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O D  N A C Z E L N E J

restiż”, który oddajemy w wasze
ręce, jest bardzo kontrastowy. Po-

kazujemy to, co było kiedyś, wspomi-
nając czasy PRL, oraz wybiegamy mocno w

przyszłość, w świat futurystycznych trendów
światowego designu. 

Naszą ciekawość wzbudził Maciej Karpiak, młody
architekt, który zachwycił swoimi pomysłami Hugo
Bossa. Tak bardzo, że mógł potem zaprojektować nową
linię wnętrz jego sklepów. Meble Macieja, bardzo no-
woczesne i niekiedy o futurystycznych kształtach, oka-
zały się bezkonkurencyjne. Drzwi do kariery przed
młodym projektantem stoją już otworem, wystarczy
żeby przekroczył próg. 

Tę świeżość spojrzenia zestawiamy ze wspomnie-
niami z najstarszych szczecińskich sklepów, w których
w czasach PRL nikt nie myślał o wyglądzie półek, ale
o tym, by było co na nich postawić. Wróciliśmy
wspomnieniami do chwil, gdy rolka papieru toaleto-
wego była bezcenna, a w kolejkach spędzało się więk-
szość życia. Na stronie... możecie przeczytać anegdoty
z dawnych lat i wpisy do ksiąg skarg i wniosków. Nie-
którym osobom w naszej redakcji, aż łezka się zakrę-
ciła w oku... ze śmiechu. 

Miejsca w których zatrzymał się czas odnaleźli też
Andrzej i Asia Tyszkiewiczowie, którzy co roku wyru-
szają na wyprawę do Azji. W Birmie nie ma telefonów,
wojsko rządzi krajem, a pub przypomina piwiarnię w
Bieszczadach z 1988 roku. Ludzie żyją tam bardzo
biednie, ale mimo tych niedogodności nie tracą po-
gody ducha i wiary, że będzie lepiej. 

Taką wiarę w sukces mieli też bohaterowie naszego
cyklu „Szczecińska droga do sukcesu”. Dwie firmy Sto-
procent i Endorfina istnieją od dziesięciu lat i są już
rozpoznawalne w całej Polsce, ale to dopiero cel mini-
mum. Dlatego teraz ruszają na podbój Niemiec. Czym
im się uda? „Prestiż” będzie uważnie śledził ich losy,
do czego i was zachęcamy. Może już w niedalekiej
przyszłości całą Europę za-
leją kolorowe fale ubrań i
szczęście dzięki Stuprocen-
towej Endorfinie.
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Inwestują w MOPI 
Bohaterka styczniowego numeru

„Prestiżu” Monika Piotrowska
wraz z zespołem MOPI zakwalifiko-
wała się do drugiej rundy ArenaFest.
Przed nimi runda finałowa. Arena-
Fest to seria koncertów w najwięk-
szych salach USA organizowanych
przez Arena Works Entertainment.
Weźmie w niej udział kilkanaście
młodych i obiecujących zespołów z całego świata, wybranych w drodze se-
lekcji. Pierwszej selekcji kandydatów dokonują fani, wybierając swoich fa-
worytów spośród blisko 10 tysięcy wykonawców z całego świata
zarejestrowanych na portalu SellaBand. Choć głosowanie potrwa do końca
marca, MOPI został już zakwalifikowany do drugiej rundy obok 26 innych
zespołów. W sumie będzie ich 50. Potem ostatecznego wyboru dokona za-
wodowe jury. Zwycięzcy rozpoczną tournée już 8 lipca. Równolegle MOPI
bierze aktywny udział w innej akcji SellaBand, w której fani – tak jak na
giełdzie – wykupują „akcje” swojego zespołu. Jedna akcja kosztuje 10 USD.
Kiedy zespół uzbiera 5 tysięcy akcji (w sumie za 50 tys. USD), nagrywa i wy-
daje za te pieniądze profesjonalną płytę. – Po artykule, który się ukazał w
styczniowym numerze „Prestiżu ,ˮ był bardzo duży odzew ze strony zagra-
nicznych inwestorów – mówi Igor Kołtunowski z MOPI. W tym momencie
mają ponad 10 tys. USD i ciągle idą do przodu. Aby jeszcze lepiej promować
zespół, zaprosili do Szczecina kilku inwestorów. – Dzięki temu nasza pio-
senka „Don't tell me” została piosenką tygodnia w internetowym radiu Sel-
laBand, a liczba inwestorów, tak zwanych „Believerów”, zwiększyła się od
tamtego momentu prawie o 100% – cieszy się Monika Piotrowska. dp

Ewa Minge
w Szczecinie
Znana projektantka będzie specjal-

nym gościem Weekendu Mody.
Wiosenno-letnia edycja imprezy od-
będzie się 21 marca w hali przy ul. Na-
rutowicza. Ewa Minge jest pierwszą
polską projektantką, która pokazała
swoje prace na prestiżowym prze-
glądzie mody haute couture w Paryżu.
Ma też na swoim koncie pokazy w
Berlinie, Moskwie, Rzymie, Madrycie,
Wiedniu czy Montrealu. W Polsce zaj-
muje się stylizowaniem gwiazd.  Na Weekendzie Mody zasiądzie w
jury w konkursie młodych projektantów Gryf Fashion Show. Na kon-
kurs Gryf Fashion Show 2009, nad którym Honorowy Patronat objął
Prezydent Miasta Szczecina, zgłosiło się 40 projektantów. Spośród
nich organizatorzy wybrali osiem osób, które pokażą swoje pomysły
w kategorii haute couture i prêt-à-porter.  imj
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Czy wiecie, że...

…W Szczecinie mieszka stryjeczny wnuk poetki, a zawodowo: se-
kretarki marszałka Piłsudskiego – KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY?

Pan Robert Iłłakowicz, bo o nim mowa, urodził się
i wychował w Szczecinie. Jego dziadkowie, pozba-
wieni w czasie działań wojennych całego dobytku,
zjechali tutaj w 1945 roku i na nowo rozpoczęli swoje
życie, przeżywszy zgodnie ponad 50 lat. 

Pan Robert, właściciel restauracji usytuowanej w
jednym z najstarszych w mieście centrów handlowych, nie żyje przeszłoś-
cią, choć lubi wspominać. Na pytanie o ciocię-babcię uśmiecha się leciutko
pod nosem: – Pamiętam, że w domu kazała do siebie mówić po prostu
Kazia. Była skromną i bardzo elegancką damą. Miło, że choć od jej śmierci
minęło prawie 30 lat, nadal się o niej mówi i pisze. Cieszę się, że wciąż
wznawia się jej książki i że obok Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Ha-
liny Poświatowskiej i Wisławy Szymborskiej jest w panteonie najwybit-
niejszych polskich poetek. Cieszy mnie fakt, że Szczecin przed laty docenił
moją stryjeczną babkę i jedną z ulic nazwał jej imieniem. 

Z „Iłłą”, bo tak nazywali Iłłakowiczównę koledzy-literaci, widział się
tylko trzy razy w życiu – odwiedził ją w Poznaniu. Talentu literackiego
po sławnej krewnej pan Robert nie odziedziczył, choć w młodości
„spełnił” kilka wierszy, ale bardziej traktował to jako żart, niż zaczątek
do kariery w świecie literatury. 

RAFAŁ PODRAZA
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Zachodniopomorski 
Przedsiębiorca
Pojawił się już najnowszy

numer gazety wydawanej
przez Północną Izbę Gospo-
darczą. W numerze znajduje się
opis konfrontacji regionalnych
przedsiębiorców z zachodniopo-
morskimi władzami. – Będzie
można poczytać także o tym, co z
dotacjami i w jaki sposób firmy
mogą z nich korzystać, szczegól-
nie teraz, kiedy ciężko pozyskać
kredyt – zachęca Magdalena Ta-
rasiuk, redaktor naczelna.  Czy
ceny nieruchomości będą jeszcze spadać? Skąd pozyskać środki na
zakup nieruchomości? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć
można w raporcie mówiącym o obecnym rynku nieruchomości. „Za-
chodniopomorski Przedsiębiorca” wskazuje dodatkowo, z jakimi ab-
surdami muszą borykać się firmy zarówno u nas w Polsce, jak i za
granicą.  Więcej na www.izba.info. br

Fat Belly Family w TVP

WTVP 2 ruszył nowy program muzyczny „Hit Generator”. W pre-
mierowym odcinku wystąpił szczeciński zespół Fat Belly Family.

Szczecinianie wystąpili obok Andrzeja Piasecznego, Kasi Wilk, ze-
społów Bracia i Pectus. Występy omawiało jury, w którym zasiedli:
Zbigniew Hołdys, Wojciech Olszak, Tomasz Lipiński, Katarzyna Bu-
rzyńska i Edyta Jungowska. Najlepszego wykonawcę wybierali widzo-
wie, głosując za pośrednictwem SMS-ów. Mimo że szczeciński zespół
nie przedostał się do kolejnego programu, muzycy są zadowoleni z
występu. – Nie liczy się wynik, ale to, że publiczność nas usłyszała i
zainteresowała się nami – powiedział Łukasz Drapała, lider szczeciń-
skiej formacji Fat Belly Family. imj

Prestiżowa 
babska rzecz

Od początku marca na antenie Szczecin.fm można posłuchać nowej
audycji dla kobiet „Babska rzecz”.  Prowadzą ją Daria Prochenka,

redaktor naczelna magazynu „Prestiż”, i Joanna Tyszkiewicz, dzienni-
karka Polskiego Radia Szczecin. Program wystartował w przeddzień
Dnia Kobiet, 7 marca. W pierwszej audycji panie mogły posłuchać o
nowym zapachu Armani oraz dowiedzieć się, z jakich zajęć w klubie fit-
ness najlepiej skorzystać przed sezonem wiosenno-letnim. – Zapro-
siłyśmy także do studia organizatorów castingów dla modelek –
opowiada Joanna Tyszkiewicz. – Słuchaczki mogły dowiedzieć się, jakie
wymogi powinna spełniać dziewczyna, żeby odnieść sukces na wybiegu
i dlaczego w tej branży mężczyźni mają lepiej – dodaje. Ponieważ moda
i modelki to nie wszystko, prowadzące program przygotowały niespo-
dzianki w postaci konkursów. – Choć audycja dopiero wystartowała,
rozdałyśmy od razu wszystkie nagrody – cieszy się Joanna Tyszkiewicz.
Do wygrania były zestawy kosmetyczne i karnety do klubu fitness. – W
kolejnym programie pojawi się kącik kulinarny, a także inne ciekawe
babskie tematy – mówi Joanna. – Nie możemy zdradzić wszystkiego, ale
na pewno nie zabraknie wartościowych prezentów dla naszych słucha-
czek – dodaje. Audycji można posłuchać w Szczecin.fm w każdą sobotę
od godz. 13 do 16 na częstotliwości 94,4 FM. br
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elacja Warszawa – Szcze-
cin. W pociągu luźno. Tak

bywa w środku tygo-
dnia. W przedziale cztery

osoby, jak się wkrótce okaże – równie intere-
sujące, co cały tłum, który zwykle wypełnia prze-

dział kolejowy.
– Cieszę się, że już wracam do Szczecina – zagaja przystojny

mężczyzna w średnim wieku (czytaj: jeszcze młody, a już doświad-
czony, który tęskni za Szczecinem – niewątpliwie wciąż nieodkry-
tym miastem przyszłości). – Lubię jeździć do stolicy w interesach,
ale jeszcze bardziej lubię moment, kiedy wracam do domu. W
Szczecinie jest jakby więcej miejsca, a ten zapach powietrza, kiedy
wychodzi się z dworca wprost na Odrę…

– Pan chce wracać, a dlaczego większość młodych z tego miasta
emigruje? Ja mam szczęście, jestem lekarką, pracę znajdę wszędzie,
ale jest niestety coraz więcej niezadowolonych, którzy nie widzą
przyszłości tutaj.

– A co pani się dziwi. Tu już wszystko pozamykali, nawet stocz-
nię niedługo zaorają. No chyba że jakiś cud się zdarzy…

– Ja myślę, że to kwestia podejścia i wychowania. Szukanie po-
mysłu na życie to umiejętność znalezienia dla siebie niszy, może
kontynuacja rodzinnego interesu. Nie wszyscy mają to szczęście,
ale nikt nie jest zwolniony z myślenia. Gdzie indziej ma być
łatwiej? A dlaczego? Skoro wszyscy uciekli, to tu właśnie jest praw-
dziwe pole do popisu. Byle urzędnicy nie przeszkadzali, ale to nie
tylko tu…

Słuchając, przypomniałam sobie historię z książki A. de Mello
„Przebudzenie”, mówiącą m.in. o tym, jak to się dzieje, że mamy
właśnie takie a nie inne charaktery, spojrzenie na świat, we-
wnętrzną siłę lub jej brak, jesteśmy twórczy albo odtwórczy…

Pewien człowiek znalazł jajko orła. Zabrał je i włożył do ku-
rzego gniazda w swojej zagrodzie. Orzełek wylągł się ze stadem
kurcząt i wyrósł wraz z nimi. Przez całe życie zachowywał się jak
kury z podwórka, będąc przekonanym, że jest kogutem. Drapał w
ziemi, szukał robaków i drobnych kamyczków. Nawet piał i gda-
kał, trzepotał skrzydłami i podfruwał kilka metrów w powietrze.
Tak, jak to robią kury i koguty.

Minęły lata i orzeł się zestarzał.
Pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą, na tle błękitnego

nieba, wspaniałego ptaka. Płynął pewnie i majestatycznie wśród
prądów powietrza, ledwie poruszając skrzydłami.

Stary orzeł patrzył w górę oszołomiony.
– Co to jest? – zapytał kurę stojącą obok.
– To jest orzeł, król ptaków – odpowiedziała kura. – Ale nie

myśl o tym. Ty i ja jesteśmy inni niż on.
Tak więc orzeł więcej o tym nie myślał. I umarł, wierząc, że jest

kogutem w zagrodzie. *
Ktoś kiedyś powiedział, że ludzi na swojej drodze spotykamy

nieprzypadkowo. Musimy jednak umieć odczytać, co chcą nam
przekazać. I to często nie wprost. Trzeba umieć czytać między
wierszami…

Jeśli sięgniemy w przeszłość, natrafimy na wspomnienia chwil,
które wydawały się końcem świata. I nagle… ktoś przyszedł, za-
dzwonił, przysłał maila… jak drogowskaz, wskazujący inną drogę.
Nawet jeśli okazała się błędna, to bolesne doświadczenia wybawiły
nas z opresji innym razem. 

Ważny, a może najważniejszy jest rodzinny dom. To, co z niego
wynieśliśmy. Warto pamiętać o historii orła, kiedy zwracamy się
do własnych dzieci. Zamiast powtarzać „jesteś beznadziejny, ile
razy mam tłumaczyć…”, może spróbować: „tyle rzeczy ci się udało,
na pewno potrafisz, wiem to. Jeśli trzeba, trochę pomogę…”.

Dziś upieczmy ciastka, bo życie zawsze warto osłodzić.
Ciasteczka na słodkie życie rodzinne:
Składniki: 2 szklanki mąki, 2 żółtka, 1 kostka masła, 1/2

szklanki cukru pudru, 1 łyżeczka proszku do pieczenia,1 pół
łyżeczki cynamonu, 1 cukier waniliowy.

Mąkę siekamy z masłem, dodajemy resztę składników i zagnia-
tamy ciasto. Wałkujemy cienko i wykrawamy nieduże ciasteczka
(kształty dowolne). Pieczemy 10-15 minut w temp. ok. 180 stopni.
Rezultat – kruchy i delikatny w smaku.

Aforyzm na wiosnę, za którą tak tęskniliśmy:
„Miłość – ciężka choroba, ponieważ obydwoje od razu muszą

iść do łóżka”
Do zobaczenia w następnej podróży…

JOANNA OSIŃSKA

* W tekście wykorzystano fragment książki Anthony’ego de
Mello „Przebudzenie”
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„Orzeł”

Joanna Osińska Dziennikarka TVP
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Na podbój Europy

B
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Jako pierwszy Polak pokazał swoje meble na najważniejszej
wystawie światowego designu w Mediolanie. Projektuje dla Hugo

Bossa, a jego autorski pomysł – drukowany dywan przyjęło do swoich 
zbiorów Muzeum Narodowe. Jeżeli jeszcze nie dołączył 

do europejskiej czołówki designerów, 
to na pewno Maciej Karpiak jest 

na najlepszej drodze.



Miał zaledwie kilka dni
na przygotowanie się
do konkursu na pro-
jekt dla Hugo Bossa.

Pracował bez wytchnienia wiele
godzin. I wygrał. Wymyślił naj-
lepszą koncepcję designu skle-
pów linii Hugo Boss Orange.
Pierwsze prototypy mebli zostały
wykonane i oddane na początku
tego roku. 

- Nie ukrywam, że jestem za-
dowolony z efektu – mówi Ma-
ciek. - Stworzyliśmy naprawdę
dobry ultranowoczesny pro-
jekt. Jednak nie uderzy mi z
tego powodu woda sodowa do
głowy. Po prostu robię swoje.
Projektuję z potrzeby serca, nie
mam parcia na szkło – śmieje
się. 

Predyspozycje do rysunku od-
krył w sobie późno i zupełnie
przypadkowo. Miał 21 lat i chciał
uchronić się przed wojskiem.
Sposobem na to była nauka. Po-
szedł więc do szczecińskiego Stu-
dium Reklamy.

Talent

- Narysowałem trzy kreski, do-
rzuciłem czwartą i nagle okazało
się, że mam talent - opowiada. 

Postanowił kontynuować
swoją edukację w Wyższej Szkole
Sztuki Użytkowej. Mimo że nie
miał wykształcenia plastycznego,
już po roku dołączył do grona
najlepszych rysowników. W tym
czasie studiował i dorabiał, ma-
lując nowoczesne obrazy, które

można zobaczyć w wielu szcze-
cińskich mieszkaniach prywat-
nych. Wtedy też
stworzył projekty
pierwszych mebli,
które potem
często własno-
ręcznie wy-
konywał w
stolarni.

- Można
powiedzieć, że
poznałem swój
zawód od kuchni –
śmieje się projektant. 

W czasie studiów zaj-
mował się także aranżacją i projek-
towaniem wnętrz. Jedną z
najciekawszych ówczesnych reali-
zacji zrobił w mieszkaniu na De-
ptaku Bogusława. Klient dał mu

całko-

wicie
w o l n ą

rękę, cena
nie grała

roli, a on mógł puścić wodze fan-
tazji. W rezultacie powstała uni-
kalna aranżacja z autorskimi
projektami jego mebli - komód
krzeseł, szezlongów, łóżek, a do-
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Projekt sklepu Hugo Boss Orange Maciej Karpiak ze swoim psem Pimpkiem



Regał Miu Zionee wg projektu 
Macka Karpiaka z 2006 r.
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PRZYGOTOWANIE SESJI: ADAM FEDOROWICZ
WIZAŻ I STYLIZACJA: MAJA HOLCMAN

FOT. ARCHIWUM

Pierwszy na świecie drukowany dywan

Szelząg Fly flagowy produkt projektanta
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pełnieniem kolekcji była seria ob-
razów. 

– Wnętrze tamtego mieszkania
wyglądało jak mój prywatny
showroom – opowiada Maciek. -
Właściwie każdy mebel był mo-
jego projektu, żadnego nie po-
wstydziłaby się szanująca się
włoska fabryka.

