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NATUZZI STORE SZCZECIN

nowa harmonijna przestrzeń, przygotowana na przyjęcie ekskluzywnej kolekcji sof i mebli do wyposażenia salonu.
Wszystko to zaprojektowane i wykonane przez Natuzzi, wiodąca włoską markę.

NATUZZI STORE
ul. A.Struga 25
70-784 Szczecin
tel./fax 091 4626370
e’mail: natuzzi@ital-pol.pl
www.natuzzi.com

Godziny otwarcia:
Pon - Pią: 10:00 - 18:00
Sob: 10:00 - 16:00

WŁOSKI STYL
TERAZ BLIŻEJ Ciebie
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lirtujemy niemal codziennie, w pracy, w sklepie, nawet 
w urzędzie. Łatwiej jest załatwić sprawę, uśmiechając się 

czy prawiąc komplementy, o ile kierują nami szczere in-
tencje. Zima także wbrew pozorom nie ochładza naszych 

emocji, wręcz odwrotnie. Kokietowanie i uwodzenie rozgrzewa 
atmosferę. Przyjemniej jest spędzać mroźne wieczory we dwójkę, dlatego 
single nawet zimą są bardzo aktywni i wyruszają na podbój. My, podążając 
ich tropem, dowiedzieliśmy się, jakie stosują triki i techniki, gdy widzą 
swój obiekt pożądania. Odnalezienie swojej drugiej połówki nie zawsze 
jest sprawą prostą. Nie każdy jest na tyle śmiały i odważny, żeby przejąć 
inicjatywę. Jaki strój się sprawdza? Jak powinniśmy się zachowywać, żeby 
być dostrzeżeni? Odpowiedzi znajdziecie na naszych kolejnych stronach. 
Zanim dotrze do was wytęskniona wiosna, będziecie już ekspertami 
w zakresie uwodzenia.

Pozostając w miłosnym temacie, skupiamy się także na najmłodszych 
członkach rodziny. W dziale design przygotowujemy pokoje dla naj-
młodszych i szukamy najmodniejszych gadżetów do pokoi dziecięcych. 
Z miłości do naszego dziecka jesteśmy skorzy do największych szaleństw. 
Dlatego czasem, zanim maluch pojawi się na świecie, mamy zbiera-
ją pamiątki z okresu ciąży. Pomysły są coraz bardziej zwariowane. Sesje 
zdjęciowe „z brzuszkiem”, księgi pamiątkowe, a nawet odlewy gipsowe. 
To najlepiej robić wspólnie z przyjaciółkami podczas przyjęcia ciążowego. 
Zza oceanu po walentynkach i Halloween dotarła do nas kolejna moda 
– na „baby shower”, czyli przyjęcia na cześć ciężarnej mamy.

Zrobiło się bardzo babsko w gazecie, ale tylko przez chwilę. Absolut-
nie nie zapominamy o mężczyznach. Statystycznie panowie są większymi 
fanami gier komputerowych, dlatego na pewno zainteresuje was fakt, że 
twórcą wielu gier jest szczecińska fi rma. U nas także wydawane są japoń-
skie mangi. Tak, tak… świat się tak skurczył, że nie trzeba nawet jechać 
w daleką podróż, by kupić świeżo wydane azjatyckie komiksy. Jak to się 
stało? Odsyłam na str. 24 do artykułu „Sushi w obrazach”. Jeśli jeszcze wam 
mało męskich spraw, na pewno skuszą was tematy motoryzacyjne i nowo-
ści techniczne. Zajrzeliśmy także na stadion szczecińskiej Pogoni, ale ten 
temat wyjątkowo chyba bardziej zainteresuje panie. Postanowiliśmy roze-
brać na czynniki pierwsze strój naszych piłkarzy. Przyjemnej lektury.
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ątek kryminalny i lokalne wydarzenia – „Szczecinianie” to serial, który będzie osadzony 
w rzeczywistości naszego miasta. Scenariusz pisze Piotr Ratajczak, reżyser związany ze szcze-
cińskim Teatrem Współczesnym. To jego pomysł, by kryminalną, tarantinowską fabułę osa-

dzić w realiach szczecińskich. Inspiracją był dla Ratajczaka reportaż dotyczący szczecińskiego przestępcy, 
„Selekcjonera”, który ukazał się w „Dużym Formacie” Gazety Wyborczej.

Fabuła pilotażowego odcinka dotyczy zagadki śmierci bezdomnych, którą próbuje rozwikłać dzienni-
karz śledczy, Marek. W dziennikarza wciela się Konrad Pawicki, obok którego zobaczymy również innych 
aktorów Współczesnego – m.in. Grażynę Madej, Grzegorza Młudzika, Ewę Sobiech. Twórcy serialu wierzą 
w sukces swojego projektu i zaznaczają, że chyba żadne miasto w Polsce nie ma takiej swojej miejskiej serii. 
Pierwszy pozwolił pozyskać sponsorów dla całej serii, która będzie na pewno kontynuowana.                  wb

Wydarzenia

W

lutowym wydaniu znajdą Państwo wskazówki jak pisać 
wnioski i jak rozliczać środki unijne, a także z których 
szkoleń dla przedsiębiorców warto skorzystać. Ponieważ 

jest to pierwszy numer w tym roku, nie zabraknie prognozy na 2010 
rok. Kto zyska, kto straci, jak oszczędzić i jak inwestować – to rady 
i komentarz 
profesora Da-
riusza Zarzec-
kiego. W ma-
gazynie także 
wieści z regionu 
i sylwetki cie-
kawych przed-
s i ę b i o r c ó w , 
m.in. Kazimie-
rza Ciurusia, 
prezesa fi rmy 
Ciroko, który 
świętuje 50 lat 
pracy zawodowej. 
W numerze 
również raport 
o kondycji za-
chodniopomor-
skiego budow-
nictwa.       dp

W

REKLAMA

Nowy serial „Szczecinianie”
W Szczecinie powstał pilot pierwszego serialu miejskiego. Jak zapewniają jego twórcy, 

klimatem ma przypominać kultowe „Miasteczko Twin Peaks”.

Kolejny numer 
„Przedsiębiorcy” 
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anie mogły zgłaszać 
się za pośrednictwem 
formularza na stronie 

internetowej wyborów. 35 kan-
dydatek zostało zaproszonych 
na specjalną sesję zdjęciową. Ich 
zdjęcia można oglądać na stronie 
www.misspogoni.pl.

Teraz wszystko w rękach ki-
biców – to właśnie fani Pogoni 
oddają głosy na wybrane kandy-
datki w systemie online. Spośród 
kandydatek wyłonionych zosta-
nie 15 fi nalistek, które zaprezen-
tują się na gali 26 lutego. Impreza 
będzie połączona z prezentacją 
I-ligowej Pogoni Szczecin – za-
tem tegoroczna edycja konkursu 
na pewno przypadnie do gustu 
panom. 

Kandydatki do udziału w kon-
kursie zachęcała zeszłoroczna 
miss Katarzyna Bujkowska. – To 
naprawdę fantastyczna zabawa, 

Wydarzenia
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Zostać miss
Pogoń Szczecin organizuje wybory Miss Pogoni Szczecin 2010. Kibi-
cujące naszej drużynie piękne szczecinianki w tym roku po raz kolejny 

mają okazję zdobyć ten zaszczytny tytuł.

warto wziąć w niej udział – twier-
dzi. Konkurs jest organizowany 
po raz drugi.                               wbP

Kryształowe 
inwestycje

Szczeciński deweloper SGI Baltis otrzymał nagrodę 
w trzeciej edycji prestiżowego konkursu magazynu 

„Apartamenty i Mieszkania”. Firma triumfowała już trzeci raz 
z rzędu, a w tym roku w aż trzech kategoriach. SGI Baltis 
przypadły nagrody za najbardziej luksusowe inwestycje 

w województwach łódzkim i zachodniopomorskim.

asza szczecińska in-
westycja Garden Ho-
use II ujęła jury umie-

jętnym nawiązaniem projektu 
do tradycji architektonicznych 
okresu międzywojennego, bar-
dzo dobrą jakością wykończe-
nia części wspólnych i terenów 
zielonych – mówi Marta Jaroń 
z SGI.

Firma została wyróżniona 
także mianem „Kryształowego 
Dewelopera 2009” – tytuł jest 
przyznawany deweloperom 
szczególnie dbającym o wysoki 
standard usług. Nagrody rozda-
ne zostały w warszawskim Busi-
nessman Institute. 

wb

N

W czasie uroczystości SGI 
reprezentował Patric Wojtulewicz, 
dyrektor Biura Działu Rozwoju

Miss Pogoni 2009, Katarzyna Bujkowska

Kandydatki do tytułu 2009

FOTO: MATERIAŁY SGI
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Wydarzenia

…w Szczecinie 2 maja 1729 roku, jako córka niemieckiego księcia z dynastii askańskiej 
Christiana Augusta i Joanny Elżbiety w prowincji Anhalt-Zerbst, urodziła się Sopfi e 
Friederike Auguste, znana szerzej jako Katarzyna II Wielka – cesarzowa Rosji, żona 
cara Piotra III?

odziwiana za mądrość, umiłowanie wiedzy i sprzyjanie oświeceniu, w rzeczy-
wistości „Figunia”, bo tak mówiono na nią w domu, rządziła niezwykle twardą 
ręką. Między innymi zezwoliła szlachcie na handel chłopami i zsyłanie bun-

towników na Syberię, krwawo tłumiła bunty kozackie i chłopskie. Uczestniczyła także 
w rozbiorach Polski. 

W ciągu swego długiego panowania uczyniła bardzo wiele dla wzmocnienia potęgi 
państwa, władzy centralnej i absolutyzmu panującego. W okresie jej rządów terytorium 
Rosji znacznie się powiększyło, a ludność z 20 milionów wzrosła do 35. Była bardzo ak-
tywna w sprawach polskich. Po śmierci Augusta III jego następcą, przy poparciu jej wojsk, 
został Stanisław August Poniatowski, a koronacja odbyła się w dniu imienin protektorki. 

Katarzyna II zmarła w Carskim Siole w pobliżu Petersburga, przeżywszy 67 lat. Znana 
była z bardzo rozpustnego życia, a wokół okoliczności jej śmierci narosło wiele legend. Według jednej z nich zginęła w toalecie, siada-
jąc na sedesie, w którym zamontowany był sprężynowy bagnet… Ale najprawdopodobniej rzeczywistą przyczyną był wylew krwi do 
mózgu. 

W swych pamiętnikach uważała się za wysoką, choć nie miała więcej niż 160 centymetrów wzrostu! Aby walczyć z tyfusem, założyła 
w Petersburgu Instytut Higieny, dając zaczątek tym samym, rosyjskiemu odpowiednikowi sanepidu. 

Miała wielu kochanków, wśród których był też Poniatowski. Miała z nim córkę, niestety dziecko zmarło, nie przeżywszy dwóch lat. 
Do dzisiaj w Szczecinie zachował się dom w którym urodziła się wielka caryca; to dom na rogu ulic Wielkiej Tumskiej (obecnie Farna) 
i pl. Mariackiego. Dla uczczenia tego faktu wmurowana jest tam pamiątkowa tablica.             

Rafał Podraza 

Czy wiecie, że...

P

ROZWIĄZANIE KONKURSU Z NUMERU 01(30)  

Prezenty od galerii Soraya wygrali:

Cezary Sobczyński i Ewelina Jaworska
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

REKLAMA
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Czarodziejski 
dzban – Wracam z spotkania na temat wychowa-

nia dzieci i stwierdzam, że to naprawdę trudna 
sztuka. Jestem studentem, ale zanim zdecyduje 
się na dziecko – bardzo się zastanowię. 

Joanna Osińska

Dziennikarka TVP, prezen-

terka programu informacyj-

nego TVP Szczecin „Kronika”. 

Prowadzi serwis ekonomiczny 

„Biznes” w TVP.Info

T rzeba tyle wiedzieć, a najlepiej jeszcze pamię-
tać swoje dzieciństwo, aby nie powtarzać błę-
dów rodziców. – Mężczyzna mówił półgłosem, 
rozmawiał ze starszą dystyngowaną kobietą 
i był szczerze poruszony tym, co mówił. – Jak 
głębiej się zastanowię, to pamiętam jak mama 

czy tata mówili mi: „…coś ty zrobił, nie myślisz…, nie umiesz 
przewidywać…, jesteś słaby…”. Nie wynikało to jednak ze 
złej woli. Chcieli mnie raczej przestrzec, zwrócić moją uwa-
gę, że robię źle. Miałem się poprawić, pracować nad sobą. 
Okazuje się, że w ten sposób programuje się mózg swojego 
dziecka. Jeżeli rodzic wciąż karci córkę czy syna, krytyku-
jąc ich, to jest duża szansa, że wyrosną na ludzi, którzy nie 
będą radzić sobie w życiu, bo słyszeli przez całe dzieciństwo: 
„jesteś głupi…, ty nigdy nie potrafi sz, zobacz jak świetnie 
inni sobie radzą…, ty ciągle jesteś na końcu…, dlaczego 
mamy takie głupie dziecko…”.

– Przepraszam że się wtrącę, siłą rzeczy słyszę państwa 
rozmowę – odezwała się kobieta już bardzo dojrzała. 
– Można powiedzieć, że czas wychowywania dzieci mam 
już za sobą. Moje pociechy są już dorosłe i dawno nie miesz-
kają ze mną. Doskonale rozumiem pana rozterki. Wycho-
wanie to bardzo trudna sztuka. Jeżeli się pochodzi z bardzo 
szczęśliwej rodziny, łatwiej stanąć na poziomie tego chyba 

najważniejszego zadania. 
Moje dzieci są dziś samo-
dzielne, wykształcone, mają 
swoje rodziny, co ważne – pa-
miętają o mnie. Chyba więc 
byłam, jestem dobrą matką. 
Zawsze kierowałam się mi-
łością, starałam się pamiętać 
o jej praktycznej stronie, czyli 
nie pełna gęba frazesów, ale 
konkretne działanie. Jeśli 
karałam, to na konkretnym 
przykładzie, np. zobacz to 
i to zrobiłeś źle, bo…, ale 
następnym razem na pewno 
będzie lepiej. Ja to wiem, bo 
jesteś mądrym chłopcem, 

moim synem. Zawsze byłam cierpliwa. Nie wiem skąd mi 
się to brało, może właśnie z tej miłości. Często zastanawia-
łam się, jak dany problem załatwiłaby moja matka, mądra 
życiowo kobieta. Nie popadajmy jednak w przesadę. Nie 
trzeba mieć cudownej przeszłości, żeby zostać rodzicem. 
Trzeba po prostu kochać swoje dziecko. Nie wolno jednego: 
być egoistą. Rodzic egoista to porażka, bo on zawsze będzie 
myślał o sobie, a nie o drugim człowieku, nawet jeśli chodzi 
o jego własne potomstwo.

– A co by pani poradziła mnie? Bardzo kocham swoje-
go syna, ale on teraz jest w tzw. trudnym wieku dorastania. 
Z grzecznego dziecka zamienił się w potwora. Nic do niego 
nie dociera, pyskuje, nie chcę się uczyć. Brakuje mi doświad-

czenia, jest jedynakiem, tak jak ja. Dodatkowo nie mam ro-
dziny, na której mogłabym się oprzeć.

– Proszę pani, trzeba rozmawiać, jak nie chce słuchać – to 
i tak mówić. Powtarzać głośno: mój syn jest mądry, dorasta-
nie minie, on przecież też mnie kocha i niedługo zrozumie, że 
takie zachowanie mnie rani.

– To pewnie dobry sposób – odezwał się mężczyzna sie-
dzący przy drzwiach. Wyglądał na kogoś z dużą walizką 
wiedzy. – Opowiem państwu historię o dzbanie, która może 
odmienić na plus niejedno życie.

Pewien naukowiec postanowił pokazać swoim studentom 
doświadczenie.

Postawił na profesorski pulpit duży, pusty, przezroczysty 
dzban. Po chwili wypełnił go dużymi kamieniami i zapy-
tał, czy dzban jest już pełen. Studenci, widząc wypełnione 
po brzegi naczynie, odpowiedzieli, że tak. Naukowiec wyjął 
żwir, który wypełnił szpary między kamieniami. Profesor 
ponownie zapytał: czy teraz dzban jest już pełny. W odpo-
wiedzi usłyszał ciszę. Wyjął zatem drobny piasek i wypełnił 
szczeliny między żwirem a kamieniami. Znów zapytał: czy 
naczynie jest już pełne. Ktoś z sali krzyknął, że nie i miał 
rację. Wykładowca na koniec zalał wszystko wodą aż po 
brzeg dzbana.

Jaki wniosek wypływa z tej historii? Moim zdaniem to 
sedno życia, w którym ważna jest kolejność działań. Jeśli 
profesor najpierw wrzuciłby do dzbana piasek i żwir, nie 
zmieściłby już dużych kamieni, które są najważniejsze, są 
podwalinami, na nich się buduje. Powiedzcie swoim dzie-
ciom, żonom, mężom, że jeżeli na początku swojego życia 
będziecie rozmieniać się na drobne, czyli wrzucać do swojego 
dzbana nieistotne rzeczy i zdarzenia, to na te najważniejsze 
zabraknie czasu. W mądrym życiu już tak jest: wszystko ma 
swój czas i miejsce. Jeśli ktoś próbuje przestawiać te klocki, 
zrobi coś za późno lub za wcześnie, zawsze przegra. Naj-
pierw wkładamy duże kamienie, czyli to, co najważniejsze. 
Dziecko które się uczy – wkłada duże kamienie do swojego 
dzbana, to, które chce się bawić w czasie nauki, wkłada żwir 
i piasek. Potem zabraknie miejsca i czasu na najważniejsze.

Cytat na dziś… wyryty nad wejściem do jednej ze świątyń 
w Delfach: „Poznaj siebie a poznasz wszechświat i bogów”.

Gorący koktajl „Poznaj samego siebie”
Kawa, rum, jajko, cukier.

Oddzielić białko od żółtka. Żółtko utrzeć z cukrem na 
gładką jasną masę. Białko ubić na sztywną pianę. Zaparzyć 
naprawdę mocną kawę. Do kawy dodać rum. Wymieszać 
żółtko i białko na gładką masę. Masą wypełnić wysoką 
szklanicę mniej więcej do połowy a następnie wlać z góry 
kawę z rumem. 

Do zobaczenia w następnej podróży…
Joanna Osińska
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Gra dla dwojga

Mowa ciała, ubiór, fryzura, a nawet ton naszego głosu. Każdy szczegół jest ważny, gdy chcemy uwieść obiekt naszych westchnień. 
Sygnały, które wysyłamy, mają ogromne znaczenie. Jak je rozszyfrować? Postanowiliśmy to sprawdzić.

DARIA PROCHENKA, IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK



iększość z nas choć raz 
w życiu była obiektem 
nieudanego podry-

wu. A może byliście w odwrot-
nej sytuacji? I to wy chcieliście 
zwrócić na siebie czyjąś uwagę, 
niestety bezskutecznie? Obojęt-
nie po której stronie staliście, sy-
tuacje takie powodują, że mamy 
ochotę zapaść się pod ziemię. 
Żebyście nie tracili czasu na nie-
udane podboje, postanowiliśmy 
zapytać naszych ekspertów jak 
skutecznie uwodzić.  

Choć  w księgarniach półki 
uginają się od poradników typu: 
„Jak skutecznie podrywać?”, na 
youtube można znaleźć setki 
fi lmów na ten temat, powstają 
szkoły uwodzenia, to nie chcemy 
pokazywać wam trików. Podczas 
szukania partnera nie chodzi 
o udawanie, tylko o świadomość  
naszych mocnych i słabych stron 
i oczywiście umiejętność ekspo-
nowania  pozytywów. Czy jeste-
ście tego świadomi? Oddajemy 
też głos szczecińskim singlom, 
którzy mają swoje wypróbowane 
sposoby na podboje.

Siła spojrzenia

Odpowiadając na pytanie 
o tajniki  psychologii  uwodzenia, 
można powiedzieć, że wszystko 
zaczyna się od naszej  samooce-
ny. – To właśnie poczucie własnej 
wartości czyni z przeciętnej ko-
biety czy mężczyzny  atrakcyjny 
obiekt dla płci przeciwnej. Nie-
którzy badacze podają, iż nawet 
do 97% znaczeń przekazujemy 
niewerbalnie – zatem i uwodze-
nie odbywa się głównie w prze-
strzeni komunikacji niewerbal-
nej – mówi Urszula Kuśmierz, 
psycholog i psychoterapeuta. 

Najczęściej zaczynamy od na-
wiązania kontaktu wzrokowego 
i uśmiechu - to pierwsze sygnały 
zainteresowania. – Musi być to 
coś w spojrzeniu, muszę wie-
dzieć i czuć, że on byłby skłonny 
do tego, aby go uwieść – opowia-
da Magda Niegrebecka, dyrek-
torka prywatnego przedszkola. 
– Każda z nas ma swój sposób. 
Ja zaczynam od kokieteryjnego 
uśmiechu. Pojawiają mi się wte-
dy dołeczki w policzkach. Potem 
jest  spojrzenie, gdy zaczynam 
rozmawiać, poruszam w inny 
sposób. Na pewno też zaczynam 
trzepotać rzęsami, zaczynam 

iększość z nas choć raz
w życiu była obiektem
nieudanego podry-

wu. A może byliście w odwrot-
nej sytuacji? I to wy chcieliście
zwrócić na siebie czyjąś uwagę,
niestety bezskutecznie? Obojęt-
nie po której stronie staliście, sy-
tuacje takie powodują, że mamy 
ochotę zapaść się pod ziemię.

W
nerwowo bawić się włosami – 
dodaje ze śmiechem.

Psycholog Urszula Kuśnierz do-
daje. – Ważną rolę odgrywają na-
sze oczy  – powiększeniem źrenicy 
reagujemy na przyjemne bodźce, 
np. na atrakcyjnego partnera, 
z kolei rozszerzona źrenica czyni 
nas bardziej atrakcyjnymi. 

W co się ubrać?

Bardzo ważny jest także nasz 
wygląd zewnętrzny: ubiór, maki-
jaż, fryzura, dodatki. Wszystkie 
elementy podkreślające atrybuty 
atrakcyjności to ważne sygnały 
zachęcające do kontaktu.

