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Od naczelnej

ubię zimę. Pod warunkiem, że sypie śnieg i trzyma lekki 
mróz. Bez chlapy i przeraźliwego wiatru. Zmienia się wtedy 

okolica, puch przykrywa brudne ulice, ludzie ruszają 
się jak „muchy w smole” ale przez to znika codzien-
na gonitwa. W poprzednim roku atak zimy sprawił, 

że wszyscy staliśmy się dla siebie milsi. Przypadkowi 
kierowcy pomagali sobie, nikt nie trąbił, nie ścigał się po ulicach. 
Z zaróżowionymi od śniegu policzkami przychodziliśmy rano do 
pracy codziennie z nową anegdotką. Mimo większych trudności 
z komunikacją było sympatyczniej. Zimy nie boi się też bohater-
ka naszej okładki Anna Lichota. Śmiało mogę powiedzieć o niej 
bohaterka, ponieważ jest jedną z niewielu kobiet, która zdobyła 
Koronę Ziemi, czyli najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. 
Jeśli narzekacie ciągle, że wam zimno, że trzeba ubrać rękawiczki 
lub odśnieżyć przed domem rano przeczytajcie ten tekst. Nabie-
rzecie pokory i odkryjecie, że wszystko to są błahe problemy. Ania 
Lichota to silna babka, która może być wzorem do naśladowania. 
Jak sobie coś postanowi po prostu to realizuje. Może dzięki niej 
w tym roku wasze postanowienia noworoczne nie pozostaną tyl-
ko w sferze marzeń?
Zanim jednak przywitacie Nowy Rok przejrzyjcie dokładnie „Pre-
stiż”. Przygotowaliśmy dla was mnóstwo świątecznych inspiracji. 
Od momentu udekorowania stołu, aż po kupowanie prezentów. 
Mam już swoje typy i wiem jak powinny wyglądać moje wyma-
rzone święta, ciągle jednak zastanawiam się nad Sylwestrem... 
Inspiracji poszukam u bohaterów naszej sesji: Marzeny Cieślik, 
Sylwii Różyckiej, Henryka Sawki i Sylwestra Ostrowskiego...
Jeszcze cały miesiąc do zmiany kalendarza, ale kolejny „Prestiż” 
pojawi się dopiero w Nowym Roku zatem w imieniu całej redak-
cji życzę Wam czarujących świąt Bożego Narodzenia, pełnych 
wyjątkowych chwil, które pozostaną na długo w Waszej pamięci. 
Abyście ostatnie dni starego roku spędzili w gronie prawdziwych 
przyjaciół, którzy zawsze z przyjemnością wyciągną was z zaśnie-
żonego parkingu jak i potupią przy was na sylwestrowej zabawie.
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Rozmowy w pociągu

– Wiesz co Karolina, chyba wstanę i jak walnę 
w łeb tego głąba, to się nogami nakryje.

– Przestań, co się denerwujesz, samej pewnie 
też Ci się to zdarza. 

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezen-

terka programu informacyj-
nego TVP Szczecin „Kronika”. 
Prowadzi serwis ekonomiczny 
„Biznes” w TVP.Info

N a pewno nie. Co kogo obchodzą moje sprawy. 
Jeśli już to rozmawiam cicho, a najlepiej wycho-
dzę na korytarz. 

Wagon kolejowy typu ”tramwaj”, czyli sie-
dzenia i w dwóch rzędach, długie jak spaghetti. 

Obok mnie dwie dziewczyny, jedna poirytowana. Gdzieś 
w oddali słychać donośny głos chłopaka, który zachowywał 
się jakby sam był w brzuchu tej stonogi.

– Co mnie obchodzi, jakie on ma kupić komuś majtki 
pod choinkę. Masz pojęcie? To nie jest temat dla całego wa-
gonu PKP.

– A mnie to śmieszy.
– Co Cię śmieszy. Chciałabyś, żeby twój Artur, np. w te-

lewizji na oczach całej Polski zastanawiał się jakie ma Ci 
kupić gacie? No pierścionek, to jeszcze rozumiem, ale majt-
ki: stringi w kropeczki a może z różyczką w tamtym, kon-
kretnym miejscu. 

– Cicho, bo nie jesteś lepsza, od tego gościa, który drze się 
przez telefon. Ten pomysł z pierścionkiem nawet nie jest zły.

– No proszę Cię przestań, bo zacznę w ciebie wątpić. Twój 
Artur to nie książę William. 
Może dobrze, bo jest ładniej-
szy, niestety nie tak bogaty…  
W związku z tym Wasze za-
ręczyny nie będą ogłaszane na 
oczach całego świata.

– Jest romantyczny, wymyśli 
coś oryginalnego.

– Na pewno, ale co potem, 
kiedy przyjdzie twarde życie? 
Zaprosi Cię na obiad na wysy-
pisko śmieci i powie z roman-
tycznym uśmiechem: wybierz 
sobie coś kochana. Ten lokal 
serwuje dania na bezkresnym 
szwedzkim stole…

– Przestań, o co i chodzi.
– O to, że powinnaś się zastanowić nad  tą decyzją. To nie 

jest dobry wybór. Życie to nie zabawa.
Nagle głos z głębi wagonu.
– Młody człowieku, czy mógłbyś ciszej rozmawiać o gar-

derobie dla swojej dziewczyny? Z całym szacunkiem, ale 
temat mało interesujący, tym bardziej, że moja żona woli 
majtki bardziej zabudowane. 

Salwa śmiechu błyskawicznie wykurzyła młodziana 
z wagonu. Wypadł jak strzała, czerwony jak burak, w po-
śpiechu     zabierając swoje rzeczy. Co ciekawe nie przerwał  
rozmowy. Telefon, jakby przyklejony wciąż był przy jego 
uchu. 

– Ładny numer – zauważyła rozmówczyni Karoliny. – 
Dobrze, bo ja nie byłabym  taka miła…

– Całe szczęście. Jak Cię znam nie obyło by się afery. 
Dzwoni Artur. Chodź, pójdziemy do restauracyjnego na 
herbatę.

Nie wiem jaką decyzję o swojej przyszłości podjęła Ka-
rolina. Mogę się tylko domyślać, że jeśli w grę wchodzą 
uczucia, to rozum idzie spać. Gdyby było inaczej, ludzkość 
dawno by wymarła. Z nieodpowiedzialnym facetem prze-
cież nie powinno się mieć potomstwa. Łatwo to sprawdzić. 
Wystarczy użyć wyobraźni. Na przykład: stoimy na środku 
Palcu Grunwaldzkiego w Szczecinie i nagle wołamy: 

– Hej, szukam faceta dla siebie i przyszłego dziecka.... 
Musi być odpowiedzialny, kochać mnie, nie zdradzać, być 
czułym i umieć zarabiać, nie może być obciążony genetycz-
nie lenistwem i mieć odciętą pępowinę od mamusi przyszłej 
teściowej!!!

I co podsuwa  moja wyobraźnia na taki apel?. Uruchom-
cie swoją. Ciekawa jestem efektu. Moja daje następujący 
obraz.

Wkoło nagle wzbija się kurz, słychać tętent kopyt jakby 
stada dzikich zwierząt. Ziemia drży. Robi się szaro. Boję się, 
że mnie stratują… Czekam dzielnie na odpowiedź. Hałas 
cichnie, kurz opada. Przede mną obraz jak po wojnie. Po-
przewracane śmietniki, stratowane trawniki... Wiatr hula 
w papierach. Cisza i pustka. W dali  majaczy  postać czar-
na. Ksiądz. Smutna twarz, lecz maluje się na niej nadzieja. 
Cierpko się uśmiecha. Z serca mi błogosławi i znika w sza-
rym tumanie

Wszystkie czekamy na cud. Tanio! Cud dla każdego. To 
możliwe. Musimy uruchomić tylko wyobraźnię. Dlatego to 
jest tanio. Stanie się w naszym życiu to czego pragniemy, co 
sobie wyobrażamy. Pracujmy jednak nad dobrymi myśla-
mi, odpędzajmy te z Placu Grunwaldzkiego. Niech czarne 
myśli zastąpi czysta biel śniegu, atmosfera wymarzonych 
Świąt. Kogo lub co wmontujemy w ten pejzaż - tylko zależy 
od nas. Kierujmy się miłością i pragnieniem szczęścia. Jeśli 
będziemy o tym pamiętać, osiągniemy sukces. Warto spró-
bować. Szczerze w to wierzę.

„Wielki Manitou dał człowiekowi dwoje uszu i jedne usta 
– i należy używać ich  w proporcji”

Mądrość indiańska
Na rozgrzanie…

Butelka  czerwonego, półsłodkiego wina, miód, sok jago-
dowy (lub ostatecznie malinowy), cynamon, gałka muszka-
tołowa, ziele angielskie, cytryna.

Przyprawy utłuc w moździerzu dodając świeżo startej 
gałki i wsypać do wina. Dodać miodu. Wino podgrzewać 
w łaźni wodnej pod przykryciem, żeby było dobrze ciepłe, 
ale nie gotować… Rozlać do glinianych szklaneczek lub ku-
beczków dodać plasterek cytryny… Pić w zimne wieczory, 
po spacerze…

Spokojnych Świat Bożego Narodzenia i Wszystkiego 
Dobrego w Nowym Roku… i… do zobaczenia w następnej 
podróży.

Joanna Osińska
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Wydarzenia

uch sportowy nie opusz-
czał Moniki ani na chwilę przez 
ostatnich kilkanaście tygodni. 
Z odcinka na odcinek coraz 

bardziej zachwycała jury swoim 
tańcem, a głosująca publiczność 
nie pozostawiała wątpliwości, że 
Monika wysuwa się na prowa-
dzenie. Jurorka, Iwona Pavlovic, 
znana z surowych ocen, określiła 
ją nawet mianem „największego 
objawienia tej edycji”. 

Monika tańczyła z koszalinia-
ninem, Robertem Rowińskim, 
z którym się zaprzyjaźniła. Tym 
bardziej przykra okazała się sytu-
acja, gdy na dwa tygodnie przed 
finałem Robert trafił do szpitala. 
Wszyscy zachodzili w głowę, czy 
tancerz da radę wesprzeć Mo-
nikę w tym dniu. Na szczęście 
udało się i poprowadził gwiazdę 
sportu do wygranej.

Co było najtrudniejsze dla 
sportowca? – Wiedziałam, że tre-
ningi nie będą lekkie, ale mimo 
wszystko byłam zaskoczona, jak 
wiele pracy musiałam włożyć 
w opanowanie technik. To im-
ponujące, jak tancerze panują 
nad swoim ciałem! – zdradziła 
gwiazda „Prestiżowi.

Monice na pewno pomogło 
to, że jest sportowcem, jest silna 
psychicznie i fizycznie, jednak 
– trudność tych treningów była 
zaskoczeniem. – To, co wygląda 
jak zabawa jest ciężką pracą – za-
pewnia.

W finałowym odcinku wi-
dzieliśmy ją zrelaksowaną i sku-
pioną, jak na zawodach sporto-

wych. Po ostatnim tańcu było już 
widać, że para jest bardzo pod-
ekscytowana. Podobnie jak para 
przeciwników, Paweł Staliński 
i tancerka ze Szczecina, Izabela 
Janachowska. 

– Nie mogłam spać pra-
wie całą noc! – mówi Iza. Nic 
dziwnego, był to pierwszy finał 
szczecińskiej tancerki w „Tańcu 
z Gwiazdami”.

Oboje byli rozemocjonowani, 
pełni energii i radości, co także 
sprawiło, że tańczyli na bardzo 
wysokim poziomie. Do końca 
odcinka finaliści szli łeb w łeb. 
Z powodu przegranej nie było 
rozpaczy. – Zdecydowanie cie-

szyliśmy się, że mogliśmy zatań-
czyć w finale i świetnie się bawić 
– opowiadała Iza „Prestiżowi”.

Jakie są plany laureatki Krysz-
tałowej Kuli na najbliższy czas? 
– Odpoczynek i powrót do rze-
czywistości! Mamy nadzieję, ze 
zdążymy przed świętami – opo-
wiada Norbert Rokita, partner 
i menadżer Moniki, który był jej 
największym kibicem. Na pew-
no Monika pozostaje w świet-
nej formie fizycznej, a przed nią 
letnia olimpiada. Z pozostałymi 
uczestnikami TzG mają nadzie-
ję, że uda im się zorganizować 
wspólnego sylwestra…
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Finał XII edycji show „Taniec z Gwiazdami” był wyjątkowy, ponieważ większość z nas kibicowała obu parom. Do ostatniego etapu dotarły dwie 
szczecinianki – Monika Pyrek oraz Iza Janachowska. Kryształową Kulę i białego mercedesa w brawurowym stylu „wytańczyła” wszechstronna 

tyczkarka.

Kula i mercedes dla Pyrek

D

KoNKurs

DO WYGRANIA
BAL SYLWESTROWY Z NOCLEGIEM

DLA 2 OSÓB W MARENA SPA W MIĘDZYWODZIU

Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl

i odpowiedz na proste pytanie.

Jeśli znasz poprawną odpowiedź wyślij ją na adres mailowy:

konkurs@eprestiz.pl
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KoNKurs

DO WYGRANIA
 5 INTERAKTYWNYCH CHOMIKÓW ZHU ZHU PETS

UFUNDOWANYCH PRZEZ 

www.tmtoys.pl
www.zhuzhupets.pl

Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl

i odpowiedz na proste pytanie.

odczas otwarcia odbył się 
pokaz iluminacji wodnej, tańca 
synchronicznego, którym towa-
rzyszyła specjalnie skomponowa-
na muzyka. Każdy mieszkaniec 
mógł także zwiedzić zakamarki 
obiektu, które na co dzień nie 
będą dostępne. Basen mieszczą-
cy się przy Szczecińskim Domu 
Sportu ma 10 torów, pełne za-
plecze dla zawodników i dzien-
nikarzy. Przed obiektem znaj-
dują się miejsca parkingowe dla 
100 samochodów osobowych 
oraz 6 autokarów. Dzięki temu 
Szczecin będzie miał bliżej do 
Europy, a konkretnie do orga-

nizacji imprez najwyższej rangi. 
– Będziemy mogli organi-
zować mistrzostwa Europy, 
a także Puchar Świata – mówi 
Mirosław Drozd wychowaw-
ca pływaków, medalistów 
mistrzostw Europy i świata. 
Jeden z nich, Mateusz Sawrymo-
wicz przyjechał wcześniej z USA, 
żeby móc wystartować w pierw-
szej poważnej imprezie na nowym 
basenie – mistrzostwach Polski. 
– Nie jest może, aż tak oka-
zały jak arena olimpijska 
w Pekinie, ale pod względem 
technicznym prezentuje się 
znakomicie – ocenił „Sawrym”. 

O to, żeby nie zabrakło naj-
nowszych nowinek technicz-
nych i zadbał między innymi 
trener Drozd. Pojemność try-
bun (1750 miejsc) sprawia, że 
na obiekcie będą mogły od-

bywać się największe imprezy, 
z wyjątkiem mistrzostw świata. 
W grudniu przyszłego roku od-
będą się mistrzostwa Europy na 
krótkim, 25-metrowym basenie.
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Miał być i jest. Szczecin doczekał się wreszcie obiektu sportowego o europejskim standardzie. Możemy pochwalić się 50-metrowym basenem 
olimpijskim.

Basen jak marzenie

P

REKLAMA



łównego bohatera Marka 
Zuckerberga w filmowej adapta-
cji zagrał, zresztą brawurowo, 

młody amerykański aktor Jesse 
Eisenberg. Ta rola zrobiła z nie-
go gwiazdę i otworzyła drzwi do 
wielkiej kariery. W jednym z wy-
wiadów jaki udzielił po premie-
rze filmu, przyznał się do swoich 
polskich korzeni. Jego rodzice 
wyemigrowali kilkadziesiąt lat 
temu do USA ze Szczecina. Pod-
kreślił również, że zawsze chęt-
nie wraca w rodzinne strony, ma 
wsparcie ze strony rodziny i ceni 
sobie polską gościnność. I co 
najważniejsze, nowojorczyk zna 
dobrze ojczysty język rodziców 
i swobodnie się nim posługuje. 
Być może któregoś dnia spotka-
my tego chłopaka jak przecha-
dza się się np. po Jasnych Bło-
niach?                                           ad

„The Social Network” Davida Finchera, film o twórcy portalu Facebook 
robi furorę na całym świecie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że odtwór-
ca głównej roli Jesse Eisenberg, choć urodzony, w Nowym Jorku, 

pochodzi ze... Szczecina.

Nasz chłopak
z Hollywood

G
pośród 53 par, które zawzię-

cie walczyły o wygraną złoto wy-
tańczyli Grażyna Grabicka i Szy-
mon Kalinowski ze Szczecina. Ci 
młodzi tancerze tworzą duet na 
parkiecie od półtora roku. Na co 
dzień świetnie łączą obowiązki 
na uczelni z tańcem. Ponadto ak-
tywnie udzielają się w szkołach 
podstawowych i przedszkolach 
przekazując swoje umiejętności 
młodszym miłośnikom tańca. 
Wiedzą bowiem, iż osiągnięcie 
tak wysokich umiejętności wy-
maga rozpoczęcia przygody na 
parkiecie już w wieku dziecię-
cym.
Na Mistrzostwach Szymon 
i Grażyna zdobyli dwa szczyty 
– ogólnopolską klasę tanecz-
ną „A” oraz międzynarodową 
klasę taneczną „S”. Do sukcesu 
poprowadził ich trener, Antoni 

Grycmacher ze szczecińskiego 
Akademickiego Klubu Tańca 
Towarzyskiego.                          kb

Nawet niskie temperatury nie wpłynęły na gorącą atmosferę panującą 
w sopockiej Hali 100-lecia. Wszystko za sprawą klasowych
Mistrzostw Polski w Tańcu Towarzyskim i reprezentantów

Szczecina, którzy okazali się bezkonkurencyjni!

Jak wytańczyć złoto?

S

Wydarzenia
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Kadr z filmu „Social Network”



ariola jest studentką dru-
giego roku Zdrowia Publicznego 
na Uniwersytecie Szczecińskim. 
W Olsztynie rywalizowała z 
przedstawiciel-
kami z ośrod-
ków akade-
mickich z całej 
Polski. Dzięki 
temu w grudniu 
będzie repre-
zentować Szcze-
cin i Polskę na 
arenie między-
narodowej na 
konkursie Miss 
Tourism Inter-
national w Malezji.

– To doświadczenie jest świet-
ną przygodą! Bardzo się cieszę 
z wyjazdu do Malezji, siłą rzeczy 
mam już zaplanowane święta 
oraz Sylwestra – mówi Mariola. 
Po wyborze studentka nie kryła 
zaskoczenia, ale i radości. Przed 
nią teraz kolejne wyzwania 
związane z wyborami w Male-

zji, a później nowe możliwości 
w zawodzie modelki. Do tej pory 
szczecińska studentka traktowa-
ła pracę modelki jako hobby.

– Teraz mam nadzieję, że 
pokazy czy sesje staną się już 
bardziej poważnym zajęciem – 
planuje.
Obok Marioli, I Wicemiss zosta-
ła Agata Ostaszewska – również 
studiująca w Szczecinie. Obie 
dziewczyny są szczęśliwe i dum-
ne, że reprezentują nasze miasto.

wb
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mpreza Bilioneurobab or-
ganizowana jest cyklicznie od 
pięciu lat, ale w Trójmieście im-
preza zagości po raz pierwszy. 
To jedyna impreza, podczas któ-
rej będzie można spotkać mło-
dych zdolnych, ale i uznanych 
projektantów, a także kupić ich 
kolekcje po specjalnych cenach. 
Ponad 100 wystawców ma szan-
se na zaprezentowanie swoich 
kolekcji czołowym polskim 
trendsetterom, czyli osobom, 
które cenią nie tylko jakość, 
ale również indywidualny styl. 
Tacy bowiem są goście imprezy 
Bilioneurobab. Dla nich moda 
to przede wszystkim sposób na 
wyrażenie siebie, ale również 

zaprezentowanie swojej indy-
widualności połączonej z orygi-
nalnością. 
Impreza przeznaczona jest dla 
tych wszystkich, którzy uwiel-
biają modę i oryginalność, ale 
również dla osób, które szuka-
ją światowych trendów. Jest to 
również doskonała okazja dla 
początkujących projektantów 
na nawiązanie kontaktów z czo-
łowymi postaciami ze świata 
mody i biznesu. Ale Bilioneuro-
bab to nie tylko moda. Od tego 
roku organizatorzy wprowadzili 
również kolekcje sztuki użytko-
wej – Deco. 
Bilioneurobab to impreza za-
mknięta, a wstęp możliwy jest 

jedynie po otrzymaniu zapro-
szenia. Aby takie zaproszenie 
otrzymać należy w pierwszej 

kolejności zarejestrować się na 
oficjalnej stronie imprezy
www.milioneurobab.pl            nl

Światowej sławy domy mody, świetni projektanci i najnowsze trendy. Tego można się spodziewać podczas prawdziwego święta mody
– Bilioneurobab. Event, któremu patronuje magazyn Prestiż, odbędzie się 17 – 18 grudnia w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym

w Gdyni. 

Bilioneurobab w Gdyni

I

odczas wiosennej imprezy 
Week&Mody odbędą się finały 
wszystkich konkursów. W ósmej 
edycji „Gryf Fashion Show” 
projektanci mody rywalizować 
będą w dwóch kategoriach: 
pret’a’porter i haute couture. 
Impreza ma charakter otwarty 
i skierowana jest do wszystkich 
artystycznych, modowych dusz. 
– Szczególnie mile widziani są 
uczniowie, studenci, absolwenci 
uczelni artystycznych oraz szkół 
projektowania ubioru – mówi 
Elwira Żniniewicz, organiza-
tor. – Nie wykluczamy  jednak 

udziału indywidualnych osób. 
Trzeba po prostu spełnić warun-
ki regulaminu – dodaje.
Pokazy nie mogą odbyć się bez 
udziału modelek i modeli. Po-
dobnie jak w roku ubiegłym 
podczas wydarzenia jury oce-
niające projektantów wybierze 
także najlepiej zapowiadają-
cych się modeli, których potem 
będzie można zobaczyć także 
w magazynie Prestiż. Drugi 
dzień imprezy Week&Mody to 
także konkurs piękności. Choć 
finał wyborów  Miss Pomorza 
Zachodniego odbędzie się do-
piero 2 kwietnia 2011 r. już od 
stycznia w każdy weekend będą 
odbywały castingi do regional-
nego konkursu Miss Polski. 
Szczegółowe informację o naj-
większej modowej imprezie 
w regionie i harmonogram 
wszystkich castingów znajdują 
się na stronie www.weekend-
mody.pl oraz pod numerem tel. 
0601 878 871.                           dp

Najbliższe miesiące to ciąg castingów. Poszukiwane są modelki, 
modele, projektanci mody i kandydatki do tytułu Miss Pomorza 

Zachodniego. Jeśli zainteresowała cię, któraś z kategorii
zgłoś się do konkursów!

Poszukiwani,
poszukiwane... 

P M

Najpiękniejsza
studentka

Mariola Wojtanowska, została wybrana najpiękniejszą studentką
w Polsce. Koronę i ten zaszczytny tytuł odebrała pod koniec

listopada w Olsztynie.
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Na co dzień pracuje w banku, a w wolnych chwilach... zdobywa najwyższe szczyty wszystkich kontynentów, czyli Koronę Ziemi! 
Ania Lichota to pochodząca ze Szczecina zwykła dziewczyna, która nie lubi stać w miejscu, nie przestaje działać i nie leży na

kanapie. „Prestizowi” opowiada o życiu, górach i innych pasjach.

Temat z okładki

Weronika bulicz
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królowa śniegu 

Anna Lichota 
Królowa śniegu
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trzeba być zawsze szczerym, bo jakiekolwiek 
zatajenie prawdy może doprowadzić do tra-
gedii. Jeśli idziemy w grupie, a ja nie powiem, 
że potrzebuję postoju, rozgrzania, że boli 
mnie stopa czy ręka, reszta grupy i tak na tym 
ucierpi – dojdzie do odmrożeń i będzie trze-
ba mnie ratować. Tam, na górze, nie ma miej-
sca na zgrywanie bohatera, trzeba rozpoznać 
własną słabość i przyznać się do niej. 

Czy na Antarktydzie było najciężej?
Obiektywnie chyba tak – na trasach wy-

praw są rozmieszczone tzw. emergency ca-
ches, zawierają jedzenie, namioty, to, co jest 
potrzebne, by szybko zrobić bezpieczny po-
stój. Na Antarktydzie były rozmieszczone co 
100-200 metrów – bardzo gęsto. To dowodzi, 
że tam natura jednak bierze górę, pogoda 
w bardzo krótkim czasie może zmienić się 
zupełnie nieprzewidywalnie. Samo dotarcie 
na ten kontynent zajęło naszej ekspedycji aż 
12 dni – w Chile czekaliśmy, aż minie burza, 
by samolot mógł nas przetransportować.

Mówisz, że w górach odkryłaś, że oszu-
kiwanie siebie i innych nie ma sensu. Wcze-
śniej kłamałaś?

Jako nastolatka byłam straszną kłamczu-

chą! Ja miałam w głowie inny świat, sło-
wo daję, prowadziłam inne życie (śmiech).  
Dzięki „prawości”, której nauczyły mnie góry 
jestem już jedną osobą – taką samą w pracy, 
jak w domu. To wiele ułatwia, w moim życiu 
nie ma zawiłości.

Dlaczego wybrałaś akurat góry? Nie za-
fascynowała cię woda czy inne żywioły?

Góry mają niesamowitą energię, ale wodę 
też kocham. Miałam okazję nurkować w Au-
stralii na Wielkiej Rafie Koralowej zrobiłam 
kurs zaawansowanego nurkowania. Uwiel-
biam ten świat pod wodą – zupełnie inny, 
kolorowy, tam ma się poczucie zawieszenia 
w nieważkości. Miałam szczęście, bo trafiłam 
na czas rui wielorybów, które po prostu pięk-
nie się kochały…  To był tydzień przebywa-
nia z niesamowitą naturą, takimi „stworami”, 
jakich nigdzie indziej nie można spotkać.

Ale?
Podczas nurkowania nie ma takiego wy-

siłku fizycznego, jakiego wymagają od czło-
wieka góry. Zmęczenie fizyczne to dla mnie 
katharsis. Dochodząc do granic możliwo-
ści fizycznych można zostawić poza sobą 
wszystko, to totalny relaks dla ducha. Coś 

zamiast jogi i medytacji.
Przepraszam, ale podczas jogi można… 

wyzionąć ducha!
Dobrze wiem! Sama ćwiczę jogę, teraz na-

wet bardzo często. Obecnie próbuję jej „go-
rącej” odmiany, bardzo popularnej na Wy-
spach Brytyjskich. Zestaw ćwiczeń wykonuje 
się… w saunie przy 60 stopniach! Ale zmu-
szania się do takiego wysiłku też nauczyłam 
się w górach. Na wysokości powyżej 4 tysięcy 
metrów czuje się zupełnie inną energię – gdy 
to odkryłam poczułam się niesamowicie, by-
łam filtrem łączącym tę energię z ziemią. To 
brzmi górnolotnie, ale każdy, kto tam był do-
brze wie, o czym mówię. Ludzie którzy żyją 
tak wysoko są zupełnie inni, nawet uśmiech 
mają inny. 

Ale przygoda z górami chyba nie zaczęła 
się w Himalajach?

A skąd, zaczęło się najzwyczajniej w Ta-
trach. Miałam chyba 13 czy 14 lat i wybra-
łyśmy się z siostrą w towarzystwie trzech 
chłopaków właśnie w Tatry. Wtedy wyszło 
na jaw, że moja siostra ma lęk wysokości, za-
wisła w górze podczas wspinaczki i nie mo-
gła się ruszyć. Nasi towarzysze na szczęście 
ją ściągnęli, bo ja sama nie dałabym rady. Co 
do takich lęków – mój partner z wyprawy na 
Everest też ma lęk wysokości – przemógł go 
właśnie zdobywając Koronę Ziemi.

Pokonywanie strachu jest chyba naj-
większą przyjemnością, wyjście poza siebie 
i przekonanie się, że jesteśmy w stanie do-
konać wszystkiego mimo lęków, oporu?

To wyjście poza siebie to niesamowite 
uczucie, to tzw. „out of body experience”. 
Miałam okazję tego doświadczyć w napraw-
dę ciężkim momencie. Na Evereście w pew-
nej chwili wszystko tak strasznie mnie bolało 
i by pójść dalej musiałam rozdzielić dwie 
osoby. Ta chora została obok, a ta zdrowa da-
lej schodziła z góry. Gdy już tego dokonałam, 
trochę czasu zajął powrót do siebie. W tam-
tym momencie bardzo ważny był kontakt 
z drugim człowiekiem. Po prostu strasznie 
chciałam, żeby ktoś mnie przytulił… Takie 
doświadczenia może zapewnić tylko ekstre-
malny wysiłek.

