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Iwona Drążkiewicz 
Fotograf, grafik, właścicielka 
ID Gallerii. Jako fotograf do-
kumentowała sztuki teatral-
ne, m.in. „Love Me Tender” 
Jacka Koprowicza w reż. Do-

roty Stalińskiej. Uwielbia modę, design i muzykę 
co znajduje odzwierciedlenie w jej pracach. 

Panna Lu
Artystka, fotograf. Działa 
twórczo w Szczecinie, Ber-
linie i Warszawie.  Chętnie 
tworzy autorskie projekty 
inspirowane filmem, mu-

zyką i pop kulturą. Wystawia. Z powodzeniem. 
W styczniowym numerze podgląda tancerzy. 

Grzegorz Dolniak
Artysta kabaretowy, założy-
ciel kabaretu Szarpanina, El 
Komendante Szczecińskie-
go Przeglądu Autorskich 
Kabaretów SZPAK. Z po-

czątkiem roku debiutuje na naszych łamach, jako 
autor ilustracji do „Krzywego Oka”.

owy Rok nastraja mnie 
nieco refleksyjnie. Co 
przyniesie? Jaki bę-
dzie? Jak wiele zmieni 
w życiu? No i te postanowienia… Schudnę, 
przytyję, rzucę palenie, zmienię pracę, na-
uczę się nowego języka, pojadę do Peru… 

Osobiście uważam, że postanowienia są 
ważne. Ale jeszcze ważniejsza jest ich realizacja. 

I tak o marzeniach i konsekwencji dużo mają do powiedzenia 
bohaterowie naszej okładki, których po mistrzowsku „złapała” 
w obiektyw Panna Lu. Dwie pary, cztery indywidualności i jedna 
pasja. Taniec. Monika i Włodzimierz Ponto Katarzyna Florczuk 
i Marcin Kalitowski wielokrotni mistrzowie tańca towarzyskiego. 
Opowiadają o ciężkiej pracy, pasji, sukcesach, ale i o porażkach. 

Kolejnym przykładem żelaznej konsekwencji i ogromnej woli 
życia jest bohater artykułu Jurka Chwałka – Edward Biernacki. 
Gdy pięć lat temu lekarze zdiagnozowali u niego udar pnia mó-
zgu, myślał, że to koniec. Dzisiaj przebiega półnagi kilkanaście ki-
lometrów, po czym kąpie się w lodowatej wodzie. I tak przez całą 
zimę! Dalej wspominamy Akademickie Radio Pomorze, kolebkę 

szczecińskiego dziennikarstwa. W ARP swo-
ją karierę zaczynały osoby dziś doskonale 
znane z innych mediów, ze świata kultury, 
a nawet wysokich urzędów – Adam Bogory-

ja – Zakrzewski, Roman Czejarek, Wojciech Hawryszuk, Waldemar 
Kulpa, Piotr Rokicki, Ryszard Torba, Katarzyna Wolnik – Sayna, Mi-
chał Elmerych, Przemysław Thiele, Zbigniew Uciechowski, Jerzy 
Undro i wielu innych. 

Wisienką na torcie jest styczniowe „Czym jeżdżę”. Jako pierwsi, 
(a my lubimy być pierwsi) prezentujemy w pełni elektryczny po-
jazd - Teslę S. I cieszę się, że właśnie w Szczecinie zaczyna się ta 
motoryzacyjna rewolucja. Co jeszcze z nowości? Z radością dzielę 
się „moją stroną” ze wspaniałymi ludźmi, którzy współtworzą Pre-
stiż. Ostatnio dołączył do zespołu Grzegorz Dolniak, założyciel 
kabaretu Szarpanina, El Komendante Szczecińskiego Przeglądu 
Autorskich Kabaretów SZPAK. Z entuzjazmem podjął się ilustro-
wania „Krzywym Okiem”. Dla mnie rewelacja. Mam nadzieję, że 
spodoba się także i Wam.

Miłej lektury!
Izabela Magiera – Jarzembek

n

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

Redaktor naczelna: 
Izabela Magiera - Jarzembek
Redakcja: Aneta Dolega, 
Jerzy Chwałek

Współpracują z nami:

Dział foto: Adam Fedorowicz, 
Włodzimierz Piątek, Jarosław Gaszyński
Felietoniści: Joanna Osińska, Krzysztof Bobala, 
Szymon Kaczmarek, Dariusz Staniewski, 
Michał Stankiewicz, Mateusz Kusznierewicz
Współpraca: Daria Prochenka, Panna LU, 
Dorota Kościukiewicz - Markowska, Daniel Źródlewski, 
Rafał Podraza, Katarzyna Daria - Stawczyk, Grzegorz Dolniak
Skład gazety: Maciej Jurkiewicz www.produktart.com.pl

Wydawca: Wydawnictwo Prestiż, 
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, 
tel.: 91 434 27 55
Reklama i Marketing: Konrad Kupis (szef działu)
tel.: 733 790 590, tel.: 537 790 590
Redakcja nie odpowiada za treść reklam.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i redagowania treści redakcyjnych.
Drukarnia: Drukarnia Kadruk S.C.

od nAczELnEj4 





48

16

52

28

32

PIERWSZA 
W POLSCE! 
TESLA S

CZESŁAW 
MOZIL
BIERZESZ MNIE
- BIERZESZ CAŁY 
MÓJ ŚWIAT

JAK 
PRZETRWAĆ
KARNAWAŁ?

WYTAŃCZYĆ 
MARZENIA
 SZKOŁA TAŃCA ASTRA

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY nr 01 | 67 | STYCZEŃ 2014 r. www.magazynprestiz.com.pl  

nr. 01 (2014 r.)
www.magazynprestiz.com.pl

4      Słowo od naczelnej

Felieton
8      Życie - to Cel! – pisze Joanna Osińska

9      Nowe miejsca

Felieton
10   Krzywym okiem
         Felieton Michała Stankiewicza
         Felieton Dariusza Staniewskiego 

WYDARZeniA
12    Wielka gala
         Malarstwo modowe
         Mistrzowskie słowa
         Krew na planie
         Prestiż po rosyjsku
         Mistrzowskie migawki

teMAt Z oKŁADKi
16    Szkoła Tańca Astra. 
          Wytańczyć marzenia

lUDZie
22    Czesław Mozil. Bierzesz mnie 
          – bierzesz cały mój świat

Na okładce: 
Monika i Włodzimierz Ponto
Foto: Panna Lu

SpiS TrEści6 

Felieton
58    Karnawałowy bigos Polski 
          – pisze Szymon Kaczmarek

KUltURA
59    Rok 2013 pod znakiem bigbitu 
60    Konkursy, konkursy
          Scena z Prestiżem
61    Jak ojciec z synami
          Pokusa Subtelnej Samotności
62    Muzyczna pstrokacizna
          Majdaniec jeszcze raz
63    Urojenia baronowej
          Różnorodny Akustyczeń
64    Prestiżowe imprezy

Felieton
65   Wygrać z Justyną 
        – pisze Krzysztof Bobala

SPoRt
66    Jest woda jest zabawa
          Mistrz 1 ”Łamatorzy”

BiZneS
68    Izbowe kolędowanie
69    KRONIKI

StYl ŻYCiA
24     Wspominamy Akademickie 
           Radio Pomorze
26     Lodowate życie po udarze

MotoRYZACJA
28     Czym jeżdżę? Rewolucja 
           zaczęła się w Szczecinie

DeSiGn
32    Nowoczesne retro

ZDRoWie i URoDA
36    Usta – niepowtarzalny uśmiech
38    Karnawał bez kaca
40    Chroń oczy zimą
41    Bez alergii
42    Nie przekroczyć granic piękna
44    Ekspresowe odmładzanie
45    Uroda na gazie
46    Więcej ani kropli

MoDA
48    Gwiezdny edytorial
52    Yuliya Babich Fall Winter 
          2013 / 2014
56    Łowcy stylu



48



fELiETon8 

 G
ra

fik
a:

 Iw
on

a 
D

rą
żk

ie
w

ic
z 

/ 
ID

 G
al

le
ri

a

ym razem miałam sen. Nie o potędze, ale 
o tym, że jechałam pociągiem. Świat za 
oknem wydawał się jakiś odrealniony, ale 
jednak prawdziwy. Był bardziej nasycony ko-
lorami, niecodziennie spokojny i wydawał 
się lepszy. Patrząc na przemijające krajobrazy 

czułam ulgę i cudowne poczucie bezpieczeństwa, jakby nie było 
żadnych problemów. Co za dobrostan, pomyślałam. Tak musi czuć 
się człowiek szczęśliwy. Bywają takie chwile w naszym życiu, kiedy 
jest nam lekko, bo zrobiliśmy coś dobrego dla siebie lub innych, 
np. zdaliśmy trudny egzamin, pomogliśmy komuś w trudnej życio-
wej chwili, wzięliśmy ślub z największej i odwzajemnionej miłości… 
Nagle poczułam, że w przedziale nie jestem sama. Uśmiechał się 
do mnie mnich w brązowej sutannie przepasanej białym sznurem 
i patrzył tak, jakby znał moje myśli. - W życiu najważniejszy jest cel. 
Odezwał się ciepłym głosem. Wydał mi się bliski, jakbym go znała 
od wieków. – Życie z celami bywa nudne i przewidywalne, a wte-
dy człowiek czuje się jak niewolnik dążąc z góry wyznaczonymi 
ścieżkami. Ma klapki na oczach i nie widzi, że życie to przygoda. 
Tak uważa wielu, z którymi rozmawiałam. Odpowiedziałam. – Mają 
złe podejście do celu. Zaplanowane działanie, to nie więzienie, ale 
wolność. Ten, który żyje z dnia na dzień, wkrótce popada w chaos. 
Żeby przeżyć przygodę, trzeba działać, np. uczyć się, poznawać lu-
dzi, obserwować jak zmienia się Świat za oknem. Inni są dla nas jak 
lustro, w którym można się przejrzeć, a także jak drogowskaz. Słusz-
nie pisała pani w jednym ze swoich artykułów, że nikogo nie spoty-
kamy w życiu przypadkowo. Każdy poznany człowiek ma znaczenie 
dla naszych wyborów. Przeanalizujmy nasze życie i ludzi spotkanych 
przez lata. Wtedy zrozumiemy dlaczego znaleźliśmy się w takiej sy-
tuacji jak obecnie, co osiągnęliśmy i dokąd mógł zaprowadzić nas 
los, gdybyśmy wybrali inaczej. Zawsze w życiu wybieramy – mamy 

wolną wolę. Ludzie zsyłani na naszą ścieżkę są jak dary losu. Od 
nas zależy co wybierzemy. Każdego dnia powinniśmy się budzić 
z ciekawością: co się wydarzy, kogo spotkamy, jakie słowa usłyszy-
my, co sami zrobimy, prócz tego co należy do naszych codziennych 
obowiązków. Nie szukajmy celu na siłę. Często wydaje się nam, że 
nie potrafimy go znaleźć. Zamiast martwić się tym, poświęćmy się 
jakiemuś zadaniu, a wtedy znajdzie się i cel. Jeśli np. decydujemy 
się być wolontariuszami i odkrywamy, że to sprawia nam radość, 
to nagle może się okazać, że celem naszego życia jest pomaganie 
innym. Wiemy jaki zawód chcemy wybrać, na jakie iść studia. Jeśli 
chcemy wyjechać za granicę, to najpierw naszym zadaniem będzie 
nauczyć się języka. Jeśli to osiągniemy możemy wyruszać w świat 
bez obaw. W pewne cele nie zawsze trafiamy sami. Często dzie-
je się tak dzięki innym. Spotykamy kogoś, kto powoduje, że nasze 
życie idzie w konkretną, dobrą lub złą stronę, mimo, że tego nie 
planowaliśmy. Jeśli to zła droga – nie idźmy nią. Zawsze przestrzega 
nas intuicja, czujemy, że coś jest nie tak, często jednak nie słuchamy. 
Pojawia się więc kolejne ostrzeżenie – ludzie, którzy nam tłumaczą, 
że wybór nie jest dobry. Pytanie tylko, dlaczego tak często nie słu-
chamy? Myśląc o swoim życiu musimy zacząć nie od dalekiej przy-
szłości, ale od teraz, od chwili, która trwa, bo oto właśnie w każdej 
sekundzie wypełnia się nasz los. Żeby dotknąć szczęścia, uczynić 
siebie szczęśliwym, pamiętajmy o trzech prawdach, które powin-
ny być zawsze z nami: o pasji – zajęciu, które przynosi nam radość 
i jeszcze jest źródłem utrzymania, o misji – człowiek nie jest stworzo-
ny do życia w samotności, musi mieć dla kogo żyć, oraz o poczuciu 
zadowolenia – z tego co udało nam się dziś zrobić, z pójścia do kina, 
restauracji, na spacer... Wtedy jest dobrostan, czyli to, co pani czuła, 
zanim się odezwałem…

Do zobaczenia w następnej podróży…
Joanna Osińska

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP Szczecin „Kronika”. Prowadzi ogólnopolskie serwisy w TVP
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Życie 
– to cel!



Przytulna kawiarnia, gdzie moż-
na liczyć na zastrzyk kofeiny, 
zdrowe kanapki z łososiem 
lub wędliną, domowe wypieki 
i pyszne sałatki. Dobre miejsce 
na zimowe wieczory przy piwie 
z Browaru Witnica i win z gru-
zińskich winogron. W planach 
jest organizowanie spotkań ze 
znanymi ludźmi, a także pięcio-
minutowe randki.

Adres: Szczecin,
ul. Tkacka 64D

To manufaktura, gdzie słodycze 
nie dość, że zdrowe (wszystkie 
produkty robione są z natural-
nych barwników i aromatów), to 
jeszcze są wyrabiane na naszych 
oczach. Klienci mogą cztery razy 
dziennie przyjrzeć się produkcji 
słodkości. Kształt oraz kolory 
cukierków i lizaków ogranicza 
tylko i wyłącznie wyobraźnia cu-
kiernika.

Adres: Szczecin, 
ul. Jagiellońska 84

Przestronne wnętrze, oryginalne 
lampy, żywe obrazy na których 
rosną rośliny oraz możliwość pod-
glądania kucharzy podczas pracy 
dzięki wielkim szklanym drzwiom. 
Restauracja oferuje m.in. dania 
z gęsi, kaczki i jagnięciny. W menu 
znajdują się także propozycje do-
mowych deserów. Na letnie po-
południa przewidziany jest ogró-
dek przy fontannie Orła Białego.

Adres: Szczecin,
Plac Orła Białego 1

Nowa klinika urody Celiny Milej-
ko, która w ofercie ma zabiegi 
z zakresu medycyny estetycz-
nej, pielęgnacji twarzy i ciała, 
pielęgnacji dłoni, stóp oraz po-
dologii. Oferuje także makijaż 
permanentny, przedłużanie rzęs 
metodą 1:1 oraz stylizację wło-
sów.

Adres: Szczecin, 
ul. Boh. Warszawy 109/4, 1 p.

Corner 
Cafe

Cukier 
Lukier

Dzika 
Gęś

CMC 
Klinika Urody
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Dobre wiadomości dla Szczecina. Będzie Ikea. Czeka nas 
skok cywilizacyjny. Co więcej - w 2017 roku Szczecin po raz ko-
lejny będzie gospodarzem finału The Tall Ship Races. Tym razem 
ma zjawić się od 50 do 200 mln turystów, z czego do samej Ikei 
pewnie pojedzie około 10 mln. W trakcie regat każdy turysta zo-
stawi u nas przynajmniej po 11 000 zł, co w sumie da miastu 2,2 
bln zł. Dzięki temu sfinansujemy nie tylko budowę stadionu, ale 
także wysłanie w kosmos miejskiego satelity. Oczywiście jeżeli 
szacunkami zajmie się znów policja lub zatrudnieni przez magi-
strat naukowcy.

Imię Stanisław otrzyma jeden z lodołamaczy budowany 
w stoczni Gryfia. Jak doniósł Głos Szczeciński wszystko na 
cześć wiceministra środowiska i szefa regionalnej PO – Sta-
nisława Gawłowskiego. Sam wiceminister indagowany przez 
dziennikarzy po-
czątkowo wyrażał 
oficjalne zdziwie-
nie tym faktem, 
które po pewnym 
czasie przeszło 
jednak w iryta-
cję. Tymczasem 
dyrekcja Regio-
nalnego Zarządu 
Gospodarki Wod-
nej, który jest wła-
ścicielem statku 
z a p o w i e d z i a ł a , 
że niezależnie od 
komentarzy na-
zwy i tak nie zmie-
ni. A jak trzeba 
będzie oddać go 
na złom?

Lech Kaczyński 
doczekał się skwe-
ru własnego imienia. I to jakiego! Z jednej strony stoi palma 
(ustawiana w zależności od pory roku), a za nią knajpa. Z boku 
są również dwie knajpy – restauracja i dancing.  Jest też i szalet 
miejski. Wybór miejsca może więc dziwić. Chociaż... W Sopo-
cie już od jakiegoś czasu jest skwer Marii i Lecha Kaczyńskich. 
Z jednej strony plaża, kościół i pizzeria, a z drugiej... knajpy, 
m.in. „Wino i Owoce“ (wódka o każdej porze), winiarnia, sushi 
i „Sanatorium“ (żarcie od wczesnego rana dla tych co kończą 
dzień w Winie i Owocach). Może więc jednak jest w tym jakaś 
reguła?

Zostańmy w Sopocie. Orkan Ksawery zdominował w grudniu 
media. Wiadomości pełne były dzielnych dziennikarzy dających 
wstrząsające relacje. Niestety, pojawili się malkontenci. Bezczelni 
mieszkańcy Sopotu, który jako nadmorskie miasto również znaj-
dował się w medialnym oku cyklonu - w dzień zagłady jak gdyby 
nigdy nic spacerowali po „Monciaku“. Nudną atmosferę ożywiały 
tylko relacje telewizyjne.

Gwiazdy muzyki dance - CJ Stone (ten od Crazy Frog) i The Ny-
cer to artyści ściągnięci na miejskiego Sylwestra. Nie tak dawno, bo 
latem na finale The Tall Ship Races atrakcją muzyczną – była gala 
Radia Eska, stacji znanej z promowania niezbyt wymagających ar-
tystów. Trzeba przyznać, że ktoś odpowiedzialny w magistracie za 
dobór repertuaru jest konsekwentny. Aż strach pomyśleć co będzie 
dalej. 

Super Ekspres 
doniósł, że Wła-
dimir Putin, pre-
zydent Rosji jest 
kryptogejem. Tezę 
postawił rosyjski 
politolog Stanisław 
Biełkowski po tym 
jak Putin rozwiódł 
się, a jego roman-
se pozostają tylko 
w sferze plotek. 
Zdaniem naukow-
ca Putin chętnie 
daje się fotografo-
wać półnagi w he-
roicznych sytu-
acjach. No i jeszcze 
jeden dowód: „Tyl-
ko w towarzystwie 
zwierząt Putin czu-
je się swobodnie 

i może być sobą“ – podaje SE. Tego ostatniego już kompletnie nie 
rozumiemy. 

Gender – to nowe słowo klucz ideologicznej walki w Polsce, któ-
re zdetronizowało w ostatnich miesiącach dominujący do tej pory 
tzw. spór smoleński. Tym razem pod dwóch stronach barykady 
stanęła hierarchia kościelna i postępowe ruchy związane z femini-
zmem, czy mniejszościami seksualnymi. Strony z wielką pasją „gen-
deryzują się“ wzajemnie, a przy okazji widać wyraźnie jak są sobie 
potrzebne. Jak widać - miłość nie zna żadnych granic.
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Michał Stankiewicz
Michał Stankiewicz, od 1999 r. związany z Rzeczpospolitą. Pracował także w Gazecie Wyborczej, TVP, TVN 

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

dobrej muzyki oraz psów rasy bokser.



Szczecin i zachodniopomorskie zaatakował orkan. Nie było żar-
tów. Zrywał dachy, linie energetyczne, powalał drzewa. Jak mówili 
najstarsi górale na Pomorzu Zachodnim „duło jak cholera”. Orkan 
przyszedł do nas znad Niemiec. Tamtejsi synoptycy ochrzcili go 
imieniem „Ksawery” Dziwnie jakoś, tak miękko. Huragan okrutny 
a oni „Ksawery”. Jak nie Niemcy. Zamiast nazwać go np. Heinrich, 
Hermann, Klaus, Ulrich, Otto albo nie daj Bóg Adolf. To byłyby new-
sy w mediach: „Herman zaatakował z całą siłą”, albo „Adolf spusto-
szył pół Polski”.. 

W Szczecinie trwa ogólnonarodowa dyskusja nad koncepcją 
Roweru Miejskiego. Wypożyczalnia takich pojazdów miałaby ru-
szyć w przyszłym roku i ma być gotowa na wakacje - zapowiedział 
magistrat. Rowery będziemy mogli wypożyczać w 33 stacjach prze-
siadkowych na lewobrzeżu miasta. Całość będzie kosztować 2,5 
miliona złotych. Sądząc po analizie niektórych wpisów na Facebo-
oku rower jest w mieście 
niezbędny i powinien 
być powszechny. Bo 
np. taki były wicemar-
szałek województwa 
zachodniopomorskiego 
Witold Jabłoński został 
potrącony przez pewien 
samochód. I teraz szuka 
jego kierowcy w celu 
wyrównania rachunków. 
A opisuje to taką barwną 
polszczyzną: „ZS 0307 
brązowy Nissan X-Trail 
potrącił mnie na pasach 
przy Różance, szedłem 
przez pasy, widziała to 
kobieta w srebrnej Toy-
ocie, która zapropono-
wała podwiezienie by 
dogonić chama... Po-
dziękowałem i pobiegłem dalej, ale ja cię gnoju odnajdę i spiorę 
po mordzie”. Agent Tomek jednak niejedno ma imię. Miejmy na-
dzieję, że do chwili ukazania się tego numeru „Prestiżu” ten, kto 
naruszył cielesność ekswicemarszałka zostanie należycie ukarany, 
czyli (idąc tropem zamierzeń Jabłońskiego) gnój zostanie odnale-
ziony, a morda jego sprana dotkliwie.

Od przyszłego roku niektórzy szczecinianie będą mogli załatwić 
sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Zarząd Budynków i Lo-
kali Komunalnych uruchomi internetową platformę e-ZBiLK. Stwier-
dzenie, że tylko niektórzy lokatorzy komunalnych budynków ma 

swoje uzasadnienie. Bo przecież z ułatwień nie skorzystają raczej ci, 
którym komornik zlicytował ostatnio laptopy za długi wobec ZBiLK. 
I tak piękna oraz praktyczna idea nie trafi pod wszystkie szczeciń-
skie dachy

Wydarzenie prawie jak z pierwszych lat po zakończeniu drugiej 
wojny światowej. Trzy Impulsy, czyli nowe składy elektryczne trafiły 
do Zachodniopomorskiego. Ciche i z Internetem. Dzięki nim po-
dróż nad morze skróci się trochę - o kilkanaście minut. Przyjazd 
nowych pociągów miał oczywiście specjalną oprawę. Przywitali je 
oczywiście gorąco lokalni oficjele, a następnie udali się na krótką 
przejażdżkę. W trakcie tej podróży podobno wszystko działało. Zo-
baczymy jak będzie dalej..

Zachodniopomorscy rolnicy zawiesili akcję protestacyjną 
w Szczecinie. Ich ciągniki po raz kolejny miały się pojawić na 

Wałach Chrobrego 
w Szczecinie w połowie 
grudnia. To taka kurtu-
azyjna wizyta u woje-
wody i w Agenci Rynku 
Rolnego. Ale tym razem 
chłopy odpuściły. Bo or-
kan zaczął wiać. I trudno 
się dziwić. Komu chce 
się protestować na wie-
trze? Ale coś nam mówi, 
że rolnicy jeszcze nie raz 
pojawią się na Wałach 
Chrobrego. I to chyba 
już niedługo. Niech się 
tylko ociepli. Jak w so-
crealistycznym klasyku 
pt. „Traktory zdobędą 
wiosnę”

Szczecinowi przybę-
dzie (jak dobrze pójdzie i znajdą się sponsorzy) nowa placówka 
kultury. Teatr Kameralny szuka pieniędzy na remont Bramy Porto-
wej w Szczecinie. Ma już zgodę prezydenta, aby bezprzetargowo 
wydzierżawić ten reprezentacyjny budynek. Kiedyś mówiono: do 
bramy chodzą chamy (wiadomo, browarek lub tanie winko). Teraz 
będzie: do bramy chodzą pany!

Gdyby ktoś nie zauważył, to przyszła zima do Szczecina. A skąd 
o tym wiemy? Proste, Sprzed Bramy Królewskiej zniknęła niezauwa-
żalna wizytówka miasta, czyli palma. No to Wesołych Świąt i lepsze-
go 2014 roku!
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Dariusz Staniewski
Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem i podobno niezłym dorobkiem. Aktualnie dziennikarz Kuriera Szczecińskiego. 

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

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



ażdy ślub potrzebuje specjalnej 
oprawy. Przygotowania do niego 

trwają niekiedy rok. Wszystko jest wtedy 
ważne – począwszy od sukni panny mło-
dej, a skończywszy na wystroju sali, w któ-
rej odbędzie się wesele. 