– Strój to połowa sukcesu 
– uważa stylistka Izabela Potoc-
ka. – Jak w każdej sferze życia 
liczy się pierwsze wrażenie i tu 
największą rolę odgrywa nasze 
ubranie. Zanim „cel” naszego 
uwodzenia spojrzy nam w oczy 
i będziemy mieli możliwość 

niewerbalnie zacząć ten pro-
ces, zdążymy już dużo zdziałać 
za pomocą stroju, albo wręcz 
przeciwnie. Może nas czekać 
podwójna praca, ponieważ nie 
zadbaliśmy o nasz wizerunek. 
Uwodzicielski strój połączony 
z odpowiednimi gestami to 
gwarancja sukcesu. Zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni lubią ta-
jemnice, jeśli uchylimy ich mały 
kawałek wzbudzimy ciekawość 
i fantazję – dodaje. 

Projektantka, Kasia Hubińska 
uważa że kluczowy jest ubiór. 
– Poprzez kolor przyciągający 
wzrok oraz odpowiedni dla da-
nej fi gury fason kobieta może 
wyeksponować swoje atuty, ale 
i odwrócić uwagę od niedosko-
nałości. Zdecydowanie stawiam 
na sukienkę, w której my kobiety  
czujemy się kobieco i seksownie. 

Każda kobieta, wiedząc, że wy-
gląda interesująco, dobrze czuje 
się w takim stroju, a co za tym 
idzie, nabywa  pewności siebie.

W męskim stroju bardzo 
ważne są detale. – Kobiety to 
„lustrantki”, są dużo bardziej 
spostrzegawcze – zauważa Iza 
Potocka. – Na pewno zwrócą 
uwagę na buty, zegarek, port-
fel – mówi. Dlatego te elementy 
stroju warto mieć dobre jako-
ściowo. Nie chodzi o to, aby 
rzeczy były sygnowane nazwi-
skami najlepszych projektantów 
świadczących o stanie konta, 
jednak wszystko powinno być 
estetyczne. 

– Estetyczne nie oznacza 
sztywne, przeciwnie! – podkre-
śla Potocka. – Kobiety lubią, kie-
dy u mężczyzn, poprzez lekko 
rozchylony kołnierzy koszuli, 
delikatnie wyłania się fragment 
torsu. Wyobrażają sobie, co może 
kryć się dalej. Można też podwi-
nąć lekko rękawy, które sprawią 
wrażenie bardzie wyluzowanego 
looku i dają większe możliwości 
obserwacji dłoni, które kobiety 
wręcz uwielbiają – dodaje.

Kobiety mają dużo więcej 
możliwości uwodzenia. Więk-
szość kobiet to zawodowe ko-
kietki! Jednak kobiecość lepiej 
podkreślić nie prowokującym 
negliżem, ale delikatnością 
i tajemniczością. To działa na 
panów jeszcze intensywniej. 
– Delikatne dekolty sprawiają, 
iż mocniej działa wyobrażnia. 
Zadanie spełni lekko prze-
świtująca bluzeczka, przez 
którą zupełnie przepadkiem, 
ale bardzo delikatnie prześwi-
tuje bielizna – mówi Potocka. 
– Niestety w tym przypadku jest 
bardzo cienka granica między 
delikatnym uwodzeniem a wy-
uzdaniem. Ta sama zasada ma 
zastosowanie do krótkich spód-
niczek. Jeśli macie piękne nogi, 
ten atrybut trzeba wykorzysty-
wać najczęściej – dodaje. 

Bezkonkurencyjne są jednak 
seksowne i eleganckie szpilki. 
W nich noga wygląda zawsze 
atrakcyjnie. – Klasyczne szpilki 
w kolorze czarnym lub czerwo-
nym to obowiązkowa pozycja 
w szafi e każdej kobiety  –  dodaje 
Iza Potocka.

Ubierając się seksownie 
i elegancko, warto jednak też 
pamiętać o zasadach, których 

Zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni 
lubią tajemnice, 
jeśli uchylimy 
ich mały kawałek, 
wzbudzimy 
ciekawość 
i fantazję 

Konrad Kijak, 
ekspert sprzedaży Polmotor

Kobieta uwodzicielska 
w dzisiejszych czasach to 
elegancja, kobiecość oraz 
poczucie humoru. Ważną 
kwestią w zbliżeniu się do 
drugiej osoby jest szczera 

rozmowa, bezpośredni 
kontakt wzrokowy i naturalny 
sposób zachowywania się. 

Katarzyna Hubińska, 
szczecińska projektantka

Jeśli kobieta wie, że wygląda 
seksownie i uwodzicielsko, 

zaczyna również tak się 
poruszać i zachowywać. 

Oczywiście powierzchowność 
to nie wszystko, tembr głosu, 

gestykulacja, a nawet to, 
o czym i w jaki sposób 

mówimy, może uwodzić...

Marlena Szyll, 
aktorka

Gdy uwodzę, stawiam na 
naturalność, nie udaję 

kogoś, kim nie jestem. Żadne 
gierki nie wchodzą w grę. 
W mężczyznach doceniam 

inteligencję i poczucie 
humoru. Gdy nie jestem 

zainteresowana znajomością, 
staram się wszystko obrócić 

w żart. Lepiej mieć grono 
sympatycznych kolegów niż 

odtrąconych adoratorów. 



Temat z okładki
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należy bezwzględnie przestrze-
gać! – Przede wszystkich należy 
unikać niesfornie wystających 
elementów bielizny. Wyłaniające 
się ze spodni stringi, to nie jest 
seksowny widok. Dziś większość 
mężczyzn woli rodzaj majtek 
zwanych szortami. Koronkowe 
szorty sprawiają, że każda, nawet 
bardziej okrągła pupa wygląda 
w nich bardzo ponętnie. Zaś 
ogromne dekolty, z których 
piersi prawie wypadają, są już 
stosowane tylko przez kobiety 
uprawiające najstarszy zawód 
świata, ale nie do uwodzenia 
– ostrzega Potocka.

Ukryta tajemnica

Piękny dekolt i piersi można 
zaakcentować w zupełnie inny 
sposób, niekoniecznie ubierając 
bluzkę, która wszystko odsłania. 
Ważne jest jednak to, by kobieta 
miała dobrze dobrany biusto-
nosz. Gdy kobieta chce się po-
dobać mężczyźnie, odruchowo 
prostuje się, by wyeksponować 
piersi. – Dlatego tak ważne jest, 
by ubrane były w odpowiedni 
biustonosz, który powinien być  
dobrze dopasowany i wygodny 
– mówi Joanna Cybruch, wła-
ścicielka sklepu z bielizną, bra-
fi tterka. – Moim zdaniem każdy 
rozmiar piersi jest odpowiedni, 
bowiem wszystkie podobają się 
mężczyznom. Ładna bielizna 
którą mamy na sobie, sprawia, 
że czujemy się seksowne i pewne 
siebie – dodaje. 

Warto jednak pamiętać, że 
przy wyborze stanika nie kieru-
jemy się modą, a tym, by dobrze 
na nas wyglądał. – Dlatego sta-
niki typu push up przeznaczone 
są  raczej dla niedużego biustu, 
a te duże piersi  najlepiej czują 
się w zabudowanych stanikach 
na szerokich ramiączkach, które 
ładnie się prezentują, zmniejszają 
optycznie obfi te kształty, nadając  
dekoltowi  kuszący wygląd – tłu-
maczy pani Joanna.

Duży biust, który dobrze pre-
zentuje się w wydekoltowanych 
bluzkach i sukienkach, aby nie 
wyglądał zbyt wyzywająco, le-
piej wyeksponować w kreacji, 
która ma choćby mały rękawek.  
Kobiety z dużym biustem po-
winny unikać golfów, dekoltów 
pod szyję i bluzek ze stójką, gdyż 
sprawiają one, że góra sylwet-

ki wygląda bardzo masywnie. 
Detale, które pomogą podkreślić 
mały biust, to drapowania na 
bluzkach, topach i sukienkach, 
stójki, marszczenia, riuszki i me-
reżki. Sprzymierzeńcami są także 
asymetryczne dekolty, które pod-
kreślą tę część ciała, oraz sukien-
ki tuby bez ramiączek, najlepiej 
z ozdobnym elementem na linii 
biustu. 

Mężczyźni nie mają może tak 
dużych możliwości podkreśla-
nia swoich walorów, są jednak 
kardynalne zasady, których po-
winni przestrzegać. 

– Bezwzględnie należy uni-
kać wkładania koszuli w dżinsy 
i podciągania ich po same pachy. 
Zakazane jest też wkładanie zbyt 
kontrastowych skarpet, a już na 
pewno nie białych, chyba że je-
steście sportowcami i właśnie 
w tej chwili biegacie – uważa Iza-
bela Potocka. 

Zsynchronizowani

Nie każdy uważa, że strój to 
kluczowa sprawa przy uwo-
dzeniu. 

– Nie stawiam na ubiór, ale 
na to, co mówię, jak mówię 
i jak się zachowuję. Nie zwodzę 
faceta dużym dekoltem, wręcz 
przeciwnie. Nie rzucam się też na 
tych, którym imponują  właśnie 
takie rzeczy. Dla mnie to oznacza, 
że są łatwi.  Jesli widzę, że męż-
czyzna  ogląda się za dziewczy-
ną, która ubiera krótką sukienkę 
i nie jest ważne dla niego co ona 
robi, ale co pokaże, wiem, że nie 
warto nim się interesować – mówi 
Maja Holcman, wizażystka. 

Maja stawia na naturalność. 
-  To moja siła i karta przetar-

gowa.  Nie udaję kogoś, kim nie 
jestem. Nie ubieram się w skóry 
czy panterki. Oczywiście zale-
ży też, czego oczekuję od danej 
znajomości. Jeśli to ma być tylko 
fl irt, wtedy można trochę po-
udawać. W przypadku długofa-
lowej znajomości takie gierki nie 
przyniosą nic dobrego.  Oczy-
wiście na początku nie warto 
odkrywać wszystkich kart, bo 
tajemniczość sprzyja fl irtom 
i uwodzeniu. Można na początek 
mniej mówić, a więcej słuchać, 
zadawać pytania, koniecznie 
w niskim rejestrze głosowym. 
Uwodzić głosem, spojrzeniem, 
a nawet gestem – radzi 

O gestach wspomina także 
psycholog Urszula Kuśmierz. 
Zanim wypowiemy pierwsze 
słowa, mówią już nasze ciała, to 
kolejny ważny sygnał. – Istot-
nym elementem jest synchro-
nizacja naszego ciała z ciałem 
partnera. Osoby dobrze czujące 
się w relacji przyjmują podobne 
pozycje – tłumaczy Kuśmierz. 
– Delikatny subtelny dotyk, mu-
śnięcie ramion, karku, dotknię-
cie dłoni  to elementy skracające 
dystans. Podstawowym warun-
kiem jest jednak uważność na 
reakcję zwrotną partnera, czy 
odpowiada tym samym, czy 
np. cofa się przed naszym doty-
kiem – dodaje.

W miejscach publicznych, 
w klubach łatwiej o fi zyczny 
kontakt. 

– Mężczyzna może mnie 
oczarować bardzo mądrą roz-
mową albo uwieść na parkiecie. 
Podczas tańca można dużo po-
wiedzieć samymi tylko gestami 
i od razu sprawdzić, czy bę-
dziemy zgrani i skoordynowani 

Radosław Majdan, 
zajął szóste miejsce 

w rankingu „Prawdziwych 
mężczyzn wśród znanych”.

Do tej nominacji podchodzę 
z dużym dystansem i traktuję 
to jak rodzaj zabawy. Uznanie 
kogoś za przedmiot pożąda-
nia wiąże się z subiektywnym 

wyborem. Nie zauważyłem 
też specjalnie wzmożonej 
popularności wśród pań 
(śmiech). W kontaktach 

damsko-męskich liczy się 
spontaniczność i naturalność. 
Uwodzicielska kobieta musi 
mieć w sobie to „coś”, co 

każe właśnie na nią zwrócić 
uwagę. Trudno określić, co 
dokładnie to jest, bo to bar-
dzo indywidualna sprawa. 

Magda Niegrebecka,
dyrektorka prywatnego 

przedszkola

Mężczyzni to łowcy. 
Uwielbiają ciekawe zabawy 
w uwodzenie. Takie zabawy 
bywają naprawdę ekscytują-
ce, bo wzbogacają ciekawość 

i rozpalają wyobraźnię. 
Na ogół są dwie rzeczy, 
którymi kobieta zachęca 
mężczyznę do tego, żeby 

zakochał się w niej do szaleń-
stwa po tym jak wpadnie mu 
w oko. Po pierwsze pobudza 
jego wyobraźnię seksualną. 
Po drugie powstrzymuje się 
przed zbyt szybkim skonsu-

mowaniem związku.
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Tomasz Gaborski, 
właściciel Fibermedia

Nie raz uwiodła mnie jakaś 
kobieta. Wszystko zazwyczaj 
zaczynało się od uśmiechu 
i wymownego spojrzenia. 

Czuję, czy rozmowa się klei 
i czy spotkanie jest takie, 

jakie być powinno. Nie mam 
żadnego ideału kobiety, 

dlatego nieważne jest jak ktoś 
wygląda, tylko czy przy tej 
osobie czuję się dobrze. To 
przychodzi znikąd. Czasami 
wierzę, że to czary (śmiech).

Maja Holcman, 
wizażystka

Nie jestem z zawodu 
uwodzicielką. Po prostu lubię 
poznawać ludzi. Gdy widzę, 
że na kimś zaczyna mi zale-
żeć, dopiero wtedy decyduję 

się go lekko pouwodzić. 
Czasem dopiero to „coś” 

pojawia się, gdy zaczynam 
rozmawiać z nowo 

poznaną osobą. Sukcesem 
zainteresowania mężczyzny 

jest wykazać 
mu zainteresowanie. 

Oni tak samo jak my lubią 
komplementy, lubią być 
pochwaleni, pogłaskani.



Iwona 
Jankowska - Wojniak, 
ginekolog, seksuolog

Pierwsza i najważniejsza zasada 
w kontaktach damsko-męskich 
brzmi: to kobieta decyduje 
o romansie. I tylko od niej za-
leży, czy do tego romansu doj-
dzie. Gdy jest otwarta na nowe 
znajomości, wysyła sygnały, 
które mówią jednoznacznie, że 
szuka partnera. I  jak szuka, to 
zazwyczaj znajdzie.  Chociaż 
to mężczyźni określani są jako 
„łowcy”, niezaprzeczalny jest 
fakt, że jeżeli kobieta nie ma 
ochoty być uwiedziona to męż-
czyzna nie jest w stanie pozy-
skać jej względów, i odwrotnie 
– jeżeli kobieta upatrzy sobie 
mężczyznę, to najczęściej osią-
ga cel. Najbardziej uwodziciel-
skie i pociągające są kobiety 
w okresie okołoowulacyjnym. 
Działają wtedy hormony, które 
sprawiają, że stajemy się bar-
dziej zmysłowe i pociągające. 
Inaczej się ubieramy, a nawet 
pachniemy inaczej. Najlepszym 
afrodyzjakiem, najbardziej dzia-
łającym na męskie hormony, 
jest zapach kobiety podczas 
owulacji.

Temat z okładki
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jako para – zauważa Magda 
Niegrebecka.

Podczas tańca łatwiej też wy-
czuć zapach partnera, a to kolej-
ny ważny czynnik. Nasz zapach 
i substancje wydzielane przez 
naszą skórę, tzw. feromony, a tak-
że testosteron wydzielany z po-
tem mężczyzny i tzw. kopuliny 
wydzielane przez kobiety będące 
w fazie owulacji sprawiają, że je-
steśmy postrzegani jako bardziej 
atrakcyjni. 

Okazuje się też, że w pierwszym 
kontakcie mniej ważna jest treść, 
a bardziej sposób w jaki mówimy. 
Ton głosu, tempo, barwa. Niski 
miękki i spokojny głos jest bar-
dziej pożądany niż piskliwy, wyso-
ki i niespokojny, zarówno u kobiet 
jak i u mężczyzn. – W rozmowie 
warto skoncentrować uwagę na 
podobieństwach, cechach wspól-
nych, podobnych zainteresowa-
niach, poglądach. Lubimy ludzi 
podobnych do nas w ważnych 
emocjonalnie obszarach. Bardzo 
ważna jest umiejętność słuchania, 
okazywanie zainteresowania tym, 
co mówi partner – przypomina 
Kuśmierz.

Umiar przede wszystkim

Niestety zdarza się, że gdy 
dojdzie do wymarzonej rozmo-
wy, cały czar może prysnąć. 

– Coraz częściej kobiety sta-
rają się być zbyt bezpośrednie 
w swoim zachowaniu. Dla mnie 
nie ma w tym  nic uwodziciel-
skiego. Nie lubię wyzywającego 

stylu i zachowania. Zbytnia bez-
pośredniość w dzisiejszych cza-
sach bywa mało interesująca – 
zwierza się Konrad Kijak ekspert 
do spraw sprzedaży Polmotor.

Konrad potwierdza, że waż-
ną kwestią w zbliżeniu się do 
drugiej osoby jest szczera roz-
mowa i naturalność. – Staranie 
się robić z siebie kogoś, kim 
się nie jest, raczej nie ma per-
spektyw w dalszej znajomości 
– uważa. 

Zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni mają swoje sposoby na 
uwodzenie. Ale niekiedy też 
metody te nie są tolerowane 
przez płeć przeciwną i niestety 
podryw może skończyć się po-
rażką. – Nie znoszę prostackich 
tekstów. Pamiętam,  stałam kie-
dyś  przy barze w klubie, pod-
szedł do mnie chłopak, zapy-
tał:  „Bolało, co?”. Zapytałam: 
„Co bolało?”. On: „Jak spadałaś 
z nieba”. Odpowiedziałam mu: 
„Tak samo ciebie, jak spadałeś 
z choinki”. Mężczyzna był obu-
rzony, przecież próbował być 
miły! Jak dla mnie był to mocno 
nietrafi ony tekst. Potraktował 
mnie jak kretynkę. Na coś takie-
go nie dam się złapać – wspomi-
na Maja Holcman.

Konrad Kijak nie lubi kobiet 
zbyt pewnych siebie. – Jeśli ko-
bieta zachowuje się zbyt nachal-
nie lub gdy daje do zrozumienia 
wszystkim na około: „wiem że 
się podobam”, to wtedy ciężko do 
niej podejść. Wielu mężczyzn boi 
się, że dostanie kosza – mówi.   ■

Klaudia Ungerman, 
Miss Polski 2008 

  
Zdecydowanie wolę być 

uwodzona niż sama uwodzić.  
Co lubię? Komplementy, 
miłe sms-y, pocałunki 

w rękę. Oczywiście wszystko 
to w odpowiednim miejscu 
i czasie. Zawsze pierwszym 

spotkaniom towarzyszy lekka 
trema. Zastanawiam się, w co 
się ubrać, jak się zachowywać, 
co mówić, a czego lepiej nie. 

To normalne, że chcemy 
pokazać się od tej 
najlepszej strony.

Mariusz Zarzycki, 
ginekolog

Na początku najważniejszy 
jest kontakt wzrokowy, póź-
niej oczywiście liczy się wy-
gląd. Coś musi przyciągnąć 
moją uwagę. Ważna też jest 
rozmowa. To ona decyduje, 
czy ludzie odbierają na tych 
samych falach, czy też nie. 

W kobietach cenię subtelność 
i naturalność, zbyt prowoka-
cyjne zachowanie, zwłaszcza 
w połączeniu z dużą ilością 
alkoholu, skutecznie mnie 

odstrasza!
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Uwodzicielska misja
Uwodzenie to sztuka.  I dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Jednak to panie dysponują całym arsenałem środków, by zainteresować 

sobą wybranego mężczyznę. Bielizna i odpowiedni strój to idealny sposób by ukryć lub odsłonić nieco więcej. Nieśmiałe panie 
mogą dyskretnie uchylić rąbek koronkowej bielizny, a te  bardziej odważne ubrać seksowne futerko z głębokim dekoltem. 

W obu przypadkach – efekt murowany! Panowie, uważajcie, żeby nie być (u)wodzonym za nos! 

Rinascimento, rękawiczki z angory wykończone królikiem – 80 zł
Guarapo Italia, Kamizelka z futra białego królika z elementami skórzanymi – 680 zł
Adriana, TOBRUK (w murze) ul. Świętopełka 5/6, Szczecin
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Celine /Fauve, 
stanik – 280 zł
Celine /Fauve, 
figi – 140 zł
the BOOB, 
ul. Jagiellońska 95, 
Szczecin 
www.dopasujstanik.pl

Przygotowanie i stylizacja: Maja Holcman
Zdjęcia: Panna Lu
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Fabryka sukcesu

Dwa lata temu gra komputerowa „Grand Theft Auto IV” w ciągu zaledwie tygodnia przyniosła 500 milionów dolarów dochodu. 
Na innym krańcu branży gry online przyciągnęły przed monitory ponad 200 milionów ludzi. Biznes gier jest jednym 

z najbardziej dynamicznie rozwijających się na świecie, obok produkcji broni i filmów pornograficznych. 

ANETA DOLEGA
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d jakiegoś czasu oczy 
wszystkich są zwróco-
ne na nowe zjawisko 

w tej branży. To gry społeczno-
ściowe wypromowane dzięki tak 
popularnym portalom jak Face-
book. Chyba każdy, kto korzysta 
z internetu, wie, co to Facebook, 
a niewielu zapewne orientuje się, 
że gry, które portal oferuje i któ-
re są „złodziejami czasu”, są pro-
jektowane m.in. w Polsce. Jedna 
z popularniejszych „Brain Bud-
dies” to dzieło ekipy ze szczeciń-
skiej Fabryki Gier.

Osiem pokoi zastawionych 
komputerami, pomieszczenie 
konferencyjne oraz chillout 
room wyposażony w wygodną 
sofę, fotele, zestaw konsoli naj-
nowszej generacji i… stół z pił-
karzykami. Fabryka Gier mieści 
się na piątym piętrze wieżowca 
szczecińskiej telewizji. Pra-
cuje tu kilkadziesiąt młodych 
osób, m.in. programiści, grafi cy 
i menedżerowie. Zarządza nimi 
jeden człowiek. Sebastian Bara-
banow ma dopiero 32 lata. Swo-
ją fi rmę stworzył od podstaw, 
z miłości do gier. Sam projek-
tował gry, będąc jeszcze na stu-
diach. Od pięciu lat prowadzi 
Fabrykę Gier, która znana jest 
przede wszystkim poza granica-
mi Polski, m.in. w USA i Europie 
Zachodniej. Gry to główna spe-
cjalność Fabryki, która tworzy 
także reklamy, strony interneto-
we, storyboardy, ilustracje oraz 
całą komputerową ikonografi ę. 
Sebastian opowiedział nam o fe-
nomenie gier i o tym jak można 
na nich zarobić.

„Prestiż”: Jakie były początki 
Fabryki Gier?