Czy tamte doświadczenia w Tatrach to 
był twój pierwszy kontakt z górami?

Wtedy pierwszy raz się wspinałam, ale 
wcześniej także aktywnie spędzałam czas 
w górach – z rodzicami jeździliśmy na nar-
tach, zaczęłam jako trzylatka. Jeździliśmy 
całą rodziną do Szczytrku lub do Zawoi. Póź-
niej, pod koniec podstawówki i w ogólniaku 
pamiętam, że zimą często w piątek wieczo-
rem wsiadaliśmy do pociągu do Szklarskiej 
Poręby. Sobotę i niedzielę spędzaliśmy na 
stoku, a w niedzielę nocnym pociągiem wra-
caliśmy do Szczecina. Z dworca szłam prosto 
do szkoły! To były intensywne weekendy. 
Oczywiście do dzisiaj kocham narty i zimą 
zawsze staram się znaleźć czas, by pojeździć.

Trudno się dziwić, wcześnie zaczęłaś…

nia na stałe mieszka w Lon-
dynie. Spotykamy się w poznańskiej ka-
wiarni, kiedy przyjeżdża do Polski odebrać 
nagrodę w plebiscycie „Złote Stopy”. Została 
uhonorowana nagrodą specjalną w kategorii 
Góry. Zdobycie Korony Ziemi to ogromne 
osiągnięcie, a wspinaczka Ani miała charak-
ter charytatywny. Himalaistka zwróciła w ten 
sposób uwagę na akcję Szkoła Pokoju.

Ostatnie wydarzenia to zapewne istotny 
punkt w Twoim życiu?

Nie traktuję tego osiągnięcia szczególnie 
– jest dla mnie o tyle istotne, że zdołałam 
przebyć taką drogę… Samo zdobycie Korony 
Ziemi, czyli najwyższych szczytów wszyst-
kich kontynentów nie było dla mnie nigdy 
celem. Jest zjawisko „kaca”, jakiego doświad-
czają wspinacze po Evereście – zdobywasz na 
najwyższą górę świata i co potem? Ja nie mia-
łam tego kaca, bo samo zdobycie tego szczytu 
nie było dla mnie celem. Zeszłam i pomyśla-
łam: „dobra, teraz trzeba się brać do roboty”. 
Jest szkoła do wybudowania, ludzie, którym 
trzeba pomóc. Życie trwa dalej, a zdobycie 
najwyższych szczytów świata było po prostu 
kolejnym etapem – bardzo ważnym, ale nie 
najważniejszym. Podróż przez siedem konty-
nentów uczyniła mnie inną osobą, ale traktu-
ję to osiągnięcie po prostu jako część życia.

Musisz być z siebie dumna…
Nie… dumę zostawiłam na jednym ze 

szczytów. Uznałam, że nie jest potrzebna, że 
gdy jest się zbyt dumnym, postawa w stosun-
ku do życia staje się pusta. Nie mówię tu o po-
czuciu własnej wartości, ale o byciu „napom-
powanym” miłością do siebie i podziwianiu 
swoich własnych osiągnięć – to niezdrowe 
i nie przydaje się ani w życiu, ani w górach, 
a czasem wręcz przeszkadza. Na jednej z gór 
też zostawiłam ego – okazało się, że ono też 
nie jest przydatne. 

Przestań, na pewno jest potrzebne…
Nie jest, bo tak naprawdę zasłania praw-

dziwego człowieka, nawet przed nim samym. 
Ja, wspinając się, staram się dojść do auten-
tycznej mnie – Ani, bez pracy, domu, gór, bez 
rodziny, kultury, w której się wychowałam. 
Nie doszłabym, kim naprawdę jestem, gdy-
bym patrzyła na siebie przez pryzmat swoich 
osiągnięć i swojego otoczenia. Na co dzień za-
pominamy, ile elementów ma na nas wpływ 
i kim jesteśmy. Dla mnie wyprawy w góry 
okazały się wyprawą także w głąb siebie. Pi-
szę teraz książkę na ten temat – zdałam sobie 
sprawę, że góry uwolniły we mnie tę prawdzi-
wą Anię, nie tę ukształtowaną przez otocze-
nie. Doszłam do prawdy o sobie, ale też o ży-
ciu i o tym, że nie ma nawet białych kłamstw 
– na Antarktydzie uświadomiłam sobie, że 
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kocham ronda
szczecińskie. Lubię
po nich jeździć
małym czerwonym 
samochodem 
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AnnA LichotA

Szczecinianka mieszkająca w Londynie, 
ekonomistka, prywatnie himalaistka odda-
na działalności charytatywnej. W ramach 
współpracy z Sarswati Foundation – SZKO-
ŁA POKOJU zaangażowała się w działania na 
rzecz budowy szkoły w Nepalu. Misja polega 
na udostępnieniu możliwie najwyższego 
poziomu edukacji setkom dzieci, które były 
dotknięte wojną domową w nepalskiej pro-
wincji Arupokhari (wszystkich zaintereso-
wanych wspomożeniem akcji Ania zaprasza 
do kontaktu pod adresem ania.lichota@live.
co.uk) W tym roku, jako trzecia Polka, zdo-
była Koronę Ziemi – najwyższe szczyty każ-
dego z siedmiu kontynentów. Pełna energii, 
aktywna, chyba nigdy nie ustaje w biegu. 
Wszystko w życiu robi na 100 procent i za-
wsze w zgodzie ze sobą.
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Zdjęcie:
Panna Lu
Wizaż i stylizacja:
Maja Holcman
Podziękowania dla:
Firmy Target za udostepnienie 
sprzętu wspinaczkowego do sesji
Sylwii Majdan za udostępnienie 
ubrań
Sklepu z zabawkami TOP TOYS za 
wyporzyczenie korony



Jak byłyśmy z siostrą takie małe, mama 
zrobiła nam na drutach kolorowe czapki 
z wielkimi pomponami (chyba większymi od 
głowy), żeby mogła nas od razu dostrzec na 
stoku. Inni narciarze byli tak zauroczeni tymi 
słodkimi czapkami i zupełnymi maluchami, 
że dostawałyśmy się na wyciąg bez kolejki! 
Muszę więc przyznać, że mimo iż jestem 
ze Szczecina, góry były w moim życiu od 
zawsze. Oczywiście i tutaj na miejscu zimą 
można było korzystać z Gubałówki…

Jak wspominasz Szczecin, dzieciństwo 
i późniejszy czas spędzony tutaj?

Wychowałam się na Niebuszewie, na ulicy 
Kadłubka, a podstawówka mieściła się przy 
Kazimierza Królewicza. Do liceum poszłam 
do „szóstki”. W każdej z tych szkół trafiłam 
na wspaniałych nauczycieli, których do dzi-
siaj wspominam. Czas podstawówki to jesz-
cze okres komuny – rodzice nie zapisali mnie 
i siostry do Związku Socjalistycznej Młodzie-
ży Polskiej. Na szczęście moi wychowawcy 
nie przywiązywali wagi do ideologii i nie by-
łam z tego powodu dyskryminowana. Dlate-
go tamten czas wspominam tak dobrze.

A studia?
Studiowałam ekonomię na Uniwersyte-

cie Szczecińskim. Studia skończyłam w trzy 
i pół roku z indywidualnym tokiem naucza-
nia. I wtedy ktoś podpowiedział mi, że warto 
wyjechać do Londynu i tam kontynuować 
naukę. To były lata 90., początek takich moż-
liwości. Złożyłam papiery i okazało się, że się 
dostałam. To był dla mnie dramatyczny rok. 
Okazało się, że dostałam miejsce na uczelni 
w Londynie, ale nie dostałam stypendium. 
Rok studiów to był koszt 13 tysięcy funtów 
– niewyobrażalna wtedy suma. Żeby zdobyć 
pieniądze pracowałam na chyba siedmiu 
zmianach w pewnej angielskiej firmie, sprze-
dałam wszystko, co miałam, jakieś kolekcje 
płyt i inne drobiazgi, niewiele to dało. Tata 
trochę dołożył, ale to i tak nie wystarczyło. 
Postanowiłam jednak, że się nie poddam i… 
znalazłam we „Wprost” listę stu najbogatszych 
Polaków! Przygotowałam więc CV i listy mo-
tywacyjne i wysłałam do nich. Byłam przeko-
nana, że to zadziała, że znajdzie się ktoś, kto 
mi pomoże.

Ktoś odpowiedział na Twój apel?
Kilka osób odpowiedziało, a pan Gudzo-

waty nawet zaprosił mnie na rozmowę. Na 
spotkaniu bardzo mnie podbudował, pogra-
tulował pomysłu i charakteru. Dobrze było 
usłyszeć, że to, co zrobiłam było sensowne. 
Zaproponował mi, że da mi sumę, której jesz-
cze mi brakowało tj. około sześć tysięcy fun-
tów. Postawił jednak warunek, że jak skończę 
studia to wrócę i będę przez dwa lata u niego 
pracowała. Zaproponował mi całkiem dobrą 
pensję, niezłe stanowisko. To była trudna de-
cyzja, czy wziąć te pieniądze i wiązać się taką 
umową, czy też odmówić, zaryzykować stu-
dia i powodzenie zdobycia funduszy, ale mieć 
wolny wybór. Ostatecznie odmówiłam…

I jak dałaś sobie radę?
W końcu pieniądze pożyczył mi znajo-

my nauczyciel z Anglii. Nie był szczególnie 
zamożny, ale postanowił mi pomóc. Powie-
dział, że we mnie wierzy. Spisaliśmy więc 
umowę na serwetce w kawiarni - do dziś 
zresztą mam tę serwetkę. No i zaczęłam stu-
dia. Miałam szczęście, bo dwa dni po obronie 
dyplomu dostałam pracę. Szybko mogłam 
zwrócić dług. Zatrudniła mnie firma zaj-
mująca się inwestycjami budowlanymi, któ-
ra właśnie zaczynała zdobywać nowe rynki 
i… poprosili mnie, bym założyła ich biuro 
w Polsce. Poznałam wielu świetnych ludzi, 
w Polsce był boom inwestycyjny, więc szyb-
ko zaczęliśmy zarabiać duże pieniądze. Gdy 
jednak firma przysłała na miejsce swojego 
dyrektora, zrezygnowałam. Już po tygodniu 
okazało się, że mamy zupełnie inne wyobra-
żenie o pracy. 

Jesteś bezkompromisowa.
Wtedy byłam. Ale wyszło mi to na dobre, 

trafiłam do General Electrics, gdzie praco-

wałam przez siedem lat. To była niesamowita 
szkoła zarządzania, usprawniania procesów, 
odbyłam wiele szkoleń, m. in. w zakresie Six 
Sigma (metodologia usprawniania proce-
sów, w której Ania się specjalizuje – przyp. 
red). Mieszkałam w tym czasie w dziewięciu 
różnych krajach, non stop jeździłam po Eu-
ropie, stając się kimś w rodzaju eksperta od 
rynków rozwijających się. Mieszkałam w Es-
tonii, w Rosji, Rumunii, Czechach, Holandii. 
W tym czasie pracowałam też nad projekta-
mi we Włoszech, Niemczech, Francji… na 
koniec trafiłam do Anglii. Wtedy zrozumia-
łam, że niczego więcej w tej firmie się nie na-
uczę, więc zmieniłam pracę. Od czterech lat 
pracuję dla banku UBS w Londynie.

Czy teraz już wolisz być w jednym miej-
scu?

Trudno powiedzieć, że jestem w jednym 
miejscu, bo ciągle wyjeżdżam, ale teraz to 
jest przyjemność, a nie konieczność. Na pew-
no po raz pierwszy od 14 lat mam ten sam 
adres już tak długo. Moi przyjaciele i rodzina 
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byli przyzwyczajeni, że co chwilę się przepro-
wadzałam, podawałam nowy adres, nowy 
numer telefonu. Teraz dzwonią i dziwią się, 
że to ja wciąż odbieram (śmiech). Przez sie-
dem lat żyłam z walizką i 26 kartonami. Jak 
kupiłam mieszkanie w Londynie nie mia-
łam żadnych własnych mebli i pierwszą 
noc spędziłam w śpiworze na 
podłodze. Mimo to byłam 
przeszczęśliwa!

Osiadłaś więc na 
stałe, z dala od 
domu rodzinne-
go. Czy Szcze-
cin jest dla 
Ciebie jakimś 
punktem od-
niesienia? Ja-
kie miejsca czy 
momenty dzisiaj 
wspominasz?

Basen w Akade-
mii Morskiej - gdy 
go otworzyli co niedzie-
la o siódmej rano z ojcem 
pływaliśmy przez godzinę. Nie od-
puszczałam nawet po imprezie! Po pływaniu 
jechaliśmy do całodobowego grill baru koło 
Turzyna. Braliśmy całego kurczaka z rożna 
i szliśmy z nim na śniadanie. Z moim uko-
chanym psem jeździłam na rowerze. 
Amara uwielbiała się zmęczyć, więc 
weekendy spędzałam aktywnie. Jed-
nym z nieistniejących, a kultowych 
dla mnie miejsc był Duet. Przez całe 
liceum, chyba w czwartki chodzili-
śmy tam z przyjaciółmi na ciastka, to 
była nasza żelazna zasada. Jakiś czas 
temu chciałam wrócić na czwartko-
we ciastko, ale cukierni już nie było. 
Na szczęście nadal istnieją Kontrasty, 
gdzie podczas studiów we wtorki 
i czwartki chodziliśmy ze znajomy-
mi na „Bal starej płyty”. Kolejnym 
punktem odniesienia byli nauczycie-
le. Nauczyli nas życia, nie tylko hi-
storii czy matematyki. W ogólniaku 
byłam przewodniczącą samorządu 
uczniowskiego. Ta szkoła była dla 
nas, nie my dla niej, potrafiliśmy za-
dzwonić do dyrektorki i poinformo-
wać ją o wagarach!

Co jest dla ciebie charaktery-
styczne w mieście? 

Magnolie! Gdy kwitną są niesamo-
wite, to taka kwintesencja piękna. Nie 
są delikatne i ulotne, są takimi mię-
sistymi kwiatami, wyrazistymi… Te 
kwiaty zdają się wręcz mówić: jestem 
symbolem Szczecina! No i kocham 
ronda szczecińskie. Lubię po nich jeździć ma-
łym czerwonym samochodem – takie lubię 
najbardziej. Ale teraz nie mam samochodu. 
Telewizora też nie…

Nie masz czasu czy ochoty?

To wybór. Nie oglądam telewizji, nie 
czytam gazet. Mam bardzo jasno ustalo-
ne priorytety. Szczególnie przed Everestem 
mój dzień był zaplanowany od piątej rano 

do późnego wieczora. Najpierw szłam na 
trening w siłowni, później do pracy. Po 

pracy szybki obiad i znów na rower, na 
basen, albo do pisania: odpo-

wiedzi na maile etc. Mam 
tyle różnych zajęć, że 

zwyczajnie nie mam 
czasu na telewizję 
czy codzienne ga-
zety. I dobrze mi 
z tym. 

D z i a ł a s z 
charytatywnie, 
zdobyłaś naj-
wyższe szczyty 

świata, nurku-
jesz, jeździsz na 

nartach. Nie wolisz 
czasem po prostu po-

leżeć na kanapie i zre-
laksować się?

Bezczynność nie jest dla mnie re-
laksująca i tak naprawdę… w ogóle nie leżę 
na kanapie. Chyba powinnam ją sprzedać? 
Jest zupełnie nowa, nieużywana! Dla mnie 
relaksujące jest aktywne spędzanie wolne-

go czasu, a pomoc potrzebującym jest dla 
mnie naturalna. Daje satysfakcję, ale robię 
to nie po to, by poczuć się dobrze lub dlate-
go, że tak wypada. Wydaje mi się, że nie ma 
nic szczególnego w tym, co robię, a później 

stojąc w drzwiach czytam list z UNICEFu 
i dowiaduję się, że jestem osobą, która zor-
ganizowała na jakiś cel największą pomoc. 
Zapraszają mnie na galę, gdzie czuję się wy-
jęta z innej bajki, pośród bogatych pań i pa-
nów z wyższych sfer, którzy przeznaczają na 
akcje charytatywne jakiś procent ze swojego 
konta, bo tak w ich środowisku wypada. Ja 
to bardzo szanuję i uważam za potrzebne, ale 
sama wolę aktywnie działać i nie robię tego 
dla corocznych spotkań. 

Na co dzień jednak musisz zajmować się 
czymś bardziej przyziemnym. Lubisz goto-
wać?

Uwielbiam! W kuchni najbardziej lubię 
eksperymenty, codziennie gotuję coś in-
nego, chyba żadne danie się nie powtarza. 
Uwielbiam wyraźne smaki i aromaty. Gdy 
wybieram warzywa i owoce zawsze kieru-
ję się zapachem, toteż na targu wszystkiego 
muszę dotknąć, powąchać i sprawdzić, czy 
mi odpowiada. Moje ulubione przyprawy też 
są wyraziste: chili, ostra papryczka piri-piri, 
oregano, mięta, aromatyczna bazylia.

Jadasz więc raczej zdrowo i lekko?
Przez piętnaście lat byłam wegetarianką, 

a to charakterystyczna kuchnia. Nadszedł jed-
nak moment, po Antarktydzie, kiedy musia-
łam zrezygnować z tej diety. Wykryto u mnie 
silną anemię, a szykując się na zdobycie Eve-

restu musiałam szybko wyzdrowieć. 
Lekarz polecił bogatą w żelazo… 
wołowinę, najlepiej krwistą. Gdy 
kupiłam kawał mięsa i położyłam 
na stole, by ją przygotować, miałam 
wrażenie, że na mnie patrzy! Na 
szczęście zdołałam sobie przetłuma-
czyć, że to żelazo, lekarstwo na ane-
mię i jakoś poszło. 

Czy są jakieś specjały polskiej 
kuchni, które lubisz szczególnie?

Nie, raczej nie. Patriotycznie 
uwielbiam „Michałki”, które zawsze 
miałam z sobą w górach i dużo 
polskiej gorzkiej czekolady, która 
w ekstremalnych warunkach doda-
je energii… Moja mama wie o tym 
najlepiej i zaopatruje mnie przed 
każdą wyprawą.

Lubisz wracać do Szczecina?
Fajnie jest przejść się tymi ulica-

mi, zobaczyć dawne ulubione miej-
sca. Spotkać rodzinę i przyjaciół. 
To, skąd się pochodzi powinno być 
w życiu punktem odniesienia. Nie 
ludzie, których spotykasz, porów-
nywanie się z nimi nie ma sensu. 

Gdzie spędzisz święta?
W Wietnamie, Laosie i Kambo-

dży na wyprawie rowerowej. Dłu-
godystansowe wyprawy rowerem są moją 
nową pasją. Głupio przyznać, że nauczyłam 
się jeździć na rowerze w wieku 36 lat... Chyba 
coś zaplanuję na przyszły rok, może wyprawa 
w poprzek Ameryki?
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irosław Kosiński 
przyjechał do Szcze-
cina w 1979 roku po 

ukończeniu Państwowej Wyż-
szej Szkoły Muzycznej w Łodzi 
jako obiecujący baryton. Dla-
czego do Szczecina? – Bo wie-
działem, że tutaj prężnie rozwija 
się teatr muzycz- n y 
z nastawieniem na 
operę i operetkę, 
i od razu  
b ę d ę 

miał możliwość występów na 
scenie. Koledzy po ukończeniu 
studiów wybrali inne miasta, 
ale tam miał kto występować 
– mówi. W Szczecinie pracy 
było pod dostatkiem. Kosiński 
przyznaje, że były też bardziej 
przyziemne powody wyboru 
Szczecina. Łatwiej było tutaj 
otrzymać mieszkanie, niż w in-
nych miastach w Polsce. Pracy 

jakiej chciał młody artysta, 
doczekał się bardzo 

szybko. W kwiet-
niu znalazł się 

w Szczecinie, 
a już w maju 
zadebiuto-
wał na sce-
nie. – To 
była głów-
na, tytułowa 
rola w ope-

rze Karola 
Kurpińskiego 

„Henryk VI na 
łowach”, której 

koledzy ze studiów bardzo mi 
zazdrościli – wspomina.

Spełniony baryton

Baryton szczecińskiej opery 
czuje się śpiewakiem spełnio-
nym. – Wszystko co było do za-
śpiewania dla barytona, to śpie-
wałem. Byłem więc baronem 
Scarpią w Tosce, ojcem Ger-
mont w Traviacie, torreadorem 
Escamilio w Carmen, z którą to 
rolą zwiedziłem kawał Europy – 
wylicza.

Z lżejszego repertuaru Ko-
siński najmilej wspomina rolę 
doktora Falke w Zemście Nie-
toperza. Może ominęły go 
niektóre wielkie sale operowe 
w Europie, ale i tak ważniejsza 
jest ocena i przyjęcie publicz-
ności. – Wszystko potoczyło 
się tak szybko, że teraz... jestem 
na  emeryturze, ale nie wyobra-
żam sobie bezczynności. Nadal 
śpiewam, organizuję koncerty, 

a także pracuję z młodzieżą 
w społecznej średniej szkole 
muzycznej w Szczecinie – do-
daje. Już tutaj można znaleźć 
pierwsze podobieństwo zawo-
du śpiewaka i piłkarza. Po za-
kończeniu kariery jeden i drugi 
może kształcić swoich następ-
ców.

Powstrzymywał
napastników... głosem                     

Gdy pytamy go o talent do 
sportu tylko się uśmiecha. – Oj, 
do gry w piłkę nożną nie mia-
łem predyspozycji, no może 
poza... głosem. Gdy graliśmy 
w piłkę na podwórku, zwykle 
z racji słusznej postury, wysta-
wiano mnie do obrony. I wów-
czas jak krzyknąłem swoim 
niskim głosem do atakującego 
naszą bramkę napastnika „nie 
rusz, nie rusz!”, to potrafiłem go 
skutecznie odstraszyć – mówi ze 
śmiechem.

M

Artyści na scenie
i na boisku
Mirosław Kosiński to artysta szczecińskiej opery i operetki. Na scenie spędził ponad 30 lat. Śpiewak o głosie barytonu opowiada Prestiżo-
wi o operze i swoim siostrzeńcu Robercie Lewandowskim, który zaczyna świecić ale na piłkarskiej europejskiej scenie. Dlaczego te dwie 

niby odmienne profesje - opera i piłka nożna - mają ze sobą wiele wspólnego? 
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jerzy chwałek

Mirosław Kłosiński i Joanna Tylkowska w przedstawieniu „Mądra”



Natomiast kibicowanie wcią-
gnęło artystę już dawno. – Kiedy 
studiowałem w Łodzi, chodzi-
łem zarówno na mecze Widzewa 
i ŁKS – wspomina. – Co przy 
podziale i antagonizmach kibi-
ców obu łódzkich drużyn nie 
było często spotykane. A kiedy 
przyjechałem do Szczecina, to na 
początku lat 80-tych trafiłem na 
dobre czasy Pogoni. Nie dość, że 
grała dobrze, to i na stadionie nie 
było chamstwa jak teraz – mówi. 

Kopał piłkę
od rana do nocy

Dodatkowym bodźcem do 
śledzenia piłki nożnej była coraz 
szybciej postępująca kariera jego 
kuzyna Roberta Lewandowskie-
go. Obecnie reprezentanta Polski 
grającego w zespole aktualnego 
lidera Bundesligi, Bo-
russii Dortmund.

– Kibicowałem 
wszystkim 
d r u -
ży-

n o m 
w których 
grał i gra obec-
nie. A więc gdy był w Zniczu 
Pruszków, gdy walczył o króla 
strzelców I ligi, a później trafił 
do Lecha Poznań. Choć przy-
znam, że w Poznaniu nie byłem 
na żadnym jego meczu, bo w  
weekendy kiedy grali piłkarze, ja 
też zazwyczaj występowałem na 
scenie – mówi. 

Niedawno była znakomita 
sposobność do rodzinnego spo-
tkania w Szczecinie, przy okazji 
wizyty Roberta z reprezentacją 
Polski na meczu z Kamerunem. 
O wizycie w domu nie było 
mowy, bo trener nie zwalnia 
piłkarzy. Razem z żoną i córką 
Mirosław Kosiński odwiedził 
Roberta w hotelu.

– Piłka zawsze była jego ży-

ciem – mówi pan Mirosław. 
– Pamiętam, gdy jako chłopiec 

przyjeżdżał na wakacje, to 
rano zjadał śniadanie, 

wychodził, kopał 
piłkę, wracał do 

domu na na-
stępny posiłek 
i znów wy-
chodził żeby 
grać w pił-
kę. Cały 
czas też 
rozmawiał 

o piłce, więc 
było wiado-

mo, że jej po-
święci całe swoje 

życie – wspomina 
ze śmiechem.

Zaśpiewa na ślubie

Sam Robert kilkakrotnie 
w rozmowie z nami przyznał, 
że częściej odwiedzałby rodzi-
nę, również tą w Szczecinie, 
ale z powodu braku czasu nie 
jest to możliwe. Dlatego często 
zaprasza ukochaną mamę na 
swoje mecze. W Poznaniu pani 
Iwona była obecna prawie na 
każdym meczu syna. Teraz ze 
względu na odległość jest tro-
chę gorzej, ale trzy razy widzia-
ła już z trybun mecze Roberta 
w Bundeslidze. A może czyni to 
rzadziej bo wie, że Robertem... 
ma się kto zatroszczyć. Piłkarz 
mieszka w Dortmundzie ze 
swoją dziewczyną Anią (Anna 
Stachurska uprawia z sukcesa-

mi międzynarodowymi karate – 
przyp. red.). Daty ślubu na razie 
nie ustalili ale pan Mirosław już 
teraz deklaruje. –  Zaśpiewam 
na ślubie Roberta jeśli mnie po-
prosi! Nigdy nie robię tego na 
spotkaniach towarzyskich, bo 
taką mam zasadę ale dla niego 

zrobię wyjątek. Tym bardziej, że 
chyba nigdy mnie nie widział 
na scenie –  dodaje szczeciński 
śpiewak.

 Jerzy Chwałek
(autor jest dziennikarzem 

sportowym Super Expressu)
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Marzysz o Wigilii bez nadmiernej krzątaniny?
Uwielbiasz domowe pierogi, ale ich robienie zbyt długo trwa?

Polecamy potrawy wigilijne i świąteczne na wynos!

Dania na wigilijny stół:
Barszcz wigilijny - 200 ml - 6,00
Pierogi drożdżowe z kapustą i grzybami - 2szt. - 4,00
Sałatka śledziowa - 100g - 12,00

Dania świąteczne:
Fileciki z kaczki z płatkami gruszki i żurawiną - 60g - 10,00
Pasztet świąteczny - 1kg - 45,00
Pieczona karkówka - 1kg - 48,00
Sernik w polewie czekoladowej z rodzynkami w rumie - 2kg - 60,00

więcej potraw na wynos: www.virga.com.pl
Zamów już dziś!

Pachnących Świąt Bożego Narodzenia spędzonych
w gronie najbliższych oraz wspaniałego Nowego Roku

życzą właściciele i obsługa restauracji Virga
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W obliczu niezwykle 
szybkich zmian 
gospodarczych, 

przeobrażeń technologicz-
nych, informatycznych, rosną-
cych oczekiwań klientów, firmy 
zmuszane są do ciągłej walki  
o wzmocnienie swojej pozy-
cji na rynku. Rozwój firm wa-
runkowany jest potencjałem 
zaangażowanych zasobów 
ludzkich, co potwierdzają 
liczne wyniki badań.

Pytanie jak inwestować 
w pracowników, aby zrealizo-
wać cel biznesowy firmy oraz 
przekazać wiedzę, umiejęt-
ności, które pozwolą pracow-
nikom skutecznie funkcjo-
nować w innych obszarach 
zawodowych, nie jest pyta-
niem, na które łatwo udzielić 
odpowiedzi wprost.

Tymczasem, funkcjonu-
je swoistego rodzaju moda 
na szkolenia. W ciągu kilku 
ostatnich lat powstało kil-
kadziesiąt firm szkolenio-
wych, pojawiły się również 
nowe formy szkolenia jak np.  
e-learning, powszechniej 
wykorzystywane są nowocze-
sne narzędzia komunikacji: 
livechat, videokonferencje. 
Wśród odbiorców wzrosła 
również znacząco świado-
mość konieczności kształ-
cenia się przez całe życie, 
przede wszystkim z uwagi na 
dynamicznie zmieniającą się 
sytuację na rynku pracy. 

Niewątpliwie, przed przystą-
pieniem do udziału w szkole-
niu, powinno nastąpić roz-
poznanie aktualnej sytuacji 
firmy, przewidywanych, ocze-
kiwanych kierunków rozwoju, 
ocena potencjału rynku na 
którym podmiot funkcjonuje, 

jak również określenie umie-
jętności, predyspozycji pra-
cowników.