Sukces

W 2000 roku odwiedził Salone
Satellite w Mediolanie, czyli naj-
większe światowe targi meblowe.
To był przełom. Wtedy zdecydo-
wał, że chce dorównać najlep-
szym. Trzy lata później, pośród
największych sław designu, jako
pierwszy Polak zaprezentował
tam swoje projekty. Sam sfinan-
sował wyjazd, meble praktycznie
wykonał własnoręcznie. Pojechał
z trzema produktami – szezlon-
giem, komodą i krzesłem. 

- To był początek mojej świa-

domej drogi projektowej. Po-
czułem chęć sprawdzenia siebie i
reakcji ludzi na moje projekty
dlatego wybrałem się do tej
mekki designu – opowiada.

Po Mediolanie posypały się za-
mówienia. Dla firmy Intermeble
stworzył linię mebli OGGI.
Założeniem było stworzenie no-
woczesnej kolekcji w przystępnej
cenie, skierowanej do młodych
ludzi. Kolekcja MIYO oraz kolek-
cje dywanów zostały wyróżnione
w konkursie PRODECO 2006 or-
ganizowanym przez ELLE Deco-
ration.

- I tak moje pomysły trafiły do
masowej produkcji. Cieszę się,
gdy przychodzę do znajomych
lub nieznajomych i widzę swoje
meble – dodaje Maciek.

Stworzył też własną markę
mebli - Zionee. Jego produkty za-
częły być rozpoznawalne. Szez-
long „Fly”, który zdobył uznanie
podczas wystawy EU+ w Berlinie

Maciej Karpiak, 
rocznik 1977, szczecinianin z Cedyni. W liceum grał w kapeli

deathmetalowej i w koszykówkę. Ukończył architekturę
wnętrz w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie.

Zajmuje się także architekturą. W 2003 jako pierwszy Polak
pokazał swoje projekty na Salone Satellite w Mediolanie.

Prowadzi własne studio projektowe – Maciej Karpiak Office
For Design, ma własną markę mebli Zionee. Zaprojektował

kilka zestawów sypialnych dla firmy Art Mebel z
Białegostoku. Zaprojektował też linię mebli biurowych

BRAND dla firmy Mebelux, które zostały uznane za najlepszy
produkt roku 2009 w kategorii biuro. Zdobył drugą nagrodę

w konkursie Poolspa, producenta urządzeń z hydromasażem.
Pracował dla dwóch firm oświetleniowych z Barcelony.

Ostatnio nawiązał współpracę z firmą Bejot – będzie dla niej
projektował krzesła, fotele oraz system siedzisk dedykowany

dla przestrzeni publicznej.
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2004, stał się flagowym produk-
tem marki Zionee. 

- Wykonanie szezlongu jest
bardzo pracochłonne, wymaga
precyzji. Sklejka drewniana jest
wyginana do odpowiedniego
kształtu, malowana metodą, ja-
kiej używa się przy lakierowaniu
samochodów. Następnie wyko-
nywane są poduszki. Cały proces
to mozolna ręczna praca, zajmuje
kilka tygodni i to 12 godzin na
dobę - opowiada projektant. 

Jego kolejnym projektem,
który podbił świat designu, jest
drukowany dywan. Na początku
chciał go wykonać z sukna góral-
skiego, a dokładniej z dwóch ro-
dzajów sukien: kolorowego i
białego. Jednak cena byłaby zapo-
rowa. Wymyślił więc dywan dru-
kowany. Rok po prezentacji
podobną technologię zaczęli sto-
sować najwięksi projektanci, mię-
dzy innymi Marcel Wanders i
Michał Biernacki. Dywan znaj-
duje się też w zbiorach Muzeum
Narodowego w Ośrodku Wzor-
nictwa Nowoczesnego. 

Sklep i pracownia

Od zawsze miał marzenie, by
prowadzić sklep wyłącznie ze
swoimi produktami – zarówno
robionymi na zamówienie, jak i
produktami wdrożonymi do
produkcji przez fabryki. Marze-
nie udało się zrealizować ponad
dwa lata temu, ale niestety, z po-
wodu niepewnej sytuacji na
rynku, Maciej zmuszony był w
styczniu zrezygnować ze sklepu.

- Nic straconego. Kolejny sklep
otworzę prawdopodobnie w Am-
sterdamie – mówi.

Oprócz projektowania mebli
realizuje się także jako architekt.
Filie swojego biura chce otworzyć
w Amsterdamie i Hamburgu. A
Szczecin? To miasto poza konku-
rencją. Tutaj ma swoją główną
pracownię. Tu mieszka od dzie-
sięciu lat, tu ma przyjaciół i ro-
dzinę. 

- Jeśli ktoś chce projektować,
to nieważne w jakim kraju się
znajduje – uważa Maciek. - Za
granicą jest większa satysfakcja
finansowa, ale ja świadomie zos-
tałem tutaj by uczestniczyć w
polskiej przemianie obyczajowo-
kulturowej. 

Atutem Szczecina jest jego
położenie blisko morza i Berlina,
w którym bardzo często bywa.
Bardzo dużo podróżuje, a targi
designerskie w Mediolanie, Ko-
lonii, Londynie i Paryżu to
źródło jego inspiracji i możli-
wość poznania najnowszych
trendów. 

Gdy chce odpocząć od Szcze-
cina i pracy, zostawia komórkę i
znika. Zimą wybiera góry, latem
ucieka w ciepłe kraje, gdzie nur-
kuje. Właśnie wrócił z zimowego
urlopu. 

- Byłem we włoskich Dolomi-
tach na desce, która powoli staje
się moją prawdziwą pasją - opo-
wiada.

Jak mówi, inspiruje go otocze-
nie, muzyka, podwodny świat.
Wypadkowa nakładających się bo-
dźców, którymi zasypywani jes-
teśmy każdego dnia. Czasem jest
to efekt długich przemyśleń, cza-
sem chwila. Jego autorytetami i
wzorami w dziedzinie designu jest
małżeństwo Charlesa i Ray Eame-
sów, lubi Marcela Wondersa, Fabio
Novembre, Konstantina Grcica,

braci Bourlec, Patricię Urquiolę.
Czy czuje się spełniony jako pro-
jektant? 

Uważa, że dopiero się roz-
kręca. Na razie ma pełne ręce ro-
boty. Współpraca z Hugo
Bossem rozwija się, pracuje nad
kolejnymi projektami. 

- Niesamowitą satysfakcję daje
mi, gdy widzę, ile mogę zmienić
w życiu innych ludzi, ulepszając
otaczającą ich rzeczywistość -
mówi Maciej. - Wtedy jestem po
prostu szczęśliwy. I tyle. 

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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Hotel WOLIN ***
ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje

tel./fax +48 (0 91)3281035
www.hotelwolin.pl

Nasz Hotel położony w sąsiedztwie malowniczego Wolińskiego 
Parku Narodowego, oferuje bogate menu usług fizykoterapeutyc-

znych oraz odnowy biologicznej. 
Do dyspozycji gości oddajemy: basen kryty, jacuzzi zwykłe 

i solankowe, saunę suchą i parową, grotę solną, gabinety 
fizykoterapeutyczne, gabinety masażu. 

Hotel otoczony jest 1,5 ha parkiem wraz z kortem do tenisa, 
boiskiem 

do siatkówki, badmintona oraz miejscem do grillowania i 
zorganizowania ogniska.

Posiadamy 70 komfortowych pokoi z dużymi balkonami oraz 2 
apartamenty, 

2 klimatyzowane sale konferencyjne przygotowane multimedial-
nie oraz monitorowany parking.
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Stoprocent i Endorfina to
całkowicie szczecińskie
firmy. Łączy je historia,
promocja i osoby właści-

cieli. Endorfina to własność Wini-
cjusza „Winiego“ Bartczaka oraz
Karoliny Wierciak.W drugiej fir-
mie – Stoprocent – „Wini“ jest
właścicielem, a Karolina dyrekto-
rem. Ten rok, oprócz przygotowań
do obchodów 10-lecia firmy, to dla
nich także inne ważne wydarzenie
– wejście na rynek niemiecki. 

– Otworzyliśmy w Berlinie od-
dział firmy, który będzie sprzeda-
wał nasze kolekcje do niemieckich
sklepów – mówi Karolina Wier-
ciak– Zainteresowanie jest duże,
ponieważ zanim pojawiliśmy się
oficjalnie w sprzedaży, nasze rze-
czy nosili raperzy i inni ludzie
związani z branżą hiphopową w
Niemczech – dodaje.

Taki system sprawdzili już
wcześniej w Polsce. – Wszystkie
rzeczy inspirowane są kulturą
hip-hopu i tańcem, dlatego naj-
lepszą reklamą są znani w tych
kręgach ludzie, którzy noszą
nasze ciuchy – opowiada Wini-
cjusz „Wini” Bartków.

Stoprocent noszą gwiazdy
takie jak Peja, PIH, Tede, Góral a
Endorfinę wokalistka reggae Ma-
rika czy tancerki Marijah i
Youyka. Dzięki temu ubrania te
stały się bardzo popularne wśród
młodych ludzi.

Marzenie o dżinsach

Teraz wiele innych firm naśla-
duje kolorystykę, wzory, fasony
Stoprocent i Endorfiny, ale po-

czątki nie były takie proste. Po-
mysł powstał w czasach, gdy nie
było w Polsce kolorowej odzieży,
a fajne dżinsy to był szczyt ma-
rzeń. – Usiadłem kiedyś z kolegą
i zastanawiałem się, co chcę robić
w życiu. Powiedziałem mu, że
zrobimy najlepszą firmę street-
wearową w kraju, a potem na
świecie – wspomina „Wini”. – Za-
wsze chciałem mieć te fajne za-
graniczne ciuchy i mnie szlag
trafiał, że nie mam na to kasy –
dodaje.

Z marzeń o firmie odzieżowej
powstała pierwsza para dżinsów.
Zebrali parę złotych i znaleźli w
Szczecinie osobę, która szyje tego
rodzaju spodnie. Od niej zdobyli
pierwsze informacje o produkcji
odzieży. – Nie chodziło nam
wtedy o pieniądze, tylko o satys-
fakcję – wspomina „Wini”. 

Niestety nie był to trafiony po-
mysł. Przez ponad dwa lata nie
mogli ich sprzedać i około 200
par dżinsów magazynowali w
swoich pokojach. – Nie mogłem
już na nie patrzeć – śmieje się. –
Teraz już wiem, że rozkręcanie
firmy odzieżowej powinno się za-
czynać na przykład od T-shirtów
– dodaje.

Po nieudanej sprzedaży pod-
dali się na chwilę i zwątpili w
swój talent do tego biznesu. Ale
nie na długo. Ucząc się na
błędach, po dwóch latach prze-
rwy stworzyli mniejszą partię T-
shirtów i powoli zwiększali
kolekcję. – Jeden z pierwszych
sklepów, który nam zaufał, to
szczeciński Andegrand i firma
Mass, która wzięła od nas część
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Stoprocent 
endorfiny

Tworzą kolorowe ubrania i śmiało można powiedzieć, że kreują modę już 
nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie. A ich w rodzinnym Szczecinie co kilka 
minut można zauważyć kogoś w ich rzeczach. To marki Stoprocent i Endorfina. 

Karolina Wierciak jest najlepszą 
wizytówką swojej firmy - Endorfina.
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ubrań – wspomina „Wini”. Jed-
nak sprzedaż nie szła tak jak za-
planowali, dlatego zaczęli
obdzwaniać sklepy w całej Polsce
i reklamować swoje produkty. –
Na początku bardzo pomógł
nam raper Tede, który wystąpił w
naszych reklamach – wspomina
„Wini”.

Wiele sklepów nie chciało im
od razu zaufać i proponowało
wzięcie towaru w komis. – Nigdy
się na to nie zgodziliśmy. Jednak
za każdym razem, gdy wypuści-
liśmy nową kolekcję, znowu do
nich dzwoniliśmy, żeby zoba-
czyli, jak bardzo się rozwijamy –
dodaje. 

Teraz często są głównymi mar-
kami w tych sklepach. Nie bali się
wprowadzać innowacji i od sa-
mego początku przyznawali się,
że są polską marką. – Wiele in-
nych firm specjalnie wprowa-
dzało ludzi w błąd i oprócz
nazwy po angielsku robiło re-
klamy w języku obcym. Nawet
bezczelnie mówiono, że kontener

z ubraniami płynie ze Stanów –
mówi „Wini”. – My zawsze szczy-
ciliśmy się tym, że mamy świetną
polską nazwę i jesteśmy ze Szcze-
cina – dodaje. 

Firma rozkręciła się tak bar-
dzo, że postanowili otworzyć
drugą z ubraniami dla kobiet. 

Endorfina 
tylko dla kobiet

Endorfina, ucząc się na
błędach Stoprocent, zaczęła pro-
dukcję od T-shirtów i dresików
welurowych. Choć istnieje na
rynku dopiero trzy lata, ma już
pełną kolekcję i jest równie roz-
poznawalna jak jej męski odpo-
wiednik. – Zanim zaczęłam
prowadzić tę firmę, byłam na
rozdrożu i nie wiedziałam, w ja-
kiej branży powinnam pracować.
Jednak nie żałuję swojej decyzji.
Okazuje się, że mam do tego ta-
lent – mówi zadowolona Karo-
lina. 

Po drodze musiała nauczyć się

wielu rzeczy o produkcji i przy-
pilnować wszystkiego, począwszy
od projektu. Dała sobie radę
dzięki determinacji jaką miała i
doświadczeniu z firmy Stopro-
cent.

– Musieliśmy zrozumieć
modę. Teraz nasze kolekcje
mają spójność i konsekwencję.
Od kilku lat jesteśmy liderem i
robimy konkretne ciuchy –
mówi „Wini”. – A każda kolek-
cja jest lepsza – dodaje Karo-
lina.

Zanim powstaną kolejne ubra-
nia, siadają razem z grafikami i
projektantami, żeby dyskutować
o trendach. Zaczynają od wybra-
nia kolorów. Tkaniny, na których
pracują, to dzianiny i dżinsy. Gdy
projekt jest gotowy, wysyłają go
do Łodzi. Szwalnia przygotowuje
go zgodnie z wymiarami. Robią
najpierw promodele, a potem do-
grywają szczegóły. – Czasami
jedną rzecz poprawiamy dziesięć
razy. Pracujemy nad wstępnymi
bryłami, żeby dany model wy-
glądał idealnie w końcowej wersji
– mówi Karolina. 

Powoli, 
ale sumiennie

Przez lata poznali tę
nomenklaturę i teraz
operują już tajemni-
czymi fachowymi ter-
minami. Zaczynali od
projektowania na kom-
puterze w domu. Nie-
dawno kupili duży
piętrowy budynek i za-
trudniają 13 osób. Żeby
się dostać do biura,
trzeba wpisać się na
listę odwiedzających. 

Ich ubrania nie są
tanie. – Kupujemy naj-
lepsze materiały. Jak
trzeba, sprowadzamy
je na specjalne za-
mówienie – mówi
„Wini”. – Robimy
badania w insty-
tucie włókien-
nictwa i
staramy się,
a b y
wszystko
było po-
w y ż e j
przeciętnej

normy. To wszystko ma swoją cenę,
choć i tak nie narzucamy dużej
marży. Gdybyśmy tak robili, nasza
firma byłaby już o wiele większa.
Dochodzimy do wszystkiego po-
woli, ale sumiennie – dodaje.

Oprócz sprzedaży w Polsce mają
swoich pojedynczych dystrybuto-
rów w Czechach, na Słowacji, na
Ukrainie, Łotwie, Litwie i trochę w
USA. – Nawiązaliśmy te kontakty,
będąc na wakacjach. I są małe sprze-
daże, ale to bardzo fajne uczucie, gdy
widzisz na ludziach swoje ubrania –
cieszy się „Wini”. – Na pewno jes-
teśmy teraz najbardziej konkretną
firmą hiphopową w Polsce, ale pra-
cowaliśmy na to 10 lat – dodaje.

Mają jeszcze tysiące rzeczy do
zrobienia. Po wejściu na nie-
miecki rynek chcą bardziej zaan-
gażować się w rozwój muzyczny.
Cele, które postawili sobie na
2009 rok, są wielkie, ale robiąc
coś na sto procent na pewno je
urzeczywistnią. 

DARIA PROCHENKA

Wini zawsze się szczycił tym, że ma swietną
polską nazwę firmy i jest ze Szczecina
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Dres bawełniany z kolekcji Endorfina
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Zanurkuj wśród rafZanurkuj wśród raf
- egipt- egipt

Poczuj odrobinę luksusuPoczuj odrobinę luksusu
- malediwy- malediwy

Zamieszkaj na PalmieZamieszkaj na Palmie
- dubaj- dubaj
i wiele innych miejsci wiele innych miejsc

www.apollotour.pl, tel.091 433 41 79
kom.500 26 00 77, biuro@apollotour.pl

Niemieccy organizatorzy, 
last minute z niemieckich lotnisk 

czyli wypoczynek w najlepszym wydaniu!
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Birma
- tam zatrzymał się czas

Wykonują wolne zawody i dzięki temu mogą swobodnie
przez kilka miesięcy w roku poświęcić się swojej pasji –

podróżom. Zwiedzili ponad 40 krajów. Podczas ostatniej
dwumiesięcznej podróży odwiedzili Hongkong, Makao,

Tajlandię, Birmę, Laos, Wietnam i Filipiny, ale Birma
pozostanie w ich pamięci najdłużej. To o niej chcą

opowiedzieć najwięcej.
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Dziennikarka Joanna
Tyszkiewicz i jej mąż
Andrzej razem pro-
wadzą agencję organi-

zującą imprezy. W wolnych
chwilach są zapalonymi pod-
różnikami. Choć przed wyjaz-
dem dużo czytają o danym
państwie i planują trasę, to za-
wsze zostawiają margines na
niespodzianki i przygody. A te
ich nie omijają. W przypadku
Birmy trudno byłoby się dziwić.
To państwo położone w
południowej Azji, nad Zatoką
Bengalską i Morzem Andamań-
skim. Nie ma tu masowej tury-
styki. Od 1962 roku, kiedy
generał Ne Win dokonał zama-
chu stanu, rządzi tutaj wojsko.
W 1988 roku generał został od-
sunięty od władzy przez inną
juntę wojskową. Reżim trwa do
dzisiaj. Nowe władze zmieniły
nazwę państwa na Myanmar. Do
kraju można dostać się tylko sa-
molotem, lądując w Rangun. Ze
względu na niepewną sytuację
polityczną i atak cyklonu Nargis
wiosną 2008 roku, niewysoka i

tak liczba turystów odwie-
dzających ten kraj spadła dra-
matycznie.

Pierwsze wrażenie

– Wylądowaliśmy w Rangun,
starej stolicy Birmy. Lotnisko z
zewnątrz wyglądało jak nasze
podczas komuny. W środku oka-
zało się, że to pierwsza klasa,
marmury, elektronika, szkło,
tylko dziwnie pusto – mówi An-
drzej Tyszkiewicz.

Po 30-minutowej jeździe ta-
ksówką znaleźli nocleg. – Bardzo
nam się tam spodobało. Tam czas
zatrzymał się jakieś 30 lat temu.
Stare, piękne, ale obdrapane bu-
dynki kolonialne, zdezelowane
auta, kompletny brak chodników,
upał, wilgoć i sporo ludzi – opo-
wiada Andrzej. – Jedni handlo-
wali, inni cynkowali???, obnosząc
się ze zwitkami pieniędzy goto-
wych do wymiany. I wszyscy się
na nas patrzyli, bo turystów bywa
niewielu – dodaje.

O godzinie 22 życie stolicy za-
miera. Ostatnie stoiska są pako-

wane, po ulicy jeździ tylko kilka
samochodów, miasto idzie spać. 