Sebastian Barabanow: Wszyst-
ko zaczęło się od tego, że przez 
długie lata pracowałem jako fre-

elancer. Byłem grafi kiem kom-
puterowym i tak naprawdę inte-
resowało mnie wiele zagadnień 
z tej dziedziny. Zajmowałem się 
reklamą telewizyjną, robiłem ba-
nery do internetu, strony inter-
netowe, pisałem też gry. Byłem 
wtedy jeszcze studentem, stu-
diowałem formy przemysłowe 
na ASP w Krakowie. W między-
czasie pracowałem, zdobywając 
coraz więcej klientów. Po ukoń-
czeniu studiów postanowiłem 
wrócić do Szczecina, a w 2005 
roku – założyć własną fi rmę. 
Na początku zajmowałem się 
szeroko pojętą reklamą, ale 
z czasem postanowiłem się wy-
specjalizować. Gry zawsze były 
świetne do tworzenia. Praca 
przy nich zawsze dawała mi 
ogromną satysfakcje. I tak ziarn-
ko do ziarnka, przemianowałem 
się na Fabrykę Gier, która składa 
się obecnie z 27 osób i jeszcze się 
rozrasta.

– Na portalu Facebook ludzie 
tracą czas, grając m.in. w takie 
gry jak „Farmville”. Nastała 
moda na gry społecznościowe. 
Na czym polega fenomen tego 
rodzaju rozrywki?

– Żyjemy w czasach, kiedy 
wszystko jest „społecznościowe”. 
Chodzi przede wszystkim o to, 
żeby poprzez grę komuniko-
wać się ze znajomymi czy z całą 
społecznością, a nie żeby mieć 
swoje indywidualne przeżycie 
jako gracz, w oderwaniu od po-
zostałych. Gra jest swego rodza-
ju wymówką, żeby rzeczywiście 
utrzymywać ciąg społecznościo-
wych kontaktów z innymi in-
ternautami. Tego typu gier zro-
biliśmy do tej pory sześć, cztery 
na portal Nasza-Klasa i dwie na 
Facebook. Trzecia jest w robocie, 
a za chwilę startuje czwarta. Z tej 
istniejącej korzystało w najlep-
szym momencie grania 6 mln 
użytkowników. Według miary 
Facebooka przekłada się to na 
sukces, dlatego że rynek robi się 
zatłoczony i coraz trudniej osią-
gnąć taki wynik. My osiągnęli-
śmy to w przeciągu trzech mie-
sięcy. Jest to bardzo dynamiczny 
wzrost, ponieważ gry aktualnie 
„ciułają” i maksymalnie mogą 
przyciągnąć 2 mln graczy. Ewe-
nementem jest gra „Farmville”, 
która się cieszy kolosalnym po-
wodzeniem.

O
– Jak uzyskuje się takie efek-

ty?
– W przypadku Facebooka 

zwraca się do nas jak do wyko-
nawców. Ten portal jest medium 
szczególnie naznaczonym symp-
tomem mody, takiego owcze-
go pędu w kierunku aktualnie 
najbardziej interesujących gier. 
Ten nurt mnoży podobne do 
siebie gry i niestety klienci bar-
dzo często łapią się na to i zlecają 
gry podobne do już istniejących. 
Posiadają bardzo sprecyzowane 
wymagania i nasza rola w tym 
momencie ogranicza się do jak 
najlepszego wykonania, zreali-
zowania tych założeń.

– Czy w takim razie można 
zarobić na robieniu takich gier?

– Jeżeli chodzi o zarabianie 
na wykonawstwie gier to trze-
ba być dobrze zorganizowanym 
i naprawdę dobrym w tym, żeby 
utrzymać się w budżecie. Oczy-
wiście w skali biznesu ogólno-
krajowego robienie zleceń dla 
Amerykanów jest bardziej zy-
skowne niż dla polskich fi rm 
i można na tym zarobić. Nie-
wątpliwie w tej chwili gorączka 
złota to jest Facebook. Rozu-
miane jest to jako biznes gier 
na FB a nie ich wykonawstwo. 
W tej chwili fi rmy projektują 
gry żeby fajnie wyglądały, tylko 
po to, żeby zbudować odno-
szący sukces biznes. I to jest to 
miejsce, gdzie leżą prawdziwe 
pieniądze.

– Osiągnął Pan sukces w tej 
branży?

– Według podstawowej defi -
nicji sukces jest wtedy, kiedy fi r-
ma utrzymuje się na rynku. Jako 
właścicielowi prowadzącemu 
fi rmę, a także zwykłemu czło-
wiekowi, mi to nie wystarcza. 
Ten sukces jest dopiero przed 
nami.     ■

Zdjęcia: Panna Lu
Stylizacja: Maja Holcman
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sushi 
w obrazkach

„Hellsing”, „Cowboy Bebop” czy „Czarodziejka z Księżyca” to jedne z najpopularniejszych mang na świecie. Wiele z nich 
doczekało się znanych filmowych adaptacji. Dla niewtajemniczonych – bez „Ghost In The Shell” nie byłby kultowego „Matrixa”.

Japońskie komiksy na dobre zadomowiły się w Europie. W Polsce również dzięki szczecińskiemu wydawnictwu o wdzięcznej nazwie Japonica 
Polonica Fantastica Mangi, czyli japońskie komiksy o charakterystycznej stylistyce, przedostały się do Europy i szybko znalazły tu swoich fanów.

ANETA DOLEGA

FOTO: WŁODZIMIERZ PIĄTEK
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odobnie stało się 
w Polsce. Wspomniane 
tytuły potrzebowały 

tylko tłumacza i wydawcy. 
Osobą odpowiedzialną za prze-
szczepienie na polski grunt nie 
tylko nowej interpretacji historii 
o Draculi i biblii cyberpunku jest 
Shin Yasuda. Jego wydawnictwo 
Japonica Polonica Fantastica 
znajduje się w Szczecinie.

– W 1989 roku przez znajo-
mych trafi łem na ofertę pracy 
w Polsce – to był eksport koń-
skiego mięsa z Polski do Japonii. 
Potrzebowali Japończyka, więc 
trafi li na mnie – wyjaśnia. – Aku-
rat w tym czasie studiowałem 
w Tokio teatr i byłem bardzo 
zafascynowany twórczością 
Grotowskiego i Kantora. Zresz-
tą obecnie czasem dzwonią do 
mnie z Warszawy i jak jest po-
trzebny Japończyk w przedsta-
wieniu – to jadę (śmiech). Także 
decyzja o wyjeździe do Polski 
nie zajęła mi zbyt wiele czasu. 

Praca miała być dla Shina tyl-
ko dodatkiem do badania pol-
skiej kultury. Początkowy plan 
pobytu zakładał tylko dwa lata 
i ani chwili dłużej. Tak się jednak 
złożyło, że po roku Shin poznał 
swoją przyszłą żonę. 

– Spotkaliśmy się na wese-
lu mojego kolegi i cóż… wpa-
dłem – śmieje się. – Po roku 
zdecydowaliśmy się na ślub. Tak 
jak o tym, tak i o całym moim 
życiu decyduje przypadek. To, 
że zacząłem wydawać mangi, to 
także bardziej zrządzenie losu 
niż moja decyzja.

Po trzech latach pobytu w Pol-
sce Shin otworzył w Warszawie 
pierwszą w Polsce japońską re-

staurację, ale po roku, w wyniku 
różnicy zdań ze swoim wspól-
nikiem, zrezygnował z prowa-
dzenia tego interesu i wrócił do 
handlowania końskim mięsem. 
W 1996 roku uruchomił w Olec-
ku wydawnictwo. 

– Wydawnictwo powstało 
przez moją miłość do książek. 
Lubię zapach papieru, uwiel-
biam antykwariaty. A co mogę 
publikować, jak nie literaturę, 
którą znam najbardziej – mówi. 
– Do Szczecina trafi łem przez 
drukarnię. Znajomy który ją 
prowadzi zaproponował mi 
współpracę. Po kilku latach 
zdecydowałem się, żeby kupić 
w Szczecinie działkę. Spodobał 
mi się klimat miasta, to że jest 
tu cieplej i blisko do morza. Pięć 
lat temu osiadłem w Szczecinie 
na stałe.

Aktualnie J.P. Fantastica wy-
daje kilkanaście najbardziej po-
pularnych tytułów. Mangi są do-
stępne w księgarniach i salonach 
Empiku w całej Polsce. Można je 
także kupić przez stronę wydaw-
nictwa. Przez pierwsze pół roku 
Shin sam tłumaczył na język 
polski wydawane tytuły. Wkrót-
ce pojawił się fan mang i ani-
me, który zaproponował swoją 
pomoc. Okazało się, że robi to 
dobrze i został stałym współpra-
cownikiem wydawnictwa. Część 
wydawanych komiksów to tytu-
ły, które akurat są modne albo 
już osiągnęły sukces na świecie. 
Za pozostałe odpowiada agent, 
który szuka ich na miejscu 
w Japonii. 

Na czym polega fascynacja 
tym rodzajem literatury i samą 
Japonią?

P

– Prawdopodobnie to wy-
nika z naszego niekonwen-
cjonalnego podejścia do tych 
samych sprawdzonych już 
rzeczy i zjawisk. Japończycy 
chcą się za wszelką cenę wy-
różniać. Mamy skłonności do 
przesady, ale to wynika tyl-
ko i wyłącznie z tej właśnie 
potrzeby – wyjaśnia Shin. 

– W przypadku mang czy anime 
nie ma żadnej ustalonej reguły. 
Żeby coś miało moc przyciąga-
nia, musi być ciekawe. Czasem 
wystarczy tytuł. Podobnie jest 
z jedzeniem. Na przykład takie 
sushi. To proste danie, które 
jest równocześnie i smaczne, 
i zdrowe. W obu przypadkach 
sukces murowany.    ■





Nawet, jeśli mamy do dyspozycji 
tylko majowy weekend, możemy 
go w pełni wykorzystać przepra-
wiając się na drugą stronę Bałtyku 
i na różne sposoby doznawać uro-
ków Północy.

Domek wśród zieleni

Miłą alternatywą dla mieszczuchów 
będzie wypoczynek w skandynaw-
skim domku. To doskonała pro-
pozycja na rodzinne wyjazdy, jak 
i na wypad w gronie dobrych zna-
jomych. To kontakt z niesamowitą 
przyrodą, krystalicznie czyste jezio-
ra i wycieczki w urokliwe miejsca.
Warto wiedzieć, że domek, który 
wynajmiemy będzie w pełni wy-
posażony i daleko mu do typowego 
polskiego kempingu. Wnętrza za-
skakują wysokim standardem i udo-
godnieniami – możemy liczyć na 
kominek, saunę, zewnętrzny basen 
czy jacuzzi. Przy domu często do 
dyspozycji mamy plac zabaw, miej-
sce do grillowania i garaż.
Warto dodać, że skandynawskie 
domki to raj dla wędkarzy – miesz-
kając nad jedną z rzek, czy jezior 
możemy codziennie oddawać się 
swojej pasji. Co więcej – na wy-
marzony urlop możemy zabrać 
nie tylko przyjaciół i rodzinę, ale 
również swojego czworonożnego 
towarzysza.
Wśród miejsc godnych polecenia, 
szczególnie fanom rowerowych 
przejażdżek, na uwagę zasługu-
je Bornholm. Malownicze trasy 
rowerowe, pola golfowe, skałki 
wspinaczkowe i miejsca do upra-
wiania surfingu… Na smakoszy 
czekają lokalne specjały takie jak 
Sol over Gudhjem, czyli wędzony 
śledź podany z żółtkiem i szczy-
piorkiem. Poszukiwaczy zmy-
słowych przyjemności ucieszy 
słynący z niebywałej delikatności 
piasek z tamtejszych plaż.

Miasta pełne uroku

Tak jak niezapomnianych wrażeń 
dostarcza natura Skandynawii, 
tak równie zachęcające są tętniące 
życiem nowoczesne miasta Pół-
nocy: Kopenhaga, Malmö, czy 
Göteborg. Wielowiekowa tradycja 
i spokój, który dominuje w życiu 
Skandynawów mogą nas pozy-
tywnie zaskoczyć i być źródłem 
doskonałego samopoczucia.
Każde z miast ma swój odrębny 
charakter. W Kopenhadze poleca-

my spacer nabrzeżem o zachodzie 
słońca po pysznej kolacji składa-
jącej się z doskonałych owoców 
morza. Jeśli wolimy zakupowe 
szaleństwo w najlepszych buti-
kach, warto pomyśleć o szwedz-
kim Malmö leżącym na szlaku 
europejskiego gotyku, a jedno-
cześnie przyciągającym nowo-
czesnymi centrami handlowymi. 
Warto poznać miejsce, gdzie co 
roku przyznawana jest Nagroda 
Nobla, czyli Sztokholm. „Miasto, 
które unosi się na wodzie“, poło-
żone na różnej wielkości wyspach 
kusi chociażby świetnie zacho-
waną średniowieczną zabudową. 
Podobną architekturę znajdziemy 
także w Ystad, do którego spośród 
tych wszystkich miast dotrzeć jest 
najłatwiej – bezpośrednio promem 
ze Świnoujścia.
Skandynawskie miasta można 
zwiedzać chociażby na rowerach, 
które są tam naturalnym i modnym 
środkiem transportu. Warto także 
wybrać jeden z przyjemnych wie-
logwiazdkowych hoteli i pozwolić 
sobie na kilka dni luksusu.
Osoby nastawione na intensywne 
zwiedzanie powinny zainteresować 
się wycieczkami autokarowymi. 
To świetny sposób, aby w krót-
kim czasie i z pomocą przewod-
nika zwiedzić Danię czy Szwecję. 
Na turystów czekają różnorodne 
atrakcje – słynne zabytki, przejazd 
mostem Øresund, degustacja piwa 
w duńskich browarach Carlsberg, 
zwiedzanie szwedzkiego Królestwa 
Szkła i inne niespodzianki. Skandy-
nawia tętni życiem – nawet w nie-
wielkich miejscowościach z pew-
nością natkniemy się na koncerty, 
festiwale, jarmarki czy wystawy.

A wiec wiosna!
Krótki, weekendowy wypad do 
jednego ze skandynawskich miast, 
tydzień na łowisku w Szwecji, 
rodzinny pobyt na Bornholmie, 
czy kilkudniowa wycieczka auto-
karem? Cokolwiek wybierzemy 
warto pamiętać o podstawowej 
zasadzie dobrego wypoczynku 
– tylko aktywna rozrywka, an-
gażująca zarówno nasze emocje, 
jak i zmuszająca do ruchu sprawi, 
że będziemy zrelaksowani i wy-
poczęci. Sprzyjać temu będzie 
atmosfera Skandynawii, gdzie 
patrząc w niebo bez trudu będzie-
my nucić „zielono mi, i spokojnie, 
zielono mi…”

Wszystkim ciekawym uroków Skandynawii polecamy ofertę  
Unity Line. Przewoźnik zabierze nas komfortowym promem  
na drugą stronę Bałtyku – zależnie od wybranego pakietu  
turystycznego – zapewni pobyt i inne atrakcje:

� Wycieczki autokarowe już od 539 zł/os.
�  Przejazd na Bornholm od 412 zł/os.  

(przy 4 osobach podróżujących w samochodzie)
�  Pakiety hotelowe od 260 zł/os.
�  Domki w Skandynawii od 317 zł/os.

Pełna oferta na www.unityline.pl

Po długiej i mroźnej zimie każdemu z nas należy się wy-
poczynek. Jak spędzić go ciekawie, aktywnie i rzeczywi-
ście wypocząć? Może zamiast zatłoczonych deptaków, 
głośnych kurortów Grecji czy Egiptu wybrać kilometry 
zielonych lasów, rześki powiew wiatru i krystalicznie 
czyste jeziora? Skandynawia właśnie zakwita!

Wiosna po drugiej stronie Bałtyku
Promocja
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Kraina 
dwóch oceanów
Republika Południowej Afryki to perła Czarnego Kontynentu, a Kapsztad śmiało można nazwać jednym z najpiękniejszych miast na świecie. 

Położony jest między szmaragdowym oceanem a urwistymi ścianami góry Table Mountain, gdzie swoje posiadłości mają 
m.in. David Beckham i Angelina Jolie.

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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ymbolem RPA jest 
Nelson Mandela, któ-
rego walka z  aparthei-

dem zapisała się w historii jako 
jedna z najważniejszych rewo-
lucji wolnościowych XX wieku. 
Dzięki Mandeli RPA stało  się 
bardzo dynamicznie rozwijają-
cym się krajem,  które kusi nie 
tylko pięknymi krajobrazami 
czy bogatą fauną i fl orą, ale tak-
że wspaniałą infrastrukturą tu-
rystyczną, którą śmiało można 
porównać do warunków euro-
pejskich. Nic dziwnego, że przy-
ciąga  tłumy turystów. 

RPA zwiedziło dwukrotnie 
szczecińskie lekarskie małżeń-
stwo Rafał i Paula Kurzawa. Po-
jechali w środku polskiej zimy. 
Grube, puchowe kurtki  zostawi-
li w samochodzie, a samochód  
na lotnisku w Berlinie. 

Kraj kontrastów

- Pierwsze zdziwienie ogar-
nęło nas na widok autostrady 
– sześć pasów ruchu w jedną 
stronę i same ekskluzywne sa-
mochody prowadzone przez 
czarnoskórych. I to ma być Afry-
ka? – śmieje się Paula Kurzawa 

Podobnie było w Sun City,  
afrykańskim  Las Vegas z mnó-
stwem modnych butików, pięk-
nych restauracji, sztucznych 

strumyków, mostków, pach-
nących kwiatów i słońca Od-
wiedzili także niepisana stolicę 
RPA – Kapsztad, gdzie mieszkali 
w pięknym, luksusowym hotelu. 
Byli na Górze Stołowej z której 
podziwiali widok na miasto, 
zatokę i ocean. Codziennie za-
jadali się  tam owocami morza 
w Water Front - dzielnicy roz-
rywkowej obfi tującej w  restau-
racje, puby i sklepy. 

Kontrastem dla nowocze-
snych metropolii była kraina 
KwaZulu Natal,  z autentyczną 
wioską Zulusów. Skromne okrą-
głe chaty przykryte słomą, za-
groda dla bydła otoczona palisa-
dą. Naprzeciw bramy stała chata 
głowy rodu, obok niej chata jego 
głównej żony, dalej domki in-
nych żon i ich dzieci oraz chaty 
dorosłych już synów. Angielsko-
języczna zuluska przewodnicz-
ka, w oryginalnym stroju opro-
wadzała turystów po wiosce. Był 
pokaz tańca, wizyta u szamana 
i degustacja zuluskiego piwa, 
które do smacznych nie należy. 
Co ciekawe fl aga Zulusów jest 
biało- czerwona, dokładnie taka  
jak Polski. 

Zwiedzili też  ogromne ja-
skinie  Cangoo Caves. Opro-
wadzając turystów przewod-
nik opowiadał jak wyglądało 
życie  mieszkańców, którzy żyli 

w jaskiniach obok dzikich 
zwierząt.

- Zapowiedział, że abyśmy 
mogli sobie lepiej wyobrazić 
życie przodków – zgasi świa-
tło.  Gdy to zrobił ogarnęła nas 
ciemność, której nie można so-
bie wyobrazić. Aż bolała, a oczy 
nie chciały się do niej  przyzwy-
czaić.  

Uwaga na małpy i słonie

Zwierzęta w RPA zasługują 
na swój odrębny rozdział. Spo-
tkanie z egzotycznymi gatun-
kami zaczęli od Lion Park pod 
Johanesburgiem. Biały lew jest 
rzadkością, spotykaną tylko 
w ogrodzonych parkach.  
Na wolności nie ma szans prze-
życia gdyż jest widoczny z daleka 
i nie może skutecznie polować. 
Niebezpieczne spotkanie ze sło-
niem przeżyli w  safari w parku 
Pilansberg .

- Zaatakowała nasz samo-
chód słonica, która myślała, 
że zagrażamy jej dziecku. Pę-
dziła za samochodem, wywi-
jając trąbą, a że siedzieliśmy w 
ostatnim rzędzie ławek, to nam 
pierwszym strąciłaby głowę. 
Kierowca porządnie przyspie-
szył, a przewodnik kazał paść 
na podłogę. Było ekscytująco – 
zapewniają podróżnicy. 

Jednego dnia wynajęli samo-
chód  z kierowcą w krawacie 
i pojechali na wycieczkę 
wzdłuż wybrzeża. Zobaczy-
li przylądek Igielny, Dobrej 
Nadziei i False Bay. Po drodze 
mijali stada małp (baboons), 
które potrafi ą zaatakować tu-
rystów, a nawet zatrzymać sa-
mochód i stłuc szybę. W razie 
takiego spotkania nie należy 
się zatrzymywać, tylko jechać 
dalej. Podczas wycieczki na 
plażę spotkali też afrykańskie 
pingwiny, Wszystkie były za-
obrączkowane i nie bały się. 
Można się było do nich zbliżyć 
na wyciągnięcie ręki. 

Wspomnienie 
żelaznej kurtyny

Prawie każdy Polak, który 
pamięta czasy komuny, odwie-
dzając Zimbabwe będzie widział 
pewne podobieństwa. W mie-
ście Victoria Falls – zostali za-
kwaterowani nowoczesnym ho-
telu, w który wcześniej otworzył 
i mieszkał sam Mugabe (prezy-
dent Zimbabwe). Wszędzie wi-
siały jego portrety. 

- Wycieczkę za ogrodzenie 
wielkiego parku hotelowego 
pilnowanego przez strażników 
z karabinami stanowczo nam 
odradzono, ale nie z nami ta-

S

Ocean Indyjski w okolicy Wilderness 
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kie numery – śmieje się Rafał 
Kurzawa.- Zdjęliśmy z siebie  
zegarki, zostawiliśmy telefony, 
aparat fotografi czny i poszliśmy 
zwiedzać. 

Miasto wydało się podróżni-
kom puste i opuszczone.  Po da-
chach domów  biegały pawiany. 
Po drodze  minęli opustoszały 
sklep amerykańskiej sieci 7ele-
ven  i  Bata – z samymi tenisów-
kami w kolorze granatowym. 
Kilka napotkanych pod drodze  
murzynek miało je na nogach, 
z tą tylko różnicą,  że ich buty 
były stare, zakurzone bez sznu-
rówek i przydeptane na piętach. 
Po ulicach biegały małpy, awan-
turowały się ze szwędającymi się 
psami i  wpadały do otwartych 
sklepów. Było też kilka małych 
sklepików z rękodziełem miej-
scowym. 