Przedsiębiorstwa rzadko 
decydują się jednak na prze-
prowadzenie kompleksowej 
analizy potrzeb szkolenio-
wych z uwagi na wysoki koszt 
takiego przedsięwzięcia.

Możliwość wykorzystania 
środków finansowych w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego znacząco 
ułatwia realizację szkoleń, 
dedykowanych pod konkret-
ne potrzeby firm. Przykładem 
jest realizowany obecnie 
w województwie zachodnio-
pomorskim projekt pt.: „Koło 
ratunkowe na kryzys – TOC + 
LEAN + HR – szkolenia w za-
kresie ciągłego doskonalenia 
organizacji”. 

W ramach projektu koor-
dynowanego przez Vento 
Consulting u przedsiębiorcy 
odbywa się bezpłatne bada-
nie potrzeb szkoleniowych 
firmy (praca na konkretnych 
przykładach) oraz analiza sy-
tuacji zastanej. Na podstawie 
wyników badania, właściciel 
firmy we współpracy z kon-
sultantem ustala program 
szkolenia. Zaangażowanie 
właścicieli podmiotu, osób 
decyzyjnych w proces plano-
wania szkoleń, ich osobisty 
w nich udział w sposób bez-
pośredni wpływa na wyniki 
firmy, osiągane efekty. Po-
nadto pozwala lepiej wyko-
rzystać wiedzę i umiejętności 
zespołu.

Udział w projekcie „Koło 
ratunkowe na kryzys…”, daje 
możliwość pozyskania wiedzy 
i praktycznych umiejętności 
wprost od doświadczonych 

praktyków, którzy współpra-
cowali z takimi firmami jak To-
yota czy Isuzu. Szkolenia dla 
mikro i małych firm zatrudnia-
jących do 49 osób dofinanso-
wane są do 80%, natomiast 
firmy średnie – zatrudniające 
do 249 osób, otrzymują do-
finansowanie w wysokości 
do 70%, za trzy dni szkolenia 
w formie warsztatów, uzupeł-
nionych kursem na platfor-
mie e-learningowej.

W ramach projektu realizu-
jemy szkolenia m.in. z : Zarzą-
dzania projektami, Sprzedaży 
i Marketingu, Logistyki, Fi-

nansów, Narzędzi logicznego 
myślenia, Coachingu, Kiero-
wania, Zarządzania zmianą, 
Ocen pracowniczych czy 
szkoleń związanych z zarzą-
dzaniem i optymalizacją pro-
dukcji.

Więcej informacji na temat 
naszych szkoleń oraz aktualny 
harmonogram znajdują się 
na stronie:  www.doskonale-
nie-vento.com.pl. Informacji 
udzielamy  pod numerami 
telefonu:  091 818 11 11 oraz 
+510 997 860 lub mailowo 
pod adresem:
dziarkowska@vento.net.pl.

„Szkolenia- dofinansowane i szyte na miarę 
– dla firm z województwa zachodniopomorskiego”

Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Twojej firmy to inwestycja gwarantująca wymierne korzyści finansowe. Autorskie
szkolenia wzmagają identyfikację kadry z firmą poprzez zrozumienie jej strategii i celów działania. Szkolenie może być również 

postrzegane jako forma nagrody i wyróżnienia, pełnić może zatem funkcję motywacyjną, a jak powszechnie wiadomo,
zaangażowany, lojalny i wykształcony pracownik to połowa sukcesu firmy.

Promocja



Wyspa
wiecznego
wiatru
- Fuerteventura 

Słoneczna pogodna przez cały rok. A przy tym brak pięćdziesięciostopniowych upałów i zgiełku metropolii. Szerokie, piaszczyste plaże,
malowniczy, górzysty krajobraz i ocean wokół. Cisza, plaża i słońce – tego wszystkiego na Wyspach Kanaryjskich doświadczył Marcin

Chimiak, właściciel biura podróży Columbus Tour. 

Maciej Pieczyński
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iszpański archipelag 
dopiero od tego sezonu 
zaczął cieszyć się więk-

szą popularnością wśród pol-
skich turystów. A to nie za spra-
wą braku atrakcji, bynajmniej, 
ale ze względu na wysokie ceny. 
Dopiero w tym sezonie polskie 
biura podróży częściej zaczęły 
wprowadzać oferty wczasów na 
kanaryjskiej wyspie Fuertaven-
tura. Rosnące zainteresowanie 
biur tym miejscem spowodowało 
konkurencję na rynku i w konse-
kwencji spadek cen wycieczek na 
Kanary.

Plażowanie na
czarnym piasku

Marcin Chimiak na Wyspy Ka-
naryjskie wybrał się w paździer-
niku wraz ze swoją przyjaciółką, 
Anną Myślińską. – Pomysł na 
podróż był mój – zapewnia Mar-
cin. – Wyspy Kanaryjskie od ja-
kiegoś czasu były moim wielkim, 
podróżniczym celem – dodaje. 

Marcin Chimiak nie marzył 
jednak o urokach popularnych, 
uczęszczanych i zatłoczonych 
przez europejskich turystów 
wysp Teneryfa i Gran Canaria. 
Wybrał za cel najbardziej dzie-
wiczą z trójki największych wysp 
archipelagu – Fuerteventurę.

Dla wygody poruszania się po 
wyspie Marcin i Ania wypoży-
czyli samochód. W wypożyczalni 
spotkała ich bardzo miła niespo-
dzianka. – Obsługiwał nas Po-
lak, który przyjechał na Kanary 
do pracy i mieszka na Wyspach 
wraz ze swoją dziewczyną – opo-
wiada  Marcin. – Podarował nam 
mapę wyspy i poradził, co warto 
zobaczyć, gdzie można dobrze 

zjeść – dodaje.
Prosto z wypożyczalni Marcin 

i Ania ruszyli w stronę Coralejo, 
miejscowości na północy wyspy, 
gdzie byli zakwaterowani w ho-
telu Las Marismas. – Ta trasa 
prowadziła nas nad brzegiem 
oceanu z niesamowitym wido-
kiem – wspomina Chimiak. – 
Żółty piasek plaży, ocean, przy 
drodze, w pobliżu hoteli, gęsto 
rosły palmy. Inne samochody 
mijaliśmy sporadycznie – mówi 
zadowolony.  

Coralejo słynie z najszerszych 
plaż na Wyspach Kanaryjskich. 
– Ale niezbyt wielu turystów 
można było spotkać – stwierdza 
Marcin. – O dwunastej w połu-
dnie, w słoneczny dzień, na tej 
szerokiej plaży nigdy nie widzie-
liśmy takiego tłoku jak choćby 
w polskich kurortach – dodaje. 

Plaże na Fuerteventurze są jed-
nak też dużo bardziej różnorod-
ne niż plaże Pogorzelicy czy So-
potu. Ich specyfika na pierwszy 
rzut oka nie musi być wybitnie 
zachęcająca. O ile po wschodniej 
stronie wyspy wybrzeże pokrywa 

żółty piasek, o tyle zachodni brzeg 
naznaczony jest plażami koloru 
czarnego, gdzie piasek miesza się 
z pyłem wulkanicznym. – Pewne-
go dnia jednak zmusiliśmy się, by 
pojechać na „czarną” plażę, bo po 
wschodniej stronie wyspy kropił 
deszcz – opowiada Marcin. – Ja-
koś przeżyliśmy to plażowanie. 
Pył wulkaniczny nie jest w żaden 
sposób szkodliwy, tylko niezbyt 
estetycznie wygląda – mówi. 

Okazuje się więc, że Wyspy 
Kanaryjskie to nie tylko uro-
ki oceanu i piaszczystych plaż. 
Wnętrze wysp pokrywają wul-
kany. Im dalej w głąb lądu, tym 
krajobraz robi się coraz bardziej 
księżycowy. Nie rośnie tu prawie 
żadna roślinność, nie licząc spo-
radycznie występujących krze-
wów. Poza oazami na terenach 
hoteli, gdzie rosną sztucznie na-
wadniane palmy, ze świecą szu-
kać drzew.

Raj dla surferów

Podobnie jest z dniami desz-
czowymi w ciągu roku. Szcze-
gólnie właśnie na Fuerteven-
turze. – Wulkany na tej wyspie 
są niższe niż na Teneryfie, czy 
Gran Canarii, stąd chmury nie 
mają jak się nad nią zatrzymać, 
przelatują szybko i czasem tylko 
nad samym centrum wyspy tro-
chę pokropi – opowiada Mar-
cin. 

Na wyspie nie ma też jezior ani 
rzek. Jedyna słodka woda, któ-
rą tu można znaleźć, pochodzi 
z opadów. 

A skąd wzięła się intrygująco 
brzmiąca nazwa tego miejsca? – 
Fuerteventura znaczy „wiecznie 
wieje” – tłumaczy Chimiak. – 
I rzeczywiście, wyspa jest rajem 

na ziemi dla amatorów sportów 
wodnych, surferów, kitesurferów 
i wszystkich tych, którzy do reali-
zacji swoich sportowych pasji po-
trzebują morza i wiatru – dodaje. 

Czy to oznacza, że nieodłącz-
nym atrybutem plażowiczów na 
tej wyspie powinien być parawan? 
Czy jest większą atrakcją dla tych 
co potrzebują wiatru niż dla tych, 
którzy chcą wypocząć na słońcu? 
– Wieje, ale nie zwala z nóg. Poza 
tym przez cały niemal rok jest tu 
słonecznie – uspokaja Chimiak. 
– Ten wiatr powoduje, że nie od-
czuwa się upału, a słońce jedno-
cześnie mocno opala – mówi. 

Jeśli więc ktoś szuka wiatru 
w żagle, znajdzie bez wątpienia, 
szczególnie na północnym wy-
brzeżu wyspy, w rejonie Cora-
lejo. Natomiast ci, którzy wolą 
leniwe opalanie się od sportów 
wodnych, mogą wyruszyć na po-
łudnie, w okolice miejscowości 
Morojable, największego kurortu 
na Fuerteventurze. Tam ocean 
jest spokojniejszy, mniejsze fale, 
woda krystaliczna, dużo ryb. 

O tym, że wiatry na Wyspach 
Kanaryjskich nie są szczególnie 
dotkliwe, świadczyć mogą tem-
peratury. Marcin i Anna zastali 
tam w październiku stałe tempe-
ratury około dwudziestu ośmiu, 
trzydziestu stopni. 

Nad Wyspami Kanaryjskimi 
słońce dla potencjalnych plażo-
wiczów świeci praktycznie przez 
cały rok. W grudniu średnia tem-
peratura to dziewiętnaście stopni. 
Dlatego też Marcin poleca swoje 
spełnione podróżnicze marzenie 
tym, którzy szukają słońca, ale 
nie jego nadmiaru. 

Wyspy Kanaryjskie mają też 
przewagę nad Afryką. – Kulturo-
wo to jest jeszcze Europa, dlatego 

H

Podróże

Anna Myślińska



ci, którzy nie lubią Afryki z przy-
czyn kulturowych, higienicz-
nych, estetycznych, powinni po-
lecieć na Fuerteventurę – mówi 
Marcin. – Tu jest bezpieczniej 
i czyściej niż na Czarnym Lądzie, 
choć w prostej linii wyspę i wy-
brzeże Maroka dzieli tylko sto 
kilometrów – dodaje. 

Fuerteventura jest wyspą o sła-
bym zaludnieniu. Małe wioski, 
złożone z najczęściej parterowych 
domów, to jedyne ślady miejsco-
wej cywilizacji, które można tu 
napotkać. Oczywiście, poza in-
frastrukturą turystyczną. Wielkie 
hotele, wybudowane w latach 
osiemdziesiątych, trochę przy-
pominające peerelowskie bloki 
z wielkiej płyty, wyróżniają się na 
tle skromnej, wiejskiej zabudowy. 
Fuerteventura na tle archipelagu 
odznacza się mniejszą ilością ho-
teli niż pozostałe wyspy.

Plażowy clubbing
i spacer po wulkanie

 – Kulinarną specjalnością 
wyspy są oczywiście wszelkie 
potrawy z ryb – opowiada Mar-

cin. – Wyśmienity obiad, sma-
żona ryba z ziemniakami u nich 
kosztuje około 10 euro, ceny też 
są więc wielką zaletą Fuerteven-
tury – dodaje. 

Podczas jednego z takich 
obiadów Marcin i Ania dowie-
dzieli się, że na wyspie wakacje 
spędza coraz więcej Polaków. 
Do tego stopnia, że w pewnej 
knajpie na Fuerteventurze jesz-
cze w październiku zaplanowa-
no wprowadzenie karty dań po 
polsku. Nieodłącznym punktem 
programu były też wycieczki po 
wygasłych wulkanach. Podróżu-
jąc w głąb wyspy Marcin i Ania 
napotykali stada kóz - jedynych 
zwierząt, hodowanych przez 
okolicznych mieszkańców. – 
Wśród dzikich zwierząt nato-
miast zaskoczyły nas świstaki, 
które widzieliśmy nad samym 
oceanem. Na wyspie występują 
też papugi, ale tylko w przyhote-
lowych oazach palm – opowiada 
Marcin.

Wakacje na Wyspach Kana-
ryjskich nie muszą być wybitnie 
drogą wycieczką. – Nas ten wy-
jazd kosztował na osobę 2200 zł 

za przelot, nocleg i posiłki w ho-
telu – wylicza Chimiak. 

Dodatkowym kosztem było 
wypożyczenie samochodu, bez 
którego zwiedzanie wyspy nie 
byłoby łatwe. – Ale i to nie były 
wielkie pieniądze, 96 euro za ty-
dzień.Na Majorce zapłacilibyśmy 
tyle za dwa dni – dodaje. 

Wielką ulgą dla portfela oka-
zała się niska cena paliwa tym 
bardziej, że na Wyspach nie ma 

podatku VAT. Tanie na Fuerte-
venturze są także perfumy i al-
kohol, hiszpański archipelag jest 
bowiem strefą bezcłową. 

Tydzień na Wyspach Kana-
ryjskich to za mało. – Nie zdą-
żyliśmy popłynąć promem na 
żadną z sąsiednich wysp. Ale 
już w przyszłym roku planujemy 
wrócić na Fuerteventurę, tym 
razem na dłużej! – zapewniają 
oboje. 

Podróże
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oddalona od morza tylko o 80 m
Villa Ho� Wellness & Spa

Wspaniały Prezent Świąteczny dla bliskich lub pracowników
– Zaproszenie do Villa Ho�  wellness & spa  

Spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności
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Pakiet Sylwestrowy z Wystrzałowym Balem od 1490 zł za osobę

Spotkania świąteczne lub noworoczne dla Pracowników lub Kontrahentów

Villa Ho� Wellness & Spa
Trzęsacz, ul. Słoneczna 3, www.villaho�,pl, www.clubspa.pl, tel. +r4 91 387 55 00, info@villaho�.pl
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PODRóŻ POŚLubNA W RAju

Kto odkrył Dominikanę? - Moja żona - odpowiedział Przemek Czerwiński, szczeciński tyczkarz na tak postawione pytanie. Oczywiście
Dominikanę odkrył Krzysztof Kolumb i to już w 1492 roku, a Przemek miał na myśli to, że jego żona Żenia odkryła czy raczej wymyśliła

wyspę na Morzu Karaibskim na miejsce ich podróży poślubnej.

odpowiedzi Przemka 
i tak było trochę praw-
dy, bo zarówno on jak 

i Żenia odkryli, że to jedno z naj-
piękniejszych miejsc na świecie.

Przemysław Czerwiński, 
brązowy medalista mistrzostw 
Europy w skoku o tyczce i Że-
nia wzięli  ślub w Kijowie, skąd 
pochodzi panna młoda.

Zaraz po ślubie wyruszyli 
w egzotyczną podróż.

– Mieliśmy trochę obaw 
przed wylotem – opowiada Że-
nia. –  Nie, nie boimy się latać, 
ale przecież Dominikana leży 
na tej samej wsypie co Haiti, 
a wiadomo jakie kataklizmy 
tam bywały. A my udawaliśmy 
się w sezonie  huraganów – do-
daje.  

Jak przewidywały zresztą 
wszelkie prognozy, huragany 
i inne anomalie ominęły Domi-
nikanę w czasie ich pobytu. 

Urzekła ich za to jej przyro-

da, niebywałe krajobrazy, ptaki 
i gościnność ludzi.

Noc pod liśćmi palmy

– Jak tylko wylądowaliśmy 
w Punta Cana, już byłem trochę 
zaskoczony – opowiada  Prze-
mek. – Wszelkie budynki i hale 
lotniska, a jak się później okaza-
ło i nasz hotel, przykrywał dach 
zrobiony z … liści palmy. Taka 
jest specyfika budynków w tym 
mieście, choć samo lotnisko 
jest nowoczesne i funkcjonuje 
bez zarzutu. Może przyjmować 
Jumbo jety, dla których na przy-
kład warszawskie Okęcie jest za 
małe – dodaje.

Jaką pogodą mieli w paź-
dzierniku? – Jak na zbliżającą 
się tam zimę i sezon huraganów, 
to bardzo dobrą – mówi Żenia. 
– Słońce świeciło od rana do 
godziny 15:00, a później zacho-
dziło. Temperatura dochodziła 

nawet do 40 stopni! – dodaje.
Nic, tylko pozazdrościć 

mieszkańcom wyspy takich 
temperatur, i to tuż przed na-
dejściem zimy.

– Nie odczuwaliśmy 
wcale tej spiekoty – 
kontynuuje Żenia. 
– Wilgotność jest 
o dp ow i e d n i a 
dla Europej-
czyków. Nie 
m i e l i ś m y 
ż a d n y c h 
problemów 
z aklimaty-
zacją czy ze 
spaniem – do-
daje.

– Ale szoku 
i tak można doznać 
– wtrąca Przemek. – 
Roślinność i cała przyroda 
są niebywałe. Po prostu bajka! – 
mówi zachwycony.

Można to ocenić na fotogra-

fiach z podróży, których auto-
rem w większości jest szcze-

ciński lekkoatleta.
– Wziąłem ze 
sobą aparat, nie 

do końca 
pro-

f e -
sjonal-

ny, ale chyba 
się sprawdził. Może zabrakło 
trochę słońca w niektórych mo-

W

jerzy chwałek
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mentach lecz  podobnej scenerii 
nigdzie na świecie nie widzia-
łem – mówi.

Kuchnia? – Nie może zasko-
czyć Europejczyka, przynaj-
mniej w takim hotelu w jakim 
mieszkaliśmy – opowiada Że-
nia. W jednej z restauracji było 
jedzenie europejskie, a w tych 
bardziej wystawnych obowią-
zują na przemian dni kuchni 
różnych krajów. Była też eksklu-
zywna restauracja, w których 
obowiązywał dress code (zasa-
dy odpowiedniego ubioru). Dla 
kobiet obowiązywały sukienki 
wieczorowe, a dla panów ko-
niecznie w pełni kryte pantofle 
na nogach. Żenia w ostatniej 
chwili namówiła Przemka, żeby 
wziął je ze sobą.

– Dla mnie to jest trochę 
sztuczne, ale fajnie było coś no-
wego zobaczyć – ocenia Prze-
mek. – A co do przysmaków, to 
największe wrażenie zrobiły na 
mnie owoce. Zerwane prosto 
z drzewa banany albo ananasy 
smakują inaczej niż te, które 
docierają do Europy, a dojrze-
wają w kontenerach na statku 
– dodaje.

Jego zdaniem  na wyspie nie 
można się nudzić. 

Osiołkiem na szczyt góry

Na wyspie proponuje się tu-
rystom różne wycieczki. Nasi 

bohaterowie wybrali się na małą 
wysepkę o nazwie Samana.

– Już sam przelot na nią jest 
dużym dużym przeżyciem – 
uśmiecha się Żenia. – To był nie-
wielki samolot z 20 miejscami na 

pokładzie, które nie były niczym 
oddzielone od kokpitu. Widzie-
liśmy wszystkie czynności, które 
wykonywali piloci – mówi.

Po wylądowaniu każdy dostał 
do dyspozycji osiołka, na którym 

można było wjechać na górę. 
Przewodnikami były starsze ko-
biety, dla których 40 minutowy 
marsz pod górę nie był żadnym 
problemem.

Po takim „spacerze” przyjem-

nością było stanąć u stóp wodo-
spadu, żeby   się ochłodzić.

Inną żywą atrakcją Samany 
są papugi, i tylko niektórzy od-
mawiają sobie zrobienia zdjęć  
z nimi.

– Najpierw trzeba je pogła-
skać, żeby się trochę oswoiły – 
opowiada Żenia.

Z reguły od razu robią się 
sympatyczne i witają słowem 
„hola” („cześć” po hiszpańsku, 

język obowiązujący na Domini-
kanie – przyp. red.)

– Oczywiście nie ma nic za 
darmo – śmieje się tyczkarz. 
W zależności ile chcesz zdjęć 
trzeba zapłacić 25 czy też 40 do-
larów.

– Przy kupowaniu pamiątek 
polecam targowanie się, bo miej-
scowi handlarze lubią to robić 
i potrafią znacznie zejść z ceny 
– dodaje.

Przemek odebrał mieszkań-
ców Dominikany jako ludzi bar-
dzo miłych, nie spieszących się 
nigdzie.

–  I co ważne, nie są tak na-
chalni jak Turcy czy Egipcjanie. 
Nie biegają za tobą, nie namawia-
ją do kupna wszystkiego. Dlatego 
czułem tam spokój, i jest to miej-
sce w którym na prawdę można 
odpocząć – mówi zadowolony .

Oczywiście chcieliby tam 
wrócić, ale z drugiej strony jest 
jeszcze  tyle pięknych miejsc na 
świecie, które chcą zobaczyć.

– Była to najdalsza podróż 
w moim życiu. Lecieliśmy 13 
godzin w jedną stronę, ale warto 
było – podsumowuje Żenia.

Podróże

Przy każdym hotelu dobrej klasy znajduje się boisko do siatkówki

Przemek i Żenia dotarli konno na wyższe partie wyspy Samana
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cia dla dzieci od 4 roku życia 
szkółki tenisowe zajęcia in-
dywidualne sekcja sportowa 
dla zawodników wyczyno-
wych całoroczny challenger 
dla kobiet i mężczyzn cy-
kliczne turnieje rekreacyjne 
pikniki tenisowe dla firm 
i grup zorganizowanych
W ramach szkół tenisowych 
różnego stopnia prowadzo-
ne są także zorganizowane 
wyjazdy na turnieje naszych 
podopiecznych oraz szereg 
nowoczesnych, atrakcyjnych 
działań mających na celu 
rozwój umiejętności i cha-
rakteru naszych podopiecz-
nych.
Całość prowadzona przez 
w pełni wykwalifikowany ze-
spół trenerów, którzy dzięki 
wieloletniemu doświadcze-
niu na scenie międzynaro-
dowej, a także autorskim 
programom treningowym są 
idealnym dopełnieniem no-
woczesnego ośrodka spor-
towego jakim jest Elite Sport 
Club.
W swojej ofercie programo-
wej posiadamy np. nowość 
jaką jest Cardio Tenis - świet-
na zabawa w grupie. Aktyw-
ność fitness skupiająca się 
głównie na spalaniu tkanki 
tłuszczowej.
Wszystkie programy trenin-
gowe dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych prowadzone są 
pod patronatem wewnętrz-
nej szkoły tenisowej Elite 
Tennis Academy, dającej 
członkom „coś więcej” niż 
tylko przynależność do klu-
bu sportowego jakim jest 
przynależność do wielkiej 
tenisowej społeczności.
Poza działaniami na terenie 
Elite Sport Club, Elite Tennis 
Academy ma za cel objęcie 
swoim patronatem przed-
szkoli oraz szkół publicznych 
w naszym mieście specjal-
nym programem umożliwia-
jącym dzieciom z różnych 
grup społecznych możli-
wość zarażenia się pasją gra-
nia w tenisa oraz aktywnego 
spędzania czasu.
Pierwszymi krokami tego 
typu działań ze strony Elite 
Tennis Academy było obję-
cie opieką grupy ISKIERKI, 
którą tworzą dzieci z różnym 

sposobem upośledzenia.
Już od miesiąca jeden z na-
szych trenerów – Adam Gó-
recki prowadzi  specjalny 
autorski program łączący 
elementy zabawy i rehabi-
litacji, która dzieciom spra-
wia ogromną radość, a nam 
satysfakcję z możliwości za-
angażowania i pomocy. Pro-
gram odbywa się z ramach 
działań Elite Tennis Academy 
i jest w 100% sponsorowany 
przez Elite Sport Club.
Jednak korty tenisowe nie są 
jedynym atutem Elite Sport 
Club. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom naszych ak-
tualnych klientów, jak i wiel-
kiemu deficytowi Szczecina 
na nowoczesny kompletny 
ośrodek sportowy planuje-
my systematyczną rozbu-
dowę Elite Sport Club o ko-
lejne elementy, jak squash, 
hala do piłki nożnej, boisko 
wielofunkcyjne, kort do bad-
mintona, kort do siatkówki, 
salę odnowy biologicznej 
oraz centrum rehabilitacji.
 Elite Sport Club to ośrodek  
prorodzinny, to miejsce do 
spędzania czasu i aktywne-
go wypoczynku dla całej 
rodziny. Sprzyja temu prze-
pięknie zagospodarowany 
teren wokół kortów  obfitują-
cy w unikatową architekturę 
zieleni oraz wkomponowany 
w nią plac zabaw dla dzieci. 
Lokalizacja na obrzeżach 
miasta sprawia, iż jest to 
miejsce w którym można od-
począć od miejskiego gwa-
ru aktywnie spędzając czas. 
Elite Sport Club to realizacja 
idei o Szczecinie posiadają-
cym nowoczesny ośrodek 
sportowy, zarówno w wypo-
sażeniu, podejściu jak i pro 
społecznych działaniach 
mającym na celu skupienie 
wokół siebie sportowej spo-
łeczności
Śmiało można powiedzieć 
iż Elite Sport Club jest  ide-
alnym miejscem dla wszyst-
kich ceniących sobie rozwój 
ducha i ciała.
Pełna oferta oraz cennik
znajdą Państwo na
www.elitesportclub.pl,
Pytania o ofertę i rezerwację – 
531 01 01 01

N a ten moment w na-
szej ofercie posiada-
my  dwa nowoczesne 

pełnowymiarowe korty teni-
sowe o nawierzchni z mącz-
ki ceglanej [ sprowadzana 
z Niemiec najlepszej jakości 
mączka firmy TEGRA ]. Jeśli 
zaś chodzi o aspekty tech-
niczne, warto wspomnieć, 
iż nasze korty przykryte są 
nowoczesną halą wykonaną 
z konstrukcji aluminiowej 
o wysokości 9 metrów. Boki 
hali o wysokości 6 metrów 
wykonane są z przeźroczy-
stej foli [ ściąganej na sezon 
letni ] dającej komfort gry 
przy naturalnym dziennym 
świetle. Hale wyposażone 
zostały w najnowszej gene-
racji odbiciowe [ nie ośle-
piające graczy podczas gry 
] oświetlenie halogenowe, 
umieszczone poza liniami 
bocznymi kortów o natęże-
niu 600 Luxów. Dodatko-
wym atutem naszych kortów 
jest też automatyczny system 

zraszania kortów. W sezonie 
zimowym pełen komfort gry 
zapewni nowoczesny system 
ogrzewania hal, gwarantu-
jący stałą temperaturę nie 
spadającą poniżej 12 stopni 
Celsjusza w sezonie zimo-
wym.
Poza technicznymi nowin-
kami naszych kortów, pełen 
komfort i bezpieczeństwo 
zapewni w pełni monitoro-
wany strzeżony parking oraz 
szybki darmowy hot spot, dla 
wszystkich którzy potrzebują 
ciągłego dostępu do sieci.
Co ważne – Internet jest bar-
dzo istotnym elementem Eli-
te Sport Club.
Już w pierwszym kwartale 
2011 wszyscy nasi aktualni 
jak i nowy klubowicze zosta-
ną podpięci pod pierwszy 
w Polsce autorski program 
klubowy dający cały nowy 
wachlarz interakcji z klubem. 
Będzie to m.in.: rozbudowa-
na możliwość, bezgotówko-
we zarządzanie płatnościami, 

statystyki osiągnięć, możli-
wość zapraszania innych klu-
bowiczów na sparingi, staty-
styka osiągnięć względem 
innych klubowiczów,  możli-
wość oglądania online oraz 
nagrywania swoich spotkań, 
jak i lekcji treningowych swo-
ich dzieci oraz wiele innych 
przydatnych funkcji.
Całość systemu zarządza-
na będzie poprzez konto 
internetowe oraz kartę klu-
bowicza, pełniąca zarazem 
funkcje klucza dostępu do 
wszystkich pomieszczeń klu-
bowych [ zwiększając tym 
samym bezpieczeństwo do 
najwyższego poziomu ].
Przysłowiową „wisienką na 
torcie” będą zaś „kioski kom-
puterowe” umieszczone na 
wszystkich obiektach sporto-
wych oraz pomieszczeniach 
klubowych dając możliwość 
zalogowania za pomocą kar-
ty, by zarządzać swoim kon-
tem w Elite Sport Club.
Wszystko wydaje się zbyt ma-

giczne? Tak jest, bo postawi-
liśmy poprzeczkę na bardzo 
wysokim poziomie. A cały 
system trafi w ręce naszych 
klubowiczów już w pierw-
szym kwartale 2011, będzie 
więc możliwość do zapozna-
nia się z nim – do czego ser-
decznie zapraszamy
Warto wspomnieć, iż już parę 
miesięcy po otwarciu nasze-
go ośrodka, mieliśmy nie-
zmierną przyjemność podję-
cia pierwszego znakomitego 
gościa w postaci polskiego 
tenisowego mistrza Łukasza 
Kubota, który doceniając wy-
soki poziom naszych kortów 
odbywał  treningi pod okiem 
swojego trenera przez cały 
okres trwania PeKaO Szcze-
cin Open 2010.
Wielkim atutem tenisa w Eli-
te Sport Club jest bogaty  
program oferty tenisowej 
w pełni dopasowany do po-
trzeb naszych klientów.
Jest to między innymi:
przedszkole tenisowe [zaję-

