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BEZPIECZNA LOKATA KAPITAŁU DOSTĘPNA OD ZARAZ W POSTACI NIERUCHOMOŚCI
DLA INWESTORA - PEWNY WYNAJEM I ZAROBEK NA CZYNSZU I WZROŚCIE WARTOŚCI

- mieszkania już od 40 m kw. 2,3,4,5-pokojowe na sprzedaż
- wysoki standard wykończenia pod klucz
- centrum miasta, dogodna lokalizacja
- sąsiedztwo szkół, banków, sądów, parków itp.
- lokale usługowe idealne pod kancelarie notarialne, adwokackie, gabinety

ZAMIAST NIEPEWNEJ LOKATY BANKOWEJ - ZAINWESTUJ W BEZPIECZNĄ INWESTYCJĘ

ul. Owocowa (róg 3-go Maja)

tel. 91 469 32 62
tel. kom. 602 652 052

www.steed.pl

SPECJALNA OFERTA TYLKO DO 15 KWIETNIA - oferujemy atrakcyjne bonusy np. wyposażenie kuchni.



OD NACZELNEJ

toś mądry powiedział kiedyś, 
że marzenia są po to żeby je 
realizować. Dokładnie sześć 
lat temu dwóch dziennikarzy 
ze Szczecina miało marzenie, 
aby stworzyć lokalną, ładnie 
opakowaną gazetę lajfstajlo-
wą.  Tak powstał Prestiż. I na 
stałe zagościł na wydawniczej 
mapie naszego miasta.  Moim 
marzeniem było, aby Prestiż 
po przerwie wrócił do Szcze-
cina. I nie tylko moim. Dzięki 
ciężkiej pracy wspaniałych 
ludzi, ich determinacji, kre-
atywności i kosztem zaledwie 
kilku nieprzespanych nocy, 
oddajemy Państwu świeży, 

kwietniowy numer. I jesteśmy z tego dumni! Myślę, spełniło 
się życzenie nie tylko nasze, bo zaciśniętych kciuków było 
naprawdę bardzo wiele.

Powracamy w nieco zmienionej szacie graficznej w mniej-
szym, bardziej poręcznym formacie. Tradycyjne znajdziecie 
Państwo znaną i lubianą kronikę towarzyską, stałe działy oraz 
felietony. Joanna Osińska pisze dla nas o tym, co usłyszała w 
pociągu, przeczytacie także  „smaczne” felietony kulinarne 
Szymona Kaczmarka i sportowe Krzysztofa Bobali.

A żeby nie było tak samo, mamy nową elektryzującą ru-
brykę - dziennikarze Dariusz Staniewski i Michał Stankiewicz 
komentują bieżące wydarzenia z lekkim przymrużeniem oka. 
Przyznam, że świetnie się bawiłam przy czytaniu tego tekstu!

Wracając do marzeń, bohaterka naszej kwietniowej okład-
ki Sylwia Majdan, od zawsze chciała być projektantką mody. 
Dzięki konsekwencji i determinacji  spełniła swoje marzenie, 
jest marką znaną i to nie tylko w Polsce. Gorąco polecam 
też tekst Anety Dolegi o Wojtku Brzezińskim, który znany jest 
tego, że na scenie łamie kolejne tabu oraz wywiad z Toma-
szem Raczkiem, który opowiada jak w przerwie w wydawa-
niu książek walczy z etykietką… „etatowego  geja”.

Miłej lektury!
Izabela Magiera - Jarzembek
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Polub stronę MICHA POLAND na                      a otrzymasz 15% rabatu!
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ROZMIARY 36-48 



18

30

47

Tomasz Raczek

Wszyscy mówią Aloha!

Pałac Kolorów 

SYLWIA 
MAJDAN

DOBRĄ MODĘ MOŻNA 
ROBIĆ WSZĘDZIE

TOMASZ 
RACZEK
NIE JESTEM 
DZIKUSEM!

Za co kobiety pokochały 

CHRISTIANA 
GREYA?

ŁONA & WEBBER
ZŁOTE CHŁOPAKI

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY   nr 01 | 59 | KWIECIEŃ 2013 r.   WWW.MAGAZYNPRESTIZ.COM.PL  

WOJTEK BRZEZIŃSKI
Kaligula Na Wspólnej
BMW 7 VS JAGUAR XJ

nr. 01 (2013 r.)                                                                                                                                                                                      w w w . m a g a z y n p r e s t i z . c o m . p l

12Sylwia Majdan. Teraz jest mój czas!

SPIS TREŚCI

WYDARZENIA
5 urodziny Baltica
Wellness & Spa
Łona &Webber Złote chłopaki
Modne miejsce Atelier Katarzyny 
Hubińskiej i Arkadiusza Prajsa
9 NOWE MIEJSCA
10 Krzywym okiem Rubryka Dariusza 
Staniewskiego i Michała Stankiewicza

TEMAT Z OKŁADKI
12 Sylwia Majdan. Teraz jest mój czas!

LUDZIE
18 Tomasz Raczek. Nie jestem dzikusem!
20 Wojtek Brzeziński. Kaligula 
Z „Na Wspólnej”
23 Rozmowy w pociągu
- felieton Joanny Osińskiej

STYL ŻYCIA
24 Czym pływam? Żeglarski super team
26 Za co kobiety pokochały
 Christiana Greya?
28 Jestem Wege!

PODRÓŻE
30 Wszyscy mówią Aloha!

MOTORYZACJA
35 Moto nowości
36 Czym jeżdżę? BMW 7 vs Jaguar XJ

ZDROWIE I URODA
40 Sylwetka z XXI wieku
42 Twarz skrojona na miarę
43 Klinika XXI wieku
44 Kiedy dziecko się moczy

47 Pałac Kolorów Doroty 
Kościukiewicz- Markowskiej 

MODA
50 Colornative i Fashion TV

DESIGN
54 Prestiżowe wnętrze.  
Lekkość bytu

KULTURA
59 Miasto od kuchni
- felieton Szymona Kaczmarka
60 Salsa z podwórka
 „Udręka życia” w Teatrze Polskim
61 Szczecin Music Fest
62 Płyta Opery najlepsza 
na świecie Kaszubska petarda
63 Imany Serce dusza i umysł
64 Prestiżowe imprezy, 
czyli subiektywny przegląd 
wydarzeń Anety Dolegi
66 W kolejce do Sklepu
67 Prestiżowe książki Rafała Podrazy

SPORT
68 Wiosna! Ach to Ty 
- felieton Krzysztofa Bobali
69 Speed badminton i ricochet, 
czyli nowości z rakietą w ręku

KRONIKA
71 Henri Lloyd zawinął do Szczecina!! 
Okrągła rocznica, Macedamian Girl 
w Galerii Kaskada, Oniegin w Operze, 
Izbowy dzień kobiet
72 Perły rozdane,  Święto Kobiet, 
 Premiera w salonie, Kobiety fatalne 

6 

Na okładce: Sylwia Majdan
Foto: Panna Lu
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agroda Artystyczna Miasta Szczecina (przyznawana od 1991 
roku) to najważniejsze wyróżnienie kulturalne w mieście. 

Oprócz statuetki panowie dostali 40 tys. zł i w ten sposób stanęli 
w szeregu obok takich wybitnych postaci jak reżyser Anna Augusty-
nowicz czy zespół Hey.

- Wielką przyjemnością jest dla nas znaleźć się w gronie tak wy-
bitnych Szczecinian – mówi Adam Zieliński czyli Łona -  Między nami 
mówiąc myślę, że nie do końca zasłużyliśmy na to wyróżnienie. Na 
pewno jest to też bodziec do dalszej pracy, choć mogę zapewnić, 
że i bez niego robilibyśmy dalej muzykę. Pieniędzy jest rzeczywiście 
sporo, postaramy się je wydać jak najmądrzej.  

Nagroda została przyznana duetowi 15 marca, a już na drugi 
dzień panowie odbierali kolejną - Złotą Płytę za 15 tysięcy sprzeda-
nych egzemplarzy albumu „Cztery i pół”.

- Dla nas to bardzo dużo, zwłaszcza, że nigdy dotąd nie osiągnęli-
śmy takiego sukcesu – kontynuuje Łona. -  Z drugiej strony pamięta-
my jeszcze czasy, w których, żeby otrzymać Złotą Płytę, trzeba było 
sprzedać sto tysięcy egzemplarzy... Tak czy inaczej to wielki sukces, 

cieszymy się, że nasza muzyka znajduje tylu odbiorców.     
 W takim razie kiedy nowa płyta?
 - Trochę to pewnie potrwa, ale nie zasypiamy gruszek w popie-

le. Jeden z nas szkicuje już nowe bity, drugi ślęczy nad zarysami 
tekstów, Bóg jeden raczy wiedzieć, co z tego wyjdzie. Coś jednak 
wyjdzie na pewno, cierpliwości – uspokaja raper.

Tymczasem duet wraz z The Pimps przygotowuje we współpracy 
z Radiem Szczecin duży koncert w Studiu S1 (28 kwietnia br). Bę-
dzie on transmitowany na antenie radia, a w niedalekiej przyszłości 
zostanie także wydany na DVD.                                                             ad

n

Rok 2012 bezdyskusyjnie należał do nich. Łona i Webber 
nie tylko nagrali kolejną znakomitą i jak się okazało „złotą” 
płytę, ale także otrzymali od swojego rodzinnego miasta 
najważniejszą artystyczną nagrodę.

Złote chłopaki

WYDARZENIA8 

woje szczecińskich projektantów postanowiło połączyć siły 
i stworzyć pracownię, showroom i butik w jednym. Wcho-

dząc do atelier projektantów od razu widać, że to miejsce z charak-
terem. Wszystko tu do siebie pasuje – formy, kształty i kolorystyka. 
Króluje szarość, czerń, biel i srebro. Znajdziemy tu wygodne kana-
py, stylowe ozdoby i ręcznie robione dodatki. Pracownia znajduje 
się na trzecim piętrze w budynku LOK-u w Szczecinie. 

- Do tej pory ani ja, ani Arek nie mieliśmy swojej pracowni, ani 
sklepu. Tu będziemy projektować, szyć, spotykać się z klientami 
i przyjaciółmi. – Spełniło się nasze marzenie o własnym miejscu do 
pracy – podsumowuje Kasia Hubińska.                                              imj

D

Modne miejsce
Atelier Kasi Hubińskiej i Arka Prajsa to nowe miejsce na mo-
dowej mapie Szczecina.

 5 urodziny Baltica 
Wellness & Spa

entrum wielokrotnie zdobywało laury w ogólnopolskich ple-
biscytach Spa, dzięki uznaniu i ocenie gości, jak i werdyktowi 

niezależnego jury- mówi Beata Krawętkowska, koordynator sprze-
daży i marketingu BALTICA Wellness & Spa.

W roku 2008 znalazło się w pierwszej 10 wszystkich DAY SPA 
w Polsce. Kolejne lata przynosiły wyróżnienia, tytuły wSPAniałego 
Spa, wSPAniałego miejsca na mapie Urody i najlepszego City-SPA. 
Ostatnia nagroda to tytuł najlepszego DAY SPA 2012 w konkursie 
Prestige Spa Awards.

Na pierwszym piętrze czeka na gości sala cardio-fitness oraz krio-
komora. Tutaj mieści się również centrum diagnostyczne, w kom-
fortowych warunkach poddać się można zabiegom fizjoterapii. Na 
drugim piętrze specjalne miejsce zajmuje Strefa Wellness. Uzupeł-
nieniem oferty najwyższej kondygnacji Spa są masaże i usługi ko-
smetyczne.                                                                    www.spabaltica.pl    

  imj

C

Dokładnie 11 kwietnia minie 5 lat od otwarcia Baltica Wel-
lness & Spa. W tym dniu na gości będą czekać specjaliści 
odnowy biologicznej i rehabilitacji, lekarze i fizjoterapeuci.



NOWE MIEJSCA 9 

„Meraki” jest słowem wywodzącym się z języka greckiego oznaczającym robienie czegoś 
z zaangażowaniem, oddaniem, sercem. Lokal oferuje swoim gościom śniadania i lunche. 
W menu znajdziemy także duży wybór ciast. Dania serwowane są na miejscu oraz na wy-
nos. W barze można realizować zamówienia indywidualne (oferta cateringowa), a także 
zorganizować prywatną uroczystość czy zamówić tort na specjalną okazję.
Adres: al. Wojska Polskiego 20
Godziny otwarcia: pon. 11.00 -18.00, od wt. do pt. 9.00-18.00, sobota 11.00 - 15.00

Kolorowa dwupoziomowa kawiarnia, (na dole miejsce dla palących) urządzona meblami 
z recyclingu pochodzącymi z lat 50. i 60. W menu dania lunchowe (przeważa kuchnia 
włoska) oraz desery. Duży wybór kaw i herbat. Wieczorem lokal zmienia się w koktajl 
bar, któremu towarzyszą projekcje naścienne. Wiosną zostanie uruchomiony ogródek. 
Możliwość rezerwacji.
Adres: ul. Kaszubska 67
Godziny otwarcia: od pon. do sob. 10.00-22.00, nie. 10.00-20.00

Klubokawiarnia, gdzie obok kawy można napić się różnego rodzaju piw, drinków i kok-
tajli. W weekendy odbywają się tu imprezy klubowe i koncerty muzyki rockowej. Wkrótce 
zostanie otwarta kuchnia. Możliwość rezerwacji.
Adres: ul. Księcia Bogusława X 8
Godziny otwarcia: od śr. do nie. 19.00-04.00

Marka Micha istnieje w Polsce od lat 90-tych. Na początku oferowała odzież dzianinową. 
Obecnie główna linia firmy jest kolekcją skierowana do dojrzałych kobiet ceniących so-
bie jakość materiałów, krój, bogatą stylistykę oraz rozbudowaną rozmiarówkę.
Adres: Księcia Bogusława X 13/1

Klubokawiarnia złożona z dwóch poziomów utrzymana w klimacie PRL-u. Na pierwszym 
poziomie znajduje się kuchnia gdzie podawane są lunche, domowe obiady (w tym oferta 
cateringowa oraz dania na wynos) kawa oraz inne napoje. Na drugim znajdują się po-
koje: salon, pokój dziecięcy, łazienka, garderoba, szatnia, pokój babciny oraz taras. Od 
czwartku do niedzieli odbywają się tu cykliczne imprezy taneczne, dominuje muzyka od 
lat 50. do 80. Na wiosnę uruchamiany jest ogródek. Możliwość rezerwacji.
Adres: ul. Księcia Bogusława X 8
Godziny otwarcia: pon. 12.00-05.00, wt. i śr. 12.00-02.00, od czw, do nie.: 12.00 – 05.00

Sklep z winami połączony z barem (miejsce przy stolikach dla ok. 25 klientów). Miejsce 
specjalizuje się w winach naturalnych, bez jakichkolwiek chemicznych dodatków. W ofer-
cie znajdują się wina włoskie, francuskie i hiszpańskie. Wkrótce dołączą do nich wina por-
tugalskie i gruzińskie. Do wina proponowane są sery i szynki.
Adres: ul. Małopolska 3
Godziny otwarcia: od poniedziałku do czw. 13.00 – 22.00, w pią. i sob. 13.00-23.00

To brytyjska marka odzieżowa z polskimi korzeniami. Producent profesjonalnej odzieży 
żeglarskiej oraz kolekcji modowych, w którą ubierają się nie tylko najsłynniejsi żeglarze 
na świecie, ale także kierowcy formuły 1, polscy olimpijczycy oraz aktorzy. Salon znajduje 
się w przystani Marina&’Club nad jeziorem Dąbskim. Szczeciński Henri Lloyd jest naj-
większym salonem firmowym w Polsce oraz jedynym punktem handlowym położonym 
na terenie mariny, a nie w centrum handlowym.
Adres: ul. Przestrzenna 11, Szczecin (obok Marina Sport)

Meraki Bar

Cafe In

Bar Czysty

Micha

Prywatka

Exovino

Henri Lloyd



olejna rozgrywka 
w szczecińskim 
magistracie. Tym 
razem w „chowa-
nego”. Gra w nią 

prezydent miasta Piotr Krzystek z przewod-
niczącym komisji rewizyjnej Rady Miasta 
Szczecin, a radnym Bazylim Baranem (PO). 
Chce on zmusić włodarza miasta, aby złożył 
przed komisją wyjaśnienia w sprawie sław-
nej sprzedaży kamienicy przy al. Niepodle-
głości. Krzystek jednak unika stawiennictwa. 
Najpierw wysłał list, w którym dał radnemu 
do zrozumienia, że mało go to obchodzi. 
Ostatnio wysłał na komisję wiceprezyden-
ta Mariusza Kądziołkę, dając w ten sposób 
znak, że to go w ogóle nie obchodzi. Ale 
radny Baran nie daje za wygraną. Plotki 
głoszą, że kopie wilcze doły pod gabine-
tem Krzystka, zastawia na niego sidła oraz 
montuje „czarcią zapadkę”. Wszystko po to, 
aby złapać prezydenta i postawić go przed 
komisją.

Dzikie tłumy prawdziwych melomanów, 
ciekawskich oraz tzw. lokalnych celebrytów 
i vip-ów pojawiło się na wydarzeniu arty-
stycznym tego sezonu w Szczecinie - pre-
mierze opery „Eugeniusz Oniegin”. Część 
uczestników, która przyszła się pokazać 
i zaatakować bankietowy bufet po przed-
stawieniu podobno ziewała i kręciła się 
znudzona, ale wytrzymała. Byli, wysłuchali, 
potem zjedli i wypili. Zawsze będzie moż-
na potem błysnąć przed dalszą rodziną, że 
się uczestniczy w życiu artystycznym mia-
sta i jest się prawdziwym koneserem sztuki 
przez duże „S”.

Choć w szczecińskiej i zachodniopomor-
skiej PO jest kilku lekarzy, to nie ustrzegli 
oni swojej partii przed tzw. rozdwojeniem 
jaźni. Radni Platformy w Radzie Miasta 

przegłosowali projekt dofinansowania za-
biegów in vitro z kasy samorządu. Radni PO 
sejmiku kategorycznie się temu sprzeciwili. 
Szczecińskie SLD, ustami swojego rzeczni-
ka Albina Majkowskiego, skomentowało 
to w ten sposób: „czym różni się członek 
PO w Szczecinie od członka PO w regionie 
i w kraju?”. I dodaje nowe znaczenie skrótu 
PO - Platforma Obłudy...

Do Szczecina dotarła w końcu ministra 
sportu Joanna Mucha. Miała być już jakiś 
czas temu. Ale wtedy mgła skryła lotnisko 
w Goleniowie i jak mówiono: Mucha nie 
siadła. Teraz przyjechała na Zachodniopo-
morski Kongres Sportu, czyli żeby wręczyć 
torbę odznaczeń dla lokalnych działaczy 
sportowych. Wielu ich było i tylko chyba 
ministerstwo sportu wie, według jakiego 
klucza ich dobrano. Bo niektórzy obser-
watorzy tej uroczystości (jak sami potem 
opowiadali) ze zdumienia przecierali oczy 
widząc pewnych: „zasłużonych” wypinają-
cych pierś po medal.

Zakończyła się wojna o tablicę upamięt-
niająca zmarłą 10 lat temu, znaną polską 
piosenkarkę Helenę Majdaniec. Wspól-
nota kamienicy przy Wielkopolskiej 29 
w Szczecinie w końcu łaskawie zgodziła się 
na powieszenie płyty poświęconej artystce. 
Niektórzy mieszkańcy nie chcieli się na to 
zgodzić, bo twierdzili, że piosenkarka, kie-

dy mieszkała w kamienicy „dawała zły przy-
kład młodzieży” i „ciągle chodziła pijana”. 
No i doczekaliśmy się wzorcowej kamieni-
cy w Szczecinie zamieszkałej przez samych 
abstynentów żyjących według przykazań 
dekalogu. Amen. Niech Bogu dziękują, że 
nie mieszka u nich Nergal…

W szczecińskiej Akademii Sztuki doszło 
do WC- skandalu. Ktoś wydrukował za-
rządzenie dziekana jednego z wydziałów 
na papierze toaletowym i zawiesił w ubi-
kacjach tej uczelni. Studenci twierdzą, że 
to nie ich pomysł. Według Radia Szczecin 
adresat tego protestu uznał go za „słaby”. 
Ale my już wiemy, że pomysł w mieście się 
spodobał i chwycił. Szefowie wielu instytu-
cji drżyjcie! Wasze zarządzenia i wizerunki 
mogą cieszyć się niespotykaną popularno-
ścią. Niektórzy prorokują, że dzięki takiej 
produkcji odżyje upadła papiernia w Skol-
winie.

Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem i podobno niezłym dorobkiem. Aktu-
alnie 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, hucz-
nych imprez towarzyskich, dobrej kuchni oraz polskiej kinematografii.

DARIUSZ 
StAnIeWSKI

KRZYWYM OKIEM10 

k n
Helena Majdaniec

Bazyli Baran



ie milkną echa wokół 
zatrzymania Pawła G. i 
innych osób podejrza-
nych o korupcję. Fora 
internetowe, w tym 

Facebook pełne są komentarzy. Widać 
z nich, że na razie jest jeden do zera dla 
obrońców zatrzymanych. Udało im się na 
tyle zdominować publikacje prasowe, że 
opinia publiczna dostała przekaz: 100 

agentów łapało gości, którzy wręczyli kar-
tę rabatową i przejazd taksówką. I na tym 
koniec?

Północna Izba Gospodarcza zorganizo-
wała debatę pod nazwą „Uciekać czy zo-
stać w Szczecinie“. Podczas debaty część 
przedsiębiorców narzekała na miasto, 
część je broniła. Prowadził to Piotr Naj-
sztub, który – jako znany i wybitny eko-
nomista, szczególnie od przemysłu okrę-
towego – rzucił, że o stoczni powinno się 
zapomnieć. Ciekawe czy jeżeli ktoś zaprosi 
go do prowadzenia debaty w Katowicach, 
też rzuci błyskotliwie, że o górnictwie trze-
ba zapomnieć?

W tym roku czeka nas prawdziwa inwazja 
potworów zza granicy – Alicja Keys, Green 
Day, ACDC, Paul McCartney, Hurts, Le-
onard Cohen, Justin Bieber, Beyonce – to 
tylko mały fragment inwazji obcych gwiazd 
do Polski. Przerażeni są mieszkańcy Łodzi, 
Poznania, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, 
czy Trójmiasta, którzy będą musieli oglą-
dać i słuchać takich występów kilka razy w 
ciągu roku! Inwazja rozpocznie się w maju, 
a zakończy dopiero we wrześniu. Nawet 
mieszkańcy takich miast jak Oświęcim czy 
Rybnik nie będą spać spokojnie nękani 

przez jakiegoś Stinga czy Roda Stewarta. 
Na całe szczęście Szczecin kolejny rok bro-
ni muzyki juwenaliowo - festynowej. Pomo-

że nam w tym znana z wysublimowanego 
repertuaru stacja Radio Eska, która urządzi 
swoją galę podczas tegorocznych Tall Ship 
Races. Złota maksyma marketingu mówi 
„Wyróżnij się albo zgiń“. Stąd podpowiada-
my, że żadne z dużych miast nie zorganizo-
wało porządnego festiwalu Disco Polo. 

Ważne wieści z UE. Jak doniosła “Rzecz-
pospolita” Trybunał Sprawiedliwości UE 
wydał wyrok w sprawie opodatkowania 
VAT – em powiększanie piersi. Zdaniem 
trybunału, który orzekał na wniosek jed-
nej ze szwedzkich klinik - zabieg może 
być zwolniony z podatku VAT tylko wtedy, 
kiedy służy leczeniu i poprawie zdrowia. 
Podobnie z liftingiem twarzy i odsysaniem 
tłuszczu. Jeżeli o zabiegu decydują wyłącz-
nie względy estetyczne – VAT trzeba płacić. 
Wszystko zależy więc od dokumentacji 
medycznej zabiegu i opinii lekarza. Zda-
niem ekspertów skarbówka może jednak 
powoływać własnych biegłych, szczegól-
nie w sytuacjach, gdy opinię o konieczno-
ści medycznej powiększenia piersi wystawi 

osoba współpracująca z daną kliniką. Każ-
dy biust będzie zatem traktowany indywi-
dualnie i z dużą atencją.

Michał Stankiewicz, od 1999 r. związany z Rzeczpospolitą. Pracował 
także w Gazecie Wyborczej, TVP, TVN i Prestiżu. Laureat nagrody 
„Watergate“ Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich (2005) oraz Fundacji Batorego (2005). Dwukrotnie – w 2004 
(jako Rz) i 2012 (jako TVN) nominowany do Grand Press. Pasjonat 
tenisa, dobrej muzyki oraz psów rasy bokser.

MICHAŁ 
StAnKIeWIcz
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TEMAT Z OKŁADKI

SylWIA 
MAJDAn
TERAZ JEST MóJ CZAS!

Wydaje się krucha i delikatna, ale są w niej siła i kon-
sekwencja. Projektantka mody, ambasadorka naszego 
miasta i córka znanego szczecińskiego biznesmena. 
Jaka jest prywatnie? O pracy, marzeniach, a także o tym, 
dlaczego nie chciała zostać celebrytką – Sylwia Majdan.
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potykamy się w jej atelier przy ulicy Woj-
ska Polskiego. Tam ma wierne grono 
klientek i dobrze prosperujący biznes. 
Uważa, że dobrą modę można robić 
nie tylko w Warszawie i coraz częściej to 

Warszawa przyjeżdża ubierać się do niej. Bo Sylwia Majdan to już 
rozpoznawalna marka w Polsce. 

Izabela Magiera- Jarzembek: czy mała Sylwia szyła ubranka dla 
lalek?

Sylwia Majdan: Ubranek nie 
szyłam, ale przebierałam kole-
żanki, czasem może nawet tro-
chę wbrew ich woli… (śmiech). 
Ale tak naprawdę kulisami 
mody zainteresowałam się, gdy 
pracowałam, jako modelka.

zaczynałaś w znanej szcze-
cińskiej Agencji Art Flash Mał-
gorzaty Żurakowskiej.

Tak, dawno, dawno temu-
!(śmiech). To była naprawdę 
wspaniała przygoda! Modeling 
był przyjemnością, a nie ciężką 
i stresującą pracą jak to bywa 
obecnie. Chodziłam na poka-

zach m.in. w Brukseli we Wło-
szech u Tomka Ossolińskiego. 
Podglądałam pracę projektan-
tów „od kuchni” i byłam tym za-
fascynowana. Chyba już wtedy 
wiedziałam, kim chcę być w przyszłości. 

lubisz zmiany swojego wizerunku? Pamiętam, że kiedyś na 
przykład byłaś platynową blondynką.

Jak chyba każda kobiety lubię zmiany. Faktycznie blond fryzurę 
sprawiłam sobie w liceum i to sama! Poszłam do apteki kupiłam ta-
bletki wody utlenionej … włosy wyszły mniej więcej w kolorze wie-
wiórki! Zobaczyła mnie mama, westchnęła tylko i zaprowadziła do 
fryzjera... Później byłam ciemną brunetką, pamiętam, że zachwyciła 
mnie aktorka Charlize Theron, która przeszła podobną metamorfo-
zę. Uznałam jednak, że wyglądam za poważnie. Teraz mam niemal 
swój naturalny kolor i bardzo dobrze się w nim czuję.

Kiedy zaczęłaś spełniać swoje marzenie o zostaniu projektant-
ką?

