HTL S.C. AUTO SERWIS, ul. Lubieszyńska 20 
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16 
La Passion du Vin, ul. Sienna 8 
Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1 
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pazim, pl. Rodła 8 
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28 
Północna Izba Gospodarcza, al. W. Polskiego 86
Prima Frons, ul. Unii Lubelskiej 27 
RASTE Studio Wnętrza, ul. Andrzejewskiego 37/5 
RE`form, ul. Stoisława 3
Royal Thai Massage, ul. Sienna 4 
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, 
ul. Kolumba 86 
Szczeciński Klub Tenisowy, 
ul. Wojska Polskiego 127
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, 
ul. Niemierzyńska 17a 
Szkoła Tańca Terlecki, ul. Kolumba 5
Teatr Polski, ul. Swarożyca
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3 
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24 
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4 
Urząd Marszałkowski, ul. Korsarzy 34 
US Rektorat, ul. Jana Pawła II 22
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu 
ul. Żołnierska 54 
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Zapol, ul. Piastów 42 
 
 

Olsen, CH Kaskada 
Resenthall, CH Kaskada 
Rosenthall, ul. Bogusława X 15/1a 
Salon Mody Grand, ul. Małkowskiego 8 
Salon Mody Grand, ul. Śląska 54A 
Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4 
Soraya, ul. Z. Starego 3A 
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80 
Trendy Collection    ul. Rayskiego 25 
Tru Trussardi, al. W. Polskiego 29
Wino Una, ul. Mickiewicza 136 
VIP COLECTION, Jagiellońska 11
VIP COLECTION, ul. Wojciecha 4/2 
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2 
Yes Salon Jubilerski, CH Ster 
 
BIURA NIERUCHOMOŚCI 
 
Calbud, ul. Kapitańska 2 
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Droński Nieruchomości, Baszta 
Extra Invest, al. W. Polskiego 45 
Inwestor Nieruchomości , ul. Krzywoustego 11
Kompleks Biuro Nieruchomości, al. W. Polskiego 24/2
Litwiniuk Property,al. Piastów 30
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15 
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18 
SGI Baltis, pl. Hołdu Pruskiego 9 
Szczecińskie Centrum Nieruchomości, 
ul. Piłsudskiego 1A 
 
GABINETY LEKARSKIE 

Aestethic Med, ul. Niedziałkowskiego 47
AGMED, ul. Grafitowa 4
AGMED, ul. Graniczna 24 
Centrum Mody Ślubnej, ul. Kaszubska 58
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1
Centrum Pięknego Ciała, ul. W. Łokietka 7 
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol, 
ul. E. Plater 18 
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus, ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18 
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1 
Dentus, ul. Felczaka 18A
DermaDent, ul. Kazimierza Królewicza 2L/1 
Estetic, ul. Kopernika 6 
Excellence Płatek, ul. Wyszyńskiego 14 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18 
Figurella Instytut Odchudzania,ul. Monte Cassino 2/2 
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10 
Hahs Protodens, ul. Czwartaków 3 
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140 
Karboklinika, ul. Małkowskiego 30/6
Klinika Stomatologiczna dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
LASER, ul. E. Gierczak 38/8 
LASER MEDI – DERM, ul. Kasprzaka 2c 
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38 
MEDIKLINIKA, ul. Mickiewicza 55 
Medicus, pl. Zwycięstwa 1 
Mediroy Klinika Stomatologiczna, ul. Górna 18/LU2
Medycyna Estetyczna dr Osadowska, al. W. Polskiego 92–94 
Orto – Magic, ul. Zaciszna 22
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, ul. Ogińskiego 12  
Perładent – Gabinet Stomatologiczny, 
ul. P. Wielkopolskich 4C 
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C 
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2 
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna, 
al. W. Polskiego 43/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2 
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny, ul. B. Krzywoustego 19/5 
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2 
Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10 
Stomatologia Mierzyn, ul. Welecka 38
Stomatologia Mikroskopowa, ul. Żołnierska 13A/1
VitaDent Centrum Stomatologiczne, ul. Modra 122/1
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. Kasprzaka 2a
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. W. Polskiego 103 
 