- Wytargowaliśmy kupno su-
kienki, spódnicy murzyńskiej 
i dwóch hebanowych masek sza-
mańskich – opowiadają.- Kiedy 
już wróciliśmy do hotelu –  ode-
tchnęliśmy z ulgą, ale byliśmy 
usatysfakcjonowani. 

Kolejnym etapem podroży  
był Wodospad Wiktorii, leżący 

na granicy Zimbabwe a Zambią, 
która wygląda jak nieistniejąca 
już granica między NRD a RFN. 
Po stronie Zimbabwe – zasie-
ki, płoty z drutem kolczastym, 
uzbrojeni żołnierze stojący szpa-
lerem. Po stronie Zambii – jeden 
uśmiechnięty strażnik, kwiatki 
i radośnie  biegające  małpy. Gdy 
dotarli na  miejsce-  skorzystali 
z wypożyczalni peleryn wodo-
odpornych za dolara. Bez nich  
trudno by było przejść ścieżką 
widokową wzdłuż wodospadu. 
Choć peleryny na niewiele po-
mogły bo wrócili przemoknię-
ci, wspaniałe widoki były tego 
warte. 

Wszystkie informatory ostrze-
gają turystów, że  RPA to  niebez-
pieczny kraj. Jednak wycieczka 
do  Durbanu i Johanesbrga – 
miast uznanych za najgroźniej-
sze  przebiegła  bez większych 
niespodzianek. 

-  W Durbanie na plażę cho-
dziłyśmy z koleżankami w towa-
rzystwie przewodnika-ochronia-
rza, który siedział na murku i nie 
spuszczał z nas oka – opowiada 
Paula Kurzawa.-Nie czułyśmy 
się niebezpiecznie, ale on jako 

miejscowy wiedział najlepiej  co 
może się wydarzyć. 

W Johannesburgu zwiedzali   
„getta” dla białych,  ekskluzywne 
miejsca pilnowane przez  uzbro-
jonych  strażników , otoczone 
betonowymi ścianami, drutem 
kolczastym i zatkniętymi kawał-
kami rozbitego szkła na szczycie 
muru. Brak pracy spowodował 
ogromny  napływ biedoty do 
miasta, na porządku dziennym 
są tu napady na białych, kradzie-
że i zabójstwa.  

- My się czuliśmy bezpiecznie, 
ale nie zapuszczaliśmy się w za-
kazane dzielnice. Okradli nas za 
to w hotelu - wspomina Rafał 
Kurzawa -  Wyglądało to na ro-
botę kogoś z obsługi, bo nie było 
śladu wtargnięcia do pokoju, 
a z portfela zniknęła tylko poło-
wa gotówki. Dlatego zorientowa-
liśmy się dopiero po wyjeździe 
z tego hotelu.

Krokodyl na obiad

Obiady jedli zazwyczaj 
w  miejscowych knajpkach przy-
domowych prowadzonych przez 
białych.  Jedli krokodyla, który 

Wioska Zulusów w KwaZulu Natal

Wodospady Viktorii od strony 
Zambii (wycieczka szkolna) 
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Walutą jest 1 rand = 100 centów.

CENY
> hotel pięciogwiazdkowy 
- 2 tys. randów za dobę. 
> wypożyczenie samochodu 
- około 300 randów za dobę
> campari z sokiem
-  około 50 randów
> obiad mięsny z winem dla 2 os. 
- ok. 400-500 randów
> przewodnik 
-  zapłacisz tyle na ile się wy-
targujesz i zależy po czym ma 
oprowadzać,  przewodnik po 
Parku Krugera to nawet 
500 randów od osoby
 
Warto wziąć ze sobą  tabletki od 
bólu głowy – bo wino nie wszyst-
kim służy. I leki  przeciwbiegun-
kowe, bo przy jedzeniu owoców 
morza, może się trafić jakaś nie-
świeża ostryga. Co do profilaktyki 
malarii –  zależy od obszaru RPA.

W jaskiniach Cango Caves
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smakuje jak twarda ryba, stru-
sia  i wszelkiego rodzaju zwie-
rzaki biegające - antylopy gnu, 
niala.

- Kiedy w jednej z knajpek 
zamówiliśmy lunch  (a było nas 
osiem osób), właściciel w ciągu 
pięć minut ściągnął do pomocy 
dwie grube murzynki. Powodze-
niem w knajpach cieszą się tam 
strusie. Smakują trochę jak bar-
dziej delikatna i miękka wołowi-
na. My woleliśmy pieczone żebra 
wołowe! Do tego  wszędobylskie 
frytki. 

Często robili zakupy  na przy-
drożnych targach.  O wszystko 
się targowali, a cena ostateczna 
była  nawet dziesięć razy niż-

sza od początkowej. Handlują 
głównie Murzynki, ale zwra-
cają się zawsze do mężczyzny. 
Jeżeli to nie pomoże – wtedy 
dopiero zaczynają rozmawiać 
z  kobietą. Są bardzo nachalne 
i trzeba się mocno starać jeśli 
chce się ich pozbyć. Na jednym 
z targów spotkała ich miła nie-
spodzianka.

- Jedna z naszych koleżanek 
zgubiła podczas zakupów peł-
ny portfel, czego nie zauważyła. 
Podbiegła do niej jedna z han-
dlujących Murzynek i jej ten 
portfel odniosła – z nienaruszo-
ną zawartością. Takim miłym 
akcentem pożegnała nas Afry-
ka- wspominają.    ■

Afrykańskie pingwiny na Cape Town

Skansen - wioska ZulusówPrzełęcz Swartberg w drodze do Prince Albert 
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Sporty samochodowe są jedną z wielu dyscy-
plin sportowych, które mają wielu naśladowców. 
Niestety wśród nich są pseudorajdowcy. 

Mariusz Podkalicki

Kierowca rajdowy i wyścigo-

wy, wielokrotny mistrz Polski, 

od 2008 roku motoryzacyjny 

„ekspert Prestiżu”

D zikie wyścigi uliczne stały się poli-
gonem doświadczalnym młodych 
kierowców. Samochody, jakie mają 
do dyspozycji, często przerastają 

ich możliwości manualne. W wielu przypad-
kach jako rodzice sami podpisujemy się pod 
takim stanem rzeczy. Niejednokrotnie z ust 
zafascynowanego rodzica słyszałem „mój syn,
to jak Schumacher, tylko trochę mocy braku-
je, ale przy prędkościach 190 km/h niczego 
się nie boi”, „ mojego syna, jak jechaliśmy do 
Poznania nikt nie wyprzedził, jeździ szybko, 
ale bezpiecznie. Jest dobrym kierowcą”. A ile 
syn ma lat? 18. Po takich wypowiedziach na-
suwa się tylko jedno słowo - porażka. Brak 
edukacji, brak świadomości, brak właściwego 
egzekwowania zapisów z kodeksu drogowe-
go itd. daje przepustkę do takich zachowań. 

Nie tak dawno w na-
szym województwie 
doszło do tragicznego 
w skutkach wypadku. 
Zginęło pięciu mło-
dych ludzi. Kierowca 
nie dostosował pręd-
kości do warunków 
na drodze. Zadajmy 
sobie pytanie, kto za 
to ponosi odpowie-
dzialność? Kierowca? 
To byłoby zbyt proste. 
W edukację młode-

go człowieka oprócz rodziców włączają się 
nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, media 
i czasami ulica. Uczymy ich odpowiedzial-
ności, kształcimy świadomość. W całym tym 
łańcuchu coś zawiodło. A może wszystko. Bo 
tak naprawdę w tej dziedzinie życia wszy-
scy jesteśmy samoukami. Ten problem nie 

rozwiąże się sam, i co do tego nie mam wąt-
pliwości. Szkoda tylko, że nasi politycy nie 
dostrzegają w tej kwestii problemu. Bo jeżeli 
fotoradary, ograniczenia prędkości czy wy-
sokość mandatów maja być rozwiązaniem, 
to gratuluję wszystkim fachowcom pomysło-
wości. A gdzie w tym wszystkim edukacja? 
Brakuje tu fundamentu, który kształtowałby 
przyszłych kierowców od najmłodszych lat, 
na przykład wychowanie komunikacyjne. 
Uczmy się od innych, nasi zachodni sąsiedzi 
mają lepsze statystyki i tylko częściowo zależy 
to od zdecydowanie lepszych dróg. Pierwsze 
metry za granicą i już widoczne są bilboar-
dy „Uważaj, bo Josef, Erica opłakują swoich 
bliskich” - czarno białe zdjęcia ofi ar wypad-
ków poruszają nie tylko serca. Akcja ta nie 
jest propagandowym chwytem, tam są zdję-
cia ofi ar wypadków drogowych udostępnione 
przez rodziny ku przestrodze innym. Piękny 
gest i dobra lekcja. Zatrzymaj się, zwolnij 
nie chce ciebie tu między nami, lepiej zostań 
żywy, bilboardy są dla nas, wam ku prze-
strodze. Nikt nie pozostaje obojętny. To tylko 
część tej akcji, najbardziej spektakularna, do 
tego obowiązkowe szkoły doskonalenia jazdy, 
nadzór nad młodzieżą w pierwszych latach 
młodego kierowcy, edukacja od przedszkola 
i wyższa kultura jazdy. Do tego infrastruk-
tura i są efekty. Nasza smutna statystyka 
z weekendu to u nich kilka miesięcy. Nie 
wyważajmy otwartych drzwi, korzystajmy 
z dobrych wzorów. Zacznijmy od przedszkola 
to może następne pokolenia skorzystają z do-
świadczenia ojców, a dziś ratujmy młodzież 
przed nimi samymi, bo na naukę nigdy nie 
jest za późno. Wzrost świadomości ryzyka to 
wzrost bezpieczeństwa. 

Mariusz Podkalicki

Szerokiej 
drogi...
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Rewolucyjne X6
Połączyć SUV-a z coupe? Dlaczego nie. Na ten pomysł wpadł 

koncern BMW. Tak powstał samochód jedyny w swoim 
rodzaju – BMW X6. Ekstrawagancki, rzucający się 

w oczy i dopieszczony w każdym detalu. 
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Dane techniczne:

Moc: 370 KM
Moment obr.: 540 Nm 
Pojemność silnika: 
2979 ccm 
0-100 km/h: 5,8 s 
Prędkość maksymalna: 
250 km/h 
Spalanie: 12-15 l/100 km
Masa: 2145 kg
Skrzynia biegów: 
6-biegowa, automatyczna

O
statnio BMW za-
skakuje odważnymi 
decyzjami. Szefowie 

BMW mieli obawy, jak rynek 
przyjmie tak nowatorskie auto, 
jednak postanowili podjąć wy-
zwanie. I słusznie, bo zeszło-
roczna produkcja X6 sprzedała 
się na pniu, zyskując grono en-
tuzjastów i stwarzając ogromną 
konkurencję porsche cayenne.

X6 ma wielu miłośników tak-
że w Szczecinie. Jednym z nich 
jest szczeciński przedsiębiorca 
Darek Karmasch.

– BMW to moja ulubiona 
marka, wcześniej jeździłem M3 
i X5 – mówi Darek Karmach. 
– BMW X6, mimo masywne-
go wyglądu, prowadzi się lek-
ko i wspaniale, dając kierowcy 
ogromną radość z jazdy.

Szczeciński model wypo-
sażony jest praktycznie we 
wszystko, co przewiduje fi rma 
w tym modelu. Jest więc sys-
tem iDrive z przyciskami ulu-
bionych funkcji, zgodny z for-
matem MP3, opcja key less go, 
wielokanałowy system audio, 
system DVD i TV, czterostrefo-
wa klimatyzacja automatyczna, 
aktywna wentylacja foteli, ka-
mera cofania, systemy nawiga-
cyjne z usługami BMW Assist, 
BMW Online, umożliwiający-
mi naprzykład natychmiastowe 
wezwanie pomocy. 

Jak przystało na SUV-a, sa-
mochód otrzymał znany z in-
nych modeli inteligentny na-
pęd na cztery koła xDrive, a jak 
przystało na sportowe coupe, 
otrzymał również nowoczesny 
benzynowy silnik. W szcze-
cińskim modelu silnik został 
dodatkowo wyposażony w spe-
cjalny chip, który zmienił moc 
z 306 do 370 KM, co zapewnia 
mu prawdziwie sportowe osiągi 

– 5,8 sekundy do setki i pręd-
kość maksymalną 250 km/h, 
która została elektronicznie 
ograniczona. 

Dodatkowymi systema-
mi mającymi ułatwić i umilić 
jazdę, czyniąc ją bardziej bez-
pieczną, są: refl ektory adapta-
cyjne, światła doświetlające 
zakręty, asystent świateł drogo-
wych oraz tempomat z funkcją 
hamowania. Niesamowitą lek-
kość przy pokonywaniu zakrę-
tów daje Active Steering, który 
w zależności od prędkości 
zmienia przełożenie układu 
kierowniczego. 

Konstruktorzy X6 pomyśleli 
także o ekologii. Auto odzysku-
je energię podczas hamowania 
poprzez ładowanie akumula-
torów, ma inteligentne zarzą-
dzanie klimatyzacją – wyłącza 
sprężarkę kiedy nie jest po-
trzebna, aktywną aerodynami-
kę przy niższym zapotrzebowa-
niu na powietrze – klapy przy 
wlotach chłodzącego powietrza 
są samoczynnie zamykane. 

Wrażenie robią także opony, 
które zostały stworzone specjal-
nie dla X6. Od swoich sklepo-
wych odpowiedników różnią się 
konstrukcją, mieszanką gumy 
i bieżnikiem, a także wielko-
ścią. Są ogromne, 20-calowe, 
a ich szerokość to 275/40 
z przodu i 315/35 z tyłu.

Atutem X6 jest także wygląd. 
Ma bardzo wyrazisty przód 
– mocny zderzak, wąskie lam-
py, duże wloty powietrza i ma-
sywne błotniki. Z kolei po prze-
ciwnej stronie każdy element 
– światła, szyba, kształt zderza-
ka, łączenie kolorów, umiesz-
czenie końcówek wydechu 
– został zaprojektowany tak, by 
tył wydawał się jak najszerszy. 
To robi wrażenie i faktycznie 
ciężko nie zauważyć X6 jadące-
go dostojnie po mieście. 

– X6 to najlepiej sprzeda-
jący się model BMW. W 2009 
sprzedaliśmy ich 30, a w całej 
Polsce do listopada 2009 ponad 
600 – mówi Piotr Pszczółkow-
ski, kierownik działu sprzedaży 
samochodów z salonu BMW 
Bońkowscy. – Jeżeli samochód 
znajduje się na stocku dealer-
skim, jest dostępny niemal od 
ręki. Natomiast na samochody 
zamawiane do produkcji należy 
poczekać około trzech miesięcy. ■
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Prestiżowe wnętrze

DARIA PROCHENKA

Trzy kondygnacje starego poniemieckiego domu idealnie łączą w sobie elementy sprzed wieku z nowoczesnymi rozwiązaniami. 
W domu projektantki wnętrz i architekt Marii Umińskiej-Glińskiej znaleźliśmy starą spluwaczkę dentystyczną, kanapę 
ze szlacheckiego dworku i oświetlenie z katalogów z 2010 r. Mariaż starego z nowym jest tu jak najbardziej udany.
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a największą uwagę 
zasługuje ogromna 
kanapa, którą pani 

Maria odziedziczyła po pra-
dziadku. Swoim ogromem 
przytłacza stojący przy niej 
dość duży stół. Wydaje się być 
sztywna i niedostępna, lecz to 
tylko pozory. Siedzi się na niej 
wygodniej niż na miękkich 
krzesłach. Jest to też ulubiony 
mebel pani Marii. 

Kolejne stare skarby to po-
zostałości po gabinecie denty-
stycznym. Ze starej maszyny 
do borowania została tylko 
fantazyjna podstawka, która 
teraz świetnie zastępuje stojak 
do lampy. Bogato zdobiona 
spluwaczka przypomina raczej 
rzeźbę lub ozdobną podstawę, 
na przykład do kwiatów, niż 
sprzęt z gabinetu stomatologa. 

Właścicielka mieszkania 
nie boi się łączyć we wnętrzu 
różnych stylów i kolorów. 
Dzięki temu, wspinając się na 
piętra, zobaczymy drewniane 
naturalne schody z białą po-
ręczą. Na ścianach, tuż obok 
gładkiej białej powierzchni, 
widać chropowate miejsca 
z odsłoniętymi cegłami. Także 
meble zestawione obok sie-
bie są różne: jedne przetarte 
i bielone, inne lakierowane 
z zachowanym kolorem drew-
na. Żadne z tych połączeń nie 
razi. Wręcz przeciwnie – pod-
kreśla tworzywa, z których są 
zrobione detale.

 Poddasze to królestwo synów 
pani Marii. Choć urządzone 
o wiele bardziej ascetycznie, 
komponuje się z pozostałymi 
piętrami dzięki fakturze ścian 
i zachowaniu oryginalnej drew-
nianej podłogi. 

Do wnętrz, nie tylko na 
poddaszu, pani Maria dodała 
nowoczesne oświetlenie. Dzię-
ki temu dom nabiera lekkości. 
Jasne pomieszczenia nie są 
przesycone czasem ciężkawym 
duchem antycznych mebli. 
Współczesne są także krzesła 
w jadalni i rolety. Dzięki temu 
dom nabiera więcej funkcjo-
nalności. Czuć, że jest przede 
wszystkim do mieszkania, a nie 
do zwiedzania.   ■

N
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pokój skrojony na miarę
WERONIKA BULICZ

Pokoje dzieci są chyba najbardziej wielofunkcyjnymi wnętrzami, jakie znajdują się w naszych domach. Są jednocześnie sypialnią, 
gabinetem, placem zabaw i pokojem gościnnym. Trendy i style, w jakich są urządzane, są ściśle podporządkowane 

ich funkcjonalności, no i oczywiście temu, które bajkowe postacie są aktualnie na topie. 

FOTO: MEBLIK, KOLEKCJA DAKAR

FOTO: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTVIZ - VOX DJ METALIK
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ytuowanie pokoju dziecięcego w najmniejszym pomiesz-
czeniu w domu staje się coraz mniej popularne. Jeśli ro-
dzice dysponują taką możliwością, na pokój dziecinny 

przeznaczają obecnie znacznie większe pomieszczenia – bywa, że 
nawet 40-metrowe. Jakie meble wybierają? 

Do takich pokojów, które zawczasu pomyślane są „przyszłościo-
wo”, kupują uniwersalne meble. Mają one służyć tak przedszkolako-
wi, jak i nastolatkowi. To wielka zaleta np. coraz częściej wybiera-
nych szerokich dwumetrowych dużych łóżek, których kiedyś raczej 
dla dzieci się nie wybierało. Styl mebli bywa często klasyczny lub 
romantyczny – ten drugi szczególnie proponowany do pokojów 
niemowląt i dziewczynek. Większość jednak jest neutralna – tak by 
pasowały do nich różne tematyczne dodatki.

Jest wiele fi rm specjalizujących się w produkcji mebli dla dzie-
ci. One także wzięły pod uwagę uniwersalizm – najnowsze kolek-
cje tematyczne składają się z tylu różnych elementów, że wystarczy 
wymiana pojedynczych, aby dostosować umeblowanie do potrzeb 
rosnących pociech.

– Nasze najnowsze kolekcje, m.in. kierowana do chłopców ko-
lekcja „Dakar”, pozwalają na swobodną i indywidualną aranżację 
wnętrza dziecięcego pokoju, od narodzin do wieku młodzieńczego 
– mówi Małgorzata Sawicka z fi rmy Meblik. 

Pokoje dla niemowląt rodzice zazwyczaj urządzają sami, korzysta-
jąc z własnej intuicji. Jednak gdy przychodzi czas zmiany wystroju 
i dostosowania do starszego, świadomego swoich upodobań dziec-
ka, często korzystają z pomocy projektantów.

Materiały i kolory

W kolorystyce panuje oczywiście pełna dowolność, jednak są ten-
dencje, by wykorzystywać w pokojach dziecięcych te same barwy, 
co w innych częściach mieszkania. Popularna jest biel, którą można 
łączyć z innymi typowo dziecięcymi kolorami – różem, zielenią i błę-
kitem. Często mamy też do czynienia z wariacjami na temat różu – to 
już nie tylko słodki cukierkowy odcień, ale cała skala różnych odcieni 
tej barwy.

– Nie boimy się jej we wnętrzach dziecięcych i często proponuje-
my zestawienia „bardziej dorosłe”: łączone z bielą, brązem, kolorami 
mniej słodkimi lub też bardziej zdecydowanymi i kontrastowymi – 
mówi Jolanta Żur, projektantka z pracowni ArtViz, która ma duże 
doświadczenie w pracy nad pokojami dziecięcymi.

Na ścianach pojawiają się tapety z z motywami dziecięcymi, ale 
coraz częściej też nowoczesne fototapety, tapety panelowe z dużymi 
wzorami. Malowane ściany możemy urozmaicić szablonami i naklej-
kami. Kolory są i pastelowe, i zdecydowane – w zależności od upodo-
bań.

Jedną z istotniejszych kwestii, o których myślimy zaraz po dobo-
rze barw, jest jakość i wytrzymałość mebli. To nie tylko estetyka, ale 
i bezpieczeństwo. Dlatego warto wybierać meble do dziecięcego po-
koju u wyspecjalizowanego producenta, który ma to na względzie. 
Skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie na powierzchni mebli 
termokurczliwej folii.

– Zabezpieczenie to wprowadziliśmy z myślą o najmłodszych użyt-
kownikach naszych mebli, którzy bez uszczerbku dla mebla swobod-
nie będą mogli się bawić zabawkami, wycinankami, farbami – zapew-
nia Sawicka.

S
FOTO: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTVIZ - FIORENTINO 551

FOTO: MEBLIK, KOLEKCJA OCEANIC
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Motyw przewodni

Najbezpieczniejszy wybór rodziców to uniwersalne meble, 
utrzymane w neutralnej stylistyce. 

– Takie meble pozwalają na zmianę dekoracji w miarę tego, 
jak zmieniają się zainteresowania dzieci i krystalizuje się ich 
własny styl – zapewnia Jolanta Żur.

Często pokoje mają jeden motyw przewodni – dziew-
czynki urządzają swoje „królestwa” w stylu księżniczek czy 
baletnic. Czasem wybierają konkretne postacie, które uzu-
pełniają wystrój przez zastosowanie wyposażenia: pościeli, 
lamp, dywanów. Chłopcom często pasują motywy morskie 
– najmłodsi marzą, by we własnym pokoju być prawdziwymi 
piratami – później taką piracką „dziuplę” można dość spraw-
nie przeprojektować w pokój młodego żeglarza. 