Na to musiałam jeszcze trochę poczekać, ponieważ najpierw 
skończyłam marketing i zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim 
- tata kazał! (śmiech). Teraz doceniam studia marketingowe, które 

bardzo mi się przydają w prowadzeniu firmy. Dopiero później stu-
diowałam na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

chyba nie było łatwo dostać się na tak oblegany kierunek?
To był dla mnie wspaniały i zarazem trudny czas, bo decyzję 

o studiach w Łodzi podjęłam podczas trudnego okresu w moim 
życiu osobistym…

czyli postanowiłaś zmienić swoje życie o sto osiemdziesiąt 
stopni?

Dokładnie. Przed egzaminami brałam korepetycje w Szczecinie 
z rysunku. Pojechałam w tajemnicy przed rodziną… pomyślałam, że 
jak się nie dostanę (a było dziewiętnaście osób na miejsce) to ni-
komu nie powiem. Udało się! Szkoła dała mi podstawy, które teraz 
bardzo procentują.

Jak projektantce mody pracuje się z dala od Warszawy? To w sto-
licy toczy się przecież modowe życie. 

Dosyć często pojawiam się w Warszawie. Mam tam bardzo dużo 
klientek. Uważam jednak, że 
dobrą modę można robić 
wszędzie. Nie wyobrażam so-
bie wyprowadzki do Warszawy. 
Zresztą Szczecin jest blisko Ber-
lina, a mnie mocno inspiruje to 
miasto. Niedługo zamierzam 
otworzyć tam butik. 

Wiem jednak, że to warsza-
wianki przyjeżdżają do ciebie. 
na przykład dziennikarka Anna 
Popek.

Owszem bywają u mnie ce-
lebryci, niedawno wpadła do 
nas na zakupy atelier Natalia 
Siwiec.

A jaka jest natalia Siwiec?
Bezczelnie piękna! (śmiech).

Naprawdę robi wrażenie i to 
nie tylko na mężczyznach. Jest 
bardzo szczera i media to wy-
korzystują. Natalia ma duży dy-
stans do tego, co się wokół niej 
dzieje. Myślę, że całkiem nieźle 
się odnajduje w tym celebryc-
kim świecie…

A ciebie nie kusiło żeby zo-
stać celebrytką? nieraz widy-
wałam twoje zdjęcia w ogól-
nopolskich gazetach.

Wiesz… jestem osobą bar-
dzo dyskretną i naprawdę nie 
lubię dzielić się swoją prywat-
nością. I chyba nie mam, aż tak 
grubej skóry. Dlatego jak poja-
wia się coś o mnie, nie czytam, 

ani artykułów, ani komentarzy… Nie chcę być w tym świecie, bo 
szkoda mi na to czasu. Wolę robić dobrą modę, która mam nadzie-
ję, obroni się sama.

często dzwonią do ciebie dziennikarze?
Bardzo często. Pojawiają się propozycje sesji, wywiadów, proś-

by o komentarz życia mojego byłego męża Radosława, albo stroju 
Dody… Nigdy z nich nie korzystam!

A ubrałabyś Dodę?
Oczywiście! Z przyjemnością bym ją ubrała. Dorota od jakiegoś 

czasu wygląda świetnie.
nie myśleliście kiedyś z Radkiem, żeby stworzyć coś wspólnie 

razem? 
Były plany na kolekcje dla chłopców i dziewcząt, ale nie doszły do 

skutku. Może kiedyś wrócimy do tego pomysłu.
A co zadecydowało o tym, że zostałaś przy nazwisku byłego 

męża?

s
Nie wyobrażam 
sobie wyprowadzki 
do Warszawy. 
Uważam, że dobrą 
modę można robić 
wszędzie
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Otrzymuję wiele 
propozycji sesji, 
wywiadów czy próśb 
o komentarz życia 
mojego byłego męża 
Radosława, albo stroju 
Dody… Nigdy z nich 
nie korzystam!



Dostałam dyplom uniwersytetu, jako Sylwia Majdan, później 
skończyłam szkołę w Łodzi, zrobiłam licencję maklera. Wszędzie 
figurowało to nazwisko, więc uznałam, że nie ma sensu tego zmie-
niać. I tak już zostało.

Wróćmy do mody. co cię inspiruje?
 Życie. Inspiruje mnie także muzyka, przyroda, czasem rozmowa 

ze zwykłym człowiekiem. Mam teraz bardzo twórczy czas, jestem 
pełna pomysłów i przelewam to na papier.

A masz swoich guru mody?
Kiedyś zachwycał mnie nieżyjący już Alexander MacQueen. Poka-

zy w jego wykonaniu to były wspaniałe spektakle mody, miał także 
perfekcyjną konstrukcję odzie-
ży. Nieustającą inspiracją jest 
dla mnie Karl Lagerfeld i jego 
kolekcje dla Chanel. To genial-
ny, ponadczasowy projektant.

W swojej pracy nastawiasz 
się bardziej na indywidualne 
klientki czy myślisz też o sprze-
daży masowej?

Prowadzimy sklep interneto-
wy, który cały czas się rozwija. 
Bardzo dużo sprzedajemy wła-
śnie w sieci. Koncentrujemy się 

jednak na indywidualnych klien-
tach, którym szyjemy ubrania na 
miarę. Można do nas przyjść 
i poprosić o indywidualny pro-
jekt, chociażby sukni ślubnej. 

Projektujesz także ubrania 
plus size?

Mamy bardzo dużo klientek 
o nietypowej sylwetce. Co cie-
kawe często okazuje się, że klientka nosi rozmiar mniejszy, niż jej 
się wydawało. U nas można uszyć sobie coś, co nie jest sztampową 
propozycją ze sklepu dla puszystych. To nie sztuka ubrać modelkę, 
na której wszystko dobrze wygląda… Poza tym uważam, że produ-
cenci odzieży zaniedbują panie w rozmiarach powyżej 40. Ja z przy-
jemnością je ubieram. 

A bywa tak, że panie się wstydzą przyjść do znanej projektantki 
Sylwii Majdan?

Czasem tak bywa. Dzisiaj na przykład przyszła mama, chciała ku-
pić coś dla córki, która wstydziła się do mnie przyjść. Powiedziałam, 
że stanowczo zapraszam córkę. Można do nas przyjść, porozmawiać 
i wypić kawę w fajnym towarzystwie. Potem jeszcze wyjść zadowo-
lonym, że ubranie uszyte na miarę świetnie leży. Na szczęście jak już 
ktoś przyjdzie do mnie raz to zazwyczaj wraca… I to mnie cieszy!

na pewno obserwujesz mieszkańców swojego miasta. Szcze-
cińska ulica zwraca uwagę na modę? 

Obserwuję, jak wyglądają ludzie na ulicach i to się rzeczywiście 
zmienia na lepsze. Nasza aura nie sprzyja jednak modzie. Trudno 
być kolorowym ptakiem, kiedy jest zimno i na ulicach chlapa. Mimo 
wszystko w Berlinie to się udaje. Pogoda u nich taka sama, a ludzie 
na ulicach wyglądają ciekawiej. Spotykam tam osoby, które mają 

swój styl i to bez względu na aurę. U nas nie jest z tym najlepiej, 
ale to się powoli zmienia. Jesteśmy coraz lepiej ubrani i bardziej 
świadomi mody. Także w mniejszych miastach jest coraz więcej lu-
dzi spełnionych zawodowo, którym zależy, by wyróżniać się z tłumu. 
To jest powolny proces, ale z roku na rok to idzie w coraz lepszą 
stronę

A kto ze znanych osób w Szczecinie jest dobrze ubrany?
Mój tata! To dla mnie wzór dobrze ubranego mężczyzny i świet-

nego biznesmena!
czy tata pomaga ci w biznesie?
Mam głowę artystyczną, ale często proszę go o radę.

A czy mama ubiera się u cie-
bie?

Oczywiście, bardzo często 
szyję dla niej ubrania. Jest 
wielbicielką mojej mody, przy-
jaciółką, ale przede wszystkim 
mamą.

Myślę, że masz duże wspar-
cie w rodzinie.

Ogromne. Mam kochającą 
się rodzinę. Moi rodzice to dla 
mnie wzór udanego małżeń-
stwa, są ze sobą już od 40 lat, 
mam wspaniałego brata, a jego 
dziewczyna jest moją asystent-
ką(i nie ma lepszej). Bardzo 
wspiera mnie także mój życio-
wy partner i tata mojego synka.

Bardzo się zmieniło twoje 
życie po urodzeniu synka?

Bardzo. Pewnie nie raz słysza-
łaś to zdanie, że życie wywraca 
się do góry nogami. To prawda. 
Mały człowiek potrzebuje cza-
su, zaangażowania i dużo uwa-
gi. Macierzyństwo to wspaniałe 
doświadczenie. Przewartościo-
wałam dzięki niemu swoje ży-
cie, jestem spokojniejsza, bar-
dziej zrównoważona i… bardzo 
szczęśliwa.

Jakie masz marzenia?
Najważniejsze, to żeby wy-

chować syna na wspaniałego, 
dobrego człowieka. A drugo-
rzędnym marzeniem jest, by 

otworzyć kilka butików na świecie.
A wyjdziesz jeszcze kiedyś za mąż?
Jak dostanę pierścionek to, kto wie…?

TEMAT Z OKŁADKI16 

Nie chcę być 
celebrytką, szkoda 
na to czasu. Wolę 
robić dobrą modę, 
która mam nadzieję, 
obroni się sama

Sylwia Majdan na polskim rynku, modowym 
funkcjonuje od dziesięciu lat. Jest absol-
wentką ekonomii na Uniwersytecie Szcze-
cińskim oraz Akademii Sztuk Pięknych im. W. 
Strzemińskiego w Łodzi. Jej zamiłowanie do 
projektowania przełożyło się na zawód, który 
wykonuje. Swoją pierwszą kolekcję pokazała 
w 2004 r. Jest laureatką prestiżowej nagro-
dy Oskary Mody New Look. W swoim ate-
lier tworzy niepowtarzalne wzory, jednak jak 
twierdzi, każdy znajdzie u niej coś dla siebie. 
Jej niezwykły świat mody pełen jest odcieni, 
kobiecych kształtów i seksownych fasonów. 
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atwo jest pogodzić role wydawcy, redaktora 
naczelnego, dziennikarza radiowego i telewi-
zyjnego?

- Niełatwo, ale na pewno to bardzo ciekawe!
czy zastanawiałeś się, co byś robił, gdyby 

w twoim życiu nie było „Pereł z lamusa”?
- Z całą pewnością robiłbym to samo: pisałbym 

recenzje, rozmawiał o teatrze i filmie. Robiłem to 
zawsze, i to na długo zanim spotkałem Zygmunta Kałużyńskiego. 
Ciekawostką dla większości będzie fakt, że pierwszą nagrodę za 
napisanie recenzji dostałem, gdy miałem 14 lat i z tego powodu 
wylądowałem między innymi na okładce harcerskiego tygodnika 
„Na Przełaj”.

Skrytkowałeś wtedy czy pochwaliłeś film?
- Wtedy dla odróżnienia pisałem o piosence polskiej na festiwalu 

w Opolu. Ostro upominałem się o pominiętą w werdykcie komisji 
jurorskiej debiutantkę - Annę Jantar, która śpiewała wówczas „Naj-
trudniejszy pierwszy krok”. Z całą mocą przekonywałem, że piosen-
ka będzie przebojem.

Bycie krytykiem filmowym w naszym kraju nie jest łatwe...
- ...Zapewniam, że bycie krytykiem filmowym w Polsce nie różni 

się niczym od bycia krytykiem filmowym w innych krajach. No może 
tylko mniej zarabiamy.

Przejmujesz się, kiedy jesteś za swoje opinie atakowany, a na-
wet pozywany do sądu?

- Wcale. Od dziecka ćwiczyłem się w wypowiadaniu swojego 
zdania, które najczęściej różniło się i od tego, co mówili nauczycie-
le, i od tego co obowiązywało wśród kolegów. Nauczyłem się więc 
zupełnie nie zwracać na to uwagi, a na przestrzeni lat wręcz stwier-
dzam, że nie zwracam uwagi coraz bardziej. 

A łatwo jest decydować o „być” albo „nie być” filmu, aktora?
- Nie mam wrażenia, że o czymkolwiek decyduję. Ja tylko nazy-

wam po imieniu to, co i tak wszyscy widzą i wiedzą, ale często wy-
pierają ze swojej świadomości. 

no dobrze, a jak reagujesz, kiedy słyszysz, że Katarzyna cicho-
pek albo edyta Herbuś to wielkie gwiazdy polskiego ekranu?

- Cóż... Przed II wojną światową pisano, że wielką gwiazdą pol-
skiego ekranu jest Nora Ney. Niedawno zobaczyłem jej rolę w ja-
kimś starym filmie. Mój Boże… 

najlepszy i najgorszy polski film 2012 roku?
- Najlepszy, to niewątpliwie „Róża” a najgorszy... Oczywiście 

„Kac Wawa”, chociaż „Bitwę pod Wiedniem” postawiłbym na równi 
z „Kac Wawa”. 

Sztywniak czy luzak. Jak chciałbyś być odbierany przez Polaków?
- Nie chciałbym mieć żadnej etykietki. Wolałbym być „panem 

Tomkiem od filmów”. 
zauważyłem, że jeśli w mediach mówi się o sprawach mniej-

szości seksualnych, to często jesteś zapraszany jako ekspert. nie 
męczy cię „robienie”za etatowego geja?

- Nie pozwalam uczynić z siebie „etatowego geja”. Nie jestem 

toMASz 
RAczeK 
NIE  JESTEM DZIKUSEM
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AUTOR: RAFAŁ PODRAZA

Tomasz Raczek, redaktor naczelny miesięcznika „Film”, jeden z najbardziej  cenionych 
polskich krytyków filmowych, dziennikarz, który tworzył polskiego Playboya. W szczerej 
rozmowie z Rafałem Podrazą o kobietach, świecie celebrytów i walką z etykietą „etatowe-
go geja”.
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działaczem gejowskim, zresztą, mówiąc szczerze, zupełnie bym się 
do tego nie nadawał. Nigdy jednak nie zapominam, że jestem ge-
jem i nie staram się w rozmowach omijać tego tematu.

to dlaczego dopiero kilka lat temu powidziałeś głośno o swojej 
orientacji?

- Bo nigdy wcześniej nie sądziłem, że coming out będzie mi do 
czegoś potrzebny. Nie uważałem, że ludzi to powinno obchodzić. 
W pewnym momencie zdałem sobie jednak sprawę, że MNIE to ob-
chodzi, bo w pewien trudny do uchwycenia sposób cenzuruję swo-
je emocje. Postanowiłem z tym skończyć i ostatecznie uwolnić się od 
potrzeby bycia akceptowanym za wszelką cenę. I rzeczywiście – od 
czasu coming outu czuję się wolniejszy, spokojniejszy, dojrzalszy. 

A jak odbierasz nagrodę, którą otrzymałeś z Marcinem Szczy-
gielskim za swój związek?

- „Róża Gali” dla najpiękniejszej pary przyznana nam przez czytel-
ników tego pisma była jednym z największych i najprzyjemniejszych 
zaskoczeń w moim życiu. Poczułem wtedy, że Polacy są wspaniałym 
i nieprzewidywalnym narodem, a do tego obdarzonym ogromną 
fantazją.  

I zupełnie nie zapachniało ci to tzw. poprawnością polityczną, 
modą?

- Nie, a jeśli tak faktycznie było, to byłby to jedyny przypadek, gdy 
miałem ochotę głośno powiedzieć coś miłego o modzie.  

Kobiety w życiu tomasza Raczka?
- Kobiety kojarzą mi się z naturą i z siłą przetrwania. Z odwagą 

i z intuicją. Żyjemy w epoce, która z dnia na dzień staje się „świa-
tem kobiet”. Mam wobec nich respekt i podziw. Nie uważam, że 
wymagają opieki. Jest ich więcej, niż mężczyzn, żyją dłużej, w roz-
winiętej cywilizacji mają większe szanse od nas. Kobiety, które po-
dziwiam i którym poświęciłem moją książkę „Karuzela z madon-
nami” to swego rodzaju ideały. Traktuję je jak emocjonalny punkt 
odniesienia.

lubisz celebrycki światek?
- Nie cierpię.
nie cierpisz, ale w nim uczestniczysz... Dlaczego? znam wiel-

kich, których na rautach czy dużych imprezach medialnych nie 
zobaczysz...

- Ale mnie też nie ma na takich imprezach. Chyba, że występuję 
na nich w roli gospodarza, mistrza ceremonii lub gościa nie mogą-
cego się w żaden sposób wymigać z towarzyskiego obowiązku. Nie 
jestem dzikusem, zostałem starannie wychowany.  

Marzenie, które niestety nie jest możliwe do spełnienia?
- Chyba nie ma takiego, wszystko wydaje mi się możliwe do speł-

nienia. Czas nie ma tu zupełnie żadnego znaczenia.
Dziękuję za rozmowę.
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tomasz Raczek polski krytyk filmowy i publicysta, wy-
dawca, autor wielu programów telewizyjnych i radio-
wych, m.in. „Ze sztuką na ty”, „Rozmowy bez sekretów”, 
„Perły z lamusa”. Stworzył słynny duet z Zygmuntem 
Kałużyńskim znany z zażartych sporów o filmy pro-
wadzonych zarówno w telewizji, jak i drukowanych 
w prasie i książkach. Laureat „Wiktora” oraz nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie krytyki artystycznej (m.in. 
Nagrody im. Stanisława Wyspiańskiego. Publikował 
na łamach „Rzeczpospolitej”, „Polityki”, „Przeglą-
du Tygodniowego”, „Teatru”, „Filmu”. W 1992 roku 
stworzył od podstaw polską edycję „Playboya” i zo-
stał jego pierwszym redaktorem naczelnym. W roku 
2002 wraz ze swoim życiowym partnerem, Marcinem 
Szczygielskim, założył wydawnictwo specjalizujące 
się w wydawaniu książek o mediach i pisanych przez 
ludzi mediów – Instytut Wydawniczy Latarnik im. Zyg-
munta Kałużyńskiego. Tomasz Raczek jest autorem 
książek m.in. „Karuzela z idolami”, „Pies na telewizję”, 
„Karuzela z madonnami”, „Karuzela z herosami” oraz 
napisanych wspólnie z Zygmuntem Kałużyńskim: 
m.in. „Perłowej ruletki” i pięciotomowego leksykonu 
filmowego „Perły kina”. Kocha morze i statki pasa-
żerskie. Chociaż mieszka w Warszawie, nie opuszcza 
go marzenie, by przenieść się do prawdziwej latar-
ni morskiej z widokiem po horyzont. Kolekcjonuje 
książki, obrazy oraz wszelkie przedmioty związane 
z morzem, transatlantykami i latarniami morskimi. 



Przez dziewięć lat był niezaprzeczalnie jednym z najlepszych akto-
rów Teatru Współczesnego. Równie intrygujący w rolach amantów, 
rozpustników, zawziętych twardzieli czy rozkapryszonych dzieci. Woj-
ciech Brzeziński po pięciu latach nieobecności na szczecińskiej sce-
nie powrócił triumfalnie, jako cesarz Kaligula.

Na Brzezińskiego chodziło się do Teatru 
Współczesnego tak jak na kolejną premie-
rę Anny Augustynowicz, z przyjemnością 
i z lekką ekscytacją. Wojtek grał w rzeczach 
nie tylko popularnych, ale także głośnych, 
o których później dyskutowano. Czy to 
„Polaroidy” z udziałem Marii Seweryn, czy 
„Śmieci” gdzie partnerowała mu Maria Pe-

szek czy wspomniane wcześniej „Napis” i „Oscar i Pani Róża” a także 
„Kaligula” Każdy spektakl z jego udziałem był wydarzeniem. 

– Jeśli uda mi się wcześniej przyjechać do Szczecina to oglądam 
inne spektakle. Widziałem ostatnio „Dobry wieczór Fogg”, który jest 
genialnym spektaklem, obejrzałem też „39 stopni”, podczas któ-
rego popłakałem się ze śmiechu – wymienia Wojtek. – Mam wielki 

sentyment do tego miasta i za każdym razem cieszę się, że tu je-
stem. Widzę jak się zmienia, ale fajne jest to, że niektóre miejsca 
wciąż są takie same. 

z WeSelA Do StolIcy

Ze Szczecina wyjechał w momencie, kiedy „Wesele” z jego udzia-
łem zaczęło zdobywać publiczność poza swoją rodzinną sceną. Był 
2007 rok.

– Kiedy dojeżdżaliśmy do Warszawy, zadzwonił do mnie Jerzy 
Satanowski znakomity kompozytor, z którym wcześniej już pracowa-
łem i powiedział mi, że Izabela Cywińska, po śmierci Gustawa Ho-
loubka, objęła kierownictwo warszawskiego Teatru Ataneum i po-
szukuje aktorów między 30 a 40 rokiem życia – mówi aktor. – Akurat 
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byłem w stolicy, więc poszedłem na spotkanie z Cywińską. Spojrzała 
na mnie i stwierdziła, że wyglądam na 25 lat, a nie na mężczyznę po 
trzydziestce, choć w rzeczywistości miałem wtedy jakieś 33 lata. Po-
prosiła jednak bym wysłał CV i zobaczymy co z tego wyjdzie. Przez 
te 9 lat mojej bytności szczecińskiej zrobiłem dużo ważnych rzeczy 
i to moje CV jakoś wyglądało, więc rozpoczęliśmy współpracę.

czAS nA PRzyGoDę

Podjecie decyzji o wyprowadzce do stolicy nie pojawiło się od 
razu.

– Miałem w Szczecinie bardzo dobrze, ale zacząłem w między cza-
sie wygrywać castingi do różnych seriali – kontynuuje. – Zagrałem 
m.in. w „Odwróconych”, w „Twarzą w twarz”. Zaczęło być mi trudno 
łączyć oba zajęcia i być jednocześnie w Szczecinie i w Warszawie. 
Trzeba było podjąć męską decyzję. Kiedy zacząłem się poważnie 
zastanawiać nad przeprowadzką przestałem brać role w niektórych 
spektaklach, bo groziło to wyeksploatowaniem. Miałem lata gdzie 
grałem po dwadzieścia spektakli w miesiącu. Jak tylko pojawiał się 
repertuar na kolejny miesiąc to były wyliczenia, że jak zwykle Brze-
ziński gra najwięcej. Były takie spektakle, które po prostu nie scho-
dziły z afisza, np. „Oscar i Pani Róża. „Napis” czy „Moralność Pani 
Dulskiej”. Zacząłem więc rezygnować z grania. Wyjazd do Warszawy 
był wspólną decyzja moją i mojej żony Karoliny, która wówczas była 
aktorką w Koszalinie. Decyzja była taka, że zaczynamy przygodę 
w nowym mieście.

Początki nie były łatwe, w ciągu pięciu lat pobytu w Warszawie 
para przeprowadzała się cztery razy. Ale szczęśliwie Wojtek dostał 
pracę w Ateneum, a jego żona zaszła w ciążę. 

-Sytuacja zaczęła wyglądać tak, że nie miałem jeszcze żadnych 
spektakli, a do tego 1 września urodził się Karol – mówi ze śmie-
chem. – Mogę uczciwie powiedzieć, że początki mieliśmy iście „za-

wodowe”. Aktualnie zapłaciliśmy już swoje frycowe, odnaleźliśmy 
się w nowym miejscu. Każdy z nas funkcjonuje i prywatnie i zawo-
dowo.

DŁuGA DRoGA ceSARzA

Po przeprowadzce do Warszawy bywało różnie. W jednym z trud-
niejszych momentów aktor spotkał się z Anną Augustynowicz. Jego 
była dyrektor i reżyser zrobiła mu wykaz głównych ról jakie zagrał 
w Teatrze Współczesnym i jak te spektakle sobie radziły. W zesta-
wieniu z tym co wówczas robił w Warszawie (grał w jednym spekta-
klu w Ateneum i gościnne w Teatrze Kamienica) było to jak nokaut. 
Wtedy Augustynowicz zaproponowała mu współpracę. 

– Podrzuciła mi kilka scenariuszy, w tym „Kaligulę” w starym tłu-
maczeniu. „Kaligula” był dla mnie najciekawszy i powiedziałem, że 
robimy to – wspomina.- Ustaliliśmy, że spektakl robi Szczecin, a ja 
występuje w nim gościnnie. 
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Wojciech Brzeziński urodził się w 1975 roku w Jaworznie. Ukoń-
czył Akademię Sztuk Wizualnych w Poznaniu. Zadebiutował 29 
października 1994 roku na scenie Teatru Nowego w Poznaniu 
w przedstawieniu Jacka Kaczmarskiego i Jerzego Satanowskie-
go „Kuglarze i wisielcy” w reż. Krzysztofa Zaleskiego. W latach 
1997-1998 był związany ze sceną Centrum Kultury Teatr w Gru-
dziądzu. Od stycznia do czerwca 1999 roku był aktorem Teatru 
im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Tu zagrał swoja pierwszą 
ważną rolę – tytułową postać w „Kordianie” Juliusza Słowackie-
go w reż. Józefa Jasielskiego. Od połowy 1999 roku związany ze 
Szczecinem. W latach 1999–2008 był aktorem Teatru Współcze-
snego. Na szczecińskiej scenie zadebiutował rolą Demetriusza 
w Śnie nocy letniej Williama Shakespeare’a w reż. Anny Augusty-
nowicz.  Obecnie jest aktorem Teatru Ateneum im. Stefana Jara-
cza w Warszawie. Grywa także w filmach fabularnym i serialach 
telewizyjnych. Stworzył kilka interesujących kreacji w dubbingu. 
W 2001 roku wydał własną płytę „Od wschodu do wschodu”

 Szczecin, ul. Szafera 128/27     |     tel. 508 288-902     |     www.psychologdlaciebie.com

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

Eliza Omelańczuk

Oferuję Państwu profesjonalną pomoc psychologiczną, terapeutyczną, seksuologiczną - aby 
wysłuchać Was, dać wsparcie i znaleźć rozwiązanie dla Waszego, może jeszcze nie określonego 
i wyrażonego problemu. Z mojej strony mogą liczyć Państwo na pełną szacunku życzliwości 
i zrozumienia atmosferę popartą zaangażowaniem, wiedzą i osobistym doświadczeniem.
Państwa motywacja do rozmowy jest moją motywacja do poznania Was i pomocy Wam.
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Niestety tak się złożyło, że aktor w tym samym czasie dostał rolę 
w serialu „Rezydencja”. 

– Były miesiące, że miałem po 14 dni zdjęciowych, co było dużą 
ilością i zadzwoniłem do Ani, że może być duży problem żeby zro-
bić „Kaligulę”. Ani i mi było ciężko, ale postanowiliśmy, że rezygnu-
jemy z tego projektu. Ania postanowiła, że zrobi spektakl w Łodzi. 

Tymczasem Augustynowicz zrezygnowała z pomysłu i zajęła się 
premierą „Rodzinnego interesu” w Szczecinie. Tydzień później se-
rial „Rezydencja” przestał być emitowany i wszystko wróciło do sta-
nu pierwotnego. Przez ponad pół roku trwała cisza. Przez ten czas 
Wojtek przestał myśleć o „Kaliguli”.