Wielka Gala Ślubna, organizowana od 
10 lat w Szczecinie przez portal e-wesele.pl 
to idealne miejsce dla przyszłych par mło-
dych. – Pierwsza edycja odbyła się w 2005 
roku w Hotelu Radisson SAS (obecnie Ra-
disson BLU) – wspomina Zbigniew Matczak, 
organizator Gali. – Okazało się wtedy, że 
Szczecin czekał na taką imprezę.

Tegoroczna Gala odbędzie się 26 stycz-
nia w Halach MTS i będzie to jubileuszowa 
edycja imprezy.

– Zwiedzający będą mogli wziąć udział 
w organizowanym przez nas konkursie 
– mówi organizator. – Do wygrania jest kil-
kadziesiąt nagród, w tym wesele w hotelu 
Dobosz. Na każdą parę czekać będą też 

modelują sylwetkę. Talent Yuliyi Babich za-
uważył ostatnio brytyjski Vogue. W stycznio-
wym numerze w dziale „Style Update” poja-
wiła się pozytywna wzmianka o projektach 
Babich. 

Yuliya Babich jest laureatką Konkursu 
Gryf Fashion Show II edycja. Urodziła się na 
Ukrainie, w mieście Sumy. Ukończyła tam 
między innymi Szkołę Muzyczną, a od 1999 
roku przebywa w Polsce. Tworzyła w Szcze-
cinie, Poznaniu i w Berlinie. Kształciła się 
w kierunku Projektowania Mody w Wyższej 
Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu.      ad

kupony warte aż 3000 zł! Będzie je można 
zrealizować u wystawców. 

Na jubileuszowej Gali liczba wystawców 
ma się wahać pomiędzy 160, a 200 firmami. 
Liczba ta pozwala na swobodne zapozna-
nie się z ofertami praktycznie całego rynku 
w jednym miejscu i czasie. 

– Nasza Gala stała się wizytówką Szcze-
cina zaś nasza praca zintegrowała branżę 
w regionie – dodaje Zbigniew Matczak. 
Więcej informacji na www.WielkaGalaSlub-
na.pl e-wesele.pl oraz Facebookowym profi-
lu Wielkiej Gali Ślubnej.                               ad

Mistrzowskie 
słowa

ztuka układania słów, czyli popular-
na na całym świecie gra scrabble ma 

nowego wicemistrza Polski. Został nim Ka-
zimierz Merklejn – na co dzień zajmujący 
się programem partnerskim polecaj.home.
pl. Ułożył słów za ponad 200 punktów!

– Podczas partii kładzie się około 13 słów 
i suma punktów za wszystkie z nich decy-
duje o zwycięstwie lub porażce – wyjaśnia 
zasady Kazimierz Merklejn. – Najdroższymi 
słowami są te, w których wykorzystuje się 
wszystkie 7 liter ze stojaka.

Scrabble to stworzona w latach 30. mi-
nionego wieku gra słowna polegająca na 
układaniu wymyślonych słów na planszy 
w sposób przypominający krzyżówkę.

– Zacząłem grać pod koniec podstawów-
ki, więc pierwszą korzyścią z gry było po-
prawienie przeze mnie ortografii – wyznaje 
zwycięzca. – Dodatkowo grając poszerzasz 
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limat jak z holenderskich obrazów 
Vermeera albo ukraińskich i rosyj-

skich legend. Nowa, zimowa kolekcja Yuliyi 
Babich w subtelny sposób nawiązuje do 
najlepszych wzorów z kultury i sztuki. 

Pochodząca z Ukrainy i związana także ze 
Szczecinem projektantka po raz kolejny na-
wiązała współpracę ze stylistką i fotografem 
Magdą Lipiejko. Razem stworzyły oryginal-
ną kampanię. Nowa kolekcja Babich to jak 
zwykle bardzo kobiece, wygodne sukienki, 
w stonowanych kolorach oraz bluzki na każ-
dą okazję i kieszeń. Uszyte z doskonałych 
materiałów są jednocześnie proste i ele-
ganckie, znakomicie podkreślają figurę, 
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wydawcą jest Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o., 
a magazyn powstaje w ścisłej współpracy 
z portalem www.3gsg.ru. W numerze zna-
lazły się m.in. nowinki techniczne Apple, 
premiera nowego modelu Porsche 911 
i Maserati, prezentacja najnowszego, luk-
susowego katamaranu gdańskiej stoczni 
Sunreef Yachts, opis butików najlepszych 
polskich projektantów znajdujących się 
w Trójmieście, czy prezentacja kultowych, 
designerskich foteli zaprojektowanych 
przez światowe sławy designu, dostępnych 
w trójmiejskich, luksusowych salonach wy-
posażenia wnętrz.

Dystrybucja pierwszego wydania objęła 
ponad 140 punktów, z czego około 100 
znajduje się w Obwodzie Kaliningradzkim – 
są to m.in. restauracje, puby, kawiarnie, ho-
tele, sklepy z luksusową elektroniką, salony 
samochodowe, organizacje biznesowe, czy 
detaliczne oddziały oraz tzw. private ban-
king znaczących banków (BinBank i Petro-
kommertc).

Magazyn został wydany wyłącznie w ję-
zyku rosyjskim. Jego odbiorcami są miesz-
kańcy Obwodu Kaliningradzkiego, którzy 
dzięki umowie Polski i Rosji mogą korzystać 
z tak zwanego małego ruchu granicznego, 
umożliwiającego łatwy wjazd do wybranych 
powiatów województw pomorskiego i war-
mińsko – mazurskiego. Głównym celem wy-
cieczek Rosjan jest Trójmiasto – tutaj miesz-
kańcy Obwodu Kaliningradzkiego robią 
wszelkie zakupy, odpoczywają, serwisują 
samochody, korzystają z usług specjalistów 
wszelkich specjalności, a nawet urządzają 
wesela.                                                             br

Razem z firmą meblarską Beliani 
(www.beliani.pl) mamy do rozlosowania 

10 stylowych i wygodnych puf. 

Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie:
Od ilu lat istnieje firma Beliani?

Odpowiedzi należy 
wysyłać na adres: 
redakcja@eprestiz.pl 
do 31 stycznia br.

słownictwo, ćwiczysz kreatywność i pamięć. 
Takie myślenie analityczno - strategiczne 
pomaga później w życiu codziennym.

Scrabble to także styl życia.
– Grupa scrabblistów to miks różnych 

osobowości. Przekrój wiekowy graczy, ich 
wykształcenie, czy zawód jest przeogrom-
ny! – mówi Kazimierz. – To ludzie połączeni 
wspólną pasją, jeżdżący po całej Polsce na 
turnieje, żeby te kilkanaście godzin spędzić 
przy planszy układając dziwne słowa, spę-
dzić wspólnie wieczór i razem się pośmiać – 
tego nie da się opisać, to trzeba poczuć. ad

Krew 
na planie

KONKURs

Prestiż 
po rosyjsku

osyjska wersja magazynu Prestiż już 
na rynku. Najnowsze dziecko presti-

żowej rodziny ukazuje się w Obwodzie Ka-
liningradzkim i jest to pierwszy magazyn 
skierowany wyłącznie za granicę.

Pierwszy numer Prestiżu w wersji rosyj-
skiej ukazał się w grudniu 2013 roku. Jego 

użo krwi i pełno trupów, klimat jak 
z filmu grozy. Tak wygląda pejzaż 

nowego teledysku Bubliczek „Abo mjie 
zabijo”. Autorem klipu jest Piotr Smoleński, 
reżyser słynnych „My Słowianie” Donatana 
i Cleo.

– Teledysk jest bardzo prosty w formie, 
prosty w montażu, ale mocny w przekazie – 
mówi o projekcie Piotr Smoleński.

Zdjęcia powstawały w Szczecinie i w gmi-
nie Dobra Szczecińska, m.in. w małej miej-
scowości Stolec. Poza muzykami, wzięli 
w nim udział także tancerze Grupy Tańca 
Współczesnego Kiosk Ruchu.

„Abo mjie zabijo” to trzeci singiel Bubli-
czek z ich najnowszej płyty „Trubalkan”. To 
tym utworem zachwycili jurorów programu 
„Must Be The Music”.

Bubliczki wykonują żywiołową muzykę 
będąca połączeniem tradycyjnych brzmień 
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kaszubskich, bałkańskich i żydowskich. Na 
nowym albumie utwory są śpiewane w ję-
zyku kaszubskim i języku polskim. Część 
z nich wywodzi się z dawnej muzyki ludo-
wej, część wyszła spod palców Olka Różan-
ka. Autorem muzyki jest lider zespołu Mate-
usz Czarnowski.

Piotr Smoleński jest reżyserem scenarzy-
stą, a także autorem zdjęć do swoich tele-
dysków. Ma na koncie współpracę z takimi 
artystami jak: Tede, Kaliber 44, Równonoc, 
Stanisław Sojka czy Anita Lipnicka. Jednym 
z ostatnich swoich dzieł, wspomnianych 
„My Słowianie” wywołał medialną burzę 
i zachwyt internautów.                                  ad
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Cezary Aszkiełowicz

ierwsza migawka” to subiektywny 
przegląd szczecińskiej fotografii pra-

sowej. Wystawa została zaprezentowana 
Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdni 
Sztuki.

- Winien wszystkiemu jest Jacek Ogrod-
niczak z Muzeum Techniki, to jego pomysł 
– śmieje się Andrzej Szkocki, fotoreporter, 
jeden z uczestników wystawy. – Zrobiliśmy 
ukłon w stronę „seniorów”, czyli Włodka 
Piątka i Jurka Undro. Panowie przedstawili 
po jednej fotografii, natomiast my, zapre-
zentowaliśmy trzy zdjęcia.

Wystawa daje okazję spojrzenia na mi-
nione wydarzenia, nie z perspektywy jego 
rangi, lecz z pozycji obiektywu. Fotografie, 
które z założenia miały być ilustracją do 
tekstu dziennikarskiego – potrafią mówić 
same. Oddzielone od tekstu, opowiadają 
zupełnie inną historię.

– Ciężko czasami zadecydować, które 
zdjęcie wybrać - wyznaje Andrzej Szkoc-
ki. – Przejrzałem masę zdjęć, cały czas je 
ograniczałem, bo wiedziałem, że są po-
trzebne trzy. Tego jest bardzo, bardzo dużo 
zwłaszcza przy fotografii reportażowej.

Swoje najlepsze zdjęcia zaprezentowali: 
Cezary Aszkiełowicz z Gazety Wyborczej 
Szczecin, Marcin Bielecki z Polskiej Agen-
cji Prasowej, Dariusz Gorajski z Kuriera 
Szczecińskiego, Ryszard Pakieser z Kuriera 
Szczecińskiego, Robert Stachnik z Kuriera 
Szczecińskiego, Łukasz Szełemej z Radia 
Szczecin, Andrzej Szkocki z Głosu Szczeciń-
skiego i Sebastian Wołosz z Głosu Szczeciń-
skiego.                                                             ad

„P
Mistrzowskie 

migawki
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Marcin Bielecki

Robert Stachnik

Sebastian Wolosz
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SZKOŁA TAŃCA ASTRA

Wytańczyć 
marzenia

autOR: aneta DOLeGa / fOtO: Panna Lu

Dwie pary, cztery indywidualności i jedna pasja. taniec. Wybitny tancerz i choreograf 
Maurice Bejart powiedział, że „Kto zakosztuje tańca, nigdy go nie zdradzi”. tak jak nasi 

bohaterowie, którzy w tańcu towarzyskim odnaleźli… siebie. Przed wami tancerze 
z legendarnej Szkoły tańca astra.

TEmAT z oKłAdKi16 
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TANIeC
To chęć bycia razem w czasie wolnym. Tańczymy, ponieważ czu-

jemy, że wtedy jesteśmy dla siebie, że przeżywamy własne, a nie 
czyjeś życie. Nie słyszymy zewnętrznego jazgotu. W tańcu zatrzymu-
jemy różne chwile - te szczęśliwe i te trudne, które i tak później po-
strzegamy jako ciekawe. A przede wszystkim chcemy wygrywać..., 
ale nie z innymi, ze sobą. Nie jesteśmy ekspertami tanecznymi. Uwa-
żamy jednak, że wartościowanie sposobu tańca jest krzywdzące. 
Dyskusja o wyższości jakiegoś rodzaju, stylu czy techniki tanecznej 
świadczy o braku wiedzy i dojrzałości. Należy wybrać swoją dziedzi-
nę i swoją drogę czy to sportową, czy hobbystyczną, indywidualną 
lub w grupie.

SALA TANeCZNA KONTrA DOM
Trudno ze sobą pogodzić obie rzeczywistości. Trzeba być zdy-

scyplinowanym, trzeba mieć plan, cel i silną motywację. Zdarza się, 
że jesteśmy na sali tanecznej w środku nocy. W dzień pracujemy 
w różnych miejscowościach, więc spotykamy się rzadko, właśnie 
na salach tanecznych Astry - raz w tygodniu na lekcji i w weekendy 
na treningach.  Pomimo tego, 
w życiu tanecznym bywamy 
tak zmęczeni sobą, że szukamy 
oddzielnej przestrzeni - fizycz-
nej i psychicznej. Jako para 
standardowa przyjmujemy taką 
pozycję, iż czujemy się zrośnię-
ci od kolan do żeber, ale jakoś 
dziwnie mózgi się też nam po-
zrastały, mimo że głowy są na-
ciągnięte w przeciwne strony. 
Tak samo myślimy, czujemy, 
oceniamy. Nie wiemy czy to ta-
niec, czy staż małżeński. Nudno 
na szczęście nie jest.

WYGrANA 
Towarzyszy jej uczucie dzie-

cięcej radości. Satysfakcji 
z tego, że ta tytaniczna praca 
nie poszła na marne. Zawsze 
jesteśmy pierwsi albo drudzy 
niezależnie od tego, które miej-
sce zajmiemy na turnieju. Albo 
jesteśmy zadowoleni ze swojej 
postawy - wtedy przyznajemy 
sobie miejsce pierwsze albo 
nie - i wtedy przyznajemy z nie-
smakiem lokatę drugą. I tak jest 
niestety najczęściej. Świetni do-
kumentaliści i uczestnicy turnie-
jów para Iza i Artur Wachowia-
kowie nagrywają wszystkie taneczne zdarzenia z naszym wspólnym 
udziałem. Nigdy nie wiemy, czy chcemy to zobaczyć. Sami sobie 
jesteśmy najsurowszymi sędziami. Jest impreza, oglądamy to i naj-
częściej umieramy ze śmiechu. Rzadziej pojawia się refleksja, że coś 
w tym jest. 

TAńCZYć PO TrZYDZIeSTCe
Dojrzałość jest piękna. To jest najlepszy okres, by się tanecz-

nie rozwinąć. Kiedy myślisz, że wszystko za tobą, że nie masz siły 
ani czasu, to właśnie jest ten cudowny moment, by postawić so-
bie nowe wyzwania. Oczywiście przy naszym pierwszym turnieju 

środowisko taneczne nasz prześwietliło. Sprawdzili czy faktycznie 
zaczęliśmy tańczyć w wieku dojrzałym. Na parkiecie widać wszystko 
i wszystko się liczy. Taniec podnosi wymagania.

WYCZerPANIe 
Wszystko na parkiecie wygląda lekko, łatwo i przyjemnie. Uśmie-

chamy się i jest ślicznie. Na te dwie minuty tańca pracuje się lata-
mi. Lepiej nie widzieć przygotowań. Dobrze jest uczyć się od naj-
lepszych. Wiedzą jak i mają cierpliwość. Jest jednak taki moment 
w szatni, gdy wyjmujemy swoje zużyte buty treningowe i patrzymy 
na nie. Często jest to środek nocy - pora ćwiczeń ludzi pracujących. 
Wtedy myślę, że już nie mam siły. Potem w miarę nakładania dal-
szych części garderoby to mija. Na sali nie czujemy zmęczenia. Na 
turnieju niestety tak - i po nim. „Day after” to najczęściej uniesienie  
- jeśli było dobrze, jeśli był ból.

TAńCZąCY MężCZYZNA
To dopiero jest widok! Pod warunkiem, że tańczy wystarczająco 

dobrze. Tańczące kobiety już mają swoje należne miejsce w sztuce 
i naszej wyobraźni. Mężczyzna 
to ciekawy temat - okaz, ra-
rytas. Czy są kobiety, którym 
tancerze się nie podobają? Ta 
sylwetka, nienaganna fryzura, 
zadbana skóra, dłonie. Cudow-
ne. Wzruszam się, gdy widzę 
męża we fraku. Wzruszam się, 
gdy sam jest zmęczony i widzę 
jego spocone czoło, jak szczot-
kuje podeszwy moich buci-
ków, dopina klamerki i haftki 
sukienki. Wzrusza mnie jego 
dokładność w samodzielnych 
ćwiczeniach.

NAJBLIżSI
Dlatego możemy tańczyć, 

bo nam pozwalają. Są mą-
drzy, odpowiedzialni i dostar-
czają nam energii, a nie trosk. 
Martwimy się o nich, chociaż 
nie musimy. Nasz syn jest na-
szym najwierniejszym kibicem. 
Wspiera nas. 

NAJPIęKNIeJSZY TUrNIeJ
Sala taneczna w Stuttgarcie. 

To był walc wiedeński. Cudow-
ny. Przypomniała mi się moja 
ulubiona zabawka z dzieciń-
stwa - kalejdoskop. Każdy obraz 

piękny, następny jeszcze piękniejszy.  Sala balowa, kolorowe suknie, 
ruch, muzyka. Czas cofnął się o 100 lat. Jak w bajce. Nie ważne skąd 
jesteś, nie ważne w jakim języku się porozumiewasz. Gdy usłyszysz 
pierwsze dźwięki - wszyscy zrobią to, co powinni. Drugi obraz – szat-
nia. Nagie, ale szczelnie osłonięte specjalnymi namiocikami Azjatki, 
nagie i zupełnie niczym nieosłonięte dynamicznie poruszające się 
Włoszki. Rosjanki robiące wielobarwny makijaż i wkładające suknie 
w barokowym stylu, głośny i zabawny sektor niemiecki z przewa-
gą krótkowłosych partnerek, sektor medytujący, leżący na matach, 
wszędzie chłodzące twarze i ciała, piękne wachlarze. To wszystko 
we wzajemnym szacunku i zrozumieniu dla wysiłku i zmęczenia.

tańczący mężczyzna. to dopiero jest widok.(…) 
Wzruszam się, gdy widzę męża we fraku. 
Wzruszam się, gdy sam jest zmęczony i widzę 
jego spocone czoło, jak szczotkuje podeszwy 
moich bucików, dopina klamerki i haftki sukienki. 
Wzrusza mnie jego dokładność w samodzielnych 
ćwiczeniach
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Monika i Włodzimierz Ponto



taniec to chęć bycia 
razem w czasie wolnym. 
tańczymy, ponieważ 
czujemy, że wtedy 
jesteśmy dla siebie, 
że przeżywamy własne, 
a nie czyjeś życie. nie 
słyszymy zewnętrznego 
jazgotu
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Monika i Włodzimierz Ponto: 
II wicemistrzowie Polski w tań-
cach standardowych w kate-
gorii Senior Sport II

Monika i 
Włodzi-

mierz Pon-
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TANIeC
To sens życia. Budzę się i wiem jakim jestem człowiekiem. Co 

robię, gdzie jestem, w jakim momencie swojego życia się znajdu-
ję. Tak jak aktor wyraża się na scenie, muzyk w swoich utworach 
my pokazujemy emocje w tańcu, w czasie trwania show. To także 
duży wysiłek fizyczny, z którym wiąże się ból. Ale ten wysiłek jest 
najprzyjemniejszy. To niesamo-
wite uczucie widzieć jak dwie 
osoby tworzą jedno ciało i na 
odwrót, kiedy nie potrafią się 
zgrać. Taniec jest jak gąbka. 
Jeżeli złapiesz gąbkę i trzy-
masz ją to ona przyjmuje kształt 
twojej dłoni. Kiedy ją puścisz 
ona powoli wraca do swojego 
pierwotnego wyglądu. My się 
siebie trzymamy bardzo moc-
no na codziennych treningach. 
Nie odkształcamy się ze swoich 
atutów.

BeZ MeTrYKI
W tańcu jak w każdej innej 

dziedzinie sztuki wiek nie ma 
znaczenia. Dobrym przykładem 
jest tango argentyńskie, które 
tańczą ludzie w każdym wieku. 
Patrząc na parę, gdzie chary-
zmatyczny partner jest dużo 
starszy od swej partnerki, widzi 
się tylko piękny ruch. Z jednej 
strony delikatny, z drugiej moc-
ny.

WYGLąD
Jest ważny nawet na trenin-

gu. Nie ćwiczymy w dresach, 
tylko w strojach przypomina-
jących te, w których tańczymy 
na turniejach. Sukienki, długie 
spódnice, eleganckie spodnie, 
ubrania przylegające do ciała – 
musimy to czuć.

żYCIe W PArZe
Zgodność na parkiecie nie 

zawsze się przekłada na życie 
poza nim. Dwoje ludzi spotyka 
się jako para tancerzy, mają 
wspólny cel. I nieoczekiwanie 
dla nich pojawia się uczucie. 
Euforia trwa od trzech mie-
sięcy do pół roku. Później za-
czynają się schody. Kłótnie, 
frustracje z treningów są prze-
noszone do życia prywatnego 
albo na odwrót. Kiedy nie da się nad tym zapanować kończy się 
taniec. Znamy to z obserwacji, gdyż parą jesteśmy wyłącznie na 
parkiecie. Zdarzają się wyjątki, tak jak w przypadku małżeństwa, 
które zaczęło razem tańczyć dopiero po ślubie. Bo kiedy dwoje 
ludzi spotyka się najpierw na parkiecie to istnieje ryzyko, że to nie 
przetrwa.

WYSIłeK
Ćwiczymy jak go ukryć. Ucząc inne pary zawsze porównuję to do 

Formuły 1. W bolidzie jest bardzo wysoka temperatura, jest bardzo 
mało miejsca. Wszystkie skręty, wszystkie szarpnięcia prędkości bądź 
hamulca wpływają na organizm i kręgosłup kierowcy. My jednak wi-
dzimy z zewnątrz tylko to jak ten bolid szybko się przesuwa. Wpada-

my w zachwyt, robimy wielkie 
„wow” i pragniemy być na miej-
scu kierowcy. Bardzo podobnie 
jest z tańcem. Tylko tancerze 
wiedzą ile potrzeba treningów 
by osiągnąć upragniony efekt. 
Jak trzeba zamarkować ogrom-
ny wysiłek. W tańcu jesteśmy 
po części aktorami.

NAJWAżNIeJSZA 
DeCYZJA
Pojawiła się w momencie 

wygrania przeze mnie pierw-
szego turnieju. Konkurs odbył 
się na stołówce, na płytkach 
PCV z zapachem obiadu w tle. 
Dla chłopaka, który wcześniej 
był łobuziakiem, malującym 
graffiti i trenującym sztuki walk 
zwycięstwo było czymś niesa-
mowitym. Ono zadecydowało 
o mojej przyszłości. Po roku tre-
ningów byłem najlepszy w tań-
cach standardowych. Odnala-
złem w tańcu nutę konkretnej 
rywalizacji. Spodobało mi się, 
że jestem oceniany.

PrZeGrANA
Odcinamy ją od siebie. 

W środku mnie to boli, ale na 
zewnątrz tego nie pokazuję. 
Mówiąc o swojej porażce na-
sza psychika i ciało jeszcze bar-
dziej cierpią. Nie myślę o tym, 
przyjmuję to, zapominam i idę 
dalej. Ikoną tańca będzie ten, 
kto przetrwa. 

TANIeC TOWArZYSKI
To obrazek, który składa się 

z trzech części. Po pierwsze 
- sprawne ciało, które kształtu-
jemy nie tylko tańcem. Po dru-
gie - dieta, która nie polega na 
głodzeniu się tylko na zdrowym 
odżywianiu. Po trzecie - psychi-
ka, czyli pozytywne nastawie-
nie, przekonanie, że się wygra.

PO TUrNIeJU
Następuje trudny powrót do rzeczywistości. Było tak fajnie, a tu 

trzeba wrócić do pracy, do prozy życia. Ta bańka, w której tkwiliśmy 
szybko pęka i nagle widzimy, że życie składa się jeszcze z innych 
elementów.

Katarzyna Florczuk i Marcin Kalitowski
TEmAT z oKłAdKi20 

Dwoje ludzi spotyka się jako para tancerzy, mają 
wspólny cel. I nieoczekiwanie dla nich pojawia się 
uczucie. euforia trwa od trzech miesięcy do pół 
roku. Później zaczynają się schody. Kłótnie, 
frustracje z treningów są przenoszone do życia 
prywatnego albo na odwrót. Kiedy nie da się 
nad tym zapanować kończy się taniec
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Przegrana. Odcinamy ją 
od siebie. W środku mnie 
to boli, ale na zewnątrz 
tego nie pokazuje. (…) nie 
myślę o tym, przyjmuję 
to, zapominam i idę dalej. 
Ikoną tańca będzie ten, 
kto przetrwa

Katarzyna Florczuk i Marcin Kalitowski: Marcin to ośmiokrot-
ny Mistrz Polski i siedmiokrotny wicemistrz Polski, finalista Mi-
strzostw Świata  Helsinki 2000, finalista Pucharu Świata Węgry 
2001, Finał Mistrzostw Europy Zawodowców  Salzburg Austria 
2012, III miejsce na Blackpool Dance Festival 2013 – pokonali 
250 par z całego świata w kategorii Professional Rising Star 
Ballroom, Finał IV  miejsce International Championships Lon-
dyn Anglia 2013.