Bardzo bezpieczne jest nadawanie tym wnętrzom stylu 
poprzez zastosowanie dodatków takich jak obrazki, narzuty 
i poduszki z modnymi wśród dzieci motywami i postaciami. 
Dorosłym czasem trudno za dziećmi nadążyć, gdyż pociechy 
zmieniają upodobania jak w kalejdoskopie. Zanim określą 
swój własny styl, wiele wypróbują i przejdą różne etapy. Uni-
wersalne meble dobrej jakości będą służyły całymi latami, 
nie nudząc się ani przedszkolakom, ani nastolatkom.

– To ważne, żebyśmy dali im na to szansę – mówi pani 
Jolanta. – Dążenie do minimalistycznej prostoty nie spraw-
dzi się w pokoju dziecięcym, nawet jeśli takie są upodobania 
rodziców.

Pozwólmy dzieciom cieszyć się dzieciństwem i wypraco-
wywać ich własny styl. To na pewno zaowocuje w dorosłym 
życiu.                          ■

REKLAMA

FOTO: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTVIZ - FIORENTINO 608

FOTO: MEBLIK, KOLEKCJA SAWANNA
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Przygotowanie: Maja Holcman
Zdjęcia: Panna Lu

W pokoju dziecięcym nie może zabraknąć kocyków, 
poduszek i całej masy zabawek. Musi być przytulnie, 
kolorowo i wesoło. W poszukiwaniu obowiązkowych 

pozycji dla najmłodszych mieszkańców trafiliśmy 
na najmodniejsze elementy. Podstawowe 

barwy to różowy, niebieski, zielony, 
żółty ale wszystko w delikatnych 

pastelowych odcieniach. 

Tabliczka z imieniem - 150zł

Poduszka różowa - 23 zł

Śpiworek - 44 zł

Ręcznik z zajączkiem - 29 zł

Krzesło - 150zł
Zabawka - 31 zł
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rzyjście na świat dziec-
ka świętuje się w Polsce 
popularnym „pępko-

wym”. Impreza najczęściej od-
bywa się w męskim gronie tuż 
po narodzinach dziecka. Póź-
niej znajomi odwiedzają młodą 
mamę po kilku tygodniach lub 
miesiącach, gdy przychodzili 
obejrzeć nowego malucha. 

Powoli przesądy, że nie wol-
no świętować pojawienia się 
dziecka jeszcze przed jego naro-
dzinami, odchodzą do lamusa. 
Przyszłe mamy nie tylko kupują 
ubranka czy pieluchy, ale także 
więcej czasu poświęcają na samo 
przeżywanie ciąży. 

– Ten stan pozwala mi pozna-
wać siebie na nowo. Wspaniale 
jest móc czuć w sobie te delikat-
ne kopniaczki i obserwować, jak 
to powstałe we mnie życie reagu-
je na różne bodźce typu muzyka 
czy pukanie w brzuszek – mówi 
Magda, która jest już w dziewią-
tym miesiącu ciąży. 

Żeby zatrzymać ten czas na 
dłużej, zdecydowała się na jedną 
z najmilszych pamiątek z tego 
okresu, czyli ciążową sesję zdję-
ciową. – Odkąd sięgam pamięcią, 
wiedziałam, że gdy zajdę w ciążę, 
zrobię sesję „z brzuszkiem”. Więc 
gdy tak się stało, była to jedna 
z wielu pozycji na liście „spraw 

P

Pamiątki 
„z brzuszkiem”
Nikogo już nie dziwią zaję-
cia fitness dla kobiet w cią-
ży czy specjalne masaże dla 
przyszłych mam. Nie są to 
już zachcianki ciężarnych, ale 
moda, która osiąga apogeum. 
Przyszłe mamy dbają nie tylko 
o urodę, zbierają pamiątki z okre-
su ciąży, organizują bardzo popu-
larne w Stanach „baby shower”, 
czyli przyjęcia ciążowe. Coraz 
chętniej pozują się także z brzusz-
kiem na sesjach zdjęciowych.

DARIA PROCHENKA
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do zrealizowania”. Myślę, że faj-
nie będzie wracać do tych zdjęć, 
a w szczególności móc je kiedyś 
pokazać tej małej istotce, która 
niebawem się z mojego brzuszka 
wyprowadzi – mówi Magda. – 
Zdjęcia będą nie tylko pamiątką, 
ale również mają pokazać, jak 
czułam się z tą ciążą. Myślę, że 
na moich zdjęciach widać m.in. 
jak fajne jest bycie w ciąży. Ubo-
lewam jedynie, że z uwagi na 
okres zimowy nie mogłyśmy tej 
sesji zrobić w plenerze, ale my-
ślę, że jeszcze nic straconego, bo 
chciałabym mieć kiedyś kolejne 
dziecko – dodaje.

To, że sesje „z brzuszkiem” są 
bardzo popularne, potwierdzają 
współpracowniczki „Prestiżu”. 
– W ciągu dwóch miesiący zgło-
siło się do nas aż siedem kobiet 
w ciąży. Każdej zaproponowały-
śmy inną stylizację – mówi Pan-
na Lu, szczecińska fotograf. 

– Większość fotografów robi 
naturalne zdjęcia, często w po-
ścieli. Kobiety są na nich czasa-
mi nawet bez makijażu. Razem 
z Mają Holcman, wizażystką 
i stylistką z którą współpra-
cuję, staramy się wymyślać 
zwariowane sesje i pokazywać, 
że kobieta w ciąży to nie tyl-
ko dostojna mama, ale także 
uśmiechnięta i pełna energii 
osoba – dodaje. 

Sesja zdjęciowa to tylko jeden 
z trendów, które zapanowały 
wśród ciężarnych.

Kolejną nowością, powoli 
wkraczającą do naszego miasta, 
jest „Baby shower”, czyli przyję-
cie dla kobiety w ciąży, najczę-
ściej organizowane przez rodzi-
nę lub przyjaciółki. W wolnym 
tłumaczeniu oznacza „zalewanie 
kobiety spodziewającej się dziec-
ka prezentami”. W USA jest to 
ogromny biznes. Firmy caterin-
gowe przygotowują specjalne 
menu, w sklepach można kupić 
ozdoby na tę okazję, nie wspomi-
nając o prezentach. Są konkursy, 
a nawet pamiątkowe malunki 
czy podpisy na brzuchu przy-
szłej mamy. Ta moda, choć na 
razie w nieco złagodzonej wersji, 
trafi a też do nas. – Gdy byłam 
w ciąży, dość często spotyka-
łam się z moimi przyjaciółkami, 
jednak jedno spotkanie mnie 
mocno zaskoczyło – wspomina 
Aleksandra Kowalska, mama 
rocznej Oliwii. – Gdy poznałam 

już płeć dziecka, dziewczyny po-
stanowiły zaprosić mnie na przy-
jęcie-niespodziankę. W domu 
u jednej z nich przygotowały 
dekoracje, mały poczęstunek 
i prezenty dla dziecka. Razem ze 
mną chciały uczcić fakt, że będę 
miała córkę. 

U Anny Lewandowskiej 
wszystko odbyło się „po boże-
mu”. Odwiedziny koleżanek na-
stąpiły po szczęśliwym rozwią-
zaniu, jednak podczas imprezy 
Anna chętnie chwaliła się nie tyl-
ko swoimi zdjęciami zrobionymi 
jeszcze podczas stanu błogosła-
wionego, ale też pamiątkową 
księgą dla synka Kacpra. – Przez 
dziewięć miesięcy zapisywałam 
w niej różne przemyślenia i po-
rady dla mojego maluszka. Mam 
nadzieję, że jak trochę podro-
śnie, z przyjemnością będzie do 
niej zaglądał – mówi Anna.

Przyjęcia ciążowe i pamiąt-
ki z okresu ciąży stają się coraz 
bardziej popularne, ponieważ 
odprężają i pozwalają choć na 
chwilę zapomnieć o stresach. 
Dzięki nim kobieta pamięta 
potem te lepsze strony stanu 
błogosławionego. Kobieca wy-
obraźnia sięga jednak coraz da-
lej i co odważniejsze robią już 
nawet gipsowe odlewy brzucha. 
W Polsce już pierwsze mamy 
mają je za soba. – Kto wie, może 
następnym razem jak będę 
w ciąży zamiast zdjęć zrobię 
sobie taki odlew. Wtedy każde 
moje dziecko bedzie miało inną 
pamiątkę z tego okresu – śmieje 
się Magda.    ■

Zdjęcia: 
Panna Lu
Wizaż i stylizacja: 
Maja Holcman
Na zdjęciach: 
Magda , jedna 
z bohaterek tekstu 
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Szczecinie operacje 
nosa cieszą się du-
żym powodzeniem 

zarówno wśród kobiet, jak 
i mężczyzn. Szczecińskie kliniki 
Artplastica i Aesthetic Med wy-
konują ich w sumie około 300 
rocznie.

– Na operacje częściej de-
cydują kobiety, które chcą po-
prawić kształt nosa, mężczyźni 
decydują się na operację nosów 
pourazowych, żeby przywró-
cić prawidłowy tor oddycha-
nia – mówi Andrzej Dmytrzak 
z kliniki Aesthetic Med. 

Chirurgiczna zmiana kształ-
tu nosa ze wskazań estetycz-
nych jest jednym z najczęściej 
wykonywanych zabiegów 
w chirurgii estetycznej, ale za-
razem najtrudniejszym tech-
nicznie. Dlaczego? Operowany 
nos musi pasować do twarzy, 
a jego anatomia jest bardzo 
złożona, pole operacyjne nie-
wielkie, a możliwości powikłań 
bardzo duże. 

– Estetyczny wygląd to jedno, 
ale nadrzędna sprawą jest to, by 
nos funkcjonował prawidłowo 
– wyjaśnia dr Grażyna Jurek 
z kliniki Arplastica. 

Zmiana kształtu bądź wiel-
kości nosa polega na usunięciu 
albo tylko przemodelowaniu 
elementów tworzących jego 
„rusztowanie”. Korekcja ma na 
celu zwężenie, podwinięcie, 
skrócenie, przedłużenie nosa, 
aby w ten sposób nadać harmo-
nijny wygląd całej twarzy. Ope-
racja zazwyczaj obejmuje także 
korekcję koniuszka nosa.

Jak wygląda zabieg? Na po-
czątku pacjent kierowany jest na 
konsultacje. Podczas konsultacji 
lekarz zadaje pytania, dlaczego 
pacjent chce poddać się operacji 

Nos idealny
Poprawiły go piosenkarki Kayah i Doda oraz aktorka Anna Powierza. 

I wyglądają zdecydowanie lepiej. Nos jest jedną z najbardziej wyeksponowanych 
części na naszej twarzy, dlatego powinien być jej ozdobą. 

Gdy tak nie jest, możemy skorygować naturę.

W

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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nosa, co mu w nim przeszkadza, 
jakiego efektu oczekuje. 

– Oceniam, czy operacja jest 
możliwa do wykonania, czy 
pozwalają na to warunki anato-
miczne pacjenta. Zdarza się, że 
odmawiam – wyjaśnia dr Dmy-
trzak.

Prawie wszystkie operacje 
wykonuje się przez cięcia 
wewnątrz nosa, a więc prak-

tycznie są one niewidoczne. 
Są dwie techniki operacji. 
Pierwsza, zwana otwartą, 
polega na zastosowaniu ze-
wnętrznych widocznych na-
cięć pozwalających chirurgowi 
dosłownie widzieć chrząstkę 
i tkanki nosa. Zamknięta prze-
prowadzana jest „na ślepo”

– „Nos otwarty” to stosun-
kowo nowa metoda, dająca 
ogromne możliwości – wyjaśnia 
dr Jurek. – Co istotne, technika 
ta zmniejsza konieczność wyci-
nania chrząstki. Pozwala też na 
wizualne ocenianie pracy i dużą 
dokładność w korygowaniu 
nosa. Jeśli chirurg jest doświad-
czony i wykwalifi kowany, potrafi  
przeprowadzić operację obiema 
technikami z równie dobrym 
skutkiem.

REKLAMA

Dominika, ekonomistka ze 
Szczecina, zawsze marzyła, żeby 
poprawić sobie kształt nosa. Na 
operację w poznańskiej klinice 
zdecydowała się dwa i pół roku 
temu.

– Chciałam przede wszystkim 
zlikwidować garba, marzyłam 
o prostym profi lu. Chciałam, 
aby twarz nabrała harmonii 
i wysubtelniała – opowiada Do-
minika. – Byłam przekonana, że 
jak zniknie kompleks, to w koń-
cu będę się mogła „normalnie” 
zachowywać i nie martwić się, 
czy ktoś widzi mój profi l, czy nie. 
Bałam się samego zabiegu, ale 
chęć zmiany mojego wizerunku 
była silniejsza. 

Zabieg trwał dwie godziny. 
Operację wspomina bardzo do-
brze, czas po operacji także. 

Narkozę zniosła bardzo do-
brze. Gdy się obudziła, na nosie 
miała gips przymocowany pla-
strami. Z takim opatrunkiem 
na twarzy musiała chodzić przez 
siedem dni. 

– Czułam się bardzo dobrze, 
praktycznie nic mnie nie bolało. 
Już po dwóch dniach wyszłam 
na spacer, założyłam czapkę 
z daszkiem i udałam się do po-
znańskiej Ikei – śmieje się Do-
minika.

Po tygodniu pojechała na 
zdjęcie opatrunku. Gdy po raz 
pierwszy zobaczyła siebie w lu-
strze, krzyknęła: „Jaki piękny!”. 
Marzenie spełniło się, miała pro-
sty, zgrabny nosek.

– Mój „nowy” nos nie jest za-
uważalny dla kogoś, kto nie wie-
dział o operacji. Znajomi zazwy-
czaj komentowali: „ale ładnie 
dziś wyglądasz” – mówi Domi-
nika. – Dopiero przy zestawieniu 
zdjęć przed i po widać, jak duża 
była to zmiana.                     ■

Estetyczny 
wygląd to jedno, 
ale nadrzędną
sprawą jest to, 
by nos po 
korekcie 
funkcjonował 
prawidłowo 

Koszty operacji nosa: od 4 do 10 tysięcy złotych.
Przez co najmniej 3 miesiące po operacji nie wolno uprawiać 
sportów, należy unikać sytuacji mogących wywołać kontuzję. 

Zabronione jest również przegrzanie (sauna, słońce, 
solarium) oraz wyziębianie ciała.

Dominika przed zabiegiem

Dominika po zabiegu



Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris
Szczecin, ul. Felczaka 20

tel. (91) 421-00-04
e-mail: szczecin@instytut.eris.pl

Zapraszamy na Express Lifting 
3-stopniowy program modelujący owal twarzy

o przedłużonym działaniu regenerującym.

Program pielęgnacyjny łączący synergiczne działanie 
substancji aktywnych oraz nowoczesną aparaturę. Zabieg 
w widoczny sposób poprawia owal twarzy i wygładza 
zmarszczki. Dodatkowo wzbogacony jest o szereg elementów 

odprężających.

Hasło PRESTIŻ upoważnia do 10% rabatu na zabiegi firmowe. 
Promocja ważna do końca lutego. 
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Czas na uwodzenie, kokietowanie i zaloty. To wszystko w wersji 
make-up, czyli jak zrobić, żeby było świeżo i zalotnie. Delikatnie 
i z umiarem – oto recepta na naturalny, a jednocześnie seksowny 
look.

Soft  i minimal to określenia pasujące do najmodniej-
szego makijażu. Aby być prawdziwą uwodzicielką, najle-
piej postawić na detal. 

Decyzja należy do ciebie. Wybierz albo widoczną i zde-
cydowaną kreskę wykonaną eyelinerem, albo fantazyjne 
serduszko namalowane na ustach. A może przesłodkie 
i nasycone mocne kreski połączone z takim samym maki-
jażem ust w wersji wieczorowej?

Zrezygnuj z ogromnej ilości mascary i grubej warstwy 
błyszczyka. Wiosną będziesz potrzebowała wszystkiego 
coraz mniej, coraz lżej. Zrzucaj kolejne milimetry maki-
jażu, tak jak pozbywać się będziesz już niedługo grubej 
warstwy odzieży.
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Każda szanująca się kokietka wie, że zestaw obowiąz-
kowy to: puder, tusz do rzęs, eyeliner, róż do policzków 
i błyszczyk. Posiadając tylko tych pięć produktów, zdzia-
łasz cuda. 

Stopniuj ilość nakładanych kosmetyków wraz z porą 
dnia. Rano stosuj wszystkiego malutko, po południu 
możesz mocniej poprawić makijaż, wieczór jest szalony 
i wygląda zupełnie inaczej. A wszystko nadal dzięki pod-
stawowym kosmetykom. 

Świetnym pomysłem na wieczór jest podkreślenie oczu 
przez nałożenie na powieki różu i pogrubienie delikatnej 
„dziennej” wersji eyelinera z dodatkową warstwą tuszu 
na dolnych i górnych rzęsach. Efekt wieczorowy gwaran-
towany! A dodatkowo tworzy to makijaż bardzo spójny 
i elegancki.

Zdjęcia: Panna Lu
Wizaż i przygotowanie: Maja Holcman
Modelka: Paula Krywan
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BERLIN
FASHION 
WEEK 2010/2011
„Prestiż” jako pierwszy w Polsce pokazuje wybrane kolekcje z Berlińskiego Tygodnia Mody na jesień-zimę 2010/2011. 
Ten sezon zdominowany będzie przez minimalizm i monochromatyczne zestawy. Nie zabraknie jednak kolorów, w tym odcie-
ni złota. Moda pokazana w Berlinie, choć bardzo elegancka, jest jednocześnie użytkowa. Wśród wielu znanych w Niemczech 
projektantów pierwszy raz swoją kolekcję pokazał szczecinianin Michał Marczewski. Na kolejnych stronach pokażemy kolek-
cję przygotowaną specjalnie na tę okazję. 

Marcel Ostertag
Monachijski projektant, zna-
ny z doskonale skonstru-
owanych płaszczy, żakietów 
i trenczy, pokazał serię ele-
ganckich monochromatycz-
nych zestawów – od czerni 
i brązu, przez pomarańcz 
i róż, aż po śnieżną biel. 
W kolekcji przeważają pro-
ste spodnie rurki zestawione 
z luźnymi górami.

Frida Weyer
Prawdopodobnie najbar-
dziej dziewczęca kolekcja 
na Berlin Fashion Week. 
Ze zwiewnych szyfonów 
i delikatnych jedwabnych 
satyn powstała seria 
kobiecych sukien koktaj-
lowych i wieczorowych. 
Weyer zaproponowała 
w przeważającej liczbie 
modeli żywe kolory, ale 
nie zabrakło propozycji 
stonowanych dla star-
szej klienteli. 
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Arrondissement Aq1
Za tajemniczą nazwą skrywa się projektantka 
Christina Arend. Jej propozycja na sezon jesień-
zima 2010/2011 to minimalistyczna kolekcja 
„Oneness Universe”. Proste rzeczy utrzymane 
w duchu takich klasyków niemieckiej mody jak 
Jil Sander czy Boss Black wzbogacają niezwy-
kłe szyte na maszynie naszyjniki z wstawkami ze 
złotych łańcuchów lub kamieni.

Michał Marczewski
Polski akcent na Berlińskim Tygodniu Mody. Marczewski pokazał serię prostych sukien wieczorowych w zaledwie 
trzech kolorach: ciemnym graficie, przybrudzonym pudrowym beżu i czerni. Kolekcję inspirowaną wizerunkiem sce-
nicznym Marleny Dietrich uzupełniły asymetryczne marynarki w tenis.

Pomoc w przygotowaniu: Michał Marczewski
Zdjęcia: udostępnione przez projektantów / Konrad Wielgoszewski dla Michała Marczewskiego
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Kolekcja Michała Marczewskiego powstała specjalnie na potrzeby Berlin Fashion Week. Projektant zadedykował ją swojej ulubionej 
ikonie kina – Marlenie Dietrich. Sesja została zrealizowana przy współpracy z berlińskim showroomem Rahaus. 

Jego eleganckie wnętrza posłużyły za scenografię edytorialu.

Suknia z gniecionej tafty jedwabnej 
/ Michał Marczewski Couture, rajstopy 
/ Gatta, sandały wysadzane na obcasach 
kamieniami Swarovski / Kazar. Czerwo-
na welurowa kanapa / Rahaus Country.

TRIBUTE TO
Marlene

Zdjęcia: Magda Lipiejko
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Suknia z gniecionej 
tafty jedwabnej / 
Michał Marczewski 
Couture, posrebrza-
na głowa tygrysa 
/ Rahaus Country.
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Sukienka z wiskozy 
wyszywana ręcznie 
wycinaną koronką 
z lateksu / Michał 
Marczewski Couture. 



Moda

Suknia z jedwabiu wyszywane-
go złotymi cekinami / Michał 
Marczewski Couture, zamszowe 
kozaki na koturnie / Kazar. Kanapa 
obita postarzaną skórą i ręcznie 
tkany gobelin / Rahaus Country.

Zdjęcia: Magda Lipiejko
Stylizacja, makijaż, fryzura: Magda Lipiejko 
Asystent fotografa: Konrad Wielgoszewski
Modelka: Nika / MLStudio

Specjalne podziękowania dla showroomu Rahaus Country 
przy Franklinstrasse w Berlinie za udostępnienie wnętrz do sesji.





ournal des Luxus und der Mode” to wydawnictwo wei-
marskie, ukazujące się w Niemczech w latach 1787-1827. 
Jak sama nazwa wskazuje, dotyczyło tych sfer ówczesnego 

życia, które związane były z luksusem i z byciem modnym. Gazeta, 
ukazująca się w formie broszur, które w tej chwili są zebrane roczni-
kami w postaci książek, była przeznaczona głównie dla kobiet.

– Choć nie brakowało w niej też tematów dotyczących mody mę-
skiej – mówi Agata Michalska z Książnicy, która jest autorką pracy 
poświęconej temu wydawnictwu. 

Panie mogły znaleźć w „Journal...” informacje dotyczące tego, jakie 
buty pasują do konkretnego fasonu sukienki, jaki kapelusz czy cze-
pek panny powinny nosić latem, itd. Wiadomości na temat nowinek 
ze świata mody były poparte miedziorytowymi ilustracjami, których 
niestety zachowało się niewiele.