– Ania, wiedząc, co się u mnie wydarzyło, zadzwoniła do mnie po 
tym czasie mówiąc, że znowu ma pomysł na „Kaligulę”, w nowym 
tłumaczeniu, w koprodukcji z Łodzią i co ja na to, bym zagrał tytu-
łową rolę. Pomyślałem, że fajnie, że uparła się na mnie – opowiada 
dalej. 

I co się stało? Wojtek dostał dużą rolę w serialu „Na Wspólnej”… 
– No cóż, zadzwoniłem znowu do Ani, mówiąc, że mamy powtór-

kę z rozrywki i musimy cos wymyślić, bo będziemy mieli pod górkę. 
Ania się zgodziła, więc pierwszy miesiąc, czyli wrzesień był bardziej 
pod kątem pracy w serialu, następnie w październiku producent 
poszedł mi na rękę i skupiłem się na teatrze. Później było gęsto – 
jeden dzień byłem w Łodzi na próbach do spektaklu, by na drugi 
wracać do Warszawy na plan zdjęciowy. Ta nasza praca była bardzo 
zwariowana, ale najważniejsza w moim życiu. Każdy z nas tęsknił za 
spotkaniem. Traktowaliśmy siebie partnersko, nie było podziału re-
żyser – aktor. I może dzięki temu ten „Kaligula” jest taki, jaki jest.

z MAŁeGo nA DuŻy?

Będąc jeszcze w Szczecinie, Brzeziński zaczął wygrywać castingi 
do różnych seriali. Żeby jednak zaistnieć na ekranie niezbędna była 
stała obecność w Warszawie. To także zaważyło na decyzji o prze-
prowadzce do stolicy.

-Po pierwsze miałem zwyczajnie na to ochotę – tłumaczy Brzeziń-
ski. – Po drugie łączą się z tym czysto przyziemne sprawy finansowe. 
Dzięki kilku dniom zdjęciowym „Na Wspólnej”, mogłem spokojnie 
się oddać pracy nad „Kaligulą”. Mając rodzinę w mieście dość dro-

gim, jakim jest Warszawa, chcąc pracować w Szczecinie i w Łodzi 
kilka miesięcy nad spektaklem, udział w serialu, w którym dostaje 
się o wiele większe pieniądze niż w teatrze jest swego rodzaju luk-
susem. Poza tym praca przy filmie to inny rodzaj doświadczenia ak-
torskiego, nie znaczy, że łatwiejszego. Czasem spędzam na planie 
zdjęciowym kilkanaście godzin, moja postać jest dość złożona, bo 

jestem samotnie wychowującym trójkę dzieci ojcem. Jest to fajnie 
napisane a moja postać ciekawie się rozwija. Udział w serialu to tak-
że wstęp do grania na dużym ekranie.

W DoMu Bez KoStIuMu

Funkcjonowanie jednocześnie w trzech różnych światach: teatral-
nym, filmowym i prywatnym dla aktora może być trudne. 

– Wchodzę bardzo mocno w każdą rolę i cały czas uczę się zosta-
wiać ją i nie przenosić na życie prywatne – wyznaje aktor. – Wcześniej 
było różnie i czasem był problem. To taki zawód, że trochę zostaje 
z tyłu głowy. Ale nauczyłem się odwieszać moją postać w gardero-
bie i nie przyprowadzać jej do domu. To naprawdę przynosi ulgę.

LUDZIE22 

„Kaligula” Alberta Camus w reż. Anny Augustynowicz miał pre-
mierę 18 stycznia w Teatrze Współczesnym.
Szaleniec, rozpustnik, wyrafinowany morderca i despota – to 
tylko niektóre z określeń, jakimi zapisał się w historii rzymski ce-
sarz Kaligula. Jego postać oraz próba zrozumienia najnowszej 
historii zainspirowała Alberta Camusa do opublikowania w 1944 
roku dramatu o źródłach zła tkwiących w człowieku. Po śmierci 
swej siostry i jednocześnie kochanki Druzylli cesarz dochodzi do 
wniosku, że skoro świat nie ma sensu, można zrobić absolutnie 
wszystko. Mając nieograniczoną władzę postanawia z niej ko-
rzystać w sposób najbardziej okrutny i nieprzewidywalny. Choć 
z założenia opiera się na racjonalnej i konsekwentnej logice, jego 
działania – coraz bardziej przerażające i absurdalne – prowadzą 
do katastrofy. 
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Joanna osińska

Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP Szczecin „Kronika”. 

Prowadzi serwis ekonomiczny „Biznes” w TVP.Info

z
Podróże w pociągu… Jak się cieszę, że wróciły! Mam 

państwu tyle do opowiedzenia. Mnóstwo prawdziwych hi-
storii, prosto z życia zasłyszanych w kolejowym przedziale 
na trasie Szczecin - Warszawa, Warszawa - Szczecin. Są jak 
księga mądrości. Wiele mnie już nauczyły. Mam nadzieje, że 
moich czytelników także zainspirują. Posłuchajcie kolejnej 
historii…

„Wstąpił do Piekieł, a nie po drodze mu było”…
…lub jej, albo obojgu. Rozstania to prawdziwy film o za-

bijaniu, głównie psychicznym. zaczęła opowieść moja nowa 
współpasażerka.

adna ze stron nie ucieknie od „ra-
zów”, żeby nie wiem jak była twar-
da. Ci, którzy od stresu rozstania 
uciekają natychmiast  w kolejne 
miłości,  odraczają tylko wyko-
nanie wyroku. Przeszłość będzie 
ich nękać, jak zły sen w najmniej 
oczekiwanych momentach, a już 
na pewno chwilach zwątpienia 
w ten nowy związek. - Skąd tyle 
rozczarowania w tym, co pani 
mówi? Zapytałam… - Z doświad-
czenia oczywiście. Odpowiedzia-
ła. Trochę już przeżyłam i do-
świadczyłam samych nieudanych 

miłości. Nie wiem, czy to życiowy pech, czy może nieumiejętna oce-
na sytuacji, a może zbyt wysokie wymagania w stosunku do męż-
czyzn. Zaczyna się zawsze tak samo, pięknie i romantycznie. Potem 
jest coraz gorzej, im bardziej ludzie się poznają, tym bardziej widzą 
swoje braki. Czasem nawet wielka miłość nie wystarcza, żeby się 
poświęcić  związkowi, no chyba, że świadomie decydujemy się na 
bycie poddanym.  Niewolnictwo nigdy mi nie odpowiadało. Nie 
ma recepty na udany związek. Ludzie są tak różni, że brak jednej 
instrukcji obsługi. Nie umiem postępować  z mężczyznami

- A może oni nie umieją postępować z Panią? Zauważyłam. Moja 
rozmówczyni była kobietą bardzo dojrzałą, ale wciąż ładną, zadbaną 
i pełną energii. Dziwił mnie trochę jej zrezygnowany ton. Sprawiała 
wrażenie kogoś, kto ma dużo siły i planów na przyszłość. Tacy ludzie 
nie rezygnują, nie poddają się… - Czas spojrzeć prawdzie w oczy: 
ani ja nie potrafię postępować z mężczyznami, bo nie umiem  im 
ustąpić  i zamienić się w kotkę na gorącym dachu, ani oni ze mną, 
bo nie są czuli i empatyczni. Nie mają klasy i obycia. Czy to do cho-
lery takie nie męskie – przytulić kobietę i powiedzieć kochanie, nie 
do końca masz rację, posłuchaj… Proszę pani, można mieć  wiele 

planów i marzeń,  ale życie bez miłości nie ma sensu,  jest smutne, 
nie ma smaku, nie ma siły. Upływa z dnia na dzień. Mało jest ludzi 
samowystarczalnych, dla których pasja jest wszystkim. To wyjątki, 
które tylko potwierdzają regułę. Dla nas „normalnych” lub „prze-
ciętnych” najgorsze, co może się zdarzyć, to samotność.  Na ile wy-
cieczek można pojechać samemu, ile domów można wybudować, 
ile prestiżowych samochodów można w życiu mieć, ile chwilowej 
przyjemności, romansów?  Wiele, ale co z tego, kiedy wciąż niema 
bratniej duszy. Świeca się wypala.  Jest pani dziennikarką. Opisze 
pani tę rozmowę. Zgadzam się, ale proszę zaznaczyć  ważny wą-
tek dla tych kobiet, które żałują, że poświeciły swoje życie rodzinie. 
Trzeba napisać wprost, że to one są wygrane, a nie te z sukcesem 
zawodowym i pękatym kątem. Te pierwsze wracają do domu z wnu-
kami czyli swoją przyszłością , a te drugie mimo pięknej willi mają 
puste mury i zabójczą samotność.  Każdy będzie miał to na co zasłu-
żył… To również dotyczy mężczyzn. Zamiast w raju lądujemy nagle 
w piekle, a nie braliśmy takiego scenariusza pod uwagę. Często się 
zdarza, że najważniejsze wnioski wyciągamy za późno.

- Co robimy źle w naszym życiu? - Na to pytanie każdy musi od-
powiedzieć sobie sam, najlepiej każdego dnia robić rachunek su-
mienia.  Zanim zrezygnujemy z miłości, małżeństwa, narzeczeństwa, 
macierzyństwa, kariery, z marzeń - zastanówmy się jakie mogą być 
tego skutki w przyszłości.  Upadamy i wstajemy. To nauka w prak-
tyce. Musimy umieć wyciągać z niej wnioski. Dziś za szybko żyjemy 
i za dużo przez to tracimy. Nie mamy czasu dla siebie i na myślenie 
o tym, co najważniejsze.  Jesteśmy ludźmi, a nie robotami. Dlacze-
go więc zachowujemy się tak mechanicznie? To mnie martwi, ale co 
tam! Póki jesteśmy wszystko może się zdarzyć, a ja spotkam jeszcze 
wielką miłość… Niech Pani to opisze, może komuś moja historia na 
coś się przyda. 

Do zobaczenia w następnej podróży… I pamiętajcie, każdy wo-
jownik światła wie, że wszystkie stoczone ongiś walki czegoś go 
w końcu nauczyły… (P.Coelho, Podręcznik wojownika światła).

Joanna osińska

jak 
się 
cieszę, 
że wróciły!
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CZYM PŁYWAM?

imo, że jest jeszcze zimno, a śnieg nie-
dawno stopniał to wkrótce zejdą na 
wodę. Bo dla nich treningi zaczynają się 
już w kwietniu.

-Nie możemy sobie pozwolić na długie 
przerwy w pływaniu, to „turyści” czekają 

na słońce i ciepło. My musimy trenować – mówi Beata Krawętkow-
ska, żeglarka, członek Tradewinds Sailing Team.

Do obecnej wysokiej formy i pozycji dochodzili wiele lat (więk-
szość członków zespołu uprawia żeglarstwo ponad 25 lat). W 1999 
roku zostało założone Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Że-
glarstwa Morskiego i Przygotowań. Tak powstała grupa Tradewinds 
Sailing Team, w skład, której wchodzą: Artur Pomorski, Mateusz Po-
morski, Zbigniew Madaliński (Komandos), Przemysław Ulrych i Be-
ata Krawętkowska.

– Z Arturem znamy się z pracy – opowiada Beata Krawętkowska. 
Artur pracuje w kancelarii prawnej, która obsługuje prawnie firmę 
Pazim i centrum Baltica Wellness & Spa, w którym z kolei pracuję ja. 
Po krótkim wspólnym rejsie zaproponował mi uczestnictwo w zało-
dze, a że do tej pory uprawiałam żeglarstwo turystycznie, to propo-
zycja regatowa była dla mnie dużym wyzwaniem i wyróżnieniem, 
którego się oczywiście podjęłam!

Bracia Artur i Mateusz Pomorscy to jedna ze znanych żeglarskich 
rodzin Szczecina. Panowie od wczesnych lat dzieciństwa obcują 
z wodą, z żaglami. Wszelkie przygody żeglarskie i swoją pasję prze-
żywają wspólnie. Komandos i Przemek są kolegami z pracy w firmie 
instalatorskiej. Komandos wciągnął Przemka w pływanie i jak widać 
bardzo skutecznie.

– Mówimy o sobie, że na lądzie jesteśmy grupą przyjaciół, na wo-
dzie to coś więcej – stanowimy załogę! – mówi Beata Krawętkowska. 

m
To jedna z najlepszych załóg w żeglarstwie morskim w Polsce. Dowód? W każdym starcie 
zajmują miejsca na podium. W Mistrzostwach Polski mają już 5 medali, w tym dwa złote. 
Oto Tradewinds Sailing Team i ich jacht Mantra 7000.

ŻeGlARSKI
SUPER TEAM
AUTOR: IZABELA MAGIERA – JARZEMBEK
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Wtedy myśli krążą tylko wokół jachtu, prędkości wiatru, warunków 
pogodowych. Wszystko inne nie ma wówczas znaczenia. Liczy się 
linia startu, nasz jacht i… wygrana! Do tego wiatr we włosach, żagle, 
woda i uśmiech na twarzy… To wszystko sprawia, że świat wkoło 
znika.

MAntRA

Do sukcesów ekipy przyczynił się regatowy jacht Mantra 7000, 
zaprojektowany przez jednego z najlepszych polskich konstruk-
torów jachtów morskich – Andrzeja Armińskiego. Nowoczesność 
w podejściu do projektowania i budowy tego jachtu zaowocowała 
jego nieprzeciętnymi osiągami, w szczególności w żegludze z wia-
trem – jacht płynąc z dużą prędkością wchodzi w ślizg, co nie jest 
częste wśród jachtów balastowych. Mantra jest niezawodnym gwa-
rantem sukcesów na liście jej osiągnięć, między wieloma innymi 
wygranymi regatami, są pierwsze miejsca na Morskich Żeglarskich 
Mistrzostwach Polski IMS, co w połączeniu z utytułowaną załogą 
pływającą na jego pokładzie daje wielkie szanse na wysokie miej-
sca w rywalizacji.

SuKceSy

Sukcesów na swoim koncie załoga ma bardzo wiele.
– Dwukrotnie zdobyliśmy Morski Żeglarski Puchar Polski i kil-

kakrotnie byliśmy medalistami Mistrzostw Polski w klasie jachtów 
morskich IMS II. Startując na jachcie klasy Mantra 7000 braliśmy 
udział w międzynarodowych regatach klasy Sportboat. Nasze star-
ty zaowocowały m.in. zdobyciem Pucharu Europy (sklasyfikowano 
w nim ponad 100 załóg z 10 krajów), tytułu vice Mistrza Europy oraz 
Mistrza Niemiec – wymienia Artur. Warto dodać, że dotychczas żad-
na z polskich załóg nie osiągnęła takich wyników w tej klasie

Kolejnym wyzwaniem było rozpoczęcie rywalizacji w formule 
Match Racing (widowiskowa formuła rozgrywania regat na wzór 
prestiżowych regat o „Puchar Ameryki”). Skutecznie rywalizowali 
tam z zawodnikami nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, sukce-
sywnie poprawiając swoją pozycję w międzynarodowym rankingu. 
Ostatecznie awansowali na 78 miejsce w Pucharze Świata, na po-

nad 1600 sterników sklasyfikowanych. W tym czasie dwukrotnie wy-
grali regaty Pucharu Świata oraz czterokrotnie zajęli drugie miejsce. 
Dodatkowo w formule Match Racingu wywalczyli brązowy medal 
Mistrzostw Polski, a Artura Pomorskiego dwukrotnie zaliczono do 
dziesiątki najlepszych sportowców w Plebiscycie Kuriera Szczeciń-
skiego „Sportowiec Roku”. 

Dane techniczne jachtu Mantra
Długość całkowita: 6.99 m 
Szerokość maksymalna: 2.50 m 
Zanurzenie: 1.50 m 
Wyporność: 1000 kg 
Balast: 400 kg 
Powierzchnia grota: 23 m2 
Powierzchnia foka: 11 m2 
Powierzchnia spinakera: 45 m2 
Wysokość wnętrza: 1.38 m

Od lewej: Artur Pomorski, Mateusz Pomorski, 
Zbigniew Madaliński (Komandos) 

Przemysław Ulrych, Beata Krawętkowska 

R E K L A M A
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laczego 20 milionów kobiet oszalało na punk-
cie  sadomasochistycznego harlequina?

Uważam, że na rynku są dużo ciekawsze 
książki, a ta po prostu miała świetną reklamę. 
Na pewno jednak bezbłędnie trafiła w gusta 
kobiet! Opisane zabawy erotyczne w klima-
cie BDSM (Bondage & Discipline, Sadism & 
Masochism, polskie Dominacja i Uległość, 

Sadyzm i Masochizm – dop.red.) mogą pobudzić wyobraźnię, ale 
nie upatrywałabym rewolucji w zachowaniach seksualnych Polek. 
Raczej jest to wyraz tęsknoty kobiet za byciem zdominowaną, uwo-
dzoną. Marzeniami za grą erotyczną, o której panowie, zwłaszcza ci 
w długoletnich związkach, zapominają.

Mężczyźni nie chcą już nas uwodzić?
Dokładnie. Nasz wiek to kryzys męskości. Zapracowani i zestreso-

wani panowie coraz rzadziej zamieniają się w zmysłowych kochan-
ków. A kobiety chcą byś uwodzone! Gdy tego nie mają, usychają 
i spada im libido. Wszędzie czytamy o tysiącach sposobów na to jak 
uwieść mężczyznę, a to przecież mężczyzna powinien uwodzić !

Dlatego kobiety uciekają w marzenia o dominującym, uwodzi-
cielskim kochanku?

Dokładnie. Ta książka jest odzwierciedleniem kobiecych fantazji. 
Okazuje się, że kobiety lubią seks tak samo jak mężczyźni, miewa-
ją erotyczne fantazje i chcą o nich czytać. I tu apeluję: przestańmy 
traktować to jako farsę, kaprys albo brudny sekret. Nie oceniajmy, 
nie ośmieszajmy i nie zawstydzajmy innych ze względu na ich pre-

ZA CO 
KOBIETY 
POKOCHAŁY 
CHRISTIANA 
GREYA?
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AUTOR: IZABELA MAGIERA- JARZEMBEK

Jedni mówią, że książka autorstwa E.L. James „Pięćdziesiąt twarzy Greya” to nuda i żena-
da inni, twierdzą, że to seksualna bomba. Jedno jest pewne - trylogia o lekkim zabarwie-
niu sadomasochistycznym bije rekordy popularności. I pobudza wyobraźnię kobiet na 
całym świecie. Czy jednak zrewolucjonizowała życie seksualne Polek? O to zapytaliśmy dr 
Monikę Łukasiewicz, seksuologa, asystentkę profesora Zbigniewa Lwa –Starowicza.



STYL ŻYCIA 27 

ferencje i potraktujmy kobiecą seksualność poważnie, jak na to za-
sługuje.

czy kobiety dzięki lekturze Greya zdały sobie sprawę, co im jest 
potrzebne do erotycznego spełnienia?

To na pewno jest wartość dodana tej książki. Istotna, bo kobiety 
nadal wstydzą się mówić o swoich potrzebach, fantazjach. Musimy 
pamiętać, że kobieca seksualność od zawsze była napiętnowana. 
A do niedawna pozytywne mówienie o masturbacji czy fantazjach 
seksualnych brzmiało jak herezja! Zresztą wcale nie trzeba się od-
woływać do historii. Żyjemy w XXI wieku, a kobiety nadal są podda-
wane rytuałowi obrzezania…

Można więc zaryzykować stwierdzenie, że trylogia Greya po-
zwoliła kobietom z podniesioną głową przyznać: tak, lubię klapsy 
i się tego nie wstydzę - moja pupa, moja sprawa! 

Na pewno pomogła. Każda z nas ma indywidualny klucz do swo-
jej seksualności. Taki szyfr, który trzeba złamać czy raczej nauczyć 
się go interpretować. Bo seksu, jak zresztą wielu rzeczy w życiu trze-
ba się nauczyć. 

czy to możliwe, że dzięki Greyowi sadomasochizm wkroczył na 
salony i do mieszczańskich sypialni?

Tutaj byłabym bardzo ostrożna w ocenie. Musimy pamiętać, że 
jest bardzo cienka granica pomiędzy zabawą, a krzywdzeniem dru-
giej osoby. Bardzo łatwo tą granicę przekroczyć, a wtedy może być 
to niebezpieczne. BDSM polega na rytuałach, kostiumie, grze wła-
dzy, w której poddany wcale nie jest słabszy niż władca. To karnawał 
seksualnych ekspresji. Nie zawsze poważny. Jeżeli jeden z partne-
rów lubi zadawanie bólu, a drugi lubi ten ból zadawać i dają sobie 

wzajemnie satysfakcję, to ok. Ale używanie siły wobec kobiety, która 
w swojej bezsilności wywołuje w mężczyźnie poczucie złości czy fru-
stracji, to materiał na terapię małżeńską. Nie możemy się krzywdzić 
w związku! 

Ale jeżeli posłuży jako inspiracja, by ożywić zwykły „waniliowy 
seks”? 

Każdy seks, który daje satysfakcję obojgu jest dobry. Nie istotne 
czy jest „waniliowy” w łóżku czy bardziej wymyślny w  samochodzie, 
przebieralni czy kinie.

Podobno książka przyczyniła się do ogromnego wzrostu sprze-
daży gadżetów erotycznych.

Gadżety mogą być miłym urozmaiceniem. Zanim jednak pobie-
gniemy do sklepu po kajdanki z futerkiem czy pejcz, warto stanąć 
przed lustrem i spróbować zaakceptować siebie. A Polki mają z tym 
duży problem. Dlatego apeluję:  Miłe panie jeżeli chcecie uwieść 
swojego męża, kochanka, chłopaka, najpierw uwiedźcie siebie. Ak-
ceptacja  swojego ciała to pierwszy krok jaki powinnyśmy zrobić na 
drodze do udanego seksu. 

Dziękuję za rozmowę.

dr Monika Łukasiewicz – seksu-
olog, ginekolog-położnik, pra-
cująca w warszawskim Szpitalu 
Bielańskim i w Zakładzie Seksu-
ologii Medycznej i Psychoterapii 
w CMKP (Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego).

„Pięćdziesiąt twarzy Greya” i kolejne dwa tomy autorstwa E.L. 
James - „Ciemniejsza strona Greya” i „Nowe oblicze Greya” - 
sprzedały się w 20 mln egzemplarzy. Pikantną historią zaczytują 
się studentki i emerytki, biznesmenki i nauczycielki, ale przede 
wszystkim matki w średnim wieku. Amerykańskie media są peł-
ne deklaracji kobiet po czterdziestce, które zapewniają, że dzięki 
lekturze tych książek ich życie seksualne rozkwitło na nowo. Fa-
buła trylogii to mieszanka fantazji o księciu z bajki dla dorasta-
jących dziewcząt z elementami BDSM w wersji light. Narratorka 
Anastasia Steele, nieśmiała studentka ostatniego roku literatury, 
poznaje 27-letniego miliardera Christiana Greya, gdy przeprowa-
dza z nim wywiad dla uczelnianej gazetki. Z miejsca się zakochuje 
- i nic dziwnego, gdyż Christian jest bogaty jak Mark Zuckerberg, 
przystojny jak młody Brad Pitt, seksowny jak George Clooney 
i chętny do wspomagania ubogich niczym Matka Teresa. Tyle że 
zamiast pogalopować z ukochaną ku zachodzącemu słońcu jak 
w porządnej bajce, Christian podsuwa jej kilkustronicową umo-
wę: on będzie jej Panem, ona jego Uległą; ona będzie spełniać 
wszystkie jego zachcianki, a jeśli nie zadowoli swojego Pana, cze-
ka ją kara wymierzona w Czerwonym Pokoju Bólu pełnym pejczy, 
kajdanek i pasów..

R E K L A M A
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- „Dlaczego nie jesz mięsa”? Bardzo często pyta-
nie to zadają mi ludzie, którzy dowiadują się, że 
jestem wegetarianinem. Najczęściej dzieje się to 
w restauracji, kiedy odmawiam zjedzenia jakiejś 
potrawy - mówi Robert Skraburski, wójt gminy 
Rewal. – Zazwyczaj słyszę wtedy – No to może 

rybkę?! - A ja nie jem nic co miało kiedyś oczy!
Robert Skraburski jest wegetarianinem od ponad 25 lat. Nigdy nie 

był zwolennikiem zabijania zwierząt, wychował się na wsi i widział jak 
są zabijane. Było to tak traumatyczne przeżycie, że postanowił zmo-
dyfikować swoją dietę. Jada jajka i produkty pochodzenia zwierzęce-
go takie jak mleko, masło, ale obywa się bez mięsa, drobiu i ryb.

– Dawniej uważany byłem za dziwaka, niektórzy podchodzili do 
mnie nieufnie i pytali czy przypadkiem nie należę do jakiejś sekty 
– śmieje się. - Teraz na szczęście już coraz rzadziej musze się tłuma-
czyć ze swojego trybu życia. Przez lata mojej pracy moje otoczenie 
przyzwyczaiło się, a ja ze swojej strony staram się nie być kłopotliwy 
– zamiast kotleta proszę na przykład o sadzone jajko i już!

Jak mówi, wcale nie brakuje mu mięsa i czuje się z tym doskona-
le. Jego dieta bogata jest w warzywa, owoce, rośliny strączkowe, 
uzupełnia też jadłospis o wyroby z Tofu.

- Ostatnio jadłem mięso parę lat temu. Pojechałem do mojej 
siostry do USA  - wspomina.- Wypadło to akurat w Święto Dzięk-
czynienia, które jak wiadomo fetowane jest indykiem. Gdybym nie 
zjadł choć kawałka siostra by się obraziła, dlatego poświęciłem się. 
Szczerze mówiąc nie bardzo mi smakował…

Właścicielka Lady Fitness, Małgorzata Figurska, od 8 lat jest na 

diecie makrobiotycznej. To dieta związana ze starożytną medycyną 
chińską, mająca zapewnić równowagę dwóch sił Yin i Yang, które 
decydują o naszym zdrowiu, szczęściu oraz samopoczuciu.

- To coś więcej niż dieta, to cała filozofia dążąca do harmonii 
w naszym życiu. Pełne zasady makrobiotyki opracował ponad 100 
lat temu Georgie Oshawa i do dziś ich stosowanie cieszy się dużą 
popularnością - opowiada Małgorzata Figurska. - W diecie makro-
biotycznej podstawą codziennego menu są produkty naturalne 
z pełnego ziarna, a także warzywa i rośliny strączkowe. W założeniu 
jadłospis ma zawierać mało tłuszczu, a dużo węglowodanów złożo-
nych. Niedobry mięsa uzupełniane są produktami sojowymi, makro 
i mikroelementami. 

Na decyzję o porzuceniu tradycyjnej kuchni wpływ miało jej zdro-
wie. Zapadała na przewlekłe infekcje, była bezustannie chora zmę-
czona i coraz bardziej uzależniona od środków przeciwbólowych. 
Postanowiła coś z tym zrobić.

Udała się do specjalisty -makrobiotyka i przeprowadziła rewo-
lucję w kuchni. Makrobiotyka eliminuje nie tylko mięso, ale także 
przetwory pochodzenia zwierzęcego: jajka, mleko czy masło, miód, 
a także używki jak kawa czy alkohol. Pierwsze miesiące były trudne. 
Organizm oczyszczał się z toksyn, czuła się źle, była osłabiona, nie 
wiedziała też jak przyrządzać potrawy. Temat zdrowej kuchni w Pol-
sce dopiero raczkował, więc miała problemy z pozyskaniem wielu 
produktów. Szybko jednak zauważyła pozytywne zmiany w swoim 
zdrowiu i to motywowało ją do dalszych działań. Obecnie nie wy-
obraża sobie powrotu do tradycyjnego sposobu odżywiania.