Gdy kilka lat temu pojawił się nie wiadomo skąd, wszyscy mówili o nim nie inaczej, 
jak smutny chłopak z akordeonem. ale ten stereotyp szybko runął, bo swoją 

bezpretensjonalnością i wyjątkowym stylem bycia, szybko podbił serca Polaków. 
Jest niesamowicie szczery, wrażliwy, bezpośredni, konwenanse ma za nic, mówi 

to co myśli, a że szybciej mówi niż myśli, to często daje ludziom powody do dyskusji. 
Czesław Mozil - jeden z najbardziej autentycznych polskich artystów. 

Czesław, jak to jest z tą Polską?
Wiesz co, ja się coraz bardziej w tym kraju 

zakochuję. Zupełnie naiwnie. Ja to wiem. Na-
iwnie, bo mam na życie, mam na chleb. Zdaję 
sobie sprawę, że innym jest trudniej, ale coś 
czego w tym wszystkim nie akceptuję, to na-

rzekania. Jestem tak wychowany i wyniosłem to z domu, że jak coś 
się nie udaje to pomimo wszystko idziesz dalej! Do przodu! Nie ga-
daj! Tylko rób coś z tym, kurwa! Jak szczekasz to odbieraj, gdy Putin 
dzwoni! Pokaż, że jesteś taki wielki. Tyle na ten temat! Dobrze, że 
mamy w tym kraju różne poglądy, ja się z tego cieszę, ale nie lubię 

pierdolenia. Bardzo proste. Możliwe, że moja sytuacja jest trochę 
łatwiejsza. Ja mogę spełniać swoje marzenia. Kiedyś też byłem hej-
terem i kiedyś też byłem zły. Do momentu ... aż sam się nie przebi-
łem. Z mojego punktu widzenia łatwiej jest być otwartym i mówić 
bądźmy „happy shiny people of Poland”. Mnie jest łatwiej, ale ja 
też spotykam mnóstwo ludzi, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, 
a nie narzekają. Zresztą, ja sam to znam. Wiem co to znaczy nie za-
płacić rachunku, czy nie mieć na jedzenie pod koniec miesiąca. Ja 
sam jestem świetnym przykładem na to! Nawet jak mieszkałem za 
granicą, to po szkole sprzątałem biura ze swoimi rodzicami. Bo nie 
było łatwo. Ale ja ten swój kraj, tą Polskę…

c

cZeSłaW MoZIL 
BIERZESZ MNIE 

- BIERZESZ CAŁY MÓJ ŚWIAT
 autOR: OLa GRĄDZKa 

Czesław Mozil na planie teledysku do piosenki „Krucha blondynka”
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Czesław Mozil na planie teledysku do piosenki „Krucha blondynka”

…kochasz?
Tak! Ja w nią wierzę! Wierzę w tą otwartą, tolerancyjną, piękną! 

I według mnie jest ona wciąż nieodkrytym krajem w Europie. Jest 
takim po części Wild West’em. Tutaj trzeba mieć pistolet, tutaj trze-
ba komuś przypierdolić, tutaj trzeba kombinować. I smuci mnie tyl-
ko fakt, że Polska nie jest krajem dla ludzi słabych...

A jaka jest twoja mała, najbliższa ci ojczyzna?
Moja mała Polska to warszawska Praga. Mieszkam w bloku 

i z jednego z moich okien widzę szkołę. Nie wiem ile to jest me-
trów, ale są klasy, są dzieciaki, wszystko widać. Coś ci opowiem. 
Ja bardzo lubię ciemność, ale paradoksalnie, przez długi czas nie 
miałem w mieszkaniu żadnych rolet, zasłon, nic. To było przez pe-
wien czas otwarte mieszkanie, na drugim piętrze, wszystko widać. 
I kiedyś zapomniałem, że są te dzieciaki. To było z 4 lata temu. 
Balowałem u siebie, no i wiesz, miałem przyjaciółkę. Rano biegam 
nagi po swoim mieszkaniu i widzę jak grupa maluchów stoi i pod-
gląda mnie! Tego pana, którego skądś tam znali. A jak zauważyli, 
że on też na nich patrzy to się zaczęło. Scena jak z filmu! Ja sam się 
przestraszyłem! Z ich i z mojej strony rozległo się tylko jedno gło-
śne AAAAAAA! I się schowali. Wtedy też uświadomiłem sobie, że 
są rzeczy logiczne, których nie trzeba łamać. Nie trzeba prowoko-
wać. Więc ja w ten sam dzień kupiłem rolety w całym mieszkaniu 
i jest u mnie ciemno. Żeby nikt nie miał podglądu, bo to jest moja 
jedyna prywatność. A już na pewno to, co ja robię w swoim życiu 
prywatnym nie jest tym, o czym dzieci powinny widzieć. Ale to nie 
zmienia faktu, że fajnie jest 
otworzyć okno w kuchni 
i widzieć jak dzieciaki się 
uczą. To budujący widok. 

Czyli dzielisz się swoją 
Polską z innymi.

Ja mam takie zdanie, że 
każdy tworzy swój własny 
świat i sam decyduje o tym 
w jakiej postaci on będzie 
istniał.  Mnie na przykład 
nie zapraszają na imprezki, 
na bankiety w Warszawie, 
bo ja odmawiałem przez 
długi czas. Nie mam czasu 
chodzić, po prostu. Cztery 
czy pięć lat temu miałem 
najlepiej sprzedającą się 
płytę w Polsce. Frydery-
ki i Top Trendy i pierwsze 
miejsce i confetti i wszystko było tak ładnie, ale mogłem iść Galerią 
Bałtycką i nikt mnie nie rozpoznawał. Ja się tylko budziłem z ko-
bietami, które moją muzykę kochały. A gdy zacząłem występować 
w telewizji to zacząłem się budzić z kobietami, które mojej muzyki 
wcale nie rozumieją.

I wtedy zaczęło się twoje publiczne „ja”...
Wiesz, w Polsce jesteśmy nauczeni udawania. A ja nie udaję. Jak 

trzeba gadać, to mówię! Jak trzeba robić, to robię! To nie jest tak, 
że skoro jestem uśmiechniętym chłopakiem, to nie mam jaj. Ja je-
stem wychowany na podwórku, wśród chłopaków z Turcji, Maroka 
czy Iranu. Ja wiem, że jak ktoś cię popchnie i chcesz uniknąć bójki, 
to popychasz dwa razy mocniej. To jest logiczne. I wiąże się z tym, 
że nie akceptuję pewnych zachowań ludzi. Znam swoją rolę, ale 
wymagam szacunku. Nienawidzę sytuacji, gdy podchodzi do mnie 
ktoś, kogo nie znam, ale on mnie rozpoznaje i mówi „Czesiek”. Cze-
siek! Kim jest kurwa Czesiek?! Nawet mój kolega nie zwraca się 
do mnie w ten sposób. Nie dam się traktować przedmiotowo, jak 
dziwka, albo coś tam. Wtedy reaguję. A są różne dni. Są dni kiedy 
mam parcie na szkło i chętnie jestem dla ludzi, ale boli mnie to, że 
ludzie tak rzadko biorą pod uwagę kiedy mówię: „Przepraszam, nie 
dzisiaj, ja się źle czuję.” Ja nie okłamuję ludzi. Kiedy coś mnie wy-
sysa energetycznie, tak jak czasem „sweet focie”, to wtedy mówię: 
„Proszę pani, ja się źle dziś psychicznie czuję. Czy pani to rozumie?” 

A pani tego nie może zrozumieć! Ona ma to w dupie! Ona chce 
mnie tylko otagować na swoim facebooku!

Jesteś wrażliwy. Gdzie się zatem kryje ten skurwysyn, o którym 
sam mówiłeś?

Ja mam w sobie coś ze skurwysyna. Jasne, że tak, ale jest to spo-
wodowane tym, że prawie cały czas spędzam z ludźmi, których nie 
znam i nigdy wcześniej ich nie spotkałem. Wtedy muszę obudować 
się jakąś formą, być otwartym, ale też mocno sygnalizować gdzie 
jest moja granica. Ta, której inni przekraczać nie powinni. Ja żyję 
swoim prywatnym życiem, trzymam się ludzi, których znam od 
małego i to jest cudowne. Pamiętam sytuację, kiedy w poniedzia-
łek rano, kilka tygodni temu, wstałem, przeglądam internet i nagle 
czytam, że ktoś zaatakował mojego kolegę Kubę Wojewódzkiego. 
To mnie totalnie rozwaliło. Ja się spiłem! Po prostu się spiłem. Ale 
przyznaję się, że ja również potrafię krzywdzić. Potrafię krzywdzić 
ludzi, którzy na to zasłużyli. I tak samo jak potrafię spotykać dobrych 
ludzi i szybko nawiązywać z nimi pozytywne relacje, tak samo łatwo 
jest mi się żegnać z ludźmi. Ja potrafię się żegnać, bo życie idzie 
dalej. Ja nie rozpaczam, mimo że boli. I to jest coś, co zrodziło się 
we mnie przez ostatnie 5-6 lat. Może przez to jest mi teraz trudniej 
zbliżyć sie do drugiej osoby...

Mówisz o kobiecie?
Tak.. Wiesz, ja myślałem, że mam w głowie taki wzór, ideał kobie-

ty, ale okazało się, że się myliłem. Ja nie będę stawiał swojej pra-
cy w opozycji do swojej miłości. Ja nigdy nawet nie myślałem, nie 

brałem pod uwagę tego, 
że kobieta, którą kocham 
będzie kwestionować mój 
czas, czy to, co robię. Ni-
gdy nie sądziłem, że może 
zaistnieć taki dramat trójką-
towy: kobieta, moja praca 
i ja. Mnie to przestraszyło. 
Jako chłopaka, jako kawa-
lera. Jak to? Ja mam zdra-
dzać swoją pracę? Tą, którą 
sam stworzyłem, ten mój 
mały świat? A stworzyłem 
po to, aby dawać w pewien 
sposób szczęście drugiej 
osobie i wyrażać siebie. 
Ja nie będę wybierał. Bie-
rzesz mnie - bierzesz cały 
mój świat. 

 Ale wciąż lubisz kobiety.
Ja tego nie ukrywam. Jestem singlem i kocham kobiety, bo one 

są tak różne, wspaniałe i uzależniają. Uzależniają jak hazard. Jak al-
kohol. Jak dragi. Trzeba tylko wiedzieć, jak ten narkotyk zażywać. 
Wtedy jest cudownie.

Wspomniałeś o hazardzie…
Tak. O tym się w Polsce nie mówi, ale to jest najgorsze uzależ-

nienie. Mogę w tej chwili z tobą rozmawiać i sprawdzać mecze, po-
wiedzmy w Chinach. Obstawiać wyniki. Ja miałem z tym problem, 
jak najbardziej. 

Uwolniłeś się od tego? 
Z dnia na dzień przestawałem grać, bo miałem za dużo do strace-

nia. Nie mogę płynąć. Praca, różne projekty, chęć zrealizowania ma-
rzeń to mnie trzyma na ziemi. Ale jak każdy mam słabości. W wolne 
dni, gdy nie wiem co ze sobą zrobić, odlatuję.

 Kiedy jeszcze lewitujesz?
Wiesz, mnie podnieca scena, czyli kobiety. Podniecają mnie 

aktorki. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. To generalnie strasznie 
skomplikowany temat, ale aktorki mnie podniecają. One mają zryte 
głowy. Podniecają mnie też skrajności. Dresiary, bo to jest świat, któ-
rego ja nigdy nie znałem. Dresiara mnie mega kręci, bo ona jest tak 
nieoczywista, do granic. Ogólnie kręcą mnie ludzie z bardzo innych 
środowisk niż moje własne. To jest jak randka w ciemno. Podnieca 
mnie kasjerka w Biedronce. Ona ma raczej inny świat niż ja.
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a historia zaczęła się w 1953 roku. Akademic-
kie Radio „Pomorze” było pierwszą studencką 
rozgłośnią w Szczecinie. Nadawało nie przy 
pomocy fal radiowych, ale… akademickiego 
radiowęzła. Program za pośrednictwem sieci 
radiowęzłowej dostępny był w budynkach Po-
litechniki Szczecińskiej i Pomorskiej Akademii 

Medycznej, a przy pomocy „odpupinizowanych” łączy telefonicznych 
na terenie akademików w całym Szczecinie. To była jedna z bardziej 
rozbudowanych sieci radiowęzłowych w Polsce. Radio docierało do 
akademików ówczesnych uczelni Szczecina – Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej, Akademii Rolniczej oraz Wyższej Szkoły Morskiej.

– Studenci podłączali do tych radiowęzłowych gniazdek różne 
rzeczy – suszarkę, grzejnik albo bezpośrednio do gniazdek jakieś 
lewe głośniki, żeby im lepiej grało. Albo spinacz, żeby im nie grało 
i żeby nie grało rozrywkowym sąsiadom – wspomina wieloletni 
dziennikarz ARP Wojciech Hawryszuk, dziś uznany dziennikarz i ani-
mator kultury, wciąż zaangażowany w pielęgnowanie pamięci o ARP.  
Program radia nadawany był w kilku blokach.  Nadawanie zaczynało się 

po godzinie 16.00 – były komunikaty ze wszystkich agend studenc-
kich, działu spraw bytowych studentów, „Bratniaka”, władz uczelni. 
Sednem była oczywiście muzyka – była piosenka dnia i piosenka 
tygodnia. Program wieczorny zaczynał się o 20.00 i był prowadzony 
przez spikerów – tematy: studenckie, kulturalne, literacko-poetyc-
kie, była też audycja poświęcona na przykład muzyce klasycznej. 
Wszystkie audycje poza muzyką były nagrywane. Na żywo był 
prowadzony wyłącznie Studencki Koncert Życzeń, w niedzielę 
i w dni specjalne – Andrzejki, Mikołajki czy Dzień Kobiet. 

– Życzenia były składane na portierniach akademików w koper-
tach z dobrowolnym, ale dokładnie określonym datkiem na różne 
cele radiowe oraz życzenia. Prowadzący dostawali też jakieś drobne 
pieniądze. A nadawane były wymyślne życzenia, wierszyki i tajemni-
cze teksty, zrozumiałe wyłącznie dla nadawcy, przeważnie – odbior-
czyni – opowiada Wojciech Hawryszuk. 

Ludzie pracowali w radiu za darmo – dziennikarze, obsługa 
techniczna była realizowana przez, jak sami siebie nazywali, ko-
lektyw ARP. Na uczelnianym etacie był tylko redaktor naczelny, 
a później kierownik techniczny. Ekipa radia, choć podlegająca 
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Czterdzieści (40) lat historii, ponad dwustu (200) dziennikarzy, niezliczone (∞) godziny 
nadawania. Choć nie istnieje od dwudziestu (20) lat, właśnie obchodzi sześćdziesięciolecie 

(60) lecie! akademickie Radio „Pomorze”, a dokładnie tworzący je ludzie 
świętują i wspominają…

autOR: DanIeL ŹRóDLeWSKI
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pokoleniowym zmianom, zawsze była czymś więcej niż tylko uczel-
nianą przygodą. Tu rodziły się przyjaźnie i miłości, a nawet małżeń-
stwa.

– W 1964 roku prowadziłam Kącik Melomana z muzyką poważną 
w lekkim wydaniu. Poszłam na szkolenie dla spikerów i tam zoba-
czyłam mojego przyszłego męża Ireneusza – wspomina Aleksandra 
Nieżychowska – Stankiewicz. – Prowadził wtedy audycję Extremum 
Big Beatu, gdzie sygnałem było „Pretty Woman” Roya Orbisona. Za-
imponował mi radiową swobodą, zresztą potem został redaktorem 
naczelnym. No i tak się zaczęło… – uśmiecha się.

W ARP swoją karierę zaczynały osoby dziś doskonale znane 
z innych mediów, ze świata kultury, a nawet wysokich urzędów – 
Adam Bogoryja-Zakrzewski,  Przemysław Bejster,  Roman Czejarek,   
Wojciech Hawryszuk,  Waldemar Kulpa,  Piotr Rokicki,  Ryszard Tor-
ba,  Katarzyna Wolnik – Sayna, Michał Elmerych, Adam Bortnik, Ro-
bert Krupowicz, Piotr Rokicki, Jan Sylwestrzak, Przemysław Thiele, 
Zbigniew Uciechowski, Jerzy Undro i wielu innych. 

– ARP to dla mnie szkoła elementarnej wrażliwości. Wyzna-
czanie zasad: co ważne, a co mniej. To było budzenie wyobraź-
ni i udowadnianie innym i sobie, że dźwiękiem można namalo-
wać świat. ARP to było magiczne miejsce, gdzie spotykało się 
ludzi, którzy patrzyli, myśleli i czuli podobnie. Całkiem spora 
rodzinka wariatów, z którą mimo upływającego czasu udaje się 
utrzymać kontakt i przyjaźnie. Robak radiowego szaleństwa do 
tego stopnia drążył niektórych, że stało się to ich codziennością. 
To nasza młodość, a wiadomo, że takie czasy wspomina szczegól-
nie – tak zapamiętała swoją przygodę w Akademickim Radiu „Po-
morze” Katarzyna Wolnik-Sayna, dziś dziennikarka Radia Szczecin. 

Janusz Roźmiej na stronie internetowej ARP wspomina swoją 
przygodę z radiem – Coś musiało być w tych czasach, że w naszym 
ARP przez cały czas panowała jakaś urokliwa atmosfera, wszyscy byli 
pochłonięci wspólną pracą i pewnego rodzaju zabawą w radio. Był 
młodzieńczy entuzjazm, a przy tym obowiązek i odpowiedzialność. 
Szło nam coraz lepiej, radio się rozwijało, często kosztem studiów. 

Wojciech Hawryszuk obok radiowej pracy zapamiętał jeszcze 
schody prowadzące do redakcji. 

– Najważniejsze w ARP były schody. One były bezpośrednią przy-
czyną wielu urlopów i skreśleń ze studiów. Tam odbywały się roz-
mowy i żarliwe dyskusje. Tam zdobywało się pozycję towarzyską. 
Siadywali starzy i młodzi. 

Obok nadawania audycji Akademickie Radio „Pomorze” było 
organizatorem dziś już nieistniejącego Przeglądu Studenckiej 
Twórczości Radiowej „Przestwór” oraz wielu wydarzeń kultu-
ralnych, szczególnie muzycznych. Radiowcy prowadzili także 
Studencki Ośrodek Nagrań i Dokumentacji Dźwiękowej, wy-
dawali kasety(!) z nagraniami studenckich zespołów. Szczegól-
ną rolę ARP odgrywało na świnoujskiej FAMIE – rejestrowano 
koncerty oraz przygotowywano specjalny program nadawany 
z FAMY. 

Niestety ambitne studenckie przedsięwzięcie przegrało z no-
wymi mediami i nowymi czasami. Ostatnie lata działalności ARP 
przynosiły jeszcze nadzieję, na kontynuację dzieła – od 1989 roku 
audycje pod szyldem ARP nadawane były na antenie Polskiego 
Radia Szczecin. Później, po likwidacji uczelnianych radiowęzłów 
radio rozpoczęło nielegalne, monofoniczne nadawanie na często-
tliwości 71 Mhz jako Pirackie Radio Pomorze. Ostatni redaktor na-
czelny ARP – Marek Wójcik – próbował namówić władze Politechniki 
Szczecińskiej na zalegalizowanie działalności rozgłośni i starał się 
o przyznanie koncesji, ale ówczesne problemy finansowe uczelni 
nie pozwoliły na to. Akademickie Radio Pomorze zamilkło w 1993 
roku. Ale jego twórcy – nie. Ludzie związani ze studenckim radiem 
to dziś najlepsi dziennikarze i animatorzy kultury znani nie tylko 
w Szczecinie. 
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iedziela, grudniowy poranek. Zimno, tempe-
ratura niewiele ponad zero stopni, choć i dużo 
niższe nie odstraszą morsów. Nad brzegiem 
jeziora Głębokie kilkadziesiąt osób szykuje się 
do kąpieli. Niektórzy robią przebieżki, wyko-
nują skłony żeby rozgrzać ciało. Pan Edward 
nie musi, bo ma za sobą 11 kilometrów z Polic 

na Głębokie, które przebiegł ubrany tylko w sportowe spodenki 
i buty. W drodze do przebieralni wita się ze znajomymi, tam zmie-
nia spodenki, nakłada czapkę i po kilkudziesięciu sekundach wraz 
z innymi zanurza się w wodzie. Rozpoczyna się radosne chlapanie. 

MArZYłeM, żeBY ChODZIć

Nie zawsze było tak różowo. W zasadzie pan Edward nie zostałby 
morsem, gdyby nie otarł się o śmierć. Przed  feralnym dniem w li-
stopadzie 2008 roku, 49-letni wówczas policzanin rzadko chorował. 
Był (i jest) chłopem na schwał, który pracował jako ślusarz w Zakła-
dach Chemicznych. W domu poczuł się bardzo źle i karetka zabrała 
go do szpitala przy  Arkońskiej. Po badaniach sądzono, że to tyl-
ko zaburzenie błędnika, ale rano okazało się, że stan jest bardzo 
ciężki - miał sparaliżowaną prawą część ciała, inaczej funkcjonował 
mózg.

- Jedynym marzeniem, które wtedy miałem, to żeby wstać z łóż-
ka, iść do łazienki i zrobić siku, bo nie wyobrażałem sobie, żebym 

robił pod siebie - wspomina pan Edward. - Ale nie mogłem wstać, 
podobnie jak nie mogłem normalnie jeść i posiłki dostawałem 
przez rurkę do nosa, bo przełyk miałem zablokowany.  

- Mam to szczęście w życiu, że trafiam na dobrych ludzi, w tym wy-
padku na rehabilitantkę i lekarza, którzy wzięli mnie pod opiekę. Po 
pierwszej pomocy, którą dostałem w formie kroplówek usłyszałem 
od doktor Anny Kowalczyk, że jeśli chcę wrócić do normalnego ży-
cia, to muszę zmusić organizm do pracy. Ładnie powiedziane  - po-
myślałem wtedy, podczas gdy z trudem przychodziło mi wykonanie 
najmniejszego ruchu. Zaczęłem od ćwiczeń w łóżku, żeby przywró-
cić czucie w nogach, a kiedy poprawa pozwoliła mi z niego wstać, 
to pierwszy przed innymi chorymi szedłem rano do łazienki - bo 
podłoga była jeszcze sucha i nie groziło to poślizgnięciem - żeby 
wziąć prysznic. Strumień maksymalnie gorącej, a później zimnej 
wody pobudzał do życia moje ciało. Niektóre części reagowały na 
zmieniającą się temperaturę, a inne ani trochę.

I tak krok po kroku, kapiel po kąpieli, pan Edward czuł sparaliżo-
wane części ciała, w których zaczęła krążyć krew, ale ciągle pamiętał 
o zmuszaniu organizmu do pracy. 

Po 23 dniach opuścił szpital i dalszą pracę wykonywał w domu, 
żeby wkrótce móc samodzielnie wejść do mieszkania na 4 piętrze.

- Później trafiłem do jednego z ośrodków SPA, żeby spróbować 
komory lodowej - opowiada. - Pamiętam, jak czekając w kolejce 
podsłuchiwałem rozmowy piłkarzy Pogoni, którzy korzystali i za-
chwalali działanie komory na różne urazy i zmęczenie. W moim 
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Gdy pięć lat temu lekarze zdiagnozowali u edwarda Biernackiego udar pnia mózgu, 
myślał, że to koniec. Dzisiaj przebiega półnagi kilkanaście kilometrów, 

po czym kąpie się w lodowatej wodzie. I tak przez całą zimę.
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przypadku, już po pierwszym zabiegu odzyskałem czucie w dłoni 
i blisko łuku brwiowego.  

To upewniło mnie, że dzięki niskim temperaturom będzie więk-
szy przepływ krwi i stąd pojawiła się myśl o morsowaniu.

PO POMOC DO „MOrSóW”

Do pierwszej kąpieli przygotowywał się tydzień. Był styczeń, pa-
dał śnieg.

- Wychodziłem w samych slipach na... balkon i nacierałem się 
śniegiem, a przy plecach pomagała mi żona. Tylko raz zwątpiłem, 
kiedy śnieg wpadł mi... do gaci i zaczął topnieć. Przeraziłem się, że 
nawet tam straciłem czucie - wspomina ze śmiechem. - Po tym zda-
rzeniu wchodziłem na balkon już całkiem nago.

Na pierwszy wyjazd na Głębokie wziął aparat, żeby syn utrwalił 
tą jedyną kąpiel w życiu z morsami - jak wtedy przewidywał pan 
Edward. Ten aparat był chyba przeznaczeniem, bo po powrocie do 
domu, na zdjęciach zrzuconych na duży ekran telewizora, zauwa-
żył fioletowe plamy na swoim 
ciele. Były to miejsca, w któ-
rych krew nie krążyła i nie miał 
w nich czucia.