Chcesz pograć w tenisa w nowoczesnym ośrodku
tenisowym w Szczecinie? Nic prostszego, zapraszamy do

Elite Sport Club. 
Nasz ośrodek sportowy mieści się w Mierzynie, leżącym się na obrzeżach Szczecina. Nazwa 

ośrodka zobowiązała nas, by zapewnić najwyższy komfort oraz najlepsze warunki do gry w tenisa, 
zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych zawodników.
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cia dla dzieci od 4 roku życia 
szkółki tenisowe zajęcia in-
dywidualne sekcja sportowa 
dla zawodników wyczyno-
wych całoroczny challenger 
dla kobiet i mężczyzn cy-
kliczne turnieje rekreacyjne 
pikniki tenisowe dla firm 
i grup zorganizowanych
W ramach szkół tenisowych 
różnego stopnia prowadzo-
ne są także zorganizowane 
wyjazdy na turnieje naszych 
podopiecznych oraz szereg 
nowoczesnych, atrakcyjnych 
działań mających na celu 
rozwój umiejętności i cha-
rakteru naszych podopiecz-
nych.
Całość prowadzona przez 
w pełni wykwalifikowany ze-
spół trenerów, którzy dzięki 
wieloletniemu doświadcze-
niu na scenie międzynaro-
dowej, a także autorskim 
programom treningowym są 
idealnym dopełnieniem no-
woczesnego ośrodka spor-
towego jakim jest Elite Sport 
Club.
W swojej ofercie programo-
wej posiadamy np. nowość 
jaką jest Cardio Tenis - świet-
na zabawa w grupie. Aktyw-
ność fitness skupiająca się 
głównie na spalaniu tkanki 
tłuszczowej.
Wszystkie programy trenin-
gowe dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych prowadzone są 
pod patronatem wewnętrz-
nej szkoły tenisowej Elite 
Tennis Academy, dającej 
członkom „coś więcej” niż 
tylko przynależność do klu-
bu sportowego jakim jest 
przynależność do wielkiej 
tenisowej społeczności.
Poza działaniami na terenie 
Elite Sport Club, Elite Tennis 
Academy ma za cel objęcie 
swoim patronatem przed-
szkoli oraz szkół publicznych 
w naszym mieście specjal-
nym programem umożliwia-
jącym dzieciom z różnych 
grup społecznych możli-
wość zarażenia się pasją gra-
nia w tenisa oraz aktywnego 
spędzania czasu.
Pierwszymi krokami tego 
typu działań ze strony Elite 
Tennis Academy było obję-
cie opieką grupy ISKIERKI, 
którą tworzą dzieci z różnym 

sposobem upośledzenia.
Już od miesiąca jeden z na-
szych trenerów – Adam Gó-
recki prowadzi  specjalny 
autorski program łączący 
elementy zabawy i rehabi-
litacji, która dzieciom spra-
wia ogromną radość, a nam 
satysfakcję z możliwości za-
angażowania i pomocy. Pro-
gram odbywa się z ramach 
działań Elite Tennis Academy 
i jest w 100% sponsorowany 
przez Elite Sport Club.
Jednak korty tenisowe nie są 
jedynym atutem Elite Sport 
Club. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom naszych ak-
tualnych klientów, jak i wiel-
kiemu deficytowi Szczecina 
na nowoczesny kompletny 
ośrodek sportowy planuje-
my systematyczną rozbu-
dowę Elite Sport Club o ko-
lejne elementy, jak squash, 
hala do piłki nożnej, boisko 
wielofunkcyjne, kort do bad-
mintona, kort do siatkówki, 
salę odnowy biologicznej 
oraz centrum rehabilitacji.
 Elite Sport Club to ośrodek  
prorodzinny, to miejsce do 
spędzania czasu i aktywne-
go wypoczynku dla całej 
rodziny. Sprzyja temu prze-
pięknie zagospodarowany 
teren wokół kortów  obfitują-
cy w unikatową architekturę 
zieleni oraz wkomponowany 
w nią plac zabaw dla dzieci. 
Lokalizacja na obrzeżach 
miasta sprawia, iż jest to 
miejsce w którym można od-
począć od miejskiego gwa-
ru aktywnie spędzając czas. 
Elite Sport Club to realizacja 
idei o Szczecinie posiadają-
cym nowoczesny ośrodek 
sportowy, zarówno w wypo-
sażeniu, podejściu jak i pro 
społecznych działaniach 
mającym na celu skupienie 
wokół siebie sportowej spo-
łeczności
Śmiało można powiedzieć 
iż Elite Sport Club jest  ide-
alnym miejscem dla wszyst-
kich ceniących sobie rozwój 
ducha i ciała.
Pełna oferta oraz cennik
znajdą Państwo na
www.elitesportclub.pl,
Pytania o ofertę i rezerwację – 
531 01 01 01

N a ten moment w na-
szej ofercie posiada-
my  dwa nowoczesne 

pełnowymiarowe korty teni-
sowe o nawierzchni z mącz-
ki ceglanej [ sprowadzana 
z Niemiec najlepszej jakości 
mączka firmy TEGRA ]. Jeśli 
zaś chodzi o aspekty tech-
niczne, warto wspomnieć, 
iż nasze korty przykryte są 
nowoczesną halą wykonaną 
z konstrukcji aluminiowej 
o wysokości 9 metrów. Boki 
hali o wysokości 6 metrów 
wykonane są z przeźroczy-
stej foli [ ściąganej na sezon 
letni ] dającej komfort gry 
przy naturalnym dziennym 
świetle. Hale wyposażone 
zostały w najnowszej gene-
racji odbiciowe [ nie ośle-
piające graczy podczas gry 
] oświetlenie halogenowe, 
umieszczone poza liniami 
bocznymi kortów o natęże-
niu 600 Luxów. Dodatko-
wym atutem naszych kortów 
jest też automatyczny system 

zraszania kortów. W sezonie 
zimowym pełen komfort gry 
zapewni nowoczesny system 
ogrzewania hal, gwarantu-
jący stałą temperaturę nie 
spadającą poniżej 12 stopni 
Celsjusza w sezonie zimo-
wym.
Poza technicznymi nowin-
kami naszych kortów, pełen 
komfort i bezpieczeństwo 
zapewni w pełni monitoro-
wany strzeżony parking oraz 
szybki darmowy hot spot, dla 
wszystkich którzy potrzebują 
ciągłego dostępu do sieci.
Co ważne – Internet jest bar-
dzo istotnym elementem Eli-
te Sport Club.
Już w pierwszym kwartale 
2011 wszyscy nasi aktualni 
jak i nowy klubowicze zosta-
ną podpięci pod pierwszy 
w Polsce autorski program 
klubowy dający cały nowy 
wachlarz interakcji z klubem. 
Będzie to m.in.: rozbudowa-
na możliwość, bezgotówko-
we zarządzanie płatnościami, 

statystyki osiągnięć, możli-
wość zapraszania innych klu-
bowiczów na sparingi, staty-
styka osiągnięć względem 
innych klubowiczów,  możli-
wość oglądania online oraz 
nagrywania swoich spotkań, 
jak i lekcji treningowych swo-
ich dzieci oraz wiele innych 
przydatnych funkcji.
Całość systemu zarządza-
na będzie poprzez konto 
internetowe oraz kartę klu-
bowicza, pełniąca zarazem 
funkcje klucza dostępu do 
wszystkich pomieszczeń klu-
bowych [ zwiększając tym 
samym bezpieczeństwo do 
najwyższego poziomu ].
Przysłowiową „wisienką na 
torcie” będą zaś „kioski kom-
puterowe” umieszczone na 
wszystkich obiektach sporto-
wych oraz pomieszczeniach 
klubowych dając możliwość 
zalogowania za pomocą kar-
ty, by zarządzać swoim kon-
tem w Elite Sport Club.
Wszystko wydaje się zbyt ma-

giczne? Tak jest, bo postawi-
liśmy poprzeczkę na bardzo 
wysokim poziomie. A cały 
system trafi w ręce naszych 
klubowiczów już w pierw-
szym kwartale 2011, będzie 
więc możliwość do zapozna-
nia się z nim – do czego ser-
decznie zapraszamy
Warto wspomnieć, iż już parę 
miesięcy po otwarciu nasze-
go ośrodka, mieliśmy nie-
zmierną przyjemność podję-
cia pierwszego znakomitego 
gościa w postaci polskiego 
tenisowego mistrza Łukasza 
Kubota, który doceniając wy-
soki poziom naszych kortów 
odbywał  treningi pod okiem 
swojego trenera przez cały 
okres trwania PeKaO Szcze-
cin Open 2010.
Wielkim atutem tenisa w Eli-
te Sport Club jest bogaty  
program oferty tenisowej 
w pełni dopasowany do po-
trzeb naszych klientów.
Jest to między innymi:
przedszkole tenisowe [zaję-

Chcesz pograć w tenisa w nowoczesnym ośrodku
tenisowym w Szczecinie? Nic prostszego, zapraszamy do

Elite Sport Club. 
Nasz ośrodek sportowy mieści się w Mierzynie, leżącym się na obrzeżach Szczecina. Nazwa 

ośrodka zobowiązała nas, by zapewnić najwyższy komfort oraz najlepsze warunki do gry w tenisa, 
zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych zawodników.
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Ośrodek „EDEN”
76-032 Mielno, ul. Morska 20A 

tel. (94) 318 98 00, kom. 691-404-181

6-dniowy pobyt w komfortowym ośrodku
nad morzem, z programem rekreacyjnym

i zabawą sylwestrową!
Szczegóły oferty na stronie

www.edenspa.pl 

POBYT SYLWESTROWY w SPA
27.12.2010 – 02.01.2011



Motoryzacja

Czym jeżdżę?

Foto: Grzegorz Skorny

izabela MaGiera-JarzeMbek

Muskularny chevrolet

Chevrolet El Camino to legenda muscle cars, uosobienie mocy i szybkości. Choć od zakończenia jego produkcji minęło już ponad dwadzieścia 
lat, ciągle nie daje o sobie zapomnieć. Jedyny, doskonale odrestaurowany egzemplarz jeździ po Szczecinie. 
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to oglądał film „The Mexican” z Bradem Pittem i Julią Ro-
berts ten wie o jakie auto chodzi. Potężny, ponad sześcio-
metrowy pick up, który przyciąga spojrzenia na ulicach 

wszędzie gdzie tylko się pojawi. Ma nie tylko wyjątkowy wygląd, ale 
także niespotykaną barwę dźwięku silnika V8, który jest charakte-
rystyczny dla muscle cars - synonimu potęgi amerykańskiego prze-
mysłu samochodowego. Początek tych aut datuje się oficjalnie na rok 
1964 kiedy to jedna z marek koncernu General Motors - Pontiac za-
prezentowała model GTO. Narodziny tego samochodu dały początek 
wojnom muscle cars, przez kolejne lata amerykańscy producenci aż 
do 1973 roku toczyli zacięte boje w tworzeniu coraz szybszych i moc-
niejszych pojazdów. Dopiero kryzys paliwowy położył kres produkcji 
paliwożernych silników benzynowych.

Szczeciński El Camino został wyprodukowany w 1971 roku, tuż 
przed nastaniem kryzysu paliwowego. Jako ostatni z modeli chevro-
leta może pochwalić się nie zredukowaną  pojemnością  silnika - 5.7 
litra o mocy 300 KM wyposażonego w gaźnik. Ogromna moc przy 
stosunkowo niewielkiej wadze robi swoje - auto jest bardzo dyna-
miczne, szybkie, a podczas jazdy dostarcza wiele silnych wrażeń.

Posiadaczem szczecińskiego El Camino jest Andrzej Hubkiewicz, 
współwłaściciel szczecińskiej agencji reklamowej Espresso. Pan An-
drzej jest wielbicielem amerykańskich samochodów. Na co dzień jeź-
dzi chryslerem, a chevrolet od zawsze był jego marzeniem. El Camino 
znalazł w Szczecinie. Pięć lat temu było to jedyne takie auto w Polsce.

– Gdy tylko stałem się jego posiadaczem zacząłem je remontować 
– opowiada. – Prace trwały dwa lata, tyle czasu zabrało zgromadzenie 
części do auta, a ogromnie zależało mi by wszystko były oryginalne 
– dodaje.

I faktycznie design samochodu odtworzony z drobiazgową do-
kładnością robi wrażenie. Unikatowy śliwkowy kolor auta doskonale 
komponuje się z  chromowanymi zderzakami. Chromowane są także 
końcówki rur, ozdobne listwy i lusterka, do tego srebrne  rzucające 
się w oczy logo. W środku znajdziemy zrobioną na wzór oryginalnej 
- różową, welurową tapicerkę i lśniące na wysoki połysk chromowe 
elementy takie jak klamki, listwy ozdobne na drzwiach i przy kierow-
nicy. Z przodu ma wygodne, połączone ze sobą fotele, które przypo-
minają wygodną kanapę.         

Pewnym problemem są  nietypowe gabaryty pick up-a. Musimy 
pamiętać, że powstał w czasach, 
gdy dominowały duże przestrze-
nie, nie było korków w miastach, 
a znalezienie miejsca na parkingu 
nie stanowiło większego proble-
mu. Jednak jego sterowność jest 
idealna, dzięki perfekcyjnemu 
wspomaganiu. Kierownicę moż-
na obracać swobodnie niemal 
jednym palcem, a drążek zmiany 

Motoryzacja

Dane techniczne:

Marka chevrolet El camino
Rok 1971
Pojemność 5.7, V 8
Moc 300 KM
Masa 1870 kg
Spalanie 20-25  l/100 km

CZYM JEŻDŻĘ?
W tym cyklu
motoryzacyjnym 

Izabela Magiera-Jarzembek pokazuje 
ciekawe, oryginalne i nietypowe
samochody. I te najnowsze i te
najstarsze. Te luksusowe i zwykłe. 
Ogląda wyposażenie, patrzy pod
maskę i do bagażnika, sprawdza
komfort wnętrza i prowadzenia. 
Wszystko, oczywiście z udziałem 
właścicieli. Zapraszam do prezentacji 
swoich samochodów:
magiera@eprestiz.pl

K
biegów umiejscowiony jest przy kierownicy. 

– Gdy jeżdżę nim po ulicach Szczecina wywołuje zawsze ogromne 
i pozytywne emocje – opowiada właściciel. – Czasem to męczące, ale 
gdy ma się takie auto trzeba się liczyć z tego rodzaju atrakcjami – 
śmieje się Andrzej Hubkiewicz.



alon Kołacz - Łopiński jest najstarszą szczecińską firmą, która 
pracuje z Volkswagenem i jedną z jedenastu firm w Polsce, 
które tak długo pracują z tą marką. – Dlatego mamy prawo 

do tego, by w swoich hasłach reklamowych umieszczać takie war-
tości, jak tradycja i doświadczenie, mierzone nie tylko latami dzia-
łalności na rynku, ale stażem i kwalifikacjami pracowników – mówi 
z dumą Łopiński. 

Niektórzy pracują u Zbigniewa Łopińskiego już kilkanaście lat. 
Odbywają stale szkolenia techniczne, produktowe, technik sprze-
daży i wiele innych. Kursy te prowadzone są w nowoczesnym 
centrum szkoleniowym w Poznaniu przez firmę Kulczyk Tradex, 
dostawcę samochodów. 

Sam Zbigniew Łopiński, oprócz technikum samochodowego, 
które dało mu niezbędne przygotowanie techniczne i branżowe 
do działalności w motoryzacji ukończył wyższe studia w zakresie 
zarządzania biznesem oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicz-
nych. Wiedza w tym zakresie pomaga w prowadzeniu salonu tak 
innowacyjnej marki jak Volkswagen. – Dziś nie wystarczy intuicja 
i znajomość branży. Trzeba mieć wiedzę – przyznaje Łopiński.

Co jest największą siłą firmy Kołacz - Łopiński? – Naszym nie-
wątpliwym sukcesem jest umiejętność utrzymania równowagi – 

stwierdza pan Zbigniew. – W dzisiejszych czasach bardzo trudno 
jest stabilnie utrzymywać się na rynku, zwłaszcza przez trzydzie-
ści lat.  Uważam, że największym kapitałem firmy jest dobrze wy-
kształcony, zmotywowany do podejmowania ambitnych wyzwań 
zespół pracowników. Takim właśnie wspaniałym zespołem mam 
przyjemność kierować – dodaje.     

Statystyki sprzedaży potwierdzają wysoką jakość wszystkich 
modeli samochodów Volkswagena i Audi. Innowacyjność widać 
na każdym kroku. A co najważniejsze samochody te posiadają wy-
posażenie podnoszące bezpieczeństwo i komfort jazdy, poprzez 
zastosowanie systemów, które wspomagają kierowcę i pasażerów 
w czasie podróży. Są w eksploatacji ekonomiczne i zarazem ekolo-
giczne. – Dzisiaj już z dumą możemy powiedzieć, że w rankingach 
sprzedaży wszystkich marek w Polsce w 2010r., Volkswagen zajmu-
je wysokie II miejsce. Zawdzięczamy to zapewne wielu czynnikom 
potwierdzającym wysoką jakość tych marek, ale na pewno jednym 
z kluczowych czynników jest jakość usług świadczonych w autory-
zowanych salonach i serwisach Volkswagena i Audi – mówi Łopiń-
ski. – Konsekwentnie realizujemy strategię firmy i koncernu w kwe-
stii satysfakcji klienta ze świadczonych przez nas usług. Jesteśmy 
z tego rozliczani przez naszego niemieckiego dostawcę, który bar-
dzo rygorystycznie dba o zgodność ze standardami marki i kładzie 
olbrzymi nacisk na zadowolenie klienta. Musimy bez przerwy pod-
wyższać swoje kwalifikacje i jakość usług – dodaje. 

Dlatego też, Zbigniew Łopiński wprowadził system oceny pra-
cowników ze świadczonych przez nich usług. Badania te uzyska-
ne są dzięki sugestiom klientów. – Dzięki temu w moim zespole 
powstał duch zdrowej konkurencji. Pracownicy mają motywację, 
aby eliminować swoje błędy. System doskonale zdaje egzamin i je-
stem przekonany, że szybko osiągniemy najwyższe noty u naszych 
klientów – zapewnia pan Zbigniew.   

Powoduje to, że nie sposób wyjść z salonu Kołacz - Łopiński bez 
zadowolenia i satysfakcji. 

Wielką zaletą firmy jest także kompleksowość działania. – Oferu-
jemy różne usługi finansowe: leasingi, kredyty. Poza tym ubezpie-
czamy i rejestrujemy samochody – dodaje. 

Zwłaszcza ta ostatnia oferta powoduje, że firma Kołacz - Łopiń-
ski jest niemal bezkonkurencyjna na szczecińskim rynku motory-
zacyjnym. – Salony rzadko podejmują się rejestracji samochodu 
ze względu na formalności. Nasz klient może przyjść do salonu 
ze spakowanym plecakiem i nowym autem wyjechać od razu na 
wczasy – mówi Łopiński. 

Volkswagen każdego roku wypuszcza na rynek kilka nowych 
modeli. Różnorodność i wszechstronność powoduje, że firma Ko-
łacz - Łopiński jest w stanie zaspokoić każdy gust i każdą kieszeń. 

– Aktualnie popyt na nasze samochodowy przewyższa podaż, 
posiadamy jednak na tyle duże stany magazynowe nowych aut, 
że realizujemy sprzedaż prawie od ręki. Mamy wiele nowości jak 
choćby VW Polo Samochód Roku 2010, nowy model VW Sharan, 
nowy Touran, no i oczywiście nasz sztandarowy model Passat B7 
w wersji limuzyna i wersji Wariant. Zapraszamy do naszego salonu. 
Zespół specjalistów pozostaje do Państwa dyspozycji – zachęca 
Zbigniew Łopiński.

Promocja

S

Zaspokoimy każdy gust
i każdą kieszeń

Zbigniew Łopiński, współwłaściciel firmy Kołacz - Łopiński, autoryzowanego dealera Volkswagena i Audi swoją działalność prowadzi już od 
trzydziestu lat. Doświadczenie, profesjonalizm, tradycja, wysokie kwalifikacje - oto filary, na których zbudował swoje motoryzacyjne imperium.
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Sensowna sygnalizacja
Czy chcemy przejść przez przejście dla pieszych, czy też jedziemy samochodem, za-
wsze gdy widzimy czerwone lub zielone światło, nie wiemy, jak długo jeszcze będzie 
trwało. No, chyba że już migocze. Projektantka Thanva Tivawong rozwiązała ten pro-
blem. The Sand Glass to nowa koncepcja świateł drogowych. Nie dość, że wygląda po 
prostu fajnie, to jeszcze dokładnie pokazuje, kiedy możemy się spodziewać zmiany 
światła. Poniższy rysunek wyjaśnia, jak to działa.

Superdługie hasło niekoniecznie bezpieczne
Nowe technologie to większa wydajność i szybkość. Niestety, czasem także szybkość 
łamania haseł. Właśnie powstało nowe narzędzie, które odgadnie Twój skomplikowany, 
14-znakowy kod w ciągu kilku sekund! Stworzyła je szwajcarska firma Objectif Sécu-
rité. Aplikacja została zoptymalizowana pod kątem współpracy z dyskami typu SSD. 
Optymalizacja pozwala osiągnąć nawet 100 razy większą szybkość w łamaniu haseł 
– w porównaniu z urządzeniami opartymi na tradycyjnych dyskach HDD. Szwajcarzy 
udowodnili, że w łamaniu zabezpieczeń, poza wydajnością procesora, liczy się również 
wydajność pamięci magazynującej dane. Hasło coraz częściej przestaje być wystarcza-
jącą metodą dla zabezpieczenia cyfrowych dóbr. 

Światło do przytulania
W czasie kiedy tak nam brakuje słońca, mamy dla was miłą propozycję. Firma 
Ford&Ching rozpoczęła właśnie dystrybucję niesamowicie oryginalnej lam-
py. Opisywany element oświetlający wnętrza nosi dumną nazwę „Superno-
va”. Ciekawostką jest to, że całą konstrukcję wykonano z elastycznego, miłego 
w dotyku materiału. Pozwala to – niemal dosłownie – przytulić się do światła. 
Prosty design sprawia, że lampę można wykorzystać zarówno w celach komercyjnych, 
jak i w domu. 

Przeszukiwarka torebki z kulką
Widok dziewczyny szperającej przez kwadrans w czeluściach torebki w poszukiwa-
niu kluczy może wkrótce zniknąć z codziennego pejzażu. A wszystko za sprawą tej 
pomysłowej uprzęży, która podświetli wnętrze torebki. To nie wszystko, gadżet nie 
potrzebuje żadnej baterii, gdyż energia generowana jest przez metalową kulę wiszą-
cą na zewnątrz torebki.
Kula, huśtając się w przód i w tył, wytwarza energię kinetyczną, która następnie ma-
gazynowana jest w wewnętrznej baterii uprzęży. Koncepcja The Bulbo jest tak ge-
nialna, że można się obawiać, iż wkrótce wszyscy będziemy codziennie obijani przez 
metalowe kule wiszące u boku torebek uroczych niewiast.

Podglądając w sieci

kUBa GraBski

eśli dotąd nikt nie wymyśliłby internetu, żylibyśmy zapewne zupełnie inaczej, możliwe, że w wielu 
sferach lepiej. Ale internet jest, a w nim nieustannie pojawiają się rzeczy, które zdumiewają ale także 

bardzo ułatwiają życie. Popatrzcie i nabierzcie na nie ochoty.

Technika



Święto sztuki fryzjerskiej
Okazją, aby usłyszeć, poczuć i poznać ostatni krzyk fryzjerskiej mody, był pokaz fryzur w klubie „Lulu”. 

Wszystko dzięki właścicielowi hurtowni artykułów fryzjerskich „Eso” – Stanisławowi Osajdzie.

Podczas ekskluzywnego spotkania frekwencja dopisała. Na pokazie 
pojawiło się 130 osób. Goście, żądni odkrycia największych tajemnic sztu-
ki fryzjerskiej, we współczesnym wydaniu, przywitani zostali szampanem. 
Pokaz poprowadził dyrektor generalny firmy „Indola”, Daniel Busma.

Artystycznym gwoździem programu był pokaz stylisty Krystiana Woje-
wody, współpracującego z marką „Indola”. Mistrz sztuki fryzjerskiej poka-
zał najnowsze trendy w koloryzacji i strzyżeniu. Uczestnicy imprezy mogli 
także zaopatrzyć się w produkty marki „Indola” na stoisku hurtowni „Eso” 
lub wygrać w losowaniu kosze profesjonalnych kosmetyków. 

Stanisław Osajda, organizując to wielkie święto artystów fryzjerstwa, 
dowiódł, że jest prawdziwym mecenasem sztuki fryzjerskiej. To dzięki 
jego działalności strzyżenie i koloryzacja mogą być nie tylko niezbęd-
nym elementem ludzkiej higieny, ale i przepełnioną artyzmem metodą 
uszczęśliwiania ludzi poprzez upiększanie ich fryzur. 
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Dom pracującej mamy

DARIA PRochenKA

Pani Joanna, jako projektant wnętrz ceni funkcjonalność
i walory ukryte w detalach. Nie potrzebuje tony bibelotów, 

ani bezużytecznych mebli. Ponieważ jej dom to często także 
miejsce pracy, wnętrze urządzone jest tak, aby można było 

je szybko uporządkować.

Prestiżowe wnętrze

Foto: Adam Fedorowicz

Design
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DARIA PRochenKA

Design
om jest zaprojektowany przez ar-
chitektów zajmujących się wypo-
sażaniem wnętrz więc meble nie 

są przypadkowe. To markowe, trwałe i funk-
cjonalne produkty na lata. Ich prosta forma, 
stonowane, przyjazne kolory sprawiają, że 
wnętrze jest bardzo eleganckie. Nie męczy 
domowników, dobrze się tu odpoczywa. 

Dom otwarty dla gości

W domu często pojawiają się goście. Panią 
Joannę odwiedzają przyjaciele oraz klienci 
firmy. Ze względu na małe dzieci tymczaso-
wo biuro musi znajdować się w mieszkaniu. 
Z tego powodu wnętrze urządzone jest tak, 
żeby szybko je dostosować do spotkania: za-
wodowego lub towarzyskiego. Musi być także 
bezpieczny dla maluchów. Brak tu pułapek 
i zakamarków gromadzących przedmioty. 
Dzieci mogą swobodnie się po nim poru-
szać. Modułowa kanapa i fotel są wełniane, 
pokryte niewyczuwalnym teflonem, a co naj-
ważniejsze zmywalane! Keczup, farbki, dżem 
wszystko znika jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki. 

Kuchnia lekka formą

Wszystkie meble są jak zawieszone i stoją  
na cofniętych cokołach. Dzięki temu są lżej-
szymi optycznie bryłami. Sprzęt AGD jest 

D
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Design

sprytnie ukryty w ciekawym rozwiązaniu: za-
budowa jest cofnięta od ściany i ukazuje tylko 
kilkunastocentymetrowe brzegi. Tak jakby 
piekarnik, lodówka itd. były wtopione w ścia-
nę. Podobnie jak w pozostałych wnętrzach 
nic nie zagraca kuchni. Całe wyposażenie jest 
poukrywane w szafkach i zabudowie wyspy. 
Dzięki temu klienci odwiedzający dom nie 
zaglądają gospodarzom do garnków. 

Królestwo dżentelmenów

Pokój dziecięcy rządzi się swoimi prawami. 
Kolorowe wnętrze zdecydowanie odróżnia się 
od reszty domu. Tam, dozwolone jest wszyst-
ko nawet artystyczny bałagan. Podobnie jest 
w łazience. To także królestwo panów, którzy 
mają w zwyczaju zostawiać nieporządek. Pro-
ste formy pozwalają w ekspresowym tempie 
okiełznać ich temperament.
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Wesołych Świąt
i SPEŁNIENIA MARZEŃ!