– Może dla kogoś kto patrzy z boku brzmi to bardzo kontrower-

Albert Einstein ( fizyk, filozof, 1879-1955) 
„Tak więc żyję bez tłuszczów, bez mięsa czy ryb, ale czyniąc tak czuję się całkiem nieźle. 
Zawsze wydawało mi się, że człowiek nie narodził się, aby być drapieżnikiem”

Co łączy Brigitte Bardot, Brada Pitta, Leonarda Cohena i Boba Dylana? Nie tylko sława. 
Wszyscy są też wegetarianami. Wśród przeciwników spożywania mięsa można znaleźć 
bardzo wielu znanych aktorów, muzyków, naukowców czy pisarzy. Znak czasów, moda, 
a może sposób na długie i zdrowe życie? Postanowiliśmy to sprawdzić.

JESTEM
     wege!

AUTOR: IZABELA MAGIERA – JARZEMBEKa
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Małgorzata FigurskaRobert SkraburskiAgnieszka Głowinkowska

syjnie, ale ja uwielbiam kuchnię makrobiotyczną. I jeszcze jedno- nie 
umartwiam się! – śmieje się pani Małgorzata. - Lubię napić się dobrej 
kawy czy wina. Raz w tygodniu mam dzień bez makrobiotyki, idę do 
restauracji i wybieram coś wegetariańskiego. Na wakacjach bez pro-
blemu dostosowuję się do menu hotelowego, ale nie ukrywam, że 
po dłuższym czasie zaczyna brakować mi moich potraw.

Do diety makrobiotycznej przekonała także swojego męża. Na 
początku był niechętny, teraz jednak stał się entuzjastą makrobio-
tyki.

– Jesteśmy pełni energii, radości życia, żyjemy bardzo aktywnie. 
Uprawiamy Nordic Walking, bierzemy udział w maratonach, biega-
my – opowiada Małgorzata Figurska. - Uważam że jakość mojego 
życia ogromnie się poprawiła, a co ważne obywam się praktycznie 

bez tabletek i bardzo rzadko choruję. 
Swojego sposobu na życie i dietę dostosowaną do własnych po-

trzeb poszukiwała wokalistka, Agnieszka Głowinkowska. Zdecydo-
wała się na zmodyfikowaną dietę wegańską. 

– Po pierwsze chciałam ustabilizować swoją wagę, z którą mam 
odwieczny problem, a także pozbyć się uczulenia. Zrezygnowałam 
z mięsa, nabiału i produktów pochodzenia zwierzęcego, unikam al-
koholu, kawy- opowiada.-Bardzo szybko zaczęłam zauważać efekty 
i wiedziałam już, że jest to moja dieta na życie. 

Po pół roku Agnieszka zrobiła badania kontrolne. Nie miała żad-
nych niedoborów, wyniki były świetne. Wspomaga się suplementa-
mi np. witaminą B12, flawonoidami, antyoksydantami. Jak mówi jej 
dieta nie wiąże się z ideologią czy stylem życia, jest poszukiwaniem 
zdrowia i lepszego samopoczucia. Zwolennikiem idei weganizmu 
jest dziennikarz radia Szczecin FM, Łukasz Kowalik. Stosuje żywność 
organiczną, uważnie czyta etykiety, segreguje śmieci -stara się żyć 
ekologicznie.

- To straszne, co dzieje się ze zwierzętami w chowie przemysło-
wym. Ja w ogóle nie jem mięsa i nie czuję takiej potrzeby – mówi. 
- Przełom nastąpił gdy miałem 15 lat i musiałem dobić rybitwę. Od 
tej pory stałem się przeciwnikiem zabijania zwierząt.

Gdy piętnastolatek odmawia jedzenia mięsa w domu, w którym 
stosuje się tradycyjną kuchnię, nie może obyć się bez problemów. 
Rodzice myśleli, że wstąpił do sekty i walczyli z jego przekonaniami, 
ale był uparty. W końcu postawił na swoim. 

- Nauczyłem się gotować, a gdy nie mam na to czasu idę do re-
stauracji wegetariańskiej. Interesuję się też ekologią, na przykład 
sam potrafię zrobić płyn do naczyń i do prania. Kiedy ostatnio ja-
dłem mięso? Parę miesięcy temu spróbowałem zjeść parówkę- była 
okropna – opowiada.- Mięso po prostu już mi nie smakuje. 

Do niedawna ludzie nie jedzący mięsa byli postrzegani jako dzi-
wacy. Obecnie sytuacja się zmienia, życie bez mięsa zyskuje wciąż 
nowych entuzjastów. Jak mówią zgodnie, decydując się na wegeta-
rianizm, stawiają na zdrowie i na świat wolny od przedmiotowego 
traktowania zwierząt. Szacuje się, że w Polsce obecnie jest około 2 
milionów wegetarian i liczba ta stale rośnie.

Wegeterianizm, a weganizm
Wegetarianizm wyklucza z diety mięso, drób i ryby. 
Weganizm to odmiana wegetarianizmu polegają-
ca na spożywaniu wyłącznie produktów roślinnych. 
Weganie ze swojego jadłospisu wykluczają mięso 
ssaków, drób, ryby, mleko, a nawet miód. Weganizm 
to także styl życia. Najbardziej ortodoksyjni zwolen-
nicy rezygnują ze wszystkich produktów, do których 
wyrobu konieczne było skrzywdzenie zwierzęcia. 
Nie stosują kosmetyków testowanych na zwierzę-
tach oraz zawierających substancje od nich pocho-
dzące, np. mleko, wosk, propolis, miód, jaja, jedwab 
i wełna. Nie do przyjęcia jest dla nich noszenie futer 
i skór oraz ubrań wykonanych z wełny, jedwabiu, 
kaszmiru, moheru i innych.
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WSZYSCY 
MóWIą 
AloHA!

ierwszy raz wylądowałem na Hawajach 
w 2005 roku. Pojechałem na Work & 
Travel do Stanów – opowiada o swojej 
pierwszej podróży na Hawaje Maciej Woj-
takajtis, właściciel Floating Park Głębokie. 
– Wspólnie z moim kolegą siedzieliśmy na 

wschodnim wybrzeżu w poszukiwaniu pracy. W końcu osiedliliśmy 
się w Pensylwanii. Na koniec trwania Work & Travel wybrałem się na 
Hawaje. Wynająłem samochód i jeździłem nim po całej wyspie, sy-

p

Hawaje to raj na Ziemi. Zazwyczaj 
kojarzą nam się z zapierającymi 
dech plażami, surfingiem, tańcem 
hula, romantycznymi zachodami 
słońca i słowem „aloha”. Do tego 
najzdrowszy klimat na świecie, czy-
li idealna wilgotność, temperatura 
wahająca się pomiędzy 26 a 28 
stopni i doskonałe warunki do nur-
kowania. I choć Hawaje to pasmo 
wulkanów to większość z nich jest 
wygasła. Żyć nie umierać, a najle-
piej polecieć na Hawaje.

AUTOR: ANETA DOLEGA
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piając w aucie albo na plaży. Te osoby, które spróbowały samotnie 
podróżować zakochują się w takim sposobie zwiedzania świata, bo 
można odnaleźć siebie i przez to osiągnąć wewnętrzny spokój. 

JAPończycy WyKuPuJą RAJ

Hawaje są jednym z najbardziej odizolowanych archipelagów na 
świecie, położone aż 4000 km od Zachodniego Wybrzeża USA. Pięć 
głównych wysp rozciąga się na powierzchni 805 km na Pacyfiku. 
Co roku przyjeżdża tu ponad 6 milionów turystów. Stałych miesz-
kańców archipelagu zamieszkuje ponad 1 milion, ale są to głównie 
Amerykanie. Obecnie na Hawajach żyje jedynie kilka tysięcy czystej 
krwi Hawajczyków.

– Rdzennych Hawajczyków można jeszcze spotkać w głównej 
części archipelagu – tłumaczy Maciej. – Jest za to bardzo dużo Fi-
lipińczyków, Koreańczyków i emigrantów z Kraju Kwitnącej Wiśni. 
W latach 80. poprzedniego wieku na Hawaje powrócili Japończycy, 
którzy unikali tego miejsca od ataku na Pearl Harbor w 1941 roku. 
Efekt jest taki, że połowa Hawajów została przez nich wykupiona. 

zAKAzAnA WySPA

Archipelag składa się z 127 wysp, z czego najmniejsza Ni’ihau to 
zarazem jedna z najdroższych wysp świata. Nazywana „zakazaną wy-
spą” warta jest 100 mln dolarów i należy do rodziny Robinsonów.

– Zakazana, bo nikt z zewnątrz nie ma na nią prawa wstępu, poza 
jednodniowymi wyciekami, które są czasem organizowane – wy-
jaśnia Maciej. – Zamieszkuje ja ok. 300 osób, które żyją dokładnie 
tak jak ich przodkowie przed wiekami, a więc nie mają elektrycz-

ności ani bieżącej wody. Żyją z tego, co sami wyhodują i zasadzą 
czy wyłowią z oceanu. Myślę, że nic im więcej nie jest potrzebne 
do szczęścia.

DAć SoBIe nA luz

Hawajczykom do życia potrzebne są proste rzeczy: piękna pogo-
da, zjawiskowa przyroda, wysokie fale i brak pośpiechu. 

– Wróciłem na Hawaje dwa lata później i zostałem tam prawie 
5 miesięcy – kontynuuje opowieść Maciej. – Przez trzy dni praco-
wałem, jako customer service na terminalu promowym, a w pozo-
stałe pływałem na desce lub kajcie. Skakaliśmy też ze znajomymi 
ze skałek, wspinaliśmy się i nurkowaliśmy. Na Hawajach normalną 

rzeczą jest, że ludzie wstają z uśmiechem na ustach i o 7 rano idą 
na dwie godziny popływać na desce. Później idą do pracy, po któ-
rej spotykają się ze znajomymi na plaży na wspólnym grillowaniu 
i rozmowach.

DucH HAWAJSKIeJ MIŁoścI

Ten brak pośpiechu i wewnętrzny spokój wiążę się z filozofią 
nazywaną The Aloha Spirit (duch aloha). Samo słowa „aloha” po 
hawajsku oznacza zarówno przywitanie, pożegnanie, zaproszenie, 
a także miłość. Duch Aloha nawiązuje do postawy przyjacielskiej 
akceptacji, z czego tak bardzo słyną Wyspy Hawajskie. Niemniej 
jednak odnosi się on również do metody rozwiązywania każdego 
problemu, osiągnięcia jakiegokolwiek celu oraz uzyskania pożąda-
nego stanu umysłu i ciała.

-Aloha Spirit czuje się od razu po wylądowaniu na miejscu – po-
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twierdza Maciej. – Są na to proste przykłady: ograniczenie pręd-
kości samochodu do 25, maksymalnie 30 mil na godzinę w mie-
ście. Do tego fantastyczne widoki, które widać przez otwarte okno 
samochodu. Na przykład w Waikiki mamy po jednej stronie ulicy 
ciągnące się hotele a po drugiej ludzi idących z deskami pod pa-
chą. Absolutny luz. Trudno się znudzić tym klimatem i takim trybem 
życia. Nikt tam nie przejmuje się tak bardzo jak u nas, nikt nie li-
czy każdego grosza. Ale życie na wyspie jest droższe, szczególnie 
mieszkania. Więc aż tak różowo nie jest. Jednak, gdy ktoś zakocha 
się w Hawajach to nie ma możliwości, żeby tam nie wrócił czy na-
wet został na stałe. Nie czuje się presji. Oczywiście problemy dnia 
codziennego trafiają się każdemu, ale na Hawajach przydarzają się 
one w innych, przyjemniejszych okolicznościach.

nA DeSce AlBo PoD DeSKą

Hawaje to centrum światowego surfingu. Doskonałe warunki do 
pływania przyciągają wielbicieli tego sportu z całego świata. 

-Znam wielu Hawajczyków i ludzi zamieszkujących wyspy od bar-
dzo wielu lat, którzy nigdy nie weszli do oceanu albo pływali w nim 
ostatni raz dziesięć lat temu. – śmieje się Maciej.- Oczywiście pogo-
da jest wymarzona i sporty wodne to tutaj podstawa. 

Mieszkańcy Hawajów, czy to Amerykanie czy emigranci to lu-
dzie ogromnie otwarci, wyluzowani, nie czuć dystansu w kontakcie 
z nimi. Aż się prosi, by coś takiego przenieść na nasz grunt.

-Wydaje mi się, że to jednak nie jest do końca możliwe – stwier-
dza Maciej.- Nam brakuje dystansu do rzeczywistości i przede 
wszystkim tej pięknej pogody, która nastraja optymistycznie. Fajnie, 
że takie sporty jak surfing, wakeboard, czy kite są coraz bardziej 
u nas popularne. Ale to styl życia, z którym wiąże się wspomniany 
przeze mnie luz. Próbujemy go złapać, niektórym się udaje innym 
nie. Za każdym razem jak wracam do Polski od razu przestawiam 
się na inny rytm, bo niestety u nas nie da się inaczej funkcjonować. 
Na całe szczęcie nie doznaję szoku za każdym razem, gdyż często 
podróżuje. Jeśli tylko nadarza się okazja, pakuje się i lecę w spokoj-
niejsze miejsce takie jak na przykład Hawaje.
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o pięciu latach od premiery Kugi, Ford wypuścił jej nową generację. Nie 
ma zmian rewolucyjnych, ale wyciągnięto wnioski. Kuga od samego 

początku wyróżniała się na tle konkurencji niezwykle dynamiczną sylwetką, 
doskonałym zawieszeniem i wykończeniem. Minusy – było zbyt mało miejsca 
z tyłu i stosunkowo niewielki bagażnik. Dlatego nowa Kuga jest dłuższa o 81 
mm, ma też większy bagażnik. I tutaj jedna z bardzo miłych nowości – klapę 
bagażnika możemy otwierać i zamykać bezdotykowo, wsuwając nogę pod 
tylny zderzak. Mocno zmienił się przód pojazdu, m.in. poprzez powiększe-
nie bocznych wlotów powietrza. Wnętrze podobne do innych modeli Forda, 
solidnie wykończone. Zmieniła się konsola, bardziej kolorowa, podczas gdy 
w poprzedniej Kudze była bardziej stonowana. Samochód oferowany jest 
z silnikami benzynowymi 1,6 l (o mocy 150 KM i 180 KM) albo 2 litrowym die-
slem (140 KM i 163 KM). Napęd na dwa i oczywiście na cztery koła. 

ałkiem nowy Opel Adam ma 
zadanie przyciągnąć do sie-

bie klientów poszukujących presti-
żowych pojazdów klasy mini. Auto 
oferowane w czterech wersjach wy-
posażenia zagościło już w polskich 
cennikach. Te wersje stanowią jed-
nak zaledwie punkt wyjścia do two-
rzenia praktycznie nieograniczonej 
liczby kombinacji, ponieważ Adama można dostosować według indywidu-
alnych upodobań. Jest szeroki wybór kolorów nadwozia, trzy kolory dachu, 
różne barwy wnętrza i kilka rodzajów wystroju, w tym wykończenie dachu dio-
dami LED sprawiające wrażenia „rozgwieżdżonego nieba”.Początkowo Opel 
ADAM będzie dostępny z trzema silnikami benzynowymi: 1.2 litra 51 kW/70 
KM, 1.4 litra 64 kW/87 KM oraz 1.4 litra 74 kW/100 KM, wraz z pięciobiegową 
manualną skrzynię biegów. Wszystkie układy napędowe obejmują pakiet eco-
FLEX, wyposażony w system Start/Stop, który zapewnia oszczędność paliwa.

o jeden z najbardziej znanych SUV-ów. Toyota 
chwali się, że sprzedała już 4,5 mln tych mo-

deli na całym świecie, a każda z generacji znajdowała 
uznanie i rzesze nabywców. Czwarte już pokolenie RA-
V-ki swoją premierę miało w listopadzie 2012 roku, ale 
do Szczecina dotarło w marcu. Najważniejsze zmiany: 
Toyota RAV urosła o 10 cm w rozstawie osi i aż 20 cm 
w długości. Jest zatem więcej miejca w środku, większy 
jest też bagażnik. Z detali: klapa bagażnika otwiera się 
do góry, a nie na bok, jak to było w poprzednim mode-
lu. Auto dostępne będzie z 3 silnikami: 2 litrowym ben-
zynowcem o mocy 151 KM, 2 litrowym dieslem o mocy 
124 KM i 2,2 dieslem (150 KM). W standardzie jest 7 
poduszek powietrznych.

ini Paceman to już siódme dziecko w świetnie 
prosperującej rodzinie BMW MINI. Sports Ac-

tivity Coupe (SAC), bo tak określany jest nowy produkt 
Mini, jest krzyżówką Countrymana i Coopera.Wnętrze 
nowego Pacemana, to klasyka znana z innych modeli. 
W środku znajdziemy cztery osobne fotele dla każdego 
pasażera, duży centralny prędkościomierz z wkompo-
nowanym ekranem urządzenia multifunkcyjnego, ca-
łość jest zbudowana z wysokiej jakości materiałów. Do 
wyboru są cztery jednostki napędowe: dwie benzyno-
we i dwie wysokoprężne. Benzynowe 1,6 generują moc 
122 KM lub 184 KM. W dieslach stada koni mechanicz-
nych liczą 112 KM lub 143 KM.
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Stylowy Adam

Czwarta odsłona RAV

Miejski indywidualista



rytyjska nonszalancja i niemiecka perfek-
cja. Oba dopracowane w najdrobniejszych 
szczegółach. Nie można ich porównywać, 
ale na pewno warto zaprezentować je ra-
zem. Tworzą mieszankę wybuchową, bo 
to dwie absolutne indywidualności i to 

w najlepszym gatunku.

KocI PAzuR

Jaguar od zawsze zachwycał i nadal zachwyca doskonałą linią 
nadwozia. Nowy XJ to połączenie intuicyjnej technologii, innowa-
cyjnego myślenia oraz niezwykłych wrażeń z jazdy. To także auto 

piękne i eleganckie. We wnętrzu mamy do czynienia z luksusem 
i fantazją. Klasyczne zegary, wykończony najszlachetniejszym 
drewnem kokpit i doskonałe fotele, obite skórą. Czuć tutaj historię 
i kierowca instynktownie wie, że w tym aucie to on prowadzi, a nie 
jest prowadzony przez elektronikę. Zniknęła klasyczna, charaktery-
styczna w starszym modelu wypukła tablica przyrządów z drewna 
orzechowego, a zastąpiono ją płaską deską rozdzielczą. Pojawił się 
szklany panoramiczny dach na całej szerokości samochodu, który 
zdecydowanie wpływa na jasność oraz optycznie powiększa wnę-
trze XJ. Przyciemniane szkło zapewnia prywatność oraz ochronę 
przed przegrzaniem kabiny samochodów. W miejscu automatycz-
nej skrzyni biegów na konsoli środkowej XJ pojawiło się pokrętło. 
Sześciostopniowa automatyczna skrzynia biegów jest sterowana 
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Kuszą elegancją i siłą. Gdziekolwiek się pojawią, potrafią 
dać prawdziwy show. Odwracają się za nimi wszystkie gło-
wy, wzbudzają zachwyt i pożądanie. W tym numerze pre-
zentujemy dwie super limuzyny: BMW serii 7 i Jaguara XJ.
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ręcznie za pomocą łopatek przy kierownicy. Drugorzędne funkcje 
obsługiwane są za pośrednictwem ekranu dotykowego – na wy-
świetlaczu pojawiają się wirtualne obrazy poszczególnych instru-
mentów. 

W zakręty Jaguar wchodzi doskonale, a w prowadzeniu pojaz-
du pomaga pneumatyczne zawieszenie zaopatrzone w System 
Adaptive Dynamics. Ten system analizuje prędkość, kąt wychyle-
nia kierownicy oraz ruchy nadwozia 500 razy na sekundę dopaso-
wując nastawy zawieszenia oraz przepustnicy, aby uzyskać idealną 
harmonię między komfortem, a precyzyjnym prowadzeniem auta. 

Wnętrze samochodu wypełnia fosforyzujące, niebieskie podświe-
tlenie. Delikatne światło, wydobywające się spod przełączników, 
rozjaśnia drzwi, konsolę centralną i elektroniczny hamulec ręczny. 
Pośrodku króluje zegar analogowy z podświetlaną na niebiesko 
tarczą. Dla dodatkowego komfortu w zimowe poranki można wy-
brać opcję podgrzewania kierownicy. Przyciski umieszczone w kie-
rownicy służą do obsługi systemu multimediów, kontroli jazdy oraz 
włączenia głosowego sterowania. Gdy jesteśmy zmęczeni podczas 

długiej trasy Jaguar zafunduje nam masaż na siedzeniu kierowcy 
i pasażera, który pobudza i niweluje zmęczenie… Czego chcieć 
więcej?

PeRFeKcJonIStA

BMW od lat znane jest z tego, że wyznacza nowe trendy w mo-
toryzacji. Kolejna generacja BMW serii 7 otworzyła zupełnie nowy 
rozdział w projektowaniu, samochodowym wydajności, technolo-
gii, komfortu i luksusu. Nowa „siódemka” wygląda zgrabnie, ele-
gancko, ale i tak – jak przystało na markę – całkiem sportowo (długa 
maska, krótki tył). Dopiero gdy podejdziemy bliżej, zauważymy, jak 

wielki jest to samochód; przeciętnemu mężczyźnie maska sięga 
do pasa! Wnętrze zaprojektowano z myślą o czterech osobach, 
z których każda podróżuje w królewskich warunkach. Cztery od-
dzielne fotele mają bardzo szeroki zakres regulacji, a na ich obicia 
nie szczędzono delikatnej skóry i miękkich poduszek. Naturalne 
materiały w połączeniu z nielakierowanym drewnem na desce roz-

BMW 740 d xDrive
Moc silnika: 258 KM
0-100 km 6.0 s.
Prędkość maksymalna: 250 km/h
Średnie zużycie paliwa: 6.0 l
Masa własna: 1985 kg

Jaguar XJ,3.0 Diesel, V6
Moc silnika: 275 KM
0-100 km/h 6.4 S.
Prędkość maksymalna: 260 km/h
Średnie zużycie paliwa: 7 l. /100 km
Masa własna: 1796 kg
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dzielczej, wyraźnie nawiązujące do starszych aut tej serii i łączą się 
z najwyższej klasy techniką. Za sterowanie pracą auta odpowiada 
rozbudowany system elektroniczny, kontrolujący pneumatyczne 
zawieszenie, oprogramowanie silnika, układ wspomagania, na-
pęd oraz skrzynię biegów. Nowością jest też tryb jazdy Comfort+ 
oferuje w połączeniu z opcjonalnym zintegrowanym układem kie-
rowniczym maksymalny komfort jazdy dla wszystkich pasażerów: 
samochód porusza się bez jakichkolwiek szarpnięć, każdy zakręt, 
każda zmiana pasa odbywa się bez kołysania. Wróćmy jednak do 
gadżetów czy – jak kto woli – elektronicznych systemów wspomaga-
jących bezpieczeństwo. Kamery zastępujące boczne lusterka przy 
ciasnych manewrach to już standard, to samo można powiedzieć 
o adaptacyjnym tempomacie czy systemie informującym o prze-

kroczeniu pasa ruchu. Co więc robi największe wrażenie? Bez wąt-
pienia system Night Vision na centralnym wyświetlaczu, pokazujący 
obraz z kamery termowizyjnej. Pomijając zastosowania w stylu: jaz-
da w nocy bez świateł albo sprawdzanie, czy sąsiad dawno wrócił 
z pracy (ciepło z układu wydechowego widać jeszcze długo po 
zgaszeniu auta), to bez wątpienia jest  jeden z najlepszych układów 
wspomagających kierowcę. Podsumowując: nowa seria 7 po pro-
stu oczarowuje. Bez względu na to, czy kupimy ją dla wyglądu, wy-
gody, osiągów, technicznych nowinek czy bezpieczeństwa, zawsze 
będziemy zadowoleni. Jeżeli dodamy do tego brzmienie jak w naj-
lepszych salach koncertowych uzyskane dzięki designerskiemu 
systememowi Bang & Olufsen High End Surround Sound można 
powiedzieć, że BMW nadaje ton w pełnym słowa znaczeniu.
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o doskonały moment, by pomyśleć o modelowa-
niu sylwetki i walce z nadprogramowymi kilogra-
mami i cellulitem. Choć tak naprawdę zasypywani 
jesteśmy ogromem różnego rodzaju zabiegów 

wyszczuplających, to pamiętajmy, by sięgać po to, co jest spraw-
dzone i przynosi wymierne efekty. Jedną z najnowocześniejszych 
metod jest endermologia, nieinwazyjny endomasaż tkanki łącznej 
i mięśniowej przy pomocy urządzenia wyposażonego w głowicę ze 
specjalnymi rolkami zasysającymi. Wykonać go możemy w Klinice 
Urody Mediderm.

Stosujemy kolejne diety, ćwiczymy, dbamy o siebie, a jednak 
nasze ciało wciąż jest zbyt mało jędrne, a pewne jego partie są 
dalekie od ideału… Problem może leżeć głębiej (i to dosłownie), 

bo część głęboko osadzonych komórek tłuszczowych wymaga 
bardziej zdecydowanych i skutecznych działań. Endermologia to 
doskonałe rozwiązanie, łączące rozluźniający masaż całego ciała 
z wyszczuplającym działaniem głowicy z dwoma rolkami zasysają-
cymi. Ważne jest, by zabieg wykonywany był na doskonałej jakości 
sprzęcie, bo tylko wtedy będzie on efektywny – podkreśla Diana 
Trocewicz, właścicielka Kliniki Urody Mediderm. – W naszych gabi-
netach używamy jedynie oryginalne aparaty francuskiej firmy LPG, 
co daje gwarancję usług na najwyższym poziomie – dodaje Diana 
Trocewicz. Endermologia swój debiut miała już w 1986 roku i od 
tego czasu systematycznie udoskonala się przeznaczoną do niej 
aparaturę. Obecnie stosowane modele wyposażone są nie tylko 
w głowicę z rolkami, ale także dają możliwość korzystania z różnych 

t

Sylwetka na Miarę 
XXi wieku

Wiosna (na szczęście!) zbliża się coraz większymi krokami. Już wkrótce zrzucimy z siebie 
ciepłe ubrania i zamienimy je na te odsłaniające więcej ciała. Warto jak najlepiej się do 
tego przygotować i nie dać się zaskoczyć.
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typów programów, dostosowanych indywidualnie do potrzeb pa-
cjentów. 

cuD enDeRMoloGII

– Przy pomocy specjalnej głowicy zasysana jest fałda skórna, co 
pobudza tkankę tłuszczową oraz krążenie krwi i limfy – tłumaczy 
kosmetolog Katarzyna Szcześniewska. – Dzięki temu z organizmu 
usuwane są toksyny, skóra staje się bardziej jędrna, a celulit mniej 
widoczny – dodaje Katarzyna Szcześniewska. Zabieg trwa 35 minut, 
podczas których możemy zrelaksować się i doskonale odczuwamy, 
że robimy dla siebie coś dobrego. Tak krótki czas daje możliwość 
skorzystania z niego np. podczas przerwy w pracy. Po wykonanym 
masażu czujemy też, jak nasze ciało „pracuje”, a lekko zaczerwie-
niona skóra jest na to najlepszym dowodem. Aby otrzymać opty-
malne rezultaty, zaleca się wykonanie serii 10 zabiegów, po której 
dochodzi do znacznej redukcji cellulitu, zwiększonej lipolizy, ujędr-
nienia skóry, spłycenia blizn i rozstępów oraz ogólnego oczysz-
czenia organizmu. Endermologia to obecnie jedna z najbardziej 
poszukiwanych i najlepiej rozpoznawalnych metod modelowania 
sylwetki, której efekty zostały potwierdzone klinicznie. Zabieg jest 
całkowicie bezpieczny i nie wywołuje skutków ubocznych, a je-
dynymi przeciwwskazaniami do jego wykonania jest ciąża oraz 
bardzo zaawansowane żylaki. Tak naprawdę z endomasażu korzy-
stać mogą wszyscy, niezależnie od wieku i wagi. Jeżeli podjęliśmy 
trud diety i treningów, to endermologia będzie tego znakomitym 
uzupełnieniem, które pozwoli nam znacznie szybciej cieszyć się 
upragnionym rozmiarem ubrań. Niestety często zdarza się tak, że 
pomimo dobrych chęci i morderczych wyrzeczeń, nie uzyskujemy 
oczekiwanych efektów, a z czasem zaczynamy się po prostu frustro-
wać i odpuszczamy… Dlatego tak ważne jest, by wspomagać swoje 
ciało także od wewnątrz i zapewnić jak najlepsze warunki do mo-
delowania sylwetki. 



dea wszczepiania nici powstała, jako alternatywa dla dużych cięć 
przy liftingu. Chciano stworzyć mało inwazyjny zabieg, który mógł-
by zapobiegać późniejszym operacjom z użyciem skalpela. Tak 
powstał pomysł wprowadzania pod skórę cieniutkich niteczek.  