Wyprawa w głąb lądu

Drugiego dnia wynajętym sa-
mochodem z kierowcą wyruszyli
w podróż po kraju. Mr Win, z któ-
rym mieli spędzić najbliższe dni,
okazał się niezwykle ciekawym
człowiekiem. Dzięki niemu mimo
zaledwie dwóch tygodni mogli
poznać Birmę. – Zaspokajał naszą
ciekawość, opowiadając o realiach
znanych z mediów, ale też o tema-
tach zupełnie nieomawianych, jak
konflikt chrześcijan z buddystami,
handel diamentami. No i temat
rzeka – Buffalos, jak szyderczo
określani są wojskowi – wspo-
mina Joanna Tyszkiewicz.

Bus, którym podróżowali, za-
pewnił im komfort i niezależność
dotychczas nieznaną. W czwórkę
mieli sześć miejsc, mogli więc
leżeć, siedzieć i zmieniać pozycje.
– Do tej pory korzystaliśmy
z mocno przeładowanych środ-
ków transportu publicznego –
dodaje Joanna.

Wyjeżdżając z miasta, minęli
areszt domowy liderki opozycji,
oddalone od centrum szkoły i
uczelnie. – Po ostatnich walkach
uczelnie jako źródło „zła” zostały
przeniesione na peryferia, zaraz
obok koszar. W razie zamieszek
nie ma problemu z ich stłumie-
niem – opowiada Andrzej.

Droga którą jechali była cały
czas asfaltowa, z lekkimi dziu-
rami, ruch nieduży, za oknem
sielski wiejski klimat.

– Byłam w szoku, gdy na jed-
nym z postojów zauważyłam na
horyzoncie, jak ktoś goni złod-
zieja po dachu pociągu – mówi
zaskoczona Asia. – Po dachu
jadącego pociągu – dodaje.

Scena jak z filmu z popisami
kaskaderów. – Na nikim z miej-
scowych nie zrobiło to wrażenia.
Dzieci dalej łapały błotne węgo-
rze, największą atrakcją byliśmy
my – mówi.

Po całym dniu jazdy dotarli do
Tangou. Przewodnik zaprowadził
ich do hotelu. – Jak na 12 USD
był wyjątkowo ekskluzywny. Trzy
łóżka, TV, lodówka, balkon –

Podczas podróży po kraju poznali wielu ciekawych 
ludzi. Asia wśród dzieci w jedenj z birmańskich wsi.
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wspomina Andrzej. – Gdy zoba-
czyliśmy pokoje, nie zdziwiło nas
to, że chcieli od nas na początku
20 USD. Poza hotel tym jako je-
dyny miał duży generator
działający 24 godziny na dobę –
dodaje.

Przy kolacji słuchali historii
miejsca, do którego dotarli. Tan-
gou to rejon grupy Kajenów,
mających własne opiumowe in-
teresy i zbrojnie ich broniących.
Rząd nie zapuszcza się raczej w
głąb ich terenu. 

Nowa rządowa stolica

Jadąc do Kalaw, odbili trochę
na wschód. Po drodze minęli
nową stolicę, którą przeniesiono
tu w obawie przed demonstra-
cjami i zamieszkami. Mieszka tam
w zamkniętej strefie 15 tysięcy
ludzi z rządu, których pilnuje

wielka armia. – Jest ośmiopas-
mowa droga, którą nikt nie jeździ,
stawiają nową stupę, no i jest prąd
przez 24 godziny na dobę – mówi
lekko zirytowana Asia.

– Trudno uwierzyć, jak wojsko
może doprowadzić kraj z poten-
cjałem gospodarczym i z zaso-
bami naturalnymi do takiej biedy
– dodaje Andrzej.

Budowanie nowej stolicy za-
miast dróg, przymusowa praca
na rzecz junty, degradacja rol-
nictwa czy reglamentacja ben-
zyny – tak żyją miejscowi.
Żeby kupić telefon wraz z nu-
merem, trzeba wydać dwa ty-
siące dolarów, więc nikt nie ma
telefonu. – Dzisiaj ludziom
trudno wyobrazić sobie życie
bez komórki, a oni sobie radzą.
W miastach poustawiane są
stoliki z telefonami zamiast
budek – mówi Andrzej.

Poza główną drogą stan na-
wierzchni mocno się zmienia.
Droga węższa, w gorszym sta-
nie, kompletnie dziurawa i za-
p c h a n a p r z e ł a d o w a n y m i
tirami. Wszędzie jest kurz i
spaliny. – Nasz kierowca Win
próbował wyprzedzać w takich
warunkach, co nam wydawało
się kompletnie nierealne. Ruch
lewostronny, jego kierownica
po prawej stronie, wąska, dziu-
rawa droga i stosy kamieni rzu-
conych na poboczu służących
do budowy drogi – wspomina
Asia. – Ale miał wprawę i jakoś
mu się to udało – dodaje ze
śmiechem. 

Poradzili sobie ze sznurem
tirów, ale przed samym Kalaw
zatrzymał ich pełznący drogą
niemal trzymetrowy pyton. –
Takie niespodzianki podczas
trasy to codzienność. Jednak ten

okaz był na prawdę imponujący
– wspomina Andrzej.

Trekking po kraju

Po dotarciu do Kalaw nie
marnowali czasu, tylko od sa-
mego rana wyruszyli na pieszą
wycieczkę. – Szedł z nami stary
przewodnik, jego hobby to poli-
tyka i piłka nożna. Na drugiej się
nie znał, o pierwszej mógł roz-
mawiać godzinami – śmieje się
Andrzej.

Przed nimi były piękne wi-
doki. Góry poprzecinane polami
herbaty, pszenicy i dzikiego ryżu.
Każdy kawałek ziemi zadbany,
sady mandarynkowe, stupy na
szczytach i opuszczony klasztor.
17 km sprawiło, że wieczorem do
miasta doszli na bolących no-
gach. Stary przewodnik, mimo że
trochę kulał, deptał równo i trzy-
mał tempo.

Po meczu z miejscową młodzieżą

Na Andrzeju największe wrażenie zrobiło Bagan,
nizina  na której rozrzucone byly setki stup.

CENY:
600 USD – wycieczka po kraju
z kierowcą i przewodnikiem (4
osoby/10 dni)
10-12 USD 
– pokój w hotelu
24 USD – pokój w
ekskluzywnym hotelu z
basenem
0,5 USD kufel piwa
1 USD butelka piwa
1-2 USD obiad
1,3 USD whisky 
1-3 USD taksówka w Rangun
115 USD samolot z Rangun
do Tachilek



 27

P O D R Ó Ż E

Kolejny punkt podróży to je-
zioro Inle Lake. – Wszystko
mocno skomercjalizowane i ro-
bione pod niemieckich turystów,
aczkolwiek ma swój klimat.
Sprzedawcy sami produkują
wszystko: od kolczyków po pa-
pierosy czy jedwab – opowiada
Asia.

Największe wrażenie zrobiło
na nich Bagan. Święta rzeka Ira-
wadi otacza nizinę, na której po-
rozrzucane są setki stup – od
małych dwumetrowych po kil-
kudziesięciometrowe kolosy.
Najstarsze pochodzą z IX wieku.
Kurz, żar z nieba, ale mimo
upału jest pięknie. Wszędzie
można wejść, usiąść i poczuć
nieprawdopodobną atmosferę
tego miejsca. Do tego zupełny
brak turystów. – Spędziliśmy
tam wieczór. Cisza, bezchmurne
niebo i czarne kształty ota-

czających nas stup. Brak słów –
wspomina Asia.

Być jak Indiana Jones

Kolejnego dnia Andrzej z Se-
bastianem, kolegą w podróży,
wsiedli na rower, by wrócić w to
magiczne miejsce na świt. – Była
czwarta rano, ciemno i jecha-
liśmy w kompletnej ciszy. Nie by-
liśmy pewni, gdzie jesteśmy, a
Sebastianowi zerwał się łańcuch
– śmieje się Andrzej. – Otoczenie
i atmosfera wokół przypominały
klimat z filmów z Indianą Jone-
sem – dodaje.

W końcu wspinając się, dotarli
na szczyt jednej ze świątyń. – To
był najpiękniejszy wschód, jaki
widziałem. Na świecie nie ma już
takich miejsc. Zdjęcia nawet w
połowie nie oddają tamtych wi-
doków – wspomina.

Roweru nie dało się naprawić,
więc musieli się ciągnąć na
sznurku. – Sznurek pękł po dro-
dze chyba z pięć razy. Gdy doje-
chaliśmy, całe miasto z nas się
śmiało – mówi rozbawiony An-
drzej. 

VIP-y samozwańcy

Ruszyli w dalszą trasę, zatrzy-
mując się przy klasztorze na skale
wznoszącym się przy nieczyn-
nym wulkanie Mount Popa. Ko-
lejny cel to powrót przez
autostradę. – Szykowaliśmy się
na kolejną przygodę. Było to ry-
zykowne, bo autostrada była w
budowie, a jedyny pas oddano do
dyspozycji ludziom z rządu.
Pierwszymi nielegalnymi turys-
tami na niej mieliśmy być my –
mówi Andrzej.

Na drodze minęli kilka aut,

większość na rządowych tabli-
cach rejestracyjnych. Było też
kilka posterunków, na szczęście
bez kontroli. Jechali 110 km/h, z
zawrotną jak na ten kraj prędkoś-
cią. Drogę zakończył zamknięty
szlaban. – Nasz kierowca Win
rzucił od niechcenia żołnierzowi,
że jedzie Ministerstwo Turystyki
– śmieje się Asia. – Zadziałało,
ale było to naprawdę ryzykowne.
Mogli nas zatrzymać i oskarżyć o
coś bezsensownego – dodaje.

Wieczorem już w Rangun ku-
pili tort i kartkę z życzeniami dla
Wina. – Zaprosił nas do siebie na
kolację, a my chcieliśmy podzię-
kować za wycieczkę po Birmie –
mówi Asia. 

Win mieszka w jednym po-
mieszczeniu podzielonym szafą
na sypialnię, pokoik i kuchnię z
łazienką. – Widać było, że żyje
naprawdę biednie – dodaje Asia.

BIRMA
państwo położone

w Azji Południowo-
Wschodniej, nad

Zatoką Bengalską i
Morzem

Andamańskim.
Graniczy z

Bangladeszem,
Indiami, Chińską

Republiką Ludową,
Laosem i Tajlandią.

Drugie, po Indonezji,
największe państwo

regionu. Dyktatura
wojskowa. Junta
wojskowa rządzi

krajem, z niewielkimi
przerwami, od 1962 r.

Obecnie zalicza się
do najbiedniejszych

krajów świata.



– Na utrzymanie mieszkania
przeznacza prawie całą mie-
sięczną pensję żony. 

– Kupiliśmy mu jeszcze
whisky za 1650 kiatów, co było
rekordem trasy. 1,3 USD za 0,7
litra 43% znośnego alkoholu.
Rząd robi wszystko, żeby rozpić
naród – śmieje się Andrzej. 

Na kolację córka Wina podała
rybę w ostrej zaprawie, kalafior,
zapiekane talarki ziemniaczane. –
Wieczór spędziliśmy wesoło.
Bardzo ich polubiliśmy – wspo-
mina Asia. – Tym bardziej żal
nam tych ludzi, ofiar absurdal-
nego reżimu – mówi. – Spotka-
l i ś m y p r z e s y m p a t y c z n e ,

oczytane, mądre osoby, które
znają język angielski i są ciekawe
świata. Żyją w kraju, który jest za-
cofany pod względem gospodar-
czym i ekonomicznym,
zrujnowany przez kilku opęta-
n y c h w i z j o n e r ó w – d o d a j e 
Andrzej . – Z drugiej strony
społeczeństwo nie zostało do-

tknięte globalizacją i komercjali-
zacją, przez co ludzie pozostają
otwarci, pomocni i mili.

Z biura do biura

Czas w Birmie powoli się
kończył, ale pojawił się problem.
Od ponad tygodnia trwały
strajki, nie działało lotnisko w
Bangkoku i wszystkie loty zos-
tały odwołane.

– W konsekwencji po wielu
godzinach załatwiania formal-
ności i szukania biletu lotni-
czego, zdobyliśmy miejsca na
lot za dwa dni na północ kraju,
gdzie awaryjnie pozwolono
nam przekroczyć granicę –
wspomina Asia. – Mieliśmy
jeszcze chwilę, by nacieszyć się
tym krajem – dodaje.

Zmęczeni birmańską biuro-
kracją wjechali do Złotego
Trójkąta, by powitać kolejny kraj
– Tajlandię, a potem po dwóch
kolejnych godzinach jazdy
wzdłuż Mekongu przeprawić się
do Laosu. 

DARIA PROCHENKA

FOTO: ANDRZEJ TYSZKIEWICZ
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Jak policzyli fani mustangi
wystąpiły w ponad 350 fil-
mach! Żaden inny samo-
chód nie stał przed kamerą

częściej. Nic dziwnego, że szcze-
ciński GT przyciąga spojrzenia
na ulicach wszędzie gdzie tylko
się pojawia. Ma nie tylko
wyjątkowy wygląd, ale także nie-
spotykaną barwę dźwięku.

- Auto nie należy do najbar-
dziej dyskretnych, nieraz zda-
rzyło mi się uruchomić alarmy w
zaparkowanych na parkingu sa-
mochodach tylko przy pomocy
wydechu - śmieje się właściciel
auta Paweł Becker, odpowia-
dający za systemy zarządzania w
duńskiej firmie Vestas z siedzibą
w Szczecinie.

Założeniem twórców było, żeby
auto nawiązywało do słynnej wersji
z 1968 roku. I tak też się
stało. Nachylony

przód drzwi, szerokie nadkola i po-
trójne tylne reflektory przypominają
słynne GT 390 porucznika Franka
Bullita. Dodajmy do tego oryginalne
przykryte brwiami reflektory i po-
dwójny wydech, które sprawiają, że
auto ma niepowtarzalny charakter.
Samochód wyposażony jest w do-
skonałe hamulce tarczowe z syste-
mami: ABS i kontroli trakcji. Jednak
gdy przyjdzie nam ochota trochę
poszaleć, całą elektronikę możemy
wyłączyć, a wtedy ośmiocylindrowy
widlasty silnik startuje z pełną mocą
300 KM.

Wygląd wnętrza jest połącze-
niem stylu retro i sportowej ele-
gancji. Wyraźne kontury tablicy
rozdzielczej i tunelu środkowego
podkreślono wstawkami z alumi-
nium, do tego skórzane kubełkowe
fotele i trójramienna sportowa kie-

LEGENDY AMERYKI
Kto oglądał film „Bullit”, ten na pewno doskonale zna kultową scenę pościgu z udziałem forda

mustanga i dodge’a chargera. To prawdziwe legendy muscle cars, uosobienie mocy i szybkości.
Choć produkowane są tylko w USA, mają też wielu entuzjastów w Szczecinie. 



 31

M O T O R Y Z A C J A

rownica podkreślają jego agre-
sywny charakter. Co ciekawe, tab-
licę rozdzielczą można podświetlić
na jeden ze 125 kolorów. 

– Wcześniej jeździłem nie-
mieckim samochodem i o takim
też myślałem przy zakupie kolej-
nego, jednak sprzyjający kurs do-
lara sprawił, że zdecydowałem się
ściągnąć amerykański samo-
chód. Ten mustang ma styl i cha-
rakter – mówi właściciel. 

Po dwóch dekadach dodge
charger przeżywa come back.
Czy powrócił w wielkim stylu?
Jedno jest pewne – wywołał fu-
rorę wśród czarnoskórych rape-
rów z USA. Snoop Dogg, 50
Cent, Dr. Dre już mają go w swo-
ich garażach. 

Zachwycił się nim także
mieszkaniec Szczecina Sebastian,
zajmujący się lakiernictwem ar-
tystycznym.

– Zawsze podobały mi się typowo
męskie agresywne samochody.
Mam słabość do aut amerykańskich
– opowiada Sebastian.

Charger w nowoczesnej odsłonie
ze swoim przodkiem niewiele
ma wspólnego, bardziej przypo
-mina wielką elegancką limuzynę,

a wrażenie to potęguje się gdy zaj-
rzymy do wnętrza. Znajdziemy tu
bardzo duże wygodne skórzane fo-
tele, na których spokojnie pomieści
się cała rodzina. Może dlatego ame-
rykańscy krytycy ochrzcili ten sa-
mochód mianem „neo-muscle car”.
Jednak jedna z najważniejszych rze-
czy nie uległa zmianie – pod maską
pracuje prawdziwe V8 HEMI o
mocy 358 KM . Ustępstwem tego
paliwożernego muscle na rzecz eko-
logii jest system MDS, który przy
spokojnej jeździe miejskiej wyłącza
automatycznie cztery cy-
lindry silnika. Oczy-
wiście wystarczy
chwila 

bardziej agresywnej jazdy, by samo-
chód zaczął korzystać z całej
ósemki. Prezentowany egzemplarz
dodatkowo otrzymał całkiem cie-
kawe malowanie, które pozwala
wyróżnić się z tłumu. 

– Chryslera kupiłem w Brookly-
nie. Miał jeszcze w tylnym błotniku
oryginalną dziurę po pocisku. Po-
dejrzewam, że brał udział w jakiejś
ulicznej awanturze – śmieje się Se-
bastian. 

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Marka: Dodge Charger
silnik: 5700 ccm

moc: 358 KM
rocznik: 2006

0-100 km/h: 5,8 s
Spalanie: 18 litrów 

Masa: 1882 kg
Skrzynia biegów: 

automatyczna

Marka: Ford Mustang GT
silnik: 4600 ccm

moc: 300 KM
rocznik: 2006

0-100 km/h: 4,9 s
Spalanie: 16-20 litrów 

Skrzynia biegów: 
automatyczna

CZYM JEŻDŻĘ
W tym cyklu

motoryzacyjnym
Izabela Magiera-

Jarzembek pokazuje
ciekawe, oryginalne

i nietypowe samochody. I te
najnowsze i te najstarsze. Te
luksusowe i zwykłe. Ogląda

wyposażenie, patrzy pod maskę i do
bagażnika, sprawdza komfort

wnętrza i prowadzenia. Wszystko,
oczywiście z udziałem właścicieli.
Zapraszam do prezentacji swoich

samochodów: 
magiera@eprestiz.pl.
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odzież 
włoskaul. Jagiellońska 7/1 

091/433 70 50
Moda włoska 



Na pólkach sól, musz-
tarda i ocet. Za ladą
znudzona sprzedaw-
czyni. Na wywieszonej

kartce napis: „Dostawa towaru”.
Przed sklepem kolejka. Choć
emerytowana kierowniczka deli-
katesów Krystyna Szyszko źle
wspomina okres PRL, to jako
handlowiec pewne wspomnienia
darzy sentymentem.

– Całe rodziny musiały się
zmieniać w kolejce do sklepu po
paczkę kawy, czekoladę czy ka-
wałek szynki, bo stało się kilka
dobrych godzin. W kolejce na-
wiązywano przyjaźnie, opowia-
dano dowcipy polityczne –
opowiada Krystyna Szyszko. –
Kolejkowicze stojący po deficy-
towe towary w demokratyczny
sposób ustalali, kto jest pierwszy

w kolejce, a kto ostatni. Kto przy-
szedł pod sklep już o trzeciej nad
ranem, a kto zaspał i dopiero o
piątej. 

Podobne wspomnienia ma
Mariusz Płoszkiewicz, właściciel
najstarszego sklepu w Szczecinie
– Primo, mieszczącego się przy
ul. Jagiellońskiej. 