życzy zespół Vitro Live

CENTRUM GINEKOLOGII I LECZENIA NIEPŁODNOŚCI VITROLIVE
SZCZECIN UL. KASPRZAKA 2A,71-074 SZCZECIN

REJESTRACJA: 91 486 43 45, TEL KOM. +48 691 776 305
E-MAIL: info@vitrolive.pl



Święta
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Prezent dla biznesmena
W dobrym tonie jest podarowanie świątecznych prezentów swoim kluczowym klientom. Jeśli 

czekają cię spotkania z biznesowymi partnerami tuż przed świętami, nie zapomnij o upominku! 
W tym roku zamiast kalendarza i długopisu, wyróżnij się! Niech poniesie cię fantazja i dopisze 

humor. 

Gadżety świąteczne wybrał Maciej Borowy
Salon Prezentów i Upominków Reklamowych
www.promoshop.pl

2. Cole&Mason
Brytyjczycy z firmy Cole&Mason, doskonalą się w produkcji młyn-
ków stołowych od 1919 roku. Czy można w tej dziedzinie coś 
jeszcze wymyślić? Elegancki design i perfekcyjna jakość sprawiają, 
że młynki zdobią świąteczne stoły wielkich tego świata: gwiazd 
filmu, sportowców oraz dyplomatów.

Cena: 259 zł

6. BoomBox
Imponująca drewniana szafa grająca Boom Box. Stylizowana na 
lata 20-30 XX wieku, kiedy to legendarny samolot The Spirit of 
St. Louis (patron marki) pilotowany przez Charles’a Lindbergh’a 
po raz pierwszy pokonał Atlantyk. Tradycja nie przeszkadza no-
woczesności - sprzęt posiada miejsce do podłączenia iPhone’a 
lub iPoda. Ozdoba salonów, duma mężczyzn - to nie jest zwykła 
wieża, to mebel!

Cena: 1399 zł

4. InterUSB
Międzymordzie, czyli interface, jak mawiają informatycy. 
Umożliwia wymianę danych na nośnikach USB bez podłącza-
nia komputera. Niepozorny, ale jakże przydatny w kawiarni, na 
urlopie, w delegacji, w pociągu, w przeciągu i na korytarzu.

Cena: 149 zł

3. Parasol Senz Original
Parasol w kształtcie niewidzialnego dla radarów myśliwca Stealth. 
Design zapiera dech - laureat wielu prestiżowych nagród wzorni-
czych. Wykonany z aluminium i włókien węglowych, wytrzymuje 
uderzenia wiatru do 140 km/h! Tulipanowy wzór upamiętnia 
średniowieczne miasto niderlandzkie Delft. Z takim orężem nie-
straszna żadna zawierucha.

Cena: 159 zł

5. Victorinox Swiss Champ
Pomimo, że każdemu wyda się przesadzony, nie ma mężczyzny, 
który nie chciałby go mieć! Szwajcarzy z firmy Victorinox osiągnęli 
szczyt. Oto scyzoryk o największej na świecie liczbie funkcji - 80 
zastosowań. Każdy, kto był harcerzem pęka teraz z zazdrości, na 
czele z Bear’em Grylls’em!

Cena: 999 zł

1. On the Air
Telefon internetowy, o unikalnym kształcie tradycyjnego mikro-
fonu radiowego. Oprócz życzeń składanych na odległość będzie 
można zaśpiewać znajomym kolędę i poczuć się naprawdę „on 
the air”.

Cena: 79 zł

Wesołych Świąt
i SPEŁNIENIA MARZEŃ!

życzy zespół Vitro Live

CENTRUM GINEKOLOGII I LECZENIA NIEPŁODNOŚCI VITROLIVE
SZCZECIN UL. KASPRZAKA 2A,71-074 SZCZECIN

REJESTRACJA: 91 486 43 45, TEL KOM. +48 691 776 305
E-MAIL: info@vitrolive.pl



Prestiżowe wnętrze
Święta

Świąteczne inspiracje
Co roku masz wątpliwości co podarować swojej ukochanej i bliskiej osobie? Nie czekaj na na ostatnią chwilę. W przypadku

prezentów akcje „last minute” niekoniecznie muszą okazać się najlepsze. Półki sklepowe są już przebrane, rozmiary i kolory są
na wykończeniu, a ty z godziny na godzinę stajesz się coraz bardziej nerwowy. Usiądź wygodnie z „Prestiżem” i wybierz

najlepszy świąteczny prezent. 

 Bony Baltica Wellness & Spa
Spa dla najbliższych: Bony Podarunkowe i Pakiety Day-Spa ze 
świątecznymi rabatami! Zimowe zestawy Spa już od 44zł!
pl. Rodła 8
www.spabaltica.pl

Suszarka do włosów BaByliss PRO Volare 
Wyposażona w wydajny, wysokoobrotowy i cichy silnik zaprojek-
towany przez firmę Ferrari. 
Moc: 2200W, jonizacja, prędkość wylotowa powietrza: 130km/h, 
przepływ powietrza: 95m3/h, waga: 530g.  Kolor czerwony lub 
czarny. 
Cena: 489 zł. 
www.hairstore.pl

Dla fana Audi
Zegarek Audi 320 zł 
Salon Kołacz Łopiński
ul. Madalińskiego 7

Biżuteria
Kolczyki z kamieniami Swarovskiego
Cena: 59 zł
Galeria Soraya
ul. Zygmunta Starego 3A 
www.galeriasoraya.pl

Bielizna Emanuelle/Fauve 
Biustonosz 270 zł 
Figi 145 zł 
Waspie (pas) 259 zł 
the BOOB
ul. Jagiellońska 95 
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Skórzana torba C’N’C 
Salon Euforia zaprasza na przedświąteczne 
zakupy z rabatem 30%. 
Cena: 1207zł (po rabacie)
EUFORIA
al. Wojska Polskiego 37
tel: 91 489 09 22

Apple iPod nano
Z dotykowym wyświetlaczem Multi-Touch jest teraz jeszcze 
mniejszy i lżejszy. Możesz przypiąć go do rękawa, kurtki lub 
szortów. Ma listy Genius, wbudowane radio FM, krokomierz i 
inne wspaniałe funkcje. Zachwyca też eleganckim wykończeniem 
z anodyzowanego aluminium w jednym z sześciu fantastycznych 
kolorów.
Cena: 679 zł - wersja 8GB
Macsimum
al. Papieża Jana Pawła II 42
www.macsimum.com.pl

Exolife - Bateria i etui do iPhone 4
Innowacyjne etui z wbudowaną baterią dla iPhone 4. Jest to 
najmniejsze i najbardziej zaawansowane rozwiązanie, które 
aktualnie występuje na rynku. Spełnia on dwie bardzo ważne 
funkcje: chroni telefon przed uszkodzeniami i zwiększa czas pracy 
telefonu dzięki wbudowanemu akumulatorowi o pojemności 
1500 mAh. Wydłuża pracę telefonu o 100%.
Cena: 279 zł 
Macsimum
al. Papieża Jana Pawła II 42
www.macsimum.com.pl

Voucher Marena Spa
Podaruj bliskim wSPAniały prezent - podaruj Marenę już od 99 zł.  
ul. Turystyczna 1, Międzywodzie
www.marenaspa.pl

Designerskie upominki
Duży But ręcznie robiony na świąteczne skarby
Cena: 69 zł
Mysz co w święta cicho siedzi
Cena: 59 zł
Latarnia która zawsze ma nastrój
Cena: 150 zł
Moda de vie
ul. Królowej Jadwigi 11/2

Torebka
Cena: 369 zł
Olsen Fashion
ul. Ks.Bogusława X 13

Kupon na zabiegi kosmetyczne
Podaruj swoim najbliższym kupon na zabieg
liftingujący na twarz, szyję i dekold - FOCUS RF+
Cena: 350 zł
Studio Venus
ul. Wielkopolska 22/2 
tel: 606-68-68-89 lub 9143 43 175
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Wraz z nastaniem grudnia świąteczny szał ogarnia nas z każdej strony. Kolorowe dekoracje, 
witryny sklepowe, wielkie choinki i muzyka w centrach handlowych. Jak ponownie odkryć 

prawdziwą, nie komercyjną magię świąt Bożego Narodzenia? Wystarczy przyjrzeć się propo-
zycjom stylizacji świątecznych szczecińskich projektantek wnetrz. Ich choinki, stoły, dekoracje 
są pełne radosnego nastroju, ale przy tym także smaku i elegancji. Popatrzcie, jaki charakter 

nadać gwiazdkowym dekoracjom w tym roku!

Foto: Adam Fedorowicz

Wnętrze
w obliczu tradycji

WeRonIKA BUlIcz
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Aleksandra Kopińska-Szykuć 
Dekoracja choinki jaką zaproponowałam, 

jest ukłonem w stronę polskich tradycji. Jesz-
cze zanim zaczęto u nas dekorować świątecz-
ne drzewka, w polskich domach pojawiały się 
snopy zboża. Dlatego też na mojej choince 
pojawiły się kłosy zbóż wetknięte między 
gałęzie i pozostałe ozdoby. Obok nich zawie-
siłam kolorowe bombki, zabawki i wszystko, 
co powinno znaleźć się na choince, by naj-
bardziej cieszyła ona dzieci. Taka właśnie jest 
choinka w moim domu – tradycyjna, koloro-
wa i wesoła. Taka, byśmy wspólnie z dziećmi 
cieszyli się świętami.

W sesji zostały wykorzystane choinka oraz ozdoby z Rajskiego Ogrodu
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Sylwia Oleksiak
Świąteczny stół powinien być wyjątkowy 

– elegancki, ale też pełen ciepła, zachęcający, 
by przy nim usiąść. Dlatego dekoracja stołu, 
jaką zaproponowałam jest tradycyjna, w ja-
snych barwach. Wykorzystałam naturalne 
materiały, które są pełne uroku, a proste for-
my są powrotem do dzieciństwa. Wigilia to 
najmilszy wieczór w roku, więc warto usiąść 
do tradycyjnego stołu, który będzie potęgo-
wał przyjemny nastrój.
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W sesji zostały wykorzystane choinka oraz ozdoby z Rajskiego Ogrodu

Małgorzata Sech
Stół świąteczny to nie tylko zastawa i deko-

racje, to nie tylko biały obrus, ale też atmos-
fera, smaki, barwy i zapachy. Taki stół powi-
nien być tak samo elegancki, jak i tradycyjny. 
Dlatego na moim stole, obok klasycznej por-
celany i eleganckiego szkła, nie zabrakło 
opłatka oraz tradycyjnych potraw. Spośród 
barw wybrałam też takie, które najbardziej 
kojarzą się ze świętami – zieleń choinki do-
skonale uzupełniają ozdoby w czerwonej to-
nacji. Dopełnieniem jest śnieżnobiały obrus, 
a na nim – urocze aniołki… zwiastujące Boże 
Narodzenie.



Gdzie na
Sylwestra?

Święta

W górach na nartach, w gronie najbliższych, przy kominku i dobrej muzyce, po prostu na luzie. 
Tak wyglądałby wymarzony sylwester gdybyśmy chcieli połączyć wszystkie marzenia naszych 
bohaterów. Czy działa na nich  magia tej jedynej w roku nocy, czy raczej jest to dzień jak każdy 
inny? Na sylwestrowe opowieści namówiliśmy miss Marzenę Cieślik, aktorkę Sylwię Różycką, 

rysownika Henryka Sawkę i muzyka Sylwestra Ostrowskiego.

IzABelA MAGIeRA-JARzeMBeK
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Marzena Cieślik, Miss Polonia 2006
Sylwester po królewsku

Niezapomniana noc sylwestrowa? Było to na zamku w Golubiu 
na Balu Gwiazd, na który co roku przybywa duch Anny Wazówny. 
Jak głosi legenda siostra Zygmunta III Wazy tak bardzo ukocha-
ła ten zamek, że co pewien czas powraca by sprawdzić, czy nic 
złego nie dzieje się w jej dawnych włościach. Jako Miss Polonia 
musiałam wcielić się w jej postać. Byłam ubrana w piękną, bia-
łą stylizowaną suknię, na głowie miałam koronę. Pamiętam, że 
jechałam tam bardzo nieszczęśliwa, bo chciałam spędzić tą noc 
ze znajomymi. Mimo, że byłam w pracy, wspaniale się bawiłam 
w staropolskich klimatach na zamku. Marzę o sylwestrze w Italii 
w tłumie życzliwych uśmiechniętych ludzi, z winem i pysznym 
włoskim jedzeniem.

Henryk Sawka, rysownik
Powinni tego zabronić

Właściwie z czego tu się cieszyć? Że mija kolejny rok, że je-
steśmy starsi i udało nam się dożyć? Zazwyczaj na sylwestrach 
mocno się nudzę… Wszyscy się do nich przygotowują, szyją 
kreacje, napinają się, a ta przyjemność jest bardzo krótka. W cza-
sach PRL–u była to jedyna rozrywka i wtedy to miało sens, bo 
nie dość, że nie płaciłem za sylwestra to jeszcze całkiem dobrze 
zarabiałem. Pamiętam jeden z zimowych wyjazdów w Alpy, tam 
ze zdumieniem odkryłem, że Włosi w ogóle nie celebrują Nowe-
go Roku, i tylko na wyraźne żądanie polskiej ekipy sylwester się 
odbył, a  ja... dzielnie to przetrzymałem. Sposób na sylwestra? 
Najlepiej wyjechać gdzieś do ciepłych krajów albo na narty. Tak, 
żeby przeszedł niezauważenie.
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Sylwia Różycka, aktorka Teatru Polskiego
Sylwester? W pracy

Ta noc zazwyczaj kojarzy mi się z pracą, bo praktycznie co roku 
spędzam go w teatrze. Wygląda to standardowo: godzina 18 
makijaż, fryzura, kostium spektakl, następnie rewia kabaretowa, 
a po niej „wariacje na temat sylwestra” z kolegami - aktorami… 
nim się obejrzę już jest szósta rano. Przyznam, że nie jestem spe-
cjalną entuzjastką sylwestrów. Najbardziej niezapomniany bal 
w moim życiu wiąże się ze szkołą teatralną w Gdyni. Po dwóch 
miesiącach fuksówki, czyli studenckich otrzęsin, odbył się ban-
kiet, na którym zostaliśmy przyjęci w poczet studentów oraz 
aktorów. To było spektakularne i pamiętne przeżycie. Jakiego 
sylwestra chciałabym spędzić? Wyobrażam sobie dom, kominek 
duży salon połączony z kuchnią, trojka dzieci, cudowny człowiek 
u boku i szampan… Piccolo. Słuchamy dobrej muzyki, tańczymy 
we własnym gronie, w kapciach i piżamach szukając w sobie wy-
miaru naznaczonego radością i spokojem o lepsze jutro, czego 
wszystkim Państwu życzę.

Sylwester Ostrowski, muzyk
Najlepsze są afterparty

Od kiedy pamiętam sylwestra spędzałem w pracy. Była to je-
dyna noc w roku na której można naprawdę nieźle zarobić. Były 
to zabawy bardzo siermiężne i podobne do siebie jak dwie kro-
ple wody, na szczęście dosyć szybko się kończyły, bo około dru-
giej w nocy zmęczeni gości „zwijali żagle”. I wtedy przenosiliśmy 
się na afterparty, na którym pojawiali się znajomi muzycy. Przy 
dobrej muzyce, winie rozmowach, i tak… do późnego popo-
łudnia. Niezapomniane imprezy odbywały się też w Royal Jazz 
Clubie wśród znajomych artystów, muzyków i aktorów. Mój wy-
marzony sylwester to impreza w stylu swingowym, w klimacie 
prohibicji a’la Cotton Club z  prawdziwym zespołem Big Band, 
przy muzyce Franka Sinatry, Elli Fitzgerald. 

Święta



Zdjęcia:
Miguel Gaudencio
Wizaż i stylizacja:
Maja Holcman
Podziękowania dla:

za udostępnienie wnętrza do sesji
Podziękowania sklepom:

za udostępnienie ubrań do sesji

Święta
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Zdrowie i uroda

Palac kolorów

Tuż, tuż Sylwester, a za nim Karnawał. W tym wydaniu przybliżam trzy zupełnie odmienne makijaże na tę właśnie okolicz-
ność. Oko przybrane w bajecznie kolorowe barwy, w których dominuje fiolet, ostry róż, ciepłe złoto oraz muśnięcie delikatnej 
zieleni. Tuż obok głęboka, elegancka czerń złamana mieniącymi się złotymi błyskami, czy skrząca brokatem i srebrem powieka 
przy nienagannie pomalowanych purpurowych ustach. To będą hity na wielu szałowych imprezach. Proponuję jak zwykle 
umiar i dyskretną elegancję, tak by makijaż sprawiał wrażenie ekskluzywności, a nie groteski rodem z kabaretu.
Z modelką sprzed metamorfozy zapoznać się można na mojej stronie inetrnetowej www.dorota.tv w zakładce „Książka Pałac 
Kolorów”. 

Dorota Kościukiewicz-Markowska
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Zdjęcia, makijaż: Dorota Kościukiewicz-Markowska - www.dorota.tv
Modelka: Karo/ML Studio - www.mlstudio.com.pl 

Biżuteria: Galeria Soraya - www.galeriasoraya.pl 
Ubiór: Yuliya Babich - www.babich.pl

Włosy: Tomek Stolarski/Jacek Karolczyk Studio - www.jacek-karolczyk.pl 64 / PRESTIŻ / GRUDZIEŃ 2010
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REKLAMA

otox, Regeneris i kwas 
hiaulronowy to najpo-
pularniejsze zabiegi, 

które znajdziemy w szczeciń-
skich klinikach medycyny este-
tycznej. – Możliwości nieinwa-
zyjnego upiększania twarzy jest 
mnóstwo – zapewnia Monika 
Chomiuk z kliniki Artplastica. 
Dziś, by ująć sobie lat, nie trze-
ba decydować się na operację 
plastyczną, która wiąże się z dłu-
gotrwałą rehabilitacją. Często 
wystarczy krótka wizyta w gabi-
necie.

Botox rządzi 

Najczęściej stosuje się bo-
tox, czyli toksynę botulinową. 
Wstrzyknięcie małej dawki do 
wybranych mięśni twarzy likwi-
duje zmarszczki wywoływane 
przez kurczenie się mięśni mi-
micznych.

– Botox nie tylko poprawia 
kształt twarzy, ale także szyi. Po 
ukłuciu ślady znikają po około 
20 minutach i można bez pro-
blemu od razu wrócić do swoich 
zajęć – mówi dr Tomasz Hame-
ra, chirurg z kliniki Aesthetic 
Med.  

Oprócz toksyny botulinowej 

jest jeszcze wiele innych metod 
upiększania twarzy. Absolutnym 
hitem są także wypełniacze na 
bazie kwasu hialuronowego. 

– Wypełniacze pozwalają od-
zyskać utraconą objętość tkanki 
podskórnej. W miarę upływu lat 
mamy jej coraz mniej – tłuma-
czy dr Hamera. Kwas to substan-
cja, która utrzymuje nawilżenie 
skóry oraz zapewnia jej elastycz-
ność. 

Preparaty zawierające kwas 
hialuronowy mają postać gęstego 
żelu, który wprowadza się w skó-
rę. Uzupełnia on ubytek tkanek 
i sprawia, że zmarszczki wygła-
dzają się. Jest też stosowany do 
modelowania kształtu ust. Efekt 
utrzymuje się nawet 18 miesięcy.

Idealne połączenie

Kwas hialuronowy i botox to 
duet idealny do walki z oznaka-
mi starzenia się twarzy. Botox 
powoduje czasowe rozluźnienie 
mięśni, przez to uniemożliwia 
marszczenie się na nich skóry, 
a kwas hialuronowy wypełnia 
zmarszczki i bruzdy. W rezul-
tacie zmarszczki stają się mniej 
widoczne, a twarz wygląda mło-
dziej. 

– Preparaty te stosowane są 
w wielu gabinetach, ale tylko 
umiejętność ich łączenia i zna-
jomość najnowszych technik 
zapewnia doskonały i natych-
miastowy efekt. Pacjentka już po 
godzinie wraca do domu – mówi 
dr Tomasz Hamera.

Bliżej natury

Oprócz botoxu i kwasu hialu-
ronowego, coraz częściej wyko-
nywane są zabiegi, które bazują 
na materiale własnym pacjenta 
bogatym w komórki macierzy-
ste. Przykładem takim jest Re-

generis  – naturalna stymulacja 
komórek skóry. 

– Regeneris, czyli osocze bo-
gatopłytkowe, zawiera komór-
ki i czynniki wzrostu z własnej 
krwi pacjenta, które pobudzają 
skórę do regeneracji, dzięki cze-
mu odzyskuje ona młodzieńczą 
witalność – wyjaśnia Monika 
Chomiuk. – W efekcie staje się 
ona gładsza, bardziej elastyczna 
i wyraźnie młodsza.

Regeneris wykonywany jest  
w znieczuleniu miejscowym, 
nie wymaga pobytu w szpitalu, 
a efekty są tymczasowe, utrzy-
mują się od 6 miesięcy do 2 lat.

B

Zdrowie i uroda

Estetyczne
last minute

Przed nami karnawał, nic dziwnego, że chcemy olśniewać wyglądem. 
Dziś medycyna estetyczna dysponuje całym arsenałem metod, które 

ekspresowo przywrócą nam młodzieńczy wygląd i cofną
oznaki starzenia.
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ie każda z pań wie, że 
to czego używamy do 
pielęgnacji włosów, 

począwszy od szamponu, a skoń-
czywszy na środkach do styliza-
cji, może nam przynieść więcej 
szkody niż pożytku. Ważne jest 
to czego używamy, a nie to czym 
nas mamią reklamy obiecujące 
luksus posiadania pięknych wło-
sów w przystępnej cenie.

– Takie reklamy przeczą same 
sobie – wyjaśnia Piotr Siewierski 
szczeciński stylista. –  Nie może 
być coś tanie i jednocześnie 
luksusowe. Kosmetyki sklepo-
we są to zwyczajne detergenty, 
np. szampony zawierają bardzo 
dużo mydła. Skład chemiczny 
takich kosmetyków, które pro-
dukowane są najtańszym kosz-
tem, opiera się główne na siliko-
nie czyli znanych nam z reklam 
ceramidach. W dobrych kosme-
tykach ceramidy po użyciu są 
z włosa wypłukiwane, natomiast 
w  tanich obklejają włos do tego 
stopnia, że włosy nie nadają się 
do rozjaśnienia – dodaje.

Naturalny luksus
dla każdego

Profesjonalne kosmetyki, uży-
wane przey fryzjerów w większo-
ści pochodzą z USA. Nie kupi-
my ich w normalnych sklepie, 
rzadko trafiają na allegro. Jedną 
z takich firm jest Joico pracująca 
na patencie Shiseido. Właściciel 
firmy Steve Stefano jako pierw-
szy zbadał włos od wewnątrz 
i dowiódł, że  składa się z 19 ami-
nokwasów, których uszkodzenie 
powoduje niszczenie włosa. 

– Joico zawiera hydrolizowany 
włos ludzki, przez co nie może 

być powszechnie dystrybuowa-
ny w Europie – zdradza sekret 
Siewierski. – Przyczynia się do 
tego prawo UE, które zabrania 
obrotu jakimikolwiek kosmety-
kami, które zawierają składni-
ki pozyskiwane z włosa czy ze 
skóry ludzkiej. Kupimy je za to 
w sklepach internetowych i sa-
lonach fryzjerskich. Brzmi to 
może nieco dziwnie ale składniki 
te pozyskiwane są w bezpieczny 
sposób – przekonuje.

Działanie takich preparatów 
jest nieporównywalne z tym co 
oferują nam powszechnie dostęp-
ne produkty. To  oczywiście prze-
kłada się na ich cenę, ale czy aby 
na pewno można mówić, że dany 
kosmetyk jest dla nas za drogi?

– Na przykład szampon TIGI, 
Paul Mitchell, czy Joico kosztuje 
około 70 złotych, ale jest to kon-
centrat czyli do jednorazowego 
umycia włosów jest potrzebna 
dosłownie kropla. Jest to bardzo 
ekonomiczne, bo starcza go na 
minimum miesiąc – tłumaczy 
Piotr.

Kolorowe i zdrowe

Farbowanie włosów to jedna 
z naszych ulubionych czynności 
fryzjerskich. Fajnie móc raz na 
jakiś czas zmienić wizerunek, 
a nowy kolor włosów bez wąt-
pienia się do tego przyczynia. 
Oczywiście, niesie to za sobą 
konsekwencje, włosy ulegają po 
jakimś czasie przesuszeniu, łamią 
się. I tego też można uniknąć.  

– Amerykańskie farby mają 
najmniejszą na rynku zawartość 
amoniaku i mimo tego ciągle 
prowadzą prace nad obniżeniem 
jego poziomu. Ponadto, ich sys-

tem koloryzacji odbudowuje włos 
jednocześnie go nawilżając – za-
pewnia stylista. – I znowu ważną 
rolę spełniają tu aminokwasy, 
tym razem pozyskiwane z wełny 
owiec nowozelandzkich. Tylko 
jeden - lizyna, jest pozyskiwany 
syntetycznie. I to on odpowiada 
za to, że po farbowaniu włosy są 
nadal nawilżone i miękkie, nieza-
leżnie ile razy je farbowaliśmy.

Podobnie działają farby Ma-
trix, również pochodzące z USA. 
Inne kosmetyki, z których ko-
rzystają profesjonaliści, a i my 
powinniśmy aby mieć zawsze 
piękne włosy to m.in. Redken, 
Purelogy, czy Biolag. Nie nale-
żą do tanich, tu trzeba liczyć się 
z wydatkiem ponad 100 złotych.

Inwestuj i... prostuj

Piękno nie ma ceny i każda 
inwestycja ma szansę nam się 
zwrócić. Gdy zadbałaś już o pro-
fesjonalne kosmetyki dla twoich 
włosów, zadbaj też o ich ułoże-
nie. Szaleństwo na proste długie 
włosy nie mija. Niejedna z nas 
chciałaby mieć takie włosy 
pomimo warunków 
atmosferycznych. 
P r o s t o w n i c e 
uważamy za je-
den z najlep-
szych wyna-
lazków dla 
kobiet. Ich 
s k u t e c z -
ność ciągle 
się zwiększa 
i teraz może-
my cieszyć się 
w końcu narzę-
dziem, które wy-
prostuje nasze włosy 

tak, że ani deszcz ani wilgoć tego 
nie zmienią.

Prostownica najnowszej ge-
neracji to urządzenia, które 
zawierają wbudowany, zbiorni-
czek, przeznaczony na specjalny 
produkt ułatwiający prostowa-
nie włosów i przede wszystkim 
chroniący włosy przed wysusze-
niem. Taka prostownica działa 
jak każda inna, ale dzięki temu, 
że wlewamy do jej zbiorniczka 
mieszankę protein, przeciwutle-
niaczy, nienasyconych kwasów 
tłuszczowych oraz naturalnych 
nawilżaczy, nasze włosy, nawet 
te najcieńsze wyglądają napraw-
dę ładnie i zdrowo. Na dodatek, 
po użyciu ich kolor jest wyraź-
niejszy i nie trzeba stosować np. 
jedwabiu żeby błyszczały.  Proste 
staje się naprawdę proste.

– Trzeba o włosy dbać, to 
pewne. Radzę paniom i panom 
również, żeby czasem w siebie 
zainwestowali. Ładne włosy to 
zdrowe włosy. Nie tylko dodają 

nam uroku ale też po-
prawiają samopoczu-

cie   – dodaje.

N

   Luksus                    na głowie

Dla nas kobiet włosy to bardzo ważny, ekscytujący 
element naszej urody. Chciałybyśmy, żeby byłe 

piękne, gęste i najlepiej długie. Niestety, nie każdą 
z nas natura obdarowała upragnionymi warunkami, 
dlatego też korzystamy z usług fryzjerów, stylistów, 

często też działając na własną rękę.

AnetA DoleGA
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akiego zabiegu jak Exi-
lis - przynoszącego wi-
doczne efekty w bar-

dzo krótkim czasie – jeszcze nie 
było. W czym tkwi jego sekret?

– Exilis swoją skuteczność 
zawdzięcza połączeniu dwóch 
mechanizmów: terapii ultradź-
więkami i pola wysokiej czę-
stotliwości – wyjaśnia dr Piotr 
Zawodny, właściciel gabinetu 
medycyny estetycznej Estetic. 
– Skuteczność metody kryje się 
w podgrzewaniu: obszar podda-
ny zabiegowi, nagrzewa się do 
temperatury ponad 40 stopni 
Celsjusza. Dzięki temu dochodzi 
do przyspieszenia procesów me-
tabolizmu. Tłuszcz zostaje roz-

bity, rozpuszczony i uwolniony 
z komórek tłuszczowych. Efekty 
zabiegu są trwałe, bo komórki 
tłuszczowe zostają zlikwidowane 
– dodaje.  

