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Citan: zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnie: 7,9-4,7/5,8-4,2/6,4-4,3 l/100 km; średnia emisja CO2: 144-112 g/km.
Vito: zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnie: 9,0-6,6 /6,0-5,0/6,9-5,7 l/100 km; średnia emisja CO2: 182-154 g/km,
Sprinter: zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnie: 18,6-7,1/10,8-5,7/13,8-6,1 l/100 km; średnia emisja CO2: 324-165 g/km.

Poszukivany rocznik 2016. 
Pierwszy do pracy Sprinter, wszechstronny Vito i miejski Citan 
z rocznika 2016 czekają na Ciebie! Tylko teraz najlepsza oferta 
samochodów Mercedes-Benz z atrakcyjnymi cenami, 
promocyjnym finansowaniem i wyjątkowo korzystnym 
pakietem gwarancyjnym. 

Ostatnich modeli dostawczych z rocznika 2016 
szukaj tylko w salonach Mercedes-Benz.

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: +48 91 48 08 714, 48 08 719; Stare Bielice 128, Koszalin, tel.: +48 94 34 77 376
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C zy wiecie, Drodzy Czytelnicy, że według psychologów stan 
ducha zwany miłością przypomina pewne formy obłędu?                                                                                                                                        
Na przykład Platon twierdził, że miłość jest poważną choro-
bą psychiczną. Z kolei według Freuda osoba zakochana jest 

tak samo silnie zaaferowana obiektem uczuć, jak ta myśląca o samo-
bójstwie (!)                 

Teraz trochę o chemii miłości. Jakie zmiany zachodzą w naszym orga-
nizmie pod wpływem zakochania? Niebagatelną rolę odgrywa związek 
chemiczny o wdzięcznej nazwie fenyloetyloamina. Należy do grupy am-
fetamin (!), a jej podwyższony poziom w mózgu przypomina stan, który 
odczuwają narkomani: bezsenność, euforia, pewność siebie, uczucie 
depresji przeplatające się z pobudzeniem i brakiem koncentracji. Kolej-
ny hormon to noradrenalina. Wywołuje euforię i  niezwykły przypływ 
energii. Sprawia, że chodzimy jak na lekkim rauszu.

Abstrahując od naukowych wywodów mamy luty, czyli miesiąc szczegól-
nie celebrujący miłość. A wszystko za sprawą sympatycznego Świętego 
Walentego, patrona zakochanych (nawiasem mówiąc jest on także pa-
tronem chorych psychicznie). Oczywiście święto, które przywędrowało 
do nas ze Stanów Zjednoczonych, ma zarówno gorących zwolenników, 
jak i przeciwników.                                                                                                                                            

My odnosimy się do Walentynek przyjaźnie, postanowiliśmy wykorzy-
stać to święto i napisać nieco o miłości w różnych jej wymiarach. Na 
przykład o tym, jak przeżyć ponad pół wieku z jedną osobą i nie zwario-
wać, a w dodatku nadal się kochać! O tym przeczytacie w artykule An-
drzeja Kusa „ Na dobre i na złe”. Z kolei nasza dziennikarka Aneta Dolega 
wybrała się do Muzeum Narodowego, by zgłębić podejście do tematu mi-
łości wśród afrykańskich ludów, który nierozerwalnie wiąże się z płod-
nością („Kształty Miłości”). Aneta postanowiła przetestować także „Po-
kój Greya”, czyli Escape Room nawiązujący do literackiego czytadła „50 
twarzy Greya”. Z pewnością to alternatywa dla tych, którzy szukają nie-
banalnego pomysłu na Walentynki. Zamiast kolejnego wieczoru w re-
stauracji można zamknąć się z bliską osobą w „Pokoju Greya”. Wrażenia 
gwarantowane.                                                                                                                                             

Szukacie pomysłu na prezent dla ukochanej osoby? Zajrzyjcie na nasze 
strony produktowe. Znajdziecie tam z pewnością parę pikantnych i ro-
mantycznych inspiracji.

Miłej lektury!
Izabela Magiera
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Z iemia jest jednak najprawdopodobniej płaska. Może nie stoi 
na żółwiu podtrzymywanym przez cztery słonie, aż tak dale-
ko się nie posunę, ale płaska jest z dużym prawdopodobień-
stwem. Naszą płaską planetą rządzi grupa bogatych ludzi, 

którzy na swoich tajnych spotkaniach ustalają ceny, wywołują konflikty 
plemienne, religijne, a nawet wojny. Kontrolują giełdy, nie wyłączając tej 
warzywnej w Przecławiu, oraz prognozują pogodę na najbliższe trzy dni. 
To ta grupa „trzymająca Ziemię” spowodowała słaby sezon grzybowy 
w ubiegłym roku i spadek kursu waluty Timoru Wschodniego, wobec cen 
azbestu na rynku wtórnym w Djibuti. Nad naszymi głowami nieustannie 
kursują samoloty rozpylające szkodliwe dla rozumu substancje, mające 
na celu pełnię kontroli naszych lodówek i  życia płciowego. Wśród no-
wonarodzonych Polek i Polaków najpopularniejszym imieniem jest Seba 
i Andżelika, nasze zarobki… nie, nasze zarobki są wporzo. Akurat by żyć. 
Na płaskiej Ziemi.

Bowiem Ziemia jest płaska! No, bo czy pilot wchodzący na wysokość 
pięciu tysięcy stóp, pcha orczyk przed siebie, by wraz z upływem kilo-
metrów być wobec Ziemi wciąż na tej samej wysokości? Czy jadąc  po-
ciągiem kilkaset kilometrów ze Szczecina do Przemyśla, widzieliście kie-
dykolwiek tory wiodące w dół? Albo pod górę? No właśnie. Gdyby Ziemia 
miała być okrągła, to musielibyśmy na takie tory natrafić. Gdyby Ziemia 
była okrągła z naszych kieliszków wódka wylewałaby się prosto w nie-
bo! A jeśli nie z naszych, to z tych w Australii z pewnością. A jeszcze na 
dodatek, ta okrągła Ziemia ma się kręcić… No, nie rozśmieszajcie mnie 
proszę. Toż to wszystko rozprysłoby się na wszystkie strony świata już 
przy pierwszym obrocie. Widzieliście kiedyś włochatego psa tuż po wyj-
ściu z jeziora? No, właśnie. Kreci się jak szalona, ale chmury nad naszymi 
głowami wciąż te same.

Ziemie jest płaska, a  Bóg chodzi po kałużach w  żółtych gumowcach 
i sweterku w paski, który zrobiła Mu mama i skubie pestki słonecznika. 

Nie ma zbyt wiele czasu dla tych, którzy proszą Go o chwilę zaintereso-
wania.

Nic nie jest tak, jak napisano w książkach. Nic nie wygląda tak, jak to 
nam się wydaje. Matrix, to małe miki wobec tego, co oglądam w „Wiado-
mościach”, albo innych „Fuck-tach”. To pikuś, wobec rzeczywistości ulic 
po których przyszło mi chodzić.

Bo, jeżeli ludzie robią ludziom, to co robią, jeżeli jest tak, jak pokazują to 
migające obrazki naszych telewizorów… To Ziemia jest płaska…

Trudno mi znaleźć ten moment, punkt zwrotny, od którego to wszystko 
się zaczęło. Chwilę, w której zauważyłem, że wieczorami nie chodzi się 
już tak bezpiecznie, jak przed laty. Że lepiej mają ci krzyczący, agresywni, 
chamscy i niebezpieczni. Że w wiadomościach ważniejszą informacją jest 
kolizja drogowa, niż odkrycie nowego gatunku motyla w Kambodży. Że 
strach chodzić na imprezy sportowe, nie mówiąc o festynach i zabawach 
masowych.  Że język jakim się porozumiewamy, tak daleki od porozumie-
nia się znajduje. Trudno mi wyróżnić ten punkt naszej historii, w którym 
cywilizacja zrobiła w tył zwrot. W którym, na osi czasów, rozeszły się wek-
tory postępu technicznego i  rozwoju obyczajów. Wracamy do czasów, 
gdy ciemności spowijały nasze rozumy. Oczywiście, nie wszyscy. Lecz ci, 
których to przeraża, są w coraz mniejszym klubie. Skupiają się w gettach 
ulubionego teatru, sali koncertowej. Zamykają w domach wśród książek, 
lub bezskutecznie  pstrykają pilotami w poszukiwaniu czegokolwiek bez 
przemocy i prostackiego rechotu. Mało nas do pieczenia chleba…

Mam jednak głęboką wiarę w Naturę. W niezmienność cyklów Przyrody, 
w powrót żurawi, które właśnie w  lutym ,wracają mimo wszystko, nie 
zrażone ludzkimi sprawami. Gdy tylko usłyszę je, późnym zazwyczaj wie-
czorem, gdy przelatywać będą nad miastem, zapytam. Jak to z tą Ziemią 
nasza jest? Wciąż okrągła, czy znów płaska?

Dziennikarz Radia Szczecin, 
„garkotłuk”

Szymon Kaczmarek

Ziemia jest płaska

Felieton8 



reklama

Gabinet kosmetyki profesjonal-
nej na Pogodnie, który powstał 
z  myślą o  dbaniu o  urodę w  zgo-
dzie z naturą. To przestrzeń, gdzie 
w atmosferze ciszy i spokoju przy 
blasku świec przeniesiemy się do 
świata piękna. Na miejscu używa-
ne są naturalne kosmetyki i prepa-
raty o  bardzo bogatym składzie. 
W gabinecie stosuje się tylko ma-
teriały jednorazowego użytku, bo 
idei tego miejsca przyświeca nie 
tylko chęć wydobycia piękna, ale 
również bezpieczeństwo klientek. 
W ofercie m.in. henna i regulacja, 
makijaż permanentny, manicure 
i  pedicure oraz szeroki wachlarz 
zabiegów na twarz i ciało. 
Szczecin, ul. Makuszyńskiego 2a 

Niewielka i przytulna restauracja 
w  okolicy Urzędu Miasta. W  cią-
gu dnia pełni funkcje typową dla 
jadłodajni, wieczorami bardziej 
przypomina pub. W  menu są da-
nia wegetariańskie i  wegańskie, 
łączące smaki i  zapachy orien-
talnych potraw z  odległych krain 
z nutą ciepłej, bezpiecznej kuchni 
domowej. Zjemy tu m.in. wegań-
skie pierogi i paszteciki oraz die-
tetyczne ciasta. Możemy też na-
być „słodycze fit”, czyli firmowe 
batony i ciastka z daktyli. W ofer-
cie lokalu wyróżnia się także od-
powiednik kawy Kopi Luwak.

Szczecin, ul. Felczaka 8b

Zmień.to

… na lepszy skład. Sklep ze zdrową 
żywnością, w  którym nie musimy 
zaprzątać sobie głowy etykietą, za-
stanawiając się czy produkt, który 
kupujemy, jest zdrowy, bo wzięła 
to już na siebie Pracownia Diete-
tyczna Mała Kaloria. Jednorazowym 
opakowaniom plastikowym właści-
cielki powiedziały stanowcze „nie”, 
sprzedając większość produktów na 
wagę lub w szklanych słoikach. Mo-
żemy więc zrobić zakupy z własnym 
woreczkiem czy pojemnikiem lub 
skorzystać z  torebek papierowych 
i zapłacić tylko za produkt, omijając 
w ten sposób pośredników i zbędne 
opakowania.

Szczecin, ul. Małopolska 8/U1

InfinityPrasad

Wyjątkowe miejsce na mapie 
szczecińskiej gastronomii, prze-
znaczone dla osób poszukujących 
nowych rozwiązań. Spędzisz tutaj 
czas wśród interesujących ludzi 
oraz przedmiotów. Właściciele 
kultywują ideę vintage w wystroju 
wnętrz. W prostej, sezonowej kar-
cie zawarte są kanapki premium 
z  wołowym pastrami w  nowojor-
skim stylu czy pulled pork w  róż-
nych kompozycjach. Menu to tak-
że śniadania i  wafle – wytrawne 
i na słodko. Wypijesz tutaj również 
autorską mieszankę kawy od lokal-
nego producenta, a na deser spe-
cjalność – New York Cheesecake!
Szczecin, 
al. Papieża Jana Pawła II 45/U1

Spotkanie
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Krzywym
Początek roku tradycyjnie obfi tował w wiele atrakcji. Mateusz Kijowski 
dorobił się na KODzie, Ryszard Petru przepadł w Lizbonie na sylwestra, 
minister Waszczykowski nawiązał stosunki dyplomatyczne z San Esco-
barem, a posłowie PO stworzyli własnego Big Brothera i rzucili wyzwa-
nie telewizyjnym programom rozrywkowym.

To wszystko jednak nic w porównaniu z Nutellagate. Zaczęło się od tego, 
że niektóre media podały, że we Włoszech jedna sieć sklepów wycofała 
te popularne smarowidło ze swoich półek. Miało się to stać po tym jak, 
Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności dopatrzył się w niej skład-
nika mogącego powodować raka. Dokładniej chodzi o  zawarty w  niej 
olej palmowy, który przetwarzany jest w  temperaturze 200 stopni. To 
właśnie on ma być kancerogenny. Informacja o Nutelli trafi ła także do 
polskich mediów. Najobszerniej o  zagrożeniu napisało Polskie Radio, 
które dodało, że olej palmowy zbierany jest 
w głównie w Indonezji i Malezji. Wg ONZ przy 
utrzymaniu tempa zbiorów do 2022 roku pra-
wie całkowicie mają być zniszczone lasy Bor-
neo i  Sumatry. Wnioski z  radia nasuwają się 
więc same: dzieci na całym świecie, a  szcze-
gólnie spasione europejskie bachory wkrótce 
zeżrą indonezyjskie lasy. Fatalnie to wygląda. 
Koncern Ferrero, producent Nutelli nie pozo-
stał jednak bierny i  zaczął się bronić. Wydał 
szybko oświadczenie, że faktycznie wycofano 
smarowidło czekoladowe, ale nie Nutellę, tylko 
produkt własny jednej z  sieci, a  sama Nutella 
jest zdrowa. Są też inne argumenty: ten sam 
olej stosowany jest także w wielu innych słodyczach innych producen-
tów, a także w wielu innych produktach. Czemu więc akurat Nutella ma 
być zła?                                                                                                           

I  tu dotykamy sedna sprawy. Czytając zarzuty unijnego urzędu moż-
na mieć wątpliwości. Przede wszystkim te, dotyczące wiarygodności 
wszelkich unijnych instytucji. Nie jest tajemnicą, że od lat – podobnie 
jak wszystkie inne urzędy na świecie - poddawane są lobbingowi. Z tym, 
że te unijne są szczególnie podatne, a  europosłowie mają wyjątkową 
słabość do dużych pieniędzy. Trudno więc mieć pełne zaufanie do urzę-
dowych ogłoszeń, decyzji i wniosków. Tutaj warto przypomnieć sobie – 
słynną już – walkę margaryny z masłem. Z pewnością wielu pamięta jak, 
kilkanaście lat temu margaryna i  wszelkie smarowidła torowały sobie 
drogę do konsumentów lansując tezę, że masło to cholesterolowy za-
bójca. Na widok reklam margaryn masło stawało w gardle, a konsument 

zastygał w  oczekiwaniu na zawał serca. W  efekcie masło znalazło się 
w defensywie, z czasem jednak odzyskało pozycję. Dzisiaj jest względny 
pokój, a dwa produkty koegzystują na sklepowych półkach. 

Jak powiedział niegdyś Phillippus Aureolus Theophrastus Bombastus 
von Hohenheim, znany jako Paracelsus – „Cóż jest trucizną? Wszystko 
jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni, że dana substancja 
nie jest trucizną”. Najprostszym rozwiązaniem byłoby więc ograniczyć 
ilość spożywanych złych składników. Wystarczy poświęcić kilka godzin 
dziennie, jeździć po kurczaki zagrodowe, jajka brać od chłopa, a  ryby 
od rybaków itd. Kiedyś do takiego działania namawiał mnie znajomy: 
– Umawiam się z  chłopem, oczywiście sprawdzonym, którego znam 
od lat. Jadę do niego po świniaka. Zabieram prawie całego, oczywiście 
pokrojonego. Potem w domu mrozimy mięso i stopniowo zjadamy. Wy-

chodzi taniej i zdrowiej, trzeba mieć tylko duży 
zamrażalnik – zastrzegł kolega. Nigdy nie sko-
rzystałem z  tego pomysłu. O  słowach kolegi 
pomyślałem jednak niedawno, w trakcie podró-
ży po Maroku. Dokładniej, odwiedzając jeden 
z targów. Nie taki dla turystów, ale prawdziwy, 
dla tubylców. A w nim sklep mięsny z drobiem. 
Wyobraźcie sobie podwórze, na nim kilka kla-
tek z kogutami, kurami, obok spacerujące luź-
no indyki. Na środku beczka po ropie (?), w niej 
fl aki, na ziemi sporo zaschniętej krwi, pierza, 
no i  tasak. Było gorąco, więc sprzedawca sie-
dział w cieniu, a w słońcu grzało się tylko kilka 
muszek. Procedura wyboru produktów była 

bardzo prosta. Wskazywało się delikwenta, a sprzedawca (po uprzednim 
targowaniu) podawał żywego lub martwego. Podejrzewam, że polski sa-
nepid raczej by nie dopuścił do obrotu tego sklepu. Mimo to mam wra-
żenie, że tamtejsze kury są smaczniejsze, zdrowsze i być może trzymane 
w  lepszych (tzn. swobodnych) warunkach niż nasze klatkowe. Inaczej 
rzecz biorąc – bardziej eko. Podobnie jak inne produkty na wspomnia-
nym targu. Wielkie góry warzyw sprzedawanych wprost z wozów, nasio-
na czy zboża leżące na ziemi w wielkich workach, wiszące pęki owoców. 
Pokryte nieco piaskiem i kurzem, a przy tym intensywnie pachnące. I co 
karygodne - to wszystko bez unijnych regulacji i unijnych urzędów! 

Wracając do punktu wyjścia, czyli Nutelli, a co za tym idzie zdrowego 
odżywania się w polskich warunkach. Jaki jest najlepszy sposób na zdro-
we odżywianie? Zostać Robertem Lewandowskim i  wziąć ślub z  Anną 
Lewandowską.

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

Michał Stankiewicz

Felieton
Rysunki: Grzegorz Dolniak

10 



okiem
Nasz region potrafi zadziwić resztę kraju, Europy i  świata. Przykład? 
W Świnoujściu pojawiła się nowa moda. Mieszkańcy miasta robią sobie 
zdjęcia…z  dzikami, które wyjątkowo sobie upodobały tę miejscowość 
i swobodnie spacerują po ulicach. Przechodnie, pełni miłości do zwierząt 
i ogarnięci troską, dokarmiają je na całego. A w zamian „strzelają” sobie 
z nimi selfie. Podobno na razie są to tylko fotki „sam na sam” z dzikiem, 
ewentualnie rodzinne – z lochą i grupą małych. Jak pokazuje życie kwe-
stią czasu są selfie z dzikami: ze ślubów, chrztów, pierwszych komunii, 
urodzin ciotki, kawalerskiego, z klubu go go, wspólnej biesiady na dział-
ce przy grillu i  zimnym piwku, z  placu 
zabaw, urzędów, gromadnego oglądania 
meczów polskiej reprezentacji np. w pił-
ce nożnej albo ręcznej, z  kina, teatru, 
opery i baletu, rejsu promem, no i może 
w  końcu wspólnego, niedzielnego, ro-
dzinnego wyjścia do hipermarketu albo 
galerii handlowej.
 
Jest szansa, że do amerykańskich stacji 
telewizyjnych trafi serial nagrywany na 
Pomorzu Zachodnim. Na razie jest pilot. 
Serial ma być kręcony w regionie i go pro-
mować. Naszym zdaniem powinny to być 
lokalne wersje znanych produkcji np. „Na 
dobre i na złe” – o połączeniu szpitali na 
Arkońskiej i w Zdunowie, „Klan” – o pra-
cownikach lokalnego oddziału pewnej 
instytucji państwowej, „Blondynka” – 
o pewnej radnej miejskiej,  czy też „M jak 
miłość” - o relacjach w lokalnej polityce.
 
Stargardzcy policjanci zatrzymali zło-
dziejkę... szczoteczek do zębów. 19-latnia 
dziewczyna „rąbnęła” ze sklepu szczo-
teczki różnych marek o  wartości prawie tysiąca złotych! Grozi jej za 
to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Podobno karą dodatkową ma być 
codzienne wizyta u stomatologa. I to nie na pogadanki o myciu zębów. Bo-
rowanie, resekcje, plombowanie i wreszcie ulubione przez wszystkich ka-
nałówki. Ale być może dziewczyna przejęła się stanem uzębienia ludności 
w Stargardzie albo i w całym województwie? I z tego wszystkiego chciała 
spełnić dobry uczynek? A że w stylu Janosika lub Robin Hooda? A może 
właśnie swoją akcją chciała zwrócić uwagę polskiego społeczeństwa na 
to, że nie tylko chętnie unika mydła oraz wody, ale i nie dba o zęby?

Szczeciński Urząd Miejski na polecenie ministra kultury opracowu-
je bardzo tajny plan – rozpiskę, które szczecińskie zabytki i  w  jaki 
sposób chronić na wypadek wojny. Chodzi m.in. o  przygotowania 
specjalnego oznaczenia pewnych obiektów, aby przeciwnik atakując 
oraz bombardując Szczecin łaskawie zwrócił na nie uwagę, przemy-
ślał swoje postępowanie, poczuł wyrzuty sumienia, uronił łzę i przy-
walił pociskami np. w ogródki działkowe na peryferiach miasta albo 
w  Odrę. Jak pokazuje historia Szczecina, atakujący zawsze mieli na 
uwadze dziedzictwo grodu. Dlatego dzięki ich staraniom mamy tak 

dużo obiektów zabytkowych do ochro-
ny oraz pokazywania turystom, jak np. 
niewidzialna Starówka.
 
Rzecz to niesłychana – w  jednej ze 
szczecińskich placówek kultury, a  ści-
ślej mówiąc w  Muzeum Narodowym, 
doszło do praktykowania religii wudu. 
Bo muzeum otworzyło swoją nową 
ekspozycję pt. „Sztuka królestwa Da-
homeju”, a  jej częścią były przedmio-
ty kultu wudu, m.in. figurki chroniące 
przed złem. I  przy okazji postanowiło 
urządzić happening pt. odczarowujemy 
wudu. I  dziwna sprawa. Nie było żad-
nych manifestacji wyznawców innych 
religii ani kapłanów nawołujących do 
zbojkotowania wystawy, ani proroków 
wieszczących rychły koniec świata albo 
nadejście Antychrysta, ani polityków, 
którzy przy okazji chcieliby błysnąć 
jakąś kolejną głupią wypowiedzią, ani 
stada dewotek, które wszędzie widzą 
zło, zgorszenie i zboczeńców pornogra-
ficznych, ani osobników, którzy wszę-

dzie i zawsze widzą tylko Żydów i cyklistów. Nie przyszli. Może rekla-
ma tego wudu była za słaba?

Szczecińska Opera na Zamku obchodzi 60-lecie istnienia. Z  tej okazji 
odbył się uroczysty koncert (bilety w cenie 60 groszy) oraz można było 
zwiedzać jej siedzibę. Sporo ludzi szukało legendarnego Upiora w Ope-
rze. Ale znaleźli tylko kartkę z informacją: „Ale dzikie tłumy. A opera nie 
jest z gumy. Dlatego wyjeżdżam i cześć! Pocałujcie mnie gdzieś! Będę na 
Riwierze. Wasz Upiór w Operze.”

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

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

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

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

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

oraz polskiej kinematografii.

Dariusz Staniewski

Felieton
Rysunki: Grzegorz Dolniak
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Tańczyć 
każdy może

Ukeje 
w podstawówce

„Future” to taneczna impreza, która jest połączeniem koktajl party 
z  turniejem tańca towarzyskiego w  systemie Pro-Am, czyli amatorów 
z profesjonalistami. To wieczór pełen atrakcji z mistrzowskimi pokazami 
tańca oraz dancingiem, podczas którego publiczność może spróbować 
swoich sił na parkiecie. Szczecińska Filharmonia otwiera się dla tancerzy 
18 lutego. 

– Amatorzy tańca towarzyskiego ćwiczą w  ramach zajęć indywidual-
nych z  profesjonalistam by móc zaprezentować zdobyte umiejętności 
podczas pokazów i turniejów tanecznych – wyjaśnia organizator wyda-
rzenia Paweł Świtalski, zawodowy tancerz, finalista „Blackpool Dance 
Festival”, wielokrotny finalista Mistrzostw Polski i  Mistrzostw Świata 
w Showdance, instruktor. – Do spopularyzowania tej idei przyczynił się 
program „Taniec z Gwiazdami“, oparty na tej samej zasadzie – znana me-
dialnie osoba wspólnie z zawodowym tancerzem przygotowują program 
taneczny i konkurują z  innymi parami. Dzięki Pro-Am możliwość pracy 
z  profesjonalnymi tancerzami otworzyła się dla wszystkich amatorów 
tańca towarzyskiego. Imprezę współorganizuje Stowarzyszenie Wspie-
rające Kulturę Tańca oraz sieć szkół tańca „Dansinn” z Hongkongu, nale-
żąca do Michała Malitowskiego – ośmiokrotnego mistrza świata w tań-
cach latynoamerykańskich. Wieczór poprowadzą: osobowość taneczna 
i jurorka programu „Taniec z Gwiazdami” – Iwona Pavlović oraz nasz ko-
lega redakcyjny, konferansjer Marcin Jarczyński.                                         ad
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reklama

Damian Ukeje, zwycięzca programu The Voice of Poland, wystąpił w… 
Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Królowej Jadwigi w Szczecinie. Naj-
pierw przeczytał dzieciom fragment książki, a następnie wykonał utwór 
„Film” promujący jego najnowszą płytę „Uzo”.
 
– Nie spodziewałem się takiego przywitania. Te dzieciaki dostarczyły mi 
niesamowitą dawkę energii, są fantastyczne – przyznał Damian Ukeje, 
który po przeczytaniu książki oraz występie rozdał wszystkim blisko 150 
autografów. Wokalista zmierzył się z dwoma rozdziałami książki „Tajem-
nica gazety. Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”. Po ich przeczytaniu 
został nagrodzony ogromną ilością braw oraz okrzyków od najmłodszych. 
– Gdyby tak wszyscy krzyczeli na moich koncertach pod sceną… – podsu-
mował roześmiany zwycięzca programu The Voice of Poland z 2011 roku. 
Akcja „Poczytajki” jest pierwszą tego typu akcją w naszym mieście. Ma 
na celu zachęcić najmłodszych do czytania książek. W grudniu uczniów 
odwiedziła pisarka Joanna Rajch, miesiąc wcześniej z najmłodszymi spo-
tkał się prezydent Szczecina Piotr Krzystek. –  Pomysł przyszedł od dzieci, 
które zapytały kiedyś, czy możemy zaprosić kogoś, kto by nam poczytał. 
Nie trzeba nas było długo do tego namawiać – przyznaje Aneta Kus, ko-
ordynatorka akcji. – Pierwszą osobą był rzeczywiście prezydent, później 
pisarka. Chcemy pokazać dzieciom, że czytanie jest modne. Wszyscy to 
robią. W lutym szykujemy kolejną odsłonę „Poczytajek”.                         kus

PRESTIŻ          
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Tak smakuje
Sushi & Thai

Wypróbuj 
nasze 
nowe 
menu!

Więcej niż Sushi
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Fascynator 
świątecznej pomocy

Rozchwytywana 
dietetyczka

25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy okazał się wielkim suk-
cesem. Wśród wielu zlicytowanych rzeczy na aukcji znalazł się piękny 
fascynator w kolorach „orkiestry” zaprojektowany przez Magdę Zgór-
ską ze szczecińskiej pracowni Expose. Na serwisie Allegro, gdzie został 
wystawiony, kupiła go za sumę 200 złotych Marta Puczyńska z Poznania 
(na zdjęciu).

– Model został stworzony specjalnie na finał imprezy – mówi Kasia Ci-
chocka z  Expose Akcesoria. – Fascynator został przygotowany tylko 
w jednym egzemplarzu, więc osoba, która go wylicytowała ma pewność 
co do unikatowości projektu. Piękny fascynator każdym swoim elemen-
tem nawiązuje do akcji charytatywnej Jurka Owsiaka. Osadzony jest na 
toczku uformowanym na kształt serca. Elementem dekoracyjnym są 
trąbki wykonane z krynoliny, wykończone perełką w środku. Przypomi-
nają instrumenty dęte grające w przewodnim jinglu. Kolorystyka fascy-
natora jest bardzo żywa, tęczowa i radosna – zdecydowanie w klimacie 
WOŚP. – Zakupienie ozdoby na aukcji charytatywnej to połączenie przy-
jemnego z pożytecznym. Pomagając dzieciom i seniorom, można zyskać 
stylowy dodatek na karnawałowe party, konkurs kapeluszy bądź szaloną 
wiosenną imprezę – przekonuje z uśmiechem Kasia Cichocka.
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Katarzyna Piotrowska jest jedną z najbardziej rozchwytywanych diete-
tyczek w naszym regionie. Pomaga nie tylko mieszkańcom, ale również 
piłkarzom Pogoni Szczecin, Arkonii, siatkarskim Mistrzyniom Polski 
z Chemika Police, a od niedawna… Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. 