– Gdyby nie limity sprzedaży,
klienci wykupiliby cały sklep w
dwa dni! Tylko czym wtedy
handlowalibyśmy do następnej
dostawy? – śmieje się właściciel.
– Listy kolejkowe były święte.
Można było nawet na chwilę iść
do domu, wrócić, a z listy i tak
nikt nie wykreślił. Kolejki funk-
cjonowały wtedy sprawniej niż
cała ówczesna gospodarka. 

Nad sklepem pana Mariusza
widnieje napis: „Rok założenia

1945“. Sklep funkcjonuje non
stop przez 63 lata. 

– Mój dziadek Stanisław Sobo-
lewski otworzył sklep z przybo-
rami szewskimi dokładnie 10
września 1945 roku – opowiada
Płoszkiewicz. – Klientów było
mnóstwo, bo w butach chodzić
trzeba, a większość reperacji wy-
konywało się wtedy samodziel-
nie. 

Obok artykułów szewskich za-
czął się pojawiać stopniowo
sprzęt gospodarstwa domowego.
Sprzedawali na pniu wszystko, co
tylko sprowadzili: wieszaki, kar-
nisze, ławy, stołki. Jeździli po
całej Polsce, cudem zdobywając
towar. Po śmierci ojca sklep za-
częła prowadzić córka Alina, a
gdy przeszła na emeryturę,
przejął go jej syn Mariusz. Mimo

że obecny czas dla drobnego
handlu nie jest łatwy, bo klientów
odbierają wabiące kolorowymi
reklamami hipermarkety, pan
Mariusz ma stałych klientów,
którzy przychodzą do sklepu od
lat. 

Kolejki przed sklepem dosko-
nale pamięta pani Dorota Mied-
kowska, kierowniczka Małego
Zoo, które zna chyba każdy
szczecinianin, który ma lub miał
zwierzaka. To jeden z najdłużej
działających państwowych skle-
pów zoologicznych w naszym
mieście. W przyszłym roku bę-
dzie obchodzić 50-lecie istnie-
nia.

– Kolejek przed sklepem już
nie ma, ale na brak klientów nie
możemy narzekać – opowiada
pani Dorota. – Różnica jest taka,
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Pionierzy handlu
Primo, Orient, Brulion, Lucynka i Paulinka, Małe Zoo – kto nie pamięta tych nazw? Sklepy te

niegdyś królowały w Szczecinie, a przed nimi ustawiały się ogromne kolejki. Dzisiaj – choć
największą popularnością cieszą się wielkie centra handlowe – stare sklepy przetrwały nie tylko

PRL, ale i kryzysy po 1989 roku. Funkcjonują do dziś. 

Wiesława Sośnicka, właścicielka 
najstarszego sklepu z obuwiem

Dorota Miedkowska
kierowniczka Małego Zoo
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że kiedyś był problem z zapełnie-
niem półek, a teraz mamy pro-
blem z pomieszczeniem
wszystkich towarów. 

Buty na kartki 

Wiele barwnych historii zna
właścicielka sklepu z obuwiem
Wesbut pani Wiesława Sośnicka.
Sklep mieści się przy alei Jana
Pawła II, dokładnie w „alei fon-
tann” i działa nieprzerwanie od
1954 roku. Na początku był skle-
pem fabrycznym, działał pod
nazwą Chełmek. Pani Wiesława
pracowała w nim jako kierow-
niczka, a przejęła go w 1996
roku.

– W dniu dostawy od wczes-
nych godzin rannych ustawiały
się kolejki. Klienci brali co było,
nie zważając na rozmiar. Zawsze
można było je wymienić na inny
deficytowy towar – opowiada
pani Wiesława. 

Lata 70. to także czasy butów
na kartki. Władze ludowe prze-
widziały dwie pary obuwia dla
obywateli: na zimę i na lato.
Wśród tych zimowych królowały
Relaxy, które były prawdziwym
hitem w 1979 roku. Pierwsze eg-
zemplarze powstały do filmu
„Seksmisjaˮ. Wzorowane były na

obuwiu amerykańskich kosmo-
nautów, którzy wylądowali na
Księżycu.

– Nosiła je połowa Polski. Cie-
szyły się ogromnym powodze-
niem pewnie dlatego, że nie było
wtedy zbytniego wyboru – wspo-
mina właścicielka. 

W sklepie pani Wiesławy
klientelę stanowiła cała szczeciń-
ska elita: lekarze, prawnicy, ar-
tyści. Do sklepu często zaglądała
śpiewaczka Irena Brodzińska, dla
niej odkładało się buciki, bo
trudno, by diva biegała w dziura-
wych pantoflach! 

– Odwiedzali nas prezydent
Marek Koćmiel, prawnik
Bartłomiej Sochański, mały Piotr
Krzystek przychodził ze swoim
tatą za rękę. Pamiętam, kiedyś
wpadł do nas zdyszany bramkarz
Janusz Tomaszewski z okrzy-
kiem: „butów nie mam”. Wy-
szedł od nas szczęśliwy z butami
o niebagatelnym rozmiarze 48 –
śmieje się właścicielka.

Pamiętne odwiedziny gwiazd
czasów PRL wspomina także
pani Krystyna Wójtowicz,
współwłaścicielka sklepu Orient
na Wyzwolenia, który istnieje od
ponad 40 lat. 

– Kiedyś sklep odwiedzili pio-
senkarze z grupy VOX. Kupili

wtedy prezent – replikę broni dla
Ryszarda Rynkowskiego i wpisali
się na do księgi pamiątkowej –
opowiada. 

Papier toaletowy, czyli
przedmiot pożądania

Papier toaletowy to kolejny
symbol kryzysu ekonomicznego
w czasach PRL. Kolejki po niego
ciągnęły się kilometrami. A
szczęśliwiec z przewieszonym
przez ramię sznurkiem z rolkami
papieru wzbudzał na ulicach po-
wszechną zazdrość. Te czasy do-
skonale pamięta pan Maciej
Łukasiak, właściciel sklepu Bru-
lion, który przejął w ajencję w
1985 roku. Sklep powstał zaraz
po wojnie w 1946 roku. Wtedy
była to jednostka państwowa pod
rządami WPHW i zaopatrywała
w środki papiernicze cały Szcze-
cin.

– Na papier toaletowy miałem
oczywiście limity, z których mu-
siałem się rozliczać – śmieje się
pan Maciej. – Pamiętam, ile razy
byłem nagabywany o wydanie
podwójnej porcji! Kolejkowicze
stosowali też rozmaite podstępy,
na przykład pożyczali sobie
dzieci, by zdobyć dodatkowy
przydział!

Monika Szwaja, pi-
sarka
Czasy PRL to dla mnie nie
tylko kolejki społeczne, ale
także wspaniałe przedsta-
wienia, na które jeździłam
do Warszawy. Grali wtedy
genialne rzeczy, przede wszystkim klasykę, która
umykała cenzurze – Witkacy, Szekspir ze wspa-
niałymi aktorami i bogatą scenografią! W kolejce
społecznej stałam tylko raz w czasie stanu wojen-
nego po mydło, bo bez niego absolutnie nie
umiałam się obejść. Pamiętam też przydziały węgla
…były za małe, żeby przetrwać z dzieckiem w
zimie, więc kupowałam węgiel na lewo. Jako dzien-
nikarki wykorzystywałyśmy wizyty w szpitalu i za-
opatrywałyśmy się w ligninę i watę, które po prostu
były nie do zdobycia. Pamiętam też wzruszającą his-
torię. Zabrakło mi kiedyś pasty do zębów… w skle-
pie była nie do dostania. Po prostu dramat. Uratował
mnie mój przyjaciel, operator Jasiu Kuczera, ofia-
rując pół tubki pasty.

Arkadiusz Bis, twórca
portalu Sedina
Jak się naszym dzieciom
opowiada, jak było w cza-
sach PRL, to wygląda to
mniej więcej tak: „Był kry-
zys, na półkach tylko sól i
ocet”. Na co dziecko odpowiada: „Niemożliwe. W Ga-
laxy???”. Ciężko wytłumaczyć naszym najmłodszym,
jak się wtedy żyło. Ja pamiętam kultowy sklep mu-
zyczny Leszek na Jagiellońskiej. Sprzedawali tam mu-
zykę niepoprawną politycznie. To czasy, kiedy w Polsce
nie istniały prawa autorskie, uprawiano tam totalne
piractwo na płytach winylowych i kasetach magneto-
fonowych z okładkami amatorsko powielanymi na
drukarce. No i pierwsze klocki Lego z Peweksu dla
mnie i dla brata. To była radość!

Małgorzata Jacyna-
Witt, przedsiębiorca 
To był czas inicjatyw i
niesamowitych po-
mysłów. Po pierwsze
sama szyłam ubrania
dla siebie i koleżanek.
Brało się materiały typu tetra czy bawełna i
farbowało w pralce automatycznej. Szyłam
sukienki, spódnice, bluzki. Modny był wtedy
kolor lila róż. Niestety pralka farbowała nie
tylko materiały, ale też pieluszki mojego
małego syna. Wszystkie miały piękny
różowy kolor, a nasza pani doktor pediatra,
która przychodziła z wizytą, uważała to za
ekstrawagancję, by ubierać chłopca na
różowo! Kolejna sprawa to kartki na ben-
zynę, których oczywiście notorycznie brako-
wało. Stworzyliśmy w domu małe
laboratorium chemiczne, gdzie wywabiało
się pieczątki z kartek. Najlepiej schodziły te
w kolorze zielonym… 
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Lata 80. to czasy kredek Bam-
bino, chińskich piórników i piór
napełnianych atramentem. Naj-
większe kolejki ustawiały się przed
inauguracją roku szkolnego. 

– Towar zdobywało się cudem.
Jeździłem po całej Polsce i szu-
kałem artykułów piśmienniczych
– wspomina pan Maciej. – Tylko
zeszytów nie brakowało.

Na szczęście czasy, gdy półki
świeciły pustkami, a zakupy ro-
biło się na kartki, odeszły bez-
powrotnie. Symbole dawnych
czasów, jak sklepy Społem, 1001
drobiazgów czy sieć Praktyczna
Pani, przystosowały się do dzi-
siejszych realiów i są żywą le-
gendą szczecińskiego handlu.

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Z archiwum spółdzielni Społem:
n Skarga z 1987 roku: Poprosiłam o mleko z żółtym kapslem, ale ekspedientka nie chciała mi go sprzedać,
tłumacząc, że jest to mleko jutrzejsze z jutrzejszą datą na kapslu. Proszę mi wyjaśnić, dlaczego mleko w
dniu 3 maja datowane jest na 4 maja i czy ekspedientka mogła odmówić mi sprzedaży tego mleka? Halina
Mikołajczyk. 

Wyjaśnienie kierowniczki: Mleko tłuste z żółtym kapslem dostarczane jest w południe i jednocześnie
jest awansem na dzień następny. Proszę przyjść jutro, a będzie!
n Pochwała z 1988 roku: Dziękuje za rodzynki, które kupiłam w tym sklepie, a nie mogłam dostać od 2
lat w całym śródmieściu. Szczególnie dziękuje pani sprzedawczyni, która z uśmiechem odważyła mi żądaną
ilość. Dominika Pytkowska
n Skarga z 1983 roku: Biały ser kładzie się na wagę, trzymając w dwóch palcach, którymi to palcami li-
czone są potem pieniądze. Proszę to zmienić. Henryk Janik. 

Dopisek ekspedientki: Osobiście uważam, że nie ma innej możliwości jak podanie sera palcem.
n Skarga z 1983 roku: Kolejka zaczyna się już przed sklepem, a obsługa odmawia uruchomienia drugiego
stanowiska kasowego, mimo że w sklepie są cztery pracownice. Dwie siedzą sobie na zapleczu i piją herbatę.
Ponadto kierowniczka ubliżała mi przy wpis... (tu książka skarg jest nieco pomięta i naddarta, jakby ktoś ją
klientowi z całej siły wyrwał – przyp. red.) 

Wpis kierowniczki: NIEPRAWDA!!! KŁAMSTWO!!! Jako kierowniczka oświadczam, że w sklepie była
duża kolejka spowodowana świeżą dostawą tak atrakcyjnych towarów jak olej, margaryna, cukier. Eks-
pedientki nie nadążały z noszeniem towaru. Ponadto klient ten jest wyjątkowo konfliktowym klientem,
który to wiecznie ma dużo nieuzasadnionych pretensji i sam ubliża!!!
n Skarga z 1988 roku: Na wystawie odkryłem naboje do syfonów, jednak w sklepie nie chciano mi ich
sprzedać, wykazując przy tym arogancję i chamskie odzywki. Jerzy Waka.

Dopisek kierownika: Klient nie miał żadnej racji. Wchodząc do sklepu, był już zdenerwowany. Ubliżał
mojej pracownicy. Chciałem uspokoić tego klienta, tłumacząc sytuację obecnego braku naboi, lecz klient
w dalszym ciągu miał pretensje i ubliżał. A co do wystawy, stoi tam tylko puste pudełko po nabojach.
n Pochwała z 1988 roku: Pragnę złożyć dyrekcji podziękowanie za zmianę dawnego personelu z kierow-
nictwem na czele w naszym sklepie. Personel obecny jest fachowy i miły. Odnoszę wrażenie, jakbym był
obsługiwany przed wojną – inż. Stanisław Wiśniewski, kombatant.
n Skarga z 1978 roku: Zamiast kawy podano mi w waszym barze cienka lurę. K. Wojdak.

Dopisek inspektora nadzoru: Proponuję organizowanie comiesięcznych narad z bufetowymi, które le-
gitymują się negatywnymi wynikami naparów kawowych.
n Skarga z 1988 roku: Odmówiono mi sprzedaży miodu z wystawy (podpis nieczytelny).

Wyjaśnienie kierownika: Miód znajdujący się na wystawie będzie sprzedany po zmianie dekoracji.
Jest już sporządzona lista na te towary, ale klient stwierdził, że tyle to on nie będzie czekał.
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WYJĄTKOWE DZIAŁKI W DOLINIE ODRY

WWW.DZIALKINADRZEKA.PL                    TEL 695254343

REKLAMA

Mariusz Płoszkiewicz przed swoim 
sklepem, rok założenia 1945
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Po porodzie kobiety
często wstydzą się

swojej figury i trudno
jest im wrócić do

dawnej formy.
Brakuje im też czasu i

mobilizacji na
ćwiczenia w domu.

Aby dziecko nie było
wymówką i

problemem przed
odzyskaniem

kondycji, powstały
zajęcia dla mam z

malutkimi dziećmi.

Wiele jest mam, które chcą po
urodzeniu dziecka wyjść z domu i
przywrócić dawną elastyczności i
giętkość ciała, ale nie mają z kim
zostawić małego dziecka. Teraz
mogą zabrać je ze sobą. – Gdy zos-
tałam mamą ponad 16 miesięcy
temu, chciałam szybko wrócić do
formy, ale nie znalazłam w Szcze-
cinie żadnych profesjonalnych
zajęć, na które mogłabym przyjść
z dzieckiem – mówi Katarzyna
Górka z klubu Lady Fitness. – Dla-
tego postanowiłam zrobić szkole-
nie na prowadzenie zajęć dla mam
– dodaje.

Są to treningi dla kobiet z dzie-
ćmi, które nie skończyły półtora
roku. Zajęcia rozpoczynają się
dynamiczną taneczną roz-
grzewką. Potem ćwiczenia ukie-
runkowane są na biodra,
pośladki i na brzuch. – Gdy ćwi-

czenia są w pozycji stojącej, ma-
luszek leży na kocyku obok
mamy i przygląda się. Staram się
jednak, żeby większość ćwiczeń
była na leżąco, wtedy mamy
mogą robić na przykład wyma-
chy nogą i równocześnie głaskać
swoją pociechę – mówi Kasia.

Koniec zajęć to czas relaksu,
rozciągniecie i masaż dla dziecka.
– Uczymy się masować twarz,
nosek, rączki i przede wszystkim
brzuszek. Malutkie dzieci mają
problem z kolkami, ważne jest,
żeby mama potrafiła temu zara-
dzić – opowiada Kasia. 

Podczas zajęć włączona jest mu-
zyka poważna lub specjalne
składanki, które nie denerwują
dzieci. Rzadko kiedy maluchy prze-
szkadzają. Te najmniejsze cieszą się,
gdy mama jest blisko nich. – Sta-
ram się, żeby mimo wszystko panie
się zmęczyły na tych zajęciach. Mo-
bilizuję je do wykonania zadanych
powtórzeń – mówi pani Kasia.

Gdy dziecko się czegoś wystra-
szy lub coś je zainteresuje, żeby
mama nie przerywała ćwiczeń,
pani Kasia pomaga i zajmuje się
dzieckiem. 

DARIA PROCHENKA

Aktywnamama

Monika
mama  Zosi: 
Zajęcia są
świetnym po-
mysłem, żeby
nie siedzieć z
dzieckiem w domu, a dzięki
temu zwiększa się nasza
więź emocjonalna. Zaczęłam
ćwiczyć sześć miesięcy po
porodzie i widzę efekty jeśli
chodzi o formę. A moja có-
reczka oswaja się z otocze-
niem, jest wśród innych
osób. 

REKLAMA
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ul. Krasińskiego 45, Szczecin

www.abt.szczecin.pl

wyposażenie łazienek

tel. 091 455 75 75 ; 515 198 403

 biuro@abt.szczecin.pl 

Pałac w Gadomiu
w w w. g a d o m . p l

t e l :  6 0 7  1 0 5  2 6 2t e l :  6 0 7  1 0 5  2 6 2

Organizujemy wesela 
i imprezy okolicznosciowe,

,

inna n
iz wszystk

ie
.
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Ortodoncja ● Protetyka ● Chirurgia
Zamiast wiercenia i bólu:
● żel stomatologiczny
● abrazja powietrzna
● ozon
Wybielanie zębów metodą:
● nakładkową - nocną
● w gabinecie - 1 godzinną
Implanty:
● miniimplanty 
   - 100  % utrzymania protezy całkowitej
● mosty porcelanowe 
   na podparciach szklanych
Medycyna estetyczna twarzy:
● Botox! 
● wypełnianie zmarszczek!

Sz-n, ul. Krzywoustego 19/5
tel. 091 489 11 63
tel. 091 489 13 07

www.ra-dent.com.pl - info@ra-dent.com.pl

Sz-n, ul. Królowej 
Korony Polskiej 9
tel. 091 423 33 58
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szafy · garderoby · zabudowa wnęk
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WSzczecinie jest już pierwszy
fotel do pedikiuru - Biar-

ritz. Wystarczy, że na nim
usiądziesz, a poczujesz się jak
księżniczka na tronie. Wygodny,
bezpieczny i masuje. 

Enklawa Day SPA to nowe ele-
ganckie miejsce, które wprowa-
dziło do naszego miasta
kosmetyki Pevonia Botanica oraz
bezrurowy fotel do pedikiuru. –
Zdaję sobie sprawę jak ważne dla
moich klientów jest bezpieczeń-
stwo i 

higiena wykonywanych zabie-
gów w SPA– mówi Marta Czer-
kawska-Powargo, prezes
Enklawa DAY SPA. – Fotel Biar-
ritz, który sprowadziliśmy do na-
szego miasta, spełnia wszelkie
najwyższe standardy higieny jak
również 

wygody dla klienta. Pedicure
staje się nie tylko zabiegiem 

pielęgnacyjnym ale również
zabiegiem relaksującym.– do-
daje.  

Oprócz zwiększenia bezpie-
czeństwa fotel jest także urządze-
niem masującym. Jest on tak
skonstruowany, by pani, która
bardzo się spieszy, mogła zdecy-
dować się na zabieg błyskawiczny
z masażem, pedikiurem i mani-
kiurem włącznie. - Proponujemy
pakiety biznesowe w których
możemy zaproponować m.in. 

pedicure de lux jdnocześnie z
zabiegiem pielęgnacyjnym – do-
daje pani Marta.