Strefa ciała

Exilis zastosowany na cia-
ło likwiduje cellulit, wysmukla 
i modeluje sylwetkę. Co ważne 
jest całkowicie bezpieczny i bez-
bolesny. Specjalista wykonujący 
zabieg, dzięki monitorowi zain-
stalowanemu na głowicy aparatu, 
na bieżąco kontroluje temperatu-
rę ciała pacjenta, moc urządzenia 
i czas jego działania.  

– Już jeden zabieg wystarczy, 

aby pacjentka zauważyła pierw-
sze rezultaty – zapewnia dr Za-
wodny. Zmniejszony obwód cia-
ła, poprawa  wyglądu skóry, to na 
początek. Po czterech zabiegach, 
uzyskuje się optymalne, trwałe 
efekty. Tyle czasu wystarczy, aby 
problematyczne partie ciała sta-
ły się smuklejsze i zyskały ładny 
kształt.

Młodsza buzia

Exilis zastosowany w obrę-
bie twarzy i dekoltu sprawi, że 
skóra będzie gładsza i nabierze 
młodzieńczego uroku. Masaż 
specjalną głowicą wytwarzającą 
fale wysokiej częstotliwości i ul-

tradźwięki skutecznie zredukuje 
zmarszczki, ujędrni skórę, zwięk-
szy produkcję nowego kolagenu 
i poprawi owal, rozprawiając się 
z tkanką tłuszczową.

– Już po pierwszej sesji zauwa-
żyłam, że zniknęło zmęczenia na 
twarzy, a skóra stała się bardziej 
elastyczna – mówi Paulina, pa-
cjentka gabinetu Estetic. – Zabieg 
był bardzo przyjemny, relaksują-
cy, co ważne nie pozostawił żad-
nych śladów. W ten sam dzień 
mogłam swobodnie iść na przy-
jęcie do znajomych – dodaje.

Zabieg możemy powtarzać co 
7-14 dni, a dla uzyskania trwa-
łych efektów warto przeprowa-
dzić go około 4-6 razy.

T

Zdrowie i uroda

 Nie tylko dla 
gwiazd

Bez bólu, skalpela i skutków ubocznych. Jego entuzjastkami są Anna Mucha, Kasia Cichopek, Katarzyna Skrzynecka, mowa o Exilis
– najnowszym zabiegu na twarz i ciało, który wyszczupla i odmładza. Jest już dostępny w Szczecinie.

IzABelA MAGIeRA-JARzeMBeK
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vita Spa, Marena Wel-
lness & Spa,Villa Hoff 
czy Baltica Wellness & 

Spa to miejsca w których znaj-
dziemy zabiegi dla mężczyzn. 
– Nawet panowie, którzy nie 
są stałymi klientami gabinetów 
kosmetycznych czują potrzebę 
wykonania zabiegu oczyszczenia 
skóry raz na jakiś czas, bądź zro-
bienia porządku ze swoimi dłoń-
mi i stopami – mówi  Agnieszka 
Grzonkowska z Evita Spa.
Zainteresowanie wśród panów 
jest na tyle duże, że niektóre 
Spa specjalizują się w tego typu 
usługach. Villa Hoff w tym roku 
startuje w konkursie Spa Prestige 
w kategorii Spa dla mężczyzn.

U kosmetyczki

Zanim kosmetyczka zacznie 
nakładać pierwsze preparaty, 
musi ocenić stan skóry klienta 
i dowiedzieć się czego on sam 
oczekuje. W zależności od ro-
dzaju i kondycji skóry dobierany 
jest indywidualny program za-
biegów. 

– Panowie mają mocniejsze 
włosy, dłuższe rzęsy. Ich skóra 
jest lepiej ukrwiona, bardziej 
elastyczna, odporna na działa-
nie niekorzystnych czynników 
zewnętrznych, dłużej pozostaje 
młoda. Gdy zmarszczki już się 
pojawią są zdecydowanie głęb-
sze i bardziej widoczne – mówi 
Beata Krawętkowska z Baltica 
Wellness & Spa. 

Najczęstsze problemy kosme-
tyczne panów wiążą się z zaro-
stem oraz trądzikiem. Skóra jest 
przesuszona i podrażniona. Do-
chodzi także do zapalenia miesz-
ków włosowych. – Dlatego spe-
cjalnie opracowane zabiegi dla 
panów łagodzą podrażnienia, 
poprawiają kondycję napiętej po 
goleniu skóry, nadając męskiej 
twarzy świeży wygląd – dodaje.

W ofercie Villa Hoff znaj-
dziemy szeroką gamę zabiegów 
na twarz oraz ciało, m.in. ma-
nualnego oczyszczania twarzy 
połączony z kompleksową pie-
lęgnacją normalizującą. – Dzię-
ki działaniu składników aktyw-
nych skóra zostaje oczyszczona, 
ustabilizowana, rozwój bakterii 
zahamowany, podrażnienia zła-
godzone, a cera zmatowiona – 
mówi Anna Piotrowska z Villa 
Hoff.

Równie częstym problemem 
okazują się popękane naczyńka 
i nadmierna wrażliwość skóry. 

– Pracujemy na bazie kosme-
tyków Thalgo, więc zabiegów 
dla panów jest bardzo  wiele, 
a profesjonalne podejście potrafi 
przełamać lody – mówi z uśmie-
chem Iwona Ocalewska-Truk-
szyn z Marena Wellness & Spa.  

Gdy panowie szykują się na 
specjalną okazję mogą skorzy-
stać z całego pakietu zabiegów, 
po których staną się zrelaksowa-
ni i eleganccy. Taki zestaw znaj-
duje się m.in. w Evita Spa.

– Oferta taka obejmuje zabieg 

kosmetyczny twarzy, relaksujący 
masaż z aromatycznymi olej-
kami, manicure i pedicure oraz 
strzyżenie – wymienia Agniesz-
ka Grzonkowska.

Stopy i dłonie 

Panowie, którzy po raz pierw-
szy odwiedzają salon zwykle nie 
czują się pewnie. Jednak gdy wi-
dzą innych mężczyzn, od razu 
pozbywają się zahamowań.

– Wszyscy mężczyźni powinni 
na pewno dbać o stopy i dłonie 
czyli wykonywać manicure i pe-
dicure. Są one wizytówką każde-
go człowieka – mówią zgodnie 
kosmetyczki.

Zabiegi na dłonie są dobierane 
do rodzaju i kondycji skóry. Na 
przykład w Baltica Wellness & 
Spa znajdziemy zabiegi odżyw-
cze Body Coffee o cudownym za-
pachu kawy. Złuszczają naskórek 
i odświeżają dłonie. Natomiast 
zabiegi z parafiną natłuszczają 
i pielęgnują skórę suchą.

 
Wymasowane mięśnie

Najłatwiej przekonać można 
mężczyzn do klasycznych masa-

ży ciała, które rozluźniają napięte 
mięśnie i łagodzą dolegliwości bó-
lowe. To idealne rozwiązanie dla 
spiętych męskich mięśni. W za-
leżności od formy i intensywności 
masaż może być leczniczy, relak-
sacyjny lub pobudzający. Działa 
przeciwbólowo, polepsza odży-
wianie tkanek, reguluje napięcie 
mięśniowe, uaktywnia przepływ 
krwi i limfy, odpręża, przyspiesza 
wypoczynek mięśni. 

Marena Wellness & Spa pro-
ponuje panom całą gamę masaży. 
– Klimat który panuje w gabine-
tach pozwala na całkowite od-
prężenie; świece zapachowe oraz 
muzyka relaksacyjna doskonale 
działają na poprawę samopoczu-
cia –  mówi Iwona Ocalewska-
Trukszyn.  

Relaks po męsku nabrał 
w ostatnich czasach zupełnie in-
nego wymiaru. Kobiety wykonują 
coraz więcej męskich zajęć, które 
jeszcze nie tak dawno były zare-
zerwowane jedynie dla silniejszej 
płci. To samo działa w druga 
stronę. Dlatego drodzy panowie: 
warto choć na chwilę wyjść poza 
stereotypy, skorzystać z zabiegów 
w spa i zadbać o siebie. Kobiety 
na pewno nie będą protestowały.

PROMOCJE
- wybielanie nakładkowe 1 osoba 650zł
- 10 % zniżki dla emerytów i studentów
- ortodoncja ap. metalowy stały 1500zł, ap. ceramiczny stały 2000zł
- protetyka - większe prace leczenie zachowawcze gratis, leczenie endodontyczne gratis
+ reszte promocji ze strony www.duodent.szczecin.pl

POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE W GODZINACH PRZYJĘĆ GABINETU
7 dni w tygodniu pn.-pt z. 10.00-20.00

NZOZ “DUODENT”  I. KRASZEWSKA, B. WRZESIŃSKA S.C.
al. Bohaterów Warszawy 118/2, 70-367 Szczecin, tel. 91 820 61 87
www.duodent.szczecin.pl

PRACOWNIA RADIOLOGII
STOMATOLOGICZNEJ

CZYNNA 7 DNI W TYGODNIU
pn.-pt z. 10.00-20.00

 91 820 61 87 

REKLAMA
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Zdrowie i uroda

Pan z maseczką
W dzisiejszych czasach spa prześcigają się w specjalnych pakietach 

tylko dla panów. Oczyszczanie twarzy, pielęgnacja stóp
i dłoni czy relaksujący masaż? Proszę bardzo, ale tylko dla panów!

IzABelA MAGIeRA-JARzeMBeK
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Moda

Dziecięce trendy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Wie o tym każda mama, która jest na 
bieżąco z modą. Aby maluch wyglądał czarująco nie tylko przy świątecznym stole, podpowia-

damy co jest hitem tej zimy! Razem z Barline.eu odkrywamy świat:
Hello Kitty, Hannah Montana, Barbie, Spiderman, Minoti, Babaluno i Soul & Glory.

Zima
lubi dzieci 
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Moda
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Ala, 4 lata 
Tunika Hello Kitty: 89,99 zł lub 1799 punktów barlinek 

Rajstopki Barbie: 25,99 zł lub 519 punktów barlinek 
Sweter Funky Diva: 74,99 zł lub 1499 punktów barlinek 

Buty Chipmunks: 42,99 zł lub 859 punktów barlinek



Moda

Julia, 9 miesięcy 
Sukienka z bolerkiem obszytym koralikami: 189,99 zł lub 3799 punktów barlinek
Sweter Soul & Glory: 72,99 zł lub 1459 punktów barlinek
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Moda

Ola, 7 lat 
Sweter Funky Diva: 65,99 zł lub 1319 punktów barlinek 
Leginsy Charmmy Kitty: 34,99 zł lub 699 punktów barlinek 
Tunika Disney Myszka Minnie; 69,99 zł lub 1399 punktów barlinek 
Tenisówki Disney Myszka Minnie: 59,99zł lub 1199 punktów barlinek
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Moda
 

Mateusz, 4 lata 
Spodnie Soul & Glory: 53,99 zł lub 1079 punktów barlinek 

Bluzka Ben10: 43,99 zł lub 879 punktów barlinek 
Sweter Disney Cars: 77,01 zł lub 1539 punktów barlinek 

Trapery Ben10: 95,99 zł lub 1919 punktów barlinek

Ala, 4 lata 
Leginsy ze spódniczką Winx Club: 49,99 zł lub 999 barlinek 
Kamizelka z futerka Funky Diva: 59,99 zł lub 1199 barlinek 
Bluzka z kapturem Funky Diva: 33,99 zł lub 679 barlinek 
Tenisówki Hannah Montana: 44,90 zł lub 897 barlinek
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Przygotowanie i stylizacja: Maja Holcman
Zdjęcia: Panna Lu

Dziękujemy rodzicom naszych małych modeli za pomoc w realizacji sesji
Wszystkie ubranka dla dzieci pochodzą ze sklepu Barline.eu

Moda
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Vincent, 17 miesięcy 
Sweter Soul & Glory: 72,99 zł lub 1519 punktów barlinek
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Nie ma kobiet o nietypowych rozmiarach 
Zbyt luźny obwód pod biustem;
wpijające się w ciało ramiączka;
odciśnięte „bułki" na plecach;
wrzynające się fiszbiny……
To wszystko efekt źle dobranej bielizny !!!

Zapraszam Państwa do sklepu The BOOB, w którym nie tylko oferujemy 
piękną bieliznę w rozmiarach miseczek : AA- J oraz obwodzie od 60 do 105 cm.
Jesteśmy profesjonalnymi brafitterkami tzn. wiemy na co należy zwrócić uwagę 
w czasie mierzenia i doboru bielizny, chcemy uczyć nasze klientki jak właściwie 
biustonosz dopasować, zakładać i nosić. W naszym sklepie jest miejsce na 
wózek dziecięcy, którym bez problemu można wjechać, jest miejsce ciekawej
zabawy dla nieco starszych dzieci, mamy też przewijak. 
Pięknie zapakujemy biustonosz na prezent.
Oferujemy szeroki wybór, bardzo dobrą jakość, piękne wzornictwo, cierpliwość i sztukę brafittingu. 

Właścicielka                        ul. Jagiellońska 95                            joanna.cybruch@theboob.pl     
Joanna Cybruch                       www.dopasujstanik.pl                                          tel. (091) 42 52 723 
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Smacznie, ale niezdrowo

Szymon Kaczmarek
dziennikarz radiowy,
„garkotłuk”

Grudzień to dobry miesiąc na gadanie w kuchni.
Bo w kuchni się nie tylko gotuje, zmywa i gasi 

światło.
Kuchnia to centrum zdarzeń i kolebka idei. 

Kuchnia zlepia, co popękane,
konsoliduje i napawa. Inspiruje i rozgrzewa. 

Kuchnia jest ... i tego się trzymajmy.

K

Wigilijny Śledź tatowy

ażdy z nas ma swoje, osobiste smaki zwią-
zane z grudniem.

Dla jednych będzie to karp w galarecie, 
dla innych pizza, albo spaghetti.

Ci „inni” mnie nie interesują.
Tak więc, grudzień i kuchnia. Zapachy i krzątanina. 

Babcia z czerwoną od żaru twarzą, Zmartwiona, bo 
ciasto „nie urosło”, garnek bulgoczący barszczem na 
jesiennych grzybkach, na desce karp co to zajmował 
wannę przez minione trzy dni...

To mozolnie wałkowane ciasto na uszka i uparcie 
kręcony mak na kutię. To wyciągane z serwantki ta-
lerze ze złotym szlaczkiem, te „zastane” po Niemcach 

w czterdziestym piątym, 
gdy przyjechali do Szcze-
cina.

Wigilijna Wieczerza, 
ten wieczór bezmięsny, 
choć kulinarnie rozkoszny, 
polubiony wraz z upły-
wem czasu. W naszym 
mieście różna, jak różne 
regiony Polski, z których 
przyjechali nasi Dziadko-
wie i Ojcowie. Moi akurat 
z okolic Warszawy.

Na śnieżnobiałym ob-
rusie (z obowiązkowym 

siankiem w rogu i jednym, wolnym nakryciem) półmi-
ski ze staropolskimi daniami.

Królował karp „po żydowsku”. Dzwonka ryby za-
topione w naturalnej galarecie, ozdobione plasterkami 
marchewki i rodzynkami. Trochę słodkawy, ale bar-
dziej ostry, samodzielnie tarty chrzan, wykrzywiający 
twarze największych, rodzinnych „twardzieli”.

Postny barszczyk, rozsiewający przecudnej urody 
woń suszonych grzybów i majeranku, a do niego uszka 
z grzybkami i kapustą... (muszę przełknąć, przepra-
szam).

Ryba smażona (najczęściej dorsz, czasami szczupak 
a’la Orly, tzn. same polędwiczki panierowane i obsma-
żane na maśle) krokiety z kapustą, sałatka warzywna 
(przecież tyle wywarów się gotowało) i Śledzie....

Włodek (mój Ojciec) miał to chyba po Babci. To 

dzięki Niemu, wiele lat po śmierci seniorki, miałem 
szczęście dostępować zaszczytu i kulinarnej rozkoszy 
spożywania Najwspanialszego Śledzia Pod Słońcem.

Nie spodziewajcie się jednak cud-przepisu. Nie zdą-
żyłem...

Tylko tak z pamięci:
Śledzie mają być szerokie (tłuste) i mleczne. Jeden 

ikrzak poprawi smakowitość.
Cebule miąższne i łzawe (ostre). Trochę octu, ziele 

angielskie, listek laurowy,sól, cukier, śmietana. Oczysz-
czone śledzie moczyć przez dzień i noc najmniej, zmie-
niając dość często wodę. Mlecze z ikrą przetrzeć przez 
sitko, połączyć ze śmietaną, odrobiną octu i cukrem. 
Przygotować bardzo delikatną zalewę octową (woda, 
ocet, ziele angielskie, liść laurowy), ostudzić i połączyć 
z przetartym mleczem. Zalać odfiletowane połówki 
śledzia (cięte wzdłuż grzbietu) wkroić plasterki cebuli. 
Potrzymać w półmisku jedną noc. Podawać z ziem-
niakami koniecznie gotowanymi w „mundurkach”.

Popijać mocno zmrożoną wódeczką w kieliszkach 
niewielkich i poręcznych, ale dopiero po pasterce!

Każdy ma swoje marzenia. Ja jedno ze swoich zreali-
zowałem kilka lat temu.

Mieszkając we włodkowej chacie na wsi, pod Re-
czem, wyłgałem się od wyjazdu na wigilię do Szczecina. 
W pojemnej misce uśmiechały się śledzie w mleczowo-
ikrowej zalewie, a w zamrażarce dygotała z zimna bu-
telka ziemnieczanego wina....

Ziemniaków ugotowałem tak,ze trzy kilo. Kiedy Wło-
dek z żoną wrócili do chałupy, zastali w niej człowieka 
wysoce szczęśliwego...

I jeszcze dialog z „tamtych” czasów:
- A macie dziś, towarzyszu, śledziki?  - Mamy śledziki.  

- A czy atlantyckie?  - Atlantyckie, obywatelko, atlantyc-
kie!  - A gdzie jest napisane, że atlantyckie?  - Na dupie 
macie obywatelko napisane, na dupie! Popatrzcie na te 
śledziki, czy oczu nie macie, że nie rozpoznajecie?

 Przecież takie tłuste, takie duże, takie piękne śledziki, 
to jakie mają być jak nie atlantyckie?  - To zawińcie, to-
warzyszu, jednego śledzika… 

- A gazetę macie?
Wesołych, Smacznych i Tradycyjnych Świąt!

Szymon Kaczmarek



wszystkim swoim Klientkom

Sylwia Majdan
www.sylwiamajdan.pl

asze życie przyspiesza 
i często nie znajduje-
my czasu na podsta-

wowe czynności. Wielu z nas je 
w pośpiechu i byle jak. Wielu, 
ale na pewno nie wszyscy. Stało 
się faktem, że kuchnia i „przy-
kry” obowiązek gotowania 
obiadów i kolacji przestał już 
być domeną kobiet nazywanych 
zgryźliwie „kurami domowymi”. 
Obok tradycyjnego schabowego 
z ziemniakami czy oklepanego 
spaghetti, zaczynamy odważniej 
podchodzić do nowych smaków, 
egzotycznych kuchni, aromatów 
i przypraw. Z przyjemnością 
zwalniamy na chwilę, by oddać 
się pasji, która na szczęście jest 
jednocześnie niezbędna do ży-
cia. Proste i genialne połączenie 
przyjemnego z pożytecznym.

– Gotowanie pozwala na to, 
by odżywiać się świadomie – 
mówi Manuel Alban Juarez, 
muzyk. – Dla mnie natomiast to 
także możliwość kreacji i two-
rzenia, co, jako muzyk, bardzo 
lubię. Cały posiłek trzeba stwo-

rzyć: jedzenie, muzykę, atmos-
ferę. To trochę jak budowanie 
z klocków Lego, a ja zawsze lu-
biłem się nimi bawić… – dodaje 
z uśmiechem.

Moda na
domowe obiady...

…bez wątpienia wynika też 
z mody na zdrowie. Gdy sami 
przygotowujemy jedzenie, 
nie mamy wątpliwości, co jest 
w środku. Sami kontroluje-
my ilość soli, tłuszczu i innych 
składników, których nadmiar 
jest po prostu zbędny. Skąd jesz-
cze czerpiemy dobre wzorce? To 
oczywiste, że z mediów! Pro-
gramy telewizyjne, magazyny, 
książki, blogi, serwisy interne-
towe. Kucharze i amatorzy go-
towania z wielu krajów stają się 
celebrytami, których programy 
telewizyjne biją rekordy popu-
larności, a książki trafiają na li-
sty bestsellerów!

– Również w Polsce nastał 
taki czas – mówi producentka 

programu „Ugotowani”, Ewa 
Baj. – Obudziła się w nas świa-
domość, że jakość jedzenia: pro-
duktów i sposobu podania musi 
być coraz wyższa, tak samo jak 
coraz wyższa staje się jakość na-
szego życia – dodaje.

Nie brakuje podziwia-
nych także u nas za-
granicznych gwiazd 
ekranowego go-
towania, takich 
jak Nigella 
Lawson, Ja-
mie Oliver, 
Martha Ste-
wart. Obok 
nich, w Polsce 
mamy też wie-
le rodzimych 
gwiazd. Wystar-
czy wymienić Ro-
berta Sowę, Andrzeja 
Polana, braci Kuroniów, 
Karola Okrasę oraz Mag-
dę Gessler - to szefowie kuchni 
i restauratorzy, którzy odnieśli 
sukces medialny i stali się popu-
larni, czym przyciągają do siebie 

rzesze klientów spragnionych 
nowych smaków. Obok nich 
mamy np. Joannę Brodzik, któ-
ra zaczęła prowadzić program 

kulinarny, realizując 
tym samym swoją 

prywatną pa-
sję lub 

Agniesz-
kę Maciąg, której 

książka „Smak życia” jest wę-
drówką po jej ulubionej kuch-
ni, ale także po wspomnieniach 
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KochaM goToWać!
W codziennym pośpiechu, w życiu między pracą i domem, między przyjaciółmi, rodziną i mnogością obowiązków, staramy się znaleźć chociaż 

chwilę, by realizować swoje pasje. Zewsząd słyszymy, jak ważne dla zdrowia psychicznego, a co za tym idzie fizycznego, jest to, by spędzać 
wolny czas na tym, co sprawia nam radość. Taką radość coraz częściej odczuwamy… po prostu gotując!

WeRonIKA BUlIcz
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z dzieciństwa oraz smakach, ja-
kie wypełniały jej życie.

Gdy talerze
stają w szranki

Moda na taniec w polskiej 
telewizji zaczyna powoli ustępo-
wać modzie na gotowanie (póki 
co dobrze z sobą współistnieją). 
Możemy oglądać różnego rodza-
ju show, jak „Kuchenne rewolu-
cje”, gdzie restauratorka o ciętym 
języku, Magda Gessler, przy-
wraca świetność średnio pro-
wadzonym gastronomicznym 
biznesom. Emocje budzą też 
konkursy, jak „Gotuj o wszyst-
ko” gdzie do rywalizacji stają 
osoby, które dobrze radzą sobie 
w kuchni i chcą zostać „polską 
Nigellą”. Najważniejszą bodaj 
nagrodą w tym programie jest 
własne kulinarne show w pro-
gramie śniadaniowym stacji 
TVN. Pierwszą edycję wygrała 
studentka historii sztuki, wrażli-
wa nie tylko na piękno, ale i na 
smaki, Ania Starmach. W tej sa-
mej edycji brała też udział szcze-
cinianka Małgorzata Toczek, 
która w programie mierzyła się 
z pozostałymi uczestniczkami, 
takimi jak ona, amatorkami ku-
linarnych wyzwań.

Gotowanie dla znajomych to 
świetna zabawa. Nie ma nic przy-
jemniejszego niż wspólny posi-
łek z przyjaciółmi lub rodziną. 
Przyrządzanie posiłku tylko dla 
siebie jest trudne (ugotować coś 
dla jednej osoby – jak?!) i nie ma 

w nim nic szczególnego. Inaczej, 
gdy można się podzielić swoim 
nowym odkryciem, ulubionym 
smakiem czy aromatem… na 
tym właśnie bazuje program 
„Ugotowani” - czworo niezna-
jomych sobie ludzi przez cztery 
wieczory spotyka się na kola-
cjach. Każdy po kolei gości troje 
uczestników i jest przez nich po 
wszystkim oceniany. Każdy chce 
zaprezentować się z jak najlepszej 
strony, szykuje popisowe dania. 
Jeden z odcinków programu zo-
stał nakręcony w Szczecinie. Na 
jego planie czworo szczecinian 
miało okazję się poznać i dobrze 
razem bawić, gotując. 

– Udział w programie był 
świetną okazją, by zobaczyć, co 
tak naprawdę kryje się za szkla-
nym ekranem – opowiada Nina 
Kaczmarek, szczecińska uczest-
niczka „Ugotowanych”. – Poza 
tym mogłam poczuć się wyjąt-
kowo robiąc to, co zawsze, czy-
li gotując… to naprawdę fajne 
doświadczenie – dodaje. Szcze-
cińscy uczestnicy docenili fakt, 
że mogli się poznać – emisję 
swojego odcinka obejrzeli razem 
właśnie u Niny, znów spotykając 
się przy stole, tym razem na lu-
zie, bez kamer.

– Myślę, że siłą tego programu 
jest to, że dzieje się w normal-
nych domach: w zwykłych kuch-
niach ludzi, którzy kochają go-
tować – mówi Ewa Baj. – Dania 
czasem wychodzą, czasem nie, 
zdarza się, że gościom nie sma-
kują. Tutaj liczy się jednak dobra 

zabawa i wspólnie spędzony czas 
– twierdzi producentka.

Dlaczego tak to lubimy oglą-
dać gotowanie na ekranie? Jeśli 
sami nie spełniamy się w kuli-
nariach, przynajmniej możemy 
popatrzeć, jak innym to wycho-
dzi. Natomiast gdy uwielbiamy 
gotować… chyba nie trzeba 
tłumaczyć - czerpiemy stamtąd 
inspirację, pieczołowicie zapisu-
jemy przepisy, przyglądamy się 
efektom końcowym, a później 
maszerujemy do kuchni, by sa-
memu też spróbować.

Kwestia smaku

Wspólne posiłki i ekspery-
menty kulinarne dla znajomych 
aranżuje także Manuel Alban 
Juarez.

– Moje popisowe danie dla 

przyjaciół to szkocka potrawa, 
haggis przyrządzana z podro-
bów – zapewnia. – Nie używam 
jednak owczych żołądków, jak 
w oryginale, ale kombinuję z po-
lędwicą. Na pewno nigdy nie 
robię dwa razy takiego samego 
dania, nie lubię trzymać się prze-
pisów – dodaje.

Gotowanie to świetne hobby, 
pozwala cieszyć się codzienny-
mi czynnościami i sprawiać, że 
staną się trochę, a czasem bar-
dzo, niezwykłe. Coraz to nowe 
delikatesy pełne są produktów 
z całego świata, możemy więc 
z powodzeniem poznawać nowe 
smaki, korzystać z przepisów 
wielorakich kuchni lub kom-
ponować smaki zgodnie z wła-
snymi upodobaniami i gotować 
w stylu „fusion”. Nina Kaczma-
rek uważa, że w kuchni nie ma 
granic i to jest właśnie sekret jej 
pasji.

– Sam ostatnio przeszedłem 
na dietę wegetariańską – opowia-
da Manuel. – Trochę dla zdrowia, 
a trochę po to, by odkryć nowe 
smaki i wynaleźć nowe dania, 
w których nie dominuje mięso. 
Ostatnio więc jednym z najczę-
ściej wykorzystywanych przeze 
mnie produktów są krewetki – 
podsumowuje.

Przed wszystkimi pasjonatami 
gotowania stoi teraz wyzwanie - 
świąteczne przysmaki. Również 
tam, gdzie potrawy mają wielo-
letnią tradycję, może się znaleźć 
odrobina miejsca na ekspery-
menty. Wystarczy trochę inwencji 
i dobra zabawa. Najważniejsze to 
cieszyć się jedzeniem w dobrym 
towarzystwie - oto, dlaczego go-
towanie może stać się pasją.
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Nina Kaczmarek, uczestniczka szczecińskiej edycji „Ugotowani”

Manuel  „Manolo” Alban Juarez
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ima to ciężki czas dla 
zwierząt, szczególnie 
tych bezdomnych. 

Czekają w schroniskach, przy-
tuliskach, domach tymczaso-
wych na swój prawdziwy dom. 
Są tam szczeniaki, od urodzenia 
niechciane i te starsze, po przej-
ściach, które już zawiodły się na 
człowieku. 

– W tej chwili na swoich no-
wych właścicieli czeka 270 psów 
i 50 kotów, ta liczba zazwyczaj 
wzrasta zimą  podczas robie-
nia „porządków” świątecznych. 
Większość to mieszańce, ale 
trafiają się także te rasowe – opo-
wiada Katarzyna Hermanowicz, 
kierownik Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Szczecinie. 