Oprócz mody i jej tajników w piśmie znaleźć można było też wia-
domości kulturalne, polityczne i historyczne, które były publikowane 
w oddzielnej rubryce: „Inteligenzblat”. Do czytelników gazeta tra-
fi ała głównie za pośrednictwem prenumeraty. Czasem można było 
kupić ją u niektórych księgarzy. W oświeceniu czasopiśmiennictwo 
było w pełnym rozkwicie, więc na rynku nie brakowało konkurencji. 
W zbiorach Książnicy znaleźć można przeszło 400 tytułów gazet 
z tamtego okresu. Każdy czytelnik może zgłosić się do pracowni-
ków Książnicy, aby dotrzeć do interesujących go zbiorów. Większość 
z nich jest bez problemu udostępniana.

wb

Kultura

J

G
lamour” to w dosłownym znaczeniu urok, czar, blask, 
przepych lub coś błyszczącego, promieniującego. Taki 
jest dzisiejszy świat cele-

brytów – pełen blichtru i powierz-
chowności. Czasem patrzymy na 
niego z przymrużeniem oka, ale 
inSPIRACJE sprzyjają łączeniu kul-
tury z wieloma dziedzinami sztuki, 
a także życia codziennego. Być 
może zatem tegoroczny temat oka-
że się intrygujący. Na inSPIRACJE 
przyjadą fotografi cy, wizażyści 
i projektanci mody. Wśród nich 
zobaczymy m.in. Karima Rashida, 
który pracuje dla takich marek jak 
Kenzo czy Coca-Cola, oraz Krzysz-
tofa Strużynę – jego kolekcje poja-
wiały się w pismach „Elle” i „Vogue”. 
InSPIRACJE to festiwal, który już na 
stałe wpisał się w kalendarz szczeciń-
skich imprez, a ostatnio był promo-
wany także w Warszawie.               wb

Szczecin 
zainspirowany

Co było modne dwieście lat temu?
W zbiorach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie wciąż pozostaje wiele nieodkrytych skarbów. 

My zobaczyliśmy tam pierwsze pisma... lifestyle’owe!

„Glamour” będzie hasłem tegorocznego Festiwalu inSPIRACJE 2010. 
Szósta edycja szczecińskiej imprezy rozpocznie się 18 marca. 

Zapowiada się ciekawie.

Sponsor audycji: Partnerzy audycji:
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Kultura

restiż”: Woli Pan po-
ważniejsze czy kome-
diowe role? Nie boi się 

Pan zaszufl adkowania? 
Rafał Rutkowski: Uwielbiam 

śmiać się i rozśmieszać, otaczam 
się ludźmi z poczuciem humoru. 
Tak się składa, że moje emploi jest 
typowo komediowe – długi, chu-
dy, z wielkim nosem. Dodatkowo 
bardzo lubię komedię, bo to wy-
jątkowo trudny gatunek. Komedia 
i one man show to rodzaj konfron-
tacji z publicznością, zapewnia-
jący dawkę adrenaliny. Będąc na 
scenie, muszę rozbawić widzów, 
w przeciwnym razie występ jest 
fi askiem. Co do zaszufl adkowania 
– nie boję się, ponieważ komedia 
daje bardzo szerokie możliwości. 
Chciałbym kiedyś osiągnąć tak 
wiele, jak moi mistrzowie: Kobie-
la, Kobuszewski czy Gołas.

Sam na scenie
Najczęściej kojarzony z zabawnymi rolami w „Rozmowach w tłoku” czy z reklamami Castoramy. Ostatnio zagrał w „Grzesznych i bogatych”. 

Do Szczecina przyjechał ze spektaklem pt. „To nie jest kraj dla wielkich ludzi”. Rozśmieszanie do łez to jego specjalność 
– nasza publiczność to doceniła. Specjalnie dla „Prestiżu” – Rafał Rutkowski.

– „To nie jest kraj dla wiel-
kich ludzi” jest trudną sztuką 
– w końcu dźwiga Pan całe 
przedstawienie.

– Ten spektakl był moim 
pierwszym podejściem do tego 
rodzaju sztuki. Jest bardzo trud-
na, ale kiedy już przebrnie się 
przez konstruowanie przedsta-
wienia, to później granie go spra-
wia już czystą przyjemność. I jest 
bardzo rozwojowe. W końcu sto-
ję na scenie sam, muszę nawiązać 
kontakt z publicznością, porwać 
ją swoją osobowością. Formuła 
one man show zawsze mnie fa-
scynowała i cieszę się, że mogę się 
w niej sprawdzać.

– Nie pierwszy raz odwiedza 
Pan Szczecin. Czy coś szczegól-
nie przypadło tu Panu do gustu? 
Dobrze się Pan u nas czuje? 

– Bardzo lubię Szczecin i już 

P
od lat często tu wracam. Pierw-
sze sukcesy z Teatrem Mon-
townia odnosiliśmy 15 lat temu 
na szczecińskim Kontrapunkcie, 
a w zeszłym roku zdobyliśmy 
Grand Prix tego festiwalu. Poza 
tym grałem tu wiele regularnych 
przestawień, więc siłą rzeczy by-
wam tu często. Lubię spacerować 
po Wałach Chrobrego, zachodzić 
do tutejszych knajpek.

– Jakie ma Pan plany na naj-
bliższą przyszłość? Jakieś nowe 
wyzwania? 

– Rozpoczęliśmy współpracę 
z Och Teatrem Krystyny Jandy. 
Przygotowujemy tam premierę 
„Kubusia fatalisty” w reżyserii 
Krzysztofa Stelmaszyka. A poza 
tym już za miesiąc wracam do 
Szczecina z one man show „Oj-
ciec polski”.

Rozmawiała Weronika Bulicz
REKLAMA





Nowe wyzwania
Kultura

potkania nowego 
klubu będą odbywać 
się dwa razy do roku, 

podczas wiosennych i jesiennych 
działań festiwalowych. Udział 
w nich będą brały kobiety, dla 
których dalekie egzotyczne wy-
prawy stały się pasją i stylem ży-
cia. Będą o nich rozmawiać, ale 
i planować razem kolejne bliższe 
i dalsze eskapady.

– Zaprosimy panie do urokli-
wych dworków naszych okolic, 
a w naszych planach są też ko-
biece wyprawy na Kilimandżaro, 
do oaz ciszy wśród pustynnych 
piasków Maghrebu czy świata 
raf koralowych – zapewnia Bo-
gna Czałczyńska, jedna z orga-
nizatorek festiwalu.

en kto oglądał fi lm „Rewers” z pewnością bez wahania wy-
bierze się na koncert Pawlika. To właśnie on jest autorem 
nagrodzonej na festiwalu w Gdyni muzyki do tego obrazu. 

Pianista kształcił się w Warszawie i Hamburgu, jest laureatem wie-
lu nagród. Oprócz wspomnianych Złotych Lwów w Gdyni zdobył 
Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Jazzowego w Dunkierce. 
Ma na swoim koncie wiele płyt, które zapewniły mu międzynarodo-
wy sukces. Jego suita pt. „Tykocin” była, według „Gazety Wyborczej” 
i „Rzeczpospolitej”, 
najlepszą jazzową 
płytą 2008 roku. 

W Szczecinie zagra 
koncert w ramach 
projektu „Grand Pia-
no”. Płyta pod tym 
samym tytułem zbie-
ra w ostatnim czasie 
świetne recenzje. 
Koncert odbędzie się 
24 lutego w Filhar-
monii. 

wb

Grand Piano
Włodek Pawlik – utalentowany pianista, porównywany do takich 

sław jak Vladimir Horovitz czy Keith Jarret, już niebawem 
wystąpi w Szczecinie. 

T

S

REKLAMA

W marcu w Szczecinie po raz 20. odbędzie się festiwal dla kobiet PROGRESSteron. Wiosenna edycja 
to Inspiracje, Relacje i także nowość – Klub Kobiet w Podróży.

Wiosenne spotkania będą 
okazją, aby porozmawiać 
z uczestniczkami o nowej ini-
cjatywie i zaprosić do podróży 
– tych dosłownych i tych, gdy 
odkrywamy same siebie. Temu 
drugiemu celowi będą służyć 
warsztaty taneczne, psycholo-
giczne, stylistyczne i wiele in-
nych – w marcowe weekendy 
odbędzie się ich ponad 100. 
Po odsłonie PROGRESSteronu 
Relacji, które być może zaowo-
cują nowymi pasjami, znów 
przyjdzie czas na Inspiracje, 
czyli zajęcia z psychologami. Ich 
zadaniem będzie właśnie lepsze 
poznanie siebie, pokonywanie 
przeszkód i samodoskonalenie.

wb 
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Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń Recital Janusza Radka zatytułowany 

„Koncert na głos i ręce” to kameralny 
koncert z fortepianem, na którym woka-
liście akompaniuje pianista Paweł Piątek. 
Radek zaprezentuje swoje największe hity 
– od interpretacji piosenek z Piwnicy Pod 
Baranami, po własne autorskie kompozy-
cje. W programie znajdą się takie utwo-
ry jak „Sur le pont d’Avignon”, „Groszki i Róże” czy „Kiedy u… 
kochanie”. 

Filharmonia Szczecińska, 14 marca, godz. 19.00

Janusz Radek kameralnie

Nowa sztuka w reżyserii Anny Augu-
stynowicz to „Migrena” Antoniny Grzego-
rzewskiej. Oparta się na opowiadaniu nor-
weskiej noblistki Sigrid Undset, czerpiąc 
z niego mocny język i sugestywne obrazy. 
Bohaterami sztuki jest małżeństwo, które 
decyduje się na wychowanie porzuconego 
przez matkę dziecka. Po jakimś czasie, ko-
bieta jednak postanawia przyjąć syna z powrotem. Sztuka opowiada 
o sile miłości i instynktu i o kobiecej bezradności wobec męskiego 
świata. W spektaklu zobaczymy gościnnie Annę Moskal z Teatru Po-
wszechnego z Warszawy.

Teatr Współczesny, 13 lutego, godz. 19.00

Premiera we Współczesnym

Zespół Voo Voo istnieje już 23 lat. 
O świetności grupy stanowią jej członko-
wie. Wojciech Waglewski – kompozytor, 
autor tekstów, gitarzysta i charyzmatyczny 
wokalista, Mateusz Pospieszalski – kom-
pozytor, multiinstrumentalista, wokalista 
i producent muzyczny, Piotr „Stopa” Żyże-
lewicz – perkusista, a także Karim Martu-
sewicz –  basista i producent muzyczny. Voo Voo zagra pod koniec 
lutego w Słowianinie kultowe utwory bardzo dobrze znane publicz-
ności.

Słowianin, 27 lutego, godz. 19.00

Voo Voo w Słowianinie

Katarzyna Nosowska w swoim ko-
lejnym solowym projekcie postanowiła 
zmierzyć się z tekstami najbardziej chy-
ba uznanej polskiej autorki – Agnieszki 
Osieckiej. Artystka zagra z towarzysze-
niem Unisexblue Band. Podczas koncer-
tu usłyszymy utwory z płyty „Nosowska/
Osiecka”, m. in. „Na całych jeziorach ty”, 
„Jeszcze zima”, „Zielono mi” czy „Uciekaj moje serce”. Wszystkie 
utwory są efektem fascynacji Nosowskiej tym repertuarem i jej 
niezwykłą interpretacją. Koncert odbędzie się w równie niezwy-
kłym miejscu – w auli Wydziału Humanistycznego US.

Aula US, ul. Krakowska, 25 lutego, godz. 20.00

Nosowska z Osiecką

W ich repertuarze znajduja sie przebo-
je miedzy innymi Michaela Jacksona, Bee 
Gees, Quincy Jones’a oraz Red Hot Chili 
Peppers. Grupa Audiofeels swoim niezwy-
kłym stylem, zwanym Voice Play, zachwy-
ciła publiczność popularnego show „Mam 
talent”. Wszystkie utwory grupa wykonuje 
jedynie przy pomocy głosów, aż trudno 
uwierzyć, że na scenie nie towarzyszy im żaden instrument.  Wokali-
ści wystąpią w szczecińskiej fi lharmonii z okazji dnia zakochanych. 

Filharmonia Szczecińska, 14 lutego, godz. 17.00 

Audiofeels na walentynki

WERONIKA BULICZ

Do słuchania

Do oglądania

„Trzy dżdżownice wychodzą na asfalt” – 
to spektakl opowiadający o współczesnej 
polskiej codzienności i polityce. Przed-
stawia ją w krzywym zwierciadle, dzięki 
swoistemu poczuciu humoru Stanisława 
Tyma. Przedstawienie składa się z kilkuna-
stu scenek, podczas których aktorzy wyko-
nują skecze, śpiewają i prowadzą monologi. 
Akompaniować będzie im na fortepianie Jerzy Derfel. Obok legendy 
polskiej komedii, Stanisława Tyma, zobaczymy Krystynę Podleską. 

Teatr Polski, 17, 18 lutego, godz. 18.00 i 20.30

O trzech dżdżownicach

Teatr Kana zaprasza na spektakl na pod-
stawie zbioru opowiadań „13 bajek z kró-
lestwa Lailonii dla dużych i małych oraz 
inne bajki” Leszka Kołakowskiego. „Tu na 
ziemi nie ma sukcesu. Oczywiście są ludzie 
sławni. Jednak mimo wszystko bym utrzy-
mywał, że wszyscy jesteśmy nieudaczni-
kami” –  przewrotnie pisze fi lozof. Czy to 
oznacza, że nie ma sensu walczyć o szczęście i że nie mamy szans 
na wygraną z własnym losem? Na te pytania stara się odpowiedzieć 
zespół Kany. 

Teatr Kana, 19, 20, 26, 27 lutego, godz. 20.00

„Lailonia” w Kanie
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Popularny kabaret z Teatru Polskiego 
postanowił w tym roku hucznie obejść 
swoje 13. urodziny. Z tej okazji w Szczeci-
nie wystąpią przyjaciele kabaretu – pierw-
szego wieczora Jacek Wójcicki, drugi uro-
czysty wieczór to Jerzy Gruza, trzeci zaś 
uświetni Grupa MoCarta. Wspomniany 
już spektakl „Trzy dżdżownice...” ma także 
świąteczny charakter. Podczas wszystkich (aż trzech!) dni urodzin 
Czarnego Kota Rudego na scenie pojawiać się będą artyści związani 
z kabaretem, Stanisław Tym, Artur Andrus,Andrzej Poniedzielski. 

Teatr Polski, 19-21 lutego, godz. 19.00

Czarny Kot Rudy świętuje

REKLAMA

Pełna pomyłek i zaskakujących zwro-
tów akcji komedia miłosno – kryminalna 
autorstwa Cezarego Harasimowicza. Spryt 
miesza się w niej z naiwnością, a pożądanie 
z nienawiścią. Wartka akcja, inteligentne 
dialogi i nieprzewidywalność kolejnych 
wydarzeń to główne zalety sztuki. Oglą-
dając ją będziemy świadkami odwiecznej 
walki płci, gdzie każda ze stron chce udowodnić swoją wyższość. Jak 
zakończy się historia obcych sobie osób, które połączyła miłość....do 
brylantów? Zaprasza Agencja Artystyczna Brand House, występują 
Grażyna Wolszczak i Piotr Gąsowski.

Teatr Współczesny, 22 lutego, godz. 17.30 i 20.00

Nigdy się nie zakocham

W hali Międzynarodowych Targów 
Szczecińskich odbędą się jubileuszowe XV 
Zachodniopomorskie Targi Nieruchomo-
ści i Inwestycji, podczas których zobaczy-
my około 90 wystawców. W trakcie targów, 
wśród licznych atrakcji, zaplanowano kon-
ferencję „Spowolnienie gospodarcze a ry-
nek nieruchomości”, w której uczestniczyć 
będą przedstawiciele władz miasta, województwa i Ministerstwa In-
frastruktury. Patronat na nad konferencją objął Prezydent Szczecina 
Piotr Krzystek oraz Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. 
Waldemar Tarczyński.

MTS, ul. Struga 6-8, 6-7 marca

Nieruchomości w Szczecinie

„Ojciec Polski” z Rafałem Rutkowskim 
w roli głównej. Aktor zabierze nas w po-
dróż do wnętrza... ojcostwa! Będzie to 
kolejna odsłona znanej już formuły stan-
d-up comedy, czarnego humoru, prowo-
kacji i doskonałego warsztatu aktorskiego 
Rutkowskiego. Niezapomniane doznania: 
poród na żywo. Cała prawda o seksie mał-
żeńskim. Zachowania godowe u zwierząt. Jak podrywać „na ojca” na 
placu zabaw? Jak nakłonić żonę do drugiego dziecka? Tylko dla wi-
dzów o mocnych nerwach i zdrowych przeponach. Show dla wszyst-
kich ojców. A zwłaszcza ich matek. Zaprasza Brand House.

Teatr Lalek Pleciuga, 15 marca, godz. 17.30 i 20.00

One-man show Rutkowskiego

Agencja Mango Models organizuje 
casting dla wszystkich chętnych do za-
istnienia w branży modowej lub telewi-
zyjnej. Organizatorzy szukają dziewczyn 
i chłopaków o nieprzeciętnej osobowości 
i wyglądzie w wieku 14-19 lat. Nie może 
zabraknąć im odwagi i przebojowości. 
To niepowtarzalna okazja, by rozpocząć 
przygodę z show-biznesem.

Hotel Focus, 13 lutego, godz. 11.00-14.00

Mango Models

W tym roku po raz dziesiąty odbędzie 
się wiosenna edycja Weekendu Mody. Po-
nad 700 zaproszonych gości, podziwiać 
będzie kolekcje projektantów z całej Polski 
oraz pokazy najlepszych fi rm odzieżowych. 
Podczas imprezy odbędzie się Ogólnopol-
ski Konkurs dla młodych projektantów 
mody Gryf Fashion Show a także konkurs 
dla modelek Gryf Fashion Show Models. 

Hala Mercedes Mojsiuk, 6 marca

Week&Mody

Do spotkania
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Gadżeciarze
Byłem niedawno na nartach w austriac-

kim Tyrolu. Miejsce to nie tylko wspaniałe 
do uprawiania ukochanego narciarstwa, ale 
pozwalające także na wiele socjologicznych 
obserwacji.

Krzysztof Bobala

Współwłaściciel agencji re-

klamowej „BONO”, organizator 

turnieju Pekao Open, wielki mi-

łośnik tenisa i innych sportów 

rakietowych

O bserwacji dotyczących gadżeciarzy 
i szpanerów, czyli badania zależ-
ności umiejętności jazdy na nar-
tach od posiadanego stroju sporto-
wego. Tak naprawdę tego rodzaju 

doświadczenia można prowadzić także bada-
jąc inne sporty, jak choćby golf czy tenis, ale 
w końcu mamy teraz zimę, więc skupmy się 
na sportach zimowych. Jadąc kilkanaście mi-
nut w gondoli, można albo podziwiać urodę 
jadących z nami narciarek, tak często niestety 
ukrytą pod czapkami, w kaskach i za goglami, 
albo przyglądać się strojom jadących z nami 
amatorów białego szaleństwa praktycznie 
z całej Europy. To „coś” rzuca się w oczy od 
razu. Ten pan po prawej i jego kolega (sądząc 
po niemożliwości zrozumienia jakiegokol-
wiek słowa w języku, w którym rozmawiają, 
to chyba Holendrzy) przyjechali tutaj pojeź-
dzić. Ubrani wygodnie i luzacko, w dobrane 
kolorystycznie markowe ciuchy, ale chyba nie 

z tegorocznych kolek-
cji, proponowanych 
przez niezliczone fi r-
my nastawione wła-
śnie na zimową, czy 
jak to w tej chwili 
ładnie brzmi – outdo-
orową odzież. Jeden 
na nartach, drugi ze 
snowboardem, w bu-
tach na których widać 
ślady walki ze nar-
ciarskimi stokami i to 
nie tylko w tym roku. 
Obok mnie siedzi 

para. No, tutaj ze zrozumieniem o czym mó-
wią jest już dużo łatwiej, bo w końcu jestem 
z tego pokolenia, które przez kilka lat 
zarówno podstawówki jak i liceum poznawa-
ło tajniki języka naszych wschodnich sąsia-
dów. Ona ładna blondynka w srebrnej kurtce 
Spydera (w Intersporcie w Brixen wisiała na 
wieszaku za 960 euro) z puszką Red Bulla, 
on potężne chłopisko w kurtce i spodniach 

w  pepitkę (stylizowane na ubranie garnitu-
rowe) z logo Prady na dumnie wypiętej piersi. 
Buty lśnią nowością (oczywiście tegoroczny 
model). No i te narty. Spitfi re z linii Nordi-
ca Doberman, model zawodniczy, o którym 
marzy kilku moich doskonale jeżdżących 
kolegów. Niezwykle twarde, niesamowicie 
wymagające, niewybaczające błędów, no 
i oczywiście bardzo drogie. Efekt osiągnięty. 
Myślę sobie – niezły „kozak” z tego Rosjanina. 
W kącie siedzi jeszcze starsza pani. 
Wchodząc do gondoli, przywitała nas 
słowami „Grüss Gott”, a więc pewnie jest 
stąd, z Tyrolu. Na oko ma około siedem-
dziesiąt lat i ciągle piękną twarz, cho-
ciaż pooraną już babcinymi zmarszczka-
mi. Ubrana w krótką ortalionową kurtkę, 
która pamięta poprzedni wiek. No i te wią-
zania przy nartach. Chyba nie odważył-
bym się zjechać w nich z jakiejkolwiek góry. 
Ta miła uśmiechnięta kobieta przez całą 
naszą podróż gondolą malutkim nożykiem 
kroiła plasterki jakiegoś lokalnego sera, 
którymi częstowała wszystkich jadących 
do góry. No i wreszcie stacja końcowa. 
Wagonik zwalnia, drzwi otwierają się 
automatycznie. Każdy łapie za swoje narty. 
Próbuję pomóc starszej pani, ale ona 
wręcz się obrusza, mówiąc, że da radę. 
Po czym zapina się w te przedpotopowe 
wiązania i rozpoczyna swój spokojny zjazd. 
Może to nie szybkość z zawodów FIS-owskich, 
ale wierzcie mi, że techniki jazdy niejeden 
by jej pozazdrościł. Zakładam narty, mija-
ją mnie Holendrzy z którymi przed chwi-
lą wjeżdżałem. Nieźle jeżdżą. Rozglądam 
się za mapką tras i spostrzegam moją parę 
z gondoli. Majestatycznie, lśniąc w słońcu, 
z nartami na ramionach idą w górę w kierun-
ku schroniska z restauracją. Ciągle nie wiem, 
czy przypadkiem nie byli supernarciarzami. 
Niestety, na stoku już ich nie spotkałem. 
A szkoda, bo chętnie bym zobaczył, jak się jeź-
dzi na takich „odlotowych” nartach.

Krzysztof Bobala
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olory strojów Pogoni 
Szczecin zawsze były 
związane z barwami 

miasta, dlatego przez wiele lat 
portowcy występowali w czer-
wono-granatowych pasiastych 
koszulkach. Niemniej starsi 
kibice pamiętają na pewno, że 
portowcy grali też w strojach 
czerwono-białych, błękitno-
czarnych, a nawet… żółtych! 