Dzięki temu klientka, siedząc
na fotelu, może czuć się jak
księżniczka lub jak gwiazda fil-
mowa. 

Wszystkie zabiegi, także pedi-
cure, wykonywane są kosmety-
kami Pevonia Botanica natural
therapy. Nie zawierają one żad-
nych sztucznych barwników, do-
datków zapachowych, olejów
mineralnych, lanoliny czy alko-
holu. 

Kwas salicylowy i kwas gliko-
lowy zawarty w kosmetykach
skutecznie pomogą w złuszcze-
niu, zmiękczaniu i wygładzaniu
naskórka. Później tylko wystar-
czy wybrać jeden z kolorowych

lakierów do paznokci, by do-
pełnić rytuału pedikiuru. A jest
w czym wybierać, bo tej wiosny

będą rządziły prawdziwie neo-
nowe barwy.

DP
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Tron do pedikiuru
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Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin
Kontakt: Sekretariat: tel. 091 43 29 500, fax 091 43 29 501;  Przychodnia: tel. 091 43 29 507; Izba przyjęć: tel. 091 43 29 511; 091 43 29 522

Laserowa 

korekcja wzroku:
Pierwszy w Polsce - laser MEL 80!

a Spraw We nętr n ch i Administracji Szc ecinie l Jagiellońska 44 70 382 Szc ecin

Chirurgia refrakcyjna, czyli korekcja wad wzroku przy pomocy lasera excimerowego, jest coraz pozyty-
wniej postrzegana zarówno przez środowisko okulistyczne, jak i przez pacjentów. Szacuje się, że do tej 
pory przeprowadzono już ponad 12 milionów takich operacji na świecie. Zabiegowi laserowej korekcji 

wzroku poddają się reprezentanci grup zawodowych, gdzie dobry wzrok bez użycia okularów jest 
wymogiem, ale również inne osoby prowadzące aktywny tryb życia czy po prostu mające dosyć noszenia 

okularów bądź soczewek kontaktowych. Przy użyciu lasera można skorygować wady wzroku, takie jak: 
krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm.

y
Partner Medyczny NZOZ Dom Lekarski - 091 46 41 922
Marketing ZOZ MSWiA w Szczecinie – 091 43 29 515
Na Państwa pytania odpowie 
dr Andrzej Lipiński pod numerem telefonu – 0 607 284 049
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Zanim wybierzemy się do
lekarza aby uzyskać po-
radę i pomoc w tra-
piących nas problemach
pomyślmy czy dla szyb-
szego i pełniejszego usta-
lenia przyczyny naszych
wątpliwości ewentualnie
dolegliwości zdrowotnych
nie należy wcześniej wy-
konać badań laboratoryj-
nych, które będą
pomocne w ich diagno-
styce.

Kobiety, które planują macierzyń-
stwo powinny wcześniej zaintereso-
wać się swoim stanem zdrowia
wykonując niezbędne badania pozwa-
lające wykluczyć istnienie schorzeń
mogących być groźnymi dla rozwi-
jającego się płodu.
Jakie badania laboratoryjne po-
winna wykonać kobieta przed pla-
nowanym macierzyństwem
n morfologia, mocz, grupa krwi i Rh
n badanie w kierunku toksoplazmozy

(IgG i IgM ), różyczka (IgG i IgM ), cy-
tomegalii (IgG i IgM), HBS, WR, APTT,
Fibrynogen, Homocysteina.
Według WHO ok. 10% par dotyka

jakaś forma niepłodności, ale dzięki
procesowi diagnostycznemu można
uzyskać sukces terapeutyczny i mieć
szansę na urodzenie dziecka.
Diagnostyka niepłodności

Pierwszym krokiem diagnostycz-
nym jest określenie poziomu hormo-
nów we krwi kobiety 
n PROLAKTYNA ESTRADIOLU, FSH, LH,

PROGESTERONU
Te standardowe testy pozwalają

ocenić funkcjonowanie jajników oraz

przysadki mózgowej i możliwość
zapłodnienia komórki jajowej.

Badania poziomu hormonów we
krwi prolaktyny estradiolu, FSH i LH na-
leży wykonać na czczo w godzinach
rannych, między 2 a 6 dniem od po-
czątku cyklu miesiączkowego, a proge-
steronu między 20-23 dniem cyklu.

Ostatecznie o terminie i rodzaju
badań decyduje lekarz specjalista.

Inne ważne badania dodatkowe to
– TSH (ocena czynności tarczycy), Tes-
tosteron (może zaburzać owulację)
oraz badania w kierunku HBS, HCV,
Chlamydiozy, HIV

Mężczyźni powinni wykonać bada-
nie nasienia.
Potwierdzenie ciąży
n test ciążowy wykonany w surowicy

krwi lub moczu
n ilościowe oznaczenie B-HCG we

krwi – pozwala na wczesne wykry-
cie ciąży oraz jej dalsze monitorowa-
nie

Badania u kobiet będących 
w ciąży

Po poczęciu - badaniami obo-
wiązkowymi są – morfologia, mocz,
grupa krwi, Rh i przeciwciała odpor-
nościowe, a także WR (VDRL), HBS,
poziom glukozy we krwi i ewentual-
nie doustnego testu tolerancji glu-
kozy (75 g)

-badania wskazane – anty-HCV,
HIV, badania w kierunku toksoplaz-
mozy, różyczki, cytomegalii, B-HCG
dla oceny rozwoju ciąży

- 21-28 tydzień ciąży –  wykonanie
tzw. doustnego testu obciążenia 50 g
glukozy ( na zlecenie lekarza), bada-
nie w kierunku toksoplazmozy i cyto-
megalii u kobiet z ujemnym
wynikiem stwierdzonym w I-szym try-
mestrze ciąży.

Inne badania- ich rodzaj częstotli-
wość – należy wykonać zgodnie z za-
leceniami lekarz prowadzącego.

Kolejnym etapem w życiu kobiety,
który wymaga szczególnej kontroli
stanu zdrowia jest menopauza  

Każda kobieta w pewnym wieku
zadaje sobie pytanie : czy objawy,

których wcześniej nie miała to już
może początek menopauzy?

Chcąc odpowiedzieć sobie na to
pytanie wskazane jest wykonanie po-
ziomu hormonów:  ESTRADIOLU, LH,
FSH

Jeśli potwierdza się nasze przy-
puszczenie i faktycznie wchodzimy w
okres menopauzy to powinniśmy
wiedzieć, że niesie ona ze sobą
zmiany ogólnoustrojowe, które wy-
magają kontroli gospodarki lipidowej,
węglowodanowej i elektrolitowej.

Zatem sprawdźmy nasz organizm i
w ramach profilaktyki wykonajmy ba-
dania oznaczając:

- cholesterol, HDL-cholesterol, LDL,
Trójglicerydy, Homocysteina
(miażdżyca, choroby sercowo-naczy-
niowe, nadciśnienie), poziom glukozy
(cukrzyca), poziom wapnia i fosforu
(osteoporoza)

Dr  n. med. Marian Syrek
Kierownik Laboratorium 

S.P.L.S. „Medicus” 

Badania laboratoryjne dla kobiet

Spółdzielnia Pracy 
Lekarzy Specjalistów 

Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1, 
pon-pt  7,30 do 18,00; 
sobota 9,00 do 13,00, 

tel. 091 434 73 06,  091 433 35 68,  
www.medicus.szczecin.pl 

badania podstawowe – morfologia, OB, mocz
badania biochemiczne – oznaczenie poziomu glukozy, 
hemoglobiny glikowanej HbA1c, profil lipidowy – lipidy 
całkowite, cholesterol (HDL, LDL), trójglicerydy, homocysteina, 
elektrolity, magnez, fosfor, czynniki reumatoidalne ( anty-CCP, 
przeciwciała p. jądrowe ANA, RF, Walera-Rose), AspAt, ALAT, CPK, 
test troponinowy, bilirubina, amylaza, kreatynina, kwas 
moczowy, mocznik, żelazo, TIBC, CRP, GGTP, AP.
hormony – tarczycy (TSH, T3, T4, FT3, FT4), prolaktyna, 
estradiol, LH, FSH, progesteron, testosteron, BHCG
markery nowotworowe – Ca 125, CEA, PSA
diagnostyka chorób infekcyjnych – badania istotne dla 
kobiet planujących macierzyństwo lub będących w ciąży - - 
toksoplazmoza, różyczka, cytomegalia, HBsAg, HCV, HIV, WR.

Ponadto diagnostyka - boreliozy, chlamydiozy, mononukleozy 
zakaźnej, helicobakter pyroli, demodex, posiewy bakteriologiczne
badania układu krzepnięcia – APTT, INR, fibrynogen
diagnostyka niedokrwistości oraz oznaczanie grup krwi w 
układzie ABO i Rh, odczyn PTA
testy alergiczne u dzieci (profil pediatryczny) i dorosłych (profil 
pokarmowy i wziewny), badania moczu na obecność 
mikroalbumin, narkotyków i alkoholu
badania bakteriologiczne – posiewy kału, moczu i inne
badania cytologiczne u kobiet, testy ciążowe ( mocz, krew), 
badanie nasienia i badania parazytologiczne.
badania biochemiczne i hormonalne u kobiet w okresie 
menopauzy oraz hormonalna diagnostyka niepłodności
wykonujemy testy alergiczne u dzieci (profil pediatryczny), u 
dorosłych (profile wziewny i pokarmowy), testy wykrywające 
uczulenie na jad os i pszczół. 

Oferujemy:
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REKLAMA

Korekta uszu jest bardzo po-
pularnym zabiegiem za-
równo wśród mężczyzn, jak

i kobiet, bez względu na wiek.

Niedoskonałości związane z
kształtem uszu są często ogromną
udręką emocjonalną dla pacjentów.

Odstawanie małżowin usznych jest
uwarunkowane genetycznie i na nic
się zda zakładanie dziecku obcisłych
czapeczek i opasek ani przyklejanie
uszu plastrami. Tutaj z pomocą może
przyjść tylko chirurg plastyk lub oto-
laryngolog.

Otoplastyka (chirurgia uszu) ma
swoje korzenie już w starożytności.
Jej twórcą był Sushruta, lekarz bardzo
często postrzegany jako „ojciec chi-
rurgii”. Sushruta żył w starożytnych In-
diach, 600 lat p.n.e. Wraz ze swoimi
studentami zaczął operować uszy, a
raczej rekonstruować je, po wcześ-
niejszej amputacji osobom ukaranym
w ten sposób za dokonanie przestęp-
stwa. Rozwinięte przez niego techniki
chirurgii plastycznej uszu stanowią
podstawę procedur praktykowanych
do dnia dzisiejszego.

Korekta odstających małżowin
usznych jest jedną z mniej ob-
ciążających procedur chirurgii pla-
stycznej, a jej efekt pozostaje na całe
życie! Odpowiednio wymodelowane
chrząstki utrwala się wewnętrznymi

szwami, które są zakładane na stałe.
Następnie rana zamykana jest szwami
rozpuszczalnymi lub nierozpuszczal-
nymi (do usunięcia po zagojeniu się
rany, czyli od 6 do 9 dni po zabiegu).
Zabieg ten jest najczęściej przeprowa-
dzany w znieczuleniu miejscowym.
Pacjent jest świadomy, ale nie od-
czuwa bólu. Dolegliwości bólowe są
najbardziej dokuczliwe podczas
pierwszych 48 godzin po zabiegu,
jednak mogą być kontrolowane po-
przez przepisane przez lekarza leki.

Tak jak w przypadku każdego za-
biegu chirurgicznego, bardzo ważne
jest przestrzeganie zaleceń poopera-
cyjnych. W pierwszych czterech tygo-
dniach, mimo braku objawów
świadczących o niedawnym zabiegu,
należy szczególnie uważać na opero-
waną okolicę. Trzeba unikać skrajnych
warunków atmosferycznych, prze-
ciągów oraz nadmiernego forsowania
się. Zabronione też jest korzystanie z
solarium, sauny oraz kąpieli słonecz-
nych. 

Krótki czas trwania zabiegu,
jego bezbolesny przebieg, brak
potrzeby hospitalizacji oraz szybki
powrót do normalnego funkcjo-
nowania powodują, iż zabieg ten
wykonywany jest bardzo często
nie tylko u osób dorosłych, ale
również u młodzieży i dzieci. Właś-
ciwie na Zachodzie zabiegowi

temu są poddawane głównie
dzieci i młodzież. W Polsce chirur-
gia plastyczna jest dziedziną me-
dycyny, której największy rozwój
datuje się na ostatnie 4-5 lat, stąd
też zdecydowaną większość pa-
cjentów stanowią jednak osoby
dorosłe.

Uatrakcyjniony wygląd, usunięta
przyczyna częstych kompleksów
sprawia, że pacjenci czują się pew-
niejsi siebie i są bardziej otwarci w re-
lacjach międzyludzkich. Zabieg ten
daje pacjentowi nie tylko efekt wi-
zualny, ale – co ważniejsze – komfort
psychiczny.

Na
pytanie

odpowiada
Dr Grażyna

Jurek,
specjalista

chirurg plastyk, z Prywatnej
Kliniki Chirurgii Plastycznej

Artplastica w Szczecinie 

Korekta nosa

Czekamy na Twoje pytania. Lekarze,
dietetycy i psychologowie z centrum

ARTPLASTICA odpowiedzą na każdy list
wysłany pod adresem: redakcja@eprestiz.pl.

Już w kolejnym numerze wydrukujemy
pytania naszych   czytelników.
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70-544 Szczecin
al. Wyzwolenia 18
Galeria ,,Galaxy” 

sklep ,,Ochnik”
tel. (91) 483 95 65

70-252 Szczecin
ul. Krzywoustego 19

tel. (91) 488 25 96

70-473 Szczecin
al. Wojska Polskiego 39

tel. (91) 488 26 65

70-441 Szczecin
ul. Bogusława 11

tel. (91) 489 18 87

EKSKLUZYWNA ODZIEŻ SKÓRZANA

FUTRA I KOŻUCHY O NIEPOWTARZALNYCH WZORACH

www.lkj.sklep.pl 



 49

R E K L A M A



 50

M O D A

Światmody
W naszym nowym cyklu przedstawiamy modelki, które
odnoszą sukcesy za granicą. Zdobią okładki kolorowych

magazynów i pokazują na wybiegu rzeczy uznanych
kreatorów mody. Nasza kolejna bohaterka mimo młodego

wieku podbiła Azję.

Małgorzata 
Grzegrzółka

O MAŁGORZACIE: 18-letnia mieszkanka Goleniowa, uczen-
nica liceum, zafascynowana podróżami, po tegorocznej
maturze planuje zdawać na japonistykę lub koreanistykę.
KARIERA: 06.2005 – kontrakt z ML Studio (do tej pory agencja-
matka modelki), pierwsza sesja zdjęciowa z Magdą Lipiejko,
właścicielką agencji; 09.2005 – kontrakt z południowokore-
ańską agencją Jennifer, prace do prawie wszystkich maga-
zynów w Seulu („Elle”, „Golf for Women”, „Korea Tatler”, „Madame
Figaro”, „Luxury”, „Noblesse”), katalog CC Club, kampania pro-
duktów do włosów AMOS; 06.2006 – kontrakt z agencją z Osaki
Forza – pokaz Marca Jacobsa, Lanvin Paris; 01.2007 – kolejna
podróż do Osaki, reklama nowego modelu aparatu firmy Pana-
sonic; 06.2007 – kontrakt z tokijską agencją Cinq Deux Un,
prace dla największych domów towarowych, magazyny;
06.2008 – kolejna podróż do Korei Południowej, kampania
firmy Dressed to Kill
PIERWSZE WSPOMNIENIA: Od zawsze chciałam, żeby ktoś
zrobił mi profesjonalną sesję zdjęciową. Gdy trafiłam do MLStu-
dio, od razu dowiedziałam się, że jestem trochę za niska na
modelkę i nie dość szczupła. Zdjęcia pokazały, że mam plasty-
czną buzię, więc mogę być fotomodelką. Praca nad ciałem dała
rezultaty i dostałam szybko pierwsze zlecenie w Korei.
NAJCIEKAWSZE W PRACY: Perspektywa wielu wyjazdów do
krajów, których pewnie nigdy bym nie zobaczyła. A oni mi
jeszcze za to płacą.
ZDZIWIENIE:  Za każdym razem nie mogę uwierzyć, jak
wszystko szybko się dzieje. Zanim się obejrzę, kontrakt pod-
pisany, a ja siedzę w kolejnym samolocie i lecę w nieznane.
Życie toczy się szybko i spontanicznie.
NAJMILSZE CHWILE: Pierwszy wyjazd do Korei był najfa-
jniejszy. Bardzo dużo pracowałam, czasami po 18 godzin dzien-
nie, ale dzięki temu byłam wszędzie, w każdym magazynie. To
niesamowite uczucie.
NAJTRUDNIEJSZE CHWILE: Gdy modelka jest rozdarta
między wizją fotografa a zdaniem klienta. Często wtedy ani
jeden, ani drugi nie liczy się z modelką i traktuje ją jako przed-
miot który ma zrealizować ich cel. Nie można pokazywać też
swoich humorów czy „złego dnia”. Klient może nawet
poskarżyć agencji, że modelka jest nieprofesjonalna.
PRESTIŻOWA PRACA: W Japonii wzięłam udział w reklamie
Panasonica.
CEL ZAWODOWY: Wystąpić w reklamie bądź pokazie
Dolce&Gabbana.
NAJBLIŻSZA PRACA: Już w czerwcu wylecę do Tajwanu na
kolejne zlecenia.
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Obudź wszystkie zmysły
Zarazem zmysłowa i delikatna,
seksowna i piękna – taka staje

się kobieta, gdy ma na sobie
wyjątkową bieliznę. Choć ukryta

pod warstwą ubrań, potrafi
zmienić nie do poznania.

Wystarczy jej dotyk na skórze.
Wiosna to idealny czas, by
obudzić w sobie wszystkie

zmysły... Niech będą raz
koronkowe, raz jedwabiste... 

Specjalnie dla „Prestiżu” 
w wyjątkowej sesji Ania

Tarnowska zdobywczyni min.
tytułów: I Wicemiss Polonia oraz

II Wicemiss  International
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Chantelle biały stanik – 309 zł
Chantelle białe majtki – 189 zł
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Stanik fioletowy – 169 zł
Majtki fioletowe – 89 zł



 54

M O D A

Stanik brązowy w kwiatuszki – 169 zł
Majtki brązowe w kwiatuszki – 99 zł

Stanik z falbanką – 149 zł
Majtki z falbanką – 99 zł
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Czerwone majtki – 279 zł
Czerwony stanik – 409 zł

WIZAŻ I STYLIZACJA: 

MAJA HOLCMAN

ZDJĘCIA: ADAM FEDOROWICZ

PODZIĘKOWANIA DLA SKLEPU

BELL ZA UDOSTĘPNIENIE BIELIZNY

DO SESJI.
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CLEAN-SERWISSPRZĄTAMY MIESZKANIA DOMY APARTAMENTY

ABONAMENTY MIESIĘCZNE

SPRZĄTANIE 4X W MIESIĄCU OD 300ZŁ

 GRATIS MYCIE OKIEN RAZ W MIESIĄCU
 FIRMA POSIADA UBEZPIECZENIE NA 200000 ZŁ

 WIELKOŚĆ ABONAMENTU USTALANA JEST INDYWIDUALNIE OD POW.DOMU 

TEL 091 852 59 14 
KOM 0 660 466 228

OSOWO, KOMFORTOWY DOM, 
DUŻA DZIAŁKA 

OFERTA BEZPOŚREDNIA!!! 
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI!!!

tel. 601-149-709, info@brokernieruchomosci.pl

BrokerNIERUCHOMOŚCI.pl



– Do Polski przyjechała Pani,
mając 13 lat. Jak powitała Panią
nowa ojczyzna?
– Smutno... Oto przyjechałam z

przecudnej Rumunii, prawie nie-
tkniętej wojną, do zniszczonej i
okaleczonej Polski. Zamieszka-
liśmy we Wrocławiu, w nieczyn-
nym dla publiczności Ogrodzie
Botanicznym. Dzisiaj już wiem, że
emigrować bezkarnie można
tylko do trzeciego roku życia, gdy
człowiek ma minimalną świado-
mość. Wszyscy, którzy przyjechali
gdziekolwiek później są rozdarci,
wyrwani. Nie potrafią się zasymi-
lować. Podobnie jest ze mną.