– W  ramach kursów organizowanych przez Zachodniopomorski Zwią-
zek Piłki Nożnej prowadzę blok zajęć dotyczący żywienia w sporcie dla 
przyszłych trenerów UEFA – mówi dietetyczka. Wiadomo, że trener jest 
ekspertem w  innych dziedzinach niż żywienie, ale uważam, że to bar-
dzo dobry krok, żeby posiadał taką wiedzę w  podstawowym zakresie. 
W kalendarzu dietetyczki trudno znaleźć w najbliższych miesiącach wol-
ne terminy. Właśnie wróciła ze zgrupowania z Cypru, gdzie pracowała 
z piłkarzami Pogoni. Wzięła też udział w kampanii reklamowej sieci han-
dlowej, która wprowadza do sklepów zdrową żywność. Użyczyła swoje-
go wizerunku i stworzyła część merytoryczną do materiałów promocyj-
nych. Prowadzi również poradnię dietetyki Dietomedical. Przyznaje, że 
doba jest dla niej zbyt krótka. – Cieszę się, że mogę współpracować z am-
bitnymi sportowcami, ale także każdy z moich indywidualnych pacjen-
tów, który trafia do gabinetu jest dla mnie ważny. Człowiek uczy się całe 
życie, więc mam nadzieję, że może uda się połączyć nieco zaniedbaną 
przeze mnie funkcję trenera personalnego z niedawno zdobytymi umie-
jętnościami w trakcie specjalizacji z treningu medycznego.                     kus
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Kawa na kasecieWieszaki sławy
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Były przedmiotem kultu i obiektem pożądania. W czasach PRL za kase-
tami magnetofonowymi wyprodukowanymi w szczecińskim Wiskordzie 
ustawiały się kolejki. Wyjątkowy design, a także ich przeznaczenie za-
inspirowały Tomasza Tecława do stworzenia stolika – dokładnej repliki 
kasety Superton 60 w skali 10:1.

– Inspiracją był projekt zrealizowany przez amerykańskiego designera – 
wyjaśnia Tomasz Tecław. – Sam pomysł bardzo mi się spodobał, ale wy-
konanie pozostawiało wiele do życzenia. Jako szczecinianin nie mogłem 
zapomnieć o  naszej rodzimej marce kaset Superton. Dzięki temu po-
wstała seria stolików z trzema wersjami kolorystycznymi grafik, takich 
samych, jakie były naklejane na prawdziwe kasety, jak i w trzech różnych 
odcieniach drewna odpowiednio: sosna-żółty, orzech-brązowy, heban-
czarny, przybliżających kolor oryginalnych kaset. Tomasz Tecław jest 
z wykształcenia snycerzem. Jego stoliki znalazły właścicieli w Polsce, ale 
większość została wysłana za granicę do Szwecji, Holandii i Danii. Stolik 
można zamówić wyłącznie na fanpage’u Tomcraft meble. – Kolejne moje 
projekty to komoda w  kształcie kultowego boomboxa Lasonic Ghetto 
blaster. Kilka sneakerboxów, czyli szafek na buty w  kształcie pudełek 
na buty, mieszczących do 16 par. Z mniej krzykliwych pomysłów, planu-
ję stworzyć barek z interaktywnym blatem, stoliki kawowe stylizowane 
na lata 60-te, oryginalny wine rack nawiązujący kształtem do kiści wino-
gron, fotele i kilka zleceń z indywidualnych pomysłów klientów – dodaje 
pan Tomasz.                        

  ad

Każdy sportowiec ma problem, gdzie trzymać medale. Mogą leżeć w szu-
fladzie lub pudełku po butach. Niektórzy próbują je wieszać, ale jest to 
zazwyczaj jakaś klamka od drzwi, okna albo gwóźdź w ścianie. A czemu 
nie powiesić ich z dumą na pięknym wieszaku? I tu z pomocą przychodzi 
Wall Of Fame.

To nowa marka ze Szczecina, która tworzy designerskie wieszaki na spor-
towe trofea. – Pomysł na produkcje wieszaków wziął się z potrzeby życia 
codziennego. Nasze dzieci zdobywają medale w piłce nożnej, my z mę-
żem zdobywamy medale biegowe i  zawsze był z  tym problem gdzie je 
trzymać, jak je zawiesić – wyjaśnia Marta Grzelińska, właścicielka marki. 
– A że mąż ma firmę zajmującą się obróbką metalową, to nie było to dla 
nas problemem, żeby samemu zrobić takie wieszaki na medale. Od pomy-
słu do realizacji. Wszystkie wieszaki są wykonane z czystej, nierdzewnej 
stali satynowej lub malowane na czarno, niebiesko i różowo. – Mąż sam 
projektuje wieszaki. Robimy dużo indywidualnych: z imionami sportow-
ca, z dowolnym hasłem czy mottem i prawie wszystkim co sobie zażyczy 
klient. Mamy wiele wieszaków biegowych  triathlon, półmaraton i  inne 
biegi – wymienia pani Marta. – Byliśmy ostatnio sponsorem biegu Mikołaj-
kowego w Policach i wraz z innymi organizatorami planujemy już sponso-
ring następnych biegów. Mieliśmy przyjemność wykonywać wieszak na 
medale nawet  dla mistrza olimpijskiego oraz mistrza świata. Wieszaki 
można zamówić przez nasz sklep internetowy www.e-woff.com.
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Temat z okładki

Jego piosenki rzadko usłyszymy w radiu. Kuba Badach nieczęsto pojawia się też w telewizji. Mimo to każdy koncert 
tego charyzmatycznego wokalisty przyciąga tłumy. – Przyjeżdżając do Szczecina czuję się trochę jak u siebie. To miasto 
w ostatnich latach wreszcie zostało odczarowane – przyznaje Badach, który po ośmiu latach zapowiada też nową płytę. 

Kuba 
Badach 
w Szczecinie 
czuję się jak 
u siebie
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J aki jest Pana przepis na sukces? Niezwykle rzadko pokazują 
Pana w  telewizji, w  radiu rzadko. Mimo tego każdy koncert 
w Szczecinie to komplet publiczności. Nie ważne – czy to pro-
jekt solowy, czy wspólny z innymi muzykami. 

        Nie wiem. Wydaje mi się, że w naszym kraju nie ma skutecznego 
przepisu. Nie ukrywam jednak, że to, co się wokół mnie teraz dzieje, 
odbieram w kategorii sukcesu. Parę razy zdarzyło mi się zapełnić Filhar-
monię Szczecińską, gdzie przyjeżdżałem z projektami solowymi. Jest to 
jakiś swoistego rodzaju wyznacznik. Może nie dla mnie, ale z pewnością 
dla menadżera i kontrahentów. Każda doskonała frekwencja to jest dla 
mnie duże zaskoczenie. Szczególnie, gdy jestem po raz któryś w danym 
miejscu i  ludzie chcą się spotkać. Zazwyczaj zadaję pytanie ze sceny, 
czy ktoś jest pierwszy raz, czy są to te same osoby. Bardzo często oka-
zuje się, że jedna trzecia to stali bywalcy, dla pozostałych do debiut. 

Jak Pan myśli – z czego to wynika, że ludzie przychodzą spotkać się 
kolejny raz, często miesiąc po miesiącu? 

Od niemal 30 lat jestem na scenie. Od 20 w muzycznym świecie doro-
słych. Zaczynałem jako dwunastolatek, a już od studiów w Katowicach, 
czyli od nauki na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, pracuję konse-
kwentnie i intensywnie. Trzymam się z dala od klasycznych nurtów po-
pularyzacji muzyki, czyli od telewizji i radia. Ścieżka, którą podążam, to 
muzyka nieco bardziej skomplikowana i trudniejsza. Z tego powodu nie 
znajdowałem nigdy zbyt mocnego wsparcia ze strony wspomnianych 
mediów. Często spotykałem się z  opiniami, że taka muzyka nie znaj-
dzie odbiorcy u nas w kraju. Co pozostało mi więc robić? Grać koncerty. 
Okazało się, że ludzie chcą na nie przychodzić i przychodzą. Procentują 
wszystkie te lata konsekwentnej pracy, gdzie zawsze dużą uwagę przy-
wiązywałem do jakości grania. Współpracuję z najlepszymi muzykami, 
mamy swojego realizatora dźwięku, zawsze staramy się grać na sto pro-
cent. Na tyle, na ile nas stać w danym dniu. 

Koncerty Kuby Badacha to pewnego rodzaju widowiska. Nie tylko 
Pan na nich śpiewa ale również tańczy, rozmawia z publicznością, 
opowiada dowcipy. W jakim stopniu jest to reżyserka?

Moja gadka oraz zachowanie na scenie zawsze są bardzo spontaniczne. 
Wynika to głównie z  tego, że w taki sposób usiłuję poradzić sobie ze 
stresem, który zawsze jest bardzo duży. Nic tego nie zmienia. Nawet to, 
że w ostatnich latach zostałem zaproszony do udziału w wielu projek-
tach. Cały styczeń graliśmy z chórem TGD, był projekt Michael Jackson 
Symfonicznie, przede mną Dire Straits Symfonicznie. Za mną koncerty 
z Adamem Sztabą i jego orkiestrą. W międzyczasie był jeszcze musical 
z Maćkiem Stuhrem i big bandem Wiesława Pieregorólki, gdzie również 
byliśmy w Azotach Arenie. Zresztą szczerze mówiąc przyjeżdżając do 
Szczecina czujemy się już trochę jak u  siebie. Mimo wszystko… stres 
jest, nigdy się go nie pozbędę.
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szerokim echem. Budynek ten jest zdecydowanie skrojony pod muzykę 
akustyczną. Pamiętam, że przy pierwszym naszym koncercie mieliśmy 
problem z  okiełznaniem tego miejsca. Nasz akustyk głowił się, jak je 
ugryźć. Teraz ma już na to sposoby. Zresztą słyszałem, że praca, któ-
rą wykonuje, jest doceniana. Po ostatnim koncercie ludzie byli ponoć 
zachwyceni.

Ceni Pan sobie życie prywatne. Wydaje się jednak, że niewiele na 
nie pozostaje czasu. Liczył Pan, ile czasu spędza rocznie w trasie?

Właśnie nie. Muszę zrobić sobie podsumowanie, bo ostatnie lata rze-
czywiście są bardzo intensywne. Musimy z menadżerem dosyć skrupu-
latnie podchodzić do kalendarza, gdy planujemy swoje życie prywatne. 
A planujemy je tak naprawdę rok do przodu, chodzi o odpoczynek, wy-
jazdy. Warto zaznaczyć, że i tak nie jest to zły wynik. Jesteśmy z nim 
w drugiej lub trzeciej lidze (śmieje się – przyp. red.). Piotrek Cugowski na 
przykład przyznał, że od ośmiu lat nie miał wakacji, a przez dwa najbliż-
sze lata dokładnie wie już, co będzie robił każdego dnia. U mnie więc nie 
jest źle. Znajduję czas na to, by gdzieś wyjechać, pojeździć na nartach. 
Szczerze mówiąc nie mogę się już doczekać powrotu na deski. Sprawia 
mi to bardzo dużą frajdę. 

Doczekamy się wreszcie nowej płyty Kuby Badacha? Ostatnia uka-
zała się w 2009 roku.

Tribute to Andrzej Zaucha miała być przedskoczkiem przed płytą au-
torską. Obiecałem sobie, że maksymalnie dwa lata później nagram 
solówkę. Mija ósmy rok… Dramatycznie nie radzę sobie z obietnicami, 
które sam sobie stawiam. W marcu zamykam się w studiu i przez dwa 
miesiące zamierzam nagrać płytę solową. Mam nadzieję, że jesienią 
tego roku wreszcie się ukaże. To obciach, by czterdziestolatek z dużym 
dorobkiem nie miał takiego krążka.

W jakich projektach w tym roku jeszcze Pana usłyszymy?

Myślę, że w  tym roku projektów będzie nieco mniej. Musimy trochę 
wyhamować, by skupić się na pracy studyjnej. Chodzą nam po głowie 
jeszcze dwa projekty big bandowe. Spróbujemy znaleźć czas, by z nimi 
wystartować. Mam nadzieję, że znowu przyjadę wtedy do Szczecina. 
Bardzo się cieszę, że Szczecin tak bardzo się otworzył muzycznie. Muzy-
cy są tutaj świetni. Zresztą nasz kolega z zespołu Poluzjanci – Grzesiek 
Jabłoński jest z tego miasta. W ostatnich latach powstało u was kilka 
fajnych płyt. Na przykład mój menadżer zaraził mnie ostatnią płytą 
Łony i Webera. Jest ona niesamowita. To obowiązkowa pozycja na każ-
dej półce. 

Na koniec: mamy nowy rok – czego możemy życzyć Kubie Badacho-
wi?

Bym wreszcie „dowiózł” płytę. Życzcie mi tego i trzymajcie za to kciuki. 

Tego więc życzymy. Dziękuję za rozmowę. 

Temat z okładki

Rozmawiał: Andrzej Kus / Foto : Mateusz Nasternak i Patryk Wolański 

Tym bardziej, że w naszym mieście dzieją się rzeczy niespotykane 
w innych. Po ubiegłorocznym koncercie w Filharmonii Szczecińskiej 
byliśmy świadkami wzruszającego spotkania. Przyjechał do Pana 
przyjaciel, z którym długo się nie widzieliście. Ludzie byli zachwy-
ceni sceną powitania i obaj zostaliście nagrodzeni brawami. Tego 
również nie było w scenariuszu?

To była dla mnie petarda emocjonalna. Mój kumpel po ponad 20 latach 
przyjechał z Nowego Jorku do Polski. Wychowywaliśmy się wspólnie 
na jednym osiedlu. Gdy ja chodziłem do podstawówki, on kończył li-
ceum. Ostatni raz widzieliśmy się w 2002 roku w Stanach. W dzieciń-
stwie Piotrek Borkowski był naszym muzycznym mentorem. Miał na 
zachodzie kolegów, którzy przysyłali mu płyty. Przykładowo płytę 
Tiny Turner z muzyką do filmu Mad Max. Pamiętam, jak je otwierali-
śmy. Były oryginalne, pachniały tak specyficznie. Nie tak, jak polskie 
winyle. To samo było z muzyką Paula Younga czy Duran Duran. Piotrek 
wprowadził nasze osiedle w  świat wielkiej muzyki i  roztaczał przed 
nami przepiękne wizje, jak to super jest być muzykiem. Wydaje mi się, 
że poniekąd był przyczynkiem do tego, że w tę muzykę wsiąkłem. Nie 
miałem pojęcia, że odwiedzi mnie w Szczecinie. Wiedziałem, że wrócił 
do kraju, chciał spotkać się z rodziną. Rozmawialiśmy telefonicznie, że 
być może wybrałby się na koncert. Gdy w  tym dniu jednak do niego 
zadzwoniłem – nie odbierał. Okazało się, że zapomniał telefonu z War-
szawy i  przyjechał pociągiem. Gdy go zobaczyłem po koncercie, gdy 
podszedł pod scenę, poczułem się, jakbym zobaczył zjawę. To napraw-
dę niesamowite przeżycie.

Nie można nie wspomnieć o aranżacjach utworów. Każda jest ory-
ginalna, nie powiela Pan sposobu wykonania przez innych arty-
stów. Duża też w tym zasługa aranżera Jacka Piskorza.

Z Jackiem nawiązałem współpracę przy okazji płyty Tribute to Andrzej 
Zaucha. Udało się zaprosić go do współpracy i stworzyliśmy dosyć spe-
cyficzny tandem aranżersko-koncepcyjny. Miałem już jakieś doświad-
czenie, wcześniej przez wiele lat pisałem dla zespołu Poluzjanci, aran-
żowałem. Ale współpraca z Jackiem to inna jakość. Nisza, w której się 
poruszamy, jest bardzo pojemna. 

Wspomina Pan Poluzjantów. Projekt, po tragedii, która spotkała 
Wasz zespół, został praktycznie wygaszony. 

Poluzjanci przechodzą bardzo trudny okres. Mieliśmy obchodzić 20-le-
cie powstania zespołu, mieliśmy zaplanowaną płytę, trasę koncertową. 
Niestety zmarł po ciężkiej chorobie nasz gitarzysta, Przemek Maciołek. 
To wywróciło wszystko do góry nogami, zastopowało. Automatycznie 
zrobiło się mnie więcej w innych projektach. Teraz z Poluzjantami chce-
my nagrać płytę w hołdzie Przemkowi.

Poznał Pan już Szczecin?

Poznaję to miasto przez ostatnie 20 lat. Kiedyś wielokrotnie przyjeż-
dżałem tutaj z zespołem The Globetrotters. Niestety, zazwyczaj mamy 
bardzo mało czasu na zwiedzanie. Trzeba przyznać, że i  tak sytuacja 
jest znacznie lepsza niż kilkanaście lat temu. Wówczas wyprawa do 
Szczecina była wyprawą niezwykle trudną. Prawie nie dawało się tu-
taj dojechać! Podróż busem zajmowała nam 11-12 godzin. To była trzy-
dniowa eskapada: jednego dnia jechaliśmy, drugiego odpoczywaliśmy 
i mieliśmy próbę, trzeciego dnia był koncert. Było to trudne nie tylko 
z  powodów logistyki, ale również kosztów. Pojawienie się skutecznej 
drogi dojazdowej sprawiło, że o tym mieście jest bardzo głośno w całej 
Polsce. Szczecin traktowany jest jako centrum muzyczne. Ogromną ro-
botę zrobiła nowa filharmonia. 

Wielu miejscowym filharmonia się nie podoba.

A w całym kraju jest zachwyt. Wszyscy, którzy w niej grali, są zachwy-
ceni. Poza tym jakość projektów proponowanych przez Filharmonię 
Szczecińską sprawia, że następuje bardzo fajna fuzja różnych stylistyk 
muzycznych. W  tym nowoczesnym miejscu, świetnie zaprojektowa-
nym, spotyka się muzyka różnych dziedzin. To jest coś, co odbija się 
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Bardzo się cieszę, że Szczecin tak 
bardzo się otworzył muzycznie. Mu-
zycy są tutaj świetni. Zresztą nasz 
kolega z zespołu Poluzjanci – Grze-
siek Jabłoński jest z tego miasta. 
Mój menadżer zaraził mnie ostatnią 
płytą Łony i Webera. Jest ona niesa-
mowita. To obowiązkowa pozycja 
na każdej półce. 
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Miniony rok był dla niego przełomowy. Za sprawą roli policjanta o pseudonimie „Majami” w filmach z cyklu‚ „Pitbull” Patryka Vegi stał się jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. – Wciskali mnie do szuflady z napisem, „amant”. Pomyślałem: już ja wam pokażę, jaki jestem ładny 
– mówi Prestiżowi Piotr Stramowski. 

Piotr
Stramowski

Twardziel o wrażliwym sercu
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Na ile lat się czujesz? 
Na tyle, ile mam. Nie mam punktu odniesienia, jak powinie-
nem zachowywać się w wieku trzydziestu lat. To bardzo indy-
widualna sprawa. 

To dobry czas dla Ciebie. Unosisz się na fali. Zawodowo i prywatnie. 

Jestem bardzo zadowolony z  miejsca, w  którym się znajduję. Jeżeli 
wszystko w życiu ma swoje miejsce i czas, to teraz jest czas dla mnie. 
Odnajduję się w tym i cieszę ze wszystkich perspektyw, które pootwie-
rały się dla mnie po „Pitbullu”. Do tego złożyły się również sprawy pry-
watne. Jestem mężem. 

Gratuluję. Jak się czujesz jako mąż? 
Dobrze. Kiedyś bałem się zmiany statusu. Owszem, to jest ważna 
zmiana w życiu, ale gdy podejdzie się do swoich uczuć bez strachu, to 

wszystko składa się w jedną całość. Dla mężczyzny to coś atawistycz-
nego, związanego z cechami naszych przodków. Dawanie oparcia uko-
chanej kobiecie to prawdziwa męskość. Ofiarowanie jej przestrzeni 
i zrozumienia. 

Czy decyzja o małżeństwie coś zmienia w relacji? 
Oczywiście. Jeżeli znalazłeś właściwą kobietę, to chcesz poświęcić dla 
niej resztę życia, ukierunkować wszystko na nią. Przed ślubem nie ma tej 
decyzji, więc nawet jeżeli kochasz, podświadomie możesz zakładać, że 
wszystko może się jeszcze zmienić. 

Nie boisz się deklaracji „na zawsze”? 
A co oznacza „na zawsze”? Życie może się skończyć jutro. Zakładamy, że 
dożyjemy osiemdziesiątki, ale nie możemy być pewni nawet jutra. Odkąd 
żyję z dnia na dzień, jestem szczęśliwszy. Myślę tylko o tym, co jest tu 
i teraz. 

A śmierć? Myślisz o niej? 
Kiedyś czułem duży strach, dzisiaj wiem, że to normalne i  naturalne. 
Oczywiście, trochę się jej boję, ale mam świadomość, że jest nieunik-
niona. 

Wspomniałeś o męskości. Kiedyś grałeś role amantów. Po „Pitbul-
lu” grasz role twardzieli. Czym jest dla Ciebie prawdziwa męskość? 
Podczas prac nad „Pitbullem” musiałem zatopić się w  świecie policji. 
Dotarłem do prawdziwych twardzieli. Poznałem prawdziwy męski świat. 
Przy okazji zrozumiałem, że obraz współczesnej męskości jest trochę 
skrzywiony. Nie spotkasz jej na siłowni. Policjanci z wydziału realizacyj-
nego to wojownicy XXI wieku. Ryzykują życiem, bo muszą. Są przy tym 
bardzo wrażliwi. Gdy opowiadali historie z pracy, widziałem łzy wzrusze-
nia w  ich oczach. To młodzi ludzie, a tacy głębocy, mądrzy i zmęczeni 
życiem. 

Nie boisz się, że teraz na dobre przylgnie do Ciebie łatka twardziela? 
Nie boję się łatek, bo już kiedyś na siłę usiłowano mnie wcisnąć do szufla-
dy z napisem „amant”. Pomyślałem sobie wtedy: już ja wam pokażę, jaki 
ja jestem ładny (śmiech). Wiem, że wchodząc w kolejny projekt, nie będę 
już „Majami”, tylko stworzę nowego bohatera.

Lubisz zmieniać się dla roli? 
Bardzo, ale są granice, których nie chciałbym przekraczać. Nie zrobię 
sobie operacji plastycznej (śmiech). Przybieranie na wadze i chudnięcie 
też nie jest zdrowe, trzeba bardzo z tym uważać. Tego jednak nie wy-
kluczam, bo bardzo mi się to podoba. Należy pamiętać, że zmiana wi-
zerunku nie tworzy automatycznie roli. To wyłącznie narzędzie, które 
może mi pomóc w pracy. Nigdy nie myślę o granicach na zapas, reaguję 
na bieżąco. Niedawno skończyłem zdjęcia do nowego filmu, międzyna-
rodowej produkcji „The Last Witness” Piotra Szkopiaka, gdzie zupełnie 
zrywam z  wizerunkiem twardziela. Miałem przyjemność zagrać razem 
z Robertem Więckiewiczem i brytyjskimi aktorami - Alexem Pettyferem, 
Michaelem Gambonem i Talulah Riley. To opowieść o zbrodni katyńskiej 
z  perspektywy Brytyjczyków. Dziadek reżysera i  scenarzysty zginął 
w Katyniu.

Jako młody chłopak śpiewałeś w  chórze. Byłeś grzecznym chłop-
cem? 
Mama mówi, że byłem pocieszny. Wesoły i radosny. 

Taki pozostałeś czy życie Ciebie doświadczyło? 
Mam to szczęście, że nie miałem w życiu wielu złych przeżyć. Funkcjo-
nuję jako obserwator. Wiele sytuacji dostrzegam, ale nie dotykają mnie 
osobiście. 

A jednak często po drodze tracimy radość dziecka. Tobie udało się 
ją zachować? 
Żyjąc tu i teraz możemy być szczęśliwi. Jak dzieci. Ja tę radość mam, ale 
muszę nad tym pracować. Moja żona jest osobą, która radość dziecka 
w  sobie zachowała. Ona ma dostęp do sytuacji sprzed kilkunastu lat. 
W sekundę potrafi wejść w atmosferę, gdy była nastolatką. Jesteśmy ak-
torami, więc potrafimy tymi emocjami manipulować, bawić się. 
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Wasze małżeństwo, jako dwojga aktorów musi być szalonym kok-
tajlem emocjonalnym. Często zmieniacie role. Można się w tym za-
gubić? 
Nie koloryzowałbym. Aktorstwo to nasz zawód, więc wiemy jak to robić. 
Jasne, gdy jesteś długo wkręcony w postać, ona w ciebie wchodzi. Gdy 
pracowałem nad „Pitbullem”, to chodziłem po domu z pistoletem, żeby 
nauczyć się go obsługiwać. Poruszałem się w inny sposób niż zazwyczaj. 
Wiedziałem, że to wpływa na moje życie, ale nie widzę w tym nic złego. 
Często powtarzam, że aktorstwo to nie tylko zawód, ale przede wszyst-
kim ciekawe życie. Dzięki niemu możesz przeżyć kilka żyć na raz. 

A jednak jako młody chłopak wstydziłeś się aktorstwa. Niewiele bra-
kowało, a poszedłbyś w zupełnie innym kierunku... 
Tak, na Akademię Wychowania Fizycznego. Nie wiedziałem kompletnie, 
co mam ze sobą zrobić. To był fart, że zakochałem się w aktorstwie. A jak 
się na coś zdecyduję, to już na 100 procent. 

W każdą rolę wchodzisz na 100 procent? 
Tak, chociaż bywają trudne momenty. Sceny erotyczne nie należą do 
najlżejszych, ale chyba najtrudniej byłoby mi zagrać taką scenę z innym 
mężczyzną. Takiej roli jeszcze nie miałem.

Wszystko przed Tobą. Wracając do Twojej wrażliwości, wspierasz 
fundację DKMS.
Tak, byłem członkiem DKMS zanim jeszcze 
stałem się rozpoznawalny. Zadzwonili do 
mnie po „Pitbullu”, proponującl żebym się 
zgłosił, a  ja byłem już w  bazie honorowych 
dawców szpiku od pięciu lat. 

Zmieniłeś wizerunek po „Pitbullu”. Podob-
no jak cię widzą, tak cię piszą. Zauważyłeś, 
że ludzie zaczęli Ciebie traktować inaczej? 
Faktycznie, coś się zmieniło. Nie wiem 
czy jest to związane z  moim wizerunkiem 
zewnętrznym, czy może ze zmianą we-
wnętrzną, ale zdecydowanie rzadziej ludzie 
wchodzą mi na głowę (śmiech). Sam, gdy 
zobaczyłem siebie w  nowej odsłonie, z  iro-
kezem na głowie, początkowo się wystraszy-
łem. Jednak dość szybko się przyzwyczaiłem. 
To działa trochę jak tarcza ochronna.

Czy to oznacza, że kiedyś ludzie Ciebie wy-
korzystywali? 
Czasami tak. Niektórzy potrafili wykorzysty-
wać moją uprzejmość. Kiedyś nie potrafiłem 
stawiać wyraźnych granic. 

A jak na tę zmianę zareagowali najbliżsi? 
Mama nie mogła na mnie patrzeć (śmiech). Mam na myśli mój wygląd. Ale 
do wszystkiego ludzie się przyzwyczajają, także ostatecznie poczułem 
się dobrze w nowej skórze. Taki zawód, możemy być kimś innym przez 
jakiś czas, co oczywiście trochę nas zmienia.

Jedną ze zmian był tatuaż. Prezent od reżysera Patryka Vegi. Wybra-
łeś wzór kotwicy, ponieważ ma wymiar symboliczny, oznacza siłę. 
Jesteś przesądny? 
Kompletnie nie jestem. To był spontaniczny moment. A że był to jedno-
cześnie czas dużych zmian, presji i strachu, czy podołam w nowej roli, 
kotwica naturalnie stała się symbolem tych zmian. Jest czymś konkret-
nym i stabilnym. 

Podobno robienie tatuaży uzależnia. Jaki będzie następny? 
Z tym się zgodzę. Mam już dwa. 

Pochwalisz się? 
To była spontaniczna decyzja. Byliśmy z Kasią na spacerze i akurat prze-
chodziliśmy obok salonu tatuażu. Wyszliśmy z księżycami na nadgarst-
kach. I wiesz co? Podobno nie ma ludzi, którzy mają dwa tatuaże (śmiech). 

Będzie trzeci? 
Czemu nie? I  to dosłownie. Zainspirował mnie kolega, dramaturg te-
atralny, który na swoim bicepsie ma wytatuowane zdanie „Nan Yar”, 
co oznacza „Kim jestem?”. Zażartowałem, że to oznacza „Czemu nie?”. 
Można powiedzieć, że wyszedł z tego zakład, więc w sumie: czemu nie? 
(śmiech).

W wywiadach podkreślasz, że jesteś feministą.
Powiedziałem to raz i miałem na myśli postawę „pro kobiecą”. Zauwa-
żyłem, że słowa feminista i feministka mają podejrzane znaczenie i czę-
sto są interpretowane w dziwaczny sposób. Patrzę z perspektywy mojej 
branży i widzę, że mężczyźni mają łatwiej. Jest więcej ról męskich i wciąż 
faceci rządzą tym biznesem. W wielu filmach rola kobieca jest postacią 
uległą i stanowi jedynie dodatek do roli męskiej. Przepraszam, że to mó-
wię, ale ten świat naprawdę tak wygląda. Chciałbym, żeby mężczyźni 
spuścili trochę z tonu i dali większą przestrzeń kobietom. Kobiety z racji 
tego, że są delikatniejsze, muszą się bardziej starać, żeby uzyskać pozy-
cję. Uważam, że mężczyzna powinien wspierać kobiety. To jest męskie.

Jesteś gentlemanem? 
Uczę się nim być. Kiedyś dawano nauki bycia gentlemanem. Dzisiaj męż-
czyzna jest zdany na siebie. Mam to szczęście, że wyniosłem z  domu 
podstawowe wartości, ponieważ we współczesnym świecie łatwo moż-

na zapomnieć o savoir vivre. 

A co oznacza bycie gentlemanem? 
To jest przede wszystkim uwaga na drugą 
osobę, na kobietę. Zostawienie jej przestrze-
ni, aby poczuła się dobrze i bezpiecznie. Nie 
jestem zwolennikiem bycia angielskim gen-
tlemanem. Lubię, gdy te dobre maniery są 
okraszone dużą dawką luzu i  poczucia hu-
moru. 

W życiu prywatnym, bliżej Ci do policjanta 
czy do szefa kuchni? Wszak w tę rolę wcie-
lasz się w serialu TVN „Na noże”. 
Zdecydowanie policjant. Lubię czuć się 
sprawny fizycznie. Potrzebuję być w  cią-
głym ruchu, nie mógłbym dłużej wysiedzieć 
w  kuchni. Ale gotować też lubię. Jestem na 
diecie, więc często robię sobie posiłki. 

A co ostatnio ugotowałeś? 
Zupę-krem z dyni. 