Piłkarzy Pogoni ubierało już 
wiele fi rm, wśród nich Uhlsport, 
Puma, Adidas, Lotto, Zina, 
Hummel czy aktualnie Nike. 

Niezbędny ekwipunek piłka-

Piłkarskie stroje „od kuchni”

Kiedyś piłkarski strój miał jedno zadanie: odróżniać się od stroju przeciwnika i „trzymać się” na zawodniku przez 90 minut. Te czasy minęły. 
Piłkarskie stroje dziś również podlegają trendom mody a stosowane materiały mają pomagać piłkarzom w efektywnej grze.

KONRAD CZARNECKI

rza wychodzącego na murawę 
stadionu przy Twardowskiego to 
koszulka, spodenki, getry, pod 
którymi znajdują się ochrania-
cze, mające zapobiec urazom, 
i odpowiednie obuwie. To strój 
stricte meczowy. Oprócz niego 
portowcy mają też inne części 
garderoby z emblematem klubu: 
dresy wyjściowe i treningowe, 
zestawy treningowe, kurtki prze-
ciwdeszczowe i zimowe, czapki 
i rękawiczki. 

– Jeśli była okazja i ktoś nam 
chciał sprezentować stroje, by-
liśmy zawsze bardzo wdzięczni 

– wspomina Andrzej Rynkie-
wicz, niegdyś dyrektor Pogoni 
Szczecin. 

Swego czasu Pogoń występo-
wała w strojach, które dostała od 
włoskiej fi rmy Casucci. – Było 
to wtedy, gdy Pogoń zdobyła 
3. miejsce w lidze i grała w Pu-
charze UEFA – wspomina An-
drzej Rynkiewicz. Wszystkie ze-
społy występujące w pucharach, 
czyli Pogoń Szczecin, Górnik 
Zabrze, GKS Katowice i Śląsk 
Wrocław dostały stroje Pumy 
z logiem Casucci – włoskiej 
fi rmy produkującej dżinsy. 

– Pamiętam, jak we czterech sze-
fów sekcji jechaliśmy do Pumy 
po odbiór strojów – wspomina 
były dyrektor Pogoni. 

Zdarzało się także, że pomocą 
w zdobyciu strojów służyli spon-
sorzy klubu, jak Polska Żegluga 
Morska, która w 1981 roku za-
mówiła stroje dla piłkarzy i ko-
szykarzy Pogoni. – Dostaliśmy 
komplety meczowe, torby i dre-
sy – mówi Andrzej Rynkiewicz. 
– Kosmetyczkę mam do dziś – 
wspomina ze śmiechem. 

Marzeniem Andrzeja Rynkie-
wicza, które udało się zrealizo-

K

Sezon 1979/1980 Sezon 1984/1985

Sezon 1993/1994Sezon 1990/1991
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Tekstem o strojach rozpo-
czynamy cykl poświęcony 
Pogoni Szczecin. Począw-
szy od lutego w kolejnych 
miesiącach będą poja-
wiać się najnowsze wieści 
o zawodnikach Dumy Po-
morza! Nie będą to jednak 
informacje sportowe. Na 
łamach „Prestiżu” znajdą 
Państwo ciekawostki opi-
sujące funkcjonowanie klu-
bu „od kuchni”, prywatne 
życie piłkarzy oraz przed-
stawiające historię Pogoni.

wać, było to, by wszystkie druży-
ny Pogoni – zarówno pierwszy 
zespół, jak i rezerwy, juniorzy 
i trampkarze – miały takie same 
stroje. – Pamiętam, jak jeździli-
śmy z Pogonią na turnieje halo-
we do Niemiec. Drużyna tramp-
karzy Borussii Dortmund miała 
takie same stroje jak pierwszy 
zespół – mówi były dyrektor 
szczecińskiego klubu. W poło-
wie lat dziewięćdziesiątych po 
raz pierwszy Pogoń pokusiła się 
o stroje z napisem „Portowcy”. 
Wtedy też przy pomocy państwa 
Kobylańskich udało się spełnić 
marzenie Andrzeja Rynkiewicza 
– wszystkie zespoły Pogoni mia-
ły takie same stroje.   

Decyzję o tym, w jakich stro-
jach zagrają piłkarze Pogoni 
w kolejnych sezonach, podej-
muje zarząd klubu wspólnie 
z członkami sztabu szkolenio-
wego, czyli trenerami. Istotny 
jest też głos piłkarzy. To, na co 
kładzie się nacisk przy wyborze 
konkretnego zestawu strojów, 
to przede wszystkim zgodność 
z barwami klubowymi. Oprócz 
tego zwraca się uwagę na inne 
istotne cechy strojów. – Koszulki 
meczowe muszą „oddychać” – 
mówi Daniel Trzepacz z redak-
cji portalu pogonszczecin.info 
i zapewnia, że nie da się wymie-
nić wszystkich wymagań, jakie 
stawia się strojom piłkarskim. 
– Przede wszystkim to piłkarze 
muszą się dobrze czuć w danym 
stroju – zaznacza. 

Wygląda na to, że nowe stroje 
spełniają wymagania piłkarzy. 
Pomocnik Pogoni Piotr Petasz 
bardzo chwali nowe komplety 
strojów portowców. – Są zrobio-
ne z materiału dobrego gatunku 

– mówi. I zaraz dodaje: – Dobrze 
się w nich gra. 

Z kolei projektantka ze szcze-
cińskiej Fanfaronady Daria 
Salamon jest zdania, że  roz-
mieszczenie kolorystyki oraz 
wszystkich logo na nowych 
koszulkach Pogoni mogłoby 
bardziej harmonizować ze sobą. 
– Strój jest ważnym elementem 
wizerunku drużyny i nie powin-
no się oszczędzać na dobrym 
projekcie – twierdzi szczecińska 
projektantka.

Póki co portowcy nie mają 
strojów projektowanych na 
zamówienie. Kto wie, może 
w przyszłości piłkarze Pogoni 
doczekają się takich zaprojek-
towanych specjalnie dla nich… 
Dziś jest to praktyką najlepszych 
światowych drużyn. W unikal-
nych strojach grają zawodnicy 
FC Barcelona, Chelsea Londyn 
czy Manchesteru United.  

W praktyce stroje dla por-
towców wybiera się z katalogu. 
Aktualnie piłkarze Pogoni grają 
w strojach fi rmy Nike, łudzą-
co podobnych do tych, których 
używali piłkarze FC Barcelona 
w ubiegłym sezonie. – Faktycz-
nie, zdarzały się porównania Po-
goni i FC Barcelona jeśli chodzi 
o stroje – zauważa Daniel Trze-
pacz z pogonszczecin.info. 

Portowcy używają czterech 
kompletów strojów meczowych. 
Dwa komplety są granatowo-
bordowe (z krótkim i długim 
rękawem), pozostałe dwa – bia-
łe. W bordowo-granatowych pił-
karze Pogoni grają w Szczecinie, 
białe są zarezerwowane na me-
cze wyjazdowe. 

Piłkarze często zbierają ko-
szulki wymienione po meczach 

z zawodnikami innych klubów. 
Takim kolekcjonerem koszulek 
jest Piotr Petasz. – Mam koszul-
ki z turniejów, chociażby trykot 
Marka Saganowskiego z Beach 
Soccer – mówi. Niemniej naj-
cenniejszą koszulką w kolekcji 
Piotra Petasza jest ta wymienio-
na z piłkarzem Panathinaikosu 
Ateny Iliasem Kotsiosem. 

Ze strojami czasem wiążą się 
ciekawe historie. Czasem przy-
kre, jak Bartosza Karwana, który 
grając w Hercie Berlin, w szatni, 
tuż przed meczem, zorientował 
się, że nie zabrał ze sobą stroju. 
Niemieccy dziennikarze długo 
się z niego naśmiewali… 

Zdarzają się też inne ciekawe 
historie. – Kilka lat temu por-
towcy grali z Pucharze Intertoto 
z czeską Sigmą Ołomuniec – 
opowiada Daniel Trzepacz. – Na 
miejscu okazało się, że sędziemu 
nie odpowiadają rozmiary logo-
sów sponsorów na koszulkach 
piłkarzy Pogoni. Nawet takie, 
zdawałoby się, detale, jak roz-
miary logotypów sponsorów na 
koszulkach, są regulowane przez 
odpowiednie przepisy! Finalnie 
portowcy zagrali w Ołomuńcu 
w… zestawie rezerwowych stro-
jów swoich rywali!    ■

koszulka, 
pod nią może być 

jeszcze jedna 
z tkaniny „oddychającej”

spodenki

getry,
a pod nimi 
ochraniacze

buty,
tzw. „korki”

Sezon 1997/1998

Sezon 2002/2003

Sezon 2000/2001 Sezon 2001/2002
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Zima w nowej odsłonie
Czy zimowy urlop bez wyjazdu w Alpy może być udany? Chyba nie, bo tygodniowy wypad na narty w prawdziwe góry przysłuży się każdemu. 

Ale urlop na miejscu wcale nie musi być stracony, bo sporty zimowe z powodzeniem można uprawiać w Szczecinie 
– także te bardziej ekstremalne. A tegoroczna zima temu sprzyja. 

Biegi narciarskie

Gdy największe triumfy 
święcił Adam Małysz, Polacy 
zakochali się w skokach nar-
ciarskich, uznając je prawie za 
sport narodowy. I tyle, bo nikt 
nie słyszał o skoczkach amato-
rach. Teraz, gdy coraz większe 
sukcesy odnosi Justyna Ko-
walczyk, nart biegowych może 
spróbować niemal każdy. 

Jazda na nartach biegowych 
wymaga opanowania zupełnie 
innej techniki niż ma to miejsce 
w przypadku klasycznego nar-
ciarstwa zjazdowego. Wystarczy 
jednak trochę ćwiczeń, najlepiej 
z instruktorem, by opanować 
tę umiejętność i bardzo szybko 
można zacząć biegać. 

Na początek warto wybrać 
cienkie, proste narty, które zde-
cydowanie ułatwiają sprawną 
jazdę, oraz wygodne miękkie 
buty. Ogromną zaletą takich 
nart jest to, że nie trzeba nawet 
wyjeżdżać z miasta, by móc ak-
tywnie wypoczywać na świeżym 
powietrzu. Gdy wystarczająco 
długo leży śnieg, Szczecin ze 
swoimi parkami, Puszczą Bu-
kową czy Laskiem Arkońskim 
staje się dla biegówek miejscem 
idealnym. Po takim treningu 
można już startować na trasy 
dla bardziej zaawansowanych. 
Możemy pojechać np. do Ja-
kuszyc, które w Polsce słyną 
z najlepszych tras biegowych. 
To tam co roku odbywa się Bieg 
Piastów. Niewiele dalej w Kar-
patach w okolicach Harrachova 
czy Szpindlerowego Młyna jest 
już znacznie więcej ciekawych 
tras.

– Biegówki to fajna odmia-
na dla tych, którzy długo już 
zjeżdżają na nartach – mówi 
Maciej, który stawiał w Jakuszy-
cach pierwsze kroki na nartach 
biegowych. – To rozrywka dla 

WERONIKA BULICZ

całej rodziny, więc wolny czas 
możemy śmiało aktywnie spę-
dzać razem.

Plusem jest to, że dostaniemy 
się tam dość szybko niemiecką 
autostradą. Dodatkowo przy 
dobrych warunkach możemy 
biegówki zmieniać na narty 
zjazdowe, wedle uznania. 

Latawiec na śniegu?

Okazuje się, że fani kitesurfi n-
gu, czyli pływania i wykonywa-
nia ewolucji na desce przytwier-
dzonej do latawca, nie muszą 
wcale zarzucać swojego hobby 
na czas zimy. Wręcz przeciwnie! 
Duży mróz i zamarznięte jezio-
ra pozwalają na ekstremalną zi-
mową wersję tego sportu.

Snowkite, bo o nim mowa, 
jest stosunkowo nowym po-
mysłem na białe szaleństwo. 
To właściwie wariacja na temat 
jazdy na nartach czy snowbo-
ardzie połączonych z latawcem. 
Po prostu wpinamy sprzęt, 
łapiemy drążek do sterowa-
nia latawcem – tzw. bar – i już 
możemy mknąć z niesamowitą 
prędkością. I ten sport nie ma 
szczególnych wymagań jeśli 
chodzi o miejsce. Wystarczy 
duża otwarta przestrzeń pokry-
ta śniegiem lub lodem, czyli np. 
łąka lub zamarznięte jezioro. 
No i oczywiście wiatr.

– Bardzo ważne jest pamię-
tanie o bezpieczeństwie – mówi 
Natalia, która uprawia ten sport 
w Szczecinie. – Trzeba zwracać 
uwagę na to, by nie uprawiać 
snowkite w pobliżu przeszkód: 
płotów, linii wysokiego napię-
cia, itp. Bardzo łatwo zrobić so-
bie krzywdę. 

Dlatego na początku warto 
skorzystać z porad instruktora. 
To sport ekstremalny, a więc wy-
magający szczególnych umie-
jętności. Jeśli chodzi o sprzęt, 



Sport
na iceboardach Polacy są w ści-
słej światowej czołówce. To jed-
nak nie jest sport dla amatorów.

Aktywny wypoczynek na 
świeżym powietrzu to w zimie 
prawdziwy zastrzyk pozytyw-
nej energii. Warto, byśmy także 
w mieście, w weekendy czy po 
pracy, pamiętali, że podejmo-
wanie nowych wyzwań da nam 
mnóstwo satysfakcji i pozwoli 
nie tracić formy wypracowanej 
w ciągu lata.    ■

ILE TO KOSZTUJE?

Narciarstwo biegowe:
Sprzęt do jazdy 
rekreacyjnej 
/ NordicCrusing:
- narty: 330-600 zł
- buty: ok. 300 zł
- kije: ok 100 zł

Snowkiting:
zestaw snowboard + wią-
zania + buty: od 1000 zł
zestaw narty + wiązania 
+ buty: od 1000 zł
ceny latawców kształtują 
się od 2500 zł w górę

to polecane są narty freestyle-
’owe, czyli wygięte do góry na 
obu końcach. Deskę natomiast 
warto wybrać symetryczną. Do 
tego potrzebny jest latawiec, 
bar z systemem bezpieczeństwa 
i specjalna uprząż. W Szczeci-
nie amatorzy takiej rozrywki 
spotykają się m.in. w Aeroklu-
bie Szczecińskim.

Iceboard na Dąbskim

Sezon windsurfi ngowy daw-
no za nami, a na Jeziorze Dąb-
skim od jakiegoś czasu widać 
charakterystyczne trójkątne 
żagle. Na zamarzniętej tafl i je-
ziora trenują młodzi zawodni-
cy ze Szczecińskiego Centrum 
Żeglarskiego. Jeżdżą na przy-
stosowanych do ślizgania się 
po lodzie iceboardach, do któ-
rych przymocowane są żagle 
zwykle służące do pływania na 
deskach. O tej porze roku, gdy 
woda jest zamarznięta, wind-
surferzy mogą doskonalić swoje 
umiejętności i próbować czegoś 
nowego. Aura, jaka panuje zimą 
w Polsce, im sprzyja – w jeździe 

REKLAMA
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kolegami więc było to spotkanie 
towarzyskie, ale nie wykluczam, 
że w przyszłości podejmiemy 
jakąś formę współpracy pomię-
dzy klubami. Uważnie obserwu-
ję poczynania Pogoni. Uważam, 
że idzie to wszystko w dobrym 
kierunku, co bardzo mnie cie-
szy. Dla mnie Pogoń to tradycja, 
to stadion, kibice, herb. I zawsze 
będę jej kibicował. 

– Zmieniamy temat. Trwa 
karnawał. Czy wykorzystujesz 
swoje nowo nabyte taneczne 
umiejętności?

– Nadal nie jestem królem 
parkietu (śmiech)! Czasem 
zdarza mi się potańczyć, ale na 
domowych imprezach w gronie 
przyjaciół.

– A jak „Taniec z gwiazda-
mi” wpłynął na Twoją karierę? 
Posypały się propozycje?

– Owszem, pojawiły się 
z dwóch stacji telewizyjnych, ale 
na razie pochłaniają mnie obo-
wiązki w klubie i nie mam czasu 
na więcej. Niewykluczone, że 
w przyszłości będę współpraco-
wać z mediami. 

– Słyszałam ostatnio, że 
chcesz produkować swoją linię 
odzieży?

– Nie (śmiech). To kolejny 
wymysł plotkarskich pism.

– Widzę, że na dobre zado-
mowiłeś się w Warszawie. 

– Tak, kupiłem tam aparta-
ment i zamierzam zostać dłuższy 
czas.

– Z kariery politycznej cał-
kowicie rezygnujesz? 

–  Zdecydowanie tak, daję 
sobie z polityką spokój. I nie 
chcę wracać do mojej przygody 
z zachodniopomorskim sejmi-
kiem.     ■ 

restiż”: Jak ocenisz 
miniony rok? 

Radosław Majdan: 
To był bardzo ciekawy czas. Jeże-
li chodzi o „Taniec z gwiazdami”, 
przyznam, że długo zastanawia-
łem się nad tą propozycją. Po-
wiedzmy szczerze – nie jestem 
królem parkietu. Pamiętam, że 
na pierwszych zajęciach towa-
rzyszył mi ogromny stres, jak się 
jednak okazało bardzo twórczy. 
Zdarzało się, że podczas tańca 
zapominałem kroków, ale za-
wsze jakoś wychodziłem z tego 
obronną ręką. Bardzo pomagała 
mi Iza Janachowska, która jest 
świetnym instruktorem. Zdarza-
ło się, że trenowaliśmy z Izą po 
sześć godzin dziennie, a przecież 
miałem jeszcze zajęcia w klubie. 

Przy okazji zmieniło się po-
dejście do mnie prasy brukowej 
czy różnych portali. Było wcze-
śniej w nich sporo złośliwości, 
nieprawdziwych informacji, 
a po programie to podejście się 
zmieniło. Konkurs był napraw-
dę fajną przygodą, wyniosłem 
z niego dużo pozytywnej ener-
gii. 

– No i na koniec roku – no-
minacja w Polonii.

– To dla mnie ogromne wy-
różnienie. Na razie współpra-
cuję z bardziej doświadczonym 
Tadeuszem Fajferem. Pozosta-
nę też bramkarzem Polonii, bo 
kontrakt obowiązuje mnie do 
końca czerwca. Cieszę się, że 
trener Jose Maria Bakero (znany 
były piłkarz Barcelony – przyp. 
red.) zaakceptował wybór pre-
zesów, ale powiedział mi, że chce 
bym solidnie trenował i był go-
towy do gry. Takie stanowisko 
nowego szkoleniowca też było 

Majdan 
na dobre w Warszawie

Miniony rok przyniósł Radosławowi Majdanowi wiele zmian. Przed nim duże wyzwanie – funkcja dyrektora sportowego Polonii Warszawa, 
a za nim świetny występ w „Tańcu z gwiazdami” . „Prestiżowi” opowiadał o swoim życiu w Warszawie i najbliższych planach.

dla mnie bardzo miłe. Teraz na-
wet czerpię większą radość z gry, 
bo mam świadomość, że koniec 
grania zbliża się, więc jest nutka 
refl eksji, że najważniejsza pasja 
dobiega do mety. 

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

P
– Ostatnio odwiedziłeś swój 

macierzysty klub Pogoń Szcze-
cin. Było to spotkanie senty-
mentalne czy rozmawialiście 
o możliwości współpracy?

– Właściciele klubu są moimi 

FOTO: ARCHIWUM RADOSŁAW MAJDAN
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ielonarodowy Korpus Północno-Wschodni, stacjo-
nujący w Szczecinie, od grudnia ma nowego dowód-
cę. Generał Reiner Korff  skorzystał z noworocznej 

okazji, aby zaprosić przedstawicieli polskich i niemieckich 
mediów na czwartkowy (!) obiad. Spotkanie miało służyć wza-
jemnemu poznaniu i nawiązaniu owocnej współpracy na czas, 
który generał Korff  spędzi na stanowisku dowódcy Korpusu 
z kwaterą główną w Szczecinie. Obiad odbył się w Klubie Ofi -
cerów, gdzie przygotowano suto zastawione szwedzkie stoły. 
Już podczas posiłku w kuluarach toczyły się pierwsze rozmowy 
między ludźmi mediów i dowództwem jednostki. Spotkanie 
było świetną okazją nawiązania kontaktu, a zwieńczone było 
niespodziewaną dekoracją polskich żołnierzy odznaczeniami 
Bundheswery. Wiadomość o uhonorowaniu naszych żołnierzy 
przez Niemców przyszła tego samego dnia.       wb
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W

Medialny obiad w Korpusie
ertyfi katy Solidna Firma 2009 rozdane. Spośród trzystu 
fi rm ubiegających się o laur rzetelności wybrano osiem 
przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego 

i pięć z lubuskiego. Na spotkanie w hotelu Atrium oprócz laureatów 
stawili się goście ze szczecińskiego i lubuskiego magistratu. Po uro-
czystym spotkaniu wszyscy mieli okazję podzielić się emocjami przy 
kawowym bufecie.             dp

C
Solidna firma

zczecińscy entuzjaści 
marki Kia mają po-
wody do zadowolenia. 

Właśnie otwarto największy sa-
lon w naszym województwie. In-
auguracja odbyła się w prawdzi-
wie karnawałowym stylu – były 
tańce, piękne hostessy i tancerki 
oraz barek zaopatrzony w zna-
komite trunki. Podczas uroczy-
stego otwarcia zaprezentowane 

S

Kia zamieszkała na Struga
zostały po raz pierwszy w Polsce 
dwa nowe modele: Kia Venga 
oraz muskularny SUV Kia So-
rento. Goście honorowi: Klaudia 
Podkalicka, mistrzyni Kia Pican-
to Cup, a jednocześnie ekspertka 
„Prestiżu“, oraz Dariusz Kle-
packi, uczestnik zawodów KIA 
Soul Surfi ng Cup, opowiadali 
o swoich doświadczeniach jakie 
zdobyli z marką Kia.               imj
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Od prawej: starszy chorąży Jacek Kuchlewski, kapitan Zbigniew Brzęczek, 
podpułkownik Maciej Gałązka oraz generał broni Rainer Korff  
(Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego) 

Laureaci Programu Gospodarczo Konsumenckiego-Solidne Firmy 2009 
z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego

Piotr Kossakowski, sekretarz 
Kapituły Programu Solidna Firma

Przedstawiciele KIA MOTORS POLSKA, od lewej: 
Radosław Wankiewicz, Krzysztof Bielski, Bartosz MalinowskiUroczyste przecięcie wstęgi

Bartosz Klepacki uczestnik 
zawodów KIA Soul Surfi ng Cup

Prezesi POLMOTOR, od lewej Dariusz Olkiewicz i Jan Przepłata  

Klaudia Podkalicka opowiada o swoich osiągnięciach w KIA PICANTO CUP 

Zbigniew Zalewski, dyrektor 
Oddziału ZUS w Szczecinie
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dy za oknami trzaskał mróz, hotel Focus ocieplał atmosferę 
śródziemnomorskim spotkaniem noworocznym. Podczas 
największych mrozów współpracownicy i zaprzyjaźnie-

ni goście degustowali wymyślne drinki. Kolorowe jak rajskie ptaki, 
przyozdobione egzotycznymi owocami, idealnie pasowały do przy-
gotowanych dań. Atrakcją wieczoru był pokaz gotowania na żywo. 
Główne danie to dorsz w pomidorach. Do tego roladki, owoce morza 
i dużo soczystych owoców. Jak na prawdziwej plaży.          dp

Jak na rajskiej plaży

G
otary Club Szczecin Multinational zorganizował w Szcze-
cinie wykład niemieckiej profesor Ingelore Welpe, autory-
tetu w dziedzinie psychologii i antropologii oraz gender. 