- Tej pierwszej kąpieli nie 
zapomnę do końca życia, tem-
peratura powietrza była minus 
5, a wody plus 1 - wspomina. 
– A jak się czułem? Panie, wyć 
mi się chciało jak zamoczyłem 
stopy - mówi sugestywnie. - Ale 
nie mogłem od razu wyjść, bo 
było za dużo gapiów. Ta jedna 
minuta w wodzie trwała jak kil-
ka godzin.

Po kolejnych kąpielach fiole-
towych plam ubywało, a ciało 
- jak u każdego zdrowego czło-
wieka - robiło się czerwone.

- Do tej pory mam fioletowe 
miejsca po wyjściu z zimnej 
wody  - pokazuje na swoje usta  
i część  twarzy. - Ale jest ich coraz mniej.

Żeby je „pobudzić” do życia pan Edward nurkuje w czasie kąpieli 
mimo, że morsy z reguły tego nie robią, bo przez głowę ucieka naj-
więcej ciepła.

Widząc, że żmudna praca przynosi efekty, podjął jeszcze większy 
wysiłek i zaczął biegać. 

-  Przygotowywałem się stopniowo do tego, żeby odległość pra-
wie 11 km z Polic na Głębokie pokonać o własnych siłach - wspomi-
na. - Najpierw ćwiczyłem na stadionie blisko mojego domu, później 
coraz częściej w lesie. Zauważyłem, że intensywny bieg coraz  bar-
dziej rozgrzewał ciało i czułem się lepiej.

Po 5 miesiącach przygotowań, a niecały rok po przebytym uda-
rze mózgu odważył się pobiec z domu na Głębokie. Dodatkowo 
zmobilizował go fakt, że na początku sezonu dla morsów (w paź-
dzierniku – dop. red. ) odbywa się chrzest nowych morsów, którym 
też się stał.

- I dałem radę, na pół kilometra przed Głębokim prawie padłem, 
ale dobiegłem - podkreśla.

Dzisiaj pokonuje ten dystans bez kłopotów, wzbudzając zdziwie-
nie przechodniów i spacerowiczów dodatkowo tym, że ubrany jest 
tylko w spodenki 3/4 zakrywające i chroniące kolana. 

GOłY FACeT BIeGA PO LeSIe

- Czasami zatrzymuję się i tłumaczę ludziom dlaczego biegam. 
Biegam żeby żyć, a nie dlatego, że bardzo to lubię – wyjaśnia.

- Kupiłam mężowi specjalnie drugą czapkę z logo morsów, żeby 
nikt się nie czepiał albo nie zadzwonił na policję, że po lesie biega 

goły facet - wtrąca małżonka pana Edwarda.
Mimo „oznakowania” jakim jest czapka, mniej czy bardziej za-

bawnych zdarzeń w czasie biegu nie brakowało.
- Kiedyś minąłem się z rowerzystą jadącym z naprzeciwka, a po 

pewnym czasie zobaczyłem, że zawrócił i jedzie za mną. Kiedy mnie 
wyprzedził to spytał, czy może zrobić mi zdjęcie, bo jego znajo-
mi  nie uwierzą, że on widział  półnagiego człowieka biegającego 
w styczniu po lesie.

Stan zdrowia jest na tyle dobry, że pan Biernacki wciąż pracuje 
tam gdzie przed udarem.

- Były trudne momenty, nie dlatego, że nie podołałem wysiłko-
wi fizycznemu, ale dlatego, że myślenie przed wykonaniem jakiejś 
czynności trwało u mnie trochę dłużej.

Walczył i z tym, bo krótko po udarze kupił profesjonalny aparat 
fotograficzny i powoli poznawał tajniki jego obsługi, zmuszając 
mózg do myślenia.

Siedem miesięcy zajęło mu napisanie własnymi słowami przebie-
gu swojej choroby i rehabilitacji, co opublikował na stronie „Uda-

rowcy”, gdzie chorzy dzielą się 
swoimi przemyśleniami.

- Wie pan, musiałem to na-
pisać - łamie się głos naszemu 
bohaterowi. - Wyjście z cho-
roby zajęło mi 5 lat i gdybym 
wiedział, że będzie trwało tak 
długo, to chyba nie miałbym 
ochoty podjąć tej walki. To był 
straszny wysiłek. Biegałem dwa 
razy w tygodniu po 11 km, a la-
tem po 16 - 18 km  w słońcu. 
A gdy po udarze wyszedłem ze 
szpitala, to dystans 5 metrów 
do przejścia był dla mnie jak 
maraton - zwierza się.

Chęć życia i podejmowania 
wyzwań przez pana Biernackie-
go jest niewiarygodna. 

- Na razie nie mogłem po-
móc w wyrąbaniu przerębla 
do naszych kąpieli gdy Głębo-

kie zamarza, bo błędnik nie funkcjonuje i mógłbym nie dać rady, 
ale w przyszłą zimę chcę to zrobić. Nie można żyć na koszt innych, 
musimy się dzielić równo obowiązkami, bo jesteśmy jedną rodzina 
i tak żyjemy w gronie morsów - tłumaczy dlaczego chce też robić 
przerębel. 

PODZIęKOWAł PANU BOGU

- Nie boję się wejść do lodowatej wody, ale nie mam odwagi iść 
do szpitala, w którym leżałem - mówi ze łzami w oczach. - Kiedy 
poszedłem do mojej lekarki do kontroli i trafiłem na ostry dyżur by-
łem przerażony. Do godziny 11 przed południem przywieziono 8 
osób z objawami udaru. Dlatego chcę pomagać ludziom, których 
spotkało to nieszczęście. Wiem, że mogę to zrobić. Przekonać ich, 
że nawet za niewielkie pieniądze - bo nie każdego stać na drogie le-
czenie - można wyjść z tej choroby. Dzięki silnej woli można wrócić 
do normalnego życia. Ja takie życie dostałem. Od 5 lat nie obcho-
dzę urodzin 1 kwietnia, kiedy przyszedłem na świat, ale w grudniu 
kiedy uratowano mi życie. 

Marzy mu się przebiegnięcie  półmaratonu, a później maratonu, 
żeby mieć to w swoim CV,  bo o tysiącach kilometrów przebiegnię-
tych wokół Polic i na Głębokie, wie tylko on i jego najbliżsi. Ostat-
niego lata pan Edward wyruszył w pielgrzymkę z Polic do Często-
chowy. 

- Szedłem 16 dni w upale. Chciałem zmusić się do wysiłku i po-
dziękować panu Bogu, że mi pomógł. Przekonała mnie do tego 
osoba z grona morsów. Równie dobrze mogłem już od 5 lat leżeć 
w grobie, ale ktoś w niebiosach mi pomógł.
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Pierwsze w Polsce i pierwsze w Szczecinie. Wyznacza nowe ścieżki w motoryzacji 
i choć zasilane jest tylko prądem przyspiesza do „setki” w nieco ponad 4 sekundy! 

Bez problemów osiąga prędkość 200 km/h, a na jednym ładowaniu pokona 
drogę ze Szczecina do Poznania. Oto tesla S.
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esla Model S to pierwszy masowo produko-
wany pojazd elektryczny na świecie. Jego pro-
totyp pokazano w 2009 r., a na rynek trafił po 
targach Genewa Motor Show 2012. Jest to też 
ogromy hit sprzedażowy Tesli, dzięki któremu 
firma święci triumfy na giełdzie. 

Rewolucja zaczyna się, gdy wsiądziemy za 
kierownicę – duży podwójny ekran pozwoli nam nie tylko przeglą-
dać Internet, który mamy zapewniony na pierwszy rok gratis, ale 
także otworzyć szyberdach, sprawdzić wydajność elektrycznego 
silnika i ekonomiczność jazdy oraz wiele innych funkcji. Co ciekawe, 
firma nie ma salonów i serwisów, a usterki diagnozowane są online 
przez... centralę firmy. 

To auto wyjątkowe w każdym calu. Intryguje już od pierwszego 
kontaktu, gdy cichutko podjeżdża na parking nie wydając z siebie 
żadnego głosu. Bezszelestnie. Przyśpieszenie… wgniata w fotel, już 
wiadomo dlaczego Tesla nazywana jest elektryczną rakietą. Oczywi-
ście, sceptycy znajdą zaraz całą listę rzeczy, która może im przeszka-
dzać, ale nikt przecież nie ukrywa, że w dzisiejszych czasach zakup 
takiego samochodu to fantazja z jednej strony, a z drugiej, identy-
fikacja z pewną filozofią, bądź też z profilem działalności firmy, jak 

choćby w przypadku firmy, która jest właścicielem prezentowanej 
Tesli. Koncern specjalizuje się we wdrażaniu ekologicznych tech-
nologii, nowoczesnych rozwiązań opartych na energii odnawial-
nej, nic zatem dziwnego, że jest dla firmy znakomitym narzędziem 
marketingowym. Moc 416 KM pozwala rozpędzić Teslę do „setki” 
w 4,6 sekundy i pędzić z maksymalną prędkością bliską 200 km/h, 
a to wszystko bez zużycia ani kropli benzyny! Na jednym ładowaniu 
może przejechać nawet 430 km, a baterię podpinamy do zwykłego 
domowego gniazdka                                                                                                                                   

Tesla, chociaż szczecińska, została zarejestrowana w… Gdyni. 
Niestety. Zdobycie numerów rejestracyjnych w naszym mieście 
okazało się ponad siły właściciela. Urzędnicy bezradnie rozkładali 
ręce, mówiąc, że nie mogą zarejestrować auta, którego silnik… nie 
ma pojemności. In plus można policzyć jednak fakt, że zdobycie 
darmowego abonamentu na parkowanie w Szczecinie okazało się 
wykonalne.

Problemów z rejestracją na pewno nie mają kraje Beneluksu czy 
Norwegia. To właśnie tam auto cieszy się największym zaintereso-
waniem. Sporo zamówień spłynęło również ze Szwajcarii. Najważ-
niejsze jednak jest to, że pierwsza Tesla sprowadzona do Polski jeź-
dzi po… Szczecinie. Czapki z głów!

t
Marka: Tesla S
rok produkcji: 2013
0-100: 4.6 s.
Moc: 362 KM
Cena: 90.000 USD
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Idealne wnętrze dla młodej pary? Przestronne, jasne, wyposażone w oryginalne detale, 
przytulne. nawet z deweloperskiego mieszkania można wyczarować cuda.

NOWOCZESNE
retro
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tylowe duńskie meble i dodatki z lat 60., su-
rowe oświetlenie, drewniane podłogi (nawet 
w łazience), niesamowita czarna lodówka i wy-
drukowana na płótnie fotografia autorstwa 
Panny Lu. Taki klimat panuje w jednym z miesz-
kań na szczecińskim Pogodnie.

– Właściciel szukał ładnego domu, idealnego miejsca, w którym 
mógłby się oświadczyć swojej narzeczonej i w którym mógłby za-
mieszkać po powrocie do Szczecina – mówi z uśmiechem Jacek Ko-
lasiński, projektant mieszkania. – Mieszkanie deweloperskie trzeba 
było trochę poprawić. I tu właściciele wykazali się odwagą.

Ta odwaga to przede wszystkim zgoda na wykończenie 

drewnianych podłóg łącznie z łazienką szarym olejem, rozbiórka 
części sufitu w salonie dzięki czemu konstrukcja stropu stała się ele-
mentem dekoracyjnum, natomiast sufit w korytarzu wykonany jest 
z drewnianej sklejki. To także designerskie meble i dodatki, których 
największą ozdobą jest piękna fioletowa sofa i tranzystorowe radio 
Bang & Olufsen.

– Podarowałem je nowym lokatorom w prezencie – wyznaje Ja-
cek Kolasiński. – To model Beolit 600 produkowany w Danii między 
1965 a 1970 rokiem. Zaprojektował je Jacob Jensen, który w 1970 
roku otrzymał za nie IF Award. Co ciekawe, radio działa bez zarzutu.

Właściciele mieszkania są z niego bardzo zadowoleni. Powrót do 
rodzinnego miasta w pełni się opłacił.

s
wiĘcEj w E-wydAniU nA

ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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Autor: Aneta Dolega
Projekt: Jacek Kolasiński www.loft.szczecin.pl

Wykonanie mebli autroskich: Marcin Wyszecki 
Foto: Panna Lu



sta są wizytówką całej twarzy, to właśnie na nich najczę-
ściej skupia sie wzrok rozmówcy”. 

Już w starożytności kobiety zaznaczały ich kontur, aby 
nadać im bardziej wyrazisty i kuszący kształt. Pielęgna-

cja tej wyjątkowej części ciała nie jest więc niczym nowym. Zapomi-
namy jednak często o nich na rzecz innych zabiegów pielęgnacyj-
nych. A to one ze względu na swoją urodę i delikatność wymagają 
naszej szczególnej uwagi. Tak jak całe ciało tak i one z upływającym 

czasem stopniowo tracą swój niepowtarzalny kształt. Można jednak 
zachować ich młodość na dłużej. Medycyna idzie nam na ratunek. 
Medycyna estetyczna znalazła i na to sposób.

Dlaczego warto się uśmiechać?

Uśmiech lub jego brak świadczy o usposobieniu człowieka oraz 
jego podejściu do życia. Usta dzięki swojej plastyczności potrafią 
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dr Piotr Zawodny

usta to zmysłowy element kobiecej twarzy i nieodłączny symbol kobiecości. to na nie 
mężczyźni zwracają uwagę w pierwszej kolejności. najwyżej w męskich rankingach 

plasują się te gładkie i pełne. I czerwone. usta wyrażają uśmiech, który oznacza 
radość i zadowolenie. Właśnie z uwagi na swoją niepowtarzalność nazywane 

są zwierciadłem osobowości.

uSta - NIEPOWTARZALNY uŚMIECh

„u



perfekcyjnie oddać samopoczucie i intencje, często znacznie le-
piej niż słowa. Osoby, które się uśmiechają sygnalizują swoje za-
dowolenie i wyrażają swoje szczęście. Uśmiech wyrażany ustami 
jest powszechnie oznaką sympatii, a w połączeniu ze śmiechem 
pozytywnie działa na ciało i na umysł. Kobieta, która często się 
uśmiecha jest odbierana przez otoczenie za osobę cieszącą się 
życiem i odnoszącą sukcesy. Uśmiech sprzyja także dobremu na-
strojowi, dlatego warto się uśmiechać tak często jak to tylko jest 
możliwe. 

łuk Kupidyna i rynienka

Za wygląd i kondycję ust odpowiadają mięśnie twarzy. Same usta 
zbudowane są z mięśnia okrężnego, który pokryty jest skórą pod 
postacią czerwieni wargowej. Mięsień pokryty jest także warstwą 
białą, czyli skórą znajdującą się nad mięśniem okrężnym ust. O ich 
kształcie decydują m.in. kąciki ust i obwódka ust – linia tworząca 
górną wargę z mniej lub bardziej wydatnym zagłębieniem na gór-
nej wardze nazywana łukiem Kupidyna, czerwona i biała skóra ust 
oraz przedłużenie od nosa do warg określane rynienką.

W jaki sposób usta się starzeją? 

Usta, tak jak cała skóra twarzy, podlegają procesowi starzenia 
się, który rozpoczyna się już po 25 roku życia. W wyniku tego pro-
cesu następują: osłabienie i zwiotczenie mięśni – usta stopniowo 
tracą objętość i jędrność, skóra ust wiotczeje, wydłuża się rynienka 
wargowa. Zmienia się również sama skóra wokół ust: pojawiają się 
zmarszczki pionowe wokół ust, dochodzi do zwiotczenia brzegu ust 
i spłycenia rynienki wargowej. Następuje utrata zagłębienia na gór-
nej wardze, przez co zanika łuk Kupidyna.

Jak nadać naturalny kształt i dodać ustom objętości?

Można zachować na dłużej objętość i naturalny kształt ust. Nie-
zawodne są wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego pozyski-
wane z naturalnych węglowodanów, który pomaga w utrzymaniu 
objętości i elastyczności skóry. Wypełniacze skórne są stosowane 
w celu nadania ustom utraconej objętości, podkreślenia konturu 
ust oraz przywrócenia im nawilżenia. Jednak, aby zabiegi przyniosły 
pożądany efekt nie wystarczy poddać terapii tylko usta, lecz rów-
nież ich okolice. Powinny one obejmować wypełnienie kącików ust 
oraz bruzdy nosowo-wargowej, wygładzenie pionowych linii warg 
oraz niwelowanie tzw. linii marionetki, biegnących od kącików ust 
do podbródka. 

Juvederm Volbella with Lidocaine – najnowszy wypełniacz do 
ust i ich okolic nadający naturalny i pożądany efekt 

Ostatnio na rynku pojawił się produkt z serii wypełniaczy skórnych 
oparty na bazie kwasu hialuronowego. JUVÉDERM® VOLBELLA® 
with Lidocaine,o którym mowa, nadaje gładki i naturalny wygląd 
ustom i ich okolicom. Dopasowuje się do indywidualnego kształtu 
warg. Produkt został stworzony w celu nadania ustom naturalnego 
wyglądu1, powoduje mniej obrzęków2. JUVÉDERM® VOLBELLA® 
with Lidocaine jest przeznaczony także do wygładzenia pionowych 
linii warg i zagłębień w kącikach ust oraz zarysowania ich kształtu. 
Niweluje tzw. linie marionetki, biegnące od kącików ust, aż do pod-
bródka. Stworzona przez Allergan technologia VycrossTM, zastoso-
wana w JUVÉDERM® VOLBELLA® with Lidocaine, powstała w opar-
ciu o innowacyjną kombinację różnych technik molekularnych. 
Umożliwia to mniejszy obrzęk ust zaraz po zabiegu, pomaga w uzy-
skaniu naturalnego wyglądu3 i zapewnia dłuższy czas działania3. 
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ól głowy, żołądka, mdłości, brak apetytu, torsje, 
spadek samopoczucia, zmęczenie. Oto typowe 
objawy syndromu dnia następnego. Kac zawsze 
działa tak samo. Kac nie ma litości. Fachowo mówi 

się na to – intoksykacja organizmu. Zapewne najlepszym sposo-
bem na uniknięcie kaca jest nie picie alkoholu, ale to dla wielu 
osób brzmi jak żart. No bo jak: „Ze mną się nie napijesz?” I tak 
przyparci do muru musimy sprostać oczekiwaniom. Warto jednak 

być wcześniej uzbrojonym na walkę po, która i tak nas nie omi-
nie.

Woda – symbol życia. Picie jej mineralnej wersji w trakcie imprezy 
oraz po przebudzeniu pomoże nam w trudnych chwilach. Dobrze 
gdyby była wzbogacona w elektrolity, czyli składniki mineralne.
Druga ważna rzecz to nie pijemy na pusty żołądek. Węglowoda-
ny złożone w postaci ciemnego pełnoziarnistego pieczywa, oliwy 
z oliwek, oleju lnianego, nasion lub orzechów spowolnią proces 

b

„Kac morderca nie ma serca”- jak mawia mądre przysłowie. Syndrom dnia następnego 
dopada każdego, kto spędził noc w towarzystwie napojów wysokoprocentowych.

Płaczemy, że „wódko, pozwól żyć”, obiecujemy sobie, że „nigdy więcej”, ale i tak nie 
dotrzymujemy słowa. Z kacem jak z życiem, można sobie poradzić. Sprawdziliśmy jak. 

AUTOR: NATALIA GAŁCZYńSKA

KArnAwAł bEz KAcA

zdrowiE i UrodA38 

Belle Femme, ul. Monte Casino 37 A/4, 70-464 Szczecin, Tel kom: +48 600 943 985

Salon fryzjerski Belle Femme powstał z myślą o wymagających Klientach, dla których 
ważna jest najwyższa jakość usług fryzjerskich. Proponujemy szeroki zakres usług:
• Specjalistyczne strzyżenie włosów długich i krótkich
• Keratynowa odbudowa i prostowanie włosów
• Koloryzacja i dekoloryzacja włosów na kosmetykach Keune i Wella
• Zagęszczanie i przedłużanie włosów metodą Racoon. Włosy prawdziwe 
   słowiańskie i syntetyczne
• Zabiegi pielęgnacyjne z użyciem Pielęgnicy Premium N 501 (Innowacyjna 
   technologia podczerwieni połączona z ultradźwiękami pozwala nam 
   w pełni nawilżyć włosy, zregenerować je i dodać im blasku)
• Fryzury okolicznościowe (wieczorowe) i codzienne
• Sprzedaż i dobór peruk oraz doczepek (grzywki, włosy na grzebyki, tupeciki)
• Sprzedaż kosmetyków profesjonalnych do pielęgnacji włosów
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wchłaniania alkoholu. Warto jeść także w trakcie picia. Nie unikajmy 
popularnych zakąsek czy bardziej skomplikowanych posiłków. Ko-
lejna złota zasada to nie mieszamy. Wymyślne i atrakcyjne koktajle 
alkoholowe mają łagodniejszy smak, wobec tego pijemy je w więk-
szych ilościach, a co za tym idzie szybciej się upijamy. Również ni-
kotyna potęguje objawy zatrucia alkoholowego, a kofeina zawarta 
w kawie oraz napojach energetyzujących w połączeniu z alkoholem 
może doprowadzić do poważnych konsekwencji kardiologicznych. 
Po co więc narażać serce na takie komplikacje?

Jeśli jednak te metody zawiodą możemy spróbować się ratować 
w inny sposób.

Sen to zdrowie, przede wszystkim ułatwia przetrwanie złego sa-
mopoczucia. Sok pomidorowy, zawierający witaminę C oraz potas 
także nam poprawi samopoczucie. A utraconą energię odzyska-
my dzięki glukozie, która w stanie wolnym występuje w miodzie 
i owocach. Świetny na tę okazję jest koktajl, który składa się z po-
marańczy, cytryn i sporej ilość natki pietruszki. Jak już staniemy 
na nogi, powinniśmy się „dobić” jajkami, nabiałem, rybami (ale 
nie smażonymi), sałatką warzywną bez majonezu, pestkami dyni, 
słonecznika, orzechami i czymś pikantnym. I tak do następnego 
miłego wieczoru.

Dariusz Staniewski, dziennikarz
Ten, kto wymyśli antidotum 

na kaca powinien otrzymać 
nagrodę Nobla. Bo nie wierzę, 
żeby istniała jedna, skuteczna 
metoda obejmująca wszystkie 
efekty tzw. syndromu dnia na-
stępnego. Ja skłaniam się ku na-
turalnym środkom: na ból głowy 
nie pigułki, tylko sok z cytryny. 
Na samego kaca – sok z kiszo-
nej kapusty. Ale w rozsądnych 
dawkach. W górach – najlepsza 
kwaśnica. U nas – rosół albo 
ogórkowa. I żadne napoje ener-

getyzujące. Bo to niepomagający kapitalny chwyt marketingowy.

Szymon Kaczmarek, 
felietonista, smakosz

Będąc powszechnie znanym 
ze swojej wstrzemięźliwości 
i umiarkowania, zjawisko zespo-
łu dnia następnego znam wy-
łącznie z opowieści. Moi starsi 
i doświadczeni koledzy wspól-
nym głosem mówią, że są dwa 
lekarstwa na tą niedogodność: 
sen i zupa (w dowolnej kolejno-
ści lub naprzemiennie i długo-
trwale). Z zup żurek, kapuśniak, 
ewentualnie barszcz ukraiński. 
Mają być mocne, esencjonalne, 

kwaśne i gęste. Ze snu, to ten samodzielny, pojedyńczy w wyciszo-
nym i zaciemnionym pomieszczeniu. Powrotu do zdrowia!

Waldemar Kulpa, 
menadżer ds. artystycznych

Żeby nie mieć problemów 
z kacem, najlepiej do niego nie 
dopuszczać. Są dwie znane me-
tody: pierwsza nie pić, druga 
pić ciągle. Ja piję najczęściej 
czerwone wino wytrawne w ilo-
ściach niedopuszczających do 
kaca. Jeżeli już muszę wypić 
trunki mocniejsze typu wódka, 
whisky, rum czy brandy w ilo-
ściach większych, wtedy przed 
pójściem spać piję duże ilości 
wody mineralnej, mam przy 

łóżku butelkę z wodą i czasem nawet na siłę z niej korzystam, to 
pomaga rano. Dobrze jest popracować fizycznie czy np. pobiegać 
i wypocić „złego ducha”. 

CZYM JeST KAC?

edyta Balejko, dietetyczka
Konsekwencją spożytego 
alkoholu są niekorzystne 
reakcje biochemiczne, 
które trwają nawet do 24 
h. Alkohol etylowy w ok. 
90 % metabolizowany jest 
w wątrobie, która traktuje 
go jak truciznę. Efektem 
metabolizmu alkoholu jest 
także redukcja potencjału 
międzykomórkowego, co 
z kolei niekorzystnie wpły-
wa na przemiany meta-
boliczne węglowodanów 

i lipidów. Nadużycie alkoholu powoduje w początkowym 
okresie wzrost, a później spadek stężenia glukozy we krwi. 
Następuje spadek dużej ilości energii. Efektem kaca jest uczu-
cie zmęczenia, niejednokrotne problemy ze snem, co z kolei 
jest rezultatem wzrostu poziomu glutationu. We krwi zwiększa 
się natomiast poziom toksycznego aldehydu octowego, od-
powiedzialnego za część objawów kaca. Dodatkowo alkohol 
powoduje nadkwaśność żołądka. To skutkuje odwodnieniem, 
objawiającym się bólami głowy i mdłościami. Finalnie odwod-
nieniu organizmu towarzyszy utrata drogocennych składni-
ków mineralnych. 



jaki sposób promieniowanie UV wpływa 
na nasze oczy?