Wyszła? 
Tak, z małą pomocą Kasi. 

Jesteś osobą niekonfliktową, ale czy zda-
rza Ci się walczyć na noże? 
Tak. Warto się konfrontować, a gdy możesz komuś pomóc, dozwolona 
jest nawet walka na noże. Zdarza mi się walczyć w ten sposób, gdy ktoś 
wytyka mi błąd. Strasznie się wtedy denerwuję. 

Czy to oznacza, że musisz jeszcze popracować nad swoim dystan-
sem i ego? 
Oczywiście, że tak. Pracuję nad tym. Z dnia na dzień nie można nauczyć 
się żyć. Tym bardziej teraz, gdy mam swoje 5 minut, a ego ma doskonałą 
pożywkę. Nie możesz dopuścić do tego, żeby je przekarmić. Nie chciał-
bym, aby sukces i sława zmieniły mnie jako człowieka. Mam szczęście, że 
czuwa nad tym moja żona. Gdyby nie Kasia, która w pewnym momencie 
mentalnie mną potrząsnęła, nie wiem czy byłbym w tym samym miej-
scu. Trzeba mieć pokorę, ale przecież jesteśmy tylko ludźmi…. 

Ludzie

Autor: Justyna Michalkiewicz-Waloszek / Foto: Karol Kacperski

24 



Ludzie 25 



P ierwsza nasza para poznała się i pokochała dzięki wojsku. Do 
jednostki w  Lęborku trafił Zbigniew Wysocki. Pewnego dnia 
kawaler postanowił, że pozna dziewczynę. A  gdzie można 
dopełnić takiego planu? Oczywiście na potańcówce. Historia 

przytrafiła się 52 lata temu. 

– Były dożynki i poszliśmy na imprezę. Zosia stała pod ścianą i chyba jej 
pilnowała. No to co… podszedłem – śmieje się pan Zbigniew. 

– Ja też chciałam kogoś poznać. Miałam 17 lat i z koleżankami przyszłam 
się jednocześnie pobawić. Trafiłam tam na Zbyszka. Potańczyliśmy do 3 
w nocy. Pamiętam, że leciała piosenka Piotra Szczepanika „Goniąc kor-
morany”, było też coś Bogdana Łazuki. Po wszystkim Zbyszek odprowa-

dził mnie do domu. Okazało się, że… wrócił bawić się dalej, bo przyszedł 
z całym plutonem – dopowiada pani Zofia. 

– No co, nogi się roztańczyły i nie dały rady wyhamować – broni się roz-
bawiony mężczyzna. 
Serce najwyraźniej mocniej zabiło. Żołnierz ponownie chciał spotkać 
partnerkę z parkietu. Wiedział na jakim osiedlu mieszka, wiedział nawet 
numer bloku ale nie znał numeru mieszkania. 

– Przyszedł na osiedle i spytał mojego brata, czy zna Zośkę Lewandowską 
z domu. Brat z przekory powiedział, że tu taka nie mieszka. Mój przyszły 
mąż dowiedział się później prawdy od kogoś innego i zawitał ponownie. 
Dopiero wtedy mnie znalazł. Do dzisiaj obaj po kielichu to wspominają. 

Ludzie

Czy można wytrzymać ze sobą 50 lat i się nie pozabijać? Wydaje się trudne, ale jest to możliwe. – Poznałem Zosię 52 lata temu na dożynkowej 
potańcówce w Lęborku. Stała pod ścianą, chyba jej pilnowała więc podszedłem zagadać – wspomina roześmiany pan Zbigniew. – I tak jesteśmy ze 
sobą do dzisiaj. Każdego roku kochamy się coraz bardziej – dopowiada żona. 

Na dobre 
i na złe

Zofia i Zbigniew Wysoccy
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Zresztą Zbigniew trafił na swojego, bo zawsze był zgrywusem. Od sa-
mego początku przypadł mojej mamie do gustu. Powiedziała, że to musi 
być ostatni. Już więcej do domu nie wpuści mnie z żadnym chłopakiem.

Miłość kwitła. Żołnierz listy pisał, i  to nie mało. – Do dzisiaj mam je 
schowane, gdzieś w ciasnych dziurach, by dzieci nie znalazły – przyznaje 
uśmiechnięta żona. 

Gdy Zbigniew zakończył służbę postanowił wrócić do Szczecina. Nie 
chciał zostać w  Lęborku. I  znowu wygrało uczucie, zakochana dziew-
czyna zdecydowała przyjechać za nim do naszego miasta. Opłacało się, 
niecałe dwa lata później wzięli ślub. – Przyszedł do domu, przyniósł pier-
ścionek i  zapytał czy za niego wyjdę. No wyjdę, odpowiedziałam. Nie 
pytał chyba nawet mojego taty – wspomina pani Zofia. – Minęło pół roku 
i  stanęliśmy na ślubnym kobiercu. Jechaliśmy taksówkami. Pamiętam, 
że było słońce. Po uroczystości była już zawierucha. Ktoś wówczas po-
wiedział, że jaka pogoda takie całe życie. I rzeczywiście. Raz z górki, raz 
pod górkę. 

– Początki po ślubie były super – dopowiada mąż. – Chodziliśmy do ka-
wiarni, wybieraliśmy się wspólnie na sanki. Bawiliśmy się naprawdę faj-
nie. Pofolgowaliśmy dwa lata i na świat przyszły dzieci; najpierw córka, 
dwa lata później syn. Zajęliśmy się nimi. Przez pierwszych 20 lat było 
trudno. Mijaliśmy się cały czas, bo pracowaliśmy na zmiany. Później tro-
chę się unormowało. 

Para przyznaje, że nie raz miała kryzys. Nawet grozili sobie, że gdy od-
chowają dzieci rozejdą się. Było to wspólne straszenie, badanie terenu. 

– I co… pożeniliśmy je i dalej jesteśmy ze sobą – śmieje się kobieta. – Gdy 
był problem siadaliśmy i rozmawialiśmy, nie uciekaliśmy. I to jest sposób 
na udane życie. Trzeba mieć ze sobą wspólny język, by można było się 
dogadać. A nie jak jest teraz: „siupu, siupu” i się rozchodzimy. Zresztą 
mamy dobry przykład. Moi rodzice mają po 92 lata. W tym roku będą 
obchodzili 70-lecie ślubu. 

– I zrozumienie, to się liczy. Również poszanowanie drugiej osoby – uzu-
pełnia mężczyzna. – Nie rozumiem tego, co się teraz dzieje. Ludzie gonią 
za pieniędzmi. Wcześniej żyliśmy skromnej ale przez to bardziej się sza-
nowaliśmy. Nie ma idealnego małżeństwa, to trzeba podkreślić. Jedna 
osoba musi być wsparciem dla drugiej: na dobre i złe. 

W  tym roku, 31 grudnia para będzie obchodziła 51-lecie małżeństwa. 
Mimo to twierdzą, że każdego kolejnego roku zaczynają nowe życie. Czu-
ją się, jakby dopiero byli po ślubie. – Bardzo się kochamy. Wszyscy dziwią 
się, że jesteśmy nierozłączni po tylu latach. Wszędzie chodzimy wspól-
nie, spędzamy ze sobą każdą wolną chwilę. Jesteśmy szczęśliwi, mamy 
wspaniałe dzieci, świetne wnuki. Żeby tylko zdrowie było i wszystko bę-
dzie doskonale – podsumowują. 

Miłość z Pleciugi

W  dzisiejszych czasach niezłym osiągnięciem są już aluminiowe gody, 
czyli 10-lecie małżeństwa. Kryształowa rocznica, czyli 15-lecie to powód 
do dumy. Natomiast porcelanowa, gdzie świętuje się 20-lecie powinna 
być nagradzana medalem. Niestety gro związków nie doczekuje nawet 
pierwszej. Kłócą się o prozaiczne rzeczy. Dochodzą wreszcie do wnio-
sku, że lepiej zakończyć znajomość. Bo po co się męczyć? – Opłaca się. 
Bez kłótni nie ma udanego związku – zapewniają Adam i Anna Pfeiffer, 
którzy w  ubiegłym roku świętowali…diamentowe gody, czyli 60-lecie 
małżeństwa. 

Przenieśmy się do początków ich znajomości, do 1955 roku. Do Wojska 
Ochrony Pogranicza mieszczącego się wówczas przy ul. Mickiewicza 
w Szczecinie trafił Adam. 19-letni chłopak przyjechał z Wrocławia. Od 
dzieciństwa pasjonował się sztuką. Dzięki temu miał możliwość wystę-
powania w wojskowym teatrze. Bardzo często brał udział w artystycz-
nych próbach. W tym samym czasie ćwiczyły dziewczyny z wojskowego 
zespołu ludowego, również w tej jednostce. Wśród nich była Anna, która 
na próby przychodziła popołudniami. – Od samego początku wpadliśmy 
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sobie w oko. Ja miałem próby, Ania tak samo. Dzięki temu spotykaliśmy 
się bardzo często. Częstotliwość nie była jednak zadowalająca, bo nasze 
spotkania na zewnątrz zależały od tego, kiedy i na ile dostałem przepust-
kę. Poza tym dość często wyjeżdżaliśmy w teren. Mimo to było nam ze 
sobą dobrze. Aż do tego stopnia, że po zakończeniu służby postanowi-
łem, że zostanę w Szczecinie 
– wspomina pan Adam. 

Pomysł nie spodobał się ma-
mie chłopaka, która została 
we Wrocławiu.– Miała inną 
kandydatkę dla syna – dodaje 
pani Anna. – Ale wreszcie za-
akceptowała mój wybór – do-
powiada mąż. 

Miłość kwitła. Zamieszkali 
wspólnie. Ponieważ związki 
nie lubią przestojów posta-
nowili, że zrobią kolejny krok 
i wezmą ślub. Podjęcie takiej 
decyzji zajęło im półtora 
roku. Obyło się nawet bez 
większych zaręczyn. Padło 
tylko proste pytanie: „czy 
zostaniesz moją żoną”? To 
wystarczyło.

– Ślub wzięliśmy w 1956 roku. 
Był bardzo skromny, nie mieli-
śmy pieniędzy, nie za bardzo 
miał nam kto pomóc. Urodzi-
łam się w  Warszawie, mia-
łam 5 lat jak zmarła mama, 
wychowywała nas babcia 
z  dziadkiem. Później tata się 
ożenił i  miałam macochę. 
W czasie wojny w Warszawie 
było bardzo ciężko,nie mieli-
śmy nawet co jeść. Macocha 
wywiozła nas pod Białystok.
Już po zakończeniu wojny 
tata nie chciał wracać odbu-
dowywać stolicy. No i  skoń-
czyło się tak, że wylądowa-
liśmy w  Szczecinie. Wesele 
w  związku z  całym przebie-
giem wcześniejszych sytuacji odbyło się w  domu. Byli przyjaciele, naj-
bliższa rodzina – opowiada pani Anna. 

– Gdyby nie siostra żony nie byłoby nawet przyjęcia, bo ona mieszkając 
w  Rzymie wspomogła nas fi nansowo. Ciężkie były czasy. Do wszyst-
kiego dochodziliśmy sami, tym bardziej ma to dla nas większą wartość 
i sprawia większą satysfakcję. Braliśmy wszystko na raty. Człowiek się 

cieszył. Teraz młodzi mają co chcą, prócz cierpliwości. Szybko się pobie-
rają, szybko rozchodzą – mówi mąż. 

Jednak u  diamentowej pary „na dobre i  na złe” wypowiadane w  przy-
siędze małżeńskiej mają dosłowne znaczenie. – Przyrzekaliśmy sobie 

przecież, że nie opuścimy sie-
bie aż do śmierci – mówi pan 
Adam. 

Niemal całe wspólne życie 
nie opuszczali siebie na krok. 
Pracowali wspólnie w Teatrze 
Lalek Pleciuga, w  1958 roku 
trafi ł tam pan Adam, rok póź-
niej żona. – Nawet tam spę-
dzaliśmy ze sobą każdą wol-
ną chwilę. Na piętrze Adam 
miał swoją garderobę, ja niżej 
pokój. Na każdej przerwie 
przylatywał do mnie zamiast 
siedzieć z kolegami. Czasami 
już go nawet wyganiałam – 
opowiada kobieta.

Przez wszystkie lata było 
mnóstwo sytuacji kryzyso-
wych. Żadna jednak nie była 
na tyle poważna by prowa-
dziła do rozwodu. – Zazwy-
czaj kończyło się cichymi 
dniami ale kłótnie zdarzają 
się wszędzie, nie ma bez tego 
udanego związku. Kiedyś nie 
było tak, że po jednej ludzie 
się rozchodzą. Wreszcie ktoś 
musiał ustąpić – wspomina 
małżeństwo. 

Zazwyczaj ustępował mąż, 
nie wstydzi się tego. Jest 
szczęśliwy, że udało mu do-
trwać do tak pięknej rocznicy 
i osiągnąć w życiu to, co osią-
gnął. – W 2008 roku podczas 
uroczystości 50-lecia mojej 
pracy artystycznej podzię-
kowałem ofi cjalnie Ani, że 

wytrzymała ze mną tyle czasu. Mamy dzięki temu dwie córki Grażynę 
i  Beatę, mamy dwóch wnuków i  wnuczkę oraz jesteśmy pradziadkami 
Stefana i Krystiana – podsumowuje z dumą. 

reklama
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Gry i zabawy 
dla dorosłych
Impreza, na którą przyszliście przybrała dość osobliwy obrót… Pora zebrać znajomych i się ewakuować. Jak na złość jeden z was się zawieruszył… Tak 
mniej więcej zaczyna się fabuła pewnej gry, w której mogą uczestniczyć wyłącznie dorosłe osoby. Nie jest to opowieść grozy, jakby się wydawało, 
choć momentami jest… ostro. Escape roomy to popularna forma zabawy, odgrywane role połączone z rozwiązywaniem zagadek i tak jak jest to 
w nazwie - gracze zostają zamknięci w tajemniczym pokoju, z którego żeby się wydostać, muszą rozwiązać kilka łamigłówek. 
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P okój, do którego my trafiliśmy był, pisząc delikatnie, specy-
ficzny. Już sama jego nazwa wiele nam powiedziała – „Po-
kój Greya”. I nie Doriana Greya, bohatera słynnej powieści 
Oskara Wilde’a tylko Christiana Greya, postaci z literackiego 

czytadła dla spragnionych wrażeń gospodyń domowych, czyli kontro-
wersyjnego (ze względu na walory literackie) hitu „50 twarzy Greya”. 
Bohaterem tej opowieści, a także filmowej adaptacji (druga część za 
chwilę w kinach – przyp. red.) jest młody, zabójczo przystojny i obrzy-
dliwie bogaty milioner. Samotny jednak, gdyż pomimo swego niewąt-
pliwego uroku, trudno mu znaleźć odpowiednią partnerkę. Dzieje się 
tak, gdyż książę z bajki dla dorosłych ma szczególne upodobania ero-
tyczne. Lubi żeby bolało. I wtedy pojawia się ona, słodka i niewinna 
(tak, dziewica) dziewczyna, która z miłości do bohatera wkroczy w jego 
mroczny i pikantny świat. Tak jak my wkroczyliśmy do escape roomu…

Jest taka zasada, że nie rozmawia się o tym co się wydarzyło w esca-
pe roomie. Z bardzo prostego powodu – by nie popsuć zabawy innym. 
Ciężko się trzymać tajemnicy kiedy ma się za sobą lekko perwersyjną 
godzinę spędzoną w całkowitym zamknięciu, w bardzo frywolnym 
otoczeniu. Kto czytał lub oglądał „50 twarzy Greya” ten powinien pa-
miętać wyjątkowe pomieszczenie w wielkim apartamencie tytułowe-
go bohatera. Odstające od reszty pokoi nazywane przez niego „play 
roomem”. Miejscem zabaw, do którego zapraszał tylko wyjątkowe dla 
niego kobiety. Oczywiście główna bohaterka tam również trafia. Pokój 
zabaw Christiana Greya był czerwony, a wiodącymi materiałami jakie w 
nim się znalazły to skóra, metal i welwet. Do tego mnóstwo interesują-
cych gadżetów używanych w czasie zabaw. I tu musimy przystopować, 
gdyż nie możemy zdradzić tego co nas spotkało w escape roomie. 

Luty jest miesiącem gdzie obok święta pizzy, świętuje się również mi-
łość (może być również miłość do pizzy). Walentynki, czy chcemy czy 
nie chcemy, są i spędzić je można jak się nam żywnie podoba. Można 
ich w ogóle nie spędzać. Ale jeżeli już zapragniemy uczcić ten dzień 
to zamiast ślęczenia nad smutną różą w zapchanej po brzegi knajpie, 
można zamknąć się z bliską osobą w „Pokoju Greya”. Wrażenia gwa-
rantowane.

Autor: Aneta Dolega / Zdjęcia pochodzą z filmu „50 twarzy Greya” 

Podziękowania dla Dragon Event za zaproszenie do zabawy.
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Kształty 
miłości

Miłość nie w każdej kulturze rozumiana jest tak samo. 
Warto czasem przyjrzeć się społecznościom z innych 
części świata i zobaczyć jak ich członkowie sobie radzą 
w tym wcale nie łatwym temacie. Krótka wizyta 
w szczecińskim Muzeum Narodowym zbliżyła nas 
nieco do tego co w tej dziedzinie życia działo się 
w tradycyjnych społeczeństwach afrykańskich

Styl życia

Mai Gari - szef wioski , pełen powagi.
Traci jednak głowę na widok kobiecych wdzię-

ków. Lalka Agoli Momane, lud Hausa, Niger
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„Niebieska Czapeczka”
Bankrut - lalka 
przedstawiająca
mężczyznę z ludu 
Fulbejów, hodowcę
bydła, krórego 
jedynym 
bogactwem 
jest imponujący 
penis, wszystko inne 
stracił. Lalka Agoli 
Mamane, lud Hausa, 
Niger

Z apewnienie sobie powodzenia w  miłości jest zupełnie nie-
istotne wobec gwarancji płodności – tak w  skrócie można 
podsumować podejście do romantycznego tematu przez 
mieszkańców niektórych afrykańskich ludów. 

Miłosny handel

Tutaj miłość, rozumiana jako wzajemna fascynacja dwojga ludzi, nigdy 
nie jest brana pod uwagę przy zawieraniu małżeństw. Fundament mał-
żeństwa stanowi porozumienie między dwiema rodzinami. – W naszej 
zachodniej kulturze św. Walenty, choć kojarzony jest z miłością, tak na-
prawdę był patronem osób chorych na epilepsję i chorych psychicznie. 
Teraz utożsamiany jest z  romantycznym uczuciem, które łączy dwoje 
ludzi – mówi Ewa Prądzyńska, kierownik Działu Kultur Pozaeuropejskich 
Muzeum Narodowego w  Szczecinie. – Natomiast w  Afryce w  tradycyj-
nych społecznościach romantyzm i miłość romantyczna nie miały żad-
nego znaczenia. Miłość nigdy nie była podstawą zawierania związków 
małżeńskich. 

Małżonkowie, choć dzielą wspólne łoże, wiodą często zupełnie oddziel-
ne życie. Tradycyjna obrzędowość, społeczne nakazy, przynależność do 
różnych grup odseparowują od siebie małżonków. Celem związku jest 
prokreacja, bo to od niej zależy przyszłość rodziny, rodu, całej wspólno-
ty. Płodność kobiet symbolicznie wiąże się również z płodnością ziemi, 
kluczowym czynnikiem umożliwiającym egzystencję całej społeczności. 
– Często było tak, że bardzo młode dziewczyny trafiały do starszych 
mężczyzn. Małżeństwo było raczej rodzajem umowy handlowej – tłuma-
czy Ewa Prądzyńska. – Na przykładzie ludu Bambara społeczności, którą 
szczególnie się zajmuje, mężczyzna może mieć więcej niż jedną żonę. 
Związane jest to z  tym, że więcej żon oznacza więcej dzieci, a  więcej 
dzieci to bogactwo i powodzenie. Dodatkowo w tej społeczności mło-
dy chłopak, żeby mieć żonę musi ją „kupić”, w tym sensie, że musi się 
zobowiązać, że będzie pracował na polu należącym do rodziców panny 
młodej ale też część pieniędzy w postaci zwierząt musi im dostarczyć. 
I te pieniądze są mu bardzo potrzebne. 

Duży penis, zły charakter

Niestety w kulturach afrykańskich o bezpłodność zawsze jest oskarża-
na kobieta i na jej barkach spoczywa cała odpowiedzialność. W związku 
z tym kobiety robią sobie różne laleczki, które służą im jako talizman, 
a ich celem jest spowodowanie płodności. W zasobach Muzeum napo-
tkamy zresztą więcej takich laleczek, część z nich wyposażona jest w na-
rządy intymne o dość dużych rozmiarach… Są to lalki afrykańskiego ludu 
Hausa i pochodzą z teatru ludowego. To stare fetysze, które po przej-
ściu na islam przez mieszkańców tego terenu, zostały zaadaptowane na 
lalki teatralne. – Patrząc na te nieproporcjonalnie wielkie penisy, przed-
stawione w stanie wzwodu można pomyśleć, ze mieszkańcy Afryki są 
rozpasani seksualnie – tłumaczy pani Ewa. – Ale właśnie w tym teatrze 
chodzi o to, że figurki z tymi ogromnymi penisami czy również waginami 
przedstawiają postacie, które odgrywają role złych bohaterów, godnych 
potępienia. Wyolbrzymienie tych części ciała ma podkreślać złe cechy 
charakteru danego bohatera. Co ciekawie sami mieszkańcy ludu Hausa 
są osobami szalenie powściągliwymi i skromnymi. Pojawienie się takiej 
lalki oznacza, że postać którą przedstawia jest np. nieuczciwym han-
dlarzem, rzeźnikiem który nie płaci hodowcy bydła czy kobietą, która 
uwodzi mężczyzn. Każda laleczka ma własne imię i odgrywa konkretny 
charakter. Oczywiście wszystkie te figurki mają także żartobliwy cha-
rakter, przedstawienia teatralne w których występują powodują wybu-
chy śmiechu wśród publiczności. 

Styl życia

Autorzy: Aneta Dolega, Grzegorz Solecki i Arkadiusz Piętak 
/ Foto: archiwum Muzeum Narodowego

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski

Szef zapaśników, 
lud Hausa, Niger

Lalki płodności, lud Kwere, Tanzania
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Piękny brelok do kluczy z miejscem  
na 2 zdjęcia, cenionej niemieckiej marki 
Philippi z serii Frame. Prosty,  
a zarazem niezwykle wyjątkowy, będzie 
idealnym upominkiem dla każdego 
sentymentalnego mężczyzny. 
Cena: 119 zł
For Him – Prezenty dla mężczyzn. 
Szczecin, ul. Piłsudskiego 15, 

Obudowa MBM iPhone 6/6S Plus. 
Twarda obudowa projektu Sylwii 
Majdan, wykonana z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego. Niezwykle 
designerska, ale i praktyczna. Cena: 
150 zł
Atelier Sylwii Majdan, Szczecin, 
al. Wojska Polskiego 45/2, www.
sylwiamajdan.com

Walentynki
MUST HAVE 

Zastanawiasz się, jaki prezent będzie najlepszy na Walentynki? Z okazji Święta 
Zakochanych wyszukaliśmy 10 gadżetów, którymi możesz obdarować ukochaną 
osobę. Sprawdź nasze propozycje!

Biżuteria indywidualna jak… pH skóry. 
Marka twoje ph tworzy projekty 
minimalistyczne i personalizowane, 
skrojone na miarę – bez względu na 
płeć. Wszystkie powstają zdbałością o 
najdrobniejszy szczegół i wykonane są 
wysokiej jakości materiałów, głównie 
stali szlachetnej i kamieni naturalnych. 
Ceny: bransoletka kryStal – 65zł, 
bransoletka staLove – 59zł
Szczecińska Manufaktura, Szczecin, 
ul. Jana z Kolna 7, www.twojeph.pl
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Flowerbox Wintersweet – kwiaty w pudełku. 
Czerwone róże wyrażają miłość ipożądanie, są więc 
idealne na przypomnienie, że kogoś kochasz. To 
jednak Ty decydujesz o kolorze róż w pudełku. Spraw 
ważnej osobie niespodziankę. Cena: 140 zł
www.marigoldflowers.pl, 
tel. 791 340 660

Naszyjnik Tous San Valentin 
wykonany z 18-karatowego 
złota i masy perłowej oraz 
nylonowego sznurka. Wielkość 
motywu: 1,8 cm. Długość: 45 cm. 
Piękny prezent dla kobiety z klasą. 
Cena: 1299 zł 
Salon Tous, Galeria Kaskada, 
Szczecin, al. Niepodległości 36, 
tel. 608 032 152

Ostre sosy „Hot Hof” od Justyny i 
Daniela Hofów, autorów bloga Eintopf.
pl, podgrzeją atmosferę nie tylko w 
kuchni. Buteleczki 100 ml opatrzono 
pięknymi etykietami. Pozbawione cukru 
i konserwantów, sosy dostępne są w 
dwóch wersjach smakowych: gruszka 
i mango. W składzie znajdziecie samą 
naturę i... mnóstwo miłości. Cena: 16 zł 

Zestaw dwóch masek karnawałowych 
z oficjalnej kolekcji „Fifty Shades of 
Grey”, które ukryją naszą tożsamość  
w czasie odgrywania ról i przebieranek. 
Jednocześnie stylowe i erotyczne. 
Gadżet, który sprawdzi się nie tylko w 
sypialni, ale również podczas imprezy. 
Cena: 79 zł 
Lovestore Kisek, Szczecin, ul. Monte 
Cassino 38 OH-1, 
www.facebook.com/lovestore.kisek

Świece zapachowe Grey i True 
Rose zadbają o atmosferę 
Waszego święta. To doskonale 
przemyślane, pociągające 
zapachy, których obie marki: 
Yankee Candle i Kringle 
Candle oferują ponad 100, 
a wszystkiezamknięte w 
szklanych słoiczkach. W 
zależności od wielkości, czas 
palenia pozwala nawet na 150 
godzin czystej przyjemności. 
Ceny: Yankee Candle 9-109 zł, 
Kringle Candle 12-109 zł
Galeria Kaskada, poziom 0

Długi naszyjnik ze stali chirurgicznej 
i różowego kwarcu. Szlachetny blask 
metalu i mocny akcent w postaci 
kamieni naturalnych, kryjących w 
swoim wnętrzu tysiące, jeśli nie miliony, 
lat tajemnic, dają pewność, że nikt nie 
przejdzie obojętnie obok właścicielki 
takiego drobiazgu – zwłaszcza, że nie 
ma i nie będzie dwóch takich samych 
egzemplarzy. Cena: 90 zł 
Portfolio, Szczecin, ul. Rayskiego 23 
(wejście od Jagiellońskiej)

Czekoladowe, limitowane praliny firmy 
Pralines Jarosław Boćko, na których 

znajdzie się wybrane przez Ciebie zdjęcie, 
napis lub logo. Słodki sposób na wyrażenie 

uczuć. Różnorodne kształty i ciekawe 
smaki w ekskluzywnych opakowaniach. 

Zamówienia min. 15 sztuk. Ceny: pralina 
klasyczna – 2, 20 zł/szt., pralina dedykowana 

(sygnowana) – 3, 80 zł/szt.
www.facebook.com/czekokwiat, 

www.fb.com/jbockopl, tel. 502 644 997
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Boskie ciało

38 

Kult męskiego ciała rodem ze starożytnej Grecji zainspirowały fotografa Wojciecha Jachyrę do stworzenia niezwykłych 
prac nawiązujących do olimpijskich bogów. Artysta na przekór tysiącom zdjęć ukazujących piękno kobiet, postanowił 
pokazać urodę panów. Harmonia ciała, idealne rysy, znakomite proporcje, słowem - czysta perfekcja. Nie jest łatwo 
mieszkać na Olimpie… 

Im
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Fotograf - koncepty i wykonanie sesji zdjęciowych: Wojciech Jachyra - www.wojciechjachyra.com
Modele: Wojciech Zając / Panda Models, Kacper Kowalewski / Embassy Models, Michał Gorzkiewicz, Rafał Maślak

Makijaże: Ula Lis, Zuzanna Zakrzewska
Stylizacje: Wojciech Jachyra, Paulina Leszczyk, Wojciech Szymański

Projektanci: Agnieszka Bukowska - BUKOVSKA, WYZA, VON CODA, NANKO, H&M, Calvin Klein
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Audiosfera   |   Szczecin, ul. Panieńska 14/1    |   tel.: +48 666 963 999   |   +48 500 240 420
sklep@audiosfera.eu    |   www.audiosfera.eu

POLK AUDIO TSX550T
Znakomita propozycja dla melomanów 
i audiofilów, którzy poszukują dużych 
kolumn do pomieszczenia większego niż 
20 m2, a pragną dźwięku spektakularnego 
i żywego oraz jednocześnie dobrze anali-
tycznego i koherentnego. Kolor: czarny/
wiśniowy
Cena: 4499zł 3999 zł/para

DEFINITIVE TECHNOLOGY SYMPHONE 1
Doskonałe słuchawki audiofilskie Bluetooth. Jedy-
ne na rynku słuchawki o takiej funkcjonalności:
- Bluetooth
- mikrofon
- redukcja szumu
- wbudowany DAC USB
Cena: 1845 zł 1699 zł

PYLON AUDIO DIAMOND 28
Potężne, ciężkie, a przy tym klasycznie 
wystylizowane skrzynie, wykończone na-
turalnym fornirem. Konstruktorom udało 
się zachować zdrowy balans tonalny oraz 
naturalną, leciutko ocieploną barwę i głę-
boki, nisko schodzący bas. Wykończenie: 
fornir dowolny kolor
Cena: 6890 zł 6000 zł/para

KEF E305
Doskonale zbalansowany, 
high-endowy zintegrowany 
system 5.1 oparty na zespole 
głośników Uni-Q KEF. 
Kolor: czarny/biały
Cena: 4080zł 3480 zł

DŹWIĘK 
Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI

PRO-JECT ESSENTIAL III 
Nowoczesny, klasyczny gramofon  
o wyjątkowym brzmieniu. Do gramofonu 
przedwzmacniacz z rabatem 50%.  
Kolor: czarny/biały/czerwony
Ceny: Essential III 1490 zł, 
Phono Box E 299 zł 149zł 

DENON ZESTAW STEREO PMA-720AE 
+ DNP-730AE
Wydajny, świetnie wykonany i bardzo 
funkcjonalny. Klasyczny wzmacniacz 
zintegrowany wraz z wszechstronnym 
odtwarzaczem sieciowym z technologią: 
Wi-Fi, DLNA, Air Play, Spotify Connect, 
obsługą formatów audio: DSD, FLAC. 
Kolor: czarny/srebrny
Cena: 3290 zł 2699 zł

Miłośnicy dobrego brzmienia będą zachwyceni. Również Ci, którzy poza dźwiękiem cenią także wyjątkowy styl. Designerski sprzęt audio, dostęp-
ny w szczecińskim salonie Audiosfera, to urządzenia od topowych producentów. Choć można go kupić w sklepie internetowym, warto odwiedzić 
ten stacjonarny. Znajdziemy tam nie tylko klimatycznie urządzone pomieszczenie odsłuchowe, które idealnie odzwierciedla warunki domowe,  
ale przede wszystkim kadrę o wykształceniu muzycznym i technicznym, która pomoże w wyborze idealnego sprzętu. 
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Arystokrata

Motoryzacja

Szybki, luksusowy, wygodny i nadzwyczaj elegancki. Taki jest Bentley Continental GT Speed. Chociaż na rynku dostępny jest już od ponad 
dekady wciąż robi wrażenie i jest obiektem pożądania. We wzmocnionej wersji Speed zapewnia wspaniałe doznania z jazdy za sprawą potęż-
nego silnika W12 o mocy 610 koni mechanicznych. 