Wykład pt. „Emocje jako podstawa podejmowania decyzji i skutecz-
ności w prowadzeniu fi rmy. Efektywne kierowanie emocjami własny-
mi i innych” zgromadził bardzo zróżnicowaną publiczność – od dy-
rektorów szkół, biznesmenów, przez samorządowców, po studentów 
szczecińskich uczelni. Prof. Welpe zwróciła uwagę na tzw. inteligencję 
emocjonalną, która jest niezbędna w kierowaniu wszelkimi instytu-
cjami, w których najważniejsi są ludzie. Po wykładzie przyszedł czas 
na rozmowy kuluarowe, które odbyły się przy smakołykach przygo-
towanych przez RC i Radisson SAS.           wb

O emocjach w biznesie
R

a mapie Szczecinie pojawiło się kolejne miejsce skupiające 
specjalistów z zakresu medycyny estetycznej, dermatolo-
gii i kosmetologii. „Prestiż” był uczestnikiem uroczystego 

otwarcia Laser Clinic i razem z pozostałymi zaprzyjaźnionymi oso-
bami zwiedzał eleganckie dwa piętra kliniki. Marmurowe schody, 
piękne obrazy na ścianach i lustra w bogato rzeźbionych ramach po-
wodują, że każdy czuje się tam wyjątkowo i dostojnie.         dp

Elegancka klinika
N
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Publiczność szczecińska przybyła na wykładLech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie

Prof. Ingelore Welpe i Edward Orłowski z RC Szczecin Multinational, organizator spotkania

Od lewej: W. Puzyna, M. Chosia, M. Mikołajczyk, 
M. Ryżyńska, A. Królicki, S. Kulesza, M. Niedzielska, 
T. Kochanowski, K. Turek-Urasińska, M. Kiedrowicz

Od lewej:  K. Turek-Urasińska, E. Sawka, I. Drążkiewicz, S. Kulesza, M. Kiedrowicz, R. Kiedrowicz
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rtystyczna biżuteria, 
drewniane anioły, 
a nawet książki to 

wszystko można znaleźć w no-
wym miejscu jakim jest Galeria 
Merkava. Przytulne  wnętrze, 
które kryje wiele drobiazgów już 
od stycznia jest otwarte na  Pod-
zamczu. Prestiż był obecny pod-
czas kameralnego otwarcia i wy-
pił  lampkę wina za pomyślność 
kolejnego kulturalnego zakątka 
w Szczecinie.                                dp
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Peter Hulshof udziela wywiadu do Polskiego Radia Szczecin

A

Kulturalny wieczór
samym centrum Belina przy Friedrichstrasse, jednej 
z głównych ulic, swoją modę pokazał szczeciński projek-
tant Michał Marczewski. Podczas tego wieczoru pierwsze 

piętro Art-Center Berlin zapełniło się przyjaciółmi projektanta nie 
tylko z Polski, ale także gośćmi z Niemiec. Szczeciński akcent w ra-
mach imprezy Berlin Fashion Week to wielkie wyróżnienie nie tylko 
dla projektanta, ale także dla fotograf Magdy Lipiejko, która czynnie 
pomagała przy pokazie. Wieczór rozpoczął się wernisażem jej zdjęć 
przygotowanych specjalnie na tę okazję. Kilka z nich możecie obej-
rzeć na str. 68.             dp

W
Nasi w Berlinie

zięki zdjęciom Petera 
Hulshofa mogliśmy 
podziwiać krajobrazy 

Nowej Zelandii, Wenezueli, Au-
stralii czy Europy. Podczas werni-
sażu w Galerii Soraya zabrał nas 
na wycieczkę niemal po całym 

owa siedziba Teatru La-
lek Pleciuga działa już 
od ponad pół roku, ale 

do tej pory nie miała swojej kafejki. 
W nowym miejscu teatr lalek nie 
dysponuje już zwykłym bufetem, 
ale elegancką kawiarnią. Uroczyste 
otwarcie Cafe Pleciuga, miało im-
prezowy charakter – nic dziwnego, 
Marek Walburg, wieloletni zawod-

D N

W obiektywie globtrotera Cafe Pleciuga otwiera podwoje
świecie. Natura w jego obiek-
tywie przyciągnęła na wystawę 
śmietankę szczecińskich foto-
grafów. Była to idealna okazja, 
by oprócz wymiany zawodowych 
poglądów spotkać się towarzysko 
przy lampce wina.                   dp

nik Pogoni i jego partnerka Anna, 
właściciele kawiarni, zaprosili 
pierwszych gości w sobotni wie-
czór. W spotkaniu uczestniczy-
li aktorzy i dyrektor Pleciugi, 
Zbigniew Niecikowski, a także 
liczni przyjaciele właścicieli. Go-
ście mogli skosztować dostępnych 
w kawiarni słodkości, pysznej kawy 
lub... czegoś mocniejszego.            wb

FO
TO

: D
AR

IU
SZ

 B
UC

ZY
ŃS

KI
FO

TO
: W

ŁO
DZ

IM
IE

RZ
 P

IĄ
TE

K

FO
TO

: K
ON

RA
D 

W
IE

LG
OS

ZE
W

SK
I /

 M
L 

ST
UD

IO
FO

TO
: W

ŁO
DZ

IM
IE

RZ
 P

IĄ
TE

K

Od lewej: Barbara Gocławska, 
Dorota Skrzypczak, właścicielki galerii

Na dobry początek, goście przynieśli prezenty

Od lewej: Magda Lipiejko, fotograf 
i właścicielka agencji ML Studio 
opowiada o swoich zdjęciach 
redaktor naczelnej Prestiżu 

Małgorzata Wilk i Michał Myc, fryzjerzy 
ze Studia Technicznego Keune 
ze Szczecina, uczesali modelki

Projektant Michał Marczewski po pokazie w otoczeniu modelek

Od lewej: Anna Kapturska, Robert Szych, Olgierd Moskalewicz i Marek Walburg

Dyrektor Zbigniew Niecikowski z aktorami Teatru Lalek Pleciuga
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Nowinki ślubne

J
odskoki, wymachy, głośna muzyka i pełen parkiet zmęczo-
nych, ale uśmiechniętych kobiet, a wśród nich fotorepor-
ter „Prestiżu”. Nie było to otwarcie nowego klubu nocne-

go, ale zajęcia fi tness. Tak nowy rok rozpoczęli miłośnicy aerobiku. 
Do Szczecina zjechała elita fi tnessu z Polski i Europy, a w ich gronie 
wśród najlepszych instruktorów były aż dwie szczecinianki: Mag-
dalena Prieditis i Agnieszka Bota. Choć była to pierwsza tego typu 
impreza w Szczecinie, lista uczestników zapełniła się w ciągu kilku 
pierwszych dni.              dp

Eksperci od fitnessu

P

rosto z Włoch, specjalnie z okazji otwacia nowego salonu 
Natuzzi Store, przyjechali projektanci i dyrektorzy fi rm me-
blarskich. Choć tym razem otwarcie sklepu przy ul. Stru-

ga było kameralne, właściciele salonu zapowiadają niespodziankę. 
Na przełomie maja i czerwca planowana jest uroczysta inauguracja. 
Wtedy też do sofy, foteli, lampek i niezliczonej ilości dodatków wypo-
sażenia wnętrz dołaczą włoskie kuchnie.           dp

roducent wysokiej klasy instrumentów muzycznych, fi rma 
Yamaha, zorganizowała trasę promującą najnowsze pro-
dukty marki. Do udziału w trasie i promocji instrumentów 

zaprosiła Grzegorza Turnaua i gitarzystę Jacka Królika. Trasa wiodąca 
przez 12 miast Polski skończyła się na początku lutego w Szczecinie. 
Mieliśmy okazję wysłuchać bardzo kameralnego koncertu obu panów, 
który potwierdził ich talent i poczucie humoru. Usłyszeliśmy utwory 
Turnaua – największe przeboje i te mniej znane oraz przekonaliśmy 
się o wielkim talencie Jacka Królika, którego zdolności zachwyci-
ły publiczność. Koncert gościła Galeria Trystero w kamienicy przy 
Wojciecha 1, więc artystyczna atmosfera była wszechogarniająca. wb 

Włoskie mieszkanie Turnau w galerii
P P
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Archiutti Dionisio, właściciel fi rmy Veneta Cucine, Piotr Laskowski, przedstawiciel Veneta 
Cucine w Polsce, Gianni Busetto, export sales director i główny projektant Veneta Cucine,
Józef Przybylski, właściciel fi rmy ITAL-POL, Kamil Budnicki, sprzedawca, Grzegorz Frodyma, 
sprzedawca, Izabela Przybylska, właścicielka fi rmy ITAL-POL

Gianni Busetto, export sales director i główny projektant Veneta Cucine, Piotr Laskowski, 
przedstawiciel Veneta Cucine w Polsce, Luca Carlet, export area menager Veneta Cucine, 
Józef Przybylski, właściciel fi rmy ITAL-POL, Archiutti Dionisio, właściciel fi rmy Veneta Cucine

Po kameralnym koncercie Grzegorz Turnau rozdawał autografy

Imprezę poprowadzili Monika Bochenko z radia ESKA 
i Marcin Kozłowski z magazynu „Piękny Ślub”

Zajęcia poprowadził Paweł Oracz, 
specjalista od zajęć ze stepem

ubilerzy, muzycy, wła-
ściciele salonów mody 
ślubnej i wielu innych – 

oni wszyscy opanowali w ostatnią 
niedzielę stycznia Zamek Książąt 
Pomorskich. Jak zwykle panie naj-
bardziej oblegały stoiska z sukniami 
ślubnymi, a pokaz mody, w którym 
udział wzięły najpiękniejsze szcze-
cińskie miss, szczególnie podobał 
się panom. Miss Polski 2008 Klau-
dia Ungerman nie miała chwili dla 
siebie. Niemal wszyscy chcieli zrobić 
sobie z nią zdjęcia i wziąć autograf. 
Na scenie furorę zrobił duet skrzyp-
cowo-organowy i pokazy barmań-
skie.       wb

Gwiazdą pokazów mody była Klaudia 
Ungerman, Miss Polski 2008

FO
TO

: D
AR

IU
SZ

 G
OR

AJ
SK

I



Kronika Prestiżu

86 / PRESTIŻ / LUTY 2010

ranża medialna postanowiła się w końcu zintegrować. 
Chociaż na jedną noc. Dziesiątki, a właściwie setki dzien-
nikarzy i pracowników mediów ściągnęły do Kafe Jerzy na 

coroczny bal mediów. Dziennikarzom - co jest zrozumiałe - kroku 
dzielnie dotrzymywali politycy różnych opcji. Pojawili się także biz-
nesmeni, prawnicy i urzędnicy. Atrakcją wieczoru był występ Od-
działu Zamkniętego.              br

B

Bal mediów 2010

Od lewej: Piotr Krzystek, Ireneusz 
Koszowski, radny Paweł Gzyl (PO) 
i Dariusz Wieczorek (SLD). 

Dziennikarki TVP Ewa Michalska i Monika Kwasigroch, architekt Paweł Winiecki 

Stolik „Prestiżu”, od lewej: Agata Chacińska, Ola Juras, 
Iwona Drążkiewicz i Robert Kukowka

Od lewej Krzysztof Zajdel, Aneta Łuczkowska 
(oboje Polskie Radio Szczecin), Szymon Wierciak (Tok FM) z partnerką Moną

Daniel Źródlewski (w środku) cieszył 
się ze spotkania z Anną Wachowicz 

(„Głos Szczeciński”) i Piotrem Wachowiczem 
(dyr. Biura Promocji i Informacji UM Szczecin)

Prezydenta  Szczecina Piotr Krzystek,
 Michał Stankiewicz („Prestiż”) i Mirosław Sobczyk

Od lewej : Katarzyna Komaniecka, Katarzyna Krzywiec 
(Polskie Radio Szczecin), Kinga Dołęga

Radość z powitania: 
Tomasz Ogonowski (TVN 24) 

i Paula Skalnicka-Kirpsza (z-ca red. nacz. 
„Gazety Wyborczej” w Szczecinie) Magdalena Stankiewicz (TVP Szczecin) 

Nadkomisarz Katarzyna Legan 
(Komenda Miejska Policji w Szczecinie)

Bartosz Łyżwiński (TVP) długo rozmawiał 
z tajemniczą nieznajomą, którą okazała się 

Małgorzata Rawska (Dział Reklamy TVP)

Redaktorzy szczecińskiej „Gazety Wyborczej” (od lewej) Jerzy Połowniak z żoną Urszulą, 
Jolanta Kowalewska z mężem Mariuszem oraz zastępca red. naczelnego Paula Skalnicka-Kirpsza
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Portal Stetinum: od lewej Anna Antończak, Sebastian Trzmiel, Michał Jasiński, Marta 
Czyżowicz, Paweł Domański

Od lewej: Kajetan Sayna (CSV), Monika Bąk (rzecznik ZUK), Joanna Piątek 
(Zch Police), Wioleta Zajdel (Straż Graniczna), Sławomir Zajdel („Prestiż”)

Stolik fotoreporterów znajdował się w samym centrum balu, od lewej: 
Robert Stachnik („Kurier Szczeciński”), Sławomir Borek i Jerzy Undro (PAP). 
Nad nimi Łukasz Szełemej (Polskie Radio Szczecin)

Katarzyna Wolnik-Sayna 
(Polskie Radio Szczecin)

Tomasz Chaciński („Prestiż”) i Dorota 
Krukowska (Polskie Radio Szczecin) 

Krzysztof Bąk (Radio Zet) przemawia do senatora 
Krzysztofa Zaremby i posła Arkadiusza Litwińskiego Oddział Zamknięty szalał na scenie

Marta Łaźniowska (TVP Szczecin)

Jerzy Undro (PAP)

Stolik „Prestiżu” cieszył się sporą frekwencją (w dolnym 
rzędzie od lewej) Dariusz Wieczorek, Witold Szczepkowski 

(Bank GBS), Daria Prochenka, Izabela Magiera-Jarzembek, 
(górny rząd, od lewej) Mirosław Sobczyk (Zapol), Robert Kukowka

Wojciech Kita (Aerogryf), Agata Chacińska

Radosne powitanie radnego Piotra Kęsika (tyłem) z mecenasem 
Markiem Mikołajczykiem i jego córką Ewą („Prestiż”)

Dyskusje polityczne, od lewej radni Paweł Juras 
i Piotr Kęsik oraz Michał Stankiewicz („Prestiż”)

Kadra TVP Szczecin, kierownicy produkcji (od lewej): Marta Skumiał, 
Iwona Pater, Julia Laufer oraz sekretarz programowy Beata
 Mikołajewska-Wieczorek
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zy to możliwe, że pierwsza dama polskiej satyry Mag-
dalena Samozwaniec z Kossaków już w latach 60. sto-
sowała na zmarszczki botoks, a jej siostra poetka Ma-

ria Pawlikowska- Jasnorzewska niemal została porwana przez 
handlarza żywym towarem? Takie pikantne anegdotki z życia 
słynnych sióstr opowiadał Rafał Podraza – stryjeczny wnuk 
Magdaleny a nasz redakcyjny kolega – na spotkaniu w Klubie 
XIII Muz. Pretekstem była jego dopiero co opublikowana, a już 
bijąca rekordy sprzedaży książka: „Magdalena Samozwaniec. 
Z pamiętnika niemłodej już mężatki”. Wydawało się, że spuści-
znę literacką Samozwaniec znamy w całości. Aż nagle, po kil-
kudziesięciu latach od jej śmierci, Rafał znalazł pożółkłe kart-
ki. Okazało się, że są to teksty nieznane. Dodatkową atrakcją 
spotkania, była projekcja fi lmu Ernsta Lubitscha „Sumurun” 
z Polą Negri.           imj
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C

Z życia słynnych sióstr 
jmujący głos i niezwykły urok artystki Mor Karbasi prze-
niósł pogrążonych w zimie szczecinian w zupełnie inny 
świat. Pochodząca z Maroka piosenkarka przywiozła do 

Szczecina przejmujące i piękne pieśni Żydów sefardyjskich. Występ 
Karbasi był pełen ekspresji, wykonywane pieśni uzupełniała tańcem, 
a kompozycje były mistrzowsko grane przez muzyków. Publiczność 
ucieszył też fakt, że Mor tłumaczyła słowa z języka ladino na angiel-
ski. Artystka stworzyła na scenie nadzwyczajny klimat, w który bez 
trudu wciągnęła publiczność.            wb

U
Zjawiskowa Mor

hoć górka na szczecińskiej Gubałówce do największych 
w kraju nie należy, zjechać z niej w trumnie czy wannie jest 
lekko przerażającą wizją. Zmierzyliśmy się dzielnie z tym 

zadaniem i podczas imprezy Crazy Slide, czyli Zjazd na Byle czym 
wystartowaliśmy swoim prestiżowym pojazdem. Było bardzo zimno, 
ale rozgrzewały nas gorączka rywalizacji i śmiech na widok wszyst-
kich zwariowanych pojazdów. A fantazja uczestników przerosła ocze-
kiwania. Były kosmiczne pojazdy, jeżdżące rakiety, statki pirackie, czy 
rowery na płozach. Szkoda, że kolejna impreza dopiero za rok.      dp

ierzenie i kupowa-
nie bielizny wymaga 
specjalnego klimatu. 

Wiedzą o tym właściciele no-
wego sklepu z bielizną, którzy 
po królewsku przywitali swoje 
pierwsze klientki. Na otwarcie 
specjalnie przyjechała pani Ma-
heda bieliźniany ekspert. Oprócz 
pokazu nowej kolekcji panie do-
wiedziały się jak profesjonalnie 
dobrać stanik i zobaczyły jak 
wygląda sylwetka w źle dobra-
nym biustonoszu. Spotkanie 
w pięknym buduarowym wnę-
trzu sklepu było bardzo poucza-
jące.                   dp

C M
Prestiżowa wanna Rozmowy intymne  
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Rafał Podraza z przyjemnością opowiadał pikantne 
anegdotki z życia sławnych sióstr i podpisywał książki

Jeden z najbardziej pomysłowych pojazdów
Pierwsze klientki, od lewej: Marta Petri, Iwona Macur, 
Agnieszka Marek, Anna Piasecka, Monika Samborek

Joanna Cybruch, właścicielka 
sklepu „the BOOB”

W zawodach Prestiż reprezentowały Iwona Drążkiewicz, 
szef działu reklamy i Aleksandra Juras, kierownik administracji
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od znakiem ambitnej muzyki, w wersji akustycznej i nie 
tylko, upłynął w Szczecinie styczeń, a dokładniej Akusty-
czeń. W ramach tegorocznego festiwalu w różnych miej-

scach w mieście odbyło się kilkanaście koncertów. Wystąpiły grupy 
rodzime (jak Chorzy na Odrę) oraz wywodzące się spoza Szczecina, 
bardzo znane i mniej znane. Zawsze jednak grające prawdziwą, żywą 
muzykę niezależną. Wielkimi hitami festiwalu okazały się występy 
Wojciecha Waglewskiego i Bartka Łęczyckiego, duetu Konrad Kucz 
i Gaba Kulka z projektem AntyAkustyczeń. Dużym przedsięwzię-
ciem była Gala Zakaźna – wystąpili Chorzy na Odrę z Mieszkiem 
z Grupy Operacyjnej, Bubliczki Cashubian Klezmer Band i Remi-
giusz Szuman. Podczas koncertu wykonawcy zarażali energią i pasją 
do muzyki.            wb
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ddział Okulistyki Dziecięcej kliniki na Pomorzanach wzbo-
gacił się o specjalistyczny aparat do bezdotykowego pomia-
ru ciśnienia w oku. Sprzęt wart prawie 25 tysięcy złotych 

to dar od szczecińskiego Lions Clubu Jantar. 20 tysięcy zebrano pod-
czas październikowego Balu Bursztynowego. Panie z klubu dołożyły 
resztę i pod koniec stycznia sprowadziły sprzęt z Niemiec. Dyrektor 
szpitala na Pomorzanach wręczył w podziękowaniu prezes LC Jantar 
Ewie Fundament - Karśnickiej okazały bukiet kwiatów, potem był 
tort i pierwsze badania małych pacjentów.         wb

Wsparcie dla dziecięcej okulistyki

Piemiecka marka 
Betty Barclay zawi-
tała do Szczecina. 

Nawet największe mrozy nie 
zniechęciły właścicielki do 
powitania pierwszych klien-
tów. Choć w innych sklepach 
jeszcze królowały przeceny, 
nowa kolekcja cieszyła się już 
zainteresowaniem pań.     dp

Z wizytą u Betty

N

O

Intensywny styczeń

Profesor Danuta Karczewicz i docent Ewa Tokarz-Sawińska 
prezentują członkiniom klubu działanie aparatu Dyrektor szpitala wręcza bukiet Ewie Fundament-Karśnickiej, prezes LC Jantar
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Chorzy na Odrę

Siedzą od lewej: Prezydent Lions Club Jantar Ewa Fundament-Karśnicka, profesor 
Danuta Karczewicz, docent Ewa Tokarz-Sawińska, ordynator kliniki dziecięcej. 
Stoją od lewej: członkinie LC Jantar, Ewa Nieżychowska, Jadwiga Liszka, dyrektor szpitala 
Ryszard Chmurowicz, Donata Juszczak, Lidia Szyroki, Barbara Marecka, Krystyna Jania

Właścicielka salonu Anna Michalczyk
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