Promieniowanie UVA, a także UVB do-
cierają częściowo do powierzchni naszego 

oka. Przyczynić się to może do powstawania zmian patologicznych 
w oczach. Najczęściej jest to skrzydlik, tłuszczyk, a nawet zaćma ko-
lorowa. Łagodniejszymi zmianami jest swędzenie, pieczenie i po-
drażnienie spojówek.

Czy promienie UV są równie groźne zimą?
Mogą być mocniejsze ze względu na odbicie od powierzchni.

Na przykład na czystym śniegu siła odbitego promieniowania jest 
kilkakrotnie wyższa niż latem od piasku czy wody. Zimą rzadziej się-
gamy po okulary przeciwsłoneczne, gdyż nie zdajemy sobie sprawy 
ze szkodliwości promieni słonecznych. Należy więc pamiętać, żeby 
zakładać okulary nie tylko latem. 

Jak zatem chronić swoje oczy przed promieniowaniem?
Mamy wiele możliwości ochrony swoich oczu. Idealnym rozwią-

zaniem zarówno na zimę, jak i w lato byłyby dobrej jakości okulary 

przeciwsłoneczne z filtrami UV oraz soczewki kontaktowe z filtrami 
– idealne rozwiązanie przy uprawianiu sportów zimowych.

 Jakie okulary są idealne na zimę?
Szczególnie polecam szkła ze specjalnymi powłokami, któ-

re nie powodują zaparowań przy wchodzeniu do ciepłych po-
mieszczeń (powłoka olefobowa, hydrofobowa i antyrefleks). 
W okresie zimowym polecam też, aby okulary miały brązowe 
szkło i bardziej zabudowaną oprawę, która zredukuje boczne 
odbicia światła słonecznego i wytrzyma np. jazdę na nartach. 
Szkła te zapewniają komfort i pozwalają na korekcję wad wzroku 
w dowolnej formie soczewek lub odpowiednich szkieł. Każdemu 
pacjentowi polecam również zadbać o prawidłowe nawilżenie 
oczu. Oczy narażone są także na podrażnienia od promienio-
wania komputera i sztucznego światła, a to prowadzi do zespo-
łu suchego oka. Warto więc mieć pod ręką krople nawilżające 
– najlepiej bez konserwantów. Ważne też, by chociaż raz w roku 
odwiedzić swojego zaufanego lekarza okulistę, który skontrolu-
je stan naszych oczu.                                                                       ng

w

Oślepieni słońcem. Może i to romantyczne, ale raczej niezdrowe. W rzeczywistości 
promienie UV negatywnie wpływają na naszą skórę i oczy. I to nie tyko latem, ale również 

zimą, kiedy słońce jest silniejsze i odbija się od śniegu. Warto więc wtedy szczególnie 
zadbać o swoje oczy. Jak to zrobić najlepiej - radzi Katarzyna Kordus, optyk i specjalistka 

od refrakcji i soczewek kontaktowych z salonu Optyk Trendy.

chroń oczy zimą
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bEz ALErgii
Uczulenie spowodowane stosowaniem 

kosmetyków może objawiać się w różnoraki 
sposób. Jeśli często alergicznie reagujesz 
na różne substancje, dobierając produkty 

kosmetyczne - obowiązkowo czytaj etykiety. 
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eśli wybierasz kosmetyki naturalne zamiast syntetycz-
nych, już bardzo dużo robisz dla swojego organizmu. 
Zdarza się jednak, że objawy alergiczne występują 
podczas stosowania organicznych kosmetyków.

NATUrA Też (SIę) DrAżNI

Dzieje się tak, ponieważ surowce pochodzenia roślinnego i mi-
nerały są indywidualnie przyswajane przez każdego z nas. – Cza-
sami efekt uboczny może być spowodowany ilością surowca wy-
korzystanego w kosmetyku, czasami predyspozycjami osoby na 
dany naturalny składnik – mówi Justyna Szuszkiewicz, producent 
kosmetyków naturalnych Clochee. Nie jest to nic niezwykłego, po-
nieważ natura nie zawsze nam sprzyja. Istnieje wiele niebezpiecz-
nych dla człowieka substancji. Niektórzy uczuleni są na pyłki, inni na 
powszechne substancje pokarmowe, zdarzają się także uczulenia 
powstające podczas stosowania naturalnych kosmetyków.

W przypadku takiej sytuacji nie ma powodów do większego nie-
pokoju. – Podrażnienia powinny zniknąć dość szybko, ponieważ 
składniki takich kosmetyków nie akumulują się w ciele – mówi dr. n. 
med. Katarzyna Turek - Urasińska. – W przypadku kosmetyków syn-
tetycznych dzieje się odwrotnie, wiele substancji pozostaje w tkan-
ce tłuszczowej i może być większym zagrożeniem – dodaje.

SYNTeTYCZNe ZłO

Często bazą kosmetyków konwencjonalnych są oleje syntetycz-
ne. Pokrywają one skórę nieprzepuszczalnym filtrem, zaburzając 
oddychanie skóry, przez co prowadzą do powstawania zaskór-
ników i zmian trądzikowych. Gromadzą się w węzłach chłonnych, 
wątrobie i nerkach. W kosmetykach stosuje się także syntetyczne 
zapachy, które są odpowiedzialne za większość reakcji alergicz-
nych.Jak radzić sobie z reakcjami alergicznymi i jednocześnie dbać 
o to by stosować zdrowe kosmetyki? – Wybierać produkty w 100 % 
naturalne, ale też obserwować, które z ekologicznych kosmetyków 
nas uczulają. Pomocne w tym będzie analizowanie etykiet – sugeru-
je Justyna Szuszkiewicz.

Jeśli występują zmiany alergiczne warto następnym razem wy-
bierać naturalne produkty. – Najsilniejszymi alergenami są pochod-
ne miodu, czyli wosk, kit pszczeli, propolis, a także rumianek, który 
często znajduje się w szamponach czy kremach także dla dzieci – 
dodaje dr n. med. Katarzyna Turek-Urasińska.                                  imj
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Szkoła Jogi Ałły i Jurka Jaguckich, ul. Ks. Bogusława X 3, 70-440 Szczecin, tel.91/430 78 62

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

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

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

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

R E K L A M A

anie doktorze jak zmieniło się podejście Polaków 
do zabiegów estetycznych w ciągu ostatnich lat? 

Bardzo się zmieniło. Chirurgiczne korygowanie 
wyglądu przestało być ekstrawagancją i dziwactwem 

- zaakceptowaliśmy je. Zabiegi upiększające są coraz bezpieczniej-
sze, a ich efekty - coraz trudniejsze do odróżnienia od naturalnej 
urody. Zmieniają się także pacjenci - dzięki informacjom w mediach 
są bardziej świadomi możliwości i ograniczeń medycyny. 

Jakie są ideały urody? Czy faktycznie chcemy mieć usta jak An-
gelina Jolie, a pupę jak Jenifer Lopez?

Najbardziej podobają się twarze o regularnych rysach, małych 
nosach i dużych oczach. A paradoksalnie duże i w dodatku okrągłe 
oczy mało komu pasują! Cera musi być gładka, a usta pełne. Nos 

musi być prosty, lekko zadarty i wąski, taki „kanon amerykański”. Ale 
muszę stanowczo podkreślić, że stosowanie jakichkolwiek szablo-
nów w chirurgii plastycznej, to nieporozumienie. Twarz musi zacho-
wywać swój charakter i indywidualność. Przypomnijmy sobie jak 
wyglądały ikony urody: Gregory Peck czy Elizabeth Taylor. Wygląd 
to charyzma i osobowość. Kto ocenia nos Barbry Streisand jak śpie-
wa? A robi to genialnie! Popieram decyzję o zmianie kształtu nosa 
w przypadku piosenkarki Kayah, bardzo trudna, dobrze wykonana 
korekta, która złagodziła jej rysy i poprawiła urodę. Natomiast anty-
przykładem jest nos aktorki Jenifer Grey (przyp. red. „Baby” z filmu 
„Dirty Dancing”), która po operacji nosa całkowicie straciła osobo-
wość. Nie ma już tej dziewczyny, która zrobiła zawrotną karierę. To 
niedopuszczalne.

p

Prawie milion Polaków rocznie poddaje się zabiegom upiększającym. Na operacje 
decyduje się 500 tys. osób, drugie tyle korzysta z mniej inwazyjnych zabiegów takich jak 

wypełnianie zmarszczek czy zastrzyki z botoksu. O tym jak wygląd wpływa na nasze 
życie i o cienkiej granicy pomiędzy doskonałością, a przerysowaniem opowiada 

dr n. med. Andrzej Dmytrzak, szef kliniki Aesthetic Med. 

ROZMAWIAŁA: IZABELA MAGIERA - JARZEMBEK

niE przEKroczyć 
grAnic piĘKnA
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POMOC DLA DOROSŁYCH:
 gdy odczuwasz dyskomfort psychiczny
 walczysz z negatywnymi emocjami
 żyjesz w ciągłym stresie
 czujesz się samotnie
 zmagasz się z uciążliwymi nawykami
 tracisz wiarę we własne siły
 przeżywasz kryzys w związku

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

Dobry wygląd to atut. Czy jednak w pogoni za fizyczną atrakcyj-
nością nie zatracamy się? 

Dążenie do ideału cielesnego piękna wcale nie musi wynikać 
z narcyzmu czy próżności. Piękne ciało to więcej szans na awans, 
lepszą pracę, związek z partnerem o silniejszej pozycji zawodowej 
i większym prestiżu. Ładne kobiety i przystojni mężczyźni są bar-
dziej pociągający seksualnie, kojarzeni z sukcesem, przypisuje się 
im wyższą inteligencję i kompetencje. 

Czyli pięknym żyje się lepiej?
Na pewno łatwiej. Pięknym i młodym. Żyjemy w takich czasach, 

w których starość jest „niemodna” i od dawna nie dotyczy to tylko 
kobiet. Dobry wygląd potrzebny jest także w pracy. Łatwiej przeko-
nywać do siebie i swoich pomysłów rozsiewając wokół aurę suk-
cesu, młodości i witalności. Od wieków powszechne jest przeko-
nanie, że to, co piękne, jest dobre. Nie dziwi więc, że urodę chcą 
poprawiać nie tylko aktorzy, piosenkarki, czy modelki, ale też zwykli 
ludzie.

Jakie są ulubione zabiegi chirurgii plastycznej Polaków? 
Panie najczęściej poddają się zabiegom powiększania piersi, ust, 

liftingu twarzy lub podbródka oraz usunięcia nadmiaru tłuszczu 
z brzucha, ud. Mężczyźni najczęściej przeszczepiają sobie włosy, 
korygują nosy, odsysają tłuszcz z brzucha bądź usuwają nadmiar 
tłuszczu z okolic gruczołów piersiowych. Co ciekawe, panowie sta-
nowią już jedną piątą pacjentów klinik chirurgii estetycznej. 

Kiedy Pan odmawia wykonania zabiegu?
Kiedy wiem, że oczekiwania pacjenta są nierealne. Nigdy nie 

przeprowadzę operacji, która w jakikolwiek sposób może zagrozić 
zdrowiu pacjenta. Obecnie panuje moda na przeszczepy tłuszczu. 
Jednak musimy mieć świadomość tego, że to jest bardzo skompli-
kowany zabieg. I ważna sprawa, ten kto twierdzi, że można prze-
szczepiać tłuszcz pacjentkom po mastektomii popełnia kardynalny 
błąd. Przeczep tłuszczu po chorobie nowotworowej może spowo-
dować nawrót choroby!

Kiedy przekraczamy granicę w dążeniu do perfekcji, a zaczyna 
się przerysowanie?

Powinniśmy pamiętać, że chirurgia plastyczna i medycyna este-
tyczna powinny być pomocne w zatrzymaniu procesu starzenia, ale 
z naturalnym efektem. To lekarze powinni dbać o zachowanie ka-
nonów piękna, często jednak ulegają pacjentom i efekty zabiegów 
powodują nienaturalny czy wręcz karykaturalny wygląd. 

Jednak wystarczy włączyć telewizor na dowolnym programie, 
zobaczymy twarze – maski i nienaturalne usta popularnych pre-
zenterów. Czyli nie wszyscy lekarze przestrzegają zasad…

To już kwestia etyki lekarskiej i nie ukrywam, że jest to spory pro-
blem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Osobna kwestia to pacjen-
ci, którzy zaczęli przychodzić do chirurga niczym do hipermarketu. 
Płacą, zamawiają i wymagają. W dodatku żądają natychmiastowych 
efektów, a na przykład nos po korekcie dochodzi do ostateczne-
go kształtu nawet do 18 miesięcy. Zdarzają się też pacjenci, któ-
rzy uważają, że operacja będzie lekiem na ich problemy życiowe. 
Takich wysyłam najpierw do psychologa, bo często problem tkwi 
w głowie. My, chirurdzy musimy zadać sobie pytanie czy jesteśmy 
biznesmenami, czy też lekarzami, którzy mają na względzie dobro 
pacjenta. Można sobie tłumaczyć: „Jak odmówię ja, to i tak zrobi 
ktoś inny”. Ale ma się to nijak do zasad, którymi powinien kierować 
się lekarz. Dlatego często widzimy zbyt obfite piersi, przerysowane 
usta i twarze - maski. Trzeba z tym walczyć. Bo nie o taki ideał pięk-
na chodzi. Pięknym żyje się lepiej, owszem, ale wszystko z umiarem 
i rozsądkiem! To moja kardynalna zasada.

Dziękuję za rozmowę.

R E K L A M A
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Dr n. med. Andrzej Dmytrzak
specjalista chirurgii plastycznej, zajmujący się tą dziedziną po-
nad 20 lat, właściciel kliniki Aesthetic Med. Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej 
i Estetycznej, Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycz-
nej, Światowego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ISAPS), 
Światowego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej (IPRAS), 
Europejskiej Akademii Estetycznej, Europejskiej Szkoły Onko-
logii. Wiedzę zawodową poszerza uczestnicząc w światowych 
sympozjach organizowanych dla chirurgów plastyków, m.in. 
we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Brazylii.
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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.

etix C to idealny zabieg dla tych pań, które zwy-
czajnie nie mają czasu na długie wizyty w salonach 
urody. Odmładza, głęboko stymuluje i regeneruje 
skórę i co ważne – trwa niespełna pół godziny.

– To intensywny zabieg anti – aging oparty na takich składnikach, 
jak: retinol, witamina C i antyoksydanty w wysokim stężeniu – wy-
mienia Małgorzata Kuśmirek – Makuch z gabinetu La Fiori. – Jego 
największą zaletą, oprócz samego działania, jest to, że w bardzo 
szybkim czasie uzyskujemy upragnione efekty. W tym przypadku – 
odmłodzonej i odświeżonej skóry.

Retinol czyli czysta witamina A bierze udział we wzroście i formo-
waniu się komórek. To dzięki niej skóra ma odpowiednie nawilżenie. 
Witamina C znowu przyspiesza gojenie ran i neutralizuje szkodliwy 
wpływ wolnych rodników. Natomiast antyoksydanty to samo dobro 
– neutralizują wolne rodniki, chronią nasz organizm przed ryzykiem 
zachorowania na nowotwory, cukrzyce, choroby układu krążenia 
oraz podnoszą odporność organizmu na zakażenia i infekcje. 

– Najlepsze efekty przynosi seria kilku zabiegów wykonanych 
w odstępach 21 do 28 dni – tłumaczy Małgorzata Kuśmirek – Ma-
kuch. – Oczyszczamy i  odtłuszczamy skórę, potem rozprowadza-
my na niej zawartość ampułki z  witaminą C i antyoksydantami. 
Po wmasowaniu tego serum, nakładana jest maska z retinol, któ-
ra musi pozostać na skórze przez kilka godzin. Po tym czasie, już 
w domu, zmywamy ją czystą wodą. Jedyne, na co musimy być 
przygotowani to fakt, że po dwóch dniach nasza skóra zacznie się 
łuszczyć. Nie trwa to jednak długo, a efekt końcowy jest naprawdę 
dobry.

Retix C mogą stosować także osoby młode, mające problemy 
z przesuszoną skórą, przebarwieniami czy zaskórnikami. Zabieg ten 
możemy też połączyć z  pilingiem migdałowym Mandel Peel 50%. 
Otrzymamy wtedy jeszcze mocniejszy efekt wygładzania i odmło-
dzenia skóry. Co ciekawe, to także świetny sposób na rozstępy. Sto-
sując go z pilingiem, rollerami czy mezoterapią uzyskamy szybkie 
i wyraźne rezultaty.                                                                                   ad
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Życie w biegu, brak czasu. Kto z nas tego nie zna? Praca, dom, rodzina. I jeszcze trzeba 
o siebie zadbać, a wizyta w gabinecie kosmetycznym to kolejne półtorej godziny. 

Okazuje się, że niekoniecznie, że bardzo szybko możemy być znowu piękne i młode.

EKSprESowE odmłAdzAniE
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Co mają ze sobą wspólnego szampan 
i medycyna estetyczna? Dwutlenek węgla. 
Gaz ten stosowany jest do produkowania 

bąbelków w słynnym napoju oraz jako 
panaceum na zmarszczki i cellulit.
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o istotne zabieg z wykorzystaniem CO2, czyli 
karboksyterapia dostępny jest już w Szczecinie. 
Można z niego skorzystać m.in. w Lady Fitness& 
Beauty Mazowiecka 13.

- Karboksyterapia, to obecnie najskuteczniejsza metoda redu-
kująca cellulit i rozstępy - wyjaśnia Małgorzata Figurska z Lady Fit-
ness& Beauty Mazowiecka 13. - Usprawnia krążenie, niszczy złogi 
tłuszczowe, opóźnia procesy starzenia, a także niweluje stare blizny, 
rozstępy, zasinienia i opuchnięcia oczu.

Dwutlenek w medycynie wykorzystywany jest od kilkudziesięciu 
lat. Lekarze leczą nim m.in., miażdżycę oraz cukrzycowe owrzodze-
nia. Okazało się bowiem, że gaz ten podawany pod skórę poprawia 
również jej stan i wygląd. I tak karboksyterapia trafiła do medycyny 
estetycznej. Aktualnie CO2 podany w odpowiednich dawkach ma 
za zadanie opóźnić proces starzenia się skóry. Stosowany jest także 
przy cellulicie, rozstępach, łuszczycy czy nadmiarze tkanki tłuszczo-
wej.

Obecny w naszym organizmie dwutlenek węgla reguluje prze-
pływ krwi. To dzięki niemu rozszerzają się naczynia krwionośne. Po-
dany pod skórę przyspiesza przepływ krwi, stymuluje skórę do pro-
dukcji nowego kolagenu. Aplikowany jest bez znieczulenia, dzięki 
specjalnej aparaturze i przy pomocy cienkiej igły. Szybko rozchodzi 
się w tkankach. Na skórze widać wówczas uwypuklenia i cienkie li-
nie. Szybko znikają, ale po zabiegu mogą pozostać zaczerwienienia 
i lekkie spuchnięcie. Redukcja zmarszczek pod oczami przy po-
mocy CO2 to zaledwie kilka minut, leczenie rozstępów na udach 
potrwa pół godziny. Aby zabieg przyniósł oczekiwany efekt należy 
wykonywać go w seriach. 

Karboksyterapia została wykonana po raz pierwszy w Brazylii 9 lat 
temu. Stała się popularna i przede wszystkim skuteczna na tyle, że 
jest również polecana przez europejskich lekarzy.                          imj
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statnio dużo się słyszy o leczeniu laserowym odmła-
dzaniu pochwy, leczeniu wysiłkowego nietrzymania 
moczu. Czy w Medicusie jest możliwość wykonania 
takiego zabiegu?

Problem wysiłkowego nietrzymania moczu dotyczy wielu kobiet 
w każdym wieku i może mieć różne stopnie nasilenia. Medicus po-
siada laser, którym wykonujemy nieoperacyjne zabiegi wysiłkowego 
nietrzymania moczu, jak również laserowe obkurczanie pochwy.

Na czym te zabiegi polegają?
Dzięki wiązce laserowej pobudzana jest neokolagenoza w spo-

sób bezpieczny i bezkrwawy, co powoduje zwiększenie napięcia 
przedniej ściany pochwy w wysiłkowym nietrzymaniu moczu i po-
średnio zmniejsza kąt nachylenia cewki moczowej, przywracając 
prawidłowe jej funkcjonowanie.

Czy zaraz po zabiegu odczuwa się różnicę?
Uzyskanie kontroli nad czynnościami fizjologicznymi następuje 

stopniowo, a pierwsze efekty zauważalne są po miesiącu od zabie-
gu.

Ten zabieg jest bezpieczny, bezkrwawy i zastępuje tradycyjne 
metody chirurgiczne oparte na wszywaniu taśm i siatek.

A czy zabieg ten boli?
Pacjentka podczas zabiegu nie odczuwa żadnego dyskomfortu 

oprócz tego, że musi w pozycji ginekologicznej leżeć ok. 30-45 min. 
Zabiegi wykonują lekarze mający certyfikaty BTL laserowe leczenie 
nietrzymania moczu oraz ujędrniania pochwy 

Jakie wcześniej trzeba wykonać badania?
Najpierw lekarz ginekolog przeprowadza wywiad, wykonuje ba-

danie ginekologiczne i na podstawie tego kwalifikuje pacjentkę do 
zabiegu. Pacjentka powinna mieć aktualną cytologię, aktualne USG 
ginekologiczne, musi być po miesiączce. Drogi moczowe i rodne 
nie mogą przechodzić infekcji.

A na czym polega zabieg uelastycznienia pochwy?
Wykorzystuje się tu wiązkę laserową w sposób subtelny, bez-

pieczny i bezkrwawy. Pacjentka odzyskuje napięcie i obkurczenie 
pochwy, poprzez stymulacje wiązką laserową kolagenu w ścianach 
pochwy. Doznania w trakcie stosunku ulęgają poprawie, polepsza 
się jakość i komfort życia. Zabieg ten równocześnie może zapobie-
gać wysiłkowemu nietrzymaniu moczu.

Czy są zalecenia, które trzeba przestrzegać po zabiegu?
Przez tydzień po zabiegu prosimy o nie uczęszczanie na fitness, 

basen, nie dźwiganie ciężkich przedmiotów. Możliwe jest wystąpie-
nie przesięku surowiczego, z tego powodu zaleca się stosowanie 
podpasek do momentu, aż przesięk ustąpi.

A seks?
Po dwóch tygodniach po zabiegu jest nawet zalecany!
Jak często później pacjentki muszą się zgłaszać na kontrolę?
Po miesiącu, a następnie po 6 miesiacach od zabiegu.
Przypomnijmy naszym Paniom, jak często powinny odwiedzać 

ginekologa?
Kobiety powinny się kontrolować przynajmniej raz w roku. Warto 

wtedy zrobić cytologię, badanie ginekologiczne, badanie ultraso-
nograficzne narządu rodnego oraz mammografię.

Wracając do ginekologii, od jakiego wieku mogą przychodzić 
do Państwa kobiety?

W naszej Spółdzielni mamy lekarzy ginekologów, którzy zajmują 
się także ginekologią dziecięca i dziewczęcą.

Dziękuję za rozmowę 
Ja również dziękuje i zapraszam serdecznie na wizyty do Medicu-

sa jak również na wspomniane wcześniej zabiegi.

S.P.L.S. MEDICUS, Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1
Tel. 91 434 73 06, 91 433 35 68, www.medicus.szczecin.pl
Czynne pon.-pt. 7, 30 do 19, 00; soboty 8, 30 do 13,00

Mimowolny wyciek moczu w trakcie śmiechu, kichania czy wysiłku fizycznego 
- to wstydliwy problem dla niemal trzech milionów Polaków, wśród których 

zdecydowaną większość stanowią kobiety. tymczasem osłabiony mechanizm 
zamknięcia cewki moczowej można skutecznie wzmocnić 

- wystarczy zdecydować się na laserowy zabieg.
Rozmowa z dr agnieszką nowak specjalistą z ginekologii i położnictwa.

WIęCEJ aNI kroPLI
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 lek. med. Agnieszka Nowak

dr n.med. Kazimierz Kowalski
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mysłowa Marilyn, słodka Audrey, zadziorna Liz i go-
rąca Sophia. Wielkie gwiazdy kina, kobiety – symbo-
le nie do podrobienia, niezastąpione. Są wieczną 
inspiracją dla wielu artystów. Pierwszy je spopulary-

zował jeden z ojców pop – artu Andy Warhol. Dla nas w graficzny 
obraz ubrała je Iwona Drążkiewicz.

– Każda z nich jest ikoną, każda jest ponadczasowa – o swoim 
wyborze mówi autorka. – Szczególnie Marilyn Monroe, którą uwiel-
biam i za każdym razem odkrywam na nowo. To wdzięczny temat 

dla artysty. Portrety aktorek są wykonane techniką mieszaną, mają 
w sobie coś pop - artowego klimatu.