44 
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B entley Continental GT Speed to dwudrzwiowe, czteromiejsco-
we coupe, które swoją nazwą nawiązuje do swoich poprzed-
ników z  lat 50-tych. Samochód powstał pod skrzydłami Vol-
kswagena, który przejął brytyjską markę w 1998 roku. 

To właśnie niemieckiemu koncernowi Bentley zawdzięcza swój silnik. 
Potężne, 6-litrowe serce Continental’a  GT o  12 cylindrach w  nietypo-
wym układzie W, pochodzi z modelu Pheaton Volkswagena. Dostarcza 
610 koni mechanicznych i 750 Nm momentu obrotowego. Pozwala mu 
to osiągnąć 100 km/h w 4.5 sekundy oraz maksymalnie rozpędzić się do 
ponad 320 km/h. 

Napęd przekazywany jest stale na 4 koła, co sprawia, że ten Bentley jest 
samochodem całorocznym. Posiada 6-biegową skrzynię biegów z moż-
liwością ręcznej zmiany przełożeń typu tiptronic oraz międzyosiowy 
mechanizm różnicowy typu Torsen. Continental GT Speed posiada także 
pneumatyczne, wielowahaczowe zawieszenie ze zmienną charaktery-
styką dostosowującą się do warunków jazdy. 

Samochód ma 4.8 metra długości i 1.91 szerokości. W kabinie znajdują 
się 4 indywidualne fotele dla każdego z pasażerów. Mają do swojej dys-

pozycji także bagażnik o  pojemności 358 litrów – w  sam raz na pełen 
zestaw kijów golfowych. Bentley Continental GT to popularny model 
wśród najwyższej klasy pojazdów. Jego charakter jest kompromisem 
pomiędzy wygodą codziennego użytkowania, a  sportowymi osiągami. 
Swego czasu był to bardzo popularny model wśród celebrytów, takim 
samochodem jeździła miedzy innymi Paris Hilton, oraz wśród piłkarzy – 
posiadał go David Beckham. 

Jak każdy Bentley, Continental GT prezentuje najwyższy możliwy po-
ziom wykończenia i wyposażenia. Wnętrze wykończone jest naturalną 
skórą oraz szlachetnymi gatunkami drewna. Egzemplarz oferowany 
przez firmę Unique Cars z  Redy pochodzi z  2008 roku i  ma niespełna 
74 000 km przebiegu. Został wyceniony na 349 000 zł. 

Motoryzacja

Autor: Marcin Wiła / Foto: Krzysztof Nowosielski

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
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J apończycy udowodnili przez lata, że Lexus jest gwarancją wszyst-
kiego, co najlepsze. Nie musimy martwić się praktycznie o  nic. 
Każdy model jest naszpikowany technologią, która dba o  to, by-
śmy bezpiecznie i w komfortowych warunkach dotarli do celu. Nie 

      inaczej jest z  Lexusem IS 200t. Ten sportowy sedan jest godny 
uwagi pod każdym względem. 

Rozwiązania wywodzące się z bolidów F1 nie tylko korzystnie wpływają na 
stabilność i komfort jazdy, lecz również przyczyniają się do zmniejszenia 
zużycia paliwa i ograniczenia hałasu. Innowacyjne detale, takie jak niemal 
płaska konstrukcja podwozia oraz małe owiewki na słupkach przednich 
drzwi, „przyciągają” strugi powietrza do nadwozia, przez co szybko jadą-
cy IS 200t napotyka mniejsze opory. Wyrafi nowane, wykonane całkowicie 
w technologii LED refl ektory w kształcie litery „L” zapewniają znakomitą 
widoczność podczas jazdy nocą. Natomiast trójwarstwowe tylne lampy, 
wykonane całkowicie w  technologii LED, generują krystalicznie czyste 
oświetlenie, które podkreśla piękno pojazdu i zapewnia jego doskonałą 
widoczność dla innych kierowców.

Bezpieczny w każdym calu

Lexusa IS 200t można zamówić z przełomowym systemem bezpieczeń-
stwa Lexus Safety System+. W  jego skład wchodzi m.in. aktywny tem-
pomat, który utrzymuje żadaną odległość od poprzedzającego pojazdu, 
nawet jeśli porusza się on ze zmienną prędkością. Dodatkowo możemy 
liczyć na system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA), 
który sygnałem dźwiękowym ostrzega o zjechaniu z pasa ruchu. Działa 
w oparciu o analizę obrazu z kamery zamontowanej za lusterkiem. Nocą 
IS 200t automatycznie przełącza światła drogowe na światła mijania, gdy 
tylko wykryje obecność innego pojazdu na drodze. Kolejną funkcją jest 

ochrona przed zderzeniem oraz wykrywanie pieszych. Komputer pokłado-
wy wraz z radarem działającym w zakresie fal milimetrowych na bieżąco 
oblicza ryzyko kolizji. Jeśli ryzyko jest wysokie, system ostrzega kierow-
cę dźwiękowo i wizualnie oraz podwyższa ciśnienie w układzie hamulco-
wym. A gdy kolizja jest nieunikniona, automatycznie włącza hamulce i na-
pina przednie pasy bezpieczeństwa. Na pokładzie możemy znaleźć także 
system monitorowania martwego pola. Urządzenia radarowe wykrywają 
pojazdy niewidoczne w lusterkach bocznych i ostrzegają o ich obecności 
jeśli kierowca spróbuje zmienić pas. Jest także ostrzeżenie o pojazdach 
nadjeżdżających z kierunku poprzecznego, który w trakcie cofania mar-
twego pola ostrzega kierowcę o zbliżających się pojazdach. Wspomaga 
nas asystent rozpoznawania znaków drogowych, który odczytuje znaki 
za pośrednictwem kamery zamontowanej na przedniej szybie i informuje 
o nich kierowcę na wyświetlaczu oraz na wiele innych udogodnień.

Wnętrze od mistrzów Takumi

Zajrzyjmy teraz do środka. Cały proces produkcji Lexusa IS nadzorują do-
świadczeni rzemieślnicy, których nazywa się mistrzami Takumi. Siedząc 
wygodnie w luksusowych fotelach ze skórzaną tapicerką, można delekto-
wać się ekskluzywnymi detalami wnętrza, takimi jak drewniane wstawki 
i pięknie wykończony zegar analogowy. 

Do dyspozycji mamy duży, ponad 10-calowy ekran multimedialny o wy-
sokiej rozdzielczości. Ulokowany został tak, by zapewnić kierowcy mak-
symalny komfort — zapewnia jednoczesny dostęp do dwóch kategorii in-
formacji, na przykład nawigacji i ustawień klimatyzacji. Ułatwieniem jest 
także skórzana trójramienna kierownica wielofunkcyjna z  łopatkami do 
zmiany biegów. Do sterowania nawigacją, radiem i pozostałymi funkcjami 
komputera, służy precyzyjny joystick znajdujący się na środkowej konsoli. 

Podwójne uderzenie

Motoryzacja

Dlaczego warto zainwestować w Lexusa? Bo najważniejsza jest jakość i bezpieczeństwo. Liczy się również komfort jazdy, emocje oraz niskie 
spalanie. To wszystko znajdziemy w modelach IS 200t oraz IS300h. 

Lexus IS 200 t
Pojemność silnika 1998 cm
Moc maksymalna 245 KM
Przyspieszenie 0-100 km/h 7s
Prędkość maksymalna 230 km/h
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 7 l benzyny
Cena od 148 900 zł 

Lexus IS 300 h
Pojemność silnika 2494 cm

Moc maksymalna 223 KM
Przyspieszenie 0-100 km/h 8,4 s

Prędkość maksymalna 200 km/h 
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 4,3 l

Cena od 164 900 zł 
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Samochód waży ponad 1600 kilogramów. Pod maską znajdujemy dwuli-
trowy benzynowy silnik o mocy 245 koni mechanicznych, który pozwala 
mu się rozpędzić do 230 km/h. Konstruktorzy pomyśleli jednak również 
o tych, co cenią sobie najpopularniejszy na świecie napęd hybrydowy na-
leżący do Lexusa. Stworzyli bowiem model IS 300h. 

Hybrydowe piękno

Patrząc na Lexusa IS 300h z zewnątrz, od razu dostrzega się mocno pod-
kreśloną „wrzecionowatą atrapę chłodnicy” i  wyraziste światła LED. 
18-calowe obręcze z  wieloramiennym wzorem przyciągają wzrok meta-
licznym wykończeniem i podkreślają dynamiczną osobowość samochodu.

Lexus IS z najpopularniejszym na świecie napędem hybrydowym należy do 
najoszczędniejszych sportowych sedanów dostępnych dziś na rynku: zuży-
wa zaledwie 4,2 l paliwa na 100 km. W mieście można wybrać tryb samo-
chodu elektrycznego (EV — Electric Vehicle), w którym pojazd w ogóle nie 
zużywa benzyny i nie emituje spalin. Dostępny jest w nim napęd Lexus Hy-
brid Drive. Jego sercem jest 2,5-litrowy silnik pracujący w cyklu Atkinsona 
oraz silnik elektryczny. Łączna moc napędu hybrydowego wynosi 223 KM.

W stosunku do nowoczesnych silników wysokoprężnych hybrydy pozba-
wione są wielu elementów eksploatacyjnych, które z biegiem czasu zuży-
wają się i wymagają wymiany. W hybrydach nie stosuje się tradycyjnych 
sprzęgieł, kół dwumasowych, fi ltrów cząstek stałych czy wysokociśnienio-
wego systemu wtrysku, który jest niezwykle wrażliwy na jakość paliwa.

Sportowy i dynamiczny

Nowy IS w wersji F SPORT dostarcza niesamowitych wrażeń za sprawą 
sportowego zawieszenia oraz układu kierowniczego o  wyścigowej cha-
rakterystyce. Model ten ma jeszcze odważniejszą stylistykę, 18-calowe 
obręcze kół ze stopów lekkich i niedostępną w innych wersjach ciemną 
kratkę o wzorze F na atrapie chłodnicy. Również wnętrze wyraźnie nawią-
zuje do sportowego rodowodu poprzez takie detale, jak sportowe fotele 
z tapicerką skórzaną w kolorze Dark Rose, kierownica obszyta perforowa-
ną skórą i aluminiowe, perforowane pedały oraz ruchoma tarcza prędko-
ściomierza i obrotomierza, zastosowana po raz pierwszy w sportowym 
modelu Lexusa - LFA.

Motoryzacja

Autor: Andrzej Kus / Foto: Dagna Drążkowska

Czy warto?
Zdecydowanie warto! Szczególnie teraz, kiedy z  wyprzedaży 
rocznika 2016 można uzyskać dodatkowy rabat nawet do 32.900 
zł. Z  kolei dla fi rm została przygotowana specjalna promocja 
w leasingu Smart Plan, gdzie rata netto wynosi 1% wartości sa-
mochodu i dodatkowo klient otrzymuje przeglądy gratis w trak-
cie trwania leasingu w okresie 3 lat i przebiegu do 75 tys. km. 
Musimy jednak pamiętać, że oferta jest ograniczona czasowo 
i ilościowo. Wszystko to znajdziecie Państwo u autoryzowanego 
dilera marki Lexus w Szczecinie – fi rmy Kozłowski.
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P od koniec 2017 roku dołączą do nich ekskluzywne pick-upy. 
Przed paroma miesiącami w Sztokholmie odbyła się ich oficjal-
na prezentacja. Choć wiele szczegółów wciąż owianych jest ta-
jemnicą, już teraz wiemy, że nowe modele Klasy X zrobią furo-

rę nie tylko pod względem funkcjonalności, ale również bezpieczeństwa.

Zielona bestia

Na szwedzkiej ziemi mieliśmy okazję zobaczyć dwie wersje Klasy X. 
Pierwsza z nich, „powerful adventurer”, stawia na funkcjonalność, wy-
trzymałość i  wysokie zdolności terenowe. Druga, „stylish explorer”, 
dokłada do tego możliwości designerskie. Dostępna będzie szeroka 
gama silników do wyboru. Topowy model otrzyma wysokoprężną jed-
nostkę V6 połączoną ze stałym napędem na obie osie 4MATIC. Potężny 
moment obrotowy silnika zapewnia wysoką dynamikę jazdy zarówno 
na asfalcie, jak i poza nim. Układ napędowy korzysta z elektroniczne-
go systemu trakcji, skrzyni rozdzielczej z  przekładnią redukcyjną oraz 
dwóch blokad dyferencjałów. System kontroli trakcji i  elektronicznie 
sterowane, uruchamiane w  razie potrzeby blokady dyferencjałów kie-
rują siłę napędową tam, gdzie przyczepność jest najlepsza. Aby bez-
piecznie pokonać trudne przeszkody i wzniesienia w ekstremalnych wa-
runkach terenowych, można zablokować centralny i  tylny dyferencjał.   
 
Mocarny układ napędowy i wytrzymała rama sprawiają, że ładowność 
nowego pick-upa będzie przekraczać 1,1 tony, a uciąg przyczepy sięgnie 
3,5 tony – wystarczy do przewiezienia na przykład 4 m3 drewna opało-
wego na „pace” oraz holowania przyczepy z żaglówką. Specjalnie skon-

struowane zawieszenie z  szerokimi osiami, pięciodrążkową tylną osią 
i sprężynami śrubowymi oraz precyzyjnie dobrana konfiguracja amorty-
zatorów i sprężyn zapewnią wysoki komfort jazdy, zarówno na drodze, 
jak i w terenie. Pick-up z gwiazdą będzie imponować precyzją prowadze-
nia, zwinnością w  zakrętach oraz wygodą tłumienia nierówności – co 
szczególnie przyda się w mieście.

All-Terain na każdą okazję

Rok 2017 obfitował będzie w  pojawienie się nowych wersji Klasy E. 
Pierwsza z nich, All-Terain, to uterenowiona wersja kombi. Konstrukto-
rzy położyli bardzo duży nacisk, by z modelu mogli cieszyć się również 
kierowcy, którzy poruszają się po drogach z właściwościami terenowy-
mi. W standardzie mamy pneumatyczne unoszenie zawieszenia, powięk-
szające prześwit nawet o 35 mm. Do tego dochodzą opony o większych 
ścianach bocznych, które zakładane są na 19- lub 20-calowe aluminiowe 
felgi. Z zewnętrznych ciekawostek możemy wyróżnić układ wydechowy 
z dwoma nakładkami na końcówkach rur wydechowym zintegrowanymi 
w zderzaku, relingi dachowe, spojlery, osłony podwozia, specjalne zapro-
jektowane zderzaki z przodu i z tyłu, czy poszerzone nadkola w kolorze 
czarnym. 

Nowy All-Terrain zasługuje na swe miano także pod względem technicz-
nym. Kombinacja napędu na wszystkie koła, pneumatycznego układu 
zawieszenia, własnego programu jazdy All-Terrain oraz większych kół 
umożliwia optymalne połączenie typowego dla Klasy E komfortu z dziel-
nością terenową.

Rok pod 
znakiem gwiazdy

Motoryzacja

Ten rok z pewnością należał będzie do Mercedesa. W ofercie Mercedesa znajdziemy modele dostosowane do potrzeb niemal każdego użytkownika, 
są auta miejskie, rodzinne, sportowe.  Zadowoleni będą miłośnicy E Klasy, którzy otrzymają trzy nowe modele. Ciekawostką jest także pojawienie 
się pierwszego pick-upa z gwiazdą na masce oraz „zielonej bestii” – czyli AMG GTR. 
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Wszystkie te udogodnienia doskonale współgrają z osiągami samocho-
du. Pod maską ukryty jest nowy silnik o mocy 194 KM połączony z dosko-
nałą skrzynią biegów 9-G Tronic. Zużycie paliwa Klasy E All-Terrain E 220 
d 4MATIC w cyklu miejskim wynosi w granicach 5,5 – 5,6 l/100 km. Poza 
miastem wynik ten spada nawet do 5 litrów oleju napędowego. 

Coupe z dwoma gigantycznymi ekranami

Kolejną nową odmianą Klasy E, która trafi do sprzedaży w tym roku jest 
wariant Coupe oraz Cabrio. Będziemy mieli do wyboru trzy  warianty 
benzynowe: 2.0 o mocy 184 KM lub 245 KM oraz 3.0 V6 – 333 KM. Auto 
może być także napędzane jednostką wysokoprężną 2.0  o mocy 194 KM. 
Wyraziste, mocno zakreślone linie w połączeniu ze sportowymi atrybu-
tami czynią nową Klasę E Coupé ikoną stylu. Niezwykle filigranowa linia 
dachu przebiega płynnie aż po atletyczny tył. Tworzy w ten sposób no-
woczesną, imponującą estetykę coupe. Wnętrze wykończono niezwykle 
szlachetnie; tzw. efekt „wrap-around” zapewnia wyjątkowo przyjemną 
atmosferę. Fascynującą atrakcją są opcjonalny kokpit szerokoekrano-
wy, składający się z dwóch wyświetlaczy o przekątnej ekranu 12,3 cala, 
oraz przyciski dotykowe Touch Control na kierownicy. Każde z czterech 
miejsc wyróżnia się sportowym charakterem, detale natomiast podkre-
ślają wysoki standard wykończenia. Nowością jest opcjonalne oświetle-
nie wnętrza Ambiente, które korzysta wyłącznie z energooszczędnych 
diod LED i daje możliwość wyboru spośród 64 barw światła. Przestron-
ność tego samochodu zachwyca równie mocno, jak dysze wentylacyjne 
o wyglądzie turbin silników odrzutowych, które również są nowością. 

Zielony drapieżnik

Czekają nas także premiery rynkowe klas S oraz GLA po liftingu czy AMG 
GT w odmianie R, która budzi szczególną ciekawość i nazywana jest „zie-
lonym zwierzęciem” – dla auta przyszykowano specjalny zielony lakier 
stosowany wyłącznie w tej wersji. Cały AMG GT naszpikowany jest tech-
nologią pochodzącą wprost ze świata wyścigów. Pod maską kryje nowy 
silnik 4.0 biturbo o mocy 585 KM. Inżynierowie zmodyfikowali również 
7-stopniową skrzynię biegów z  podwójnym sprzęgłem pod kątem wy-
mogów toru wyścigowego. Korzystając z systemu AMG Dynamic Select 
Controller kierowca może przystosować AMG GT R do swoich indywidu-
alnych oczekiwań. Do wyboru są tryby: Comfort, Sport, Sport Plus oraz 
Individual. Tryb „race” dostosowuje strategie przełączania biegów do 
potrzeb toru wyścigowego. Po wybraniu przycisku „M” umieszczonego 
na konsoli środkowej w każdym trybie jazdy włącza się tryb manualny 
skrzyni biegów. Pokonywanie ekstremalnie szybkich okrążeń na torze 
gwarantuje przyspieszenie wynoszące 3,6 s od zera do 100 km/h oraz 
prędkość maksymalna na poziomie 318 km/h.

Motoryzacja

Autor: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe

Mercedes-Benz Mojsiuk 
ul. Pomorska 88, 70-812 Szczecin - Dąbie

tel. 91 48 08 712
FB/MercedesBenzMojsiuk

www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
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O becne rozwiązania architektoniczne pozwalają na połą-
czenie kuchni z  salonem. Zależy nam by ta część domu 
wyglądała równie atrakcyjnie jak pozostała. Verlani to pol-
ska marka mebli kuchennych, którą cechuje charakter, styl 

i umiejętność łączenia różnych materiałów. Poprzez projektowanie me-
bli na wymiar każda kuchnia może wyglądać jak marzenie i spełniać nie 
tylko swoje pierwotne przeznaczenie. 

Czy będzie to ekskluzywny szyk, czy wiejski romantyzm bądź stylowy 
minimalizm, klient wybiera, łącznie z potrzebnym mu kuchennym sprzę-
tem, a Verlani dostarcza i montuje. W naszej ofercie posiadamy solidne 
blaty kamienne jak również spieki kwarcowe, doskonałe do eleganckich 
kuchni i  łazienek. Na życzenie klienta jesteśmy w  stanie wyposażyć 
kuchnię w potrzebny sprzęt AGD wraz z jego montażem – wymieniają 
właściciele szczecińskiego showroomu Verlani. 

– Staramy się, by wszystkie materiały były jak najlepszej jakości. Stwo-
rzymy też niską zabudowę do salonu, która będzie idealnym przedłu-
żeniem kuchni. Co ważne, pracujemy kompleksowo – od projektu do 
montażu. Klient nie musi się o nic martwić. 

Kuchnia to najważniejsze miejsce w domu. To tutaj rozpoczynasz oraz kończysz dzień. Spotykasz się z najbliższymi albo delektujesz filiżanką 
porannej kawy. Do kuchni często przenoszą się domowe imprezy.

Autor: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska

Design

Kontemplacje nad kuchnią

Prezentacja

www.verlani.com
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FHU BATNA Sylwia Siudej, Szczecin, ul. Targ Rybny 4/2, tel. 91 421 27 23, 505 435 056, www.batna-wykladziny.pl

 ...z pasją do podłóg od 15 lat
BATNA

Aktualne trendy prowokują do przenoszenia 
prywatnych upodobań do miejsca pracy – dzięki 
temu powstają powierzchnie, w których czujemy 
się bardziej komfortowo. 
Szereg wzorów umożliwia kształtowanie przestrzeni 
w sposób nieograniczony. Podłogi mogą  być 
inspiracją zaczerpniętą z otaczającego nas świata. 
Są doskonałym materiałem do realizacji 
najtrudniejszych  wyzwań projektowych. 



Moda

Grzegorz Gurbin, zawodowo związany jest z rynkiem finansowym. 
Pracuje jako niezależny doradca finansowy. Zawsze przywiązuje 
dużą wagę do tego jak wygląda. Moda jest dla niego sposobem na 
wyrażeni tego kim jest. W modzie nie lubi przesadnej ekstrawa-
gancji. Styl, który preferuje to business casual. Do dobrze dopaso-
wanych marynarek i ciekawych koszul, których ma sporą kolekcję 
lubi dobierać oryginalne dodatki i buty. 

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej.
Klasyczny styl dżentelmena. Zawsze elegancko. Podoba mi się połączenie 
różowej koszuli, czarnej kamizelki i kraciastej brązowej marynarki w angiel-
skim stylu. Do tego dżinsy i zamszowe buty. Nietuzinkowo i z polotem. Pan 
Grzegorz doskonale wie, że kolor bordo jest wciąż hitem sezonu, stąd bordo-
we spodnie, skarpetki  czy dodatki do granatowego garnituru, czy casualowej 
marynarki. Duże, wyraziste zegarki, podkreślają charakter stylizacji.

Łowcy 
stylu
W  tym cyklu szczecińska projektantka Kasia Hubińska poszukuje ciekawych i  niebanalnie ubranych 
szczecinian. Bądźcie czujni, gdyż kiedyś do udziału w sesji mogą zaprosić także i Was.
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Moda

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej.
Styl pani Kasi to delikatność i kobiecość, nie rezygnuje z niego nawet będąc nawet 
w tym cudownym stanie. Kolor różowy i fuksja pięknie komponuje się z czernią i nie-
zwykle pasuje blondynce. Delikatne kwiatki, kokardki, lekkie tiule i szyfony bardzo 
zostały interesująco połączone z mocną, szklaną biżuterią, a czarne legginsy z tuni-
ką z asymetryczną baskinką świetnie przełamane pięknymi turkusowymi szpilkami 
i torebką w tej tonacji. Róż z czernią jest bezpiecznym i eleganckim połączeniem.

dr Katarzyna Pęzińska-Kijak, anatom zwierzęcy, zoofizjote-
rapeuta, właścicielka Przychodni Rehabilitacji Zwierząt Veti-
co oraz Akademii Rehabilitacji i Diagnostyki Zwierząt. Uwiel-
bia bawić się modą, interesują ją nowości. Poza godzinami 
pracy, czyli przysłowiowym fartuchem, uwielbia czuć się 
kobieco. Sukienki to jej ulubiony element garderoby. Jak każ-
da kobieta kocha buty i torebki, których nigdy nie ma dosyć. 

Specjalne podziękowania dla Restauracji Secesja za pomoc przy realizacji sesji.

Foto: Feliz Bartosz Klimasinski
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Metamorfozy 
Ernesta Kawy

Moda

Wraz ze szczecińskim fryzjerem Ernestem Kawą, 
szkoleniowcem marki Montibello poddajemy 
metamorfozom panie w  wieku 20, 40 i  60 lat. Nad 
nowym wizerunkiem pań, oprócz pomysłodawcy 
projektu pracują: Agata Naniewicz, szczecińska 
wizażystka, autorka albumu „Dosięgnąć gwiazd”, 
w którym wystąpiły znane polskie gwiazdy, fotograf 
Grzegorz Skorny  oraz dr Stoyan Donrev z  kliniki 
Asthetische Medizin Berlin. Bohaterką lutowej 
metamorfozy jest czterdziestoletnia Joanna, 
dietetyczka ze Szczecina

Fot. Grzegorz Skorny
MUA: Agata Naniewicz
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Moda

Paweł Sikora, absolwent włoskiej szkoły fryzjerstwa, na co 
dzień pracujący w salonie Ernesta Kawy: 

Analizując typ urody naszej modelki zaproponowałem zupeł-
nie inną tonację, rezygnując z bardzo jasnego blondu, który 
ostro kontrastując z naturalnym odrostem powodował ze fry-
zura nie wyglądała świeżo.  Włosy kręcone nie powinny być 
rozjaśniane, ponieważ tracą swoją sprężystość. Wykonałem 
koloryzację 3D w celu uzyskania naturalnej objętości. Użyłem 
mlecznej czekolady u  nasady i  ciepłego orzecha laskowego 
na pozostałej cześci włosów. Efekt końcowy sprawił że „zie-
mistość” cery została zniwelowana, a  cera wygląda świeżo 
nawet bez makijażu. Ponieważ nasza modelka jest morsem, 
uprawia rożnego rodzaju sporty i jest czynna zawodowo nie 
pozostaje jej dużo czasu na układanie i pielęgnację włosów 
kręconych. Wykonałem zabieg keratynowego prostowania 
włosów. Przez 3 miesiące pani Asia może zapomnieć o mode-
lowaniu i prostowaniu włosów. Później włosy wrócą do natu-
ralnego skrętu, ale będą mocno zregenerowane.

HAIR DESIGNER

www.aesthetische-medizin-berlin.com
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Czekoladowa 

Pavlova

www.eintopf.pl

»   W misce ubijcie białka. Gdy piana zrobi się sztywna zacznijcie dodawać cukier, łyż-
ka, po łyżce cały czas miksując. Odstawcie mikser. Do masy dodajcie kakao, ocet 
i czekoladę. Całość wymieszajcie bardzo delikatnie, najlepiej przy użyciu szpatuły. 
Podzielcie masę na dwie, równe części i rozprowadźcie na papierze do pieczenia 
(na narysowanych okręgach). Włóżcie do pieca, obniżcie temperaturę do 150 stop-
ni i pieczcie przez godzinę i 15 minut. Po upływie tego czasu wyłączcie piekarnik, 
uchylcie delikatnie drzwi i zostawcie bezę w piekarniku do wystygnięcia. 

»   Śmietanę ubijcie. Posmarujcie nią pierwszy bezowy okrąg, przykryjcie drugim 
i też posmarujcie ubitą śmietaną. Na koniec udekorujcie owocami. My użyliśmy 
malin z własnej roboty syropu oraz świeżej żurawiny i porzeczek z kompotu.

Czekolada, po przywiezieniu jej przez konkwistadorów z Ameryki do Europy była traktowana jako afrodyzjak. Badania wykazały, że w momencie 
spożywania czekolady nasz mózg zachowuje się prawie identycznie, jak wtedy gdy jesteśmy pod wpływem bardzo silnego pożądania. Po zjedzeniu 
czekolady nasze libido może wzrosnąć. Wszystko dzięki temu, że ten przysmak zawiera w sobie takie substancje jak fenyloetyloamina czy kofeina. 
Powodują one wzrost tzw. hormonów szczęścia. Namawiamy Was do jedzenia czekolady. I na dowód tego proponujemy jej dwie wersje, którym 
się po prostu nie da oprzeć.