– Patrząc na Pani dokonania,
trudno określić Pani zawód:
pieśniarka, aktorka,
dziennikarka, autorka biografii.
W którym zawodzie czuje się Pani
najlepiej?
– W każdym. One się wzajem-

nie zazębiają, wręcz powie-
działabym – uzupełniają. Czerpię
z doświadczeń, które mi przy-
noszą, czy to podczas pisania
książki, czy to podczas grania re-
citalu, czy nawet w momencie
jego tworzenia i prowadzenia. 

– Lubi Pani szokować?
– Głośno mówię o tym, co

mnie drażni, co śmieszy. Szoko-
wanie to tandeciarstwo. Oczy-
wiście dzisiaj szokowanie jest
modne. Więc jeśli mówienie
głośno tego, co się myśli, to szo-
kowanie, to... lubię szokować. 

– Świat elegancji i kindersztuby
odszedł do lamusa. Zgadza się
Pani z tym stwierdzeniem?
– Nieprawda! Można być no-

woczesnym, ale zarazem na po-
ziomie. Można nawet kląć, ale...
elegancko. Dzisiaj ludzie poszu-
kują elegancji. Oczywiście zależy
też, z kim się zadajemy, uważam,
że nie należy się po prostu „źle”
zadawać, bo szkoda na to życia. 

– Wierzy Pani w zbiegi
okoliczności, przypadki?
– Wręcz powtarzam zawsze za

moim przyjacielem: „każdego z
nas życie niesie jak liść na wietrze,
ale czasem – tylko czasem – by-
wają momenty, kiedy możemy o
czymś decydować”... Z „przypad-
kiem” wiąże się ściśle instynkt i
intuicja. Ja dopiero trzy lata temu
w jakiejś wczesnej noweli mojego
mistrza – Remarque’a wyczy-
tałam mądrą rzecz: „instynkt ma
zawsze rację”. Nie znając tego zda-
nia, przez całe lata postępowałam
zawsze zgodnie z instynktem.

– Polska piosenka przepełniona
jest kopiami...
– Stanisław Jerzy Lec powie-

dział: „żeby być sobą, trzeba być
kimś”. Polaków nie stać na indy-
widualności. Nawet jeśli takie się
trafiły, nie potrafiliśmy ich w pełni
docenić: Niemen, Demarczyk,
Skaldowie, Grechuta byli takimi
„pozytywnymi odmieńcami”, któ-
rych nie da się nikim zastąpić.
„Odmieńcem” trzeba się bowiem

urodzić, nie można się nim stać.
Przykładowo Madonna, mimo że
się bardzo stara, jest mierna. Z
wielkim wysiłkiem oglądnęłam
„Evitę” z jej udziałem. Płakać mi
się chciało, gdy usłyszałam prze-
cudny song „Don’t cry for me Ar-
gentina” wyjęczany żałosnym
głosikiem... Mimo że robi
ogromne pieniądze, to jest jedynie
efekciarsko opakowanym produk-
tem. Zaś to co robił zespół Queen
było genialne! Przykładem niech
będzie tu „Barcelona” Freda Mer-
cury’ego, będąca wspaniałym
połączeniem muzyki rockowej z
klasyczną – dzięki czemu po-
wstało coś niesamowitego. Ludzie
powielają, bo nie potrafią nic
stworzyć. Dziś brakuje nam indy-
widualności. W polityce ledwo
pojawił się Barack Obama – i co
się stało? Dzięki charyzmie i
życiowej mądrości natychmiast
skupił na sobie uwagę całego
świata. 

– Kto dzisiaj w Polsce zasługuje
na miano „zjawiska”?

– Nikt! Nawet dzieci uznanych
artystów, dziennikarzy są ich mar-
nymi kopiami! Moje „jestestwo”
jest bogate i nie chce karmić się
chłamem. Nasi wokaliści obojga
płci mają ambicje zrobienia kariery
światowej, co jest bzdurą, bo takie
kariery nie istnieją, poza paroma
wyjątkami. Brakuje mi u dzisiej-
szych artystów ducha, głębokiego
zrozumienia tekstu, muzyki,
przesłania. W naszym pokoleniu,
każdy to „coś” miał, tworzył sam z
siebie, był charakterystyczny, był
indywidualnością. Miał emocje,
które oddawał innym. Dla mnie
„Dziwny jest ten świat” to
przykładowo protest song wszech
czasów, to wykrzyczana prawda
człowieka, który przeżył wojnę,
który rozumie, czym jest zło,
czym jest śmierć. Ta filozofia, te
emocje, ta prawdziwość, szczerość
w przekazie. Dlatego te nasze pio-
senki wciąż żyją. Dzisiaj tego już
nie ma... 

– Dziękuję za rozmowę. 
RAFAŁ PODRAZA
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Z okazji urodzin kabaretu Czarny Kot Rudy 17 lutego w Teatrze Polskim w Szczecinie 
z recitalem gościła Joanna Rawik. Postanowiliśmy zapytać Juliette Greco znad Wisły, 

jak niegdyś nazwali ją Francuzi, co ją smuci, co dziwi, a co śmieszy w Polsce.

O tym, co mnie
drażni...

FO
T. 

DA
RI

US
Z B

UC
ZY

ŃS
KI



 58

R E K L A M A



 59

K U LT U R A

Joanna Rawik od zawsze
uważana była w polskim światku
artystycznym za postać nietuzin-
kową. Przesiedlona zaraz po woj-
nie z rodzicami z Rumunii;
dziennikarka radiowa, pisarka i
piosenkarka, mówiąca biegle w
kilku językach, 11 lutego 2009
roku zaśpiewała na najmłodszej
scenie Teatru Polskiego. 

Polska Piaf 
niekoniecznie słodka

Recital, w całości zbudowany z
piosenek ze znakomitymi tek-
stami i muzyką, był ciekawy i jak
sama Rawik nietuzinkowy – od
legendarnej „Romantyczności” i
„Szeptem” Ludmiły Jakubczyk,
po słynne „Non, je ne regrette
rien” Edith Piaf. Artystka, jak na
dziennikarkę przystało, sama po-
prowadziła konferansjerkę, pełną
anegdotek i ciekawostek zarówno
ze swojego życia, jak i życia swej
ukochanej postaci, której poświę-
ciła dwie książki – wspomnianej
już wyżej Edith. 

Rawik we wtorkowy wieczór
pokazała cały swój kunszt wo-
kalno-aktorski. Mocna, niska
barwa jej głosu zawsze szoko-
wała i powodowała, że francuscy
dziennikarze przed laty z miejsca
nazwali ją Juliettą Greco znad
Wisły. Recital był ciekawą retro-
spekcją dokonań artystycznych
pani Joanny. Niestety, dziegciu
do tego miodu dolała sama ar-
tystka, w środowisku uchodząca
za dziwną i trudną. Podpisując
po koncercie swoje książki i
płyty, wobec życzliwie nastawio-
nych do niej ludzi momentami
była nieprzyjemna... Nie wiem,
może „wyszło” z artystki zmęcze-
nie ponad godzinnego koncertu,

a może nieokiełznany charak-
ter?...

Było miło, 
ale nie odkrywczo

Do kunsztu aktorskiego Kry-
styny Jandy nigdy nie miałem za-
rzutów. Zawsze potrafiła poruszyć
widownię swą grą, zawsze potra-
fiła ją zaczarować. I trochę żal, że
aktorka z tak ogromnym poten-
cjałem, wciąż sięga po role po-
dobne, czyli role kobiet
zmęczonych życiem, walczących z
całym światem i trapiącymi ją
nałogami. A tak bardzo
chciałbym, dla kontrastu, zoba-

czyć ją w roli trzpiotki, „słodkiej
blondynki”... Może kiedyś to na-
stąpi. Idąc jednak 23 lutego na re-
cital do Teatru Polskiego, z góry
(niestety) wiedziałem, co będzie...
Na pewno było to „piosenkar-
stwo” z najwyższej półki, Krystyna
Janda dysponuje bowiem bardzo
ciekawą barwą głosu i znakomicie
potrafi budować nią nastrój. Dla
mnie majstersztykiem jest tu pio-
senka do słów Osieckiej „Na za-
kręcie”,  której oczywiście nie
zabrakło na szczecińskim recitalu.
Ale jak wspomniałem, mimo że
było miło i „na poziomie”, to na
pewno nie odkrywczo...

Z ciekawostek dotyczących

Krystyny Jandy – piosenkarki, to
nie wiem czy wiecie, ale to nikt
inny, a właśnie Janda, jako jedyna
na świecie, ma zgodę samej Mar-
leny Dietrich na śpiewanie jej
piosenek! Zaś kultowe dzisiaj
„Ogrzej mnie”, Michał Bajor
„pożyczył” od piosenkarki na
swój jubileuszowy recital w So-
pocie i zaśpiewał je tak brawu-
rowo, że z miejsca piosenka do
niego przylgnęła... To tyle, jeśli
chodzi o moje przemyślenia. Po-
wtórzę jednak jeszcze raz: uro-
dziny kabaretu Czarny Kot Rudy,
to impreza warta świeczki, w
ciemno zapisuję się na przy-
szłoroczne urodziny!

RAFAŁ PODRAZA

Urodzinowe 
reminiscencje

Coroczne urodziny kabaretu Czarny Kot Rudy w Teatrze Polskim to impreza wspaniała 
i warta kolejnych edycji. Na imprezie byłem i urodzinowego szampana piłem - pisze Rafał Podraza.
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Przesztrzeń (space) będzie
tematem przewodnim te-
gorocznej edycji Między-
narodowego Festiwalu

Sztuki Wizualnej inSPIRACJE.
65 artystów z 15 krajów, wystawy,
pokazy filmów, koncerty, perfor-
mance, najnowsze i najgorętsze
zjawiska w sztuce współczesnej.
inSPIRACJE z roku na rok stają
się imprezą ważną i liczącą się na
kulturalnej mapie Polski. To je-
dyna interdyscyplinarna impreza
w Polsce, która łączy wszystkie
sztuki wizualne. 

Największym wydarzeniem
będzie wizyta Petera Greena-
waya, wybitnego reżysera filmo-
wego, autora m.in. genialnego
„Kontraktu rysownika” i „Kucha-
rza, złodzieja, jego żony i jej ko-
chanka”. Brytyjski artysta wraz z
DJ-em Yonderboi zaprezentuje
filmowo-muzyczny performance
„NoTV/Tulse Luper VJ”. Zmieni
się w „dyrygenta obrazu w czasie
rzeczywistym”, mieszając swoje
awangardowe obrazy kinowe z
remiksem muzycznym. Stworzy
widowisko multimedialne,

będące połączeniem dźwięku,
obrazu i światła. 

Drugim niezwykłym gościem
będzie Zbigniew Rybczyński.
Reżyser, operator, autor animo-
wanych i eksperymentalnych fil-
mów, uhonorowany w 1983 r.
Oscarem za film „Tango” w kate-
gorii najlepszy krótkometrażowy
film animowany, spotka się z wi-
dzami, przedstawi rewolucyjną
autorską technologię mającą za-
stąpić „blue box”. Kolejny gość
specjalny imprezy Stefan Woj-
necki, profesor ASP w Poznaniu,
doktor habilitowany fizyki,
twórca wyższego szkolnictwa fo-
tograficznego w Polsce. Wojnecki
pokaże prekursorskie prace z po-
granicza fizyki i sztuki. 

Intrygująco zapowiadający się
projekt „Enter/Escape. Jak malar-
stwo kształtuje nowe przestrzenie”,
zestawia artystów różnych poko-
leń, ale prezentuje ich współczesne
prace. Tytuł, kojarzący się z przy-
ciskami na klawiaturze kompu-
tera, sugeruje związek z
multimediami. „Enter” zaprasza
do wejścia do wnętrza instalacji,

udziału w akcji artystycznej, zna-
lezienia się w środku dzieła. „Es-
cape” oznacza opuszczenie ram
obrazu, wyjście poza prostokąt
płótna. W wystawie wezmą udział:
Wojciech Fangor, Leon Tarase-
wicz, Dominik Lejman, Anna
Okrasko i Olga Lewicka.

Ponadto festiwal odwiedzą ar-
tyści, działający w obrębie tzw.
„street artu”, m.in. Aram Bartholl ze
swoją wariacją na temat interneto-
wej wyszukiwarki Google Map;
Akroe, który w jednym z parków

zbuduje ko-
lorowe wzgórze Big Sister, oraz
jedna z producentek muzycznych z
ekipy Platoniq, która na ulice Szcze-
cina wyruszy dźwiękowym tram-
wajem. Na miejscu będzie można
nagrać egzemplarz płyty z dźwię-
kami „złapanymi” przez tramwaj.
Nie zabrakni imprez towa-
rzyszących i tradycyjnej już Galerii
Bezdomnej, która tym razem wpro-
wadzi się do budynku po dawnych
Zakładach Odzieżowych Dana.  

ANETA DOLEGA
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Jazz Big Band Graz (JBBG), Ni-
cola Conte Jazz Combo, Or-

chestra Baobab, Chick Corea,
Kronos Quartet i Calexico to
gwiazdy, które zaprosił do Szcze-
cina organizator Szczecin Music
Fest Dariusz Startek.

Na szczególną uwagę zasługuje
Calexico, grupa która bije re-
kordy popularności w Ameryce
Łacińskiej, a jej twórczość robi
furorę na miarę utworów Buena
Vista Social Club i Manu Chao.
Wystąpi 7 lipca. 

– Jestem bardzo dumny z tego,
że zespół po długich staraniach
odwiedzi właśnie nasze miasto.

Wystąpią z pierwszym i jedy-
nym koncertem w Polsce –
podkreśla Startek.

Festiwal zainauguruje
jedna z najlepszych orkiestr

jazzowych – Jazz Bigband Graz.

Wystąpią 25 kwietnia w szczeciń-
skiej filharmonii. Miesiąc później
na dziedzińcu zamkowym mistrz
bossa novy i nu jazzu, DJ i produ-
cent w jednym – Nicola Conte. Po
nim, 4 czerwca, legenda muzyki
afrykańskiej Orchestra Baobab,
która nagrała ponad 20 albumów.
Prawdziwą gratką dla miłośników
jazzu będzie koncert Chica Corea,
wybitnego pianisty i kompozytora
stawianego pośród mistrzów i le-
gend jazzu, który odbędzie się 24
czerwca. Festiwal zakończy 9 lipca
smyczkowy fenomen naszych cza-
sów, legendarny amerykański Kro-
nos Quartet. 

Bilety na największe gwiazdy
w przedsprzedaży za 60-70 zł. 

Szczegółowe informacje mo-
żna znaleźć na www.szczecinmu-
sicfest.pl oraz na www.myspace.
com/szczecinmusicfest. imj

Gwiazdy 
Szczecin Music Fest

InSPIRACJE 
powracają 

„NoTV/Tulse Luper VJ” to multimedialne dzieło wybitnego
reżysera filmowego Petera Greenawaya. Autor osobiście

kieruje całym projektem.  
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DO SŁUCHANIA

Jesienni Przyjaciele
n Rockowo w Kafe Jerzy. Zespół Je-

sienni Przyjaciele to rockowe covery zna-
nych utworów, które poruszą nawet
najbardziej wymagającego odbiorcę.
Grupa prezentuje wysoki poziom arty-
styczny. To nie tylko muzyka, ale wido-
wisko połączone z dobrą zabawą w
doskonałym wydaniu.

20 marca Kafe Jerzy, godz. 19-20 wstęp wolny, od godz. 20 panie 10 zł, panowie 15 zł 

W hołdzie Okudżawie 
n Największe przeboje Okudżawy w

wykonaniu polskich gwiazd. „Do-
póki ziemia kręci się”, „Błękitny balo-
nik”, „Piosenka o Arbacie”, „Pożegnanie
z Polską” to utwory, na których wy-
chowało się kilka pokoleń Polaków. W
czasach PRL-u, kiedy pogardzano
wszystkim co radzieckie, Okudżawa
był uosobieniem przyzwoitego Rosja-
nina. Przyjaźnił się z Agnieszką
Osiecką, a jego utwory były przebo-
jami polskiej inteligencji. Na koncercie
wystąpią gwiazdy polskiej sceny, m.in. Stanisława Celińska, Daniel Olbrychski,
Piotr Machalica. 

24 marca, hala SDS, godz. 19 

Jubileusz Ryszarda Słowickiego
n Piosenki nie na sprzedaż w Roc-

ker Clubie. Ryszard Słowicki to ar-
tysta wszechstronny: poeta,
kompozytor, pieśniarz, muzyk, drama-
turg, rysownik, reżyser telewizyjny,
autor programów muzycznych. Jego
koncert będzie okazją do posłuchania
na żywo utworów pochodzących z
całego dwudziestolecia jego twórczej
działalności. Wystąpi z zespołem w
składzie: Tomasz Wolak – perkusja, Ja-
nusz Jędrzejewski – bas oraz Maciej
Kazuba – gitara. 

30 marca, Rocker Club, godz. 20, bilety 20 zł

Czesław Śpiewa
n Koncert w Cafe 22 Czesław Mozil –

akordeonista, wokalista i kompozytor
doskonale znany szczecińskiej publicz-
ności. Jego muzyka to kabaret muzyczny,
punk, alternatywa, miejski folk, tango.
Łączenie gatunków przychodzi mu nie-
zmiernie łatwo, a robi to z charaktery-
styczną tylko dla siebie niepowtarzalną
lekkością.

30 marca, Café 22, godz. 20, bilety 45 zł 

Recital Krystyny Prońko
n Koncert miesiąca w Tiger Clubie.
Krystyna Prońko ma ugruntowaną po-
zycję wśród wokalistek jazzowych. Pio-
senki w jej wykonaniu były stałymi
pozycjami najróżniejszych list przebo-
jów i plebiscytów, np. radiowej listy
przebojów „Trójki” czy telewizyjnego
„Studia Gama” a także listy przebojów
pierwszego programu radia. Śpiewała
na Jazz Jamboree, a w Opolu wielo-
krotnie zdobywała najwyższe trofea i
nagrody. W 1980 roku została uhonoro-

wana tytułem Piosenkarki Roku. Koncert odbędzie się pod patronatem Zachod-
niopomorskiego Stowarzyszenia Jazzowego i przy współudziale Urzędu Miasta
Szczecin, w ramach promocji Szczecin Europejską Stolicą Kultury. 

30 marca, Tiger Club, godz. 21 

Kazik Staszewski w Szczecinie
n Kultowy prowokator. Kult to zespół,

którego nie trzeba specjalnie przedsta-
wiać. Od początków istnienia grupa wy-
różnia się charakterystycznym,
rozpoznawalnym brzmieniem klawiszy i
instrumentów dętych, a także głosem i
często prowokacyjnymi tekstami woka-
listy Kazika. Krytyczne wobec politycznej
rzeczywistości teksty sprawiły, że zespół
wyróżniał się już od początku działal-
ności.