– Za podstawowy materiał służy mi fotografia, dopiero później 
zaczynam bawić się kolorami – wyjaśnia graficzka. – Gotowe prace 
drukuję na diboncie, szlachetnym materiale, który daje szczególnie 
wyrafinowany efekt obrazu. 

Seks bomba, dziewczyna z sąsiedztwa, femme fatale i dama 
z temperamentem. Przed wami bohaterki styczniowego edyto-
rialu.                                                                                                    ad
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wiĘcEj w E-wydAniU nA
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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Dzianinowe sukienki na co dzień i na wielkie wyjście. Bardzo kobiece, dopasowane  i ponadczasowe  kroje. Nowa kolekcja Yuliyi Babich 
nie pozostawia wątpliwości, że ta pochodząca z Ukrainy projektantka wie jak połączyć prostotę z elegancją. Nowa kolekcja to także nowe 

inspiracje - siedemnastowieczne malarstwo holenderskie i wschodnioeuropejska kultura. Zima wg Babich jest w tym roku niezwykła.

Yuliya Babich 
Fall Winter 

2013/ 2014
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wiĘcEj w E-wydAniU nA
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Zdjęcia & stylizacja: Magda Lipiejko
Włosy: Beata Sarna

Scenografia: Barbara&Ewa
Asystentka: Aleksandra Teresińska

Buty: Kazar
Modelka: Paula  MLstudio



Dariusz Baranik jest dziennikarzem i prezen-
terem TVP Szczecin. W wolnej chwili prowa-
dzi aktywny tryb życia – pływa i uprawia ko-
larstwo. Jest miłośnikiem polskiej fantastyki, 
filmów Ridleya Scotta i Quentina Tarantino. 
Uważa, że prawdziwy facet powinien być za-
dbany. W modzie ceni sobie wygodę i spor-
towy look, jednak praca w telewizji wymaga 
od niego eleganckiego i klasycznego.

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

Arek Prajs, projektant mody męskiej
Pan Dariusz jest znany ze swojej elegancji. 
Świetnie skrojony garnitur z bardzo dobre-
go gatunkowo materiału w niebieskim ko-
lorze podkreśla kolor oczu modela. Do tego 
nieskazitelnie biała koszula, eleganckie buty 
i klasyczny zegarek. Tak wygląda zadbany 
mężczyzna z klasą. Nawet w sportowej sty-
lizacji pan Darek nie traci czaru. Pikowana, 
popielata kurtka, granatowa bluza i koszula 
w niebieską kratkę, która delikatnie rozjaśnia 
całość. Cięższe buty i sportowy zegarek do-
dają całości charakteru.



Iwona Drążkiewicz jest fotografem, grafikiem, doradcą personalnym 
i PR-owcem. Prowadzi własną galerię ID Galleria i zajmuje się ob-
sługą marketingową firm w zakresie projektowania graficznego ele-
mentów identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych. Jej 
pasje poza sztuką to pływanie oraz kolarstwo szosowe. W modzie 
śledzi trendy na bieżąco jednak nie ma ulubionego projektanta, któ-
rego styl by ją inspirował. Obserwuje, podgląda i wybiera to, co jej 
się podoba i w czym czuje się wygodnie.

Kasia hubińska, projektantka mody 
damskiej 
Widać artystyczną duszę pani Iwo-
ny... Potrafi ubrać się zarówno spor-
towo jak i elegancko nie tracąc za-
wadiackiego stylu chłopczycy. Do 
jeansowych, poszarpanych spodni, 
płaskich lakierowanych botków za-
kłada wisiory i korale oraz etolę, któ-
re dodają jej kobiecości. Do tiulowej 
spódnicy nosi koszulki z nadrukiem 
grafiki własnego pomysłu. Solidny 
zegarek i różowa bransoletka świet-
nie ożywiają całość. Pomysłowość 
i niepowtarzalność. Warto podpa-
trywać panią Iwonę.

Kolację dla naszych bohaterów 
ufundowała restauracja Willa West-Ende
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ficjalne rozpoczęcie następuje w dniu Trzech 
Króli, czyli 6 stycznia, jednak wiele osób 
karnawałowe szaleństwa rozpoczyna już 
w Nowy Rok. Koniec karnawału jest o wiele 
bardziej jednoznaczny i wypada w Środę 
Popielcową, po której dla łakomczuchów 

następuje najtrudniejszy okres w roku - post.
Jest kilka miejsc na świecie, które w okresie karnawału odwie-

dzić należy, a nawet trzeba. Oczywiście te najsłynniejsze to Rio De 
Janeiro, Wenecja, Nowy Orlean i londyński Notting Hill...no, może 
ten ostatni zostawmy dziś, bo odbywa się zazwyczaj w sierpniu, 
wiec mamy jeszcze sporo czasu. W Brazylii króluje samba, w Wene-
cji wymyślne maski i stroje, w Nowym Orleanie słodkie ciasteczka. 
Dla mnie, który lubi tłusto i niezdrowo, najciekawszy jest karnawał 
w Nadrenii i Westfalii. Nie dosyć, że zaczyna się już w listopadzie, 
to jeszcze cała zabawa polega nade wszystko na jedzeniu i piciu. 
O ilości zjedzonej golonki i rozmaitych wurstów, oraz hektolitrach 
piwa, które w tym przypadku nieodzowne, rozpisywać się nie będę. 
Bo tylko zwierz się we mnie rozbudzi. O ile nasi zachodni sąsiedzi 
poczucie humoru mają przyciężkawe, to w karnawale zwanym tam 
Fastnachtem, wspinają się na wyżyny swoich możliwości. Nieustan-
ne fety i kabarety, biesiady i balety. Niemieckie szaleństwa karnawa-
łowe osiągają apogeum w dniu, kiedy to kobiety wpadają do urzę-
dów miejskich i obcinają pracującym tam mężczyznom.... krawaty! 
Tak, u nas ta moda nie przyjęłaby się z powodów bezpieczeństwa, 
a w zasadzie niebezpieczeństwa, w jakim mogłyby się znaleźć zu-
pełnie inne części rodzimych urzędników.

Cóż więc w kraju nad Wisłą? Jak bawimy się w karnawale w Pol-
sce? Ano, ostatnio trochę nijak. Bale rozmaitych formatów nie cie-
szą się już takim powodzeniem jak u schyłku poprzedniego stule-
cia, a jeśli mają w programie akcję charytatywną, to wiadomo, że 
przyjdą wyłącznie ci, którym odmówić nie wypada. Czyżby jakość 
karnawałowych balów nasiąknęła jakością balujących na nich elit? 
Trochę tłoczniej bywa na parkietach klubowych, może odrobinę 
częściej organizujemy prywatki. Ale ogólnie szału nie ma i niczego 
nie urywa.

Moim wciąż niespełnionym marzeniem karnawałowym jest miej-
ski jarmark z bezlikiem stoisk zapraszających Gości apetycznym 
aromatem zimowych przysmaków, z parującym grzanym winem 
z korzeniami, wreszcie z deskami, na które można porwać swoją 
drugą połowę i za symboliczną opłatą powirować w tańcu przy jed-
nym z wielu znakomitych szczecińskich zespołów...  Przymknijcie na 
chwilę oczy....oto rumiany pan w nieskazitelnie białym kucharskim 
kubraczku nakłada na świeżą (!) kromkę razowego chleba dymiącą 
porcję nieoszukanego, bigosu z wyraźnymi kawałkami mięs rozma-
itych i śliweczką wędzoną. A tuż obok przechodzi elegancka para 
uśmiechniętych szczecinian zajadając się chrupiącą bułką obficie 
obłożoną śledziem z cebulką...” Flaki, gorące flaki!” słychać wołanie 
z estetycznej budki zgrabnie wkomponowanej w ryzykowną archi-
tekturę pustej zazwyczaj szczecińskiej Starówki. Palce mrozi kieli-
szeczek wódki, którą zapijam błogi smak sera oferowanego przez 
licznych, zachodniopomorskich producentów…

Że sen? Że majaczę zbyt obżarty przy świąteczno - noworocznym 
stole? Skądże, wystarczy przejechać zachodnią granicę, by w licz-
nych post enerdowskich miasteczkach i siołach podobne widoki 
zobaczyć. Można. I wcale nie musi być tak jak na Wałach Chrobrego 
podczas „Dni Morza”.

Moje postanowienie na Nowy Rok brzmi następująco: Marzyć 
- nie narzekać!  W tym naszym polskim bigosie znajdować to, co 
dobre i piękne. Dbać o to, co dbałości warte: o tradycję, kulturę 
i pamięć. Nie dać się temu, co ściąga w dół. W końcu to od nas 
zależy, czy przyzwolimy na wypieranie dobrych obyczajów i tych 
w życiu i tych przy stole. I jeszcze jedno postanowienie, tak wy-
czekiwane przez Szanownych Czytelników: nie moralizować, nie 
pouczać i nie mędrkować… w końcu każdy swój rozum i kubki 
smakowe posiada! 

A na ten rok odkrywania nowych smaków życzę i wytrwałości 
w kulinarnych poszukiwaniach. Biesiad wśród Przyjaciół i stołów 
uginających się pod pysznościami. Toastów zdrowych i pogodnych 
poranków po całonocnych ucztach… oraz szklanki mineralnej tuż 
koło łóżka.

Szymon Kaczmarek

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

o

Karnawałowy 
bigos polski



tyczeń, to okres podsumowań. Wracając na łamy 
„Prestiżu” po przerwie spowodowanej pracą nad 
kolejnymi książkami i całą masą spotkań autorskich, 
postanowiłem skupić się na książkach muzycznych, 

których istny wysyp przyniósł nam mijający 2013. Oczywiście po-
dejrzewam, że ogromna w tym zasługa sukcesu książek Marioli 
Pryzwan o Annie German („Tańcząca Eurydyka”, „Anna German 
o sobie”) spotęgowanej jeszcze dodatkowo emisją serialu o pio-
senkarce. Sukces książek o „Słowiku Neapolu” jak nazywano Ger-
man, ujawnił ogromną potrzebę polskiego odbiory na tego typu 
publikacje. Stąd niebawem na rynku ukazały się książki o współza-
łożycielu Czerwonych Gitar i Trzech Koron – Krzysztofie Klenczonie 
i „Niemen o sobie”, autorstwa Dariusza Michalskiego, czy „Epita-
fium na śmierć rock’n’rolla” Franciszka Walickiego, albo „Wróć do 
Sorrento?” wspomnianej już Anny German, będącym dziennikiem 
jej włoskiej kariery, zakończonej tragicznym wypadkiem.

Bardzo dobrze na tym tle prezentuje się Szczecin. Ta kolebka 
polskiego bigbitu (Festiwal Młodych Talentów), ma także się czym 
chwalić w dziedzinie literackiego upamiętniania czasów, kiedy na 
koncertach „fruwały marynary”, a władza ludowa nie bardzo wie-
działa jak zaradzić szerzącej się w muzyce pladze, jaką dotknęła 
polska młodzież na „ostre brzmienie”.

Wojtek Rapa, na co dzień gitarzysta reaktywowanego zespołu 
Czerwono - Czarni przygotował książkę będącą kompendium wie-
dzy o szczecińskim bigbicie. „Mocne uderzenie po szczecińsku” 
wydane nakładem SAA, to znakomity wstęp do kolejnych książek, 
które pojawiły się na rynku o rodzimych (szczecińskich) gwiazdach. 
To także ogromna wiedza dla każdego, kto dopiero zaczyna pozna-
wać polską muzykę lat sześćdziesiątych. W książce Rapy nie mo-
gło zabraknąć paru słów o Filipinkach i Helenie Majdaniec. Temat 
jednak był na tyle bogaty, że w listopadzie ubiegłego roku Mar-
cin Szczygielski w książce - albumie „Filipinki - to my” także opisał 
barwne dzieje pierwszego w Polsce girlsbandu. Książka ubrana 
w prawie pół tysiąca zdjęć uzupełnia wiedzę, której na ogół zwykły 
– nawet wielki fan zespołu Filipinki – nie znał. Zwieńczeniem roku 
2013, jeśli chodzi o szczecińską literaturę muzyczną, było wydanie 
książki o Helenie Majdaniec, królowej twista. Książka „Helena Maj-
daniec. Jutro będzie dobry dzień” autorstwa piszącego te słowa, 
znów (widzę to po sprzedaży jak i zaproszeniach na spotkania au-
torskie), przywróciła zapomnianą artystkę publiczności.

Wiem także, że rok 2014 także będzie obfitował w biografie mu-
zyczne. Szykuje się między innymi kolejna książka o Czesławie Nie-
menie, wspomnienia o Karin Stanek autorstwa jej wieloletniej me-
nedżerki Anny Kryszkiewicz, książka o legendzie polskiej piosenki 
lat siedemdziesiątych – Annie Jantar, autorstwa Marioli Pryzwan 
i foto - album o Helenie Majdaniec.

Nic, tylko czytać i tym samym poznawać polskie gwiazdy. Bo 
szczerze mówiąc, mimo że znamy ich piosenki, to niewiele wiemy 
o ich, często pogmatwanym i tragicznym, życiu prywatnym. 

W KTÓRYM ROKU ZMARŁA HELENA MAJDANIEC?

NAGRODY:

DWIe PłYTY ” PIOSeNKI FrANCUSKIe” heLeNY MAJDANIeC

KSIążKI:  „MOCNe UDerZeNIe PO SZCZeCIńSKU”  

OrAZ „JUTrO BęDZIe DOBrY DZIeń. heLeNA MAJDANIeC”

Odpowiedzi prosimy przesyłać na:
redakcja@eprestiz.pl

roK 2013 pod znAKiEm bigbiTU

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

D

logobook

Konkursy, konkursy

początkiem roku klub 13 Muz ogłasza dwa konkursy dla 
wszystkich poszukujących artystów, będące przepustką na 

dwa ważne festiwale. Wiosną odbędzie się już szósta edycja digital 
i imprezy poświęconej sztuce cyfrowej. Do konkursu zakwalifiko-
wane zostaną prace odnoszące się do cyfrowej kreacji, produkcji, 
postprodukcji i dystrybucji dzieł. Konkurs skierowany jest przede 
wszystkim do twórców zainteresowanych wykorzystaniem w swojej 
działalności mediów cyfrowych jako podstawowych narzędzi two-
rzenia. Całkowita pula nagród to 5 tysięcy złotych. Zgłoszenia przyj-
mowane są do 14 lutego 2014 roku na adres k.palka@13muz.eu. 
Drugi konkurs dotyczy festiwalu inSPIRACJE, któremu w przyszłym 
roku przyświecać będzie hasło „Xtreme”. Nawiązuje ono do czasów, 
w których żyjemy. Cały czas potrzebujemy nowych bodźców, ciągle 
przekraczamy granice, aby jeszcze dobitniej określić naszą wyjąt-
kowość. Proponowane prace powinny nawiązywać do tej tematyki. 
Mogą reprezentować różne strategie artystyczne oraz różne media. 
Całkowita pula nagród to 20 tysięcy złotych. Zgłoszenia przyjmowa-
ne są do 2 lutego 2014 roku na adres k.palka@13muz.eu.            ad

z wie wyborne komedie Miro Gavrana – „Mąż mojej żony” 
i „Wszystko o mężczyznach” zostaną pokazane publiczności 

Teatru Polskiego w ramach Sceny Poniedziałek, która w tym roku 
połączyła siły z magazynem Prestiż. „Mąż mojej żony” (20 stycznia, 
godz.20.30) to trzymająca w napięciu i zabawna do łez, historia 
pewnego specyficznego trójkąta. „Wszystko o mężczyznach” (27 
stycznia, godz. 20.30) to nic innego jak zbiorowy portret współcze-
snych panów, przedstawiony w bardzo krzywym zwierciadle, ale 
z czułością. Czytelnicy Prestiżu po spektaklach będą mieli okazję 
spotkać się aktorami i przy kieliszku wina porozmawiać, również nie-
oficjalnie, nie tylko o teatrze. Scena Poniedziałek nawiązuje to starej 
szczecińskiej tradycji, kiedy grupy teatralne grały, poza głównymi 
instytucjami, w poniedziałek, czyli dzień wolny od pracy dla akto-
rów. W ten dzień przygotowywane są małoobsadowe przedstawie-
nia poruszające problemy współczesnego człowieka, a szczególnie 
– tożsamości oraz kondycji kobiety i mężczyzny. Najlepiej ze sporą 
dawką humoru.                                                                                         ad

Teatr Polski, 20 i 27 stycznia, godz.20.30
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Pokusa subtelnej samotności

eatr KANA wraz z przyjaciółmi z czeskiego Teatru Krepsko za-
praszają widzów do tajemniczego hotelu, oferującego „unikal-

ny widok na morze straconych nadziei, minionych miłości i radości”. 
Pozbawiony słów spektakl, z rewelacyjną muzyką Mayami Alberta, 
jest zbiorem teatralnych etiud. Dzięki pomysłowej i funkcjonalnej 
scenografii – przesuwane parawany – niczym w telewizyjnym „Wiel-
kim Bracie” podglądamy bohaterów w ich hotelowych pokojach, 
ale nie ma co liczyć na pikantne szczegóły, bo bohaterom towarzy-
szy jedynie mało widowiskowa samotność. Subtelność czy wysubli-
mowanie, są atutami spektaklu, nie tylko w treści. Na pierwszy plan 
wysuwa się także pokusa, a dokładnie fakt, że artyści jej nie ulegli, 
a mogli! Konstrukcja spektaklu – fabularna i formalna – prowokuje 
do wykorzystania teatralnych fajerwerków i widowiskowych technik. 
Jednak doza humoru, aktorskich tricków, choreografia, tempo, at-
mosfera albo temperatura spektaklu wydają się być stonowaną wy-
padkową oczekiwań statystycznych widzów (nieustanne wooooow!) 
i wypływających z fabuły emocji. Subtelne, wyraziste, wciągające. 
Po obejrzeniu spektaklu każdy pragnie jednego: przytulić się do 
kogoś!                                                                                                     nath

Teatr Kana, „hotel Misery deLuxe”, reż. Linnea happonen
Kolejne spektakle w marcu 2014 r.

t

logobook

Jak ojciec z synami

odzina to rzecz święta. Waglewscy wiedzą to najlepiej. Po 
pięciu latach od wydania znakomitego „Męskiego grania” 

Wojciech Waglewski wraz z synami Fiszem i Emade powrócili 
z nową płytą zatytułowaną „Matka, Syn, Bóg”. Nowe wydawnic-
two to kilkanaście utworów osadzonych w surowym i gitarowym 
brzmieniu z jak zwykle świetnymi tekstami autorstwa Bartka Wa-
glewskiego czyli Fisza. „Tym razem jest to płyta wymyślona wspól-
nie, zespołowo ponieważ od czasu poprzedniego albumu będą-
cego jednorazowym projektem, powstał zespół Waglewski, Fisz, 
Emade. W związku z tym większa dojrzałość i większa spójność 
materiału. Po ukończeniu i przesłuchaniu całości, nie mogliśmy 
oprzeć się wrażeniu, że to najbardziej osobisty, najgłębszy i jed-
nocześnie najprawdziwszy materiał biorąc pod uwagę wszystko 
to, czego dokonaliśmy do tej pory. ”Tak o nowej płycie mówi Woj-
ciech Waglewski. Waglewscy po raz kolejny udowodnili klasę. 
„Matka, Syn, Bóg” to kompletna, dojrzała muzycznie i bardzo oso-
bista podróż ojca i jego dwóch synów.                                              ad

hala Opery, 29 stycznia, godz.19
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ul. Jagiellońska 37/1, Szczecin, www.pracowniapsychoedukacji.pl

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

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

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

Pomożemy Wam to zmienić!
Profesjonalna kadra doświadczonych terapeutów i psychologów zaprasza

Fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Fo
t.

 To
m

as
z 

D
ub

ie
l

Majdaniec jeszcze raz

J

Muzyczna pstrokacizna

azywa się Gaba Kulka. Jest córką wybitnego skrzypka Kon-
stantego Andrzeja Kulki. Z wykształcenia jest architektem 

wnętrz, gra na pianinie, pisze teksty i śpiewa. Muzycznie oscyluje 
gdzieś pomiędzy jazzem, ambitnym popem i kabaretem. Trudna 
do zaszufladkowania, bardzo utalentowana. Porównywana przez 
muzycznych krytyków do Tori Amos i … Bruce’a Dickinsona z Iron 
Maiden. O swoich piosenkach wyraża się następująco: „Tyle w tym 
pstrokacizny, bo trudno skupić się na jednym, kiedy tyle fajnych 
rzeczy dookoła”. W 2009 roku dostała Fryderyka dla najlepszej 
wokalistki i postawiła go w łazience. „Łazienka jest bardzo dobrym 
miejscem. Kiedy biorę kąpiel, patrzę na Domestos i Fryderyka i jest 
fajnie” – mówi. Nowa płyta Kulki „Wersje” to podsumowanie czterech 
lat pracy. Jest to zarówno spojrzenie na dotychczasowe osiągnię-
cia, jak i wyznacznik nowego muzycznego kierunku na przyszłość. 
To też album niekonwencjonalny pod względem produkcji: mate-
riał zarejestrowany na żywo, o charakterze studyjnej płyty, wyraźnie 
odcina się od konwencji „nagrania z koncertu”. Całość zmiksował 
i wyprodukował z Gabą Marcin Bors, znany ze współpracy z Nosow-
ską i zespołem Hey.                                                                                 ad

Filharmonia 23 stycznia, godz.19

N uż 14 stycznia o godzinie 17.00 zapraszamy do Książnicy 
Pomorskiej w Szczecinie, gdzie w sali Stefana Flukowskie-

go odbędzie się promocja książki szczecińskiego pisarza Rafała 
Podrazy pt. „Helena Majdaniec. Jutro będzie dobry dzień”. Książka 
o piosenkarce i płyta dotąd niepublikowanym w Polsce jej fran-
cuskimi piosenkami, która ukazała się pod koniec listopada 2013 
roku, okazała się strzałem w dziesiątkę. Świadczą o tym liczne 
spotkania autora w Polsce jak i w samym Szczecinie, gdzie licznie 
zgromadzonym opowiada o niekoniecznie wesołym życiu piosen-
karki. Podczas spotkania z Rafałem Podrazą, które poprowadzi Ce-
cylia Judek – sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej wysłuchamy 
także fragmentów książki, które przeczyta Stanisław Heropolitań-
ski. Ponadto będzie także można spotkać się przyjaciółkami i naj-
bliższymi królowej twista, jak nazywano Helenę Majdaniec. Całe 
spotkanie, ubrane w piosenki artystki i zdjęcia z różnych okresów 
jej życia i kariery, pozwolą przenieść się wszystkim, pamiętają-
cym Helenę, w czasy, kiedy „fruwały marynary”, a młodzież szalała 
w rytmach twista i surfa. Zapraszamy więc na tę podróż sentymen-
talną.                                                                                                        rp

Książnica Pomorska, 14 stycznia, godz. 17.00
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Różnorodny Akustyczeń

oczątek roku tradycyjnie już wiąże się z Festiwalem Aku-
styczeń. W tej edycji to ponad dwadzieścia koncertów 

z udziałem niemal setki artystów z całej Polski. Mocnym akcentem 
festiwalu będą prezentacje zespołów związanych ze Szczecinem 
i Pomorzem Zachodnim. Usłyszymy między innymi przebojem 
wchodzący na rynek duet Oho! Koko, legendarnego barda Ryszar-
da Leoszewskiego, szaloną Big Fat Mamę, postmodernistyczne S_
in City Tribe, czy debiutujący zespół NAMY. Obok nich muzyczne 
objawienia ostatnich lat: Fismoll, Natalia Lubrano, MS. No One. 
Będą także koncerty uznanych twórców, między innymi Roberta 
Kasprzyckiego, Marka Napiórkowskiego i Krzysztofa Napiórkow-
skiego. Dopełnienie koncertowej oferty to spontaniczny Akusty-
dżem w Piwnicy Kany oraz koncert Artyści Podziemia.                 ad

rocker, Piwnica Kany, Teatr Kana, 13 Muz, elefunk, TrAFO, 
5-13 stycznia, www.akustyczen.pl

P

Urojenia baronowej

małej mieścinie, w podupadłym hotelu „Pod pięknym 
widokiem” osiadło kilku nieudaczników o podejrzanej 

przeszłości. Przesunięta oś ziemska, zimne lato i ciepła zima wypę-
dziła ostatnich gości. Jedynie podstarzała baronowa nie zważa na 
klimat,  ceni sobie za to męskie towarzystwo. Jej motto: „Właściwie 
jestem zupełnie inna, nie mam tylko do tego okazji” - odnosi się 
do wszystkich postaci tej sztuki, oscylujących między urojeniem 
i rzeczywistością. Wreszcie pojawia się młoda kobieta,  a wraz z nią 
– intryga, tajemnica i nadzieja na przyszłość. Prapremierę komedii 
z lat dwudziestych „Po sezonie” Odona Von Horvatha przygotowała 
dla Teatru Współczesnego Grażyna Kania. Jej najnowsze spektakle 
można zobaczyć w Teatrze Narodowym w Warszawie („W mrocz-
nym, mrocznym domu”) i Teatrze Powszechnym w Warszawie („Ro-
meo i Julia”). W Szczecinie, na festiwalu Kontrapunkt, prezentowa-
no trzy jej spektakle: „Nordost” (Teatr Polski, Bydgoszcz – Grand Prix 
Kontrapunktu 2008), „Sieroty” (Teatr Powszechny, Warszawa) oraz 
„Truskawkową niedzielę” (Landesbuhne-Nord Wilhelmshaven & Te-
atr Polski, Bydgoszcz).                                                                              ad