Porzucane są w czasie wakacji, 
podczas zimowych ferii i przerw 
świątecznych. Tak postępują ci, 
dla których mieszkające z nimi 
dotąd zwierzę nagle stało się 
niewygodną rzeczą utrudniają-
cą wyjazd. A przecież są inne, 
nie drastyczne rozwiązania tego 
problemu. 

hotele dla zwierząt

–  Na terenie Szczecina są 
dwa hotele dla zwierząt. Można 
też skorzystać z usług petsitte-
ra, czyli opiekuna dla zwierząt 
– mówi Julia Augustyniak, pra-
cownik szczecińskiego Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzętami. – 
Są nimi najczęściej studenci lub 
ludzie samotni, którzy kochają 
zwierzęta. Zostawia się zwierza-
ka pod opieką konkretnej osoby 
i to w mieszkaniu. Koszt pobytu 
zwierzaka to wydatek około 15-
20zł – dodaje.

Bardzo często szczecińskie 

bezdomne psy i koty adoptują 
Niemcy. Nastała tam moda na 
przygarnianie zwierząt ze schro-
niska. 

– Moim marzeniem jest, by ta 
moda zapanowała także w Szcze-
cinie! – mówi Augustyniak. –  
Przypomina mi się historia psa 
„Dziadka”, w bardzo zaawanso-
wanym wieku. Przygarnęła go 
starsza milionerka z Niemiec. 
Niedawno dostaliśmy zdjęcia 
„Dziadka” w obróżce z krysz-
tałkami Swarovskiego wysiada-
jącego z Rollce-Royca. Historia 
niczym z bajki! – śmieje się Julia.   

Dom tymczasowy

Jeżeli nie mamy warunków, by 
trzymać psa w domu, a chcemy 
pomóc, możemy zdecydować się 
na adopcję tymczasową, gdzie 
zaopiekujemy się psem do cza-
su znalezienia mu docelowego 
domu. Taką możliwość znaj-
dziemy zgłaszając się do siedziby 
szczecińskiego TOZ. 

– Domy zastępcze to często 
jedyna szansa na adopcję. Zwie-
rzęta dostają szanse na życie 
w godnych warunkach, w któ-
rych mogą czekać na „swojego 
człowieka” na resztę życia – do-
daje Augustyniak.

A ci, którzy w końcu zde-
cydują się przygarnąć na stałe 
zwierzaka mogą mieć pewność, 
że wszystkie futrzaki są zaszcze-
pione, odrobaczone, wystery-
lizowane. Dodatkowo osoba, 
która zdecyduje się na zwierzę 
ze schroniska jest też zwolniona 
podatku za czworonoga. 

Chcesz pomóc? Wejdź na: 
www.toz.szczecin.pl,
www.szczecin.schronisko.net

Przygarnij
futrzaka

Podobnie jak każdy z nas chciałby opływać w luksusy, zwierzęta
również marzą o wygodnym życiu. Nie każde z nich wygrało los na 

loterii i ma ciepły dom. A przecież tak niewiele trzeba, by
im pomóc.

Z

Styl życia

IzABelA MAGIeRA-JARzeMBeK

BaBcia Rita
Rita to średniej wielkości ruda 
suczka oceniona na około 10 lat 
i 7 miesięcy, choć można sądzić, 
że jest zdecydowanie młodsza. 
Jest bardzo ruchliwa i ener-
giczna, wszędzie jej pełno. Jest 
w boksie z dwoma postawnymi 
psami, ale to ona sprawuje tam 
rządy. Rita zawsze jest pierwsza 
przy kratach kiedy do boksu pod-
chodzi człowiek. Wdzięczy się, 
zerka zalotnie, wystawia łapkę 
w nadziei na choć trochę zainte-
resowania. to pies niesamowicie 
wpatrzony w człowieka. Kiedy 
jest obok opiekuna nie interesuje 

ją nic innego. Uwielbia głaskanie i przytulanie, opiekuna zalizała-
by na śmierć. czy ta psia babcia ma szansę na ciepły kąt u ciebie? 
Suczka trafiła do schroniska 8 października 2009r.

ciUmcia
Prawdopodobnie było jak zawsze 
– pies się znudził, trafił na ulicę, 
a stamtąd do schroniska. Po tym 
nastąpiło wiele tygodni bez na-
dziei, wśród stada walczących 
o przetrwanie psów. Nadzieja 
przyszła wraz z wolontariuszami, 
którzy zabrali ciumcię ze schroni-
ska. Okazało się, że suczka, choć 
początkowo przestraszona i nie-
śmiała nie straciła wiary w ludzi. 
Każdego wita jak dobrego przy-
jaciela, bardzo entuzjastycznie 
i z ogromną wylewnością, nie 
tracąc przy tym swej wrodzonej 

delikatności. Jest bardzo uległa i skupiona na swym opiekunie. 
Jest zrównoważona, na smyczy kroczy jak prawdziwa dama. co 
chwilę ogląda się  za siebie, by sprawdzić czy opiekun nadal jest 
z nią. Jest karna i posłuszna. Grzecznie, bez paniki i histerii zosta-
je w kojcu, gdzie czeka na kolejny spacer.

FaGO
Każdego dnia czekałem na wie-
czór, bo wtedy wracał mój czło-
wiek. Nie zawsze miał coś do 
jedzenia, nie zawsze miał dobry 
humor. czasem przechodził obok 
mnie nie zwracając uwagi na to 
jaki jestem stęskniony i głodny. 
Pewnego dnia człowiek się nie 
pojawił. tkwiłem więc uwiązany 
do metalowych prętów czekając 
na cud. Na szczęście ktoś zainte-
resował się mną i moim pieskim 
losem. Już po kilku dniach życie 
się odmieniło. W kojcu tOZ szyb-
ko przypomniałem sobie, że życie 

ma sens, że jest świat poza naszą starą altaną. Spacery, pieszczoty, 
patyki no i zawsze pełna micha! Nie ciągnę na smyczy, słucham po-
leceń moich ludzi, nie jestem wybredny kulinarnie. chciałbym zna-
leźć kogoś do kochania. Nie jestem kudłatym kurduplem, umiem 
dumnie kroczyć przy twojej nodze człowieku. Będę cie bronił, ko-
chał i nigdy cie nie zawiodę! może chciałbyś mnie poznać?
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Aparatura emitująca laser
Jedyny na rynku europejskim 

aparat kosmetyczno-medycznyEfekt już po 1 zabieguFokus RF+

Nieinwazyjna liposukcja

Najbezpieczniejszy sposób
odmładzania (liftingu) twarzy

Szczecin ul. Wielkopolska 22/2
czynne: Pon.-Pt. 9-20 • Sob. 9-15 

Niedziela na telefon

Studio

tel. 91 43 43 175 • kom. 606 68 68 89

Agata Gumieniuk



Nowa
kolekcja
wiosna
2011

Promocyjne
ceny na

jesień 2010

Olsen Fashion
ul. Ks. Bogusława X 13, 70 - 441 Szczecin

www.olsen.de
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AKWAFORTA
to technika graficzna, w której jako ma-

trycy używa się płyty metalowej najczęściej 
miedzianej lub cynkowej pokrytej kwasood-
pornym werniksem. Aby powstała matryca 
artysta nanosi na przygotowaną powierzch-
nię rysunek usuwając warstwy przezroczy-
stego werniksu i odkrywa powierzchnię 
metalu. Zabiegu tego dokonuje się ostrym 
rylcem tworząc rysunek składający się z sze-
regu linii.

Następnie płytkę zanurza się w kwasie 
azotowym. W miejscach, z których usunięto 
werniks, powstają zagłębienia w metalu. Po 
tym usuwa się werniks, a lekko podgrzaną 
płytkę pokrywa farbą drukarską, wyciera 
dokładnie, tak aby farba pozostała tylko 
w wytrawionych rowkach. Tak przygotowa-
ną matrycę odbija się na specjalnym papie-
rze pod naciskiem prasy.

Matrycę tworzy się usuwając dość mięk-
ką w porównaniu z metalem warstwę wer-

niksu. Różne grubości kresek powodują, że 
akwaforta może wyglądem przypominać 
szkic piórkiem umoczonym w tuszu. 

AKWATINTA
różni się od akwaforty przede wszystkim 

tym, że trawione są płaszczyzny, a nie linie. 
Do zakrycia płyty metalowej używa się ka-
lafonii lub asfaltowego pyłu, które poddane 
temperaturze rozpływają się na powierzchni 
metalu tworząc ściśle przylegającą warstwę 
ochronną. Trawienie jest kilkakrotne, trwa-
jące od kilkunastu sekund do kilku minut, 
w zależności od potrzeby uzyskania jasne-
go, czy ciemnego tonu. Drukowanie polega 
na wypełnianiu wytrawionych miejsc farbą 
i odbicie przy pomocy prasy na papierze. 
Wygląd odbitki wykonanej metodą akwa-
tinty przypominać może akwarelę lub ko-
lorowany rysunek. Niektórzy artyści jak na 
przykład Andrzej Maciejewski łączą te dwie 
techniki w jednej pracy.

TECHNIKI TRAWIONE
Sztuka od kuchni

NASZ EKSPERT
Jolanta Szczepańska, właścicielka
galerii ArtGalle

„Mutant” - akwaforta i akwatinta, Andrzej Maciejewski

pektakl „Antoine” to 
historia genialnego 
polskiego twórcy, któ-

ry szkolił się u paryskiego mi-
strza fryzjerstwa na początku XX 
wieku. W kolejnych odsłonach 
widzimy jak rozkwita jego talent 
i narasta wielka kariera w Eu-
ropie i Stanach Zjednoczonych. 
W spektaklu ukazano najbardziej 
znaczące wątki w historii Antoina 
– m. in. jego współpracę ze słyn-
ną czarnoskórą tancerką, Josephi-
ne Baker. Na scenie zobaczymy, 
obok wspomnianego Bartka Ka-
sprzykowskiego, Lesława Żurka, 
Tamarę Arciuch, Olę Szwed czy 
Annę Guzik i innych. 

Lesława Żurka będziemy 
mieli okazję zobaczyć także 
u boku Edyty Olszówki w spek-
taklu Teatru Bajka – w tragifar-
sie „Wariatka”. Przedstawienie 
powstało w oparciu o sztukę 
współczesnej rosyjskiej dra-
maturg – Nadieżdy Ptuszki-

ny. 40-letnia ONA i 30-letni 
ON. Przypadkowa znajomość 
samotnej czterdziestoletniej 
Mariny i żonatego Aleksieja za-
skakuje szeregiem komicznych 
sytuacji, eksplozją namiętności 
i wzajemną fascynacją. Splot 
wydarzeń pokaże, czy ich spo-
tkanie było przypadkowe.

Kabaret Hrabi natomiast 
przedstawi szczecińskiej pu-
bliczności program „Savoire 
vivre”. Niby wszyscy wiemy jak 
się zachować, że trzeba powie-
dzieć „dzień dobry, do widze-
nia i przepraszam”. Ale w jakich 
sytuacjach tego nie mówić? To 
wszystko i wiele więcej w ich 
przezabawnym programie.

„Antonie”: Teatr Współczesny, 
7 grudnia, godz. 20.30

„Savoir vivre”: Pleciuga, 12 
grudnia, godz. 18.30, 13 grudnia, 
godz. 20.30

„Wariatka”: Teatr Współczesny, 
20 grudnia, godz. 17.30, 20.00 wb

Kolejny miesiąc pełen teatralnych atrakcji przed nami. Tym razem na scenie zobaczymy przezabawny kabaret Hrabi, szczecinianina Bartka 
Kasprzykowskiego, przejmującą Edytę Olszówkę… Mimo grudniowej aury, na szczecińskiej scenie będzie gorąco!

S

Przebojowy grudzień

Kultura



STUDIO M-KOŁCZ
SZCZECIN 70-410

uL. Św. Wojciecha 1

Zaprasza
Pon-Pt 8:00-20:00
Sobota 8:00-14:00

Tel.  91 820 56 43, 781 203 010
www.mkolcz-studio.pl

Studio Moniki Kołcz znanej stylistki znajduje się na dziedzińcu pięknej 
secesyjnej kamienicy przy ul. Św. Wojciecha 1 w Szczecinie. Idealnie wkom-
ponowało się w klimat stworzony przez znajdujące się tutaj galerie, anty-
kwariat oraz salon muzyczny. Nowoczesne wnętrze i fachowość pracujących 
tu stylistów gwarantuje zadowolenie najbardziej wymagających klientów.
Oprócz wysokich standardów fryzjerskich jakie oferuje studio, ogromny 
nacisk kładziony jest również  na pielęgnację  włosów. Tym samym chcemy 
zaprosić Państwa do skorzystania z nowoczesnego urządzenia jakim jest 
ULTRASONIC MIST MACHINE, które służy do zabiegów regeneracji, pielęgna-
cji włosów oraz skóry głowy. Dzięki połączeniu delikatnej mikro mgiełki oraz 
jonizacji proces pielęgnacji włosów jest efektowny i skuteczny, a wprowa-
dzane w ten sposób kosmetyki dają niesamowity  efekt.
    Dłonie są jednym z najbardziej widocznych atrybutów urody i wizytówką 
każdego z nas.
W naszym gabinecie pielęgnacji dłoni i stóp spotkasz się z profesjonalnym 
podejściem do pielęgnacji oraz estetyki . Wysoka jakość naszych usług  
pozwala na bezpieczne i komfortowe zabiegi. 

Odwiedź nas koniecznie...





Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń

WeRonIKA BUlIcz

Do słuchania

„Dziadek do Orzechów” Piotra Czajkow-
skiego to spektakl baletowy wystawiany na 
scenach operowych całego świata. To pełna 
baśniowego czaru, świąteczna opowieść o 
przygodach Klary w fantastycznym świe-
cie snu, w którym ożywają jej zabawki, a 
wśród nich ukochany Dziadek do orzechów. 
Przygotowane przez Balet Opery na Zamku 
zachwycające popisy solowe oraz oryginalne tańce zespołowe urzekną 
widzów plastyką ruchów. Choreografię opracowała Natalia Fedorowa.

Akademickie Centrum Kultury US, 4 grudnia, godz. 17.00

Operowa premiera

Tegoroczna, kolejna już Wigilia Izbowa, 
organizowana przez Północną Izbę Gospo-
darczą, znów odbędzie się w Teatrze Pol-
skim. Zaproszeni goście będą mieli okazję 
bawić się podczas programu artystycznego 
przygotowanego przez zespół teatru i kaba-
ret Czarny Kot Rudy. To miłe gwiazdkowe 
spotkanie jest przy tym okazją, by pomóc 
najbardziej potrzebującym i najbardziej czekającym na gwiazdkę 
– podopiecznym domów dziecka. Przedstawiciele firm i przedsię-
biorstw zrzeszonych w Izbie, będą mogli wspomóc dzieci z Domu 
Dziecka w Stargardzie Szczecińskim i z ośrodka w Niemieńsku.

Teatr Polski, 16 grudnia, godz. 19.00

Izba dzieciom

Ludzie związani z kamienicą nr 1 przy 
ul. Św. Wojciecha, współtworzący pro-
jekt „Kamienica 1” zapraszają na kolejne 
wspólne święta. Specjalna impreza od-
będzie się w niedzielę 19 grudnia. W cią-
gu dnia zaplanowano atrakcje dla dzieci: 
ubieranie wielkiej choinki, spotkanie z 
aktorem Wiesławem Łągiewką, który tym 
razem pojawi się w roli świętego Mikołaja. Po zmroku szczecinianie 
będą mogli podziwiać ozdoby świąteczne z Galerii Galle, obejrzymy 
wystawę rzeźby Teresy Babińskiej pt. „Anioły”, w Galerii Trystero bę-
dziemy mogli wziąć udział w wernisażu prac Przemysława Cerebież 
Tarabickiego. Wszystko to przy dźwiękach z nowej płyty Joli Szczepa-
niak, której świąteczny egzemplarz z autografem będzie można kupić 
na miejscu. 

Kamienica 1, 19 grudnia, godz. 12.00

Kolejne święta w kamienicy

W tym spektaklu zobaczymy zaledwie 
trzy aktorki, a aż piętnaście bohaterek. Na 
pozór różni je wszystko – wiek, zawód, wy-
gląd. Czy coś może łączyć: trzyletnią Mimi, 
mieszkankę Domu Seniora i pracownicę 
korporacji, walczącą o stanowisko sekre-
tarki szefa? Pięć różnych historii składa się 
na studium natury kobiecej. Spektakl tętni 
humorem, poruszając jednocześnie tematy ważne takie jak przyjaźń, 
lojalność, zaufanie, pragnienie miłości. Na scenie zobaczymy Dorotę 
Deląg, Magdalenę Nieć oraz Darię Widawską.

Teatr Polski, 5 grudnia, godz. 20.30

Wszystko o kobietach…

W spektaklu „Kobieta pierwotna: seks 
przewodnik, czyli jak szukać i nie znaleźć 
faceta” Hanna Śleszyńska rewelacyjnie 
wciela się w postać głównej bohaterki. Jest 
seksowna, frywolna, uwodzicielska, do 
tego niewiarygodnie zabawna. Udowad-
nia, że kobieta jest jak wino: czym starsza, 
tym lepsza. Bezbłędne komentarze i spo-
strzeżenia, powodują, że nie można, powstrzymać łez od śmiechu.

Pleciuga 18 grudnia, godz. 16.30 i 19.00, 19 grudnia, godz. 16.00 
i 18.30

Śleszyńska jako „Kobieta pierwotna”

Baltic Neopolis Orchestra zaprasza 
w grudniu na dwa koncerty. Podczas 
pierwszego, 5 grudnia, artystom towa-
rzyszyć będzie klarnecista i dyrygent Jan 
Jakub Bokun. Koncert „Romantycznie” 
to muzyka dla dwojga – w pierwszej czę-
ści królować będzie tango Astora Piazzo-
li, w drugiej zaś usłyszymy Serenadę na 
smyczki Josefa Suka. 11 grudnia z Klubie 13 Muz kompozytor Szy-
mon Brzóska zaprezentuje utwory, które zabrzmią w Szczecinie po 
raz pierwszy – będzie to fuzja 4 spektakli muzycznych. Rarytasem 
będą etiudy spektaklu muzyczno- tanecznego „Sutra”. Utwory Brzó-
ski zaprezentuje zespół kameralny „Kinematic Ensemble”. Występ 
artystów uświetnią wizualizacje Aleksandry Kubiak.

Filharmonia, 5 grudnia, godz. 19.00, Klub 13 Muz, 11 grudnia, 
godz. 20.13

Orchestra kameralnie

Twórczość Czesława Niemena pełna 
była utworów, których nie sposób zapo-
mnieć i miło jest do nich wrócić. Właśnie 
taki cel postawili sobie bracia Cugowscy 
organizując muzyczne wydarzenie, jakim 
jest koncert „Wspomnienie”. W koncercie 
usłyszymy m.in. takie utwory, jak: „Jedne-
go serca”, „Pod papugami”,  „Wspomnie-
nie” i „Dziwny jest ten Świat”. Przygotowaniem zajęli się członkowie 
zespołu BRACIA i zaproszeni przez nich muzycy. Zaśpiewają Lora 
Szafran, Krzysztof Cugowski, Kasia Wilk, Bracia.

MTS, 8 grudnia, godz. 19.00

Piosenki Niemena

Do spotkania

Do oglądania
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“Plateau gra Grechutę”
KONCERT

Grudzień10

Kultura



Formacja PLATEAU istnieje na rynku 
już od 10 lat. Są uważani za jedną z najle-
piej wypadających formacji na żywo w Pol-
sce, z nieporównywalną energią sceniczną. 
Są autorami przebojów: „Nic nie pachnie 
jak Ty” (duet z Renatą Przemyk i pierwsze 
miejsce na Liście Przebojów „Trójki”), „Igo-
rek” czy „Najbardziej”. Ich muzyka to połą-
czenie gitarowego, alternatywnego grania z ironicznymi tekstami. 10 
grudnia będziemy świadkami pierwszej odsłony współpracy formacji 
z Wojciechem Waglewskim, który jest producentem muzycznym ich 
nadchodzącej płyty, na której grają kompozycje Marka Grechuty. 

Kafe Jerzy, 10 grudnia 

Platau zagra Grechutę

Po sukcesie pierwszej wspólnej trasy 
koncertowej, zobaczymy ich w nowej od-
słonie podczas koncertu Psychodancing 
Live, promującego ich najnowsze, dwu-
płytowe wydawnictwo. Artyści postano-
wili wydać kompilację swoich aranżacji 
największych przebojów polskich i świa-
towych scen dancingowych! W programie 
koncertu Psychodancing Live znajdą się przeboje z repertuaru m.in. 
Łazuki, Młynarskiego, Sinatry i innych. 

Heya Club, 12 grudnia, godz. 19.00

Maleńczuk i Psychodancing klubowo

REKLAMA

połowie stycznia 
Szczecin stanie się po 
raz kolejny przestrze-

nią dla spotkań z szeroko pojętą 
kulturą cyfrową. Wydarzenie to 
ma na celu prezentację zjawisk 
wchodzących w nurt sztuki i in-
żynierii digitalnej, poruszają-
cych się w obszarze dźwięków, 
obrazów oraz działań i akcji. Jest 
również miejscem spotkań i dia-
logu tych, którzy nie tylko bez-
pośrednio tworzą współczesną 
kulturę i technologię, ale także 
przedstawicieli mediów, kryty-
ków, historyków sztuki oraz sa-
mych widzów, zainteresowanych 
postępem technologicznym. 

W programie festiwalu znaj-
duje się m. in. projekt muzyczny 
Reactable, grupy naukowców-
muzyków wywodzących się 
z Uniwersytetu w Barcelonie, 
która stworzyła niezwykle in-

nowacyjny instrument bazujący 
na niestosowanej dotychczas 
technologii, angażującej dźwięk, 
światło oraz obraz. Zobaczymy 
także pierwszy polski interneto-
wy film interaktywny z udziałem 
gwiazd polskiego kina tj. Beata 
Tyszkiewicz, czy Ewa Szykulska.

Festiwal jest podzielony na trzy 
części: strefę akcji, dźwięk i obraz 
oraz laboratorium. Organizuje 
go szczeciński Klub 13 Muz.

digital_ia.11, 13-15 stycznia 
2011                                             wb

Świat staje się coraz bardziej nasycony nowoczesnymi technologiami, 
które na co dzień rządzą naszym życiem. Również kultura podąża za tą 
tendencją. Dlatego w Szczecinie odbywa się trzecia edycja Festiwalu 

Sztuki Digitalnej – digital_ia.11.

W

cyfrowy świat sztuki
Kultura

“Plateau gra Grechutę”
KONCERT

Grudzień10



ra Pan rolę tytułową 
w spektaklu „Bożysz-
cze kobiet”. Ile z Pana 

osobiście jest w tytułowym bo-
haterze sztuki?

Tak naprawdę niewiele. Choć 
jest to złożona postać, przecho-
dzi różne transformacje. Jednak 
ja jestem zupełnie innym czło-
wiekiem niż postać, którą gram. 
To jest w tej roli najciekawsze. 
Gram swoje przeciwieństwo. 

Jak by Pan w kilku słowach 
zachęcił do obejrzenia tego 
spektaklu?

Jeśli chcecie zobaczyć, czym 
jest zamiar zdrady małżeńskiej 
i jakie ona przynosi konsekwen-
cje, to zapraszam na spektakl! 

Bywa Pan często w Szczeci-
nie. Które miejsca w naszym 
mieście lubi Pan najbardziej?

Czuję sentyment do Rocke-
ra. I to nie dlatego, że mam do-
bry kontakt z jego właścicielem 

(śmiech). Najpierw poznałem 
klub, potem właściciela. Poza 
tym lubię jadać w restauracji 
„Radecki”cenię też restaurację 
indyjską „Bombay”. Jeśli cho-
dzi o kulinaria, to brakuje mi 
w Szczecinie jedynie dobrego 
baru sushi. 

A jest coś, co się Panu nie po-
doba w Szczecinie?

Niewykorzystane szanse. Ma-
cie rewelacyjne położenie blisko 
morza, Zalewu Szczecińskiego 
i Berlina. Mógłby mieć też Szcze-
cin lepsze połączenia lotnicze.  

A jak Panu podobały się wy-
stępy szczecinianek w „Tańcu 
z gwiazdami” – Izabeli Jana-
chowskiej i Moniki Pyrek?

Dziewczyny były fantastyczne! 
Nic dodać, nic ująć. Obie uczest-
niczki zatańczyły fenomenalnie. 
Tylko gratulować Szczecinowi 

Skoro ma Pan tyle wspólnego 
ze Szczecinem, to może myślał 

Pan o zapuszczeniu tutaj arty-
stycznych korzeni? Może jakiś 
kabaret, teatr?

Nie, to jednak za daleko od 

Warszawy, w której mieszkam 
i żyję. Ale uwielbiam do Szcze-
cina przyjeżdżać rekreacyjnie. 
Oprócz dobrej zabawy na tutej-
szej scenie i parkietach  gram 

na polu golfowym w Binowie 
i odwiedzam szczecińskie kor-
ty tenisowe przy okazji PeKaO 
Szczecin Open. 

Rozmawiał: Maciej Pieczyński

„Bożyszcze kobiet”, Teatr 
Polski, 09.01.2011r., godz: 16 
i 19, bilety: 130 zł

Jeden z najpopularniejszych polskich aktorów – Piotr Gąsowski to stały bywalec Szczecina. Już niedługo odwiedzi nas po raz kolejny. Specjalnie 
dla „Prestiżu” opowiedział o swoich szczecińskich koneksjach oraz o roli, jaką odegra 9 stycznia 2011r. na deskach Teatru Polskiego.

G

Piotr gąsowski bywalec Szczecina

REKLAMA

Kultura
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Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji re-

klamowej „BONO”, organizator 
turnieju PeKaO Szczecin Open, 
wielki miłośnik tenisa i innych 
sportów rakietowych

Podglądactwo to stan, kiedy satysfakcję osiąga-
my obserwując zachowania innych. I w większości 
chodzi tutaj o zachowania seksualne. Podglądają 
panowie i panie, chociaż, jak mówią seksuolodzy, 
panie wolą być podglądane, mężczyźni uwielbia-
ją podglądać.

O

Podglądacz
d dziecka czuję się mężczyzną, i też 
podglądam. Podglądałem już kilka-
naście lat temu w Paryżu w Lasku 
Bulońskim. Podglądałem też w ostat-
nim tygodniu w Holandii. Amster-

dam, czyli sex, drugs & bikes ze swoją de Wal-
len; dzielnicą z latarniami w czerwonym kolorze 
i Eindhoven - miasto poukładane, czyste, wręcz 
sterylne. Z dziesiątkami pubów, coffee shops, 
gdzie zamiast kawy podaje się inne używki. Ale 
oba te miasta oraz, potraktowany tylko prze-
jazdowo, Rotterdam, to miejsca, gdzie „robi się” 
całe mnóstwo sportu. To miasta wielkich i uzna-
nych marek piłkarskich. To metropolie, którym 

zazdroszczę jednego. 
Nie liberalizmu, nie 
zabytków, nawet nie 
milionów rowerów, na 
których jeżdżą chyba 
wszyscy w Holandii. 
Zazdroszczę im obiek-
tów sportowych. Wszę-
dzie i wszystkich. Sta-
diony dla zawodowców 
i amatorów, hale sporto-
we przy co drugiej ulicy, 
ośrodki squasha i korty 
tenisowe przynajmniej 
dwa na dzielnicę. I pły-
walnie. Mnóstwo base-

nów. Przy szkołach, centrach sportowych, miej-
skie i prywatne. I ten jeden, na koniec listopada 
najważniejszy w Europie. Kompleks basenów 
w Eindhoven, na którym odbywały się Mistrzo-
stwa Europy w Pływaniu na krótkim basenie. 
I to był właśnie cel wizyty. Takie same mistrzo-
stwa w przyszłym roku zagoszczą w Szczecinie 
dlatego - pojechałem tam podglądać. Podpa-
trzeć jak to robią najlepsi. W końcu pływanie to 
w Holandii sport numer dwa, zaraz po futbolu, 
a i doświadczenie w organizacji tego typu im-
prez Eindhoven ma nieporównywalnie większe.
Szczecińskie mistrzostwa będą największą i naj-

bardziej prestiżową imprezą sportową rozgry-
waną w przyszłym roku w naszym kraju. Dla 
Eindhoven, które przyjęło kierunek promowania 
się przez duże imprezy sportowe (zresztą jest to 
trend, który wyznaczyło holenderskie minister-
stwo sportu dla wszystkich większych miast) to 
także najważniejsza impreza w tym roku. Dla-
tego ogromnym zaskoczeniem był brak jakich-
kolwiek reklam i  informacji na temat imprezy 
w hotelu, czy też minimalna promocja w cen-
trum miasta. Ale trybuny na pływalni były peł-
ne. Holendrom nie trzeba mówić, że są u nich 
mistrzostwa Europy, oni to po prostu wiedzą. 
Jako oficjalna delegacja Szczecina, mieliśmy 
możliwość obejrzenia imprezy od przysłowiowej 
podszewki. Korzystaliśmy z tego bez ograniczeń, 
czerpiąc doświadczenie holenderskich organiza-
torów, pełnymi garściami. Setki wolontariuszy, 
piękne hostessy, chwytliwa muzyka w oprawie 
ceremonii dekoracji i finałów oraz rewelacyjne 
tempo imprezy, które nie pozwalało się nudzić 
kibicom. Do tego wspaniały obiekt z trybuną 
dla sponsorów zbudowaną bezpośrednio w wo-
dzie i super ekskluzywna Hospitality Area, która 
przyciągała niezliczone rzesze sponsorów i vip-
ów (skąd ja to znam?). To wszystko, jestem pew-
ny, zobaczymy także w Szczecinie. A jak pokaza-
ła ta wizyta, pływanie w dobrej oprawie ogląda 
się fantastycznie. No i wreszcie te pływaczki. Już 
dzisiaj, panom radzę wpisać do notesu takie na-
zwiska jak Włoszka Federica Pellegrini, Węgier-
ka Zsuzsanna Jakabos czy Holenderka o egzo-
tycznej urodzie Ranomi Kromowidjojo i za rok 
przygotować dobre aparaty fotograficzne. 
A na koniec zdanie, które pośród gromkich okla-
sków, wyświetlone zostało podczas ceremonii za-
mknięcia mistrzostw na wszystkich telebimach 
na obiekcie - Thank you Eindhoven, see you 
in Szczecin. Poczułem dumę z mojego miasta. 
Zróbmy wszystko, aby to uczucie towarzyszyło 
nam także za rok, po naszych, szczecińskich mi-
strzostwach.