Pożądać jak czekoladę

Kulinaria

Składniki:
»  6 białek,
»  300 gram cukru,
»  3 łyżki dobrego kakao,
»  1 łyżeczka octu 
    balsamicznego,
»  2 łyżki posiekanej 
   gorzkiej czekolady 
    (użyliśmy 90%)

»  300 ml śmietany 36%
»  owoce (maliny, żurawina, 
    porzeczki)
»  Rozgrzejcie piekarnik do 180 
    stopni. Blachę wyłóżcie papierem 
    do pieczenia. Na papierze 
    narysujcie obok siebie dwa 
    okręgi, o średnicy talerzy 
    obiadowych. 
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E intopf to potrawa jednogarnkowa. W  tym garze 
siedzi gotujące małżeństwo – Justyna i  Daniel Hof, 
mocno przyprawione pasją do kuchni i  gotowania. 
Na co dzień prowadzą kulinarnego bloga na łamach 

którego dzielą się przepisami swoich dziadków, rodziców, zna-
jomych, ulubionych kucharzy i wreszcie autorskimi pomysłami 
wprost z podniebienia. Dla nas będą gotować co miesiąc, udo-
wadniając, że wszędzie dobrze, ale w domu smakuje najlepiej.

Makaron 

z pesto 

z jarmużu 

z oliwkami, 

kaparami 

i Czekoladą
Składniki:
»  250 g makaronu jaki lubicie
»  3 szklanki liści jarmużu
»  1/3 szklanki oliwy z oliwek
»  1 ząbek czosnku
»  1/2 szklanki orzechów włoskich, 
    uprażonych na suchej patelni
»  1 szalotka, posiekana
»  1/3 szklanki kaparów, odsączonych
»  3/4 szklanki czarnych oliwek, 
    przekrojonych na pół
»  garść startego parmezanu
»  garść startej, gorzkiej czekolady
»  sól, pieprz

»   Do gotującej wody wrzućcie na 1 minutę liście 
jarmużu, odcedźcie je, wyłóżcie na ręcznik 
papierowy i  osuszcie. Zostawcie chochelkę 
wody z gotowania jarmużu.

»   Makaron ugotujcie w  osolonej wodzie wg 
przepisu na opakowaniu. Osuszone liście 
jarmużu przełóżcie do malaksera, dodajcie 
uprażone orzechy i  wyciśnięty czosnek, po-
sólcie do smaku i  zacznijcie miksować, do-
dając powoli oliwę. Miksujcie do uzyskania 
w miarę jednolitej, gładkiej masy. Na patelni 
podgrzejcie odrobinę oliwy, wrzućcie szalot-
kę i smażcie, aż lekko zbrązowieje.

»   Odcedźcie makaron, wymieszajcie go z  pe-
sto, dodajcie trochę pozostawionej wody 
z gotowania jarmużu, wymieszajcie. Dodajcie 
oliwki, cebulę, kapary, znów wymieszajcie, 
posypcie wszystko startym parmezanem 
i czekoladą, popieprzcie do smaku.

Smacznego!

Kulinaria

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

GINEKOLOGIA OPERACYJNA
- uroginekologia

- laparoskopia

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
- operacje plastyczne i rekonstrukcyjne

- laser frakcyjny CO2

- nietrzymanie moczu

JESIENNA PROMOCJA
- ZNIŻKA NA ZABIEGI LASEROWE

KONSTELACJA KUCHNIA & WINO, Szczecin, Al. Wojska Polskiego 8/1A (budynek przed dawnym kinem KOSMOS), tel. 572 663199

www.facebook.com/konstelacja.szczecin



J ak się Panu współpracuje z Mariuszem Łuszczewskim?
David Lucas: Dopiero co podpisałem pięcioletni kontrakt z  Exo-
tic Restaurants i  jestem bardzo podekscytowany pracą dla pana 
Mariusza oraz pań Rati i Anity Agnihotri.

 
Jak się poznaliście?
Jakieś pięć lat temu firma, dla której pracowałem została wybrana, aby 
gotować dla sześciu aktorów na planie filmowym w Bombaju, wśród nich 
była Rati Agnihotri. Pewnego dnia zostałem poproszony o przygotowa-
nie club sandwicza w wersji hinduskiej, tzn. z kurczakiem z pieca tan-
door, a drugiego dnia pani poori – dania z południa Indii. Te oraz wiele 
innych prostych ale smakowitych dań wylądowało w pokoju pani Rati. 
Pewnego dnia w kuchni pojawił się pan Mariusz z zapytaniem, który z ku-
charzy przygotował te dania. Odpowiedziałem, że ja. Pan Mariusz był cie-
kaw całej mojej historii związanej z gotowaniem i tak się poznaliśmy.  Od 
tamtego czasu, za każdym razem gdziekolwiek gotowałem, odwiedzał 
mnie i przychodził na swoje ulubione dania. Żartobliwie powiedział mi, 
że przyjdzie taki dzień, że będzie mi mógł zaproponować pozycję w swo-
jej firmie. I taki dzień właśnie nadszedł.

Ma Pan za sobą doświadczenie zawodowe w Nowym Jorku i Omanie. 
Jak się Panu pracowało w tych miastach?
Praca w  Nowym Jorku była bardzo ciekawa, ponieważ pracowałem 
w bardzo modnej restauracji o nazwie „Dabbawalla”. Nowy Jork to dla 
mnie kulinarna stolica świata, więc oprócz serca musiałem włożyć wiele 
finezji, aby utrzymać popularność restauracji. Jeśli chodzi o gotowanie 
w Omanie to wszystko musi być według receptury i na absolutnie naj-
wyższym poziomie, ponieważ gotowanie dla szejków to bardzo trudne 
zadanie, ale z drugiej strony dla szefa kuchni jest to ciekawe wyzwanie.

Ma Pan pomysł na kuchnię w Bollywood? 
Gotowałem właśnie dla pani Rati, Anity i pana Mariusza na Goa. Spędzi-
liśmy razem dużo czasu. A jaki mam plan na Bollywood? To będzie abso-
lutna niespodzianka, ale gwarantuję, że wam się spodoba!

Dziękuję za rozmowę

Kontrakt 
z mistrzem
David Lucas to bardzo utalentowany kucharz z ogromnym 
doświadczeniem. Otwierał znane i popularne restauracje hinduskie 
w Nowym Jorku, Omanie. Pracował dla największych sieci hotelowych, 
prowadził nawet swój show kulinarny w dwóch stacjach telewizyjnych. 
Pięć lat temu gotował dla Mariusza Łuszczewskiego, szefa Exotic 
Restaurants, który zakochał się w jego daniach. Od tego czasu panowie 
utrzymywali ze sobą kontakt. W tym roku Davidowi kończy się kontrakt. 
Namówiony, zgodził się przylecieć na pięć lat do Polski i gotować 
dla klientów szczecińskiej restauracji Bollywood, która należy 
do sieci Exotic Restaurants.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

Anita Agnihotri, 
David Lucas i Mariusz 
Łuszczewski

Prezentacja
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O tym, jakie drinki podgrzeją zimową aurę i skruszą nawet naj-
twardsze lody w gorącym karnawale oraz jakie są ich spraw-
dzone sposoby na przeziębienie, opowiedzieli nam Cezary 
Zotka i Michał Łoziński, właściciele koktajlbaru 17 Schodów. 

Na zdrowie

Idealny medykament na przeziębienie powstał w  Stanach Zjednoczo-
nych w  2005 roku. Miód, cytryna, imbir. – Te trzy lekarstwa i  twarda, 
szkocka whisky to kojący lek na zimowe dolegliwości – mówi Cezary Zot-
ka. W czasach II Wojny Światowej, gdy amerykańscy producenci whiskey 
zamykali swoje destylarnie, zamieniając je na miejsca produkcji lekar-
stwa na front wojenny – penicyliny – trunek ten był niezwykle poszuki-
wany, ale niemożliwy do zdobycia. Sytuację tę wykorzystali potentaci 
„szkockiej”, którzy zaczęli eksportować swój specjał na rynek amery-
kański. Być w dobrym miejscu i w dobrym czasie to domena szkockiego 
przemysłu alkoholowego. Torfowa whisky z regionu Islay, która w połą-
czeniu z resztą składników swoim zapachem przypomina szpital, nawią-
zując do wytwarzanego przez amerykańskich producentów lekarstwa, 
wydaje się być tylko dodatkiem do tego sukcesu.

Mocne uderzenie

– Karta koktajli sezonowych, w tym przypadku na zimę, to prawdziwa 
uczta dla smakoszy wysokoprocentowych trunków, a autorskie koktajle 
to as w rękawie w „17” – mówi Michał Łoziński. Jednym z takich drinków 
jest Winter Smash. – Połączenie amerykańskiej whiskey, świeżych cy-
trusów, m.in. mandarynek, a  także suszonych limonek i  syropu klono-
wego, który zawiera solidną dawkę manganu, cynku, magnezu i wapnia, 
czyli minerałów niezbędnych do utrzymania formy podczas zimy, a to 
wszystko w koktajlowej formie – zdradza składniki trunku Cezary Zotka. 
Krople aromatycznych przypraw znad Amazonki prowadzą w świat upal-
nej Ameryki Południowej, której karnawał jest tak bliski. Emocje, które 
towarzyszą tej podróży smaków, są na wyciągnięcie ręki. To złoty środek 
na szalone połączenie między chłodnym wieczorem, a gorącym klima-
tem. W  koktajlbarze 17 Schodów to Ty decydujesz, w  jaki rejon globu 
chcesz się udać. Karnawał już się zaczął. Dołączysz?

Koktajl zimową porą
Gdy na dworze temperatura spada poniżej zera, rozgrzewamy się na wiele sposobów. Zmieniają się składniki, których używamy 
do przygotowania posiłków, ale także trunków, bo zimą mamy ochotę na zupełnie co innego, niż latem. 

Prezentacja
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/17schodowbar,  723 895 123,  17schodow.comul. Targ Rybny 1,  70-535 Szczecin,  Podzamcze
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B ardzo popularną metodą jest wyszczuplenie i wymodelowanie 
twarzy. Od kilku lat najnowocześniejszą i najbardziej efektyw-
ną, a  obecnie coraz bardziej popularną jest metoda lipolizy 
laserowej w połączeniu z  jednoczesnym kurczeniem włókien 

kolagenowych laserem Accusculpt w procedurze Aculift. 

Jest to wysoce specjalistyczna procedura, która wykorzystuje zaawan-
sowaną technologię laserową w  celu wyszczuplenia i  wymodelowania 
owalu twarzy. Zabieg polega na wprowadzeniu światłowodu pod skórę, 
a promieniowanie emitowane przez laser w bezkrwawy sposób rozbija 
błony komórek tłuszczowych co powoduje ich przekształcenie w emul-
sję. Ta z  kolei może zostać odessana lub ulega metabolizmowi w  dro-
dze naturalnych procesów samoistnego wchłonięcia przez organizm. 
Podczas zabiegu Acculift dochodzi również do podgrzania warstwy 
podskórnej skóry, pobudzając fi broblasty do produkcji nowych włókien 
kolagenowych w wyniku czego skóra ulega napięciu, co eliminuje efekt 
wiotkiej skóry. Dochodzi do przebudowy termicznej skóry i tkanki pod-
skórnej dzięki czemu uzyskujemy efekt liftingu.

Kolejną metodą, która może być  kontynuacją zabiegów lub procedurą 
zupełnie niezależną jest metoda transplantacji tłuszczu, kryjąca się rów-
nież pod nazwą lipotransfer lub lipofi lling. Jest to idealne rozwiązanie dla 
osób, które  podczas jednego zabiegu chciałyby pozbyć się tkanki tłusz-
czowej z obszarów, gdzie występuje ona w nadmiarze oraz wykorzysta-
nie jej tam gdzie są ubytki tkankowe. Pierwszym etapem jest wykonanie 

mikroliposukcji, a  następnie odpowiednie przygotowanie pobranego 
materiału do procesu implantacji. Advive - nowatorska metoda separacji 
tkanki tłuszczowej wykorzystująca zaawansowaną technologię elimina-
cji starych niepełnowartościowych komórek oraz uszkodzonych tkanek. 
Rezultatem uzyskanego materiału jest „eliksir” bogaty w najmłodsze ży-
wotne komórki tłuszczowe oraz bezcenne komórki macierzyste. Młode 
przeszczepione komórki bez problemu ulegają ponownemu unaczynie-
niu i  zaczynają funkcjonować. Na świecie lipofi ling popularny jest za-
równo wśród kobiet i mężczyzn. Zabieg dedykowany jest dla wszystkich 
osób, którym z  upływem czasu niezbędne jest uzupełnienie ubytków 
tkankowych, czyli wypełnienie fałd i zmarszczek, a także do rewitalizacji 
i stymulacji komórek. Uzyskujemy naturalny efekt wypełnienia i odmło-
dzenia, który utrzymuje się przez wiele lat w formie niemal niezmienio-
nej. Od kilku lat nowością jest tzw. nanofi ling służący rewitalizacji skóry 
twarzy, szyi i dekoltu w formie bardzo płytkich wypełnień lub w formie 
mezoterapii.  Podkreślić należy, iż jest  to bardzo skuteczna  i bezpieczna 
metoda, jednak wymagająca dużego doświadczenia, a także odpowied-
nich i ściśle określonych warunków w jakich może być wykonywana.

Moda na młody wygląd dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Nadeszły czasy, w których kluczową rolę odgrywa wygląd zewnętrzny. Cel pozostaje 
wciąż ten sam, zmianie ulegają  jedynie metody, które ze względu na rozwój są coraz skuteczniejsze i mniej inwazyjne.

Naturalność 
zawsze w modzie

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
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P omidory uprawiane są już od ośmiu tysięcy lat. Pochodzą 
z  Ameryki Południowej a  ich podróż po świecie zaczęła się 
na przełomie XV i XVI wieku wraz z wielkimi odkryciami geo-
graficznymi. Początkowo w Europie uprawiano je jako rośliny 

ozdobne. Dopiero z czasem przekonano się o ich walorach smakowych. 
We Włoszech pomidory nazywane były zwyczajowo pomi d’oro, czy-
li „złote jabłka”. Zapożyczone od Włochów słowo „pomidor” zaczęło 
w polszczyźnie funkcjonować dopiero w XIX wieku – wcześniej używano 
raczej określeń „jabłka miłości” czy „złote jabłka”. 

Znane nam pomidory należą do gatunku pomidor zwyczajny (Lycoper-
sicon esculentum Mill.), w  ramach którego stworzono wiele odmian. 
Znane są pomidory czereśniowe, o  niewielkich owocach, które mogą 
być czerwone lub żółte. Uprawiane są również odmiany średnioowoco-
we i wielkoowocowe (w tym charakterystyczne „bawole serca”). Z kolei 
owoce odmian Lima są idealne na przetwory.

Soczyste i zdrowe

Pomidory należą do soczystych warzyw – ponad dziewięćdziesiąt pro-
cent ich masy stanowi woda. Są jednymi z najczęściej zjadanych świe-
żych warzyw . Europejczycy zjadają tylko więcej cebuli, sałaty i ziemnia-
ków. Przetwory pomidorowe (sosy, soki, ketchupy, suszone pomidory) 
są za to najpopularniejszymi przetworami warzywnymi. W Stanach Zjed-
noczonych osiemdziesiąt procent spożywanych karotenoidów (natural-
nych barwników roślinnych o  właściwościach antyoksydacyjnych) po-
chodzi właśnie z pomidorów.

Te czerwone warzywa są źródłem potasu, kwasu foliowego, witamin A, 
E i tych z grupy B (B1, B2, B6). Oprócz nich pomidory zawierają fosfor, ma-
gnez, wapń i śladowe ilości nikotyny. 

Przede wszystkim jednak pomidory są bogate w  likopen – naturalny 
barwnik roślinny z dużym potencjałem przeciwutleniającym. 

Likopen

Należący do karotenoidów likopen nadaje pomidorom ich czerwoną 
barwę. Udowodniono, że jest dwukrotnie skuteczniejszy w  usuwaniu 

wolnych rodników niż inne związki należące do karotenoidów. Co cie-
kawe – świeże pomidory są gorszym źródłem likopenu niż pomidorowe 
przetwory. Wchłanianie likopenu wzrasta szczególnie wraz z  obróbką 
termiczną w  wysokiej temperaturze w  obecności tłuszczy. Sztuczna 
suplementacja likopenem nie przynosi spodziewanych efektów – oso-
by, które przyjmowały ten związek w suplementach diety miały niższe 
stężenie likopenu we krwi niż uczestnicy badania przyjmujący likopen 
w formie „pomidorowej”.

Pomidory i  ich przetwory polecane są szczególnie mężczyznom. Udo-
wodniono, że u  panów jedzący pomidory zmniejsza się o  26 procent 
prawdopodobieństwo zachorowania na raka prostaty w porównaniu do 
mężczyzn stroniących od tych czerwonych warzyw. Przypuszcza się, że 
likopen jako silny przeciwutleniacz zahamowuje proliferację komórek 
nowotworowych – być może przeciwdziała też rozwojowi innych nowo-
tworów, jednak wciąż na ten temat jest zbyt mało danych.

Inne badania nad likopenem dotyczą jego wpływu na układ sercowo-na-
czyniowy. Udowodniono, że u  mężczyzn wzrost stężenia likopenu we 
krwi może być powiązany z niższą grubością błony wewnętrznej naczyń 
krwionośnych, mniejszym ryzykiem rozwoju miażdżycy i  innych cho-
rób układu krwionośnego. W  badaniach z  udziałem kobiet wykazano, 
że przyjmowanie przynajmniej siedmiu porcji pomidorów w  tygodniu 
zmniejsza ryzyko pojawienia się chorób sercowo-naczyniowych o 30 pro-
cent względem kobiet, które zjadają średnio półtorej porcji pomidorów 
tygodniowo. Lubiące pomidory panie były też szczuplejsze niż stroniące 
od pomidorów koleżanki.      

Szczególnie zdrowe, bo bogate w likopen, są suszone pomidory. Oprócz 
likopenu, zawierają one więcej cynku, potasu i magnezu niż świeże po-
midory. Są szczególnie polecane w zalewie z oliwy z oliwek, która znana 
jest jako „dobry” tłuszcz. 

Niewiele osób wie, że pomidory, a szczególnie niektóre ich 
przetwory są źródłem rzadkich składników odżywczych – 
w tym o udowodnionym działaniu przeciwnowotworowym.

Pomidory 
na nowotwory!

Autor: Anna Różańska
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C hcemy pięknie i powoli się starzeć. Jak to osiągnąć?
Przede wszystkim ważna jest profi laktyka. Im szybciej młode 
osoby zaczną profesjonalnie dbać o skórę z pomocą lekarza 
medycyny estetycznej, tym dłużej będą się cieszyć młodym 

i świeżym wyglądem. Mam wiele pacjentek, które dzięki temu wyglądają 
znacznie młodziej niż ich rówieśniczki. Jest to efekt zróżnicowanych te-
rapii, które ustalam indywidualnie, w zależności od kondycji skóry i za-
awansowania procesu starzenia. Pierwszą oznaką upływającego czasu, 
którą możemy zaobserwować, są pojawiające się zmarszczki i  utrata 
jędrności skóry. Przyczyny należy szukać w coraz mniejszej ilości kwa-
su hialuronowego w skórze, odpowiadającego za jej nawilżenie i spręży-
stość. Przyjmuje się, że po 25 roku życia spada zawartość tej substancji 
w skórze, dlatego sięgamy po wypełniacze.

Jakie efekty dają wypełniacze?
Wypełniacze, czyli kwas hialuronowy w ampułce, pozwalają uzupełnić 
powstające z  wiekiem ubytki tej substancji. Ich rola jest różna – po-
cząwszy od nawilżenia i kondycjonowania skóry, poprzez wygładzenie 
bruzd i zmarszczek, na zabiegach wolumetrycznych kończąc. Doskonale 
sprawdzają się w  podkreślaniu policzków czy modelowaniu ust. W  rę-
kach specjalisty potrafi ą czynić cuda: przywracają utracone proporcje 
w sposób naturalny i bezpieczny zarazem.

Czym się Pani kieruje, dokonując wyboru wypełniaczy?
Na rynku jest wiele preparatów, natomiast w moim gabinecie stawiam 
na przewidywalność efektów i bezpieczeństwo pacjenta. Od lat pracu-
ję na gamie produktów Restylane, które mają potwierdzone klinicznie 
bezpieczeństwo stosowania oraz zapewniają długotrwałą skuteczność 
terapii. Dla moich pacjentów wybieram tylko produkty najwyższej jako-
ści – chodzi przecież nie tylko o urodę, ale również i o zdrowie.

Dziękujemy za rozmowę. 

Młodość jest w cenie. Chcemy atrakcyjnie wyglądać i dobrze się czuć. Sprzymierzeńcem w osiąganiu tego celu stała się medycyna estetyczna, która 
potrafi  nie tylko opóźnić, ale nawet zatrzymać wskazówki zegara. O to, z jakich zabiegów skorzystać, pytamy dr Magdalenę Pastuszak-Gabinowską, 
właścicielkę Royal Clinic w Szczecinie.

Naturalne 
odmłodzenie

Royal Clinic 
Szczecin, al. Wojska Polskiego 2/U3
tel.: 48 660 767 747 lub 91 48 88 050

e-mail: recepcja@royalclinic.eu
www.royalclinic.eu

www.facebook.com/royalclinicszczecin

Foto: Materiały prasowe

dr Magdalena Pastuszak
certyfi kowany lekarz 

medycyny estetycznej
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L udzie wciąż są niezadowoleni ze swojego wyglądu, nie-
ustannie chcą coś w  sobie zmieniać. Czy słyszy Pan takie 
argumenty w swoim gabinecie?
Nikt chyba nie ma już dziś wątpliwości, że żyjemy w świecie, 

w  którym wygląd zewnętrzny odgrywa wielką rolę, zarówno w  życiu 
zawodowym, jak i prywatnym. Kult ciała jest wszechobecny. Być może 
panie są mniej odporne na sugestię i manipulację niż panowie, ale przy-
znam szczerze, że nie znam ani jednej kobiety, która nie chce, lub nie 
chciałaby zmienić czegoś w swoim wyglądzie i która nie cieszyłaby się 
z  ubytku kilku zbędnych kilogramów. W  pewnym okresie życia, to jak 
wygląda twarz jest dla nas bardzo istotne. Gdy jesteśmy młodzi mamy 
trochę inne priorytety. Młode kobiety większą wagę przypisują sylwet-
ce, czy kształtnym piersiom. Ale w późniejszym okresie życia zaczynamy 
baczną uwagę zwracać na wygląd twarzy, która jest wizytówką naszego 
samopoczucia, kondycji psychicznej i fizycznej.

Czy to prawda, że po tym zabiegu wyraźnie młodniejemy?
Do operacji odmładzających wygląd twarzy w  szczególności należą 
częściowy i pełny lift twarzy i szyi, plastyka powiek górnych i dolnych, 
plastyka czoła i brwi, zabiegi z użyciem specjalnych nici i technik endo-
skopowych. Często okazuje się jednak, że w celu uzyskania pożądanego 
efektu wystarczy np. przeprowadzenie operacji korekty powiek. Twarz 
wygląda zdecydowanie młodziej, zyskuje lepszy, „świeży”, bardziej 
atrakcyjny wygląd. 

Czy jest też to także hollywoodzka moda, dzięki której nasze oczy 
sprawiają wrażenie większych i bardziej okrągłych?
Tak – oczy wydają się większe, bardziej „wypoczęte” możemy także 
nadać i im lekko migdałowy kształt. Blepharoplastyka (plastyka powiek) 
może zmniejszyć opadające powieki, zmienić lub przywrócić kształt 
konturu powiek. W  niektórych przypadkach, może także skorygować 
poważne opadanie górnych powiek, które mogą blokować pole widzenia 
i zmniejszać zakres pola widzenia. W przypadku powiek dolnych - Jest to 
zupełnie nowa filozofia operacji często podokostnowa plastyka powiek 
z zastosowaniem transpozycji tłuszczowej i modelowanie mięśni przesz-
czepami tkanki tłuszczowej i wypełniaczami czy zmiana ustawienia kąta 
zewnętrznego oka.

W jakim wieku możemy poddać się temu zabiegowi?
Wiek nie jest tu wyznacznikiem – często bardzo młode osoby poddają 
się temu zabiegowi, gdyż to co dostajemy w  „spadku” po naszych ro-
dzicach jest niezależne od upływu czasu czy zewnętrznych warunków.

Dużo się słyszy ostatnio o laserach korygujących opadające powie-
ki. Czy jest to alternatywa dla skalpela?
Oczywiście – jest to alternatywa, tak jak wiele innych nowoczesnych, cu-
downie działających urządzeń, których mnogość zalewa rynek medycyny 
estetycznej. Musimy jednak pamiętać, że jest to nic innego, jak działanie 
wysoką lub niską temperaturą na skórę, a to ona powoduje następstwa 
w postaci blizn pooparzeniowych – ich skutki mogą być niestety nieod-
wracalne. Mogą na przykład powstać przebarwienia, czy blizny z przykur-
czem, jeżeli zabieg zostanie wykonany nieumiejętnie, a skuteczna moż-
liwość korekcji operacyjnej po tego rodzaju powikłaniach jest znacznie 
ograniczona ze względu na trwałe uszkodzenia skóry powiek.

Kto chętniej poddaje się liftingowi powiek kobiety czy mężczyźni?
Standardem prasowym stały się porady dla kobiet i mężczyzn, jak dbać 
o  swoje zdrowie, urodę i  kondycję fizyczną. Zauważa się wzrost zain-

teresowania u panów zabiegami z zakresu chirurgii plastycznej i medy-
cyny estetycznej. Dużą grupę pacjentów stanowią mężczyźni, którzy 
zainteresowani są poprawą wyglądu sylwetki i twarzy. Zabiegi, które są 
najczęściej przeprowadzane u  mężczyzn to: liposukcja, lifting twarzy, 
plastyka nosa, uszu i powiek. Coraz chętniej panowie poddają się rów-
nież zabiegom z zakresu medycyny estetycznej, takich jak np. regeneris 
(osocze bogatopłytkowe) czy toksyna botulinowa.

Czy plastyka powiek przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym, 
wymaga hospitalizacji? No i ważna sprawa dla Pań. Jak długo musi-
my „ukrywać” się w domu po zabiegu?
Cięcie przeprowadza się na górnej powiece, w naturalnym fałdzie skóry. 
Nadmiar skóry i tkanki tłuszczowej są usuwane wraz z cienkim paskiem 
mięśnia. Nacięcie jest zamykane jedną warstwą bardzo cienkich szwów 
zdejmowanych po 5 dniach, a blizny zwykle ukrywa się w naturalnym fał-
dzie górnych powiek. Aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo pacjenta, 
zabieg plastyki powiek przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym dożyl-
nym i miejscowym w warunkach sali operacyjnej, przy udziale zespołu 
anestezjologicznego i  chirurgicznego.  Czas trwania zabiegu od 30-40 
minut, wymagany pobyt w  AMC Art Medical Center po zabiegu, to 1 
doba. Pacjent powraca do pracy i codziennego życia, po upływie około 
1 - 2 tygodni. Pełny efekt widoczny jest po upływie około miesiąca czasu. 

Zdrowie i uroda

Zmęczenie, stres, upływ czasu, praca przed monitorem komputera. Wiele czynników negatywnie wpływa na nasze oczy. A przecież to największa 
ozdoba twarzy. Można temu zaradzić decydując się na chirurgiczny lifting powiek. O zaletach tego zabiegu opowiedział dr Artur Śliwiński z AMC Art 
Medical Center.

Błysk w oku

Rozmawiała: Izabela Magiera / Foto: Miguel Gaudencio
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Z abieg polega na wprowadzeniu śródskórnie lub podskórnie 
dawki czystego medycznego dwutlenku węgla – tłumaczą ko-
smetolodzy z Centrum Zdrowia i Urody Odnowa. – Podczas 
podawania dwutlenku stosuje się cienką igłę, którą ustawia 

się pod określonym kątem. CO2 powoduje silne rozszerzenie drobnych 
naczyń krwionośnych, przez co zwiększa się przepływ krwi, tlenu 
i składników odżywczych w obszarze zabiegowym. Dzięki temu nastę-
puje naturalna regeneracja skóry oraz tworzą się nowe naczynia krwio-
nośne. Dwutlenek węgla powoduje zerwanie połączeń między warstwa-
mi skóry. Powstały stan zapalny powoduje pobudzenie fi broblastów do 
produkcji kolagenu i elastyny.

Chociaż opis zabiegu brzmi dość poważnie nie jest on ani specjalnie in-
wazyjny, nie jest również bolesny. Świetnie się także sprawdza w reduk-
cji tkanki tłuszczowej przez uszkodzenia komórek tłuszczowych, które 
później pod wpływem różnych procesów są wydalane z organizmu. 

– Karboksyterapię wykonuje się w serii co najmniej pięciu powtórzeń co 
5-7 dni, raz w tygodniu, oczywiście w zależności od problemu – zaleca-
ją specjalistki z Odnowy. – To małoinwazyjny, bezpieczny zabieg, gdyż 
po jego zakończeniu pacjent może wrócić do normalnych czynności. Po 
zabiegu może wystąpić zaczerwienienie skóry oraz lekkie uwypuklenie, 
które szybko przemija. Nie należy tylko moczyć, rozcierać ani uciskać 

miejsc poddanych zabiegowi, nie można korzystać z basenu i sauny. Nie 
wolno też pić alkoholu, za to jak najbardziej duże ilości wody.

Cellulit, korekcja blizn i rozstępów, walka z łysieniem, wzmacnianie cebu-
lek włosów, cienie, obrzęki pod oczami i w końcu redukcja zmarszczek. 

Karboksyterapia uznawana jest za przełom w  medycynie estetycznej, 
bo dzięki niej można w  szybki i  nieinwazyjny sposób usunąć wszelkie 
niedoskonałości ciała i osiągnąć wymarzoną sylwetkę.

Piękno i zdrowie OD NOWA

Cudowny 
dwutlenek węgla
Karboksyterapia zanim zaczęła służyć w  usługach medycyny estetycznej stosowana była głównie w  celach leczniczych, np. w  przypadku 
silnej przewlekłej niewydolności żylnej, zaburzeń krążenia, a także łuszczycy. Okazało się, że jest bardzo skuteczną kuracją redukującą cellulit, 
niezawodną w zmniejszaniu rozstępów, cieni pod oczami, spłycaniu zmarszczek i redukcji podwójnego podbródka i co najciekawsze alternatywą 
dla liposukcji i botoksu. 