Teatr Współczesny, 18 stycznia, godz.19
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czyli subiektywny przegląd wydarzeń
prESTiŻowE imprEzy

sacrumsDM

Prawda Blues wchodzi pierwszy

W rytmach Hiszpanii

Kazik wciąż żywy Opera za trzy grosze

Projekt „słodka Fibi”

Zamek Książąt Pomorskich 
zaprasza na wystawę Deesis. 
Zabytki sztuki cerkiewnej. 
Zbiór przedstawia bogactwa 
wschodniego chrześcijaństwa. 
Na wystawę głównie składają 
się ikony, które zostały wyko-
nane z ogromną pieczołowi-
tością i niezwykłym kunsztem 
artystycznym. Obrazy przedsta-
wiają wizerunki Chrystusa Pan-
tokratora, Matki Bożej Hodege-
trii, Eleusy i Pokrow oraz Deesis. 
W obrządku prawosławnym 
są to przedmioty niezwykłej 
wagi, odsłaniają sens stworze-
nia i pozwalają na łączność ze 
światem niewidzialnym. 
Szczecin, Zamek Książąt
Pomorskich, Galeria Gotycka,
do 16 lutego

Rarytas dla miłośników poezji 
śpiewanej i ballad koncert Sta-
rego Dobrego Małżeństwa. Od 
debiutu scenicznego grupy mi-
nęło trzydzieści lat, jednak nadal 
skupia ona wokół siebie fanów. 
Liderem zespołu jest niezmien-
nie od lat Krzysztof Myszkowski. 
Recitale SDM charakteryzują 
się niebanalnym brzmieniem 
głównie dzięki gitarom sześcio- 
i dwunastostrunowym, kontraba-
sie, instrumentom klawiszowym 
oraz harmonijce ustnej. Podczas 
dwugodzinnego koncertu bę-
dzie można usłyszeć od utwo-
rów dobrze znanych i kultowych 
po najnowsze, które dopiero 
ukażą się na płycie zespołu.
Stargard Szczeciński, 
Stargardzkie Centrum Kultury, 
26 stycznia, godz. 17.00 

Czym jest prawda? Czy jest 
tylko drugą stroną kłamstwa? 
Prawda – sztuka Floriana Zellera, 
która podbiła serca francuskiej 
publiczności z pewnością także 
przypadnie do gustu szczecinia-
nom. Bohaterowie sztuki, czyli 
dwa małżeństwa prowadzą ze 
sobą swoistą grę w prawdę a ra-
czej w kłamstwa pokazując ich 
coraz to nowe oblicza. Wszystko 
przedstawione z humorem, dy-
namicznie i z dużym dystansem. 
Samemu trzeba odpowiedzieć 
sobie na pytanie jaka jest na-
sza prawda? Sztuka w reżyserii 
Jerzego Bończaka z opracowa-
niem muzycznym Hirka Wrony.
Szczecin, Teatr Współczesny, 
27 stycznia, godz.17.30 i 20.00

Free Blues Club zaczyna nowy 
rok z impetem. Pojawią się zna-
komici artyści. Na początek duet 
After Blues zagra razem z „Mło-
dą Lady Blues”, czyli Agnieszką 
Twardowską. W ostatni wieczór 
stycznia (31 stycznia) pojawią 
się goście z Francji. Nico’ZZ to 
przystojne bluesowe trio. Naza-
jutrz na scenie zaśpiewa chary-
zmatyczny Maciej Balcar, stały 
współpracownik grupy Dżem. 
Na koniec (8 luty) mega gwiaz-
da, Eric Gales Ghostnotes, który 
grał z Carlosem Santaną, B.B. 
Kingiem, jest członkiem zespołu 
Lauryn Hill.
Free Blues Club, 
styczeń i luty, godz.21

Na zimowe wieczory najlepsze 
są gorące rytmy muzyki hiszpań-
skiej. Tym razem Filharmonia 
Szczecińska proponuje w kom-
pozycjach takich twórców jak: 
Mikołaj Rimski – Korsakow i Ma-
nuel de Falla – wybitny kom-
pozytor hiszpański. Melomani 
usłyszą części „Kaprysu hiszpań-
skiego” a także „Czarodziejską 
miłość”, której fabuła libretta 
opiera się na legendzie cygań-
skiej. „Trójgraniasty kapelusz”, to 
balet oparty na opowieści an-
daluzyjskiej i dlatego też poja-
wiają się w nim tradycyjne tańce 
hiszpańskie takie jak fandango, 
bolero. Koncert poprowadzi To-
masz Bugaj, zaśpiewa Joanna 
Dobrakowska.
Filharmonia Szczecińska,
24 stycznia, godz. 19.00

W ostatnią niedzielę stycznia 
w Klubie Imperium zagra Kazik 
na żywo. Grupa powstała na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych 
z inicjatywy Michała Kwiatkow-
skiego „Kwiatka”. W pierwszej 
połowie dwa tysiące czwarte-
go roku zawiesili działalność, 
by cztery lata później podjąć 
decyzję o reaktywacji grupy. 
Pierwszy koncert po reaktywa-
cji zespół zagrał w Walentynki 
następnego roku. Nowa płyta 
„Bar La Curva / Plamy na słoń-
cu” ukazała się pod koniec listo-
pada dwa tysiące jedenastego 
roku. Obecnie płyta osiągnęła 
status platyny.
Szczecin, Imperium Klub, 
26 stycznia, godz. 18.00

W Teatrze Polskim odbędzie 
się premiera nowego spekta-
klu pt. „Opera za trzy grosze”. 
Tekst Bertolta Brechta i Kurta 
Weilla jest adaptacją osiemna-
stowiecznej „Opery żebraczej” 
Johna Gaya. Sztuka atakuje 
system kapitalistyczny i po-
kazuje, że potężnej władzy 
pieniądza ulegają wszyscy – 
bogaci i biedni. Sztukę reżyse-
ruje Adam Opatowicz, a wśród 
aktorów zobaczymy Mariusza 
Ostawskiego, Sylwię Różycką 
czy Michała Janickiego. Cho-
reografią zajęła się Paulina 
Andrzejewska, a scenografią 
Mariusz Napierała.
Szczecin, Teatr Polski, 
14-17 stycznia, godz. 19.00

Kto jeszcze nie widział, ten 
koniecznie musi się wybrać 
na spektakl Teatru Niekonse-
kwentnego w Teatrze Małym 
na Projekt „Słodka Fibi”. Sztuka 
przedstawia historię młodego, 
ambitnego małżeństwa, które 
skupia się głównie, a w zasadzie 
jedynie na „robieniu kariery”. 
Idealny świat ulega zachwianiu 
w momencie, gdy w życiu Helen 
i Frazera pojawia się Fibi. Cze-
go dowiedzą się o sobie dzięki 
niespodziewanemu gościowi? 
Jakie mroczne tajemnice ujrzą 
światło dzienne? Czy ich świat 
przetrwa tę „niewinną” wizytę? 
Odpowiedzi na pytania można 
poznać wybierając się do teatru.
Szczecin, Teatr Mały, 
17 stycznia, godz. 19.00, 
18-19 stycznia, godz. 17.00
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rzełom roku to jak zwykle czas podsumowań, roz-
liczeń i rozmaitych plebiscytów. Najlepszy sporto-
wiec kraju, najwszechstronniejszy piłkarz, wybitny 
trener czy najważniejsze wydarzenie mijających 
dwunastu miesięcy. A jest jeszcze najzdolniejszy 
junior i największy sukces. Wybierają fachowcy, ki-

bice, czytelnicy. Czasy się zmieniają. Już nie wysyłamy papierowych 
kuponów wyciętych z popularnego dziennika. Teraz mamy facebo-
oka, twittera czy internet. I coraz częściej mam wrażenie, że to jed-
nak nie wybory sportowca najlepszego, ale najpopularniejszego, 
najbardziej medialnego, albo takiego, który potrafi sobie zorgani-
zować na tyle duże grono znajomych z doładowanymi telefonami 
komórkowymi, żeby dostać odpowiednio dużo sms-owych głosów 
na swoją kandydaturę. No bo tak naprawdę, według jakiego klucza 
wybierać. Jak porównać światową i medialną popularność Roberta 
Lewandowskiego, Agnieszki Radwańskiej czy Roberta Kubicy z suk-
cesami Bartłomieja Bonka, Zbigniewa Bródki czy Moniki Hojnisz? 
A jak mają się wielkie pieniądze w futbolu do biedy niektórych 
związków sportowych. Czy medal mistrzostw w lekkiej atletyce jest 
wart więcej niż medal w pływaniu? Czy drużynę brązowych meda-
listek mistrzostw świata w panczenach można porównać z siatkar-
kami z Muszyny, które w finale europejskich rozgrywek pokonały 
zawodniczki ze Stambułu i zdobyły Puchar CEV? Pewnie jakoś to 
można policzyć i ustalić statystyczny wynik. Ale czy to będzie wer-
dykt sprawiedliwy? Raczej wątpię. Podsumowaniem niech będą 
gorzkie słowa Tomasza Majewskiego, który nie został zwycięzcą 
najpopularniejszego plebiscytu w naszym kraju nawet po zdobyciu 

drugiego złotego medalu igrzysk olimpijskich w 2012 roku. Nasz 
słynny kulomiot zapytał retorycznie prowadzącego z nim wywiad 
redaktora – co jeszcze trzeba zrobić, aby wygrać z Justyną Kowal-
czyk? Czy wystarczy zorganizować olimpiadę na przełomie listopa-
da i grudnia (wtedy, kiedy trwa głosowanie) i oczywiście ją wygrać? 
Czy może to też będzie za mało? Zostawmy zatem plebiscyty. Nie 
zajmujmy się tym co było, spójrzmy w przyszłość. Bo przełom roku 
to przecież także czas planowania i prognoz. A rok przed nami pe-
łen wydarzeń, emocji i medalowych szans. Z częścią wydarzeń spor-
towych będziemy emocjonalnie bardziej związani ze względu na 
możliwość kibicowania „naszym”, inne zobaczymy dlatego, że jeste-
śmy miłośnikami sportu i nawet jak nie będzie tam naszych repre-
zentantów to kochamy wielkie mistrzowskie wydarzenia. Zimowe 
igrzyska w Soczi, mundial w Brazylii, mistrzostwa świata sztangistów, 
pływaków, zmagania w WRC czy tenisowy „wielki szlem” na pewno 
przykują nas do telewizorów. Ale ten rok w naszym kraju to także 
wspaniała okazja do oglądania największych imprez „na żywo”. Po 
raz pierwszy Polska będzie w jednym roku organizatorem aż trzech 
imprez rangi mistrzostw świata. W marcu zagoszczą nad polskim 
morzem najlepsi lekkoatleci, we wrześniu w największych polskich 
halach zagrają najlepsze siatkarskie reprezentacje globu, a w stoli-
cy zmierzą się przedstawiciele pięcioboju nowoczesnego. Liczymy 
nie tylko na doskonałą organizację, ale także na medalowe występy 
polskich sportowców. A potem zostanie już tylko dylemat – kogo 
wybrać najlepszym sportowcem roku 2014. Kto wygra z Justyną? 

Krzysztof Bobala

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

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

p

wygrać 
z justyną
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KM Sailing, to żeglarski team szalonych żeglarzy regato-
wych i wszystkiego, co napędzane jest przez wiatr. „Mo-
torem naszych działań jest pasja, jaka kryje się w poskra-
mianiu wody - im szybciej tym lepiej, niebezpieczniej, 

ale i śmieszniej” – manifestują Łukasz „Czajnik” Czaja, Krzysiek 
„Kokos” Łobodziec i Mikołaj „Miki” Marecki. Żeglarze, z choinką na 
pokładzie i kolędą na ustach, wykonali kilka okrążeń na dystansie 
ponad pięciuset metrów. Wyścig zakończył się zwycięstwem Po-
lish Match Tour 2:0. Wynik wynikiem, ale tak naprawdę chodziło 

o dobrą zabawę i kolejny sposób na promowanie żeglarstwa, na 
którego sezon, jak widać, jeszcze się nie zakończył. Już teraz pa-
nowie z CKM Sailing zapowiadają rewanż. Prawdopodobnie na 
Wielkanoc.

Wigilijny wyścig nie był pierwszym w jakim szalona załoga CKM 
Sailing wzięła udział tej zimy. Zwycięstwem świątecznie przywi-
tali Australijskie Lato. Choć w trakcie zawodów wjechali jachtem 
w drzewo, regaty pod tą nazwą rozegrane na Jeziorze Dąbie, nale-
żały do nich.                                                                                              ad

atino jest zawodnikiem nie tylko brazylijskiego jiujitsu, 
ale też MMA. W MMA stoczył ponad 40 walk, gdzie dał 
się poznać jako zawodnik, którego wola walki jest nie-
spotykana. Wiele tych bojów jest wymienianych jako 

najlepsze w historii vale tudo. Podczas seminarium z Macaco jego 
uczestnicy mieli możliwość poznać nowe techniki bjj zarówno w ki-
monach jak i bez. 

– Mistrz okazał się bardzo otwartym i przyjaźnie nastawionym 
człowiekiem. Z wielką cierpliwością nauczał szczegółów i zwracał 
uwagę na dokładność wykonywania technik – wspomina Michał 
Musioł z klubu brazylijskiego jiu jitsu „Łamator”. – Dzięki temu 
mamy możliwość przełożenia tego na nasz klubowy grunt, aby nasi 

zawodnicy mogli w dalszym ciągu rozwijać swoją pasję i poznawać 
tajniki tego pięknego sportu. 

Macaco pochodzi z Sao Paulo. Zaczął trenować bjj w 1992 r. Nie-
długo później stoczył swoje pierwsze walki w formule vale tudo. 
Posiada pasy mistrzowskie organizacji Legacy FC w wadze lekkiej 
i półśredniej. Mimo wieku (niedługo skończy 40 lat) wciąż walczy 
i wygrywa.                                                                                                   ad

W Wigilijny poranek żeglarski team CKM Sailing wyzwał na pojedynek drużynę Polish 
Match tour. Panowie, zamiast lepić pierogi i gotować barszcz, spotkali się na Jeziorze 

Dąbie i popłynęli…

Jorge Patino „Macaco”, jeden z najlepszych na świecie zawodników brazylijskiego jiujitsu 
był gościem specjalnym szczecińskiego seminarium poświęconego tej dyscyplinie.

jeSt Woda JEST ZABAWA!

MIStrZ I ”ŁAMATORZY”
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yjdź z lasu i zaprezentuj swoje jagody jak najwięk-
szej grupie potencjalnych klientów. Oczywiście 
samo stanie przy drodze, tak jak to robią sezono-
wi sprzedawcy jagód nie wystarczy. Czy zwróciłeś 

uwagę, wracając z nad morza do Szczecina, że każdy sprzedawca 
jagód wygląda tak samo: leżaczek, parasolka oraz koszyczki z jago-
dami. Chcąc sprzedać więcej? Zapomnij o leżaczku, zacznij dzia-
łać!

Jak dotrzeć do klientów zainteresowanych najlepszymi jagoda-
mi ? To proste – zareklamuj się tam gdzie smakosze jagód szukają 
swojego przysmaku, czyli w wyszukiwarkach. Największe pole do 
popisu da Ci skuteczna i szybka forma reklamy jaką są linki sponso-
rowane AdWords w wyszukiwarce Google, z której w Polsce korzy-
sta ponad 95 % internautów. Czy wiesz, że już w 15 minut możesz 
sprzedawać swoje jagody nie tylko w lesie przy drodze, nie tylko 
w Szczecinie, nie tylko w całej Polsce, ale na wszystkich kontynen-
tach. Reklama AdWords pozwoli dotrzeć do niemal każdego sma-
kosza jagód na świecie. 

Na pewno sam nie raz szukałeś usług czy produktów w wyszuki-
warce Google i możliwe, że skorzystałeś z linków sponsorowanych, 
które w ciągu ostatnich kilku lat odnotowały wzrost zaufania z 6 % 
do nawet 40 % – zależnie od kategorii.  Wzrost zaufania to efekt 
poprawy jakości samych reklam, które są realizowane przez specja-
listyczne agencje SEM. Jest ich wiele na rynku,  ale warto zaufać 
tym, którym firma Google przyznaje status „Google Partner”. Status 
ten otrzymują firmy, które potrafią najefektywniej wykorzystać na-
rzędzia ofertowane przez Google, a efektem ich działań jest zado-
wolony klient, który znalazł najlepsze na rynku  jagody, dokładnie 
takie, jakich szukał.

Możesz spotkać się z opinią, że linki sponsorowane nie działa-
ją, lub reklama jest deprecjonowana przez konkurencję. Nieste-
ty ten pogląd utrwala się, gdyż wiele kampanii zarządzanych jest 
przez osoby nie związane zawodowo z e-marketingiem. W takim 
przypadku budżet kampanii szybko znika, a efektów nie widać. Pa-
miętasz naszych sprzedawców przy drodze. Powiedzmy, że każdy 
przejeżdżający samochód, to kliknięcie w link sponsorowany, a ty 
płacisz za każdy samochód, nawet jeśli osoby jadące tym samocho-
dem nie były zainteresowane twoimi jagodami. Oczywiście specja-
lista powie „wykluczmy te nieefektywne samochody”  i płaćmy tylko 
za te, które staną przy naszym leżaczku. Super, dokonaliśmy pierw-
szej optymalizacji naszej kampanii, ale dalej coś nie tak, bo tylko 1 
% zatrzymujących się kierowców dokonuje zakupu. Co wtedy  robi 
doświadczony analityk? Tworzy profil klienta: ile ma lat, jakiej jest 
płci, czy jest Polakiem czy obcokrajowcem i do niego dostosowuje 
reklamę. Dobry specjalista potrafi przygotować reklamę, która trafi 
w gusta każdego miłośnika „jagód”. Hurra, nasza sprzedaż rośnie 

przy zmniejszeniu kosztów, ale czy możemy zrobić więcej? Oczywi-
ście, ale na dalszych etapach współpracy.

Pamiętaj jednak, że po pozyskaniu klientów z kampanii Adwords  
musisz nadal ofertować najlepsze jagody na rynku. Twój leżaczek, 
o którym miałeś zapomnieć, a który i tak wziąłeś, musi być zawsze czy-
sty, koszyczek  najpiękniejszy, a klient musi czuć, że sprzedaż jagód to 
Twoja największa pasja. Najgorsze co możesz zrobić, to spocząć na 
laurach i świętować sukces popijając szampana… z jagodami.

Wild Moose S.C.
tel. 500 405 405
adwords@wildmoose.pl
www.wildmoose.pl
Szczecin, ul. Herbowa 11

Oferujesz najlepsze jagody  na rynku, ale masz wrażenie, że twój biznes stoi w lesie? 
Milczą telefony, nie ma zapytań  ze strony WWW, a powiedzenie „klienci walą do nas 

drzwiami i oknami” nie dotyczy twojej firmy. Co możesz zrobić?

JAK WYJŚć Z LASu I ZACZąć 
EFEKTYWNIE SPRZEDAWAć JAgODY 

W gOOgLE

W

www.google-partner.pl
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Izbowe kolędowanie

M ietek Szcześniak był gwiazdą szesnastej już Wigilii organizo-
wanej przez Północną Izbę Gospodarczą. W murach Teatru 

Współczesnego szczecińscy przedsiębiorcy zbierali fundusze dla 
dwóch domów dziecka - Domu Dziecka nr. 2 w Stargardzie Szcze-
cińskim oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Niemieńsku. Podczas wieczoru doszło jeszcze do jednego bar-
dzo ważnego wydarzenia – prezes PIG-u Mirosław Sobczyk został 
uhonorowany przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za 
działalność na rzecz lokalnej społeczności.                                        ad
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Prezes drukarni Zapol Mirosław 
Sobczyk został uhonorowany Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, nadawanym przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wieczór uświetnił występ 
Mieczysława Szczęśniaka

Piotr Droński, Agnieszka Drońska – Baszta Nieruchomości

Arkadiusz Porada (Zapol) z tyłu Elwira Szwabe (Mercedes Mojsiuk)

Prezes PIG Dariusz Więcaszek z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem

Prezydent Piotr Krzystek z żoną Małgorzatą

Prezenty dla dzieci

Mirosław Sobczyk w uściskach Adama Grochulskiego

Marta Pihan - Kulesza z mężem Romanem 
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Właścicielki Jesteś U Pani, od lewej: Marta 
Mizgalska i Agata Grzybowska

Muzyczne tło zapewniła Goodaunt, 
czyli Sonia Mrzygłocka

Wiceprezydent Krzysztof Soska i Barbara 
Jaskierska – przewodnicząca Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym

Jedną z atrakcji „Faszon 
Biby” były żywe manekiny

Maciej Kazuba w roli… żywej witryny

Barbara Jaskierska w towarzystwie Joanny 
Kałużnej - Reimer z TVP Szczecin i Agnieszki 
Spirydowicz z Kuriera Szczecińskiego

Jesteś u Pani, to second hand, w 
którym można dostać ubrania m.in. 
od Donny Karan czy Marca Jacobsa

Wielbiciele whisky na co dzień spotykają się na internetowym forum. Kilka 
razy do roku siadają do wspólnej degustacji bohaterką spotkania

Krzysztof Kołakowski, organizator 
degustacji z główną bohaterką spotkania

Smak, aromat, kolor i radość z picia whisky

Gospodarz imprezy i właściciel Willi 
West - Ende Włodzimierz Taborski 

ywe manekiny, rosyjski szampan i muzyka elektroniczna. Sklep 
z używaną odzieżą w stylu vintage „Jesteś u Pani” świętował 

swoje pierwsze pół roku. Na gości urodzin czekały zakupy w pro-
mocyjnych cenach, można było dostać nawet kreacje od Marca Ja-
cobsa, DKNY czy buty od YSL. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku 
i muzycznej oprawy, którą zapewnił damski duet Goodaunt i Fegan 
Mox.                                                                                                             ad

iętnaście butelek znakomitej szkockiej whisky z destylarni 
Ben Nevis znalazło się na stole w Willi West - Ende. Wielbi-

ciele tego szlachetnego trunku raczyli się nim przez dwa dni. Wigi-
lijne spotkanie przy szkockiej przyciągnęło smakoszy z całej Polski 
skupionych wokół internetowego forum bestofwhisky.pl. Panowie 
degustowali, dawali noty i rozmawiali. W przerwie zjedli kolacje, po 
czym wrócili do swoich butelek..                                                          ad

eśli Wigilia, to najlepiej w przyjaznym gronie. Sympatycy, ro-
dziny i członkowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie spotkali się przy 
wigilijnym stole. Przyszło blisko pięćset osób, które poza śpiewa-
niem kolęd i dzieleniem się opłatkiem mogły też spróbować mniej 
tradycyjnych potraw wigilijnych, np. śledzia na zielono czy miruny 
w kokosie. Oczywiście wszystkie potrawy i całą oprawę przygoto-
wali pracownicy stowarzyszenia.                                                         kds

ż
stylowa biba

Butelki z klasą

Niezwykła Wigilia

Zaproszeni goście i uczestnicy wigilii – sympatycy oraz rodziny i członkowie Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie

Wiceprezydent Krzysztof Soska, wicewojewoda Ryszard Mićko, wicemarszałek 
Andrzej Jakubowski, wójt gminy Dobra Teresa Dera, proboszcz o. Bogdan 
Wroński, przewodniczący gminy Dobra, Bartłomiej Miluch, Barbara Jaskierska

KroniKi 69 
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Od lewej: Zbigniew Hahs (Klinika Hahs), Elżbieta Hahs 
(Klinika Hahs), Elżbieta Górska, Iwona Pińska Od lewej: Dorota Mida i Zenobia Malta

Od lewej: Waldemar Piątkowski (Kompas), Sławomir Piński 
(Binowo Park Golf Club) i Przemysław Piech (PŻM)

Od lewej: Sławomir Piński (BPGC), 
radna Małgorzata Jacyna – Witt, 
lekarz weterynarii Jerzy Sałuda

Od lewej: Włodzimierz Kotwas, Mieczysław Marcinkowski, 
Renata Marcinkowska, Jerzy Tymul, Lech Pieczyński 

KroniKi70 

Bożonarodzeniowy golf

sentymentalne radio

towarzyska Helena
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Sławomir Piński (Binowo Park Golf Club) Włodzimierz Bryła (Nika Sport) z żoną Ewą

roczyście, ale i niezwykle wesoło obchodzono 60 – lecie po-
wstania Akademickiego Radia Pomorze. Choć rozgłośnia nie 

istnieje już 20 lat, to bardzo mocno zapisała się w historii kulturalnej 
Szczecina. Na tyle mocno, że na grudniowych obchodach stawiło się 
blisko 70 byłych dziennikarzy i sympatyków stacji. Ważnym elemen-
tem uroczystości było wręczanie historycznych już dyplomów jakie 
w trakcie swojego funkcjonowania dostała rozgłośnia. Odnalezione 
po latach trafiły teraz do byłych dziennikarzy ARP. Wspomnieniom 
nie było końca. Nie zabrakło jedzenia, alkoholu i muzyki. Minirectial 
– na gitarę i wokal – dał Adam Jaskierski.                                              br

rólowa twista wprowadziła się do klubokawiarni Towarzy-
skiej. Piękna Helena Majdaniec zawisła na ścianach lokalu. 