6 kwietnia, godz. 19, hala SDS, bilety 38 zł w przedsprzedaży, 45 zł w dniu koncertu.

Miesiąc z Filharmonią
n 20 marca, godz. 19, Mistrzowskie

interpretacje Orkiestra Symfoniczna
FS; Elżbieta Wiesztordt – dyrygent; Ta-
tiana Shebanova – fortepian; Stanisław
Drzewiecki – fortepian. W programie:
W.A. Mozart – Uwertura do op. „Upro-
wadzenie z Seraju”; W.A. Mozart –
Koncert na dwa fortepiany Es-dur KV
365; B. Britten – Simple symphony; S.
Prokofiew – I Symfonia D-dur „Kla-
syczna”. 

n 27 marca, godz. 19, Wiosenne Koncerty Gitarowe. Orkiestra Symfoniczna FS;
Monika Wolińska – dyrygent; Łukasz Kuropaczewski – gitara. W programie: J. Rodrigo
– Concierto de Aranjuez; W.A. Mozart – Symfonia „Jowiszowa” C-dur. 

n 2 kwietnia, W hołdzie Wielkiemu Polakowi; Orkiestra Symfoniczna FS; Chór Po-
litechniki Szczecińskiej „Collegium Maio-
rum”; Zygmunt Rychert – dyrygent;
Lucyna Boguszewska – sopran; Paweł
Osuchowski – przygotowanie chóru. W
programie: T. Albinioni – Adagio na
smyczki; W. Kilar – Angelus; W. Kilar –
Exodus; J. Brahms – Pieśń przeznacze-
nia. 

n 17 kwietnia, godz. 19, Perły sym-
foniki. Orkiestra Symfoniczna FS; Fe-
derico Longo (Włochy) – dyrygent;
Ana-Marija Markovina (Chorwacja) – fortepian. W programie: O. Respighi – Tańce
antyczne; R. Schumann – Koncert fortepianowy a-moll; L. van Beethoven – III
Symfonia Es-dur 
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Prestiżowe imprezy 
czyli subiektywny przegląd wydarzeń 



Ulica Mandelsztama 
n Koncert Ryszarda Leoszewskiego.
Ryszard Leoszewski - utalentowany kom-
pozytor, obdarzony niezwykle ciepłym
głosem wokalista, animator i twórca Grupy
ARFIK, współzałożyciel i lider zespołu Sklep
z Ptasimi Piórami .  Leoszewski poszukuje
w wierszach  rosyjskiego poety Osipa Man-
delsztama nie  cierpienia lecz  jasnej strony
ludzkiej duszy. W tamtym czasie kontek-
stem dla twórczości  poety  była totalitarna
rzeczywistość komunistyczna, dziś jest nim

potrzeba uniwersalnych wartości i ponadczasowość jego poezji.

Teatr Kana, 30 marca, godz. 19, bilety 15-20 zł

D O  O G L Ą D A N I A

Stanisław Tym i Kabaret Ciach 
n Wieczór kabaretowy. Stanisław Tym,

satyryk, aktor, autor tekstów, reżyser, fe-
lietonista. Występował w kultowej ko-
medii „Miś”, niejednokrotny uczestnik
PAKI. Wystąpi z kabaretem Ciach – jed-
nym z przedstawicieli zielonogórskiego
zagłębia kabaretowego, założonym przez
Janusza Rewersa (występował w kaba-
retowym serialu „Spadkobiercy” jako
Frank Deley) w 1994 roku. 

23 marca, godz. 19, hala SDS , bilety 38 zł w przedsprzedaży, 45 zł w dniu koncertu. 

Klimakterium i już
n Między kabaretem, musicalem a
farsą Gwiazdorska obsada jest mocnym
atutem tej sztuki. Wystąpią m.in. Iga Cem-
brzyńska, Krystyna Sienkiewicz, Ewa Szy-
kulska, Grażyna Zielińska, aktorki o
ogromnym potencjale komediowym,
będące z całą pewnością magnesem dla
publiczności. Bohaterkami musicalu są
cztery kobiety w wieku „menopauzalnym”.
Wszystkie mają problemy, z którymi muszą
się uporać. Mimo iż menopauza dotyczy
wszystkich kobiet, jest to temat wstydliwy,

a co za tym idzie – starannie pomijany. W sztuce ukazany z dystansem i humorem. 

28 marca, Teatr Współczesny, godz. 16 i 19.30

Krystyna Janda 
w Teatrze Współczesnym 

n Shirley Valentine – kryzys
kobiety po 40. Tym razem Krystyna
Janda wcieli się w rolę Shirley
Valentine, typowej kury domowej.
Znudzona i zahukana żona przy mężu
pewnego dnia buntuje się. Mając
powyżej uszu małżeńskich
powinności, zaczyna nowe życie.
Lekka i zabawna komedia doskonale
obrazująca dylematy kobiet w średnim
wieku. 

6 kwietnia, Teatr Współczesny, godz. 17, 20.30, bilety 110, 130 zł

Premiera baletowa w Operze
n Roztańczona komedia. „Córka źle

strzeżona” to najnowsza propozycja
baletowa Opery na Zamku i jednocześ-
nie najstarszy zachowany balet. Lekka i
zabawna fabuła opowiedziana za po-
mocą klasycznego tańca i mimiki, nie-
zmiennie silnie oddziałuje na
publiczność, w wielu fragmentach roz-
bawiając do łez. 

Opera na Zamku, 17 kwietnia premiera VIP, godz. 19; 18 kwietnia, godz.19; 19 kwietnia godz. 18

W Y S TA W Y

Wystawa Malarstwa 
Artura Kardamasza 

n Modernizm XX wieku. Artur Karda-
masz to wrocławski malarz, który w
swoich obrazach odwołuje się do este-
tyki modernizmu. Stylizacyjne odniesie-
nia do sztuki mistrzów wiedeńskiej
secesji sprawiają, że jego obrazy urzekają
urodą i są obiektem prawdziwych
przeżyć estetycznych. 

Hotel Park, 28 marca – 5 kwietnia 

S P O T K A N I A

Casting Mango Models
n Kandydatki na modelki poszuki-

wane. Każda z dziewcząt, która marzy o
karierze modelki, powinna przyjść na
casting jednej z najbardziej znanych
agencji modelek Mango Models, która
organizuje nabory w 16 miastach Polski.
Spośród kandydatek zostanie wybrana
także dziewczyna „Bravo Girl”. 

28 marca, Hotel Focus, godz. 11-15
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Elite Model Look
n Szansa dla dziewcząt marzących

o karierze modelki. Wystartowała
siódma edycja konkursu Elite Model
Look. Szczeciński casting odbył  się 14
i 15 marca . To pierwszy etap kon-
kursu. Później czekają półfinały, finały
regionalne i wielka gala, na której wy-
stąpią najpiękniejsze Polki. Na zwy-
ciężczynię czeka międzynarodowa
kariera, kontrakt o wartości miliona
dolarów oraz trzyletnia współpraca z
agencją Elite.

28 marca, CH Turzyn

Dziesiąta OSTRa płyta
n Nowa płyta OSTR pod tytułem

„O.C.B.” już sprzedała się w ilości
15.000 egzemplarzy, zyskując
status złotej płyty. Choć swoją
dziesiątą płytę Ostry nagrał przede
wszystkim dla rodziny, to nie ma
wątpliwości, że zaprezentowany przez
niego poziom wirtuozerii jest odpo-
wiedni dla jublileuszowego charakteru
płyty. Podczas szczecińskiego koncertu
Ostrego wspierać na scenie będą Dj
Haem i Kochan.

18 kwietnia Słowianin, godz. 20, bilety w przedsprzedaży 25 zł, w dniu koncertu 30 zł

Lord of the Dance
n Najsłynniejsze Irlandzkie Widowi-

sko Taneczne Świata. To  najbardziej
chwalonym i wzbudzającym uznanie
krytyki widowiskiem tanecznym. Irlan-
dzkie show od swojej pierwszej premiery
bije rekordy popularności na całym świe-
cie i stanowi najbardziej dochodowe
przedstawienie w historii rozrywki. Per-
fekcyjni tancerze, spektakularna choreo-
grafia i fenomenalna muzyka Ronan’a
Hardiman’a. Dzieło wybitnego artysty
Michael’a Flatley’a od 12 lat wzbudza
zachwyt i owacje na stojąco.

31 marca, MTS , godz  19, bilet, bilety 120 zł 

Szczecin Boat Show
n Targi Żeglarstwa oraz sportów

wodnych. Szczecin Yacht Show bę-
dzie tej wiosny najgorętszym miejs-
cem dla branży turystyki wodnej,
producentów łodzi, sprzętu, organiza-
torów imprez i tysięcy wodniaków. To
targi, które tworzą nową jakość na
polskim rynku.

27-29 marca, MTS 
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RYSZARD STADNIUK
Absolwent Politechniki Szcze-

cińskiej, z wykształcenia: inżynier-
mechanik. Dzisiaj –
przedsiębiorca. Urodziny w Szcze-
cinie 27 października 1951 roku.
Swoją przygodę ze sportem roz-
począł w 1967 roku, najpierw jako

kajakarz, a później wioślarz. 
2-krotny olimpijczyk; z Montrealu (1976) i

Moskwy (1980), gdzie w osadzie czwórki ze ster-
nikiem zdobył brązowy medal. 

Ryszard Stadniuk prócz tego, że jest medalistą olim-
pijskim, 9-krotnie był mistrzem Polski, srebrnym me-
dalistą Mistrzostw Świata (Nottingham 1975) w
dwójce ze sternikiem (w trakcie kariery 5-krotnie był
finalistą MŚ) oraz mistrzem Międzynarodowych Mist-

rzostw Niemiec i Francji
(1975).

W plebiscycie na najlep-
szego wioślarza w 80-leciu
Polskiego Związku Towa-

rzystw Wioślarskich znalazł się w „Złotej Dziesiątce”.
Działacz sportowy; od 1993 prezes Szczecińskiego
Klubu Olimpijczyka. W latach 1992-96 był wicepre-
zesem PZTW, obecnie pełni funkcję prezesa zarządu
Związku. Podczas IO w Sydney (2000) był zastępcą
szefa polskiej misji. Od 2001 roku szczecinianin jest
wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. rp

POCZET SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW

Marzeniem każdego, uprawiającego sport jest start na Igrzyskach Olimpijskich, zaś zwieńczeniem
tego marzenia – medal olimpijski. Miano „olimpijczyka”, to nie tylko osobista satysfakcja, ale szansa

przejścia do historii. W tej rubryce chcemy przypominać sylwetki szczecińskich „wybrańców losu”. Kto
wie, może Waszym sąsiadem jest… legenda polskiego sportu? 

Maksymalne sprężenie,
dwa treningi dziennie
i niewiele wolnego
czasu – tak wyglądały

przygotowania piłkarzy Pogoni
Szczecin do rundy wiosennej roz-
grywek. Wszystko po to, by na ko-
niec sezonu cieszyć się z awansu na
zaplecze ekstraklasy

Po treningach piłkarze nie mają
czasu na wspólne spotkania towa-
rzyskie. Pędzą do domów i spędzają
każdą wolną chwilę ze swoimi ro-
dzinami i partnerkami.  – Ciężko
trenujemy i wolnych chwil nie ma
– mówi Radosław Biliński, najbar-
dziej doświadczony ze wszystkich
szczecińskich zawodników. 

Najwięcej czasu swojej rodzinie
poświęca dziś Paweł Skrzypek, któ-
remu niedawno urodził się poto-
mek. – Od trzech tygodni jestem
szczęśliwym tatusiem i zajmuję się
dzieckiem – chwali się „Prestiżowi”. 

Marcin Nowak, nowy nabytek
Pogoni, dodaje: – Przyjechałem

do Szczecina z rodziną i to jej po-
święcam czas. Nie było specjalnie
okazji, by spotykać się z kolegami
poza klubem.

Dzisiejsza Pogoń to tzw. mie-
szanka rutyny z młodością. Zimą
do zespołu dołączyło kilku za-
wodników Piasta Gliwice i jeden
Gwarka Zabrze. 

Jak przyznają piłkarze, mogą
na siebie liczyć. Starsi piłkarze
gotowi są pomagać „nowym” za-
aklimatyzować się w klubie. 

– Większość nowych piłkarzy
ma duże doświadczenie i nie
trzeba było ich prowadzić za rękę
– opowiada Paweł Skrzypek.

Niezwykle ważnym elemen-
tem jest atmosfera w drużynie.
Nie narzeka na nią „nowy” Mar-
cin Nowak: – Wszyscy w szatni
byli otwarci – mówi. – Zawsze
łatwiej odezwać się doświadczo-
nemu piłkarzowi niż nowemu.

– Atmosfera w szatni to pod-
stawa sukcesu – ocenia Skrzypek.

– Najważniejsze to stworzenie
zgranej i równej drużyny. Wia-
domo, że sezon jest długi, mogą
być wahania formy, kartki. Tre-
ner Piotr Mandrysz ma jednak
atut: zna wszystkich piłkarzy,
nawet tych nowych.

Mimo że Pogoń występuje w
drugiej lidze, magia jej nazwy
przyciąga: - Zawsze łatwiej
podjąć decyzję o zmianie klubu,
kiedy przychodzi się do dobrej
drużyny. Tak było w tym przy-
padku. doo

Szczecińska ekipa Linke Gold
Team zdobyła na mistrzo-

stwach Europy w brazylijskim
jiu-jitsu 22 medale i zajęła tym
samym trzecie miejsce w klasy-
fikacji drużynowej. 

Zawody odbyły się dniach 30
stycznia - 1 lutego w Lizbonie. 

- To wielki triumf naszej
ekipy i całego kraju - mówi
Mariusz Linke, założyciel
szkoły, który wywalczył w
Lizbonie brązowy i złoty
medal. imj

Podbili
Portugalię

Grunt to atmosfera
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Monety na szczęście
Francuski szyk dotarł do Szczecina za sprawą paryskiej marki Laura

Vidal. Firmowy sklep z odzieżą jest już czynny przy ul. Bogusława.
Panie, które znały wcześniej tę firmę, nie mogły się doczekać i tłumnie
stawiły się na otwarciu. Były prezenty, kwiaty i rozsypane monety na
szczęście. A potem, popijając szampana i plotkując o trendach, panie
przymierzały nową francuską kolekcję. dp Dzień kobiet w klubie Rocker ob-

chodzono w żeglarskich klima-
tach. Swoim głosem urzekał
Grzegorz „Gooroo” Tyszkiewicz, a
każdy z gości – nie tylko panie – miał
szansę wylosować cenne nagrody.
Do wygrania był tygodniowy rejs dla
załogi, bon na zakupy w sklepie CMS
oraz dzbanki z wyśmienitą zawartoś-
cią cudownego napoju rozwese-

lającego autorstwa kapitana Wojcie-
cha Drewniaka. Kubka Drewniaka
mogli spróbować także wszyscy
obecni na Szantowisku. dp

Cały ten Szczecin
Szczecin potrzebuje swojego własnego,

prężnego środowiska muzycznego,
które powinno tworzyć dla jego kultury,
tożsamości, charakteru, marki i promocji.
Jazz daje taką szansę, a Szczecin sprzyja
muzyce jazzowej. III Miejskie Spotkania
Jazzowe „Cały Ten Szczecin”, które odbyły
się w Royal Jazz Clubie, udowodniły, że
jeżeli chodzi o muzykę, to miasto gra na
dobrą nutę. Szczególnie jego kobieca
strona.  ad

Szantowisko 
w Rockerze 
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Powrót idoli
25lat na scenie! Tak, tyle lat już gra

Papa Dance, jeden z pierwszych
polskich zespołów wykonujących
disco. Nieco starsi, w zmienionym
składzie i ze zmienioną nazwą (Papa
D) wystąpili w szczecińskim klubie
Can Can. Paweł Stasiak, lider grupy,
przypomniał stare przeboje, m.in. „Ka-
mikadze” i „Maxi singiel”. Nie zabrakło
także nowych numerów z ostatniej
płyty „Bezimienni”, której współauto-
rem jest Jacek Cygan.                              ad

Za pomyślność butiku zdrowie wypiły: Od lewej Mariola Witczak-Sperka
(właścicielka sklepu) z pierwszymi klientkami Ewą Myszką, Mariolą Kowalow,
Małgorzatą Lusch, Dorotą Carlsen i Marzeną Klug

Beata Andrzejewska romansuje zarówno
z jazzem, jak i hip-hopem 
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Zmysłowa i liryczna Sylwia Kowalczyk
zaczynała od programu telewizyjnego
„Szansa na sukces”. Teraz króluje w
prestiżowych klubach całej Europy

Kubek Drewniaka wygrali: Jacek Atroszko (z lewej) i Piotr Czeron Czeronko (z
prawej). W środku twórca magicznego napoju kapitan Wojtek Drewniak 

Główną nagrodę,
czyli tygodniowy
czarter jachtu „Albin”,
wygrał Kamil
Sokołowski

Paweł Stasiak, kiedyś idol nastolatek,
obecnie bożyszcze nieco starszych fanekWokalista bawił się równie świetnie jak... jego wielbicielki
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Kolumna czy gruszka? Jaki typ
urody reprezentuje z każda z

pań, można było się dowiedzieć na
spotkaniu w Invierno & Verano.
Wyłącznie w babskim gronie panie
żartowały, wspólnie i z ożywie-
niem dyskutowały na temat swo-
ich nóg, brzuchów i sylwetek.
Doradzały im osobista stylistka
Izabela Potocka i projektantka
Kasia Hubińska. Za miesiąc ko-
lejne zmagania, tym razem z ubra-
niami z własnej szafy. dp

Przedwiosenna pomoc

Każda miłośniczka butów, tore-
bek i innych akcesoriów może

udać się na wiosenne zakupy. Ulica
Jagiellońska przyciągnęła kolejny
sklep. Eventi to miejsce dla każdej
miłośniczki mody. Podczas otwar-
cia szampan lał się strumieniami.  dp

Na Jagiellońskiej…

Prawdziwe tłumy przybyły na koncert Czerwono Czarnych, który
odbył się w Operze na Zamku.  Ta kultowa grupa lat 70  zaczęła

swoją drogę do sławy w Szczecinie dzięki  Jackowi Nieżychowskiemu,
który  promował zespół  w  Szczecińskiej Agencji Artystycznej.  Za-
grali setki koncertów w kraju i zagranicą.   Oczywiście nie mogło  za-
braknąć  przebojów „ Trzynastego”, „ O mnie się nie martw”,  „Czarny
Alibaba” czy „ Kiedy byłem małym chłopcem”. Muzycy wystąpili w
swym pierwotnym składzie: Jan Knap, Zbigniew Bizoń, Wiesław Ber-
nolak, Mirosław Wójcik, Wojciech Rapa, Tomasz Jaśkiewicz, Jan Izba-
Izbiński. Organizatorem była  Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i
Przedsiębiorczości w Szczecinie. imj

Czerwono – Czarni 
w Szczecinie

Na niepogodę najlepszy jest uś-
miech, a jeszcze bardziej

śmiech. Ani jednego, ani drugiego
nie zabrakło w klubie Can Can
podczas występu kabaretu Hrabi.
Program "Kobieta, mężczyzna" z
którym aktorzy występowali na
scenie rozbawiał do łez. dp

Rozbawiony tłum

Projektantka Kasia Hubińska (z lewej) chętnie
opowiadała klientkom o trendach

Właścicielka sklepu Dominika 
Rogalska-Dołgopol ugościła pierwszych
klientów...