KANCELARIE PRAWNE 
 
A. Oszczęda i Spółka,ul. Wyspiańskiego 84A 
Biel, Judek,Poczobut-Odlanicki, ul. P. Skargi 23
Dariusz Jan Babski, ul. Księcia Bogusława X nr 5/3 
Gozdek,Kowalski, Łysakowski, ul. Panieńska 16 
Kancelaria Andrzej Zajda i Monika Zajda, ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11 
Kancelaria Mariusz Chmielewski, ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22
Kancelaria Przemysław Wiaczkis,ul. Wojciecha 15
Licht&Przeworska, ul. Tuwima 27/1 
Lizak, Stankiewicz, Królikowski, ul. B. G. Warszawskiego 1/4

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

Bar Czysty, Deptak Bogusława 8
Elfunk Club, pl. Żołnierza 2
Grand Cru, Deptak Bogusława 9
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67 
Rocker Club, ul. Partyzantów 2 
 
HOTELE 
 
Atrium, al. W. Polskiego 75 
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30 
Dworski Hotel i Restauracja, 
ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice 
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7 
Novotel, al. 3 Maja 31 
Park Hotel, ul. Plantowa 1 
Radisson Blu, pl. Rodła 10 
 
KLUBY FITNESS 
 
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
Bene Sport, ul. Modra 80
Dotyk Anioła,  ul. Piłsudskiego 14
Fitness Club, ul. Monte Cassino 24 
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13 
Fitness Forma, ul. Szafera 196 
Marina Sport, ul. Przestrzenna 11
McGym, ul. 5-go Lipca 46 
Planet Spa, al. W. Polskiego 70 
RKF, ul. Jagiellońska 67
Studio Tańca Magdaleny Prieditis, 
ul. Twardowskiego
Squash Center, ul. Żyzna 17 
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska 
 
SKLEPY 
 
Arkadia perfumeria, ul. B. Krzywoustego 7 
Art Top, ul. Chodkiewicza 6 i ul. Hangarowa 13
Atelier Sylwia Majdan, al. W. Polskiego 45/2
Atelier Hubińska&Prajs, ul. Wojciecha / LOK 
B&M, al. W. Polskiego 43 
Batty Barcley, CH Galaxy 
Bandolera, ul. Jagiellońska 12 
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48 
Caterina, pl. Zgody 1F
Clochee, ul. Bogusława 10/2
Euforia, al. W. Polskiego 37
Euro Optyk, ul. Wyzwolenia 19
Escada, al. W. Polskiego 22
Exovino, ul. Małopolska 3 
Hexeline, CH Galaxy, parter 
Hennry Lloyd, ul. Przestrzenna 11 
Jeniffer Collection, ul. Modra 33
Jubiler Kleist, ul. Rayskiego 20
Jubiler Terpiłowscy, CH Galaxy 
Jubiler Terpiłowscy, ul. Jagiellońska 16 
Jubiler Terpiłowscy, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67 
Jubiler Terpiłowscy, CH Turzyn 
Kropka nad i, ul. Jagiellońska 96
La Caravella, ul. Traugutta 100A 
La Passion, ul. Jagiellońska 96 
Maqsimum, al. Wojska Polskiego 14
Madras Styl, ul. Jagiełły 19 
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29 
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Milano Fashion, CH Fala
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43 
Natuzzi, ul. Struga 25 

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

Australia gabinet kosmetyczny, 
ul. Jagiellońska 67A/4
Aroma&Beauty , ul. Wielkopolska 22
Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14 
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8 
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37A 
Bevelin Klinika Urody, ul. Ściegiennego 28/3 
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy 
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec 
Cosmedica, ul. Leszczynowa (CH Zdroje – Rondo) 
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Cosmetica Rosa, ul. Wielkopolska 27
C.M.C. Klinika Urody, ul. Bohaterów Warszawy 109/4 
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 
Dr Irena Eris Instytut Kosmetyczny, ul. Felczaka 20 
Enklawa Day Spa, ul. W. Polskiego 40 
EVITA-SPA, Przecław 96E 
Fantsy Studio Fryzjerskie, ul. Ku Słońcu 71



www.calbud.com.pl 91/48 06 160, 187

Kamienica Vossa to obiekt,

który powstaje w niepowtarzalnej

lokalizacji – tuż przy Teatrze Polskim,

w pobliżu Parku Żeromskiego

oraz nadodrzańskich bulwarów.

Oferujemy wyjątkowe i nowoczesne

apartamenty o zróżnicowanych metrażach

– od 28 m2 do 113 m2.

NOWA PRESTIŻOWA INWESTYCJA
już w sprzedaży
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