Krzysztof Bobala

As serwisowy

REKLAMA
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KAMerAlNe „P1erwSze” MiejSce PaSjonujący TanIEc

PRZEWRoTnE uRoDZIny SZWEDZKIE KlIMaTy

rażyna Barszczewska w duecie z Michałem Janickim 
zainaugurowali  nową scenę Teatru Kameralnego. 
„P1erwsze miejsce” mieszczące się w gotyckich wnę-

trzach Czerwonego Ratusza miało mocne wejście. Spektakl 
„Przypadkowe spotkanie czyli nie namawiaj, bo ulegnę” został 
przyjęty bardzo entuzjastycznie. Po występach widzowie mie-
li okazję osobiście poznać aktorów i pogawędzić z nimi przy 
lampce wina.                                                                                   imj

ały dzień tańca, dziewięć godzin zajęć, osiem technik 
tanecznych tak wyglądały warsztaty „Dance passion”. 
Uczestnicy choć głodni, wytrwali do końca i od rana 

do wieczora tańczyli z niesłabnącym zapałem. Warto było, bo 
nie codziennie można uczyć się u światowych gwiazd i cho-
reografów pracujących m.in. z Toni Braxton, 50 cent’em czy 
Justin’em Timberlake’m.                                                              dp

okazji czwartych urodzin sklepu Bandolera stałe 
klientki dostały mnóstwo prezentów od swojego ulu-
bionego butiku. Po pokazie zimowej kolekcji i pora-

dach z zakresu wizażu korzystały z rabatu na cały asortyment 
i brały udział losowaniu nagród. Przewrotnie tego dnia to one 
były najważniejsze i nie wyszły z pustymi rękami.                  dp

ity zespołu ABBA i szwedzki stół przeniosły ducho-
wo gości na północ Europy. Gdy połączyć to jeszcze 
z prezentacją nowego Volvo V60 prawie każdy czuł 

się już jakby teleportował się do Szwecji. . Dziennikarze, klienci 
oraz partnerzy salonu Auto Bruno mogli podziwiać nowocze-
sne kombi, które  naszpikowane zostało najnowocześniejszymi 
systemami bezpieczeństwa. W tajniki motoryzacyjnej wiedzy 
wprowadzał wszystkich ciekawskich dziennikarz motoryzacyj-
ny Włodzimierz Zientarski.                                                        imj

G C

Z H

Fo
to

: a
rc

hiw
um

 B
an

do
ler

a

Uczestnicy warsztatów Fo
to

: W
ło

dz
im

ier
z P

iąt
ek

Fo
to

: W
ło

dz
im

ier
z P

iąt
ek

Fo
to

: W
ło

dz
im

ier
z P

iąt
ek

W roli modelek: Dorota Stańczyk, Renata Bugaj, Agata 
Andrzejewska, Elwira Sienkiewicz, Lidia Paczkowska 

Agnieszka Furmanek i Anna Kobyłecka Sylwia Kochelska uczy jak 
wykonać perfekcyjny makijaż Konrad Kupis, Prestiż, Włodzimierz Zientarski, Bogdan Krenca Open ENERGY
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Michael Songuer, założyciel szkoły Crazystylz, stały partner Dance Passion

Od lewej: Zofia Janicka, Michal Janicki
Od lewej: Paweł Różycki, Tomasz Scech, 
właściciele „P1erwszego miejsca”

Duet sceniczny: Grażyna Barszczewska i Michał Janicki
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auSTRalIjcZycy W SZcZEcInIE
statnia część międzynarodowego projektu artystycz-
nego Szczecin-Melbourne-Szczecin za nami. Mo-
gliśmy podziwiać obrazy artystów z Polski, m. in. 

Przemysława Cerebież-Tarabickiego, Danuty Dąbrowskiej czy 
Jarosława Eysymonta, a także z Australii – m. in. Jacka Wojcika, 
Gosi Wlodarczak, Longina Sarneckiego. W listopadzie w gale-
rii na Staromłyńskiej odbyło się uroczyste spotkanie artystów 
zaangażowanych w projekt SMS z ambasador Australii – Ruth 
Pearce. W ten sposób podsumowali trwającą ponad dwa lata 
współpracę.                                                                                  wb

O
Modna głowa

zy wiesz co będzie królowało na naszych głowach 
w nadchodzącym sezonie? Mistrz sztuki fryzjerskiej, 
stylista Krystiana Wojewoda zdradził klientom hur-

towni artykułów fryzjerskich „Eso” najnowsze trendy w kolo-
ryzacji i strzyżeniu. Ci, którzy dotarli na spotkanie mogli za-
opatrzyć się na miejscu w niezbędne profesjonalne kosmetyki 
i wygrać nagrody. Jednak najcenniejsza dla wielu była zdobyta 
wiedza.                                                                                           dp
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Od lewej: Martin Baz, Ruth Pearce, ambasador Australii, Jarek Wojcik z Melbourne, artysta 
i kurator wystawy SMS, Jarosław Eysymont, artysta i uczestnik projektu SMS

Od prawej: Daniel Busma, dyrektor generalny „Indola”, Stanisław Osajda, właściciel 
hurtowni „Eso”, Krystian Wojewoda, stylista i modelki uczestniczace w pokazie

Stoisko marki „Indola”. Od lewej: 
Emilia Czubaszek, Stanisław Osajda, 
właściciel „Eso”, Karolina Kulakowska 
kierownik „Eso”

Mistrz fryzjerstwa pokazuje strzyżenie na 
pani z widowni, którą poprosił na scenę

Od lewej: Jarek Wojcik z Melbourne,
artysta i kurator wystawy SMS, Ruth 
Pearce, ambasador Australii, Wojciech 
Zieliński, artysta i uczestnik SMS

Przemysław Cerebież-Tarabicki, kurator i 
uczestnik projektu SMS
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a jubileusz 70-tych urodzin prof. zw. dra hab. Macie-
ja Zielińskiego zjechało się wielu znakomitych gości 
z całej Polski. Naukowiec i dydaktyk z dziedziny pra-

wa jest uczniem Profesora Zygmunta Ziembińskiego, założy-
ciela i prekursora tak zwanej poznańskiej szkoły teorii prawa. 
Głębokie i oryginalne idee naukowe Profesora Macieja Zieliń-
skiego spowodowały, że mówi się dzisiaj o „szkole poznańsko-
szczecińskiej”, w której jest on niekwestionowanym autoryte-
tem.                                                                                                dp

N
Uczelniane urodziny

W pierwszym rzędzie od prawej: prof. dr hab. Sławomira Wronkowska, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, sędzia 
Trybunału Konstytucyjnego, dr Zbigniew Wrona, podsekretarz stanu w randze wiceministra w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
prof. dr hab. Teresa Rabska, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, prof. dr hab. dr h.c. Henryk Olszewski, Wydział Prawa 
i Administracji UAM w Poznaniu; prof. dr dr h.c. Zbigniew Radwański, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, doktor 
honoris causa US; prof. dr hab. Tomasz Sokołowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Drugi rząd: sędzia 
Ryszard Iwankiewicz, Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie; sędzia Henryk Sobociński, Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Prof. dr hab. Maciej Zieliński

Rodzina Jubilata
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ościem listopadowego wieczoru „W pałacu literacko” 
był szczeciński dziennikarz i pisarz Rafał Podraza. 
Jako niestrudzony badacz twórczości Magdaleny Sa-

mozwaniec z dowcipem i swobodą odpowiadał o najbardziej 
intymnych wydarzeniach dotyczących klanu Kossaków. Pro-
mował swoją najnowszą książkę „Moja Siostra Poetka” i obję-
ty przez „Prestiż” patronatem, tomik poezji „Z Jasnorzewską 
w tle. Wiersze o Miłości”.                                                               rp

G

Przedsylwestrowe zakupyTalenty Szczecina

O klanie Kossaków

ogalikami własnego wypieku swoich gości witała 
Anna Braczyńska, właścicielka nowego butiku Bella 
Donna. Skusili się na nie wszyscy. Podobnie oblega-

na była pierwsza kolekcja sylwestrowa znanej włoskiej marki 
Denny Rose. Aby dla wszystkich wystarczyło czasu na zakupy 
tego wieczoru butik otwarty był aż do 22.                                dp

o raz czwarty dzięki Rotary Club Szczecin Pomera-
nia udało połączyć się kulturę wysoką z akcją chary-
tatywną. Po tygodniowych warsztatach z wybitnym 

dyrygentem Markiem Mosiem utalentowani uczniowie szcze-
cińskich szkół muzycznych dali niezapomniany koncert. Pie-
niądze zebrane podczas imprezy zostaną przekazane na zakup 
specjalistycznego sprzętu dla dzieci niedowidzących i ociem-
niałych oraz wsparcie Zespołu Poradni Okulistycznych SPS 
ZOZ Zdroje.                                                                                 dp
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Na spotkaniu autorskim w Pałacu pojawił się Józef Gawłowicz, 
prezes szczecińskiego Związku Literatów Polskich 

Rafał Podraza i prowadząca spotkanie Róża Czerniawska-Karcz

Sylwia Fabiańczyk-Makuch, dyrygent, 
założyciel Chóru Akademii Morskiej i 
Marek Moś, dyrygent 

Adrian Potrzebowski, Kasia Małosek, 
Przemek Czaplicki z Zespołu Muzycznego 
Polskiego Związku Niewidomych

Właścicielka butiku Bella Donna Anna 
Braczyńska z jedną z pierwszych klientek

Anna i Grzegorz Braczyńscy, 
właściciele Bella Donna

Iwona Jarek przyjaciółka 
właścicieli Bella Donna 

Ewa Głuszek, właścicielka 
hurtowni zamków 

Józef Małosek, dyrektor Polskiego Związku 
Niewidomych, OZ oraz Michael Glueck, 
Rotary Club Szczecin Pomerania 

Lukas Geniusas, laureat II nagrody konkur-
su Chopinowskiego 2010 
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RoZTańcZony STEfano
ancerz Stefano Terrazzino znany z programu „Ta-
niec z Gwiazdami” poprowadził warsztaty taneczne 
w Szczecinie. Mali i duzi, tańczący i nie tańczący, 

zaawansowani i początkujący wszyscy chcieli dostać się na to 
spotkanie. W programie był taniec klasyczny, jazz, bodyART, 
tango, latino, salsa, house, a nawet  reggae. Niestety nie dla 
wszystkich wystarczyło miejsc. Ale spokojnie boski Stefano 
wróci do nas już w styczniu.                                                       dp
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Na warsztatach zabrakło wolnych miejsc Wszyscy chcieli zatańczyć
z mistrzem Stefano
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lastadia Office Bułgaria na wyciągnięcie ręki

Prestiżowa debata

ześć pięter i powierzchnia ok. 11, 5 tys. mkw., taki 
biurowiec powstanie na terenie Łasztowni. Wyglą-
dem będzie nawiązywać do przedwojennej zabudowy 

tego miejsca. Firma SGI Baltis wmurowała kamień węgielny 
pod jego budowę. Zakończenie prac nad budynkiem przewi-
dziane jest pod koniec 2012 r.                                                    dp

zięki Galerii Soraya po raz kolejny przenieśliśmy się 
do malowniczej Bułgarii. Wszystko za sprawą artysty 
Krystio Todorova-Keca i jego twórczości. Ci, którzy 

jeszcze nie mieli okazji poznać jego zagadkowej twórczości 
zdążą na wystawę do 15 grudnia.                                              dp

agazyn Prestiż był patronem medialnym debaty Pół-
nocnej Izby Gospodarczej z kandydatami na prezy-
denta Szczecina. Szczecińscy przedsiębiorcy spotkali 

się z siódemką kandydatów w hotelu Radisson Blue. Rozmowę 
na temat planów rozwoju gospodarki w Szczecinie prowadził 
Tomasz Chaciński (Prestiż).                                                        tch
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Romuald Stachowiak, prezes zarządu SGI

Wmurowanie kamiena węgielnego przez Romualda Stachowiaka, 
prezesa zarządu SGI i Piotra Krzystka, Prezydenta Szczecina

Anna Rotkiewicz-Zielińska

Gospodarczej debacie z kandydatami przysłuchiwało się prawie 300 
szczecińskich przedsiębiorców

Grzegorz Kawecki, wiceprezes 
zarządu SGI

Michaela Todorova, dyrektor Bułgarkiego Instytutu Kultury 
w Warszawie i Andrzej Małyska, właściciel Galerii Soraya

Brygida Małyska, Galeria Soraya
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cERTyfIKaT Z choDZEnIa
by nauczyć się pięknie chodzić na wysokich obcasach, 
wśród tłumu gapiów i przy blasku reflektorów trzeba 
dostać certyfikat i zdać kurs dla modelek. Udało się to 

kilkunastu szczeciniankom. Po kursie śmiało mogą starać się 
o pracę jako modelki i fotomodelki. Jedna z nich dostała już 
propozycję wyjazdu na Berlin Fashion Week w styczniu.                                       

dp
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Od lewej: Joanna Bąk, organizatorka warsztat z kursantkami; Magdą Truszkowską, Sandrą 
Widajewicz, Gosią Błażejak, Klaudią Ulińską, Agnieszką Nakoneczną i Pauliną Piechówką 



i radcowie prawni s.c., ul. Królowej Jadwigi 1/4
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro Adwokaci i Radcowie 
Prawni Sp. Partnerska, Al. Wojska Polskiego 31/6
Wódkiewicz, Sosnowski Sp. J., ul. Stoisława 2
Kancelaria Radców Prawnych Licht&Przeworska,
ul. Tuwima 27/1

SALONY SAMOCHODOWE

Agrykolex autoryzowany dealer Subaru,
ul. Struga 78a
BMW, ul. Golisza 6
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115b
Holda sp. z o.o. Autoryzowany Dealer
Chrysler Jeep i Dodge, ul. Gdańska 7
Honda, ul. Białowieska 2
Kołacz – Łopiński , ul. Madalińskiego 7
Lexus, pl. Hołdu Pruskiego 9 
Saab, ul. Małopolska 12
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88
Nissan, ul. Struga 71
Euro-Centrum Tadeusz Autoryzowany
Salon Skody, ul. Struga 1a
Euro-Centrum Tadeusz Autoryzowany
Salon VW, ul. Struga 1a
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115b

BIURA PODRÓŻY

Apollo Tour, al. Wojska Polskiego 50
Columbus Tour, ul. Krzywoustego 27/U1
L’TUR, CH Galaxy, parter
Tour Club, ul. Wielka Odrzańska 28a
Tui, al. Wyzwolenia 12-14
Unity Travel, pl. Rodła 8

INNE

AME Akademia, ul. Źródlana 37
Apteka ZDROWIE, ul. Milczańska 50
ASCO Agencja Reklamy i Promocji,
ul. Starzyńskiego 3-4
Baltimex, ul. Piotra Skargi 5a
Batyskaf Centrum Nurkowe, ul. Struga 78
Binowo Park Golf Club Binowo
Bono – Agencja Reklamowa , ul. Ściegiennego 3/1
Delphinus – Centrum nurkowania, ul. Mickiewicza 10
DIVE POINT Szkoła nurkowania, ul. Monte Cassino 19e
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14
Galeria Kierat, ul. Małopolska 5
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
Garden design, Wołczkowo, ul. Jasna 5 
Gazeta Wyborcza, ul. Henryka Pobożnego 11 
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16
La Passion du Vin, ul. Sienna 8
Meritum - Szkolenia i Tłumaczenia,
ul. Rayskiego 18/1
Norbelino (plac zabaw dla dzieci),
al. Wojska Polskiego 20 
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Kino Pionier, al. Wojska Polskiego 2 
Piwnica przy Krypcie, ul. Korsarzy 34
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28
Polskie Radio Szczecin, al. Wojska Polskiego 73
Północna Izba Gospodarcza, al. Wojska Polskiego 164
Przyjazne domy, ul. Lubczyńska 11c, Załom
RASTE Studio Wnętrza, ul. Andrzejewskiego 37/5
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości,
ul. Kolumba 86
Szczecińskie Centrum Tenisowe, ul. Dąbska 11a
Szczeciński Klub Tenisowy, al. Wojska Polskiego 127
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum,
ul. Mieszka I 61c
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24
Unity Line, pl. Rodła 8
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4
U.studio, Deptak Bogusława
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
– Centrum Rozwoju Biznesu, ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., ul. Tkacka 55
Akademia Małego Europejczyka, ul. Źródlana 37
4 Office Meble Biurowe, ul. Tkacka 66
Prima Frons, Unii Lubelskiej 27

Soraya, ul. Zygmunta Starego 3a
Tru Trussardi, al. Wojska Polskiego 29
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2
Yes Salon Jubilerski, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Delhi Decor, ul. Gdańska 40

BIURA NIERUCHOMOŚCI 

Artbud, ul. 5 Lipca 19c
Calbud, ul. Kapitańska 2
Carre, ul. Wojska Polskiego 197/1
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Extra Invest, al. Wojska Polskiego 45
ILS Nieruchomości, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
Pomorze Nieruchomości, al. Piastów 61
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18
Rent Droński, Baszta
SGI Baltis Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 9
Szczecińskie Centrum Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 1a

GABINETY LEKARSKIE

Artplastica, ul. Wojciechowskiego 7
Dental Art Barbara Stawska, pl. Rodła 8
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1
Dentus, ul. Felczaka 18a
Estetic, ul. Kopernika 6
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński,
ul. Śląska 5/2
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10
Hahs Protodens, ul. Czwartaków 3 
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol,
ul. Emilii Plater 18
Centrum Leczenia Otyłości, ul.Krzywoustego 9-10
LASER MEDI – DERM, ul. Kasprzaka 2c 
Medicus, pl. Zwycięstwa 1
Medycyna Estetyczna dr Osadowska,
al. Wojska Polskiego 92–94 (budynek Pogotowia)
NZOZ Przychodnia Ginekologiczna „VitroLive”,
ul. Kasprzaka 2a
NZOZ „KAdent”, ul. Księcia Bogusława X 33/2
NZOZ „LASER”, ul. E. Gierczak 38/8
Perładent - Gabinet Stomatologiczny,
ul. Powstańców Wielkopolskich 4c
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1c
Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna dr Gajda,
ul. Narutowicza 16a
Prywatna Praktyka Ginekologiczna,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczno
-Położnicza Piotr Becker, ul. Szpitalna 13/1
Prywatna Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna 
al. Wojska Polskiego 43/2
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny, 
ul. Bolesława Krzywoustego 19/5
Orto-Perfekt Specjalistyczna Praktyka Ortodentyczna ,
ul. Oginskiego 12 Szczecin
Orto-Perfekt Specjalistyczna Praktyka Ortodentyczna ,
u. Słowackiego 1A Goleniów

KANCELARIE PRAWNE

„A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna” s.k.,
ul. Wyspiańskiego 84a
Gozdek,Kowalski, Łysakowski adwokaci i radcowie
prawni s.p., ul. Panieńska 16
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11
Kancelaria Adwokacka, adwokat Andrzej Zajda, adwokat 
Monika Zajda-Pawlik, ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, adwokat Michał Marszał,
ul. Księcia Bogusława X 15/4
Kancelaria Adwokacka, adwokat Dariusz Jan Babski,
ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
Kancelaria Adwokacka, adwokat Wacław Huryn ,
Pl. Żołnierza 10/2
Kancelaria SMK, Semeniuk, Marecki, Kaczarewski,
ul. Św. Ducha 5a/12
Kancelaria Radców Prawnych sp, Biel, Judek,
Poczobut-Odlanicki, ul. Piotra Skargi 23
Mikołajczyk, Cieślik adwokaci i radcowie prawni s.j.,
ul. Wyszyńskiego 14
Lizak, Stankiewicz, Królikowski adwokaci s.c.,
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1/4
Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych,
adw. Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 17
Kancelarie Prawne i Podatkowe Bejnarowicz, Kuropatwa, 
Zieliński, ul. Nowy Rynek 5
Kancelaria Notarialna , al. Papieża Jana Pawła II 22
Szóstak, Municzewski, Malko adwokaci

Modern Design Piotr Kmiecik, ul. Jagiellońska 85
Nail Bar By OPI, ul. Mazurska 44/U3 
Obsession, ul. Wielkopolska 22
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6 
Salon fryzjerski, Warzymice 53 - Osiedle Kresy
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. Władysława Łokietka 7 
(wejście od ul. Księcia Bogusława X)
Yoshi Club, Śląska 9/4a

KLUBY

Club77, al. Bohaterów Warszawy 34/35
Free Blues Club,
ul. Powstańców Wielkopolskich 22
Grand Cru, Deptak Bogusława 9
Inferno, al. Wojska Polskiego 20
Kafe Jerzy , ul. Jagiellońska 67
Rocker Club, ul. Partyzantów 2
Royal Jazz Club, ul. Mariacka 26
Sing Sing, Deptak Bogusława 8
Tiger Pub , ul. Felczaka 9

HOTELE

Atrium, al. Wojska Polskiego 75
Campanile, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 30
Dworski Hotel i Restauracja,
ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice
Focus, ul. Małopolska 23
Novotel, al. 3 Maja 31
Park Hotel, ul. Plantowa 1
Radisson SAS, pl. Rodła 10
Villa Hoff Wellness & Spa, ul. Słoneczna 3, Trzęsacz 

KLUBY FITNESS

Fitness World, Hotel Radisson, pl. Rodła 10
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13 
Fitness Forma, ul. Szafera 196 
Planet Spa, al. Wojska Polskiego 70
RKF, ul. Jagiellońska 67

SKLEPY

Arkadia perfumeria,
ul. Bolesława Krzywoustego 7
Artform, ul. Jagiellońska 35
B&M, al. Wojska Polskiego 43
Batty Barcley, CH Galaxy, parter
Bandolera, ul. Jagiellońska 12
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48
Caterina, pl. Zgody 1F
Empik, CH Galaxy, 2 piętro
Euforia, al. Wojska Polskiego 37 
FURORE, al. Wojska Polskiego 22 
Gatuzzo, Lubieszyn 1b
Gojar, ul. Niedziałkowskiego 24 (budynek TVP)
GUESS, al. Wojska Polskiego 20
Hexeline, CH Galaxy, parter
Ital Pol , Top Shoping I piętro
J.fashion, CH Galaxy, parter
Jubiler Terpiłowscy, CH Galaxy, 1. piętro
Jubiler Terpiłowscy, ul. Jagiellońska 16
Jubiler Terpiłowscy, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Jubiler Terpiłowscy, CH Turzyn,
al. Bohaterów Warszawy 42
Kwiaciarnia Tulipan, ul. Mieszka I 73 (CH Piast)
Lilu - salon sukienek ślubnych i wieczorowych,
ul. Św. Wojciecha 16/1
LKJ, al. Wojska Polskiego 39
LKJ, CH Galaxy, sklep „Ochnik”
LKJ, ul. Księcia Bogusława X 11
LKJ, ul. Bolesława Krzywoustego 19
Macsimum, al. Papieża Jana Pawła II 42
Matins Bleus, CH Turzyn,
al. Bohaterów Warszawy 42
Marc Cain, ul. Wojska Polskiego 43
Max Mara, ul. Księcia Bogusława X 43/1
Mike’s American Bikes,
ul. Mieszka I 63/64 (teren Autogryfu / Fiata)
Natuzzi, ul. Struga 25
Olsen, ul. Bogusława 13
Perfumeria Douglas, CH Galaxy, parter
Platinum, Deptak Bogusława
Rosenthal, ul. Księcia Bogusława X 15/1a
Salon Mody Grand, ul. Małkowskiego 8
Salon Mody Grand, ul. Śląska 54a
Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4

KAWIARNIE  

Brama Jazz Cafe, pl. Hołdu Pruskiego 1
Cafe 22, pl. Rodła 8
Cafe Club, CH Galaxy, 1 piętro
Cafe Po godzinach, Deptak Bogusława 9
Cafe Cube, CH Galaxy, 2 piętro
Cafe Milano, CH Piast, ul. Mieszka I 73
Cafe Porto, ul. Księcia Bogusława X 47
Cafe Prawda, ul. Wielka Odrzańska 20
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Castellari, ul. Tuwima 27 (Jasne Błonia)
Coffee Heaven, CH Galaxy, parter
Cukiernia Koch, pl. Kościuszki 
Cukiernia Koch, al. Wojska Polskiego 4
Cukiernia Koch, ul. Jagiellońska 50
Czekoladowa Cukiernia, al. Wojska Polskiego 17
Europa, Hotel Radisson, pl. Rodła 10
Fanaberia, Deptak Bogusława 5
Public Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 43
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19 lok. 1
Sklep Kolonialny, CH Turzyn,
al. Bohaterów Warszawy 42
Sklep Kolonialny, CH Galaxy, 2 piętro
Sklep Kolonialny, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67

RESTAURACJE / PUBY

13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6, Podzamcze
Bohema, al. Wojska Polskiego 67
Bombay, ul. Partyzantów 1
Chałupa, ul. Południowa 9
Chief, ul. Rayskiego 16
Chrobry, Wały Chrobrego 1b
City break, CH Galaxy, parter
Colorado, Wały Chrobrego 1a
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Greco, ul. Łukasińskiego 4
Gościniec pod Aniołami, Dobra, ul. Przytulna 1a
Karczma Polska „Pod Kogutem”, pl. Lotników 3
Klubik, ul. Kuśnierska 13
Ładoga, ul. Jana z Kolna
(vis-à-vis Wałów Chrobrego)
Mezzoforte, Deptak Bogusława 8
Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34
…na Mariackiej, ul. Mariacka 26 
Piwnica Kany, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7
Radecki & Family, ul. Tkacka 12
Sake, al. Piastów 1 
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Valentino, Deptak Bogusława 8
Willa Ogrody, ul.Wielkopolska 19
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6 

SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE

Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14
Baltica Welness&Spa , pl. Rodła 8 
Beauty Clinique, ul. Mickiewicza 55
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy, parter
Beverly Hills Akademia Urody,
DT Kupiec, ul. Krzywoustego 9–10
Cosmedica, ul. Leszczynowa
(Centrum Handlowe Zdroje - Rondo)
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Dr Irena Eris KOSMETYCZNY INSTYTUT, ul. Felczaka 20
ESO Hurtownia fryzjerska, ul. Wielka Odrzańska 28
Enklawa Day Spa, ul. Wojska Polskiego 40
Estetic, ul. Kopernika 6
EVITA-SPA, Przecław 96E
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2a
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz,
ul. Mazurska 20
Hair & Tee, ul. Potulicka 63/1
Hair Med, ul. Chodkiewicza 2a
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Impressio, ul. Piłsudskiego 37
Instytut Urody „LA NATURE”,
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Marena Wellness&Spa,
ul. Turystyczna 1, Międzywodzie



adres:
ul. Kopernika 6,  70-241 Szczecin

rejestracja tel. (091) 4344264, 504948320, 504948315

EXILIS
przełomowy system do modelowania
sylwetki, redukcji tkanki tłuszczowej
oraz odmładzania twarzy.

www.estetic.pl
www.laser-szczecin.pl

 rekonwalescencji

 klinicznie

EXILIS
ULUBIONY ZABIEG
POLSKICH GWIAZD
TELEWIZJI I KINA.

11 lat doświadczeń w zakresie medycyny estetycznej 