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 40 
Galeria Nowy Turzyn, I piętro, lokal 2.F.17

tel.: 91 383 32 06, kom: 530 888 004 
recepcja@odnowaturzyn.pl, www.odnowaturzyn.pl

Prezentacja
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F itsutra to połączenie fi tnessu z kamasutrą. „Fit“ oznacza wy-
soką sprawność, zdrowy wygląd i  dobre nawyki. Kamasutra 
dotyczy bardziej intymnej sfery naszego życia, w której bycie 
„fi t” ma bardzo duże znaczenie. Owiana tajemniczością fi tsutra 

określa umiejętność czerpania przyjemności ze swojej seksualności. 
Trudno jednak sprostać choćby najdrobniejszym zachciankom własnym 
czy partnera, jeśli spędzamy godziny w biurze, na kanapie czy też przed 
telewizorem. Korzystając z naszego poradnika zdjęciowego sprawdzicie, 
jak proste i przyjemne mogą być ćwiczenia w parach, podnoszące siłę 
waszego ciała, ale także poprawiające samopoczucie, witalność, humor 
i  libido. Poniższe propozycje usprawnią możliwości seksualne poprzez 
uelastycznienie i wzmocnienie mięśni głębokich – posturalnych, stabili-
zacyjnych (pozwalających utrzymać równowagę, ograniczając zmęcze-
nie) oraz globalnych – mobilnych, umożliwiając nie tylko wykonanie ćwi-

czeń, ale i zwiększenie ich intensywności, co sprawi, iż w decydującym 
momencie staniecie na wysokości zadania! 

W sesji gościnnie wystąpił zespół Acroart w składzie Anna i Łukasz Misz-
tela, fi naliści 7 edycji programu „Mam Talent”.

Już dzisiaj zarezerwuj miejsce na warsztatach, 
pisząc na adres e-mail: lukasz@plewnia.pl. 

Więcej na stronie na www.plewniablog.pl lub facebookPlewniaTeam.

Autorzy: Agata i Łukasz Plewnia / Foto: Łukasz Misztela

Ćwicz i kochaj!
Z pojęciem „fi t” zetknął się prawie każdy, a i kamasutra nie jest nam obca. Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy dla Was nowy, pobudzający 
zmysły i tajemniczy produkt – Fitsutrę. 

PrezentacjaJak ćwiczyć

Co można osiągnąć
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Szczecin, ul. Jagiellońska 23/10
od Bol. Śmiałego, 
tel. 91 4840 240, 504 045 256
 www.verabella.pl
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje

Rewolucja 
w modelowaniu sylwetki

ICOONE® laser to certy�kowane medycznie, rewolucyjne urządzenie do modelowania, wyszczuplania 
i ujędrniania sylwetki. To połączenie masażu podciśnieniowego (900 mbaar), lasera (915 mm), światła LED 
(650 mm). Zastosowanie powyższych parametrów w różnych kombinacjach pozwala na wielowymiarowe 
i precyzyjne działanie na tkankę łączną bez rozciągania skóry.

ICOONE® laser jest 
jedynym urządzeniem 
medycznym, które oferuje 
zabiegi dla wszystkich 
pacjentów, kobiet jak i 
mężczyzn (bez względu 
na wiek oraz rodzaj skóry).

Zastosowanie:
kosmetyczne
- redukcja tkanki tłuszczowej
- działanie ujędrniające
- działanie energetyzujące bądź relaksacyjne
- poprawa jędrności skóry twarzy 
  (redukcja obrzęków, spłycenie zmarszczek, 
  poprawa owalu twarzy)
- poprawa jędrności skóry biustu
 
medyczne
- okres rekonwalescencji po zabiegu 
  (np. liposukcja, kontuzje)
- poprawa wydolności układu krwionośnego 
  i limfatycznego, redukcja obrzęków 
  (np. po mastektomii)
- ujędrniające (np. po porodzie)
- redukcja rozstępów (nowe i stare)
- działanie przeciwbólowe (zespoły bólowe, 
  zapalenie ścięgien)
- działanie rozluźniające (przykurcze)
- mobilizacja, stymulacja, zmiękczenie blizn 
  (stare, świeże oraz z szwami)
- poprawa czucia powierzchownego w jego 
  zaburzeniach (udary, SM, stopa cukrzycowa)

Anna Klaus - właścicielka Studio Verabella, 
linergistka od 2003 r, trener makijażu 
permanentnego. Studio oferuje również 
zabiegi z zakresu medycyny estetycznej 
oraz pielęgnacji twarzy i ciała.

LASER - nie jest używany w głowicach, 
którymi masujemy twarz
ŚWIATŁO LED - stosujemy przy zabiegach 
wygładzających skórę. Światło LED stymuluje 
produkcję �broblastów i kolagenu
LASER DIODOWY w Icoone - rozkłada 
komórki tłuszczowe i przyśpiesza metabolizm

Agnieszka Tomczak, �zjoterapeuta, certy�kowany 
terapeuta Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej

Spraw radość bliskiej osobie. Podaruj voucher na dowolną kwotę   ,



dentallica 

Szczecin, ul. Mickiewicza 48/U1, tel. 91 831 49 99, kom. 602 35 69 80, www.stomatologia-mikroskopowa.com.pl 

pracownia stomatologii mikroskopowej

gabinet rekomendowany przez 
Polskie Towarzystwo Endodontyczne



dentallica 

Szczecin, ul. Mickiewicza 48/U1, tel. 91 831 49 99, kom. 602 35 69 80, www.stomatologia-mikroskopowa.com.pl 

pracownia stomatologii mikroskopowej

gabinet rekomendowany przez 
Polskie Towarzystwo Endodontyczne

reklama

L ipoLife wprowadziłam do Polski latem zeszłego roku wyko-
nując pierwsze zabiegi w  kraju – mówi dr Ilona Osadowska. 
– Obecnie zabiegi te są dostępne we wszystkich naszych klini-
kach – w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie.

Kobiety zgłaszające się do lekarza szukają sposobu na szybką, efektyw-
ną i bezpieczną poprawę wyglądu. Nie chcą cierpieć, a najlepiej by tera-
pia była bezbolesna, bezpieczna, bez ryzyka, powikłań i krótkim czasie 
rekonwalescencji. – LipoLife oferuje możliwość wykonania dużej i efek-
tywnej liposukcji przy minimalnym urazie, z  ładnym efektem estetycz-
nym z jednoczesną poprawą kondycji skóry oraz możliwością wykonania 
przeszczepu np. w piersi – tłumaczy dr Osadowska. – W trakcie zabiegu 
laserem naświetlamy skórę od wewnątrz stymulując ją, co powoduje jej 
odnowę oraz obkurczenie. Ponieważ zabieg jest bardzo delikatny i nie-
mal bezkrwawy, nie wymaga znieczulenia ogólnego. Po zabiegu pacjenci 
wracają do domu, a do pracy mogą wrócić w ciągu 3-5 dni. 

LipoLife 3G to technologia, która pozwala sięgnąć po swoje idealne pro-
porcje, dzięki redukcji tkanki tłuszczowej za pomocą liposukcji, ujędrnie-
niu skóry poddawanej zabiegowi oraz dająca możliwość przeszczepienia 

tkanki tłuszczowej w wybrany obszar i to podczas jednego zabiegu. Bez-
apelacyjnie jest to rewolucja w dziedzinie poprawiania urody. – Klasycz-
na liposukcja jest zabiegiem związanym z  utratą znacznej ilości krwi, 
dlatego wykonanie rozległych zabiegów wiąże się z  ograniczeniami. 
Przy dużej korekcji powstaje problem nadmiaru wiszącej skory, który 
klasycznie często wymagał wycięcia, łączącego się ze znieczuleniem 
ogólnym oraz ryzykiem powstania widocznej blizny. Zabieg wymagał 
także kilkutygodniowej rekonwalescencji. Istotne ryzyko związane było 
także z zatorowością wyjaśnia dr Osadowska. – Nowa metoda pozwala 
tego uniknąć.

Dynamiczny rozwój medycyny otwiera nowe możliwości terapeutycz-
ne. Coraz dokładniej odkrywamy procesy odpowiedzialne za funkcjo-
nowanie oraz starzenie organizmu. W  zakresie estetyki – coraz czę-
ściej potrafimy im zaradzić. – Obecnie najbardziej naturalne efekty 
osiągamy wykorzystując procesy biostymulacji. To, co pochodzi z na-
tury okazuje się po raz kolejny najlepsze. LipoLife 3G pozwala spełnić 
najskrytsze marzenia o idealnej figurze. Pozbyć się nadmiernych kilo-
gramów i przenieść je w inne miejsce? Teraz to możliwe – zapewnia dr 
Ilona Osadowska.

Idealne 
kształty
Żyjemy dłużej, jesteśmy aktywne zawodowo i towarzysko, chcemy być 
piękne i atrakcyjne także w wieku dojrzałym. Najnowszym osiągnięciem 
w dziedzinie medycyny estetycznej, który może pomóc w zbliżeniu się 
do upragnionego ideału jest innowacyjna liposukcja – LipoLife 3G. 

fot Miguel Gaudencio 



Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej, 
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi

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

Zdrowie i uroda

Co roku po okresie zimowym, a  zwłaszcza po świętach mam pro-
blem żeby dojść do wymarzonej letniej sylwetki. Przeważnie dopie-
ro pod koniec lata zaczynam czuć się dobrze we własnej skórze. Co 
mogę zrobić żeby pobudzić organizm i osiągnąć szybciej zadawala-
jące efekty?

Pani problem jest powszechnie znany prawie każdemu z nas. Fizjologia, 
brak ruchu oraz warunki klimatyczne sprzyjają nagromadzaniu przez 
organizm tkanki tłuszczowej w  porze jesienno-zimowej. Wybrała Pani 
bardzo dobry moment aby zacząć pracę nad sylwetką i uzyskać satys-
fakcjonujący wygląd do sezonu wakacyjnego. Rozsądnym posunięciem 
w  przypadku doboru diety jest wykonanie badania genetycznego na 
podstawie którego możliwe będzie sprecyzowanie, które z  głównych 
grup produktów żywieniowych wpływają na zwiększenie obwodów cia-
ła. Podstawą każdego postępowania powinna być odpowiednia analiza 
i  zindywidualizowany program terapii. Może to być próżniowy masaż 
podciśnieniowy, którego funkcją jest drenaż limfatyczny, redukcja cel-
lulitu oraz modelowanie sylwetki. Karboksyterapia oparta na terapeu-
tycznym działaniu dwutlenku węgla (przyspiesza metabolizm, poprawia 
mikrokrążenie, redukuję tkankę tłuszczową). Wyjątkowo efektywnym  
rodzajem terapii są urządzenia emitujące „zimne” fale ultradźwięko-
we zapewniające szybszą lipolizę, redukcję obwodu oraz „ciepłe” fale 
ultradźwiękowe dodatkowo wpływające na napięcie skóry. Obie te tech-
nologie można połączyć z falą radiową dla pogłębienia efektu działania 
ultradźwięków. Wszystko to rewelacyjnie współdziała z regularnym wy-
siłkiem fizycznym. Ponadto wiele z tych zabiegów można łączyć ze sobą 
uzyskując jeszcze lepsze i szybsze efekty niż w monoterapii.

Drogi ekspercie, już od jakiegoś czasu korzystam z zabiegów medy-
cyny estetycznej. Do tej pory jednak zawsze skupiałam się na twa-
rzy. Teraz niestety widzę, że również moje dłonie wymagają większej 
pielęgnacji, aniżeli krem. Zaczynają zdradzać mój wiek, czy mogę ja-
koś temu zapobiec i opóźnić procesy starzenia się moich dłoni?

Dłonie są bardziej narażone na przyspieszone starzenie się niż pozostałe 
partie ciała. Wynika to z ich  narażenia na czynniki środowiska zewnętrz-
nego oraz ze specyficznej budowy skóry i tkanki podskórnej. Oczywiście 
możemy temu zapobiegać i ważna jest odpowiednia pielęgnacja. Najbar-
dziej skuteczne będzie skorzystanie z zabiegów medycyny estetycznej, 
ponieważ dzięki temu możemy nie tylko powstrzymać pojawianie się 
znaków upływającego czasu, ale nawet je cofnąć. Skutecznie na dłonie 
możemy wykonywać zabiegi rewitalizujące, np. mezoterapię mikroigło-
wą lub iniekcyjną. Zabieg polega na nakłuwaniu skóry dłoni i dostarcza-
niu substancji odżywczych. Zabieg może Pani wykonywać systematycz-
nie, za każdym razem, kiedy wykonuje Pani np. zabiegi na twarz. Jeśli 
na dłoniach pojawiają się zmiany barwnikowe, a mogą pojawiać się już 
w stosunkowo młodym wieku, np. w trakcie ciąży, w wyniku działania 
promieni, UV można wykonywać peelingi chemiczne lub zabiegi lasero-
we. Laserowe działanie da nam efekt nie tylko rozjaśniania przebarwień, 
ale również fotoodmłodzenia skóry dłoni. Zabieg ma na celu poprawę 
napięcia oraz rozjaśnienia skóry, likwidację przebarwień, piegów – uzy-
skanie efektu młodszej skóry. Najczęściej wykonuje się kilka zabiegów, 
aby utrwalić uzyskane rezultaty.
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SKUTECZNY WYNAJEM Z ZAUFANYM PARTNEREM:
TUI Ferienhaus to niemiecki specjalista od wynajmu domów letniskowych 
należący do międzynarodowej TUI Group

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM  
REGIONALNYM PRZEDSTAWICIELEM: 
Barbara Zukowska-Konopka 
Mobil: 510 247 906 
E-Mail: konopka.wr@wp.pl

 niemiecki rynek
 maksymalne obłożenie
 największa sieć sprzedaży
 kompleksowa obsługa rezerwacji 
	płatność przed przyjazdem gości

Położnicze
Ginekologiczne
Jamy brzusznej

Tarczycy
Piersi

MonaLisa Touch
Rehabilitacja po porodzie

Menopauza
Leczenie nietrzymiania moczu

Estetyczna korekcja intymnych narządów zewnętrznych

Badania profilaktyczne
Antykoncepcja

Choroby kobiece
Diagnostyka piersi

Niepłodność

Planowanie ciąży
Ciąża fizjologiczna

Ciąża bliźniacza
Opieka poporodowa

Ultrasonografia położnicza 3D i 4D
KTG płodu

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA dr n. med. Piotr Hajdasz 
występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., wydaje Formularz 
Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu na zakup towarów 
i usług oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. O szczegóły 
pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl
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Z pasją do podłóg
Batna od piętnastu lat doradza klientom w wyborze wykładzin, ważnym 
elemencie wystroju wnętrz. Po podłogach szczecińskiej firmy przecha-
dzają się między innymi pracownicy dużych korporacji, pacjenci i leka-
rze zachodniopomorskich szpitali i prywatnych gabinetów lekarskich, 
goście hotelowi i restauracyjni oraz dzieci i młodzież szkół i uczelni.

 – Od 15 lat doradzamy naszym klientom w  wyborze ekskluzywnych 
i specjalistycznych podłóg zarówno do obiektów użyteczności publicz-
nej jak i do prywatnych przestrzeni  – mówi Sylwia Siudej, właścicielka 
firmy. – Wierzymy, iż wykładziny podkreślają przestrzenie, wyciszają 
lub wprowadzają energię, dodają im odpowiedniego nastroju  i powo-
dują, że ludzie chętniej w  nich przebywają. Batna w  ofercie posiada 
wykładziny dywanowe, PVC, ekskluzywne winylowe, kauczukowe oraz 
z  atestem morskim. Do tego gwarantuje montaż według najnowszej 
technologii oraz logistyczny nadzór nad całością przedsięwzięcia. – 
Dziś podłogi dają niespotykane dotychczas możliwości aranżacji nowo-
czesnych lub ponadczasowych, ekstrawaganckich lub klasycznych, ale 
zawsze wyjątkowych wnętrz – zachwala Sylwia Siudej. – Kształt i kolor 
pozwala wykreować przestrzeń zgodną z filozofią firmy, charakterem 
pracy i  rodzajem powiązań między poszczególnymi działami. Zaufali 
nam przedsiębiorcy i inwestorzy, którzy oczekiwali zarówno indywidu-
alnego charakteru podłogi jak i specjalistycznych rozwiązań. Zaprasza-
my Państwa do naszego biura na Podzamczu gdzie stworzyliśmy miej-
sce umożliwiające pracę nad doborem materiałów.
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Roman Hałaburda i  Kamil Borczyk, studenci z  Akademii Morskiej 
w Szczecinie, opracowali trójwymiarowe modele ruin Wieży Quistorpa, 
Pomnika Czynu Polaków oraz fontanny na placu Orła Białego. Zapowia-
dają, że niebawem przedstawią trójwymiarową Bramę Portową.  

– Zaczęliśmy opracowywać modele trójwymiarowe zabytków, bo chcie-
liśmy poszerzyć zdobytą wiedzę, którą nabyliśmy podczas studiów –
opowiadają Roman Hałaburda i Kamil Borczyk. – Po prezentacji każdego 
kolejnego modelu zaskakiwał nas ogólny pozytywny odbiór oraz zacie-
kawienie projektem. Wreszcie zdecydowaliśmy, że modele 3D to coś, 
czym chcielibyśmy zajmować się po zakończeniu nauki – dodają zgodnie.
Obecnie możemy podziwiać trójwymiarowe modele ruin wieży Quistor-
pa, Pomnika Czynu Polaków czy fontanny na Placu Orła Białego. Projek-
ty można zobaczyć na facebookowym profilu 3D Service oraz na portalu 
sketchfab.com. W  przygotowaniu jest obecnie 10 innych opracowań 
zabytków, nie tylko ze Szczecina. – W każdym przypadku zabytek foto-
grafowany jest z powietrza przez drona, który zdjęcia robi pod różnym 
kątem. Następnie przetwarzamy je za pomocą specjalnego oprogramo-
wania i  tak uzyskujemy modele 3D. Przy Wieży Quistorpa, by uzyskać 
jak największą liczbę szczegółów, wykonaliśmy ponad 1000 fotografii. 
Ich przetworzenie zajęło komputerowi 125 godzin. W najbliższym czasie 
twórcy projektów zaprezentują m.in. opracowanie Bramy Portowej oraz 
XIX-wiecznego wiatraka holenderskiego, który mieści się na Cmentarzu 
Centralnym w Szczecinie. 

kus



Biznes

P odjęcie nowego działania – pierwsza wizyta na siłowni czy 
pierwsza lekcja nowego języka – z  reguły sprawia ogromną 
przyjemność. To całkowicie naturalne odczucie. Ta wstępna 
przyjemność generuje potrzebę kontynuacji, więc dlaczego 

rezygnować z czegoś, co sprawia frajdę? Wypowiedzenie paru zrozumia-
łych zdań po hiszpańsku czy duńsku daje zastrzyk pozytywnej energii 
i sprawia, że chcesz więcej. No właśnie, tyle że do tego potrzeba twojego 
wkładu i zaangażowania.

Aby utrzymać pozytywne odczucia i  sprawić, by poruszone właśnie 
mięśnie radziły sobie z nowymi zadaniami coraz lepiej i zużywały mniej 
energii, wypada nadać tym działaniom cech systematyczności. Dzięki 
powtarzaniu i utrwalaniu nowe umiejętności stają się dla ciebie działa-
niem automatycznym. Szybka i celna reakcja językowa sprawi, że twój 
rozmówca będzie przekonany, że oto ma przed sobą najlepszego inter-
lokutora na świecie. Ty też będziesz zadowolony. Większość osób, które 
znam, tak się właśnie czuła, ja sam oczywiście też do nich należę.

Jednak proces wyrabiania nawyku ma pewne mroczne i odrobinę bole-
sne strony. Wymaga nakładu energii i wyrzeczeń. I nie ma na to znieczu-
lenia. Wyrobienie nawyku wymaga od ciebie, byś pozbył się większości 
wymówek czy usunął przeszkody pod postacią osób, które z sobie tylko 
znanych powodów zrobią wszystko, by zepchnąć cię z drogi do celu. To 
także konieczność dokonania pewnych - czasem symbolicznych - zmian, 
jak na przykład przestawienie budzika z godziny 8 na 7. To oznacza do-
datkowe 60 minut na powtórzenie słówek przy jednoczesnym robieniu 
pompek (w ramach programu łączącego siłownię z językiem).

Kiedy już poradzisz sobie z  przeszkodami, może się okazać, że naj-
większa trudność tkwi tam, gdzie niewiele możesz zmienić. Dzisiejszy 
świat obiecuje wszechogarniającą łatwiznę, mówi ci, że nic nie musisz, 
a wszystko możesz. To oczywiście ułuda dzisiejszej, wirtualnej rzeczy-
wistości. Tylko autorefl eksja i racjonalne spojrzenie mogą uratować cię 
od uwierzenia w te nęcące, acz nierealne wizje. Nie wystarczy 15 minut 

dziennie, by dobrze mówić w nowym języku. Nie wystarczy godzina si-
łowni tygodniowo, by mieć mięśnie jak telewizyjny idol nastolatek. 15 
minut języka i godzina siłowni może wystarczyć, jeśli odpowiada twoim 
potrzebom, tylko czy one naprawdę są aż tak skromne? Nie sądzę.

Konieczność zaangażowania się w nową aktywność wymaga zatem kil-
ku zmian i akceptacji faktu, że nikt nie może cię w tym zastąpić. Zrozu-
mienia, że czasem będą cię boleć mięśnie i  głowa, że niejednokrotnie 
będziesz mieć ochotę rzucić to wszystko… To jest właśnie moment kon-
frontacji z własnymi kompetencjami i siłą woli. Wszyscy dobrze wiemy, 
że zniechęcić się i poddać to najprostsze wyjścia, jednak musimy pamię-
tać, że czasami potrzeba nawet kilku podejść do tematu. Najważniejsze, 
by przedwcześnie nie wywiesić białej fl agi i nie ogłosić bezwarunkowej 
kapitulacji.

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

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

Mariusz Włoch – absolwent lingwistyki stosowanej na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, lingwista, trener 
biznesu i kompetencji komunikacyjnych, twórca Metody Bez-
pośredniej Komunikacji w nauczaniu języków, autor podręcz-
ników do nauki angielskiego, niemieckiego, norweskiego, 
szwedzkiego i duńskiego oraz poradnika „Władca Języków, 
czyli prawie wszystko o tym, jak zostać poliglotą”, właściciel 
szkoły Władca Języków.

Biała 
flaga

Prezentacja

Zwerbalizowanie postanowienia jest niezwykle proste. Przystąpienie do działania to już trudniejsza sprawa. Kluczowe okazuje się wytrwanie 
w  postanowieniu. Niektórzy konsekwentnie realizują swe założenia, inni… szybko się zniechęcają i  poddają. Mariusz Włoch, właściciel szkoły 
Władca Języków, szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego czasami poddajemy się zbyt szybko.
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N ad jaką rolą teraz Pani pracuje i w jakim filmie Panią zo-
baczymy?
Obecnie mam zakontraktowane trzy filmy. Obecnie gram 
główną rolę matki i żony w filmie kryminalnym, oczywiście 

w wersji Bollywood. Film opowiada o potężnej i bogatej rodzinie z Goa. 
Syn po pewnej imprezie budzi się obok młodej martwej kobiety, zupełnie 
nie pamiętając co się stało. Lokalna mafia proponuje za pieniądze przeku-
pić policję… Więcej nie mogę zdradzić. W filmie przypadła mi rola matki 
głównego bohatera, czyli tego młodego chłopaka i żony biznesmena, któ-
ry walczy z mafią o uwolnienie syna i postawienia winnych przed sądem. 

Jak długo będą trwały zdjęcia do filmu i kiedy planuje Pani wrócić 
do Szczecina?
Praca nad filmem trwa już drugi rok. Premiera jest przewidziana na ko-
niec 2017 roku. Na Goa pracowałam przez sześć dni. Przede mną jeszcze 
zdjęcia filmowe przy bardzo dużej produkcji na północy Indii, które będą 
trwały co najmniej dwa tygodnie. Na pewno na Walentynki będę z naszy-
mi gośćmi w Szczecinie.

Co jest najprzyjemniejszego w pracy aktorki? 
Jeśli mówimy o  kinie Bollywood to najprzyjemniejszy fakt związany 
z tym zawodem to fani. Spacerując z moją siostrą Anitą i Mariuszem po 
Goa ludzie śpiewali piosenki z moich filmów. To naprawdę jest bardzo 
przyjemne uczucie a takie sytuacje są dla mnie wzruszające.  Będąc tzw. 
starszą aktorką na planie filmowym zajmuję dość wysoki status. Młodzi 
aktorzy często się mnie radzą, zadają wiele pytań związanych z grą ak-
torską. Dla mnie nie jest problemem im pomóc, gra jest dla mnie przy-
jemnością. Chętnie się dzielę tą wiedzą.

Lepiej być na planie zdjęciowym czy we własnej restauracji?
Żartując, to tu i tu można dobrze zjeść (śmiech). Ale tak na poważnie to 
obydwie prace sprawiają mi ogromną radość. Kocham to, co robię.
 
Z  czym się wiąże bycie szefową restauracji? Co Pani sprawia naj-
większą trudność a co największą przyjemność?
Największą radość sprawia mi gotowanie i wymyślanie dań oraz uśmiech 
zadowolonych klientów. Trudność na pewno sprawia mi zarządzanie, ale 
od tego na szczęście jest Exotic Restaurants.

Na koniec kilka słów o Goa, gdzie powstaje film i miejscu do którego 
chyba Pani lubi wracać. Czym wyróżnia się to miejsce, jaki tu jest 
klimat?
Goa ma wszystko co Indie mają do zaoferowania, a zarazem atmosfera 
i życie płynie tu na zupełnym luzie. Setki kilometrów magicznych plaż, 
niesamowite dżungle, architektura, która pozostała po kolonii portugal-
skiej, połączenia z indyjskim stylem. To wszystko jest bardzo wyjątkowe. 
Ludzie z  Goa są z  pochodzenia portugalskiego i  większość społeczeń-
stwa to katolicy, doskonale posługujący się językiem angielskim co dla 
turystów jest wielkim atutem. Są bardzo przyjaźnie nastawieni, panu-
je też tu popołudniowa siesta. Jedzenie na Goa uznawane jest za jedno 
z  najlepszych w  Indiach i  jest samą w  sobie atrakcją turystyczną. Być 
może przywieziemy stąd jakieś kulinarne inspiracje.

Rati Agnihotri, szefowa restauracji Bollywood jest także aktorką filmową o statusie wielkiej gwiazdy. Choć prowadzenie szczecińskiej restauracji 
zajmuje jej czas i sprawia dużą przyjemność, nie może żyć bez kina. Dlatego też gra od czasu do czasu w bollywoodzkich produkcjach. Mieliśmy 
okazję z nią porozmawiać, gdy przebywała na planie zdjęciowym na słonecznym i pięknym Goa.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

Z kuchni na plan

Prezentacja
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Urocza 
modliszka
Teatr Kameralny tradycyjnie dba o intelektualną rozrywkę na odpowied-
nim poziomie. Repertuar dobierany jest starannie, z dbałością o widza 
i jego dobre samopoczucie. Wśród szalenie atrakcyjnych propozycji Ka-
meralnych wybraliśmy „Modliszkę” na podstawie scenariusza wybitne-
go artysty kabaretowego i aktora Andrzeja Zaorskiego, w reżyserii Mi-
chała Janickiego. Spektakl opowiada o małżeńskich perypetiach pary po 
rozwodzie. Główna bohaterka to piękna i urocza kobieta, ale nieszczę-
śliwa w małżeństwie. Przyjeżdża nad morze, by w samotności wszystko 
przemyśleć, ale i tu dopadają ją same nieszczęścia. Zaskakujące zakoń-
czenie, nieobliczalne ludzkie wybory. To historia instruktażowa dla ko-
biet i  ostrzegawcza dla mężczyzn. Zabawne, inteligentne, błyskotliwe 
dialogi, niepozbawione głębszej refleksji w wykonaniu czołowych akto-
rów scen szczecińskich Olgi Adamskiej i Michała Janickiego. „Modliszkę ” 
Zaorski oparł na sztuce Aldo Nicolaja.

ad

Teatr Kameralny, 18 luty, godz.17 i 19 luty, godz.19, Szczecin

fot. materiały prasowe

Groteskowy 
pustostan
Rodzina jakich wiele – dzieci, rodzice, dziadkowie i pies. Boże Narodze-
nie, czyli czas wielkiego oczekiwania na… Kevina. „Pustostan”, grotesko-
wa sztuka Maliny Prześlugi (na zdjęciu) to najnowsza prapremiera Teatru 
Współczesnego. Dotyka relacji osób sobie najbliższych, gdzie prawda 
ukrywana jest za fasadą koniecznego happy endu.  O  czym kłamiemy, 
do czego tęsknimy i  kto nas może zbawić? W  spektaklu w  reż. Pawła 
Paszty zobaczymy m.in. Marię Dąbrowską, Roberta Gondka i  Barbarę 
Lewandowską. Malina Prześluga, rocznik 1983 jest dramaturgiem w Te-
atrze Animacji w Poznaniu i autorką książek dla dzieci (Książka „Ziuzia” 
nagrodzona tytułem Książki Roku Polskiej Sekcji IBBY). Autorka w 2015 
roku została nagrodzona przez Ministra Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego za dokonania w  dziedzinie literatury i  dramaturgii dla dzieci. 
W roku następnym otrzymała nagrodę indywidualną za tekst „Smoki”, 
a w roku 2013 za sztukę „Chodź na słówko” w Ogólnopolskim Konkursie 
na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

ad

Teatr Współczesny, 18 luty, godz.19.30, Szczecin

fot. materiały prasowe
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Forever 
Agnieszka
W zeszłym roku Agnieszka Chylińska powróciła w wielkim stylu na pol-
ską scenę muzyczną, wydając album „Forever Child”, który szybko zyskał 
status złotej, a następnie platynowej płyty. Album jest zaskakującą i nie-
oczywistą wypowiedzią artystki, której twórczość najlepiej określa uku-
te przez nią hasło: „nigdy taka sama”. Tym razem Agnieszka Chylińska 
łączy rockową siłę swojego charakterystycznego głosu z nowoczesnym 
brzmieniem. Nawiązując do stylistyki z  początków kariery i  wplatając 
wyraziste elementy ulubionych nurtów muzycznych, artystka zaprasza 
fanów w  niezwykłą podróż. Dopełnieniem są osobiste, emocjonalne 
teksty, które na długo pozostaną w pamięci słuchaczy. Na koncertach 
„Forever Child Tour” charyzmatyczna wokalistka kolejny raz zaskoczy 
słuchaczy i przypomni, czym jest prawdziwy, energetyczny rock. Trasa 
koncertowa objęła trzynaście miast w  tym sale koncertowe Londynu, 
Dublina i Amsterdamu.

ad

MTS, 11 luty, godz.19, Szczecin

fot. materiały prasowe

Orkiestra 
klubowa
Mikromusic to fuzja jazzu, trip-hopu, rocka, czasem też muzyki ludowej. 
Autorzy takich przebojów jak „Takiego chłopaka”, „Bezwładnie”, „Thank 
god I’m a woman” chętnie też współpracują z innymi artystami. Na de-
biutanckim albumie Mikromusic wydanym w 2006 roku pojawił się m.in. 
Leszek Możdżer oraz Sambor Dudziński. Na singlu „Bezwładnie”, gościn-
nie zaśpiewał Skubas. Kilka utworów Mikromusic znalazło się również 
na ścieżce dźwiękowej filmu „Chemia” w reżyserii Bartka Prokopowicza. 
Mikromusic Orkiestra, która pojawi się na scenie szczecińskiej Filharmo-
nii, to wzmocnienie brzmienia klasycznego składu zespołu przez kwar-
tet dęty. Aranżacje dla orkiestry rozpisał Adam Lepka - trębacz i multiin-
strumentalista, na co dzień zaangażowany w  takie projekty jak Kanał 
Audytywny, L.U.C, czy Rebel Babel. W repertuarze koncertowym można 
usłyszeć oryginalne aranżacje popularnych utworów Mikromusic oraz 
poznać nowy materiał przygotowany z myślą o tym projekcie.

ad

Filharmonia, 16 luty, godz.20, Szczecin

fot. materiały prasowe
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Wine Center, ul. Ks. Bogusława X37, Szczecin, tel. 882190130, info@winecenter.pl, www.winecenter.szczecin.pl

Sklep z winami �rmy Wine Center, bezpośredniego importera win, oferuje Państwu kilkaset rozmaitych butelek, pochodzących
z różnych krajów winiarskich na świecie. Prowadzimy profesjonalne degustacje i szkolenia, celebrujemy wydarzenia

winiarskie, z których mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i �rmy.