- Nici Aptos są kolejnym milowym krokiem w rozwoju małoin-
wazyjnych metod odmładzania, po kwasie hialuronowym oraz 
kwasie polimlekowym – uważa dr Ilona Osadowska z Medycyny 
Estetycznej. – Stosowane są zarówno u młodych kobiet, którym 
polecamy subtelne nitki i dyskretną korektę, jak i u kobiet dojrza-
łych, wymagających bardziej zaawansowanej terapii.

Aptos, skrót od łacińskiego „anti ptosis” (przeciw opadaniu) to 
nici wykonane z polipropylenu, które mają maleńkie ząbki na ca-
łej swojej długości. To zmodyfikowana nić chirurgiczna, która na 
stałe umieszczana jest w skórze. Wystające ząbki zagnieżdżają się 
w skórze, dzięki czemu w razie potrzeby można ją mechanicznie 
podciągnąć i zwiększyć napięcie tkanek. Najnowsze nici wykorzy-
stują kwas polimlekowy, od dawna stosowany w medycynie m.in. 
do produkcji wchłanialnych nici chirurgicznych.

– Ten zabieg umożliwia efektowny, nieoperacyjny lifting twa-
rzy także w przypadku wyraźnych zmian starzeniowych – mówi 

dr Ilona Osadowska. – Może być alternatywą dla złotych nici, tym 
bardziej, że oferuje większe możliwości działania i korzystniejsze 
efekty. Nici Aptos dają szczególnie dobre efekty u osób z wyraź-
nymi oznakami osłabienia struktury twarzy i utraty jędrności skó-
ry. W ten sposób można skorygować podbródek czy opadające 
policzki.

Nici dostosowywane są do konkretnych potrzeb oraz cech 
anatomicznych twarzy. Wprowadzane są pod skórę za pomocą 
specjalnej igły, wzdłuż wcześniej zaznaczonych linii. Ząbki zako-
twiczone w tkance miękkiej pozwalają na wymodelowanie twarzy 
zgodnie z oczekiwaniami pacjenta. 

– Cała procedura jest bezpieczna, szybka i mało inwazyjna – wy-
jaśnia dr Osadowska. – W czasie zabiegu stosowane jest znieczu-
lenie miejscowe.

Zabieg trwa od 15 do 45 minut. Bezpośrednio po nim mogą 
pojawić się drobne krwiaczki i opuchnięcia, ale po kilku dniach 
nie będzie już po nich śladu. Do tego czasu podkład i korektor 
powinny wystarczyć.

Efekty zabiegu nićmi Aptos widoczne są od razu, choć do peł-
nej satysfakcji musimy poczekać kilka dni.

i n

twarZ Skrojona 
na Miarę

Ponoć Catherine Deneuve i Demi Moore, nie najmłodsze już gwiazdy filmowe, swoje cią-
gle świeże i piękne oblicza zawdzięczają niciom. Ta metoda odmładzania twarzy znana 
jest na świecie od lat. W Polsce stosowana jest od niedawna. Nowością są wchłanialne 
nici Aptos, które napinają skórę, dając efekty liftingu.

AUTOR: ANETA DOLEGA
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asza klinika znacząco zmieniła swoją powierzchnię 
ze 100 do 210 metrów kwadratowych, powiększy-
liśmy stare gabinety zabiegowe, zyskaliśmy dwa 
nowe oraz intymną i komfortową strefę pozabie-

gową – mówi dr Piotr Zawodny z kliniki Estetic.- Postawiliśmy na 
przestrzeń oraz na komfortowy i nowoczesny wystój w stonowa-
nych odcieniach. Powiększył się również personel kliniki, tworzy go 
wyselekcjonowana kadra profesjonalistów.

Co z jeszcze z nowości? Klinka wzbogaciła się o kolejny hit na 
rynku medycyny estetycznej – maszynę do termoliftingu- włoskiej 
firmy  Zaffiro. Powstał także atrakcyjny pakiet zabiegów dla kobiet 
po ciąży, które chcą szybko i skutecznie powrócić do dawnej fi-
gury.

-Jako pierwsi w Szczecinie wprowadziliśmy innowacyjne techno-
logie w medycynie estetycznej: Ulthera, Exillis, terapię pomostową 
lasera frakcyjnego Encore Active Fx Deep FX, Acculift, oraz Vectus- 
dodaje dr Zawodny.- Priorytetem jest zrozumienie potrzeb pacjen-
ta, natomiast zdobyte długoletnią praktyką doświadczenie pozwala 
nam umiejętnie dobrać najskuteczniejsze zabiegi.                         imj

n

klinika XXi 
wieku

Jest przestronniejsza, ładniejsza i bardziej 
komfortowa. Całkowitej metamorfozie zo-
stała poddana szczecińska klinika medycy-
ny estetycznej Estetic.
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danych statystycznych wynika, że zaburzenia w odda-
waniu moczu dotyczą co trzeciego malucha w wieku 
od 4 do 6 lat i niektórych siedmiolatków. Niezdiagno-
zowane i nieleczone grożą powikłaniami: od nieko-

rzystnego wpływu na psychikę dziecka, aż do utraty funkcji nerek. 
-Mogą być spowodowane wadą, zakażeniem układu moczowe-

go, chorobami układu nerwowego, chorobami nerek lub cukrzycą 
– tłumaczy dr Anna Cieślak – Puchalska , pediatra, nefrolog ze szcze-
cińskiej Medikliniki. - Nie oznacza to jednak, że nie można poradzić 
sobie z tym problemem. Dobrze, by dziecko trafiło do doświadczo-
nego lekarza. Ten przeprowadzi odpowiednie badania i na tej pod-
stawie zaleci rodzaj leczenia. 

Bardzo  ważna jest tu nasza rola, rola rodziców. Powinniśmy moc-
no wspierać nasze pociechy, gdyż  problem „mokrego łóżka” nie 
jest ich winą.

- Jest kilka rad do których rodzice powinni się zastosować. Jest 
wśród nich odpowiednia dieta - serwujmy maluchom lekkostraw-
ne kolacje. Zrezygnujmy z pieluszek i używajmy podkładów pod 
prześcieradła. Za każdym razem kiedy dziecku uda się dotrwać do 
rana nagradzajmy je i chwalmy - zaleca dr Anna Cieślak - Puchal-
ska. - Należy także namawiać dziecko do regularnego korzystania 
z toalety a także budzić je 2, 3 godziny po zaśnięciu, by zrobiło siu-
siu. W tym przypadku należy być delikatnym. Maluch nie może być 
nagle obudzony. Róbmy to świadomie. Dodatkowo można zwrócić 
się o pomoc do psychologa dziecięcego, gdyż moczenie wywołuje 
u dziecka poczucie dyskomfortu psychicznego i mniejszej wartości 
a to jest ogromnie ważne.

Lekarz na podstawie przeprowadzonych badań zaleci naszym 
pociechom leczenie farmakologiczne. Jest jeszcze jeden sposób 
który może wspomóc leczenie. To egzotycznie brzmiący „alarm 
wybudzeniowy”, dzięki któremu możemy kontrolować oddawanie 
moczu przez nasze dzieci. 

- Polega on na tym, że w majteczkach dziecka umieszczamy nie-
wielki czujnik – wyjaśnia pediatra. - W chwili pojawienia się pierw-
szej kropli moczu uruchamia sygnał dźwiękowy, którego zadaniem 
jest obudzić dziecko. Maluch powinien wtedy udać się do toalety. 
Oczywiście przez pierwsze dni terapii dziecko może nie reagować 
na alarm, dlatego ważne jest by rodzic był cały czas w pobliżu i w ra-
zie potrzeby pomógł małemu.

Podsumowując pamiętajmy, że moczenie nocne u dzieci nie wy-
nika z ich  złej woli czy lenistwa. Zrozumienie problemu pozwala 

nam zareagować odpowiednio wcześnie i podjąć zalecane lecze-
nie. Najgorszym rozwiązaniem jest bagatelizowanie problemu lub 
jego ukrywanie. Dopóki dziecko jest małe to na nas spoczywa od-
powiedzialność za jego zdrowie i dobre samopoczucie. Nie warto 
zatem odkładać wizyty u lekarza.

dr n. med. Anna 
cieślak – Puchalska,
pediatra nefrolog
Ukończyła Pomorską Akademię 
Medyczną. Przez następnych kil-
kanaście lat nabywała doświad-
czenia w pediatrii ogólnej, pra-
cując z najciężej chorymi małymi 
pacjentami w oddziałach dzieci 

starszych i niemowlęcym I Kliniki Chorób Dzieci PAM 
przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. W tym czasie 
złożyła egzaminy specjalizacyjne, kolejno I i II stopnia 
w zakresie pediatrii oraz obroniła pracę doktorską, 
uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Doświad-
czanie zawodowe w nefrologii zdobywała przede 
wszystkim pracując w Oddziale Nefrologii Dziecięcej 
ze Stacją Dializ szpitala przy ul. Św.Wojciecha oraz 
w tamtejszej Przyszpitalnej Poradni Specjalistycznej. 
W 2009 roku zdała państwowy egzamin specjaliza-
cyjny z nefrologii. 
Jako lekarz pediatra zajmuje się diagnozowaniem, 
leczeniem i profilaktyką wszelkich problemów zdro-
wotnych wieku dziecięcego: przeziębień, zapaleń 
górnych i dolnych dróg oddechowych, kwalifikacją 
do szczepień ochronnych. Jako nefrolog dziecięcy 
zajmuję się chorobami układu moczowego u dzieci.

kiedy dZieCko Się MoCZy

Problem „mokrego łóżka” to temat nieprzyjemny i krępujący. Każdego ranka dziecko bu-
dzi się na mokrym prześcieradle, w mokrej piżamce. Zawstydzone sytuacją nie chce wyjść 
z pokoju. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić?
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MOLO
MIĘDZYZDROJE 

OFERUJEMY:
- wynajem powierzchni reklamowych na MOLO
- wynajem MOLO na indywidualne imprezy firmowe

- kompleksową organizację eventów
  na MOLO i w Międzyzdrojach

TREBOR Robert Oswald 
ul. Tomaszowska 6/7, 71-671 Szczecin
tel. 603 612 480

www.reklama-miedzyzdroje.pl
e-mail: biuro@trebor.home.pl

e-mail: trans_trebor@interia.pl

morze sukcesów
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Palac kolorów

urkus, róż, zieleń i złoto – warto wypróbować coś no-
wego i dzięki temu stopić się z ogarniającą powoli 
świat wiosną. Cienie kremowe, sypkie czy klasyczne 
– prasowane ze świecącymi drobinkami dodadzą 

oczom blasku i świeżości spojrzenia. Wyciągnijmy z kosmetyczek 
wszelkiego rodzaju błyszczyki, niech nasze usta lśnią, mieniąc się 
w pierwszych promieniach słońca. I nie bójmy się koloru, bo to 
dzięki jego magii świat naprawdę jest fantastyczny.

ekSploZja 
wioSny

t
Wiosna tuż, tuż. Przyroda powoli nabiera intensywności wiosennych barw. Kolory zaczną roz-
kwitać  na  naszych oczach. Może to czas, byśmy i my zaczęły eksperymentować z barwami? 
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Dorota Kościukiewicz –Markowska
Wizażystka, fotograf, malarka, pisar-
ka. Pracowała między innymi jako 
dyrektor artystyczny czasopisma 
„Clara” oraz jako dyrektor kreatyw-
ny i wizażysta przy niezliczonych 
sesjach zdjęciowych na potrzeby 
różnych kampanii reklamowych 
oraz na potrzeby edytoriali dla 
znanych magazynów (między in-
nymi Harpers Baazar, File, Codigo 
Postal, Spot, Maxim, Max). Dorota 
pracowała również dla marki eks-
kluzywnych kosmetyków Shiseido. 
Autorka ekskluzywnego albumu 
o makijażu „Pałac kolorów. Magia 
makijażu”
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Zdjęcia i makijaże: Dorota Kościukiewicz-Markowska
www.palackolorow.pl

Modelki: Laura, Katia ML Studio, Angelika Ogryzek
Sukienka i welon: Sylwia Majdan

Kwiatowa broszka: Milita Nikonorov
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ColorNative

o dważne, mocne cięcia, zaznaczone 
wyraźnie różne długości włosów, fale 
i przedziałki, intensywne kolory prze-
łamane refleksami oraz stonowane 
pastele w różnych odcieniach – takie 
trendy proponują styliści Alternative. 
Trendy te zyskały sobie już uznanie 

w świecie mody. Każda stylizacja to indywidualna praca, a kreowa-
nie całości zajęło prawie pół roku.

– Spędziliśmy ten czas oglądając trendbooki, filmy, zdjęcia i ma-
gazyny modowe, wyklejając mood board. Czasem piliśmy dobre 

wino, a czasem siedzieliśmy wspólnie przy komputerze sklejając 
w photoshopie nasze inspiracje. Naszą pracę spięła agencja A12 
Team, która postawiła kropkę nad i - mówi Michał Mular, współwła-
ściciel Alternative.

Ta kropka nad i to produkcja przemyślanej i zaplanowanej krok 
po kroku w najdrobniejszych szczegółach sesji zdjęciowej oraz klipu 
z sesji, który – także dzięki staraniom A12 Team – zachwycił dyrekto-
rów kreatywnych światowej telewizji Fashion TV. Dzięki emisji w tej 
największej na świecie telewizji modowej, trendy lansowane przez 
stylistów Clubu Fryzjerskiego Alternative, docierają do widzów na 
wszystkich kontynentach. 

Lata 50. i 60. oraz kultowe postaci z tamtych 
czasów były inspiracją stylistów Clubu Fryzjer-
skiego Alternative przy tworzeniu najnowszej 
kolekcji fryzur zatytułowanej ColorNative. 

Colornative
i FaShion tv
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Danny: Stylizacja, którą chciałem zaprezentować inspirowana 
jest latami 60., jak i również męskim magazynem modowym GQ. 
Fryzura klasyczna - adresowana do mężczyzn w różnym wieku, gdyż 
jest to cięcie klasyczne gładkie podkreślające męskość. 

Stylista Radek Brański

twiggi: Inspiracją mojej fryzury była postać lat 60. Twiggi - fi-
glarna aktorka i najpopularniejsza modelka tych lat. Koloryzacją 
wydobyłam piękno mojej modelki. Dzięki połączeniu odcieni żół-
tego pastelu oraz zieleni pastelowej podkreśliłam ciężkie cięcie na 
boku. Bazą globalną jest beżowy blond .

Stylistka Agnieszka Pyżyk

Peggy: Moją inspiracją była supermodelka lat 60. Peggy Moffitt, 
która charakteryzowała się  mocnym makijażem oczu oraz asyme-
trycznymi fryzurami. Połączyłam w mojej fryzurze ciężkie cięcie z tyłu 
głowy, które podkreśla linię szyi oraz lekkość cięcia z przodu, co 
pozwala nadać twarzy wyrazu delikatności. Całość fryzury podkre-
śliłam mocnymi akcentami kolorystycznymi w odcieniach granatu 
oraz zieleni. Całą koloryzację wykonałam nowoczesną bezoksyda-
cyjną farbą, aby wydobyć naturalny blask z włosów. Mimo, iż całość 
jest w modernistycznym stylu, nadaje się do noszenia na co dzień i 
ma wiele możliwości restylizacji.

Monika Dombrowska, dyrektor artystyczny Alternative

James: Moje źródła to brytyjska subkultura z lat 50., zwana teddy 
boys. U Jamesa widać ewidentnie dwie długości włosów. Dłuższa 
część fryzury jest bardzo praktyczna, można ją stylizować w za-
leżności od sytuacji. Na zdjęciach włosy są zaczesane do tyłu, ale 
również można je wygładzić na bok. Technika under cut, jaką widać 
z tyłu głowy dała bardziej agresywny i nowoczesny wygląd, włosy 
nabrały charakteru ulicznego stylu, jaki coraz częściej spotykamy u 
mężczyzn. 

Stylistka Sara Sobierajska

christy: W propozycjach na nadchodzący rok zauważymy wpływ 
lat 60. i 80. Szczególnie widoczne będzie to w modzie damskiej, 
którą zdominowała moda męska. Dlatego też stawiam na fryzury o 
charakterze chłopięcym. Forma wygodna, swobodna a jednocze-
śnie elegancka i kobieca, z wyraźnie podkreślonym przedziałkiem 
i pejsami, charakterystycznymi dla lat 60. Bryła, która da nam moż-
liwość przekształcenia i zabawy własnymi włosami. Kolor nasycony, 
ale nie intensywny, przełamany refleksem, co daje efekt trójwymia-
ru. Inspiracją moją stały sie okładki Vouge z lat 60. oraz sama mo-
delka. Moja muza Christy.

Stylista Piotr Kunderak

Zdjęcia: Marcin Biedroń/A12 Team www.a12.com.pl
Make-up: Aleksandra Foka Przyłuska

Stylizacja: Anna Tusk, Natalia Lipińska
Asystenci: Sylwia Rajska, Jacek Kiejko

Modelki i modele: Adela Rostek, Daria Małobłocka, 
Monika Chmielnicka, Damian Siupka - Mróz, Michał Kucharski.

Fryzury: Monika Dombrowska, Sara Sobierajska, 
Agnieszka Pyżyk, Piotr Kunderak, Radek Brański.
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lementy stanowiące bazę – ściany, podłogi, su-
fity i większe elementy meblowe utrzymane są 
w stonowanej kolorystyce – dominuje biel i sza-
rość w połączeniu z ciepłym brązem elemen-
tów drewnianych. Zastosowane meble mają 
proste i minimalistyczne formy. Konsekwentnie 

zastosowane lampy z serii „Tolomeo” firmy Artemide spełniają 
dyskretnie swoją funkcję. Jednolitą jasnoszarą płaszczyznę podło-
gi udało się uzyskać za pomocą podobnej do wylewki betonowej 
masy Pandomo. Rozjaśniony o dwa tony w stosunku do podłogi 
kolor ścian tworzy z nią tło dla akcentów, które mocnym kolorem 
i miękką formą zaprzeczają temu bazowemu minimalizmowi.

Miejscem centralnym w części dziennej domu jest efektowny 
kominek dwustronny, wykończony z obu stron prostymi opa-
skami ze szczotkowanej stali kwasoodpornej. Precyzyjna robota 
stargardzkiego artysty pracującego w metalu pozwoliła zabezpie-
czyć płaszczyzny przy kominku przed osadzającym się popiołem, 
a ścianę we wnęce na drewno przed zarysowaniami. Zastosowa-
nie wkładu kominkowego z szybami na przestrzał oraz połączenie 
go kompozycyjnie z wysoką dostępną z dwóch stron wnęką na 
drewno pozwoliło na zintegrowanie dwóch pomieszczeń – salo-
nu z jadalnią i części bardziej odseparowanej – miejsca relaksu. 
Wypełnione miękkimi formami leżanki i puszystego dywanu na 
podłodze, z ciepłym światłem i rozedrganym wizerunkiem dziew-
czyny tworzy wnętrze ciepłe i kobiece. Wielkoformatowy wydruk 
naklejony na ścianę widoczny jest z większości miejsc na parterze 

domu, przykuwa uwagę i stanowi mocny akcent, do którego na-
wiązują kolorystycznie inne elementy, takie jak wysoka zabudowa 
kuchenna z frontami lakierowanymi na kolor ciemnej purpury czy 
miękkie fale wydruku na szkle ponad blatem kuchennym. Funk-
cjonalna kuchnia z dużą ilością miejsca do przechowywania po-
zwala zachować porządek na blatach i wyeksponować ulubione 
przedmioty i rośliny.

Na piętro prowadzą drewniane schody wykonane w konstrukcji 
samonośnej dywanowej. Zawieszone w szarej przestrzeni kierują 
wzrok na niezwykłą lampę w kształcie liścia umieszczoną pod su-
fitem. Model „Cosmic Leaf” firmy Artemide zauroczył Właścicielkę 
od pierwszego wejrzenia i znalazł swoje miejsce pośród innych 
nietypowych elementów wypełniających to wnętrze.

Drewniana orzechowa podłoga na piętrze wskazuje na bardziej 
intymny charakter pomieszczeń, które się tam znajdują.

W sypialni bardzo dekoracyjnym elementem okazały się widocz-
ne fragmenty więźby dachowej pomalowane na kolor zbliżony do 
koloru podłogi. Jako materiał wykańczający niektóre płaszczyzny 
ścian zastosowana została ręcznie formowana płytka klinkierowa. 
Całość tworzy wnętrze utrzymane w ciepłych barwach i przytulne.

Jednak i na piętrze znajdziemy połączenie dwóch żywiołów – 
jak w łazience, gdzie industrialny charakter ścian i podłóg przeła-
many został miękkimi formami ceramiki.

O tym, że równowagę między nimi udało się uzyskać świadczy 
fakt, że właścicielka czuje się w tym wnętrzu bardzo swobodnie.

www.decodeco.eu
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To dom nieoczywisty i zaskakujący detalami. Łączący to, co w teorii jest przeciwieństwem 
– surowość i prostotę z miękkością i płynnością.  Użytkowość łączy się tu na każdym kro-
ku z czystą przyjemnością dekorowania – opowiada o swoim projekcie architekt z firmy 
Deco Deco, Olga Zedelska.

leKKość 
Bytu
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mulacji kapitału stracił swoją dotychczasową wiarygodność? Naj-
lepszym rozwiązaniem w sytuacji marazmu gospodarczego, może 
okazać się zainwestowanie w aktywa, które aktualnie osiągnęły 
najniższy poziom swojej potencjalnej wyceny, a w perspektywie 
niewątpliwego końca kryzysu ekonomicznego mogą tylko zyski-
wać na swej wartości. Doskonałym przykładem takiej inwestycji jest 
nieruchomość w samym centrum prężnie rozwijającego się miasta. 
Apartament, na którym nie tylko nie można nie zyskać, lecz będący 
także gwarancją znacznie większych miesięcznych przychodów, niż 
bankowe odsetki od coraz mniej pewnego depozytu.

Dlatego nasza firma oferuje Państwu możliwość zakupu (po 
preferencyjnych cenach do 15 kwietnia), gotowego do wynajmu 
generatora comiesięcznych przychodów. Jego wymarzona loka-
lizacja, w pobliżu dworców PKP oraz PKS, sądów, uczelni oraz in-
nych instytucji miejskich, a także pełna dostępność do komunikacji 
miejskiej – jest gwarancją nieustannego zainteresowania ze strony 
potencjalnych lokatorów. Chwytaj okazję, nasze ceny nie będą bez 
końca tak niskie!

Janusz Stelmach, Prezes Zarządu Steed S.A.
Więcej na: www.steed.pl

R E K L A M A

prawdzie w krajach Unii Europejskiej 
oszczędności do 100 tysięcy euro 
wciąż są objęte gwarancjami na wypa-
dek bankructwa banku, lecz nauczeni 
toczącą się historią Cypru, już nigdy 
nie będziemy mogli posiadać abso-

lutnej pewności, że nie zostanie na nie nałożony dowolny poda-
tek. Wszak to, co jeszcze do niedawna pozostawało poza zakresem 
ekonomicznego dyskursu, właśnie przedarło się do jego głównej 
narracji. To już tylko kwestia czasu, gdy po delikatnym oswojeniu 
społeczeństw z absurdalnym pomysłem, zacznie on być w końcu 
wprowadzany w życie.

Cóż więc począć, gdy wydawałoby się najpewniejszy sposób ku-

w

Nastał czas, gdy wiarygodność sektora fi-
nansowego sięgnęła przysłowiowego dna. 
Nasze pieniądze już nigdy nie będą bez-
pieczne w żadnym z europejskich banków, 
odkąd Komisja Europejska oraz Europejski 
Bank Centralny złamały tabu w kwestii nie-
tykalności depozytów oraz świętości dwu-
stronnych umów.

DoBRA InWeStycJA 
nA tRuDne czASy
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www.spaogrodowe.pl
tel.505 11 66 08

www.masterspas.pl
www.swimspas.pl

www.basenyogrodowe.co

BASENY
MEBLE
SAUNY

SPA

LATO JUŻ BLISKO !!!
Basen w ogrodzie, swim spa na tarasie lub małym ogródku.
Skontaktuj się z nami doradzimy co wybrać najlepiej.

Prokektowanie
wykonastwo

Szczecin, al. Wojska Polskiego 24/2 (Plac Zgody)
tel: (091) 43 44 184, tel/fax: (091) 48 91 399
e-mail: biuro@kompleks.szczecin.pl

Szczecin, ul. Jagiellońska 86/4
tel: (091) 48 99 474, tel/fax: (091) 48 99 472
e-mail: biuro2@kompleks.szczecin.pl

Szczecin, Gumieńce, mieszkanie 142 m kw.

4 pokoje w apartamentowcu, 785 000 PLN

Kliniska Wielkie , nowy dom 153 m kw. 

4 pokoje, 749 000 PLN

Szczecin Bukowo, komfortowy dom

197 m kw., ogród, 1 490 000 PLN

Szczecin Pogodno, mieszkanie 65 m kw.

apartament, 440 000 PLN
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Szymon Kaczmarek

dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

z
co trzeci Polak nie jada poza domem. Potrawy, które naj-

chętniej wybieramy w lokalu, to pizza, makarony i fast fo-
od’y. Jednocześnie dla polskich konsumentów ,wyjście do 
restauracji to bardziej szpan niż potrzeba żołądka .taki ob-
raz Polaka – smakosza jawi się z badań tych co nas badają. 
Jak to wygląda w naszym Mieście?

amiast pójść na smaczny obiad do 
restauracji, bierzemy do ręki pilo-
ta TV, pstrykamy po programach 
i oto na ekranie migają kolorowe 
kuchnie, uśmiechnięci kucharze 
i plastikowe warzywa ułożone ma-
lowniczo przez panią scenografkę. 
W rankingu kulinarnych gwiazd 
szklanego ekranu najwyżej plasu-
ją się ci, których nóż i język migają  
z zawrotną prędkością, a dania 
„robią się same” w 15 minut. Te-
lewizyjna oferta programów kuli-

narnych zdecydowanie przebija ilością te, w których usłyszelibyśmy 
o książkach, kinie lub teatrze. Pamiętajmy jednak, że zasada świe-
żości oferowanych produktów jest ważna zarówno na ekranie, jak 
i restauracyjnym talerzu. Pamiętajmy, że oczy, tak ważne w kulinar-
nych zmaganiach, nie zastąpią doznań smakowych i zapachowych. 
Ruszmy zatem leniwe ciało i zjedzmy w restauracji!