Wystawie zdjęć jednej z najsłynniejszych szczecinianek zorganizo-
wanej przez Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki, towa-
rzyszyła prezentacja książki wspomnień o artystce oraz promocja 
płyty z jej francuskimi piosenkami, nigdzie wcześniej niepubliko-
wanymi. Lokal przyciągnął fanów Majdaniec, którzy przy dźwiękach 
piosenek i przy szklaneczce czegoś mocniejszego wspominali jej 
talent i urodę.                                                                                          ad

radycyjne życzenia, ale bez opłatka, za to przy kolacji. Golfiści 
oraz sympatycy golfa związani z Binowo Golf Clubem także 

mieli swoją Wigilię. Spotkali się w zaprzyjaźnionych wnętrzach re-
stauracji Bohema. Obok rozmów, toastów i uśmiechów znalazło się 
miejsce na część bardzo oficjalną. Otóż szef klubu Sławomir Piński 
otrzymał wyróżnienie za zorganizowanie cyklu największego turnie-
ju polskiego World Golfers Championship, a Adrian Kaczała został 
uznany przez Polski Związek Golfa najlepszym amatorem z Binowa.

ad

Hanna i Sławomir Kupczykowie
Barbara i Adam Jaskierscy, w środku Aleksan-
dra Nieżychowska – Stankiewicz

Rafał Podraza oraz Katarzyna Stróżyk, 
dziennikarka Kuriera Szczecińskiego

Fani talentu Majdaniec oraz jej 
bratowa Krystyna Majdaniec (w środku)

Od lewej: prof. Stanisław Flejterski, 
Wojciech Hawryszuk, główny organizator 
jubileuszu, Krzysztof Góra

Od lewej: Waldemar Kulpa 
i Krzysztof Komosiński

Piękna Helena Majdaniec
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ychodząc ze słusznego założenia, że nie samą pracą żyje 
człowiek, zapracowana ekipa Prestiżu znalazła chwilę, aby 

wspólnie poświętować.  Do Kafe Jerzy licznie przybyli felietoniści, 
współpracujący, znajomi i przyjaciele redakcji.  Było pysznie, fanta-
stycznie i sympatycznie. Zdjęcia, (tylko nieco ocenzurowane) oddają 
w pełni charakter świątecznego spotkania.                                       imj

tudio Radiowe S-1 przez jeden wieczór udawało Los Angeles 
2019 roku. Znani aktorzy, m.in. Andrzej Chyra i Kamila Baar 

wcielili się w bohaterów kultowej powieści science – fiction Philipa 
K. Dicka „Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?” doskonale 
przeniesionej na filmowy ekran przez Ridleya Scotta pn. „Blade Run-
ner”. Słuchowisko radiowe, które zostało wydane również w formie 
audiobooka, wyreżyserował Krzysztof Czeczot. Czytającym aktorom 
towarzyszył zespół Pink Freud. Po spektaklu – słuchowisku rozpo-
częła się dyskusja, która przeniosła się w radiowe kuluary i przyjęła 
mniej oficjalną formę.                                                                              ad

W
Prestiżowe świętowanie

Androidy na antenie

Prestiżową wigilię odwiedziła także ekipa CKM Sailing. Od lewej: Łukasz Czaja 
z partnerką Mają, Tomasz Gaborski ( Prestiż), Krzysztof Łobodziec, Mikołaj Marecki

Jakub Jakubowski, redaktor naczelny Prestiżu Trójmiejskiego i Daria Prochenka (Clochee)

Gospodarz wieczoru Michał Stankiewicz z Krzysztofem Bobalą (agencja reklamowa Bono)

Michał Stankiewicz i Daniel Źródlewski

Po spektaklu odbyła się dyskusja. Od lewej: Konrad Wojtyła, dziennikarz 
Radia Szczecin, Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego, Jolanta 
Liskowacka, kierownik działu zbiorów specjalnych w Książnicy 
Pomorskiej, dr Zbigniew Jarzębowski z Uniwersytetu Szczecińskiego
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Przyjaciele Prestiżu, trenerzy personalni 
Agata Tercjak i Łukasz „Tigy” Plewnia

Czytają: Małgorzata Popławska, 
Łukasz Simlat, z tyłu: Kamila Baar

Dziennikarze Daniel Źródlewski 
i Szymon Kaczmarek

Izabela Magiera – Jarzembek  (Prestiż ) 
i Dariusz Staniewski, dziennikarz

Aktorom towarzyszył zespół Pink Freud

Kamila Baar (w środku) z fankami Adam Grochulski z żoną Danutą

Aleksandra Magiera (English Academy) 
i Katarzyna Daria Stawczyk (Prestiż)

Czytają: Andrzej Chyra, Katarzyna 
Warnke, Krzysztof Czeczot

Maciej Jurkiewicz (Produkt Art) 
w objęciach Konrada Kupisa (Prestiż)

Maciej Jurkiewicz (Produkt Art) 
i Aneta Dolega (Prestiż)

Andrzej Chyra w rozmowie ze słuchaczami



Od lewej: Daria Prochenka i Justyna Szuszkiewicz, właścicielki Clochee 
i Aleksandra Kopińska - Szykuć, dyrektor Teatru Polskiego, architekt

Był szampan, były truskawki i ogromny wybór biżuterii

Od lewej: Marta Mac, dziennikarka i Sara Drabig, wizażystka

Wszystkie wzory można było oglądać w specjalnych gablotach

KroniKi72 

tybetańskie rytmy

szczeciński Dzwoneczek

Błyskotki i szampan

fo
t.

 W
ło

dz
im

ie
rz

 P
ią

te
k

Fo
t.

 Ja
ro

sł
aw

 G
as

zy
ńs

ki
Fo

t.
 Ja

ro
sł

aw
 G

as
zy

ńs
ki

B

P

P

Od prawej; Monika Górska, Eliza 
Misiukajtis, Bogumiła Klimowicz, 
Małgorzata Whitmore, Elżbieta Tynkiewicz

Elżbieta Drula, Teresa Drula, Elżbieta 
Kurpiel, Monika Górska

Michał Stankiewicz, dziennikarz, i Justyna 
Szuszkiewicz, współwłaścicielka Clochee

Danuta Salska, kierownik 
salonu Lilou w Szczecinie

Elżbieta i Teresa Drula Joanna Bandach, Marta Lenczewska

Katarzyna Grodzka, aplikantka radcowska

Wielbicielki biżuterii nie 
kryły swego zachwytu

Anna i Andrzej Wawrzyniakowie, artyści grający na misach

restiż został zaproszony na dzień otwarty związany z debiu-
tem szczecińskiej marki kosmetyków organicznych Clochee 

(z francuskiego dzwonek), którą stworzyły dwie zdolne i piękne pa-
nie – Justyna Szuszkiewicz zajmującą się tworzeniem receptur i Da-
ria Prochenka, doskonale znaną czytelnikom Prestiżu, wieloletnia re-
daktor naczelna naszego magazynu. Podczas spotkania bliżsi i dalsi 
znajomi, przyjaciele mogli przy lampce dobrego wina zapoznać się 
z kosmetykami Clochee.                                                                       kds

ersonalna biżuteria, z której słynie marka Lilou, cieszy się 
ogromną popularnością. Przy szampanie i truskawkach panie 

nie tylko mogły podziwiać błyskotki, ale także je kupić. Kryształowa 
biżuteria z kolekcji Boheme oraz unikatowe akcesoria BML, wprawiła 
klientki salonu Lilou w zachwyt.                                                             ad

lask świec, ciepły koc, ulotne echo dzwoneczków. Tym ra-
zem podczas Wieczoru Kobiet panie relaksowały się przed 

świątecznym zgiełkiem przy dźwiękach mis tybetańskich. Najpierw 
słuchały o tradycji grania na misach dźwiękowych, po opowieści 
mogły same spróbować na nich zagrać. Później było już po staro-
polsku. Tradycyjne uszka i gorący barszcz czerwony przypomniały 
o zbliżających się świętach.                                                                  kds
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ions Gokart Racing to impreza charytatywna organizowana 
od lat przez Lions Club Szczecin Rainbow Bridge. Tym razem 

na torze Silver Hotel & Gokart Center zbierano pieniądze na zakup 
sprzętu medycznego dla Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkolo-
gii Dziecięcej przy SPSK 1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej. Imprezie 
towarzyszył pokaz mody damskiej La Passion oraz polskiej marki 
Aryton. W rolach modelek wystąpiły, m.in. młode „lwice” z Klubu 
Leo. Nie zapomniano także o sportowych emocjach i rozegrano 
zawody w jeździe na bolidach. Udało się zebrać ponad 9 tysięcy 
złotych.                                                                                                     ad

iłka nożna, amerykański futbol, gimnastyka artystyczna, sztuki 
walki i rajdy samochodowe. Takie atrakcje mikołajkowe zgo-

towali podopiecznym dwóch domów dziecka - Domu Dziecka nr 
2 i Ośrodka z Niemieńska - szczecińscy sportowcy i Północna Izba 
Gospodarcza. W Muzeum Techniki i Komunikacji dzieciaki miały 
okazje spotkać się, m.in. z Karolem Bedorfem, Jakubem Litwinem 
i piłkarzami Pogoni. Dodatkowo młodzi bohaterowie imprezy po-
bawili się w prawdziwych dziennikarzy – w jednym z zabytkowych 
tramwajów współtworzyli mobilne studio Radia Eska.                    ad

L
Lwy dla dzieci

sportowe Mikołajki

Od prawej: Karol Bedorf, zawodnik brazylijskiego jiujitsu i mieszanych sztuk walki, aktualny 
międzynarodowy mistrz KSW w wadze ciężkiej oraz kierowca wyścigowy Jakub Litwin Piłkarze Pogoni Szczecin przed rozgrywką w FIFA 

Kapitan Husarii Szczecin, Piotr Roszak prezentuje 
ubiór zawodnika futbolu amerykańskiego

Marta Pihan - Kulesza, gimnastyczka, olimpijka 
z Pekinu opowiada o tajnikach swojej dyscypliny 

Marcin Parcheta, trener oraz zawodnik szczecińskiego klubu Nak Muay, mistrz Europy, 
a także wielokrotny Mistrz Polski i świata w Muay Thai ze swoim partnerem treningowym 

Członkowie klubu oraz zaproszeni goście

KroniKi 73 
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Prowadząca imprezę Maria 
Kowalska – Danilkiewicz, 
II wiceprezydent LC Rainbow Bridge Jedna z kreacji Aryton atelier

Od lewej: Monika Matkowska, 
prezydent LC Rainbow Bridge 
i Maria Kowalska - Danilkiewicz II, 
wiceprezydent LC Rainbow Bridge Pokaz mody Aryton atelier
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Kobieta o kobietach

steczkowska z biznesem

trzydziestka mistrza
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Patryk Litwiniuk (Litwiniuk 
Property) z Agatą Jędrzejczyk

Jak zwykle olśniewająca 
Justyna Steczkowska 

Kępisty Quartet
Beata Uberna - Centrum Obsługi 
Nieruchomości Uberna

Od lewej: Irmina Nitras, Urszula Smolny, Danuta Grochulska

Na jubileusz przybył adwokat Bartłomiej Sochański

Mistrz Przemysław Cerebież - Tarabicki i towarzyszące mu panie

Rafał Maserak chętnie pozował 
do zdjęć. Tutaj w towarzystwie 
Joanny Orlicy i Moniki Cześnik Artur Kałużny (Rocker Club) z żona Iwoną

Leszek i Elżbieta Mamos, artysta Andrzej 
Fogtt oraz sędzina Ewa Zakrzewska

Beata Nowicka i Jurgen Preiss  
(dyrektor generalny hotelu 
Radisson BLU w Szczecinie)

Monika Krupowicz - właścicielka Open Gallery 
i Katarzyna Szydłowska - bohaterka wieczoru

jawiskowa Justyna Steczkowska była gwiazdą kolejnego spo-
tkania w ramach cyklu Art & Business. Na scenie towarzyszył 

jej Michał Sobierajski, laureat Voice Of  Poland. To nie koniec atrak-
cji, publiczność dała się porwać do tańca parze znakomitych tance-
rzy. Na scenie królowali Anna Głogowska i Rafał Maserak. Na koniec 
goście imprezy udali się zgodnie do baru.                                         ad

łumy w Galerii Kapitańskiej. Znakomity malarz Przemysław 
Cerebież - Tarabicki obchodził właśnie 30 rocznicę swojej 

twórczości. Jubileuszowa wystawa, na którą złożyło się kilkadziesiąt 
prac artysty, miała szczególny charakter. Na wernisażu zgromadzi-
ło się liczne grono wielbicieli talentu malarza, znajomi, przyjaciele, 
przedstawiciele instytucji kultury i dziennikarze. O wystawie i jubile-
uszu nie zapomniał także prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który 
przesłał list gratulacyjny. Sam bohater wieczoru został obdarowany 
trzydziestoma pięknymi różami.                                                            ad

kty kobiet stworzonych pędzlem, pełne subtelnej kobieco-
ści, tajemnicy, seksualności i erotyzmu spoglądały na gości 

podczas wernisażu Katarzyny Szydłowskiej. Wystawa prac malarki 
przyciągnęła miłośników „kontemplowania istoty kobiecości” do 
Open Gallery Moniki Krupowicz, gdzie do końca grudnia można 
jeszcze oglądać ponad czterdzieści prac artystki. Kilka chwil przed 
oficjalnym otwarciem wystawy goście mieli szansę zamienić parę 
słów z bohaterką wieczoru o jej malarstwie i fascynacji kobiecym 
ciałem. Muzycznie czas umilał gościom Kępisty Quartet.              kds
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szUKAJCIe NAs W PRestIżOWyCH MIeJsCACH!
ul. B. G. Warszawskiego 1/4
Mikołajczyk, Cieślik, ul. Wyszyńskiego 14 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro, 
ul. Klonowica 30/1 
Patryk Zbroja, ul. Więckowskiego 2A/8
SMK Semeniuk, Marecki, Kaczarewski, 
ul. Św. Ducha 5A/12
Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2 
Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 1
Wódkiewicz, Sosnowski, ul. Stoisława 2 
Zofia Daleszyńska, al. Papieża Jana Pawła II 17/ 2 
 
SALONY SAMOCHODOWE 
 
BMW i MINI dealer Bońkowscy, przy rondzie Hakena
Citroen Drewnikowski, ul. A. Citroena 1
Citroen Drewnikowski, ul. Bohaterów Warszawy 19 
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115B 
Holda Jeep i Lncia, ul. Gdańska 7 
Honda, ul. Białowieska 2 
Krotowski i Cichy Salon Skody, ul. Struga 1A
Lexus Kozłowski, ul. Mieszka I 25 
Mazda Kozłowski, ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30 
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88 
Nissan, ul. Struga 71
Opel Bogaccy, ul. Mieszka I 45
Opel Kozłowski, Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski, ul. Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski, ul. Rayskiego 2
Renault Rosiak i Syn, ul. Bulwar Gdański 13 
Subaru, ul. Struga 78A
Toyota Kozłowski, ul. Struga 17
Toyota Kozłowski, ul. Mieszka I 25B 
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115B
VW Łopiński, ul. Madalińskiego 7 
 
BIURA PODRÓŻY 
 
Apollo Tour, al. W. Polskiego 50
Follow Me, ul. Kolumba 1 
L’TUR, CH Galaxy, parter 
Neckermann, al. W. Polskiego 11 
Polaris Travell, pl. Hołdu Pruskiego 9 
Rainbow Tours, al. W. Polskiego 12 
Unity Travel, pl. Rodła 8 
 
INNE 

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

Salon Mody Grand, ul. Małkowskiego 8 
Salon Mody Grand, ul. Śląska 54A 
Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4 
Soraya, ul. Z. Starego 3A 
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80 
Trendy Collection    ul. Rayskiego 25 
Tru Trussardi, al. W. Polskiego 29
Wino Una, ul. Mickiewicza 136 
VIP COLECTION, Jagiellońska 11
VIP COLECTION, ul. Wojciecha 4/2 
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2 
Yes Salon Jubilerski, CH Ster 
 
BIURA NIERUCHOMOŚCI 
 
Calbud, ul. Kapitańska 2 
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Droński Nieruchomości, Baszta 
Extra Invest, al. W. Polskiego 45 
Inwestor Nieruchomości , ul. Krzywoustego 11
Kompleks Biuro Nieruchomości, al. W. Polskiego 24/2
Litwiniuk Property,al. Piastów 30
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15 
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18 
SGI Baltis, pl. Hołdu Pruskiego 9 
Szczecińskie Centrum Nieruchomości, 
ul. Piłsudskiego 1A 
 
GABINETY LEKARSKIE 
 
Aestethic Med, ul. Niedziałkowskiego 47
AGMED, ul. Grafitowa 4
AGMED, ul. Graniczna 24 
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1
Centrum Pięknego Ciała, ul. W. Łokietka 7 
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol, 
ul. E. Plater 18 
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus, ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18 
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1 
Dentus, ul. Felczaka 18A
DermaDent, ul. Kazimierza Królewicza 2L/1 
Estetic, ul. Kopernika 6 
Excellence Płatek, ul. Wyszyńskiego 14 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18 
Figurella Instytut Odchudzania,ul. Monte Cassino 2/2 
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10 
Hahs Protodens, ul. Czwartaków 3 
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140 
Karboklinika, ul. Małkowskiego 30/6
Klinika Stomatologiczna dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
LASER, ul. E. Gierczak 38/8 
LASER MEDI – DERM, ul. Kasprzaka 2c 
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38 
MEDIKLINIKA, ul. Mickiewicza 55 
Medicus, pl. Zwycięstwa 1 
Mediroy Klinika Stomatologiczna, ul. Górna 18/LU2
Medycyna Estetyczna dr Osadowska, 
al. W. Polskiego 92–94 
Orto – Magic, ul. Zaciszna 22
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, 
ul. Ogińskiego 12  
Perładent – Gabinet Stomatologiczny, 
ul. P. Wielkopolskich 4C 
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C 
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2 
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna, 
al. W. Polskiego 43/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2 
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny, 
ul. B. Krzywoustego 19/5 
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2 
Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10 
Stomatologia Mierzyn, ul. Welecka 38
Stomatologia Mikroigłowa, ul. Żołnierska 13A/1
VitaDent Centrum Stomatologiczne, ul. Modra 122/1
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. Kasprzaka 2a
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. W. Polskiego 103 
 
KANCELARIE PRAWNE 
 
A. Oszczęda i Spółka,ul. Wyspiańskiego 84A 
Biel, Judek,Poczobut-Odlanicki, ul. P. Skargi 23
Dariusz Jan Babski, ul. Księcia Bogusława X nr 5/3 
Gozdek,Kowalski, Łysakowski, ul. Panieńska 16 
Kancelaria Andrzej Zajda i Monika Zajda, 
ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11 
Kancelaria Mariusz Chmielewski, ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22
Kancelaria Przemysław Wiaczkis,ul. Wojciecha 15
Licht&Przeworska, ul. Tuwima 27/1 
Lizak, Stankiewicz, Królikowski, 

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

Bar Czysty, Deptak Bogusława 8
Elfunk Club, pl. Żołnierza 2
Grand Cru, Deptak Bogusława 9
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67 
Rocker Club, ul. Partyzantów 2 
 
HOTELE 
 
Atrium, al. W. Polskiego 75 
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30 
Dworski Hotel i Restauracja, ul. Pod Zodiakiem 2, 
Warzymice 
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7 
Novotel, al. 3 Maja 31 
Park Hotel, ul. Plantowa 1 
Radisson Blu, pl. Rodła 10 
 
 
KLUBY FITNESS 
 
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
Bene Sport, ul. Modra 80
Dotyk Anioła,  ul. Piłsudskiego 14
Fitness Club, ul. Monte Cassino 24 
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13 
Fitness Forma, ul. Szafera 196 
Marina Sport, ul. Przestrzenna 11
McGym, ul. 5-go Lipca 46 
Planet Spa, al. W. Polskiego 70 
RKF, ul. Jagiellońska 67
Studio Tańca Magdaleny Prieditis, 
ul. Twardowskiego
Squash Center, ul. Żyzna 17 
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska 
 
SKLEPY 
 
Arkadia perfumeria, ul. B. Krzywoustego 7 
Art Top, ul. Chodkiewicza 6 i ul. Hangarowa 13
Atelier Sylwia Majdan, al. W. Polskiego 45/2
Atelier Hubińska&Prajs, ul. Wojciecha / LOK 
B&M, al. W. Polskiego 43 
Batty Barcley, CH Galaxy 
Bandolera, ul. Jagiellońska 12 
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48 
Caterina, pl. Zgody 1F
Clochee, ul. Bogusława 10/2
Euforia, al. W. Polskiego 37
Escada, al. W. Polskiego 22
Exovino, ul. Małopolska 3 
Hexeline, CH Galaxy, parter 
Hennry Lloyd, ul. Przestrzenna 11 
Jeniffer Collection, ul. Modra 33
Jubiler Terpiłowscy, CH Galaxy 
Jubiler Terpiłowscy, ul. Jagiellońska 16 
Jubiler Terpiłowscy, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67 
Jubiler Terpiłowscy, CH Turzyn 
Kropka nad i, ul. Jagiellońska 96
La Caravella, ul. Traugutta 100A 
La Passion, ul. Jagiellońska 96 
Maqsimum, al. Wojska Polskiego 14
Madras Styl, ul. Jagiełły 19 
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29 
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Milano Fashion, CH Fala
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43 
Natuzzi, ul. Struga 25 
Olsen, CH Kaskada 
Resenthall, CH Kaskada 
Rosenthall, ul. Bogusława X 15/1a 

KAWIARNIE 
 
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Cafe 22, pl. Rodła 8 
Cafe Club, CH Galaxy 
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9 
Cafe Cube, CH Galaxy
Cafe In, ul. Kaszubska 67 
Cafe Porto, ul. Bogusława X 47 
Cafe Aficionado & Casa Turrent, 
ul. Wielka Odrzańska 28 
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Castellari,ul. Tuwima 27 
Castellari, CH Kaskada 
Coffee Heaven, CH Galaxy
Coffee Heaven, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Molo
Columbus Coffee, cała sieć
Corner, ul. Tkacka 64D 
Cukiernia Koch, al. W. Polskiego 4
Cukiernia Koch, ul. Jagiellońska 5/1 
Czekoladowa Cukiernia, al. W. Polskiego 17
Fabryka, ul. Bogusława 4/1 
Fanaberia, ul. Bogusława 5 
Public Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19/1 
Sklep Kolonialny, CH Ster
Starbucks, oba lokale
Soffi, ul. Jagiellońska 
 
RESTAURACJE / PUBY 
 
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2 
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6 
Bohema, al. W. Polskiego 67 
Bombay, ul. Partyzantów 1
Brama Jazz Cafe, Pl. Hołdu Pruskiego 1
Buddha, ul Panieńska
Casa del Toro, ul. Rynek Nowy 2 
Chałupa, ul. Południowa 9 
Chief, ul. Rayskiego 16 
Chrobry, Wały Chrobrego 1B 
Colorado, Wały Chrobrego 1A 
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
Eskapada Szczecin, ul. Osiek 7
Free Blues Club, ul. P. Wielkopolskich 20 
Karczma Polska „Pod Kogutem”, pl. Lotników 3 
La Rocca, ul. Koralowa 101
Ładoga, ul. Jana z Kolna (Wałów Chrobrego)
Meraki Bar, al. W. Polskiego 20
Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34 
…na Mariackiej, ul. Mariacka 26 
Per Se, pl. Hołdu Pruskiego 9
Piwnica Kany, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska 
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7 
Radecki & Family, ul. Tkacka 12 
Restauracja „ Ricoria”, ul. P. Wielkopolskich 20 
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9
Santorini, ul. Tkacka50 
Sake, al. Piastów 1 
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7 
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
The Long Bridge Pub, ul. Monte Cassino 1
Tratoria Toscana, pl. Orła Białego 
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska
West Ende, ul. W. Polskiego 65 
Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19 
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6 
 
SALONY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE 
 
Australia gabinet kosmetyczny, 
ul. Jagiellońska 67A/4
Aroma&Beauty , ul. Wielkopolska 22
Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14 
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8 
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37A 
Bevelin Klinika Urody, ul. Ściegiennego 28/3 
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy 
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec 
Cosmedica, ul. Leszczynowa (CH Zdroje – Rondo) 
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
C.M.C. Klinika Urody, ul. Bohaterów Warszawy 109/4 
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 
Dr Irena Eris Instytut Kosmetyczny, ul. Felczaka 20 
Enklawa Day Spa, ul. W. Polskiego 40 
EVITA-SPA, Przecław 96E 
Fantsy Studio Fryzjerskie, ul. Ku Słońcu 71
Fryzjerskie Atelier K. Klim, ul. Królowej Jadwigi 12/1 
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2A 