Mężczyzna 
sensualny
„Obiekt pożądania” to tytuł wystawy autorstwa Barbary Wilson i Rol-
fa Alme. Duet stworzył projekt, który na poziomie formalnym łączy 
klasyczne malarstwo ze sztuką konceptualną, a którego tematem jest 
współczesny wizerunek mężczyzny. Przez wieki kobieta była postrzega-
na jako artystyczny i seksualny obiekt pożądania. Jej seksualność była 
od wieków podporządkowana potrzebom mężczyzn. W  ostatnich de-
kadach ten stan uległ radykalnej zmianie za sprawą pojawiających się 
nowych estetycznych koncepcji płci oraz postępującego równoupraw-
nienia. Mężczyźni powoli tracą swoją silną pozycję, ich rola w społeczeń-
stwie ulega osłabieniu i zmuszeni są dostosować się do nowych reguł. 
A jedną z nich jest konieczność przypodobania się kobietom. Zaczynają 
więc dbać o swój wygląd i aparycję, aby zwrócić na siebie uwagę. Na wy-
stawie zaprezentowane zostaną obrazy olejne – sensualne portrety mło-
dych mężczyzn, portrety wideo, listy wysłane do Meyer Riegger Gallery 
w Berlinie informujące o pozycji mężczyzn w 22 krajach oraz instalacja 
„W&A re-tailored Jeans” komentująca współczesne butiki dla mężczyzn.

ad
Zamek, Galeria Gotycka, od 10 lutego, Szczecin
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Literatura 
rewolucyjna
Londyn, 1640 rok. Henrietta Challoner nie wiedzie beztroskiego życia 
kupieckiej córki. Owdowiały ojciec nadużywa alkoholu, babka odmawia 
dostępu do wykształcenia, a bracia walczą po przeciwnych stronach ba-
rykady. Na dodatek dziewczyna zakochuje się w mężczyźnie, którego jej 
rodzina nie chce zaakceptować. Henrietta angażuje się w spór parlamen-
tarzystów z rojalistami, próbując równocześnie odpowiedzieć sobie na 
pytanie, czy w burzliwym okresie rewolucji kobiecie przyda się wykształ-
cenie? I jak ocalić ludzi których kocha, pozostając jednocześnie lojalną 
i  wierną ideałom? „Córka Rewolucji” Antonii Senior to powieść, która 
tchnęła nowe życie w najbardziej wyniszczający i niebezpieczny okres 
w angielskiej historii. To intensywne, pełne mocy pisarstwo i najlepsza 
powieść historyczna 2014 według magazynu BBC History Extra! Książka 
w Polsce została wydana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

ad

fot. Sonia Szóstak fot. materiały prasowe
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Jubileusz 
w jidysz
Krążek Justyny Steczkowskiej, zatytułowany „Alkimja” wpisuje się 
w bardzo modny ostatnio nurt muzyki inspirowanej elementami etnicz-
nymi. Tym razem polem poszukiwań stała się kultura żydowska. Płyta 
jest próbą połączenia nowoczesności z tradycją. Nie brak tu więc skre-
czy, loopów, sampli ale również orkiestry smyczkowej, chóru synagogal-
nego, wielkiej ilości instrumentów etnicznych no i oczywiście typowe-
go instrumentarium klezmerskiego. Producentem muzycznym albumu 
jest Mateusz Pospieszalski, polskie teksty do tradycyjnych żydowskich 
melodii napisał Roman Kołakowski. Co ciekawe album, o którym mowa 
powstał piętnaście lat temu. Zawiera utwory śpiewane hebrajsku, ara-
mejsku oraz w językach ladino i jidysz. Album jest w rzeczywistości zapi-
sem dźwiękowym widowiska „Alkimja”, które Justyna Steczkowska wraz 
z grupą artystów (mimów, żonglerów, baletu) wystawiała okazjonalnie 
(m.in. w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur i Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej). Album sprzedał się w ilości 35 tysięcy egzemplarzy i uzyskał 
status złotej płyty.

ad

Sala Koncertowa, 25 luty, godz.19, Szczecin 

fot. materiały prasowefot. materiały prasowe

Seksualna 
rewolucja
Michalina Wisłocka, najsłynniejsza seksuolog PRL-u, autorka poradni-
ka „Sztuka kochania” z 1976 roku jest bohaterką najnowszego filmu Ma-
rii Sadowskiej. Książka przez lata elektryzowała czytelników i zmieniła 
życie seksualne  Polaków.  W  filmie  „Sztuka kochania. Historia Michali-
ny Wisłockiej”  poznajemy losy  Wisłockiej  na trzech różnych etapach 
jej życia, które doprowadziły ją do napisania i wydania rewolucyjnego 
poradnika. O Michalinie Wisłockiej mówi się, że „wprowadziła” do Pol-
ski rewolucję seksualną. Była pionierką w zwalczaniu niepłodności oraz 
popularyzatorką antykoncepcji. W  swoim bestsellerowym poradniku 
uczyła, jak po latach związku przywołać miłosny żar, za pomocą czułych 
słów i małych gestów. W role Wisłockiej wcieliła się Magdalena Boczar-
ska. W rolę Stacha Wisłockiego, męża lekarki, wcielił się Piotr Adamczyk, 
a jej wielką miłość, Jurka, zagrał Eryk Lubos.

ad

Kino Zamek, od 9 lutego, Szczecin
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F abuła utworu jest banalnie prosta: to 
tradycyjny dramat rodzinno-obyczajo-
wy, w którym idzie o miłość i konwe-
nanse, ale dla reżysera szczecińskiej 

interpretacji to tylko pretekst do rozmowy 
o  czymś więcej. To wręcz laboratoryjne ba-
danie kondycji człowieka i  konstrukcji spo-
łeczeństwa u progu zmiany. Malikov tworzy 
plątaninę niewidocznych, ale solidnych nici, 
oplatających i  wzajemnie wiążących boha-
terów. Szybko w tę pajęczynę wpadają także 
widzowie. Reżyser od pierwszych minut przed-
stawienia zaczyna te nici naciągać. Napina je do 
granic wytrzymałości, a kiedy jest już się pewnym, 
że pękną, naciąga je jeszcze mocniej. I mocniej. I moc-
niej... Pękną (czy na pewno?) dopiero po ponad trzech 
godzinach, ale widz czasu nie odczuje. Wciągnięty w  tę suge-
stywną grę emocji i  konwenansów, zapomni o  rzeczywistości, nawet 
w trakcie antraktów. Po nich wróci na widownię, przyciągany teatralnym 
magnesem nadnaturalnej siły i dobrowolnie wplączę się znów w bezli-
tosną psychologiczną sieć. Nie zauważy nawet, że wychodząc z teatru 
związany jest już kolejnymi nićmi, jeszcze nie napiętymi… 

Siłą spektaklu Malikova jest nie tylko znakomite zrozumienie i „rozczy-
tanie” tekstu Gorkiego, ale przede wszystkim zespół aktorski Teatru 
Polskiego. Dawno nie widziałem ich w tak znakomitych kreacjach, stąd 
wyczerpujące refleksje. Reżyser dobrał aktorów do poszczególnych ról 
wręcz perfekcyjnie, odarł ich z teatralnych manier, namówił do wykorzy-
stania naturalnych warunków, przydając jednak natrętne „przyruchy”. 
Zachwyciła mnie Sylwia Różycka – jej Tatiana to postać do bólu przejmu-
jąca, a kiedy trzeba, przekornie (!) wulgarna. Narastający smutek i rezy-
gnację oddała perfekcyjnie w każdym geście, a nawet w tonącym w to-
talnej bezsilności spojrzeniu. Bardzo dobrze wypadł Piotr Bumaj, który 
wcielił się w Piotra (nomen omen!). Zbudował go niezwykle naturalnie, 
lekko, a przy tym prawdziwie. Swój wysoki aktorski kunszt potwierdziła 
Elżbieta Donimirska (Akulina), świetny był partnerujący jej Adam Zych 
– jego Biesjemienow, sfrustrowany i władczy ojciec, to aktorski, pieczo-

łowicie wyszlifowany diament. Olga Adamska jako 
Helena, pociągała seksapilem i  zawadiackim 

(rewolucyjnym?) „charakterkiem”. Świetne kre-
acje stworzyli Sławomir Kołakowski (Tietriew) 
oraz Krzysztof Bauman (Pierczychin) – suge-
stywne przeobrażenia, od pijaka do filozofa 
i  bezkompromisowego sędziego. Kluczową 
dla zrozumienia dramatu postać Niła, Mali-
kov powierzył Jakubowi Sokołowskiemu. Nie 
wiem tylko, czy charakter jego roli, znacznie 

odbiegający od pozostałych partnerów na 
scenie, był konwencją, czy też młody aktor nie 

poradził sobie z zadaniem. Podobne wątpliwości 
mam w przypadku kolejnych postaci – służąca Stie-

panida (Lidia Jeziorska), Pola (Marta Uszko), Szyszkin 
(Dariusz Majchrzak) czy Gwitajewa (Katarzyna Sadowska) 

– nie przekonali mnie. Nie, to nie były złe role, ale niepokojąco od-
mienne w swych konstrukcjach, jakby… powierzchowne. Nie rozumiem 
też kilku wtrętów (sceny z mikrofonem) z pierwszego aktu, na siłę pró-
bujących dynamizować czy uwspółcześniać akcję. Te sceny były nie po-
trzebne. Na uznanie, zasługuje za to opracowanie muzyczne spektaklu 
– jednostajne dźwięki wciskały się w głowy widzów, podporządkowując 
rytmowi nie tylko akcję ale, także bicie serca. Ciekawym zabiegiem było 
wplecenie popowych utworów, przybliżających wymowę tekstu sprzed 
ponad stu lat do współczesności (nie mylić ze wspomnianymi wcześniej 
nieudanymi uwspółcześnieniami). Scenografia Matyldy Kotlińskiej, 
szczególnie po odsłonięciu tego, co kryło się za foliową kurtyną, wy-
bornie wpisała się w teatralny świat Gorkiego i Malikova. Ogród, będący 
symboliczną przestrzenią wolności, oderwaną od mieszczańskich kon-
wenansów, pysznie kontrastował z wymuskanym, burżujskim salonem. 

„Mieszczanie” to najlepsza produkcja Teatru Polskiego w Szczecinie od 
lat. Niepokoi mnie, że spektakl jest tak rzadko grany (w lutym tylko dwa 
spektakle). Jeszcze bardziej niepokojąca jest frekwencja – kiedy ogląda-
łem spektakl widownia była zapełniona ledwo w połowie. Mam świado-
mość, że trudniej „sprzedać” ambitną propozycję niż lekką farsę, ale ta 
produkcja tej „ceny” jest warta! 

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

Daniel Źródlewski

Recenzje teatralne

Kultura

„Mieszczanie” to debiutancki dramat Maksyma Gorkiego, w którym autor obnaża tytułowe ówczesne mieszczaństwo, i zapowiada rewolucję. 
Choć tekst powstał na początku minionego wieku (1901 r.), poraża aktualnością, bo przecież dziś tsunami populizmu zalewa kolejne kraje, niszcząc 
dotychczasowy porządek. Podobno nowa rewolucja, głosząca kryzys skompromitowanych elit i wyczerpanie znanych formuł i zasad już się 
zaczęła: Polska, Węgry i od niedawna USA. Podobno... 

Maksym Gorki, „Mieszczanie”, Teatr Polski w Szczecinie, reż. Anton Malikov

Fot. Karolina Nowaczyk
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Konrad Szołajski

Wisłocka, czyli jak 
to ze sztuką kochania było

Wydawnictwo:  Świat Książki, 2017

Z acznę od tego, że dla mnie największym minu-
sem tej książki jest brak jakiegokolwiek zdję-
cia doktor Michaliny Wisłockiej! Rozumiem, że 
wydawnictwo musiałoby wydać na nie kilka 

złotych, ale książka z pewnością by zyskała.

„Wisłocka” Szołajskiego nie jest genialna, ale też nie jest 
zła. W skali 1-10, daję jej mocne 7. Czyta się szybko. Język 
jest dobry i przystępny. Całość ma rytm, nie ma dłużyzn, 
co jest w dobie zalewu książkowego g… z arcysłabą re-
dakcją, ogromnym plusem. Dobrze podana treść o wątku 
sensacyjnym, ukazuje proces powstawania najbardziej 
skandalizującej książki PRL-u „Sztuki kochania”. Napraw-
dę ciekawie wyrysowana postać autorki tego kontrower-
syjnego poradnika, który miał nauczyć Polaków czerpania przyjemności 
z seksu. Szołajski potrafi  być wobec niej okrutny, ale rozumiem ten za-
bieg, chce by jego Wisłocka była wiarygodna. Była człowiekiem z krwi i 
kości. Który prócz zalet, ma także mnóstwo wad. Super!

Autor znakomicie ukazał także proces wydawniczy i walkę ze wszelki-
mi przeciwnościami, jakie pod nogi kładła władza, by tylko książki nie 
wydać. Jak dla mnie najsłabiej wyrysowana została postać pana, który 
inwigilował ginekolożkę. Uważam, że tutaj Konrad Szołajski mógł się 

bardziej postarać, zaś iście hollywoodzkie zakończenie 
(po rozmowie z żoną szpicel, informuje przełożonego, 
że nie ma żadnych haków na autorkę „Sztuki kochana”, 
choć wcześniej miał ich mnóstwo i nie można przez to 
przyblokować książki) jest przedszkolnie naiwne i mało 
wiarygodne. 

Oczywiście, czuje się, że książka jest tak naprawdę roz-
budowanym scenariuszem fi lmu, który właśnie wchodzi 
do kin, ale to żaden przytyk. „Wisłocka czyli jak to ze 
sztuką kochania było” ma pełnić rolę „giftu” promocyj-
nego. Zabieg ten znany od dziesiątków lat na Zachodzie, 
u nas wciąż raczkuje. Choć w tym przypadku - udany. 
Faktycznie, po przeczytaniu książki, na fi lm pójdzie 

wielu. Jak wspomniałem rzecz napisana jest przystępnym językiem, są 
momenty z których czytelnik zaśmiewa się do rozpuku (dziwnie musia-
łem wyglądać w samolocie do Szczecina, kiedy obiema rękami tłumiłem 
wybuchy głośnego śmiechu), ale podejrzewam o takie reakcje autorowi 
chodziło.

Polecam, choć jak wspomniałem na początku, brakuje mi choćby jed-
nej fotografi i tej jakże postępowej i wyprzedzającej swoją epokę o lata 
świetlne lekarki. 

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

wywołała renesans twórczości Magdaleny 
Samozwaniec. Na kanwie tego sukcesu 

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

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

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

będzie dobry dzień (ZLP, 2013) 

Rafał Podraza
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architekt wnętrz

... architekt dla ludzi

tel. 501 292 115
e-mail: marek_brzezinski@wp.pl

biuro:
Szczecin, ul. Małkowskiego 16u/2

Marek Brzeziński



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

Krzysztof Bobala

Mania skakania
I oto nastała w Polsce piękna zima. Trochę więcej śniegu i mrozu. 

Częściej niż w latach poprzednich sięgamy po ciepłe rękawiczki, 
wełniane czapki i  szale. Sanki i  rozmaite sprzęty do zjeżdżania 
po białym puchu, jak choćby popularne „jabłuszka”, sprzedają się 

niczym ciepłe bułeczki. Hurtownicy sięgają w najdalsze zakątki handlo-
wych magazynów, gdzie kilka lat temu wrzucili je z myślą, że przy tak 
ciepłych zimach nigdy nie będą już potrzebne. W wielu ogródkach sta-
nęły, dawno nie widziane bałwany, a  na podwórkach trwają bitwy na 
śnieżki. Dzieci wreszcie mają radochę z tej pięknej przecież pory roku. 
Ale zima, to w tym roku, także radość dla nas dorosłych. A wszystko za 
sprawą sportowców, którzy zaprzeczają prawom fizyki. 

Wszak człowiek do latania nijak przygotowany przez naturę nie jest. 
Brakuje nam jakichkolwiek atrybutów ułatwiających, jak pióra i skrzydła 
(z wyłączeniem niektórych pań, które twierdzą z pełną stanowczością, 
że są prawdziwymi aniołami). Nasi bohaterowie jednak fruwają. Drobni, 
filigranowi, potrafiący w powietrzu pokonać nawet i z dwieście metrów. 
A nam przed telewizorami, czy kibicującym na skoczni pozostało tylko 
wykrzykiwać różne ochy i achy, które mają zachwyt nad ich dokonania-
mi wyrażać. Jeszcze do niedawna był tylko on – Adam Małysz. Skrom-
ny wąsacz z Wisły, który wlewał w nasze serca tyle radości pokonując 
rywali na wszystkich skoczniach świata. Pamiętamy bułki z bananem, 
niezapomniane, żywiołowe komentarze Tomasza Zimocha. W  końcu 
małyszomania trochę osłabła, a  my kibice skoków narciarskich, już 
martwiliśmy się, że zimą przyjdzie kibicować skoczkom z  Czech, albo 

oczekiwać sukcesów na przykład w kombinacji norweskiej. I wtedy wy-
strzelił on – Kamil Stoch. Wcześniej trochę w cieniu Adama, z każdym 
konkursem coraz lepszy. Pierwsze zwycięstwa, potem kolejne i  kolej-
ne. W końcu sukces, dany sportowcom wybitnym – dwa złote medale 
olimpijskie. Do tego jeszcze tytuł mistrza świata i Kryształowa Kula dla 
najlepszego skoczka w sezonie. I nagle coś się wypaliło, coś nie zagrało 
i nastały dwa lata chudsze, pełne prób powrotu, ale i frustracji, nerwów. 
I nagle jak za działaniem czarodziejskiej różdżki, dzierżonej w ręku cu-
downego trenera Stefana Horngachera, Kamil jest znowu wielki, bije 
kolejne rekordy zwycięstw i bardzo szybko zbliża się osiągnięciami do 
największych gwiazd w  historii tej dyscypliny. A  jeszcze na początku 
roku wlał w  nas ogromną dawkę optymizmu wygrywając prawdziwy 
Wielki Szlem w skokach narciarskich – Turniej Czterech Skoczni, jedno 
z nielicznych trofeum, którego mu brakowało. 

Postawa Kamila, ale i naszych pozostałych zawodników spowodowała, 
że skoki po kilku latach posuchy stały się na powrót naszym sportem 
narodowym. Żyła, Kot, Kubacki i Mistrz Kamil Stoch to w tej chwili fa-
woryci do miejsc na podium każdego z konkursów. To doskonały team, 
który walczy o najwyższe cele zarówno indywidualnie jak i drużynowo, 
co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia. Publiczność szaleje na 
skoczniach, zawodnicy w powietrzu. Stochomania, żyłomania czy koto-
mania, a może po prostu mania skakania? Kochamy sukcesy, wzrusza-
my się przy Mazurku Dąbrowskiego. Niech ten stan trwa jak najdłużej. 
Wygodnie siadam przed telewizorem. Za chwilę kolejny konkurs.
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C o jest twoją większą pasją: motocykle czy pisanie ksią-
żek?
Odkąd pamiętam to równolegle pisałam i jeździłam motocy-
klem. Podróżowałam na motocyklu i pisałam o tym artykuły, 

brałam udział w  MMP (Motocyklowe Mistrzostwa Polski – przyp. red.) 
i w tym samym czasie pisałam o wyścigach, przeprowadzałam wywiady 
ze sportowcami, oraz prowadziłam program telewizyjny, dzięki czemu 
poznałam świat rajdów samochodowych, o czym też pisałam. Pisałam 
artykuły i felietony do „Playboya”, „Voyage” i „Motocykla”. Miło mi bar-
dzo, że wiele osób jeszcze pamięta moje artykuły i felietony. Dziś sku-
piam się na pisaniu książek i raz na jakiś czas - spektakularnej podróży, 
więc właściwie wiele się nie zmieniło. 

Kiedy odkryłaś w sobie zamiłowanie do tych wszystkich rzeczy i co 
było pierwsze? Pamiętam już w  latach 90. przeczytałem artykuł 
w nieistniejącym już Nowym Kurierze o pięknej pasjonatce dwóch 
kółek. Wówczas intensywniej ścigałaś się na torze. 
Na wielu autostradach w Europie zachodniej nie było ograniczeń, zatem 
jechałam ponad 200 km/h zatrzymując się jedynie na kawę i  tankowa-
nie motocykla, pokonując bez zatrzymywania taką ilość kilometrów, na 

ile pozwała mi benzyna w baku. Gdy zjawiłam się na torze wyścigowym 
wydawało mi się, że już świetnie jeżdżę i wtedy okrutnie zderzyłam się 
z  rzeczywistością. Moja pewność siebie dotycząca umiejętności jazdy 
na motocyklu legła w gruzach. Okazało się bowiem, że aby naprawdę do-
brze jeździć potrzebowałam zmiany sposobu myślenia i ponad roku in-
tensywnych ćwiczeń. Reasumując - aby jeździć na torze nie wystarczyły 
tysiące przejechanych kilometrów po autostradzie. Potrzebna była do-
datkowa wiedza, dużo samodyscypliny i wewnętrznego spokoju, aby nie 
popełnić błędu gdy na długiej prostej zegar pokazuje prędkość w okolicy 
300 km/h, ciasne zakręty wiją się jeden po drugim, a ze mną jedzie jesz-
cze kilkanaście innych motocyklistów, którzy również przyjechali na tor 
z zamiarem postawienia nogi na podium. Zdawałam sobie sprawę, że to, 
co robię jest bardzo niebezpieczne, ale wyścigi pociągały mnie tak bar-
dzo, że postanowiłam, że się nie poddam. 

W latach 90. wzbudzałaś niemałą sensację, u niektórych niedowie-
rzanie, że poradzisz sobie na torze. Biłaś jednak na głowę wielu zna-
komitych motocyklistów czym zamknęłaś usta niedowiarkom. Czu-
łaś, że nie traktują ciebie poważnie?
Szczerze mówiąc na początku prawie nikt nie traktował mnie poważnie. 

Sport

Jeśli ktoś twierdzi, że widok kobiety za kierownicą w każdym przypadku oznacza niebezpieczeństwo, powinien popukać się w głowę. Monika Marin 
na torze wyścigowym spędziła setki, jeśli nie tysiące godzin. Jeździła momentami 300km/h i zostawiała za sobą wielu znakomitych motocyklistów. 
Jej karierę przerwał poważny wypadek, przy 160km/h pękła jej opona. Dzisiaj piękna mama pisze cenione powieści młodzieżowe oraz książki dla 
dzieci. 

Szybka i piękna

90 



Wszystko się zmieniło wraz z wynikami. Szacunek przyszedł z czasem, 
po dziesiątkach godzin spędzonych na torze i po przeczytaniu wielu spe-
cjalistycznych książek w  zaciszu  domowym. Po latach spędzonych na 
Motocyklowych Mistrzostwach Polski z pełną stanowczością podpisuję 
się pod słowami Nelsona Mandeli, który powiedział, że sport ma moc 
zmieniania świata i  ludzi. W moim życiu właśnie wyścigi motocyklowe 
najbardziej nauczyły mnie błyskawicznie podejmować decyzje, godzenia 
się z porażkami, nauczyły siły i pokory jednocześnie, oraz pokonywania 
własnych słabości. Tam też nauczyłam się, że porażka potrafi być drogą 
do sukcesu jeśli zamiast traktować ją jak koniec świata wyciągniemy od-
powiednie wnioski, aby już nigdy jej nie powtórzyć. 

Nie obyło się niestety bez wypadku, w 1998 roku. To był koniec przy-
gody z wyścigami.
Pamiętam, że tylna opona mojego motocykla straciła przyczepność, 
ponieważ prawdopodobnie podczas wyjeżdżania z boksu wjechałam na 
jakiś ostry przedmiot. Powietrze schodziło na tyle powoli, że trudno było 
to zauważyć czy poczuć. Wypadłam na zakręcie, którego nigdy wcze-

śniej się nie obawiałam. Najgorsze jednak było to, że nie wypadłam na 
trawę, gdzie nieopodal stały miękkie kostki ze słomą, ale wzdłuż toru, 
koziołkując cały czas po asfalcie przez kilkadziesiąt metrów i to razem 
z motocyklem, który na szczęście we mnie nie uderzył. A wszystko to 
przy 160 km/h. Potem karetka, szpital, gips i rehabilitacja. Po wypadku 
nie wróciłam już na tor, za to wróciłam do podróży, bo niespełna rok 
później, aby przywrócić równowagę umysłu i nie poddać się melancholii  
pojechałam na rajd motocyklowy po USA, gdzie przejechałam kilkana-
ście tysięcy mil po amerykańskich drogach. Konsekwencją wypadku jest 
do dziś moja wielka troska o ubiór wszystkich motocyklistów, bo gdyby 
nie profesjonalny kombinezon, ochraniacz na kręgosłup, dobry kask, po-
rządne buty i rękawice, pozbieranie się po takim wypadku nie byłoby już 
raczej możliwe.

No właśnie... zamiłowanie do motocykli pozwala ci rozwijać kolejną 
pasję: podróże.
Pamiętam do dziś zapach Ceuty - hiszpańskiego miasta znajdującego 
się w  Afryce pachnącego ziołami, rybami i  wiatrem, gdzie z  braku ja-
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kiegokolwiek noclegu spałam na ławce w parku zerkając tylko jednym 
okiem w stronę motocykla, aby mieć czym wrócić do domu. Po takiej 
nocy przeprawa przez Cieśninę Gibraltarską była czystą przyjemnością, 
zwłaszcza, że w Afryce ludzie widzący kobietę na motocyklu z zachwytu 
wskakiwali na mój pojazd gdy zatrzymywałam się na światłach. W cza-
sie podróży po Stanach Zjednoczonych zdarzyło mi się po całym dniu 
jazdy usnąć w skórach i w kasku obok motocykla, ponieważ nie miałam 
siły rozłożyć namiotu. Kiedyś też wpadłam na pomysł, że nie pojadę sa-
mochodem z rodziną do Włoch, ale będę za nimi jechała motocyklem. 
Tak więc przejechałam 3200 km na dwóch kołach mając poczucie, że 
wszystko co kocham mam w zasięgu wzroku. Każda moja podróż niesie 
za sobą poczucie spełnienia, które znajduje odbicie w moich książkach 
przygodowych - z tym że nie piszę w nich o sobie, a przekazuję smaki, 
zapachy i doznania jakich doświadczyłam moim bohaterom.

Motocykle, pisanie książek ale i dziennikarstwo. To jest kolejne zaję-
cie, które ciebie pochłania. Pisałaś nawet do Playboya. Odnajdujesz 
się i w tym zajęciu?
Muszę trochę sprostować, bo dziennikarstwo nie pochłania mnie już tak 

jak dawniej. Z braku czasu bardzo często odmawiam napisania artyku-
łu, no chyba, że temat jest świetny, albo bardzo lubię kogoś o kim mam 
napisać. Za to pisanie książek pochłania mnie bez reszty. Gdy pisałam 
pierwszą część trylogii młodzieżowej „Kroniki Saltamontes - Ucieczka 
z  mroku” miałam już za sobą kilkanaście lat dziennikarskiej praktyki 
w  bardzo prestiżowych magazynach. To były miejsca, które nauczyły 
mnie wiele nie tylko jeśli chodzi o  warsztat pisania, czy wiedzę skąd 
czerpać pomysły, ale przede wszystkim tego, że koniec końców w pisa-
niu najważniejsze są uczucia człowieka, który po mój tekst sięgnie, a nie 
tylko i wyłącznie moje literackie popisy. Gdy zasiadałam więc do pisania 
książki często przypominałam sobie tę zasadę i dzięki temu powstała 
powieść, która porywa akcją i jednocześnie mówi do młodzieży ich języ-
kiem. W 2015 roku, w niespełna kilkanaście miesięcy od wydania mojej 
debiutanckiej powieści, „Kroniki Saltamontes - Ucieczka z mroku” zna-
lazła się na liście TOP 100 lektur szkolnych w konkursie organizowanym 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a została wybrana podczas gło-
sowania uczniów, rodziców i nauczycieli spośród 3777 książek. To duży 
sukces i odpowiedzialność, który spowodował, że musiałam podjąć pew-
ne decyzje, które odsunęły dziennikarstwo na dalszy plan.