Na kulinarnej mapie naszego miasta ciągły ruch i zmiany. Wciąż 
słyszymy o otwarciu nowego przybytku kuchennych rozkoszy. Mo-
głoby więc wydawać się, biorąc nawet pod uwagę osobiste proble-
my niektórych gastronomików, że oferta szczecińskiej gastronomii 
jest bogata i różnorodna. Nic bardziej mylnego!  Nieustannie ubo-
lewam nad monotonią ofert kulinarnych w naszych restauracjach. 
Nieliczne, smakowite wyjątki potwierdzają tylko regułę. Przecież 
polędwicę można zrobić nie tylko w kolorowym pieprzu, lub bo-
rowikach (zamiennie z kurkami). Na ileż sposobów można podać 
makaron ze szpinakiem? Wymyślne nazwy dań pozbawionych wy-
razistości smaku nie zrekompensują nam ich,  zazwyczaj, wygóro-
wanej ceny. By zjeść smacznie w szczecińskiej restauracji, trzeba 
mieć  szczęście, nosa, albo dobrego przewodnika.

Formuła tanich zakąsek z lat peerelu, mimo pozornego sukcesu 
i wielu naśladowców, dziś się wyczerpuje. Atrakcyjna pozostaje je-
dynie cena alkoholi, lecz  za tym idzie  znaczące obniżenie poziomu 

kultury zakąszających... Zamiast kombinować, szukać, proponować 
zapomniane skarby rodzimego stołu, skupiono się na ilości prze-
rabianych tatarów i kiełbasy na gorąco. Cóż, znamienna to krótko-
wzroczność polskiego biznesu.Wcale nie lepiej wyglądają propo-
zycje regionalnych kuchni innych krajów. Nie potrafiłbym z czystym 
sumieniem polecić którąkolwiek z kuchni azjatyckich, a przecież 
i w tej dziedzinie mamy kilka „nowości”. Cóż z tego , skoro wszystkie 
te słodko - kwaśne sosy smakują tak samo, bo w jednej i tej samej 
amsterdamskiej hurtowni są kupowane.Przez litość nie wspomnę 
o reakcji moich japońskich znajomych, których z premedytacją po-
prowadziłem do jednej ze szczecińskich „susharni”.  Mimo wrodzo-
nej powściągliwości w wyrażaniu swoich uczuć, nie mogli opano-
wać wyrazu zdumionego przerażenia na widok i smak „najlepszego 
sushi w mieście”. Podobna sytuacja jest z licznymi pizzeriami. By 
smacznie zjeść oryginalne, egzotyczne danie wciąż trzeba jechać 
do Berlina.

Zapytacie jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Sądzę, że są 
dwie: z jednej strony zawiłość i i upierdliwość przepisów regulu-
jących gastronomiczny rynek, z drugiej przypadkowość wyboru 
zawodu przez właścicieli  „zakładów zbiorowego żywienia” maści 
wszelakiej. Zwróćcie uwagę, że im więcej miłości do kuchni okazuje 
Szef restauracji, tym smaczniejsze dania tam znajdziemy. Na szczę-
ście jest jeszcze w naszym mieście kilku kulinarnych szaleńców, 
w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Szesnastowieczny smakosz i erudyta, prawdopodobny ojciec 
polskiego slow - food’u, znudziwszy się obowiązującą wówczas ła-
ciną,  napisał w języku ojczystym : 

„Nuż ćwikiełki w piec namotawszy, a dobrze przypiekszy, nadob-
nie ochędożyć, w talerzyki nakrajać, także w faseczkę ułożyć, chrza-
nikiem, co najdrobniej ukrężawszy, przetrząsnąć, także koprem 
włoskiem, trochę przetłukszy, przetrząsnąć, a octem skropić, a solą 
przesalać, tedy wnet będzie tak osobny przysmak…”

Mikołaj Rej z Nagłowic od dawna jest dla mnie natchnieniem ku-
linarnej wyobraźni, niech więc Jego przepis na ćwikłę towarzyszy 
Wam przy stołach!                                                    Szymon Kaczmarek

Miasto 
od kuchni
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Salsa z podwórka kwietnia zagra na kolejnym jam session w Piwnicy Kany, 
który poprowadzą muzycy z grupy Chango. Natomiast 

nazajutrz w Klubie Patio będzie miała miejsce szczecińska premie-
ra jego nowego, absolutnie gorącego projektu jakim jest Salsa-
Central.

- To kolektyw muzyczny z pasją wykonujący klasyczny, latynoski 
repertuar - opowiada Manolo.- Grupa doświadczonych muzyków 
korzystając z niebagatelnych możliwości wykonawczych i nowocze-
snego brzmienia, przybliża słuchaczom prawdziwe oblicze tanecz-
nej muzyki latynoskiej. SalsaCentral gra muzykę użytkową, tanecz-
ną, piękną i niebanalną z żywiołową rytmiką, ciepłym brzmieniem 
i zupełnie nowym spojrzeniem.                                                            ad

Przeczytaj wywiad z Manolo na:  www.prestizszczecin.pl

12
Jest wulkanem energii z południowym temperamentem, 
znakomitym perkusistą i perkusjonistą. W pierwszej poło-
wie kwietnia pojawi się w Szczecinie na dwóch zupełnie 
różnych imprezach. José Manuel Albán Juárez (dla przyja-
ciół Manolo).

KULTURA60 

José Manuel Albán Juárez urodził się 28 sierpnia 1981 roku 
w Szczecinie. Ukończył szkoły muzyczne I i II stopnia w klasie per-
kusji. Zadebiutował w latynoskim zespole swojego ojca Son La-
tino. W roku 2000 przeniósł się doWarszawy, żeby kontynuować 
edukację w PSJ przy ul. Bednarskiej i rozpoczął pracę z Reinaldo 
Ceballo i zespołem Calle Sol, z którym nagrywał i koncertował 
do 2005 roku, biorąc udział w licznych festiwalach i  programach 
muzycznych. Równolegle jako perkusista i perkusjonista wystę-
pował i nagrywał z wieloma zespołami i artystami reprezentują-
cymi różne style muzyczne. Wśród nich byli i są: Kora Jackowska, 
Krzesimir Dębski, Andrzej Jagodziński, Tomasz Stańko, Maanam, 
Zbigniew Namysłowski, Grażyna Auguścik, Wojciech Waglew-
ski, Antonina Krzysztoń, Bisquit, Maciej Zieliński, Los Payos, Łona 
i Webber, Fisz i Emade, Tworzywo Sztuczne, Natural Dread Killaz, 
Mc Marika, Wini, Marita Alban Juarez, Jan Komar, Natu Maup-
ka & Envee, Magdalena Navarrete, Noche de Boleros, Ania Dą-
browska, Paulina Przybysz (Pinnawela), Stańko/Smolik (Peyotl),, 
Etopiryna, Capitalistas, Młynarski plays Młynarski, Ritmodelia, 
Novika... Często bierze udział w eksperymentalnych projektach 
soundsystemowych, współpracując z dj-ami/producentami 
np. Unoumi, Catz&Dogs, Envee, Noon, Dj Sebskalski, Dj Twister, 
Dj Rocky Balbeja. Obecnie związany z zespołami Oszibarack, 
Łona & The Pimps oraz z salsowym kolektywem SalsaCentral.

Fo
t.

 W
ło

dz
im

ie
rz

 P
ią

te
k

Fo
t.

 M
ar

ci
n 

Św
ię

ci
ck

i

„Udręka życia” 
w Teatrze Polskim

o słodko – gorzka refleksja nad przemijaniem życia i miło-
ści pary starzejących się ludzi, małżonków z trzydziestolet-

nim stażem, których bliskość sprowadza się już tylko do zasypiania 
w tym samym łóżku. Ich niezwykły język i groteskowość, połącze-
nie tragizmu i komizmu, a jednocześnie uniwersalność przekazu 
i głęboka zaduma nad losem człowieka sprawiły, że uznane zostały 
one za prawdziwe arcydzieła literatury teatralnej. Sztukę reżyseruje 
i muzykę do niej napisał – Adam Opatowicz. Na scenie zobaczymy 
Elżbietą Donimirską, Jacka Polaczka i Jacek Piotrowskiego.         imj

t

Sztuka wybitnego izraelskiego dramatopisarza Janocha 
levin, zdobywa przebojem polskie sceny, ciesząc się aplau-
zem krytyków i publiczności. „udrękę życia” możemy obej-
rzeć w teatrze Polskim.

R E K L A M A
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JAzzMAn I PoetKA
Stańko wraz z amerykańskimi muzykami pod nazwą Tomasz Stań-

ko New York Quartet wydał podwójny album inspirowany poezją 
Wisławy Szymborskiej i jej pamięci dedykowany. - Kontakt z poezją 
Wisławy Szymborskiej poruszył mnie do głębi i niezwykle zainspi-
rował. Spotkanie z poetką na estradzie oraz możliwość improwizo-
wania do wierszy czytanych przez nią, dał mi jeszcze większy impuls 
twórczy. Powstała muzyka, którą z najgłębszym uznaniem chciałbym 
zadedykować pamięci Wisławy Szymborskiej – mówi artysta.

Płyta została nagrana w czerwcu zeszłego roku w Nowym Jorku, 
który jest drugim domem polskiego trębacza. Tam też Stańko po-
znał trzech muzyków: Davida Virellesa, Thomasa Morgana i Geralda 
Cleavera, z którymi stworzył płytę „Wisława” ,a z której to materiał 
usłyszymy w Szczecinie.

BAcH z cReMony
W ramach cyklu „Bach Plus”, z którym brytyjski wirtuoz skrzypiec 

Nigel Kennedy objeżdża cały świat, 27 maja odbędzie się koncert 
w Szczecinie. Na pierwszą połowę programu złożą się utwory Jana 
Sebastiana Bacha, natomiast w drugiej części pojawiają się nowe 
aranżacje muzyki Fatsa Wallera - amerykańskiego pianisty jazzowe-
go i kompozytora tworzącego w  I połowie XX wieku. W tej części 
koncertu Nigelowi towarzyszyć będą znakomici jazzmani: Rolf Bus-
salb, Yaron Stavi i Krzysztof Dziedzic. Ciekawostką jest, że Kennedy 
zagra m.in na instrumencie z 1732 roku, zbudowanym przez wspa-
niałego lutnika, Carlo Bergonziego z Cremony.

MuzycznA lIteRAtuRA
Stacey Kent to jedna z najbardziej uznanych jazzowych wokali-

stek. Jest laureatką kilkunastu nagród branżowych i jedną z czoło-
wych artystek legendarnej wytwórni Blue Note. I to ona zaśpiewa 
dla szczecińskiej publiczności już 4 czerwca. Artystkę cechuje wiel-
ka literacka wrażliwość, a jej muzyka inspirowana  jest jazzową klasy-
ką, country i folkiem. Chętnie sięga też po tzw. evergreeny i utwory 
z repertuaru legendarnych piosenkarzy. W jednym z ostatnich albu-
mów „Raconte-moi” Stacey Kent powróciła do klasyki francuskiej 
muzyki odkrywając na nowo utwory twórców takich jak Paul Misraki, 
Georges Moustaki czy Henri Salvador.

KocHAnA SKAnDAlIStKA
Jednocześnie kochana i nienawidzona,  jedna z najbardziej 

nieszablonowych postaci współczesnej muzyki pop, irlandzka wo-
kalistka Sinead O’Connor pojawi się w Szczecinie już 26 czerwca. 
Jej muzyczna kariera rozpoczęła się od „Mandinki” z 1987 roku 
a niezapomniana wersja utworu Prince’a „Nothing Compares 2 
U” uczyniła z niej gwiazdę. Status ten utrzymuje od prawie 30 
lat, znikając ze sceny regularnie co jakiś czas i wywołując oby-
czajowe skandale. Nie zmienia to faktu, że jest wybitną artystka, 
a jej koncerty to uczta dla słuchaczy. Na koncie ma  współpracę 
m.in. z Peterem Gabrielem, Masive Attack, Asian Dub Fundation czy 
Sly & Robbie. To będzie jej pierwszy koncert w Polsce po wydaniu 
ostatniej płyty „How About I Be Me (And You) ?” 

tAńczącA MAnIFeStAcJA
Festiwal zakończy 27 czerwca prawdziwa muzyczna bomba. Bal-

kan Beat Box to świeże spojrzenie na muzykę postrzeganą jako 
ciągły dialog kultur. W ich twórczości obecne są akcenty bałkań-
skie, bliskowschodnie, afrykańskie, funk, hip-hop, elektronika i rock. 
Wszystko to w większości utworów okraszone beatem lub tanecz-
nymi melodiami oraz zaangażowanymi społecznie tekstami. Balkan 
Beat Box został założony w 2003 roku w Nowym Jorku przez Ori 
Kaplana, Tamira Muskatai i Tomera Yosefa. Tamir dorastał w domu 
pełnym rumuńskiej oraz afrykańskiej muzyki, Ori w Jaffie, a Tomer 
to sceniczny performer z Izraela. Tamir i Ori są aktywni na nowo-
jorskiej scenie od wielu lat. Grali w takich formacjach jak Firewater, 
Gogol Bordello, Big Lazy, Shot’nez, również występowali jako DJ’e. 
W zeszłym roku Balkan Beat Box wydali album „Give”  zainspirowa-
ny ubiegłorocznymi protestami ludzi na całym świecie - od ruchu 
Occupy Wall St. poprzez arabską wiosnę.
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Jazz, skrzypce i panna z łysą głową
AUTOR: ANETA DOLEGA

Kwietniowy koncert Imany nie jest jedyną atrakcją, która czeka na uczestników 10 edycji 
Szczecin Music Fest. To tylko wstęp do tego, co wydarzy się na dziedzińcu Zamku Książąt 
Pomorskich wiosną i latem. Muzyczny maraton rozpocznie 21 maja ikona polskiego jazzu 
Tomasz Stańko.
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Kaszubska petardaPłyta Opery 
najlepsza na świecie

Bubliczki podczas żywiołowego 
występu w szczecińskim Loft Arcie

eśli nawet nie wygrają programu, Bubliczki czeka 
świetlana przyszłość, bo ich muzyka to prawdziwa… 

petarda.
Bubliczki to siedmioosobowa grupa hulaszczo – mu-

zyczna z kaszubskim rytmem i zachodniopomorskim 
zadęciem (część muzyków mieszka w Szczecinie). 
Powstała w lipcu 2007 r. w Brusach na Kaszubach, na 
bazie muzyków z Kaszubskiego Zespołu Folklorystycz-
nego „Krebane”. Założył ją Mateusz Czarnowski, który 
pochodzi z muzykalnej rodziny kultywującej kaszub-
skie tradycje. Nazwę zespół zawdzięcza rosyjskiej na-
zwie obwarzanków. Nowym pomysłem było ubranie 
folkloru najpierw polskiego i kaszubskiego w nową, 
inną niż dotychczas, wschodnią stylistykę.

I tak banda Bubliczków miesza bałkańską energię, 
cygański spontan i żydowską aurę z polską i kaszubską 
treścią. Grają na największych scenach world music 
w Polsce, koncertowali też w Niemczech i Szwajcarii. 
W 2010 roku wydali album „Opaa!” W tym samym 
roku stworzyli również muzykę do spektaklu Łódzkiego 
Teatru Pinokio, pt „Historia Występnej Wyobraźni” na 
podstawie prozy Brunona Schulza. Aktualnie przygoto-
wują drugi album, którego efekty usłyszymy już nieba-
wem.                                                                                     ad

iezależni dziennikarze z 13 krajów orzekli, 
że szczecińskie nagranie jest lepsze niż 

realizacje operowe Orkiestry Symfonicznej BBC 
czy Deutsche Gramofon.

ICMA, czyli International Classical Music 
Awards, to nagroda przyznawana przez jury skła-
dające się z przedstawicieli wiodących mediów 
muzycznych z 13 krajów, którzy wybierają najlep-
sze ich zdaniem publikacje fonograficzne, jakie 
pojawiły się na rynku w danym roku. Oceniają zarówno wykonanie, jak i realiza-
cję. Aby płyta znalazła się na prestiżowej liście nominowanych, musi ją rekomen-
dować przynajmniej dwóch jurorów. Nagroda przyznawana jest w 15 katego-
riach ogólnych i 6 specjalnych. „Verbum nobile” została wyróżniona w kategorii 
„opera”. 

– Ta nagroda spowodowała zainteresowanie dziennikarzy polskich i zagra-
nicznych Szczecinem – mówi Angelika Rabizo, dyrektor Opery na Zamku. – Na 
nasza najbliższą premierę – „Eugeniusza Oniegina”, wybierają się przedstawi-
ciele rosyjskich mediów, a także gazety Ruch Muzyczny, którzy chcą posłuchać 
przede wszystkim naszych rodzimych solistów.

Przy okazji sukcesu płyty, warto przypomnieć historię jej powstania. Mate-
riał na płytę został przygotowany przez Warcisława Kunca w 2010 r., ale był 

odłożony na półkę 
i przeleżał tam dwa 
lata. O dokończeniu 
realizacji projektu 
zdecydowała obecna 
dyrektor Opery An-
gelika Rabizo.

– Ta płyta jest naj-
większym w historii 
Szczecina wydarze-
niem  fonograficz-
nym. Nie było dotąd 
takiego sukcesu 
– uważa Warcisław 
Kunc, który popro-

wadził orkiestrę podczas nagrania. – Cieszę się, że pani dyrektor zdecydowała 
o wydaniu tego materiału. Pracując nad nim nie myśleliśmy, że to się uda. Jed-
nym słowem: vivat Moniuszko!

„Verbum nobile” w wykonaniu chóru i orkiestry Opery na Zamku pod batutą 
Warcisława Kunca ma również szansę na zdobycie Fryderyka. Płytę nominowa-
no w kategorii „Album Roku – Opera, Operetka, Balet”. Laureata nagrody Aka-
demii Fonograficznej poznamy 25 kwietnia.                                                           imj

j

n

Piosenką „Abo mnie zabijo” kapela Bubliczki 
podbiła na początku marca widownię i jury pro-
gramu telewizyjnego Must Be the Music. Jeden 
z jurorów kompozytor i dyrygent Adam Sztaba 
w zachwycie nad talentem chłopaków powie-
dział: „przy takiej muzyce to i ja mógłbym być 
grabarzem”. W głosowaniu internautów zajęli 
trzecie miejsce. 

Płyta z nagraniem opery „Verbum nobile” Stanisława Moniuszki w wy-
konaniu i realizacji opery na zamku została uznana za najlepszą ope-
rową płytę roku 2012 na świecie.
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iara jest dla mnie wszystkim, bez 
niej życie staje się trudne – powie-
działa wokalistka w jednym z wywia-
dów. – Wybrałam ten pseudonim 
nie wiedząc co oznacza. Dopiero 
moja mama zwróciła mi uwagę na 
jego znaczenie. Trzeba w coś wie-

rzyć i nieważne czy jest to Bóg, czy ty sam, czy twoja praca czy 
ludzkość. Wiara czyni wszystko łatwiejszym.

Jej z pewnością pomogła kiedy po siedmiu latach pracy jako 
modelka w Nowym Jorku, ze skromną walizką i kilkoma zareje-
strowanymi na płycie demo utworami wylądowała w Paryżu. Bez 
żadnego doświadczenia w showbiznesie za to z pomocą swojej 
siostry, ta pochodząca z rodziny afrykańskich emigrantów Fran-
cuzka zaczęła dawać pierwsze koncerty. Jej zjawiskowy głos, ma-
jący w sobie melancholię Tracy Chapman i klasę Billie Holiday 
szybko przysporzył artystce fanów. Zaczęła występować w coraz 
bardziej prestiżowych miejscach i otwierała koncerty najbardziej 
znanych artystów, takich jak chociażby Angie Stone.

– Muzyka to coś osobistego, wkładasz w nią serce i duszę. – 
mówiła w tym samym wywiadzie. – Niestety krytycy bywają bar-
dzo złośliwi i potrafią ranić. To tak jakby ktoś krytykował twoją 
duszę. Słuchacz powinien podejść do mojej muzyki z otwartym 
umysłem i nie starać się przypisać do żadnej kategorii. Po prostu 
otwórz umysł, zamknij oczy i zdaj się na swoje serce.

W towarzystwie muzyków Imany nagrała kilkanaście angloję-
zycznych utworów na płytę „Shape of a Broken Heart”. W niezwy-
kle szczerych, osobistych piosenkach akustyczny folk przeplata 
się z soulem i bluesem. Słodycz miesza się z goryczą, a melan-
cholia z pogodą ducha. Tytuł albumu nawiązuje do ukochanej 
przez Imany Afryki.

– Próbowałam narysować Afrykę z zamkniętymi oczami. – tłu-
maczy artystka. – Kiedy je otworzyłam zobaczyłam coś na kształt 
złamanego serca. I faktycznie kształtem Afryka przypomina takie 
serce, „poranioną ziemię”. W tym konkretnym utworze zwracam 
się do niej jak do kobiety. Kiedy pisałam tę piosenkę myślałam 
o mojej babci, która w Afryce się wychowała i prowadziła ciężkie 

życie. Żadne z jej dzieci nie dożyło szóstego roku życia oprócz 
mojej mamy. To coś w rodzaju hołdu dla niej.

Płyta zdobyła serca słuchaczy na całym świecie, a w Polsce ma 
status multi platyny.
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SeRce, dusza i umysł
AUTOR: ANETA DOLEGA

Imany w języku suahili i w języku arabskim oznaczaja „wiarę”. Posiadaczka tego pseudoni-
mu przez wiele lat pracowała jak top modelka, by w końcu uwierzyć w swój niewątpliwy 
muzyczny talent i chwycić za mikrofon. Kolejna gwiazda Szczecin Music Fest pochodzi 
z Francji i wykonuje mieszankę soulu, bluesa i folku. Imany zaśpiewa już 20 kwietnia w hali 
Opery.

Mon – Thu – 11.00 – 01.00 » Fr – 11.00 – till morning » Sat – 13.00 – till morning » Sun – 13.00 – 01.00

ul. Ks. Bogusława X 50/1, tel. 730 073 400, mail: towarzyska@towarzyska-bar.pl, www.facebook.com/towarzyska.bar
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Do słuchania

Do ogląDania

Prestiżowe imPrezy czyli subiektyWny PrzegląD wyDarzeń
AUTOR: ANETA DOLEGA

Przyjeżdża prosto z Paryża, by przy-
gotować wspaniałą muzyczną ucztę. 
Bernard Le Monnier, solista Narodowej 
Orkiestry Francji, będzie koncertmi-
strzem Baltic Neopolis Orchestra pod-
czas najbliższego koncertu „Muzyczne 
Ratatouille” w ramach cyklu „Wielcy Kon-
certmistrzowie”. W menu koncertu znaj-
dą się utwory m.in. Bacha, Bizeta, Griega 
i Bartóka. Bernard Le Monnier to skrzypek, pedagog i dyrygent. 
Jest solistą Narodowej Orkiestry Francji, profesorem Conservatoire 
National de Région de Versailles, twórcą i dyrektorem Festival et 
l’Académie Misifleuves. Koncertuje w kraju i za granicą, ma na kon-
cie liczne nagrania radiowe i telewizyjne. W 2000 roku dyrygował 
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Warszawie, z którą nagrał 
płytę z utworami Aleksandra Tansmana.

Filharmonia Szczecińska, 6 kwietnia, godz.19 

Muzyczne Ratatouille

The Brew to brytyjskie trio składają-
ce się z basisty Tima Smitha, perkusisty 
Kurtisa Smitha oraz gitarzysty/wokalisty 
Jasona Barwicka. Międzypokoleniowy 
skład łączy elementy klasycznego rocka 
lat 60-tych i 70-tych ze współczesnym 
brzmieniem. Jak wyjaśnia najstarszy 
członek zespołu: „wybuchowa mieszan-
ka zawarta na ostatniej płycie pt. „A Mil-
lion Dead Stars” ma podobać się zarówno starszym, jak i młodszym 
słuchaczom. Nasz styl jest echem przeszłości, ale w kwestii produk-
cji i brzmienia dążymy do standardów współczesnych. Jak to ktoś 
kiedyś powiedział „no future without the past”. Łączymy to, co naj-
lepsze z obu tych światów”. Przed Brytyjczykami zagra szczecińska 
grupa Charlie Monroe.

Free Blues club, 27 kwietnia, godz.21

Wybuchowa przeszłość

Długo oczekiwany, trzeci film An-
drzeja Jakimowskiego - jednego z naj-
bardziej cenionych na świecie polskich 
reżyserów, laureata trzech Polskich Na-
gród Filmowych Orzeł za „Zmruż oczy” i 
Złotych Lwów na Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni w 2008 roku 
za „Sztuczki”.  To historia Iana, charyzma-
tycznego instruktora niewidomych, który 
przybywa do prestiżowego ośrodka w Lizbonie, by uczyć młodych 
pacjentów trudnej sztuki orientacji w przestrzeni. Jego kontrower-
syjne metody przyjmowane są przez podopiecznych początkowo 
z nieufnością, a potem z rosnącym entuzjazmem. Tymczasem naj-
większe zainteresowanie nauczyciela wzbudza piękna, zamknięta w 
sobie Ewa. Międzynarodowa koprodukcja „Imagine”, miała świato-
wą premierę na festiwalu w Toronto. Została uhonorowana Nagro-
dą za Najlepszą Reżyserię oraz Nagrodą Publiczności Warszawskie-
go Festiwalu Filmowego 2012.

Multikino, 12 kwietnia

Z Toronto do Polski

Jedna z najpiękniejszych oper 
w światowej literaturze muzycznej − 
po raz pierwszy w powojennej historii 
szczecińskiej sceny operowej. „Euge-
niusz Oniegin” Piotra Czajkowskiego 
to kolejna koprodukcja realizowana 
przez Operę na Zamku – tym razem 
z Teatrem Operowym w Kaliningra-
dzie. Honorowym patronatem objął 
wydarzenie Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Alexander 
Alekseev i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Ol-
gierd Geblewicz. 

Hala opery 6, 12, 13 kwietnia, 
godz.19 i 14 kwietnia godz. 19

Mędzynarodowy Oniegin

Piwniczne Jam Session to wydarzenie 
o wyjątkowej formule. Każdego miesią-
ca zapraszani są znakomici muzycy, po-
ruszający się w różnych stylach muzyki, 
grający, na co dzień w różnych składach 
i grupach. Jednocześnie, tak jak na każ-
dym jam session, scena jest otwarta dla 
wszystkich: zabierzcie instrumenty i przy-
chodźcie! Kwietniowy jam poprowadzi 
grupa CHANGO w składzie: Borys Sawaszkiewicz (klawisze), Maciej 
Kałka (bas), Kuba Fiszer (perkusja) i Szymon Drabkowski (gitara). 
Specjalni goście: Jan Gałach (skrzypce) i Maria Kępisty (wibrafon). 
Ze sceny popłynie: funk, blues, fusion, etc.

Piwnica Kany, 12 kwietnia, godz.21

Dżem z Piwnicy

Beddermann & Dahlmann to duet DJ-
ski z Berlina, słynny z prawdziwie szaleń-
czych i spontanicznych występów. Grają 
w całej Europie, w stolicy Niemiec zaś 
można ich spotkać w takich klubach 
jak:  Ritter Butzke, Arena Club, Bar25, 
Club der Visionäre czy Tresor. DJ-sko 
udzielają się w największych imprezowa-
niach w Amsterdamie, Barcelonie, Wied-
niu i Zurichu. W ramach zapowiedzi sierpniowego Festiwalu Nagle 
Nad Morzem – wystąpią w wraz z Kiro Roxem, Mary Klak i DJ-em 
PuHem. 

Piwnica Kany, 26 kwietnia, godz.21

Nagle nad morzem
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Spek takl taneczny „Julian To Wiem” 
jest wspól nym pro jek tem szczecińskiej 
grupy tańca współ cze snego Kiosk Ruchu, 
grafika Michała Szykszniana oraz Agaty 
Kola siń skiej, pomy sło daw czyni całego 
przed się wzię cia. To histo ria Pchły Rymizy 
gar dzą cej poezją, która przy pad kowo lą-
duje na gło wie Juliana Tuwima i spo tyka 
tam Czarodzieja pró bu ją cego za wszelką 
cenę prze ko nać ją do tego,  że rzeczy z pozoru nudne mogą się oka-
zać zupełnie inne. Całe przed sta wie nie to połą cze nie tańca, muzyki, 
poezji i wąt ków z życia Juliana Tuwima, które prze pla tają się z moty-
wem auto bio gra ficz nym spo tka nia Agaty i Krzysz tofa Lubki, cho-
reografa spektaklu. Projekt będzie miał premierę podczas Małego 
Kontrapunktu, powtórzony zostanie w maju podczas Nocy Muzeów.

teatr lalek Pleciuga, 12 kwietnia, godz.18

Pchła poety

Kilkadziesiąt wydarzeń, w tym spekta-
kle konkursowe i pozakonkursowe, spo-
tkania i warsztaty zaplanowano podczas 
48. Przeglądu Teatrów Małych Form Kon-
trapunkt 2013. Konkursowy program fe-
stiwalu otworzy spektakl „Paw królowej” 
oparty na powieści Doroty Masłowskiej, 
w reżyserii Pawła Świątka; inscenizacja 
powstała w krakowskim Narodowym 
Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej. Wśród spektakli konkurso-
wych znajdą się także m.in.: „Amatorki” i „Kobieta z przyszłości” – 
oba spektakle w reżyserii Eweliny Marciniak; widowisko muzyczne 
„Nancy. Wywiad” Claude’a Bardouila z Nowego Teatru; „Cheval” 
autorstwa dwóch artystów z francuskiej grupy l’Amicale de produc-
tion; „The Table” brytyjskiej grupy lalkarskiej Blind Summit Theatre, 
a także „Kaligula” Anny Augustynowicz. Podczas dnia berlińskiego 
widzowie Kontrapunktu będą mieli okazję zobaczyć najnowsze 
spektakle dwóch uznanych teatrów niemieckich; w Schaubuehne 
am Lehniner Platz spektakl w reżyserii Egilla Heidara Antona Palsso-
na i w Deutsches Theater Berlin spektakl Andreasa Kriegenburga. 
Widzowie zobaczą także kilka spektakli pozakonkursowych m.in. 
polską prapremierę sztuki „Greta Garbo przyjechała” w reżyserii 
Anny Augustynowicz. Jest to koprodukcja Kontrapunktu i szczeciń-
skiego Teatru Współczesnego. Po raz pierwszy w Szczecinie odbę-
dzie się także wieczór komedii stand-up, pokaz burleski i kabaretu, 
autorstwa warszawskiego Klubu Komediowego Chłodna. Cieka-
wym punktem programu będzie także spektakularne widowisko 
plenerowe Les Tambours de la Muerte (Bębny Śmierci). 

Różne miejsca Szczecina, 15-21 kwietnia, www.kontrapunkt.pl. 

Garbo, burleska i bębny śmierci

W nowym programie kabaretu Ani 
Mru-Mru zaprezentowany zostanie re-
pertuar składający się z różnorodnych 
skeczy. Widzowie zajrzą na budowę 
stadionu, usłyszą wyjątkowe wykonanie 
utworu folkowego i rockową opowieść 
o życiu kabareciarza. Dowiedzą się tak-
że, co nieco o dietach. Kabaret Ani Mru-
Mru tworzą Marcin Wójcik, Michał Wój-
cik i Waldemar Wilkołek. To kabaret dla każdego widza. Nie trzeba 
być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, żeby móc się dobrze 
bawić - ten kabaret polityką się nie zajmuje. Panowie podejmują 
tematy z życia wzięte i wprowadzają bohaterów baśniowych. Mają 
swój własny styl i należą do jednego z najbardziej popularnych ka-
baretów w Polsce.

Filharmonia Szczecińska, 20 kwietnia, godz. 20.30

Dieta rozweselająca
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ebiutancki występ kapeli zapowiadał od-
ręcznie namalowany plakat wydany w jed-
nym egzemplarzu. Skromna promocja nie 
przeszkodziła w odniesieniu sukcesu. Dam-
ska widownia była na tyle podekscytowana 
koncertem kolegów, że ci musieli powtórzyć 
imprezę miesiąc później. 

– Tak naprawdę dziewczyny nie stanowiły jedynej naszej pu-
bliczności, na koncercie znalazło się ogólnie ok.150 osób z róż-
nych środowisk, to więcej niż klub mógł pomieścić – wspomina 
Ryszard Leoszewski. – To były czasy, gdy studenci byli bardzo za-
angażowani we wszelkiego rodzaju działalność kulturalną. Wszy-
scy mieliśmy potrzebę uczestniczenia i tworzenia kultury stu-
denckiej. Komplety na koncertach były na porządku dziennym.

Choć od tego czasu minęło 35 lat to zespół wciąż gra i to z po-
wodzeniem. W marcu na deskach Teatru Polskiego zagrał swój 
jubileuszowy koncert. 

– Za każdym razem do koncertów podchodzę z tą samą ra-
dością, co 35 lat wcześniej – mówi lider Sklepu. – Zaczynaliśmy 
od skromnego instrumentarium, gdzie obok gitary były bongosy 
i tzw. przeszkadzajki, a na ostatnim koncercie pojawiła się nawet 
wiolonczela. Pomimo zmian personalnych w zespole, przez te 
wszystkie lata energia pozostała ta sama. Jestem bardzo zado-
wolony z jubileuszowego koncertu. Nasza muzyka nadal działa. 

O Sklepie z Ptasimi Piórami mówi się, że przekroczył granice 
kultury studenckiej zdobywając szacunek i popularność wśród 
widowni spoza klimatu. Wszystko za sprawą stylu muzyki, fanta-
stycznych tekstów i rewelacyjnych koncertów. 

W Krakowie na kultowym Studenckim Festiwalu Piosenki 
w 1981 roku jury na czele którego stał Wojciech Młynarski uzna-
ło Sklep za najlepszy zespół festiwalu. Nagrodę zawdzięczali 
utworowi „Ochroń nas Boże”. Poetycka i odważna jak na epokę, 
w której powstała piosenka dopiero po wielu latach doczeka-
ła się zasłużonego uznania. W 2001 roku znalazła się wśród 20 
kompozycji na płycie „Gitarą i piórem” wydanej przez Program 
III Polskiego Radia.

Panowie szanują przeszłość, ale mają świetne ucho do teraź-
niejszości i do „sklepowej” poetyckości, przemycają współcze-
sne brzmienia. To przysparza im coraz młodszych fanów. Grają 
w teatrach i klubach całej Polski. Występowali obok wybitne-
go wokalisty jazzowego – Bobby’ego McFerrina w 2005 roku 
w Szczecinie; dali też niezwykły koncert w Studiu Koncertowym 
III Programu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej. Szef ze-
społu Ryszard Leoszewski jest także autorem znanego projektu 
autorskiego „Ulica Mandelsztama”. W jego ramach zaśpiewał 
kompozycje do wierszy Osipa Mandelsztama z towarzyszeniem 
orkiestr symfonicznych – szczecińskiej Opery na Zamku, słupskiej 
Polskiej Filharmonii Baltica i bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej. 
Założył również dziecięcy zespół Arfik. Za swoje działania został 
odznaczony medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”.

O wyjątkowości Sklepu z Ptasimi Piórami najładniej się chyba 
wyraził satyryk Henryk Sawka: „… to najprzyjemniejsze brzmienia 
moich studenckich lat. To Sklep, do którego dziś jestem gotów 
stać w kolejce. Jeśli istnieje ktoś, kto zsyła sny… niech mnie prze-
niesie w tamten czas…”

Aktualnie zespół tworzą: Ryszard Leoszewski, Lech Grochala, 
Krzysztof Baranowski, Robert Jarzębski i Szymon Orłowski.

D

W KoleJce do Sklepu
AUTOR: ANETA DOLEGA

Jest 8 marca 1978 roku. Na widowni klubu Wyższej Szkoły Pedagogicznej „Atut” w Szcze-
cinie siedzi 59 dziewczyn z nauczania początkowego i tylko jeden uczący się z nimi chło-
pak – Rysiek Leoszewski. Za chwilę zacznie się koncert młodego zespołu Sklep z Ptasimi 
Piórami, w którym Rysiek jest liderem. Ku zaskoczeniu koleżanek z roku, wstaje i dołącza 
do reszty grupy w skład której wchodzą jeszcze Wojtek Bartz i Szymon Kaczmarek. To 
prezent dla dziewcząt z okazji ich święta.

IŃSKO, al. Spacerowa 5 • 73-140 Ińsko • tel: +48 91 56 23 092 • +48 604 912 006 • e-mail: rs10@wp.pl • www.owpromyk.pl

  Ośrodek wypoczynkowy „PROMYK” zaprasza Państwa w 
swoje gościnne progi, na pełen ciszy i spokoju urlop na 
łonie natury.
  „PROMYK” położony jest nad jeziorem Ińsko, bezpośrednio 
granicząc z rezerwatem Kamienna Buczyna, wśród drzew i 
zieleni, w niezwykle malowniczym miejscu. Piękna i uroku 
dodaje mu widok jeziora i wyspa Sołtyski.
  Naszym gościom oferujemy domki o wysokim standardzie, 
bogato wyposażone.
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Prestiżowe książki

mÓJ sen siĘ sPełnia

RAFAŁ PODRAZA -
dziennikarz, autor książek: Magdalena, 
córka Kossaka (PIW, 2007), Wojciech Kos-
sak (ATUT, 2012). Jego pierwsza książka 
wywołała renesans twórczości Magdaleny 
Samozwaniec. Na kanwie sukcesu opraco-
wał i wydał niepublikowane książki pisarki: 
Z pamiętnika niemłodej już mężatki (W.A.B., 
2009) i Moja siostra poetka (PIW, 2010). 

gnieszka osiecka nazwała się opowiadaczką, 
bo często opowiadała o swoich znajomych, 
którzy już odeszli... Kim jesteś ty? Pisarką, edy-
torką, biografistką?

Pisarką nie jestem na pewno. Nigdy tak o so-
bie nie mówiłam ani nie myślałam. Częściowo 
edytorką – przecież moje książki to zebrane 

i opracowane przeze mnie wspomnienia innych ludzi. Przede 
wszystkim jednak jestem biografistką. To najlepsze określenie tego, 
co robię.

Poświatowska, cybulski, German, Jantar, Broniewski, Dąbrow-
ska, Pawlikowska -Jasnorzewska, Kownacka, to bohaterowie two-
ich książek. czemu właśnie te postacie?

- To moje pasje: literackie, muzyczne, filmowe. Wybitne indywi-
dualności, których już nie ma, a które na swój sposób pokochałam. 
Miałam propozycje spisania lub zredagowania wspomnień kilku 
znanych artystów, ale brak czasu przeszkodził nam w realizacji tego 
pomysłu. Może kiedyś... Na razie pracuję nad kolejną książką wspo-
mnień.

Mówi się, że Broniewski był komunistą, cybulski – alkoholikiem, 
Poświatowska i Pawlikowska - Jasnorzewska – erotomankami, zaś 
German sentymentalną pieśniarką... Mity, które narosły latami wi-
dzę, że w swoich książkach obalasz radykalnymi środkami.

- Staram się przedstawić prawdę. Wokół osób, które odeszły, 
tworzy się wiele mitów, bo ich bohaterowie nie mogą się bronić, 
nie mogą dementować plotek. Władysław Broniewski nie był ani 
komunistą, ani rewolucjonistą, choć czasem tak o sobie mówił. Poli-
tyka go zupełnie nie interesowała. Był raczej socjalistą utopijnym.

Zbyszek Cybulski nie był alkoholikiem. Nie pijał w samotności. 
Był typem biesiadnika, a że miał „słabą głowę”, wystarczyły mu dwa, 
trzy kieliszki, by wszyscy stwierdzili, że jest pijany. Nie pił więcej niż 
niejeden wielki, uznany aktor, o którym nikt nie powie, że jest alko-
holikiem. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Halina Poświatowska 
– erotomankami? Cóż za pomyłka! Czy dlatego, że pisały znakomite 
erotyki?! Były to głównie ich marzenia. Pragnienia młodych, do-
świadczonych przez życie, kobiet.

Anna German – sentymentalna pieśniarka... To kolejny mit, z któ-
rym walczę. Polskie Radio emituje najczęściej smutne i liryczne 

utwory Anny. Niestety przyczyniło się to do utrwalenia takiego jej 
wizerunku. A przecież miała bardzo różnorodny repertuar: polski, 
rosyjski i włoski, w którym było dużo pogodnych piosenek. Taką 
poznali ją głównie Rosjanie. W Polsce pisano dla Anny przeważnie 
liryczne, sentymentalne utwory, wykorzystując jej oryginalną barwę 
i dużą skalę głosu. W interpretacji tego typu piosenek Anna Ger-
man nie ma sobie równych do dziś.

W przypadku Anny German, dzięki serialowi, mamy do czy-
nienia z istnym szałem na jej punkcie. Prasa jest pełna artykułów 
o niej. Radio prezentuje jej piosenki, telewizja szykuje reportaże. 
Mam wrażenie, że spełnia się twój sen, by przywrócić artystkę do 
świadomości Polaków...

- Faktycznie, mój sen się spełnia. Anna German czekała na tę 
chwilę trzydzieści lat, tyle bowiem minęło od jej śmierci. Możemy 
mówić o wielkim come backu artystki, co mnie bardzo cieszy.

trudniej było zebrać wspomnienia o Annie German czy zbyszku 
cybulskim czy odszukać ich wypowiedzi na różne tematy?

- Wszystko zależało od tematu, który w danej chwili mnie intere-
sował. Prościej jednak było znaleźć odpowiedzi w ich wywiadach.

„cybulski o sobie”, „Anna German o sobie”... Kto jeszcze prze-
mówi swoim głosem w twoich książkach?

- Dzisiaj to jeszcze tajemnica.

a
Z Mariolą Pryzwan, jedną z najbardziej po-
pularnych biografistek, autorką wspomnień 
o Halinie Poświatowskiej, Zbyszku Cybul-
skim, a także bestselerowej książki o Annie 
German - rozmawia Rafał Podraza.
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og
Koniec marca, a ciągle nie widać pąków na drzewach. zło-

śliwi z uporem maniaka powtarzają, że bociany w tym roku 
do Polski nie dolecą. Że niby zostały gdzieś w połowie drogi 
z Afryki jak usłyszały co się u nas dzieje z pogodą.

dzieniegdzie tylko spo-
tkać można tych najbar-
dziej zdeterminowanych 
obywateli, którzy na rowe-
rach próbują przemierzać 
oblodzone drogi lub bie-
gają po zaśnieżonych le-
śnych duktach czy parko-
wych alejkach. A wszystko 
to w poszukiwaniu wiosny. 
Ale czy warto za nią aż tak 
tęsknić? Czy warto do niej 
wzdychać? Już pierwsze 

wiosenne dni w kalendarzu mówią NIE! Bo znowu tragedia naro-
dowa. Najpierw przegrana i katastrofalna gra naszej kadry w piłkę 
kopaną z sąsiadami z Ukrainy. Kilka dni później nieprzekonywujące 
zwycięstwo tychże samych reprezentantów z amatorami z San Mari-
no. I niby zwycięzców się nie sądzi, ale jeżeli ledwo dają radę grając 
z piłkarzami którzy na co dzień pracują jako kelnerzy, kucharze czy 
pracownicy bankowi to trudno powstrzymać się z krytyką. A zimą? 
Może i zimno, mroźno, może śnieżyce i gołoledź, ale sukcesów mi-
jającej zimy naprawdę nie brakowało. Od wielu lat ta pora roku ko-
jarzyła nam się najpierw z Adamem Małyszem, potem z Adamem 
i Justyną Kowalczyk, ostatnio juz tylko z Królową Nart Justyną I. To 
i tak niezły wynik, kiedy wspomni się czasy jeszcze wcześniejsze. No, 
a dzisiaj? Szaleństwo. Sukces goni sukces. Już nie tylko jeden sko-
czek, a cała reprezentacja punktowała w Pucharze Świata. Indywidu-
alnie Kamil Stoch Mistrzem Świata, ale po raz pierwszy mamy także 
podium dla drużyny. No i zyskaliśmy absolutną gwiazdę medialną 
ostatnich tygodni. To, co w coraz liczniejszych wywiadach wyprawia 
Piotr Żyła jest absolutnie niepowtarzalne. Nawet cytowane często 
przed laty wypowiedzi Mistrza Adama do pięt nie dosięgają sen-
tencjom wypowiadanym przez przesympatycznego pana Piotra. 

Wiele dobrego zdarzyło się w mijającym właśnie sezonie skoczków, 
ale to była także cudowna zima dla naszej jedynaczki w narciarskich 
biegach. Justyna Kowalczyk jako druga zawodniczka w historii tej 
dyscypliny zdobyła Kryształową Kulę Pucharu Świata po raz czwar-
ty. Tym cenniejsze to osiągnięcie w sezonie gdzie dobrze biegają-
cych Norweżek na trasach coraz więcej, a Polek ciągle tylko ubywa. 
I w poprzednich sezonach tyle byśmy się chwalili. No może raz na 
kilka lat z dobrej strony pokazał się nam biathlonowy mistrz – To-
masz Sikora. Ta zima sypnęła jednak oprócz śniegu bardzo miłymi 
niespodziankami. Wspaniałe wyniki i pierwsze medalowe sukcesy 
naszych biathlonistek na Mistrzostwach Świata i Europy. I to już nie 
jest odosobniony sukces jakiegoś uzdolnionego indywidualisty. 
W końcu po medale sięgała Krystyna Pałka i Monika Hojnisz, ale 
i w zawodach drużynowych nasze zawodniczki „ocierały” się o po-
dium. A na koniec tego rozliczenia się z zimą wspomnieć trzeba ko-
niecznie o polskich panczenach. No po prostu potęga. W ubiegłym 
roku nasza kobieca reprezentacja zdobyła brąz. W tym panie popra-
wiły się o jedną lokatę i do kraju przywiozły medale ze srebra, pano-
wie zaś po raz pierwszy stanęli na podium. Zaraz za takimi potenta-
tami jak Holendrzy czy Koreańczycy. Jeżeli utrzymają taki progres to 
aż strach pomyśleć co wydarzy się w następnym sezonie. A kibicom 
przypominać nie trzeba, że ten kolejny to sezon olimpijski. Jeszcze 
kilka lat temu obok zimowej olimpiady przechodziliśmy raczej obo-
jętnie, a zmagania hokeistów, narciarzy, saneczkarzy czy łyżwiarzy 
śledzili tylko najbardziej zagorzali. Ten stan zmienił się nieco po suk-
cesach Małysza i Kowalczyk. Ale miniony sezon dyscyplin zimowych 
i sukcesy naszych reprezentantów, pokazały, że na przyszłoroczne 
Igrzyska w Soczi spoglądać będziemy z jeszcze większą uwagą i za-
interesowaniem niż na jakiekolwiek w przeszłości. I oby tych medali 
było nie mniej niż naszych sukcesów ostatniej zimy. Bo sportowa 
zima w tym roku nie była taka zła, a nam teraz przychodzi tylko cze-
kać na wiosnę i sukcesy w tych bardziej letnich dyscyplinach.

Krzysztof Bobala 

wiosna! 
ach 
to 
ty

Krzysztof Bobala

Współwłaściciel agencji reklamowej „BONO” i “Bene Sport Centrum”, 

koordynator organizacji 15. Mistrzostw Europy w Pływaniu oraz turnieju  Pekao 

Szczecin Open, wielki miłośnik tenisa i innych sportów rakietowych.



SPORT 69 

SPeeD BADMInton
I RIcocHet, CZYLI NOWOŚCI Z RAKIETą W RęKU

bce nazwy, proste granie 
Okazuje się, że Szczecinianie chętnie 

wykorzystują okazję i próbują swoich sił 
w nowych sportach, ale dla wielu z nas, nie 
tylko ich nazwy, wciąż stanowią zagadkę. 
Co to jest speed badminton? - To gra, która 

została wymyślona w Niemczech przez Billa Brandesa w 2000 roku 
- wyjaśnia Bogdan Mieżyński, współwłaściciel Bene Sport Centrum, 
gdzie można pod okiem instruktora poznać tajniki, w skrócie zwa-
nego też, speedmintona.

- W Szczecinie jako pierwszy zachęcał do jego uprawiania nauczy-
ciel w-f Jarosław Rychanycz w Gimnazjum nr 10 - mówi Mieżyński. 

Ta gra dla dwóch osób jest bardzo prosta. Potrzebne są dwie ra-
kiety, lotki i kawałek równego terenu, niekoniecznie na parkiecie 
i pod dachem. 

Grać można także na korcie tenisowym, plaży, trawie a nawet na ... 
śniegu. W odległości 13 metrów wyznacza się parcianą taśmą dwa 
kwadraty o boku 5,5 metra. Zadaniem gracza jest obrona własnego 
kwadratu i atakowanie przeciwnego, czyli wbicie lotki w boisko ry-
wala, a ta jest cięższa niż w badmintonie i dzięki temu szybsza.

Dwa boiska można ustawić na przykład na jednym korcie teni-

sowym (wzdłuż kortu). Speedbadminton uprawia na świecie ok. 10 
mln ludzi, a rozwija się tak dynamicznie, głównie poprzez prostotę 
i łatwość znalezienia miejsca do gry.

- Sprzęt można zabrać ze sobą na rodzinny piknik, szybko 
znaleźć i oznaczyć boisko i zacząć grę - przekonuje Mieżyński. 
W Niemczech ten sport rozwija się najszybciej, właśnie tam produ-
kowany jest sprzęt do speed badmintona. Niemniej zarejestrowa-
nych jest już 17 federacji krajowych na całym świecie. 

- Jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć jak grają najlepsi, będzie miał 
niepowtarzalną okazję - zachęca pan Bogdan. - W czerwcu na kor-
tach imienia Steffi Graf w Berlinie odbędą się mistrzostwa świata. 
Ośrodek w Szczecinie poprzez to, że jest jednym z pionie-
rów tej dyscypliny w Polsce, należy do najsilniejszych w kraju.  
Dyscyplina dla wszystkich.

Kto gra w speedmintona w szczecińskim Centrum? - Wszyscy. 
Począwszy od 9 czy 10-letnich chłopców a skończywszy na 60 let-
nich osobach, które wcześniej nie uprawiały sportu - mówi Mie-
żyński. - Co ciekawe garną się do niego byli piłkarze, bo przecież 
pan Rachynycz grał w piłkę, nie mówiąc o Olgierdzie Moskale-
wiczu (były piłkarz Pogoni -red.), który często gości w naszym 
ośrodku.

o
Jeszcze kilka lat temu znalezienie w Szczecinie klubu, w którym można byłoby zagrać 
w squasha i badmintona było niemożliwe. Dzisiaj nie ma z tym problemów, jest przynaj-
mniej 8 takich ośrodków. Niektóre z nich proponują całkiem nowe – wywodzące się od 
badmintona i squasha – dyscypliny sportu, a mianowicie: Ricocheta i Speed badmintona.

AUTOR: JERZY CHWAŁEK
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Bene Sport Centrum mieszczące się na ulicy Modrej sprzyja ro-
dzinnemu uprawianiu sportu.

- Jesteśmy chyba jedynym miejscem, gdzie cała rodzina znajdzie 
w ciągu jednej godziny zajęcie dla siebie. Gdy tata idzie grać w squ-
asha, a mama na fitness, to dziecko nawet już 5-letnie może iść na 
zajęcia taneczne lub do szkółki squasha czy badmintona.

W Bene Sport coraz większą popularnością cieszy się fitness, 
oczywiście wśród pań, podobnie jak spinning, czyli jazda na rowe-
rze stacjonarnym. Ta aktywność poprawia wydolność organizmu 
oraz daje możliwość redukcji tkanki tłuszczowej.

Klub posiada świetnie wyposażoną salę z 13 rowerami wysokiej 
klasy, a na dużym ekranie każdy z uczestników może śledzić pra-
cę swojego serca podczas tego wysiłku. Pozwala to instruktorowi 
na ciągły monitoring poziomu intensywności ćwiczących, co za-
pewnia bezpieczeństwo, jak również motywuje uczestników zajęć. 
Ofertę ośrodka uzupełnia dobrze wyposażona siłownia oraz 
sauna. O ile Bene Sport Centrum stał się wiodącym klubem 

(z uwzględnieniem gier rakietowych) na lewobrzeżu Szczeci-
na, to na prawobrzeżu takie ambicje ma działający od dwóch 
miesięcy ośrodek Marina Sport przy ulicy Przestrzennej.  
Pachnące jeszcze nowością boiska i szatnie , zachęcają do skorzy-
stania z nich. Grać tu można w squasha, tenisa stołowego, badmin-
tona i ricocheta, który jest odmianą squasha.

- Podobieństw w obu dyscyplinach jest wiele - objaśnia nam 
szef Marina Sport Marcin Raubo. - Ten nowy sport stworzył czło-
wiek, który w Holandii ma fabrykę kortów i sprzętu do squasha. 
W ricocheta też gra się w klatce tyle, że o mniejszych wymiarach ( 8 m 
długość, 5,5 m szerokość, 2,7 m wysokość). Dwóch graczy musi mieć 
odpowiednie rakiety, krótsze i z mniejszymi główkami niż w squashu. 
Piłeczka wykonana jest z innego tworzywa, poprzez to jest szybsza. 

- Najważniejszą różnicą w grze jest możliwość odbijania piłki 
o sufit, co na początku zaskakuje nawet tych, co wcześniej gra-
li w squasha - uzupełnia Raubo. W ścianę kortu wbudowana jest 
elektronika, dzięki której wyświetlany jest aktualny wynik a sygnał 

dźwiękowy informuje o piłce autowej. Gra się do trzech wygranych 
setów, do 15 punktów w każdym. Dlaczego zdecydowałem się na 
wprowadzenie ricocheta?