Piszesz powieści, piszesz świetne książki dla dzieci. Mówisz, że 
chcesz to robić do końca życia... Jaki masz pomysły na kolejne książ-
ki?
Pierwszą książkę napisałam za namową syna. Gdy rozesłałam próbkę 
do wydawnictw zdarzyło się coś, co mogłabym nazwać cudem. Nie są-
dziłam, że ktoś się do mnie od razu odezwie, bo przebić się na rynku 
wydawniczym wcale nie jest łatwo, a jako dziennikarka o tym doskonale 
wiem. Wysłałam książkę anonimowo i po kilku tygodniach dostałam kil-
ka pozytywnych odpowiedzi. Książka od razu przypadła do gustu tym 
dzieciom, którzy preferują książki przygodowe, a czasem nawet ich ro-
dzicom. Nie pozostało mi nic innego, jak napisać kolejną część przygód 
moich bohaterów. W międzyczasie na czytaniu pierwszej części trylogii 
znany z magicznego głosu aktor Krzysztof Wakuliński spędził w studio 
ponad 14 godzin, z czego powstał audiobook cieszący się nie mniejszą 
popularnością niż książka, a zapisy na spotkania autorskie, które prowa-
dzę w szkołach w Polsce i polskich szkołach za granicą sięgają już 2018 
roku. Gładko zatem przeszłam od intensywnej pracy dziennikarskiej do 
życia pisarki książek przygodowych dla młodzieży czerpiąc inspiracje 
z  własnych doświadczeń. Wszystkie miejsca, które opisałam w  książ-
kach zwiedziłam osobiście. Inspiracje przychodzą ze świata, który mnie 
otacza, a który wciąż do nas mówi. Wystarczy zacząć słuchać i okazuje 
się, że życie wielu ludzi może być prawdziwą skarbnicą pomysłów. Gdy 
znajduję się w pięknym miejscu najpierw robię głęboki wdech i staram 
się poczuć magię miejsca, a dopiero potem sięgam po aparat fotogra-
ficzny. Ciągłe wzrastająca popularność moich książek jest dowodem 
na to, że ludzie chcą czytać o ważnych rzeczach i uniwersalne wartości 
takie jak przyjaźń, miłość, odwaga w kreowaniu własnego życia, szczę-
ście - zawsze będą dla ludzi istotne. Po skończeniu młodzieżowej trylogii 
„Kroniki Saltamontes”, chciałabym wydać moją dawno napisaną książkę 
dla dorosłych, którą chowam w szufladzie, czasem do niej tylko zagląda-
jąc i dopisując kolejne rozdziały.

Jak to wszystko co robisz łączysz z  najpoważniejszą rolą: bycia 
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Madura Nieruchomosci, ul. Monte Cassino 4, 70-464 Szczecin, tel.: 48 501 507 678; 48 501 679 678

www.maduranieruchomosci.pl Warszewo-Osów - domy od 429 tys. zł

mamą. Udaje ci się ułożyć plan dnia w taki sposób, by nikt nie był 
poszkodowany?
Jak wspomniałam, najbardziej poszkodowane jest dziennikarstwo, po-
nieważ od kilku lat nie piszę już regularnie do magazynów z  którymi 
współpracowałam. Podróże staram się układać tak, aby dzieci nie od-
czuły mojego braku, czyli np. w wakacje, gdy spędzają czas u dziadków, 
a pisanie książek pochłania mnie często w nocy, przez co może się zda-
rzyć, że któregoś dnia spotkasz mnie na ulicy z podkrążonymi oczyma. 
Wszystko jednak wymaga niemałej logistyki i  zapomnienia o  czymś 
takim jak ośmiogodzinny dzień pracy. Jestem przykładem osoby, która 
wstaje o  6.30 i  kładzie się często grubo po północy. Staram się pogo-
dzić wszystko, ale rodzina jest dla mnie zawsze na pierwszym miejscu, 
więc jeśli kiedykolwiek miałabym z czegoś zrezygnować, to na pewno 
nie kosztem dzieci.

Jesteś doskonałym przykładem, że kobieta może być doskonałym 
kierowcą. Jak podchodzisz do stereotypu, że „baba za kierownicą” 
równa się niebezpieczeństwu?
Te stereotypy na szczęście odchodzą do lamusa. Znam wiele kobiet 
i mężczyzn, którzy fantastycznie radzą sobie za kierownicą, ale i wielu, 
którzy sobie kompletnie nie radzą i płeć nie ma tu nic do rzeczy. Mam 

wrażenie, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że jazda na 
przykład przez ul. Wojska Polskiego z  prędkością 200 km/h nie świad-
czy o jakiś specjalnych umiejętnościach, a raczej o głupocie. Ci nieliczni, 
którzy uważają inaczej pukają się w głowę, gdy jadę moim motocyklem, 
który ma 162 konie mechaniczne (Ducati Diavel) zgodnie z przepisami, 
zamiast na przykład spektakularnej jazdy na kole od jednego skrzyżowa-
nia do drugiego. Wiedza i wyobraźnia są jednak najważniejsze, zwłasz-
cza, że istnieje wiele miejsc, gdzie nikt nie zabrania kierowcom poszaleć

Urodziłaś się i mieszkasz w Szczecinie. Kochasz jednak podróżować. 
Byłabyś w stanie wyjechać z naszego miasta?
Zmiany w Szczecinie są widoczne gołym okiem. Zmienia się też mental-
ność ludzi, którzy się częściej uśmiechają i to mnie bardzo cieszy. Jednak 
gdzieś głęboko w sercu czuję się obywatelką świata, a nie tylko jedne-
go miasta i w wielu innych krajach czuję się dobrze. Istnieją na naszej 
planecie miejsca absolutnie magiczne, a jako pisarka nie ma znaczenia 
gdzie piszę, czy gdzie mieszkam. Sądzę jednak, że nawet gdy postanowię 
zamieszkać gdzie indziej - zawsze z sentymentem będę wracać do Szcze-
cina. Szczecińskie magnolie, tysiące krokusów w  Parku Kasprowicza 
wiosną, jezioro Głębokie, spacer Wałami Chrobrego, to tylko niektóre 
elementy tego miasta bliskie memu sercu.
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Stylowy Sylwester
Wieczorowe suknie, smokingi, szampan i dobra zabawa do samego rana. 
Tak był na balu sylwestrowym w Sali Koncertowej przy ul. Energetyków. 
Zabawa przybrała formę trzygodzinnego koncertu pod hasłem „Muzycz-
ny życiorys Franka Sinatry” i rewii tanecznej Teatru FAME. Swobodna at-
mosfera zachęciła do tańca a bawiło się około siedemset osób do 3.00 
nad ranem. O północy wszyscy wspólnie powitali Nowy Rok na scenie 
i widowni. 

ad

fot. Włodzimierz Piątek

Kroniki
fot. materiały prasowe
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Od lewej: Agnieszka Drońska, architekt wnętrz, Aneta Sorensen, 
Dorota Andrzejewska, notariusz i Beata Karbowińska

Szampańska maskarada
Sylwester zorganizowany przez Grey Club miał charakter balu maskowe-
go. Najlepszą stylizację gości nagrodzono szampanem Moët & Chandon. 
Zabawa w stylu nowojorskiej 5th Avenue trwała do białego rana, a towa-
rzyszyły jej konfetti, serpentyny i fire show. Goście celebrowali nadejście 
nowego roku niezwykle hucznie.

kt

Od lewej: Maciej Boruc i Adrian Struzik

Od lewej: Justyna Brozd (Pizza Team) z partnerem, Anna Orwicz-Żelazny, Paweł Alksnin

Piotr Droński, gospodarz imprezy

Od lewej: Karol Zaliwski, Daria Nowak, Martin Nemec z koleżanką, Piotr Droński

Od lewej: Mariusz Kozłowski (DJ Hoster, 
rezydent klubu) z bratem Krzysztofem

Anna Orwicz-Żelazny (salon Optyk), 
Paweł Alksnin (Restauracja Rozmaryn)

Od lewej: Agnieszka 
Borzymowska ze znajomymi



Kroniki

fot. T. Seidler i Włodzimierz Piątek

fot. materiały prasowe

Małgorzata Bornowska – kier. Chóru Opery na Zamku z mężem

Po sąsiedzku
Ponad 150 osób bawiło się na sąsiedzkiej imprezie mieszkańców Kijewa. 
Było to jubileuszowe spotkanie, bowiem mieszkańcy tej części Szczeci-
na spędzają tak czas już od dekady. Zaczynali skromnie, bo w kilkuna-
stoosobowej grupie. Podczas jubileuszowej imprezy, która odbyła się 
w hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach odbyły się m.in. II Mistrzostwa 
Kijewa w Kręgle i I Mistrzostwa Kijewa w Tenisie Stołowym, a wieczorem 
uroczysta kolacja z zabawą i muzyką do rana. Był czerwony dywan, pod-
świetlone przejście, ścianka, podziękowania, nagrody i dobra zabawa.

ad

Od lewej: Maciej Boruc i Adrian Struzik

Ryszard Simiński, Romuald Bogszewski, Mariusz Benich, Dariusz Sipiatowski, Tomasz 
Szycko, Magda Szycko, Igor Wypijewski, Piotr Kotowicz, Grzegorz Wieczorek

Portret własny opery
60. urodziny obchodziła hucznie szczecińska Opera na Zamku. W progra-
mie był portret własny opery, czyli arie z przedstawień prezentowanych 
na tej scenie przez sześć dekad. Nie zabrakło np. słynnej arii Królowej 
Nocy z „Czarodziejskiego fletu” Mozarta, Habaner z „Carmen” Bizeta czy 
Va, pensiero - chóru niewolników z opery „Nabucco” Verdiego. Na jubile-
usz zaproszono wielu dawnych pracowników, nie tylko solistów czy tan-
cerzy a także pracowników administracji i działu technicznego.

ad

Aktor Teatru Polskiego Wiesław Łągiewka towarzystwie uroczych pań
Natalia Babińska, reżyser Koncertu Jubileuszowego, Jerzy Wołosiuk – dyr. ds. 
artystycznych Opery na Zamku, Karol Urbański – kier. Baletu Opery na Zamku

Joanna Tylkowska-Drożdż z mężem Wojciechem Drożdżem

Od lewej: Marek Sztark, Jacek Kraszewski (b. dyrygent. Opery)

Tomasz Nieżychowski, przedsiębiorca

Dariusz i Julita Sipiatowscy

Szymon Różański (b. dyr. Opery) z żoną

Igor i Monika Wypijewscy Grzegorz i Alicja Wieczorek
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Od lewej: Karol Olewnik, Tadeusz Olewnik, Hossa Biuro Rachunkowe 

Kroniki

Premiera z niespodziankami
W salonach Toyota Kozłowski odbyła się premiera Toyoty C-HR, nowego 
crossovera tej marki. Gospodarze przygotowali nie tylko pyszny poczę-
stunek, ale także szereg atrakcji. W quizie wiedzy o Toyocie C-HR można 
było wygrać nagrody-niespodzianki, a   każdy, kto w weekend premiery 
zamówił C-HR-a, otrzymał dodatkowy pakiet korzyści, czyli finansowa-
nie i  ubezpieczenie. Można było również poznać atrakcyjne oferty wy-
przedażowe na inne modle Toyoty, więc wielu klientów dokonało uda-
nych transakcji.                                                                                                        kt

Od lewej: Maciej Boruc i Adrian Struzik

Radny Władysław Dzikowski

fot. materiały prasowe

Iza Roman, Ergo Pro, Zbigniew Patorski

Od lewej: Ireneusz Kwiatkowski, Dariusz Kuriata, Wee Economy

Dorota Płatek-Borkowska, Michał Borkowski, Binowo Park Golf Club

Od lewej: Kacper Bobala, Bono, Janusz Jadwisiak, Max Sałuda, Binowo Park Golf ClubOd lewej: Sławomir Piński, Włodzimierz Bryła, 31 New Office

Od lewej: Jarosław Grabczak doradca ds. sprzedaży 
samochodów Toyota Kozłowski z klientem

Paula Ceran, konsultantka ds. obsługi 
klienta Toyota Kozłowski z klientem
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Zachwyceni klienci

Zjazd do dołka
Golf i narty? Dlaczego nie? Tak było na Szczecińskiej Gubałówce – pierw-
sza część zawodów narciarsko-golfowych zakończona! Najlepszy czas 
w dwóch przejazdach uzyskał Zbyszek Patorski, drugi był Włodek Bryła, 
a trzeci Karol Olewnik. W pozostałych kategoriach zwyciężyli: junior – 
Nel Bryła, kobiety – Iza Magiera, snowbord – Kacper Bobala. Sponsorami 
imprezy byli: Włodzimierz Bryła oraz organizator wyjazdów narciarskich 
Allegra. Prestiż miał przyjemność być patronem medialnym imprezy.

ad

fot. Dagna Drążkowska



Od lewej: Agata Kucharska i Anna Koperkiewicz, asystentka Sylwii Majdan

Od lewej: architektki Paulina Witczak, Jagoda Łukaszewska, Agata Opolska

Kroniki

Spotkanie w piątek 
trzynastego

To był szczęśliwy piątek trzynastego! Tak podsumował otwarcie nowego 
lokalu „Spotkanie” jego właściciel Krzysztof Rachwalski. Nie zabrakło 
musującego prosecco z truskawkami i imponujących kanapek premium 
z szarpaną wieprzowiną, które są specjalnością lokalu i – jak pokazali go-
ście – jedną z ich ulubionych przekąsek. Uroczystość trwała cały week-
end, ale „Spotkanie” potrwa na pewno o wiele dłużej.

kt

fot. Malina Majewska

Od lewej: Zofia Turniak, Aleksandra Szelągowska

Od prawej: Marta Kyrdziawa, Deca, z tyłu: stomatolog Katarzyna Kawicz z partnerem

Krzysztof Rachwalski, gospodarz, Ewa Środecka, prawnik

Dawid Ratajczyk

Mikołaj Guz, fotograf Franciszek Paciorek 
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej)  Rayskiego 23/11 
Riviera Maison ul. Struga  23
RKF ul. Jagiellońska 67
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A 
Rosenthal galeria KASKADA 
Stoprocent ul. Krzywoustego 72 
Studio Mebli VIP ul. Krzywoustego  80 
Terpiłowscy jubiler (parter) CH Turzyn – stary 
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy - 1 piętro 
Terpiłowscy jubiler ul. Jagiellońska 16
Terpiłowscy jubiler CH STER ul. Ku Słońcu 67
Via di moda al. Wojska Polskiego 20 
VIP Collection al. Wojska Polskiego 22 
Wine Center  ul. Bogusława  37 
Wineland al. Wojska Polskiego  70

SPORT I REKREACJA

2-be-� t al. Wojska Polskiego 70 
Aquarium (basen dla dzieci) ul. Jemiołowa 4A 
Astra szkoła tańca al. Wyzwolenia 85 
BENE sport ul. Modra 80
Binowo Golf Park Binowo 62 
Bloom ul. Koralowa 64X 
Calypso Fitness Club O�  ce Center al. Piastów 30
EnergySports ul. Welecka 13 
Enklawa Day Spa al. Wojska Polskiego 40/2
Euro� tness  (Arena Azoty) ul. Szafera 3 
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B 
Fitness Club ul. Monte Cassino 24  
Marina Sport ul. Przestrzenna 11 
Prime Fitness ul. 5 Lipca 46 
Squash na Rampie ul. Jagiellońska 69
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2  
Studio Tańca Anna Kowalska ul. Krasinskiego  10
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127 
Szkoła Jogi Deptak Bogusława 3 
Szkoła Tańca Terlecki ul. Kolumba 5
Wersal SPA al. Jana Pawła II 16 

ZDROWIE I URODA

Aroma & Beauty ul. Wielkopolska  22 
Artmasters ul. Mickiewicza 138
Australia Gabinet kosmetyczny ul. Jagiellońska 67A/4 
Baltica Welness&Spa pl. Rodła 8
Belle Femme ul. Monte Cassino 37A 
Bevelin ul. Ściegiennego 28  
Beverly Hills Akademia Urody DT Kupiec parter 
ul. Krzywoustego 9
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy - parter 
al. Wyzwolenia 18
Clochee ul. Bogusława 10/2 
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77 
Cosmedica  Leszczynowa La Fiori ul. Kapitańska 9A 
Cosmedica ul. Pocztowa 26
Cosmetica Rosa ul. Wielkopolska 27
Dr Irena Eris KOSMETYCZNY INSTYTUT ul. Felczaka 20 
Ella ul. Kaszubska  17/2 
Fantasy Studio fryzjerskie (pętla) ul. Ku słońcu 71 
Filozo� a Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5 
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1 
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz ul. Mazurska 20 
Gabinet Kosmetyczny ul. Makuszyńskiego 2A  
Gallery of Beauty ul. Raginisa 17/1 
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska   7
Instytut Image ul. Maciejkowa 37/U2 
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9 
Maestria ul. Więckowskiego 2/1 
Metamorfoza (Mierzyn) ul. Za Wiatrakiem  4A 
Odnowa Galeria Nowy Turzyn, I piętro 
al. Bohaterów Warszawy 40
Ortho Sport (basen SDS) ul. Wąska 16 
OXY Beauty  ul. Felczaka  18/U1  
Rajski Salon Piękności ul. Rayskiego 17 
Royal Studio ul. Łokietka 7/10 
Royal Thai Masage ul. Sienna 4  
Salon Fryzjerski Keune ul. Małopolska 60 
Salon fryzjerski YES ul. Małkowskiego  6
Sensitive pl. Batorego 5  
SPA Evita Przecław  96E 
Strefa Urody Patrycja Jabłońska ul. Topolowa 2B 
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul. 5-go Lipca 32D 
Studio M. Kołcz ul. Wojciecha 1 
Studio Mebli VIPul. Krzywoustego 80
 Między wierszami ul. Stanisława Moniuszki 6
Studio Urody Beata Krajnik ul. Beżowa 2 
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3  
Unique Beauty ul. Łubinowa 75
Well Spring Tai massage ul. Kaszubska 13/4A  

17 Schodów ul. Targ Rybny 1 
Avanti al. Jana Pawła II  43  
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6 
Bohema al. Wojska Polskiego  67 
Bollywood ul.Panieńska 20 
Bombay ul. Partyzantów 1 
Buddah Rynek Sienny 2
Bulwar Piastowski -  al. Żeglarzy 1  
Bulwar Piastowski -  al. Żeglarzy 1  
Chałupa ul. Południowa 9 
Chief pl. Grunwaldzki 
Clou Wine Bar ul. Wielka Odrzańska 18 
Columbus Co� ee CH Turzyn 
Colorado Wały Chrobrego 1A
Columbus Wały Chrobrego 1
El Globo ul. Piłsudskiego  26
Escada al. Wojska Polskiego  22
Food & wine ul. Rynek Nowy  3  
Greckie Ouzeri Bulwar Piastowski al. Żeglarzy 1
Jin Du al. Jana Pawła II 17 
Karczma Polska Pod Kogutem pl LOTNIKÓW 
Konstelacja Al. Wojska Polskiego  8/1a    
La Passion du Vin ul. Sienna 8 
La Rocca (Bezrzecze) ul. Koralowa 101
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Matejki 8 ul. Matejki 8 
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34 
NIEBO Wine Bar Cafe ul. Rynek Nowy  5  
Pasja Fabryka Smaku ul. Śląska 12/1 
PER SE pl. Hołdu Pruskiego 9 
Pierogarnia Kaszubska pl Zgody 1 
Piwnica Kany pl. Św Piotra i Pawła  4/5 
Porto Grande Wały Chrobrego
Porto� no al. Jana Pawła II 42 
Restauracja Ricoria ul. Powstańców Wielkopolskich 20
Restauracja Ładoga ul. Jana z Kolna 
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14 
Restauracja Szczecin ul. Felczaka 9 
Sake al. Piastów  1
Stara Piekarnia ul. Piłsudskiego 7 
Stary Columbus Co� ee al. Piastów  5/1 
Stockholm Kitchen&Bar Bulwar Piastowski al. Żeglarzy 1
To i owo ul. Zbożowa 4  
Tokyo ul. Rynek Sienny 3  
Towarzyska Deptak Bogusława  50
Ukraineczka Panieńska 19
Unagi ul. Rynek Nowy  2 
Tratoria Toscana pl. Orła Białego 10
Willa Ogrody ul. Wielkopolska  19  
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65 

SKLEPY

200 Vin 28 ul. Rayskiego 28  
5 Plus  ul. Jagiellońska  5 
Arkadia perfumeria ul. Krzywoustego 7 
ART TOP (Top Shopping) ul. Hangarowa  13 
ART TOP ul. Chodkiewicza 6 
Atelier Hubińska ul. Małkowskiego 27/10
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska Polskiego 45/2 
Atrium Molo  (do biura) ul. Mieszka I 73 
B&M  al. Wojska Polskiego 43  
Batty Barcley CH Galaxy – parter 
Bella Moda ul.  Bogusława  13/1  
Blue Steed Outlet al. Jana Pawła II 2/U1 
Brancewicz al. Jana Pawła II  48 
Caterina pl. Zgody  1F
Centrum Mody Ślubnej ul. Krzywoustego 4  
Chiara Boutique ul. Bogusława 12/2 i 11/1 
Clochee ul. Bogusława 10/2
Elements / BIMS Warzymice  
Fitness tylko dla Pań ul. Mazowiecka 13  
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11 
Hexeline CH Galaxy - parter 
ID Galery ul. Jagiellońska 96 
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada (punkt informacyjny) galeria KASKADA 36 
Kinarps  ul. Storrady Świętosławy 1C
Kropka nad i, ul Jagiellońska 96
La Passion ul. Jagiellońska 96 
LKJ CH Galaxy al. Wyzwolenia 18/20
LKJ galeria KASKADA al. Niepodległości 36
Madras Styl ul. Małopolska 9 
Manufaktoria ul. Rayskiego 26/1 
Marc Cain al. Wojska Polskiego 29 
MaxMara ul. Bogusława 43/1 
Mia&Charli al. Wojska Polskiego 35/3
Moda Club al. Wyzwolenia 1 
MOOI ul. Bogusława 43 
Olsen galeria KASKADA 
Pink & blue baby store ul. Bogusława 42/1 

Lizak, Stankiewicz, Królikowski adwokaci ul. Boh Getta 
Warszawskiego 1/4 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur ul. Klonowica 30/1 
Waldemar Juszczak Kancelarie Adwokatów i Radców 
al. Niepodległości 17 
Zbroja Adwokaci ul. Więckowskiego 1b/8 

KAWIARNIE/PUBY

Bistro na językach ul. Grodzka 2
Cafe 22 pl. Rodła 8 
Cafe Club CH Galaxy  al. Wyzwolenia 18/20 
Cafe Hormon ul. Monte Cassino 6
Cafe Orsola pl. Żołnierza Polskiego 3/1 
Columbus Co� ee (Oxygen) ul. Malczewskiego 26 
Columbus Co� ee CH Galaxy - 2 piętro
Columbus Co� ee ul. Kopernika 1 
Columbus Co� ee ul. Krzywoustego 16  
Columbus Co� ee ul. Struga 36
Costa Co� ee  CH Galaxy - parter 
Costa Co� ee  CH Mollo 
Costa Co� ee  galeria KASKADA al. Niepodległości 36
Czarna Owca al. Wojska Polskiego 29
Czekoladowa cukiernia al. Wojska Polskiego  17 
Duet Co� ee CH Galaxy - 1 piętro
Fabryka  Deptak Bogusława 4/1 
Fanaberia Deptak Bogusława X 5
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego  4  
Kolonialny ul. Ku słońcu (CH STER) 
Pauza Cafe (Filharmonia parter) ul. Małopolska 48 
Public Fontanny al. Jana Pawła II  43  
Secesja Cafe Jana Pawła II  19/1 
Wół i Krowa ul. Wielka Odrzańska 20 

KLUBY

City Hall ul. 3 Maja 18 
Free Blues al. Powstańców Wielkopolskich 20
Grey Club ul. Bogusława 9 
Grey Club Deptak Bogusława 9 
Mojo Plac Batorego 4 
Rocker Club ul. Partyzantów 2  

MOTORYZACJA

Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuk Ustowo 56 
BMW i MINI Ustowo 55
Citroen Drewnikowski ul. Boh Warszawy 19  
Citroen Drewnikowski ul. Citroena 1  
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B 
Harley Davidson ul. Gdańska  22A 
Holda – Jeep i Lancia ul. Gdańska  7 
Honda ul. Białowieska 2  
HTL ul. Lubieszyńska 20 
Kia Polmotor ul. Szymborskiej 8 
Kia, Nissan, Subaru Ustowo 52 
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I  25  
Łopiński  VW ul. Madalińskiego 7 
Mazda Kozłowski ul. Struga 31B 
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I  30 
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88 
Nissan ul. Struga 71 
Opel Bogacki ul. Mieszka I 45 
Opel Kozłowski ul. Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski ul. Bagienna 36D 
Peugeot Drewnikowski ul. Rayskiego 2 
Skoda ul. Struga 1A 
Subaru ul. Struga 78A 
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I  25B  
Toyota Kozłowski ul. Struga 17 
Volvo ul. Pomorska 115B 
VW ul. Struga 1B 

NIERUCHOMOŚCI 

Atelie Nieruchomości ul. Jagielońska 82/1 
Calbud, pokoj 17 parter ul. Kapitańska 2  
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45 
In house ul. Bolesława Śmiałego 39 
Litwiniuk Property O�  ce Center al. Piastów 30
Neptun Developer ul. Ogińskiego 15 
Nieruchomości Droński ul. Panieńska 47
SGI  pl. Hołdu Pruskiego 10 
Siemaszko ul. Powstańców Wielkopolskich 91A
TLS ul. Langiewicza 28  U2
Tomaszewicz ul. Kaszubska  20/4

RESTAURACJE 

13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 2  

GABINETY LEKARSKIE

Agmed Gra� towa 4 
Centrum Leczenia Otyłości ul. Krzywoustego 9-10 
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. Panieńska 18 
Dentus ul. Mickiewicza 116/1 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18 
Gabinet „Orto-Magic” (od ul. Topolowej) ul. Zaciszna 22 
Hahs Protodens Felczaka Dentus ul. Felczaka 18A 
Laser Studio ul. Jagiellońska 85  
Mamma (Kijewo) ul. Sowia 38  
Medicus  (do sekretariatu) pl. Zwycięstwa 2 
Mediklinika Mickiewicza Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C 
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska 
(O�  ce Center) al. Piastów  30  
Orto Perfekt ul. Ogińskiego 13 
Perładent - Gabinet Stomatologiczny 
ul. Powstańców Wielkopolskich 4C
Petite Clinique ul. Pocztowa 20/1C 
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński ul. Śląska 5/3 
Prywatna Praktyka Ginekologiczna 
ul. M. Skłodowskiej-Curie  5/3 
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny ul. Krzywoustego 19/5 
Stomatolog dr Gajda ul. Narutowicza 17A 
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 25/10 
Stomatologia Mierzyn ul. Wielecka 38  
Vita Dent Centrum Stomatologiczne ul. Modra 122 

HOTELE 

Dworski Hotel i Restauracja (Warzymice) Pod Zodiakiem 2 
Hotel Campanille ul. Wyszyńskiego 30
Hotel Dana al. Wyzwolenia  50 
Hotel Novotel ul. 3 Maja 31 
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Plenty ul. Rynek Sienny 1
Hotel Radisson BLU (recepcja) pl. Rodła 10 
Marina Hotele ul. Przestrzenna 13 

INNE

Baltic Business Park ul. I-go Maja 38-39 
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48 
Follow Me ul. Kolumba 1 
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5  
Galeria Kierat ul. Koński Kierat 14 
Galeria ZPAP ul. Koński Kierat 16  
Get Ride  ul. Cyfrowa 6 
Muzeum Narodowe  ul. Staromłyńska  27 
Neckerman al. Wojska Polskiego 11 
Open Mind  ul. Koński Kierat 17/1 
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34 
Pogoń Szczecin biuro marketingu ul. Karłowicza 28  
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego 86
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73 
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul. Wendy 14 
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny  
ul. Niemierzyńska 17A 
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Polski Swarożyca 
Teatr Współczesny Wały Chrobrego 3
Trafostacja Sztuki ul. Św Ducha 4  
Unity Line  pl. Rodła 8
Urząd Marszałkowski - dla rzecznika ul. Korsarzy 34 
Urząd Miejski Wydział Promocji i Informacji  
pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki biuro prasowe Wały Chrobrego 4
Vetico ul. Wita Stwosza 13 
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2 
Zamek Punkt Informacyjny  ul. Korsarzy 34 
Zapol al. Piastów 42 

KANCELARIE

Adwokat Andrzej Marecki ul. Królowej Jadwigi 13/12 
Adwokat Mikołaj Marecki sekretariat ul. Św Ducha 5A/12 
Gozdek,Kowalski, Łysakowski adwokaci i radcowie  
ul. Panieńska 16  
Kancelaria adw Tomasz Kordus ul. Felczaka 11 
Kancelaria Adwokacka Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik 
ul. Monte Cassino 7/1 
Kancelaria Adwokacka Dariusz Jan Babski ul. Bogusława 5/3 
Kancelaria Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz 
ul. Wyszyńkiego  14 
Kancelaria Licht Przeworska ul. Tuwima 27/1 
Kancelaria Mariusz Chmielewski ul. Odzieżowa 5  
Kancelaria Notarialna Daleszyńska al. Jana Pawła II  17 
Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22 
Kancelaria Notarialna Mikołajczyk ul. Wyszyńskiego 14
Kancelaria Skotarczak, Dąbrowski, Olech ul. Narutowicza  12
Kancelaria Wódkiewicz Sosnowski ul. Stoisława 2  