- Wcześniej nie było w żadnym szczecińskim klubie tej dyscypliny 
i może dlatego, że jesteśmy jedyni, to będziemy bardziej rozpozna-
walni - mówi Raubo.  W Marina Sport  znajdują się 2 klatki do ricocheta.  
Jakie jest zainteresowanie tą grą?

- Coraz więcej chętnych próbuje swoich sił. Grają nastolatkowie, 
aż do osób w wieku przedemerytalnym. Zaletą ricocheta jest ła-
twość nauczenia i proste zasady - mówi szef Marina Sport, klubu, 
który powstał w hali po stoczni jachtowej, a był współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Nasze-
go Województwa.

- Działamy od niedawna, ale zainteresowanie klubem rośnie. 
Odwiedzają nas ludzie, którzy mieli już do czynienia z dyscy-
plinami, które proponujemy, a także ludzie z braci żeglarskiej, 
bo przecież w pobliżu mieści sią 7 przystani. Zdaniem pana 

Marcina, najbardziej zadowoleni z otwarcia klubu są mieszkań-
cy prawobrzeża, którzy do tej pory musieli jeździć do centrum. 
Ofertę Mariny Sport uzupłenia tenis stołowy, gdzie na 6 sto-
łach można podnieść swoje umiejętności, a także badminton. 
Wkrótce czynna bęzie ścianka wspinaczkowa, która wcześniej znaj-
dowała się w... Centrum Handlowym Galaxy.

- Myślimy nad nowymi pomysłami, ale przede wszystkim 
chcemy stworzyć rodzinną atmosferę - mówi właściciel Mariny 
Sport. - Ma temu służyć też mieszcząca się w ośrodku kawiarnia.  
Dla tych co podczas aktywnych zajęć stracą zbyt dużo energii, 
w pobliżu czeka restauracja należąca do Marina Hotele.

Wydaje się, że Marina Sport, z mieszczącymi się w pobliżu przy-
staniami jachtowymi, hotelem z restauracją, może stać się nieba-
wem jednym z najbardziej popularnych miejsce aktywnego wy-
poczynku szczecinian. Bliskość od centrum miasta, coraz szersza 
oferta usług i możliwości spędzania czasu, to niezaprzeczalne atuty 
tego miejsca. 
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ostatnim tygodniu marca swój pierwszy salon firmowy 
w Szczecinie otworzy Henri Lloyd – światowy producent 

profesjonalnej odzieży żeglarskiej oraz mody. Dokładnie 50 lat 
temu markę stworzył Polak – Henryk Strzelecki, znany, jako Mr. Hen-
ri, natomiast jego sztormiaki znane są, jako „nieprzemakalne Hen-
ryki”. W otwarciu wzięła udział Kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. 
Kapitan przecięła wstęgę i zaprezentowała sztormiak HL, w którym 
w latach 1976-78 na jachcie „Mazurek”, jako pierwsza kobieta na 
świecie samotnie opłynęła kulę ziemską! Warto dodać, że szczeciń-
ski „Henri”, to największy salon w Polsce( 130 m2), a także pierwszy 
umiejscowiony przy marinie.                                                                imj

ions Club „Jantar” już po raz ósmy zorganizował Dzień Kobiet, 
który odbył się w restauracji „Zamkowa”. Wieczór uświetnili 

artyści ze szczecińskiej Opery, pokaz tanga argentyńskiego i pokaz 
mody. Eleganckie stroje z firmy „Aryton” ze szczecińskiego butiku 
La Passion, zaprezentowały bohaterki wieczoru. Uroczystość była 
szczególna, ponieważ Lwice świętowały 15-lecie istnienia. Z tej oka-
zji wszyscy goście częstowani byli tortem ufundowanym przez klub. 
Dochód z imprezy członkinie LC „Jantar” przeznaczyły dla podod-
działu geriatrycznego szpitala na ul. Arkońskiej.                               imj

ugeniusz Oniegin, jedna z najpiękniejszych oper w świato-
wej literaturze muzycznej, po raz pierwszy została wystawiona 

w powojennej historii szczecińskiej sceny operowej. Nic więc dziw-
nego, że na premierę przybyły tłumy melomanów i szczecińskich 
VIP-ów. Nie zabrakło m.in. marszałka Olgierda Geblewicza, prezy-
denta Piotra Krzystka i konsula Bartłomieja Sochańskiego. Prawdzi-
wą gwiazdą wieczoru był jednak odtwórca głównej roli, solista Me-
tropolitan Opera- Rodion Pogossov, który niestrudzenie rozdawał 
autografy i pozował do pamiątkowych zdjęć.                                   imj

yło niebanalnie, wiosennie i nieco ekstrawagancko. W Gale-
ria Kaskada odbyły się pokazy mody pod hasłem „Wiosna 

w modzie”. Przewodniczką po zawiłościach wiosennego świata była 
jedna z najbardziej popularnych modowych blogerek – Tamara 
Gonzalez Perea, znana, jako Macademian Girl. To stylistka i trend-
setterka, dla której, jak sama mówi, moda jest sztuką. Na pokazach 
zaprezentowała autorskie stylizacje, wykonane z najnowszych ko-
lekcji, dostępnych w Galerii Kaskada.                                                 imj

odnie, muzycznie i nastrojowo upłynął wieczór zorgani-
zowany z okazji Dnia Kobiet przygotowany przez Zarząd 

Północnej Izby Gospodarczej. Tym razem, zamiast oklepanych tuli-
panów czy tradycyjnych goździków dla przedstawicielek płci pięk-
nej przygotowano to, co większość z nich uwielbia, a nie zawsze 
ma czas by śledzić. Pokaz najnowszej kolekcji butiku Caterina i to 
z udziałem samych pań.                                                                         imj
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Henri Lloyd w Szczecina!

Okrągła rocznicaOniegin w Operze

Bloggerka w Galerii KaskadaIzbowy dzień kobiet

Fo
t.

 D
ar

iu
sz

 G
or

aj
sk

i
Fo

t.
 W

er
on

ik
a 

Ły
cz

yw
ek

fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t.

 W
ło

dz
im

ie
rz

 P
ią

te
k

fo
t.

 W
ło

dz
im

ie
rz

 P
ią

te
k

Anna Galczewska, menadżer ds. sprzedaży 
i marketingu Henri Lloyd, Daria Nowak, 
Andrzej Schuetz, dyrektor Henri Lloyd

Renata Nowakowska (Akademia 
Stylu, Lions Club)

Solistka Opery na zamku Joanna Tylkowska 
(Tatiana) i solista Metropolitan Opera Rodion 
Pogossov (Oniegin)

Dyrektor Opery na Zamku Angelika Rabizo

Kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, 
pierwsza kobieta na świecie, która w latach 
1976-78 samotnie opłynęła Ziemię 

Od lewej: Justyna Krochmal, Dorota Mrugała (Lions Club Police), Donata Juszczak, Grażyna 
Bulanowska, Krystyna Jania, po środku Agata Klisiewicz (właściciel salonu La Passion Aryton)

Marszałek Olgierd Geblewicz objął premierę 
Oniegina patronatem honorowym

Donata Juszczak Lions Club

Kinga Konieczny, rzecznik prasowy Opery, 
Boris Kehrmann, dziennikarz magazynu 
Opernwelt z Berlina

Anna Galczewska, menadżer ds. sprzedaży i marketingu Henri Lloyd, Kpt. Krystyna 
Chojnowska-Liskiewicz, Andrzej Schuetz, dyrektor Henri Lloyd Marcin Raubo, prezes Marina’Club

Macademian Girl stylizowała 
w Galerii Kaskada Donata Juszczak Lions Club
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Perły rozdane

Kobiety fatalneŚwięto Kobiet

Premiera w salonie

irosław Sobczyk, prezes Grupy Reklamowej Zapol oraz 
firma Espol – to laureaci Pereł Biznesu za 2012 rok. Na-

grody przyznaje redakcja miesięcznika Świat Biznesu. W kategorii 
Wydarzenie Gospodarcze wyróżniono także: Akademię Morską, 
Urząd Miasta w Szczecinie i Mojsiuk Centrum. Z kolei jako Osobo-
wość Roku wyróźniono Magnusa Issasksona, prezesa Real Kapital, 
Magdalenę Kotnis, prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego, Dariusza Kunikowskiego, szefa restauracji Zamkowa 
i Jana Olszańskiego, właściciela firmy pszczelarskiej.                       br

Femme fatale to kobieta przynosząca mężczyźnie porażkę 
i zgubę. Pojęcie to zainspirowało szczecińską graficzkę Agatę 

Fotymską do stworzenia serii portretów kobiet fatalnych, tych zna-
nych z historii i kultury. Wystawę zaprezentowała na ścianach Piw-
nicy Kany. Na plakatach zatytułowanych „Femme Fatales” znalazły 
się kobiety sukcesu, władzy i skandali, takie jak Katarzyna Wielka, 
Madonna, Coco Chanel, Brigitte Bardot i Ewa Braun. Każdej z ko-
biet towarzyszą elementy, które bezpośrednio dotyczyły jej życia 
– nałogów, problemów, przezwisk i mężczyzn.                                  ad

 marca, podtrzymując tradycję „spotkań salonikowych”, Salon 
Mody Brancewicz przygotował dla swoich klientek przyjęcie 

z okazji Dnia Kobiet. W miłej atmosferze eleganckiego wnętrza, 
przy lampce wina i pięknie zastawionym stole spotkała się kame-
ralna grupa pań. Tradycyjnie już odbył się pokazy mody z udziałem 
bohaterek wieczoru. Wszystkie panie zostały też obdarowane kwia-
tami i upominkami.                                                                                 imj

iosenna energia towarzyszyła premierze Opla Adam 
w salonie Opel Kozłowski. Tradycyjnie już na przybyli wła-

ściciele salonu Małgorzata i Jan Kozłowscy. Uroczystość przycią-
gnęła śmietankę towarzyską naszego miasta, nie zabrakło dzien-
nikarzy i czołowych przedsiębiorców, którzy podziwiali nowego 
Opla Adama.                                                                                        imj

m

f8

w

Laureaci Pereł Biznesu Prowadzący imprezę Dariusz Baranik (TVP Szczecin) był bardzo uradowany

Jedna z kobiet fatalnych Agaty 
– Brigitte BardotSzczecin 

Od lewej: Joanna Gadomska, Magdalena 
Strzelecka, Sylwia Kowalczyk

Na ścianach Piwnicy Kany jedne 
z tytułowych femmes fatales

Małgorzata Kozłowska (Opel Kozłowski) 
i Krzysztof Bobala (agencja reklamowa 
Bono)

Konrad Kupis (Prestiż) i Bartłomiej 
Lewandowski, dyrektor handlowy 
Opel Kozłowski

Główna bohaterka wystawy Agata Fotymska Magdalena Brancewicz z jamnikiem Korkiem

I jeszcze na koniec pamiątkowe 
zdjęcie z grupą przyjaciół…Stylista salonu Gerard Lutyński, wręczył zebranym paniom kwiaty

0d lewej: Włodzimierz Abkowicz, red. Naczelny Świata Biznesu, gospodarz imprezy, 
Tomasz Kowalczyk, red. naczelny Kuriera Szczecińskiego, prof. Stanisław Flejterski
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SZKÓŁKA DRZEW
I KRZEWÓW OZDOBNYCH

sprzedaż hurtowa
i detaliczna

Smętowice gm Kołbaskowo, tel. 91 852 35 97, kom.503 075 728 
www.roslinyozdobne.biz

SMĘTOWICE

al. Wojska Polskiego 37, 70-473 Szczecin
tel. +48 91 489 09 22

www.e-euforia.com

MEBLE KUCHENNE / SZAFY / BIURA

Szczecin, ul. Wyszyńskiego 13, tel. 91 48 99 399

www. szczecin-kuchnie.pl

dla Klientów Prestiż-u
MONTAŻ GRATIS

Powszechna Społdzielnia Spożywców, ul. Bol. Chrobrego 46
74-100 Gry�no lub tel. 91 41 626 52, kom. 506 08 16 81

"Społem" Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców w Gry�nie posiada 
do wynajęcia na działalność gospodarczą 
(gastronomiczną, handel, produkcja) 
atrakcyjną nieruchomość położoną w 
Gry�nie przy ul. Szczecińskiej 16, pow. 
nieruchomości 600m2, pow. działki 3427m2

ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI 
FINANSOWYCH DLA FIRM 
I OSÓB PRYWATNYCH

PROFESJONALNIE  SZYBKO  DYSKRETNIE

tel. 515 974 236, 797 347 830, www.ssyndyk.pl 

CYFROWY POLSAT
Autoryzowany Punkt Sprzedaży

Super szybki internet LTE Dekodery 
do tv cyfrowej naziemnej i satelitarnej 
z dostępem do tv internetowej IPLA.

Szczecin, ul. Jasna 1, tel. 699 45 31 65, 91 464 37 59

Biuro kadrowo-płacowe EPE

Biuro EPE świadczy usługi w zakresie 
profesjonalnej obsługi kadrowo 
- płacowej małych i średnich 
przedsiębiorstw, zlokalizowanych 
na terenie Szczecina i okolic.

71-001 Szczecin, ul. Południowa 25B, pokój 420, tel. 505 644 654
www.biuroepe.pl

Edyta Drozdowska
kosmetolog, podolog

PODOLOGIA

VERDI MEBLEVERDI MEBLE

Producent mebli.
Zajmujemy się: produkcja i sprzedaż 
mebli tapicerowanych, meble na wymiar, 
renowacja i naprawa mebli 
tapicerowanych, produkcja loży barowych.

Szczecin  ul. Łukasińskiego 118 (z tyłu sklepu Piotr i Paweł)
tel. 605842706, www.verdimeble@interia.pl, www.dekorativ.pl

BMW Jarzembek
SERWIS
CZĘŚCI

NAPRAWA
ul. Długa 23 f, tel. 504 007 894 (91) 486 97 76

bmw.jarzembek@wp.pl



SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
Citroen Drewnikowski, ul. Andre Citroena 1
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115b
Holda sp. z o.o. Autoryzowany Dealer
Chrysler Jeep i Dodge, ul. Gdańska 7
Honda, ul. Białowieska 2
Kołacz – Łopiński, ul. Madalińskiego 7
Lexus Kozłowski, ul. Struga 17
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88
Nissan, ul. Struga 71
Euro-Centrum Tadeusz Autoryzowany
Renault Rosiak i Syn, ul. Bulwar Gdański 13
Salon Skody, ul. Struga 1a
Euro-Centrum Tadeusz Autoryzowany
Salon VW, ul. Struga 1a
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115b
Opel Bogaccy, ul. Mieszka I 45

BIURA PODRÓŻY

Apollo Tour, al. Wojska Polskiego 50
B.P. Interglobus Tour, ul. Kolumba 1
Columbus Tour, ul. Krzywoustego 27/U1
L'TUR, CH Galaxy, parter
Neckerman, al. Wojska Polskiego 11
Polaris Travell, pl.Hołdu Pruskiego 9
Rainbow Tours, al. Wojska Polskiego 12
Tui, al. Wyzwolenia 12-14
Unity Travel, pl. Rodła 8

INNE

Apteka ZDROWIE, ul. Milczańska 50
ASCO Agencja Reklamy i Promocji, 
ul. Starzyńskiego 3-4
Biuro Nieruchomości KOMPLEKS, 
al.  Wojska Polskiego 24/2
Binowo Park Golf Club, Binowo
Bono – Agencja Reklamowa, 
ul. Ściegiennego 3/1
BKF Fedorowicz s.c. Skarbimierzyce 22, 
Dołuje k/Szczecina
Delphinus – Centrum nurkowania, 
ul. Mickiewicza 10
DIVE POINT Szkoła nurkowania, 
ul. Monte Cassino 19e
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1
Gala Optyk,ul. Bogusława 16
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14
Galeria Kierat, ul. Małopolska 5
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
Gazeta Wyborcza, ul. Bogusława X 2/3
HTL S.C. AUTO SERWIS, ul.Lubieszyńska 20, Mierzyn 
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16
La Passion du Vin, ul. Sienna 8
Meritum – Szkolenia i Tłumaczenia, 
ul. Rayskiego 18/1
Marina Sport, ul. Przestrzenna 11
Norbelino (plac zabaw dla dzieci), 
al. Wojska Polskiego 20
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Kino Pionier, al. Wojska Polskiego 2
Piwnica przy Krypcie, ul. Korsarzy 34
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza, al. Wojska Polskiego 164
RASTE Studio Wnętrza, ul. Andrzejewskiego 37/5
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Kolumba 86
Szczeciński Klub Tenisowy, al. Wojska Polskiego 127
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, 
ul. Mieszka I 61c
Szkoła Muzyczna CASIO, ul. Szeroka 63
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3
TENZI sp zoo Skarbimierzyce 18, Dołuje k/Szczecina
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24
Unity Line, pl. Rodła 8
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4
Estilo Szkoła Tańca, ul. Kręta 38A 
U.studio, Deptak Bogusława
York Studio, ul. Mieszka I 103
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Centrum
Rozwoju Biznesu, ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Akademia Małego Europejczyka, ul. Źródlana 37
4 Office Meble Biurowe, ul. Tkacka 66
Prima Frons, ul.Unii Lubelskiej 27
Biuro Rachunkowe Trames Beata Roszkowska,
ul Monte Cassino 24, Szczeciński Park Naukowo 
- Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a
Urzad Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34

Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1
Dentus, ul. Felczaka 18a
Estetic, ul. Kopernika 6
Excellence Płatek, Grupa Klinika Stomatologii i Medycyny 
Estetycznej, ul. K.Wyszynskiego 14 Szczecin 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18
Figurella Instytut Odchudzania, ul. Monte Cassino 2/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10
Hahs Protodens, ul. Czwartaków 3
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140
Centrum Pięknego Ciała, ul. Władysława Łokietka 7
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol,
ul. Emilii Plater 18
Centrum Leczenia Otyłości, ul.Krzywoustego 9-10
LASER MEDI – DERM, ul. Kasprzaka 2c
Laser Cosmetica - Krzywoustego 9-10 (CHR Kupiec)
Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej
MEDIKLINIKA, ul. Mickiewicza 55
Medicus, pl. Zwycięstwa 1
Medycyna Estetyczna dr Osadowska,
al. Wojska Polskiego 92–94 (budynek Pogotowia)
NZOZ Przychodnia Ginekologiczna „VitroLive”,
ul. Kasprzaka 2a
NZOZ "LASER", ul. E. Gierczak 38/8
Perładent – Gabinet Stomatologiczny,
ul. Powstańców Wielkopolskich 4c
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1c
Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna dr Gajda,
ul. Narutowicza 16a
Prywatna Praktyka Ginekologiczna,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczno-Położnicza
Piotr Becker, ul. Szpitalna 13/1
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
i Ginekologiczna, al. Wojska Polskiego 43/2
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny,
ul. Bolesława Krzywoustego 19/5
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2
Orto-Perfekt Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna,
ul. Oginskiego 12 Szczecin
Orto-Perfekt Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna,
ul. Słowackiego 1A Goleniów
Gabinet Stomatologiczny, ul. Polskich Marynarzy 14/2
Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mierzyn  Centrum Stomatologii
i Implantologii, ul.Welecka 38

KANCELARIE PRAWNE

"A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna" s.k.,
ul. Wyspiańskiego 84a
Gozdek,Kowalski, Łysakowski
adwokaci i radcowie prawni s.p., ul. Panieńska 16
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11
Kancelaria Adwokacka, adwokat Andrzej Zajda,
adwokat Monika Zajda-Pawlik, ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, adwokat Michał Marszał,
ul. Księcia Bogusława X 15/4
Kancelaria Adwokacka, adwokat Dariusz Jan Babski,
ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
Kancelaria SMK, Semeniuk, Marecki,
Kaczarewski, ul. Św. Ducha 5a/12
Kancelaria Radców Prawnych sp, Biel, Judek,
Poczobut-Odlanicki, ul. Piotra Skargi 23
Mikołajczyk, Cieślik adwokaci i radcowie
prawni s.j., ul. Wyszyńskiego 14
Lizak, Stankiewicz, Królikowski adwokaci s.c.,
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1/4
Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych,
adw. Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 1
Kancelarie Prawne i Podatkowe Bejnarowicz,
Kuropatwa, Zieliński, ul. Nowy Rynek 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22
Kancelaria Notarialna, Zofia Daleszyńska, 
al. Papieża Jana Pawła II 17/ 2
Szóstak, Municzewski, Malko adwokaci
i radcowie prawni s.c., ul. Królowej Jadwigi 1/4
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro Adwokaci
i Radcowie Prawni Sp. Partnerska, ul. Klonowica 30/1
Wódkiewicz, Sosnowski Sp. J., ul. Stoisława 2
Kancelaria Radców Prawnych Licht&Przeworska, 
ul. Tuwima 27/1
Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja, 
ul. Więckowskiego 2A/8
Kancelaria Adwokacka Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2

SALONY SAMOCHODOWE

Agrykolex autoryzowany dealer Subaru, ul. Struga 78a
AUTO-LINE, ul.Derdowskiego 6a

Rocker Club, ul. Partyzantów 2
Royal Jazz Club, ul. Mariacka 26
Sing Sing, Deptak Bogusława 8

HOTELE

Atrium, al. Wojska Polskiego 75
Campanile, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 30
Dworski Hotel i Restauracja, ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice
Focus, ul. Małopolska 23
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7
Novotel, al. 3 Maja 31
Park Hotel, ul. Plantowa 1
Radisson SAS, pl. Rodła 10
Villa Hoff Wellness & Spa, ul. Słoneczna 3, Trzęsacz

KLUBY FITNESS

Bene Sport, ul. Modra 80
Fitness World Hotel Radisson, pl. Rodła 10
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13
Fitness Forma, ul. Szafera 196
Planet Spa, al. Wojska Polskiego 70
RKF, ul. Jagiellońska 67
Squash Zone Club, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42

SKLEPY

Arkadia perfumeria, ul. Bolesława Krzywoustego 7
Artform, ul. Wojska Polskiego 227
B&M, al. Wojska Polskiego 43
Batty Barcley, CH Galaxy, parter
Bandolera, ul. Jagiellońska 12
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48
Caterina, pl. Zgody 1F
Dotyk Anioła,  ul. Piłsudskieego 14
Empik, CH Galaxy, 2 piętro
Euforia, al. Wojska Polskiego 37
FURORE, al. Wojska Polskiego 22
GUESS, al. Wojska Polskiego 20
Hexeline, CH Galaxy, parter
Hennry Lloyd, ul. Przestrzenna 11
Ital Pol, Top Shoping I piętro
J.fashion, CH Galaxy, parter
Jubiler Terpiłowscy, CH Galaxy, 1. piętro
Jubiler Terpiłowscy, ul. Jagiellońska 16
Jubiler Terpiłowscy, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Jubiler Terpiłowscy, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
Kropka nad i, ul.Rayskiego 18
La passion, ul.Jagiellońska 96
LKJ, CH Galaxy, sklep "Ochnik"
LKJ, al. Niepodległości 36, (C.H. KASKADA)
Macsimum, al. Papieża Jana Pawła II 42
Matins Bleus, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
Marc Cain, ul. Wojska Polskiego 29
Max Mara, ul. Księcia Bogusława X 43/1
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Natuzzi, ul. Struga 25
Olsen,al. Niepodległości 36, (C.H. KASKADA)
Perfumeria Douglas, CH Galaxy, parter
Perfumeria, pl.Rodła 1-2
Platinum, Deptak Bogusława
Resenthall, al. Niepodległości (GALERIA KASKADA)
Rosenthal, ul. Księcia Bogusława X 15/1a
Studio Mebli Włoskich VIP, ul. Krzywoustego 80
Salon Mody Grand, ul. Małkowskiego 8
Salon Mody Grand, ul. Śląska 54a
Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4
Soraya, ul. Zygmunta Starego 3a
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80
Trendy Collection ul. Rayskiego 25
Tru Trussardi, al. Wojska Polskiego 29
VIP COLECTION, Jagiellońska 11
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2
Yes Salon Jubilerski, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Calbud, ul. Kapitańska 2
Carre, ul. Orawska 25/3
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Extra Invest, al. Wojska Polskiego 45
ILS Nieruchomości, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
Inwestor Nieruchomości , ul. Krzywoustego 11
Pomorze Nieruchomości, al. Wojska Polskiego 58/2
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18
SGI Baltis s. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 9
Szczecińskie Centrum Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 1a

GABINETY LEKARSKIE

Dental Art Barbara Stawska, pl. Rodła 8

KAWIARNIE

Cafe 22, pl. Rodła 8
Cafe Club, CH Galaxy, 1 piętro
Cafe Po godzinach, Deptak Bogusława 9
Cafe Cube, CH Galaxy, 2 piętro
Cafe Porto, ul. Księcia Bogusława X 47
Cafe Prawda, ul. Wielka Odrzańska 20
Cafe Aficionado & Casa Turrent, ul.Wielka Odrzańska 28
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43
Castellari,ul. Tuwima 27 (Jasne Błonia)
Coffee Heaven, CH Galaxy, parter
Cukiernia Koch, al. Wojska Polskiego 4
Czekoladowa Cukiernia, al. Wojska Polskiego 17
Fanaberia, Deptak Bogusława 5
Public Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 43
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19 lok. 1
Sklep Kolonialny, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
Sklep Kolonialny, CH Galaxy, 2 piętro
Sklep Kolonialny, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67

RESTAURACJE / PUBY

13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6, Podzamcze
Bohema, al. Wojska Polskiego 67
Bombay, ul. Partyzantów 1
Chałupa, ul. Południowa 9
Chief, ul. Rayskiego 16
Chrobry, Wały Chrobrego 1b
Colorado, Wały Chrobrego 1a
Columbus, Wały Chrobrego 1
Gościniec pod Aniołami, Dobra, ul. Przytulna 1a
Karczma Polska "Pod Kogutem", pl. Lotników 3
Klubik, ul. Kuśnierska 13
Ładoga, ul. Jana z Kolna (vis-à-vis Wałów Chrobrego)
…na Mariackiej, ul. Mariacka 26
Piwnica Kany, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7
Radecki & Family, ul. Tkacka 12
Restauracja „ Ricoria”, ul. Powstańców Wielkopolskich 20 
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9
Sake, al. Piastów 1
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Valentino, Deptak Bogusława 8
Willa Ogrody, ul.Wielkopolska 19
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6

SALONY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE

Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37a
Beauty Clinique, ul. Mickiewicza 55
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy, parter
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec,
ul. Krzywoustego 9–10
Cosmedica, ul. Leszczynowa
(Centrum Handlowe Zdroje – Rondo)
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Dr Irena Eris KOSMETYCZNY INSTYTUT, ul. Felczaka 20
Eso hurtownia fryzjerska, ul. Wielka Odrzańska 28
Enklawa Day Spa, ul. Wojska Polskiego 40
Estetic, ul. Kopernika 6
EVITA-SPA, Przecław 96E
Excellence, ul. Wyszyńskiego 14 
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2a
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz, ul. Mazurska 20
Hair & Tee, ul. Potulicka 63/1
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Impressio, ul. Piłsudskiego 37
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Marena Wellness & SPA, ul. Turystyczna 1 Międzywodzie
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85
Nail Bar By OPI, ul. Mazurska 44/U3
Venus, ul. Wielkopolska 22
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. Władysława Łokietka 7 (wejście 
od ul. Księcia Bogusława X)
Yoshi Club, ul.Śląska 9/4a

KLUBY

Grand Cru, Deptak Bogusława 9
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67