Kultowy zespół wystąpił w pierwotnym składzie

...i chętnie pokazywała 
najmodniejsze akcesoria

Współwłaścicielki: Aneta Maryńczak i
Aneta Olszewska zadowolone
z frekwencji podczas wieczoru

Izabela Potocka, osobista stylistka, doradzała paniom co ubierać tej wiosny
Scena jest zbyt mała dla kaberetu Hrabi,
podczas wieczoru aktorzy niejednokrotnie
schodzili do publiczności
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Wiosna zawitała przy Deptaku Bogusława trochę wcześniej. W nowo
otwartym sklepie Platinum można kupić już kolorowe kolekcje ta-

kich marek jak Roxy, Quicksilver czy Billabong. W nowej dwupoziomo-
wej siedzibie przywitano gości szampanem, tortem i dobrą muzyką graną
przez DJ-a. W tak dobrej atmosferze nic tylko robić zakupy. dp
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Fundacja Pro Publico Mare zor-
ganizowała 6. Bala Charyta-

tywny w hotelu Radisson. Impreza
pod hasłem „Kochamy lata 20.,
30.” przyciągnęła ponad 140 gości,
którzy chętnie oddali pieniądze
potrzebującej młodzieży z Domu
Dziecka nr 1 w Szczecinie. Zlicy-
towano: obraz Katarzyny
Szydłowskiej „Oczekiwanie II”,
wino Monastrell z winnicy El Nido
z  autografem Marka Kondrata,
album „Diamenty” z autografem
Anety Kręglickiej i biżuterię Apart
z  diamentem; książkę Krystyny
Jandy „Moje rozmowy z dziećmi”

z autografem autorki, bilety lotni-
cze w dowolne miejsce na świecie;
dwa aniołki autorstwa Marzeny
Śluzar oraz roczne członkostwo
w klubie golfowym Binowo Park
i zestaw kijów golfowych. dp

Biznesowe nagrody
Paweł Szynkaruk, dyrektor PŻM, Oso-

bowością Biznesu 2008, a działalność
spółki Vobis SA Wydarzeniem Gospodar-
czym 2008 – taki werdykt zapadł podczas
gali Perły Biznesu w hotelu Novotel. Im-
preza zorganizowana przez magazyn
„Świat Biznesu” odbyła się po raz piąty.
Oprócz nagród głównych przyznano rów-
nież szereg wyróżnień. A potem święto-
wano… dp

Urodziny Kota
Prawie tydzień urodziny

świętował Czarny Kot Rudy.
Mała scena Teatru Polskiego
z  tej okazji przyciągnęła nie
tylko ogólnopolskie gwiazdy.
Na scenie stanęli: Krystyna
Janda, Joanna Rawik i Alosza
Awdiejew. Zaproszenia rozeszły
się w  błyskawicznym tempie.
A kolejne urodziny dopiero za
rok... dp

Dobroczynny 
koniec karnawału 

Platinum przy Deptaku

Anna Kursa właścicielka Platinum z Karoliną
Wierciak współwłaścicielką Endorfina Jeans

Marek Obuchowicz 
i Monika Kwiecień ekipa Platinum

Dr. Mirosława El Fray z ZUT-u - wylosowała podczas bankietu czarne perły 
i Piotr Tomaszewicz (przedsiębiorstwo budowlane Tomaszewicz)

W jury zasiadał między innymi
prof. Stanisław Flejterski
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Impreza pod hasłem kochamy lata 20-30 świetnie się sprawdziła, goście bardzo
chętnie przebrali się w stroje z minionej epoki
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21-letnia Katarzyna Bujakowska została
pierwszą w historii Miss Pogoni. Wy-

bory odbyły się klubie Can Can i połączone
zostały z wiosenną prezentacją zespołu. Bu-
jakowska, zanim dostała koronę, musiała po-
konać 17 rywalek. Dziewczyny pokazały się
w strojach wieczorowych i kąpielowych, mu-
siały też opowiedzieć w paru słowach o sobie.
Miss Pogoni oprócz korony otrzymała też
liczne nagrody, m.in. weekend w hotelu San-
dra w Pogorzelicy, suknię od projektantki
Kasi Hubińskiej i złoty karnet VIP na mecze
Portowców. Oprócz pięknych kobiet na sce-
nie pokazali się też wszyscy zawodnicy szcze-
cińskiej Pogoni oraz zespół trenerski. imj

Miss Pogoni

Lexus Fashion Night to mariaż
mody i motoryzacji. Na szcze-

cińskiej odsłonie tej ogólnopol-
skiej imprezy nie mogło więc
zabraknąć pięknych modelek i lu-
ksusowych aut. Uroczystość od-
była się w hali MTS i połączona
była z  prezentacją najnowszego
samochodu marki Lexus – RX
350 crossover, który został poka-
zany po raz pierwszy w  Polsce.
Doskonałym uzupełnieniem wie-
czoru był pokaz mody Sylwii
Majdan i występ Ryszarda Ryn -
kowskiego. imj

Lexus Fashion Night

Wneogotyckich wnętrzach Czerwonego Ratusza młodzi przedsię-
biorcy w luźnej atmosferze spotkali się z autorytetami szczeciń-

skiego biznesu. Można tu było przeprowadzić konsultacje firmowe oraz
miło spędzić czas przy poczęstunku i muzyce. dp

Wieczór młodych 
przedsiębiorców

Ponad 1500 gości bawiło się
w  klubie Heya podczas im-

prezy zorganizowanej przez radio
ESKA. Tytuł Partnera Roku zdo-
były Media Markt, Komputronik,
BSK Notebook, Mega Kable, Pol-
mozbyt, SCK. Po części oficjalnej
odbył się koncert Szymona Wydry
i  Carpe Diem. Specjalnie na tę
okazję przygotowano także ilumi-
nacje laserowe zasponsorowane
przez studio urody Cosmedica. dp

ESKA Biznes Party

Właściciele ILS Nieruchomości
Stanisław Lewicki i Ilona Biercewicz

Od lewej: Marta Barańska (dyrektor marketingu Pogoni), Dariusz Królikowsi (dyrektor biura ZZPN w
Szczecinie), Grzegorz Smolny (wiceprezes Pogoni) Tomasz Walburg, (Zapol)

Mirosław Sobczyk Prezes Zapol-u

Katarzyna Bujakowska (druga od prawej) została 
pierwszą w historii Miss Pogoni

Właściciele firmy Lexus Kozłowski  Małgorzata i Jan Kozłowscy
Gościem specjalnym 

był Ryszard Rynkowski

Od lewej: Rafał Sapiński, Tomasz Marszałek, Edyta Marszałek, Monika Włodarz – przyjaciele
i właściciele firmy ARTPOL, Stanisław Lewicki i Ilona Biercewicz, właściciele ILS Nieruchomości, Michał

Gospodarek – dyrektor biura wraz z narzeczoną, Sebastian Nitka – makler, specjalista ds. rynków
niemieckich, Weronika Kluczyk – makler, specjalista ds. wynajmów, wraz z narzeczonym
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Jak co roku panie z klubu Lions hucznie
obchodziły swoje święto. Tuż przed

Dniem Kobiet restauracja Zamkowa
przeżywała oblężenie pań, które oglądały
pokaz kolekcji z butiku Invierno&Verano
oraz projektantki Kasi Hubińskiej. Licyto-
wały także obrazy, przymierzały biżuterię
i świetnie bawiły się w swoim gronie. Kilka
z  nich, obok profesjonalnych modelek,
wzięło udział w pokazach mody i pokazach
tanecznych. dp 

Turbany na głowach, woalki
zasłaniające twarze i szaty ni-

czym z  baśni tysiąca i  jednej
nocy – takie stroje obowiązy-
wały na balu lekarzy. Wszyscy
sprostali zadaniu i przygotowali
na tę okazję naprawdę wymy-
ślne kreacje. Nie zabrakło rekwi-
zytów takich jak szable czy
wachlarze. Na co dzień skupieni
i poważni, hucznie i w szampań-
skich nastrojach zakończyli kar-
nawał. dp

Dzień kobiet
na sportowo

Wszystkie panie, które lubią
aktywnie spędzać czas, ob-

chodziły swoje święto z klubem fit-
ness przy ul. Mazowieckiej 13. Po
bezpłatnych zajęciach i zgubieniu
kalorii mogły pozwolić sobie na
kawałek smacznego tortu i szam-
pański toast. Piły oczywiście za
swoje zdrowie. dp

Bajkowy koniec
karnawału

Rządy kobiet w Zamkowej
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K R O N I K A  P R E S T I Ż U

Jubileusz w kancelarii
Piąte urodziny obchodziła kancelaria

adwokacka Lizak, Stankiewicz, Kró-
likowski. Z tej okazji prawnicy zaprosili
do swojego biura mnóstwo znamienitych
gości, którym – oprócz przekąsek i alko-
holu – zaserwowali także atrakcje du-
chowe. Można było więc podziwiać
rękopisy wybitnych postaci polskiej kul-
tury i historii, m.in. Słowackiego, Mickie-
wicza, Krasińskiego, Jana III Sobieskiego,
Kościuszki, a także – już dla rozluźnienia
– karykatury i żarty rysunkowe szczeciń-
skiego artysty Arkadiusza Gacparskiego.
Oczywiście żarty głównie z prawników...

br

Wspólnicy - jubilaci z prezentem od "Prestiżu" - mec. Piotr Królikowski, mec. Lew Lizak
i mec. Michał Stankiewicz

Roztańczona Dorota Roszkowska-
Galant (biuro rachunkowe Galant)

Ewa Kraśnicka i Kinga Brandys

Zadowolona Maria Czerniewska 
wylicytowała obraz

W ręce Katarzyny Siedziako z Mary
Kay oddała się Izabela Drobiańska

Od lewej: dr Wojciech Lizak, Aneta Piątek - Lipień,
szefowa sekretariatu kancelarii i Romuald Zańko

Od lewej Wojciech Hawryszuk, prof. Alberto
Lozano i dr Marek Stawarczyk

Właścicielka Lady Fitness 
Małgorzata Figurska
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m a g a z y n  s z c z e c i ń s k i
Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

KAWIARNIE

Brama Jazz Cafe, pl. Hołdu Pruskiego 1
Cafe 22, pl. Rodła 8
Cafe Club, CH Galaxy, 1 piętro
Cafe Po godzinach, Deptak Bogusława 9
Cafe Milano, CH Piast, ul. Mieszka I 73
Cafe Cube, CH Galaxy, 2 piętro
Cafe Porto, ul. Bogusława 47
Cafe Prawda, ul. Wielka Odrzańska 20
Cafe Teina, al. Bohaterów Warszawy 93
Castellari, al. Jana Pawła II 43
Castellari, ul. Tuwima 27 (Jasne Błonia)
„Chocoffe” Manufaktura czekolady,
al. Wojska Polskiego 60
Coffee Heaven, CH Galaxy, parter
Cukiernia Koch, pl. Kościuszki
Cukiernia Koch, al. Wojska Polskiego 4
Cukiernia Koch, ul. Jagiellońska 50
Czekoladowa Cukiernia,
al. Wojska Polskiego 17
Europa, Hotel Radisson, pl. Rodła 10
Fanaberia, Deptak Bogusława 5
Public Cafe, al. Jana Pawła II 43
Sklep Kolonialny, CH Turzyn,
al. Bohaterów Warszawy
Sklep Kolonialny, CH Galaxy, 2 piętro
Sklep Kolonialny, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67

RESTAURACJE/PUBY

13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6, Podzamcze
Bohema, al. Wojska Polskiego 67
Bombay, ul. Partyzantów 1
Bosun Pub, al. Papieża Jana Pawła II 9
Chałupa, ul. Południowa 9
Chief, ul. Rayskiego 16
Chrobry, Wały Chrobrego 1b
City break, CH galaxy, parter
Colorado, Wały Chrobrego
Columbus, Wały Chrobrego
Cutty Sark Tawerna,
al. Bohaterów Warszawy 111
Da Vinci, ul. Włościańska 1
EuroClub, ul. Jagiellońska 71
Gościniec pod Aniołami, Dobra szczecińska
Karczma Polska Pod Kogutem, pl. Lotników 3
Klubik, ul. Kuśnierska 13
Ładoga, ul. Jana z Kolna (vis- à -vis Wałów
Chrobrego)
Mezzoforte, Deptak Bogusława 8
… na Mariackiej, ul. Mariacka 26
Piwnica Kany, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Pizza Hut, al. Wojska Polskiego 21
Pizza Hut, al. Wyzwolenia 18
Pizza Hut, ul. Struga 26
Pod błękitnym pudlem, ul. Szarotki 16
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7
Radecki & Family, ul. Tkacka 12
Sake, al. Piastów 1
Smaki Świata, pl. Lotników 7
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Valentino, Deptak Bogusława 8
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6

SALONY
FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE

Australia, ul. Jagiellońska 67a
Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14
Beauty Clinique, ul. Mickiewicza 55
Belle Femme, ul. Monte Casino 37a
Beverly Hills Akademia Urody,
CH Galaxy, parter
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec,
ul. Krzywoustego 9–10
Beverly Hills Akademia Urody, Hotel Radisson,
pl. Rodła 10
Cosmedica, ul. Leszczynowa (Centrum Handlowe
Zdroje-Rondo)
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Enklawa DaySpa, ul. Wojska Polskiego 40
Estetic , ul. Kopernika 6
EVITA- SPA, Przecław 96E
Fantasy, ul. Ku Słońcu 71
Filozofia Piękna,
ul. Mała Odrzańska 19, Podzamcze
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2a
Gabinet Kosmetyczny, ul. Pocztowa 37
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz,
ul. Mazurska 20
Hair & Tee, ul. Potulicka 63/1
Hair Med, ul. Witkiewicza 58u/9
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Impressio, ul. Piłsudskiego 37
Instytut Urody "LA NATURE", ul. Ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 14
Keune The Art Of Hair Design,
ul. Małopolska 60
Modern Design Piotr Kmiecik,
ul. Jagiellońska 85
Obsession, ul. Wielkopolska 22
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Salon Victoria, ul. Obrońców Stalingradu 3
Salon fryzjerski , Warzymice 53 - Osiedle
Kresy

Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Studio Bj, al. Wojska Polskiego 52/2
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3

KLUBY

B-52, Deptak Bogusława 8
Barrel Whisky Bar, ul. Śląska 12/2
Camarillo Jazz Club, ul. Mściwoja 8,
Podzamcze
Can Can, ul. Partyzantów 2
City Hall, ul. 3 Maja 18
Club77, al. Bohaterów Warszawy 34/35
Free Blues Club,
ul. Powstańców Wielkopolskich 22
Grand Cru, Deptak Bogusława
Inferno, al. Wojska Polskiego 20
Intro, al. Jana Pawa II 11
Kafe Jerzy , ul. Jagiellońska 67
Rocker Club, ul. Partyzantów 2
Royal Jazz Club, ul. Mariacka 26
Tiger Pub , ul. Felczaka 9
Wasabi, ul. Kolumba 4

HOTELE

Atrium, al. Wojska Polskiego 75
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30
Focus, ul. Małopolska 23
Novotel, al. 3 Maja 31
Park, ul. Plantowa 1
Radisson SAS, pl. Rodła 10

KLUBY FITNESS

Fitness World, Hotel Radisson, pl. Rodła 10
Fitness Tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13
Fitness Active, pl. Kilińskiego 3
Fitness Active, DT Kupiec,
ul. Krzywoustego 9–10
Fitness Club Universum,
al. Wojska Polskiego 39a
Fitness Antidotum, al. Powstańców Wlkp. 33b
Fitness Forma, ul. Szafera 196
Fitness Studio, ul. Koński Kierat 14/15
Planet Spa, al. Wojska Polskiego 70
RKF, ul. Jagiellońska 67

SKLEPY

ABT Łazienka & Styl, ul. Krasińskiego 45
Almi Decor, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Jean Paul, pl. Zgody 1 (wejście od Deptaku
Bogusława)
Anna M, CH Galaxy, 1 piętro
Arkadia perfumeria, ul. Krzywoustego 7
Artform, ul. Jagiellońska 35
Atelier Kasi Hubińskiej, ul. Mickiewicza 126
Atelier Sylwii Majdan, al. Wojska Polskiego 20
B&M, al. Wojska Polskiego 43
Bandolera, ul. Jagiellońska 12
Boutique, CH Galaxy, parter
Caterina, pl. Zgody 1F
Chilli, ul. Jagiellońska 13
Como Moda – atelier Sylwii Romaniuk, 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
Deco Deco, ul. Jagiellońska 11
Dheli Decor, Top Shopping, ul. Hangarowa 13
Elegant,
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 3
Empik, CH Galaxy, 2 piętro
Escada, al. Wojska Polskiego 22
Euro-optyk, al. Wyzwolenia 19/u/2
Euro-optyk, ul. Słowackiego 19
Euforia, al. Wojska Polskiego 37
Fanfaronada, ul. Reymonta 75/1
Gatuzzo, Lubieszyn 1b
Gojar,
ul. Niedziałkowskiego 24 (budynek TVP)
Hexeline, CH Galaxy, parter
Imperial – futra, ul. Odzieżowa 12d/1
Intermoda, CH Galaxy, parter
Intermoda, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Invierno & Verano, Deptak Bogusława
J.fashion, al. Wojska Polskiego 37/39
J.fashion, CH Galaxy, parter
Jubiler Terpiłowscy, CH Galaxy, 1 piętro
Jubiler Terpiłowscy, ul. Jagiellońska 16
Jubiler Terpiłowscy, ul. Ku Słońcu 67 (CH Ster)
Jubiler Terpiłowscy,
ul. Boh. Warszawy 42 (CH Turzyn)
Kwiaciarnia Tulipan, ul. Mieszka I 73 (CH Piast)
Lauren vidal, ul. Księcia Bogusława X 42-2a
Life & Design. Meble ALNO,
al. Wojska Polskiego 128
Lilu - salon sukienek ślubnych i wieczorowych,
ul. Św Wojciecha 16/1
LKJ, al. Wojska Polskiego 39
LKJ, CH Galaxy, sklep "Ochnik"
LKJ, ul. Księcia Bogusława X 11
LKJ, ul. Krzywoustego 19
M&M Meble, ul. Struga 27
Macsimum, al. Jana Pawła II 42
Matins Bleus, CH Turzyn, al. Boh. Warszawy 42
Marc Cain, ul. Wojska Polskiego 43
Max Mara, ul. Księcia Bogusława X 43/1
Meble Englesson, ul. Przyszłości 13c
Milano Fashion, CH Fala, ul. Wyzwolenia 44a
Momo, ul. Krzywoustego 72/9

Pan Twardowski Studio dekoracji okien, ul.
Papieża Jana Pawla II 41
Perfumeria Aureus,
ul. Księcia Bogusława X 43/2
Platinum, Deptak Bogusława
Rosenthal, ul. Księcia Bogusława X 15/1a
SCK, ul. Rayskiego 1
sklep for DJ, al. Piastów 11/1
Soraya, ul. Zygmunta Starego 3a
Tru Trussardi, al. Wojska Polskiego 29
Tuzzi, ul. Jagiellońska 96/2
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2
Villeroy & Boch, ul. Rayskiego 27/1
Vincent, ul. Krzywoustego 67/u3
Vincent, CH Turzyn,
al. Bohaterów Warszawy 42
VIP, CH Galaxy, parter
Yes Salon Jubilerski, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Artbud, ul. 5 Lipca 19c
BK Nieruchomości, ul. Jagiellońska 30/2
Broker, ul. Piotra Skargi 19
Calbud, ul. Kapitańska 2
Carre, al. Wojska Polskiego 197/1
Ciepliński Nieruchomości,
ul. Ks. Bogusława X 9
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Extra Invest, al. Wojska Polskiego 45
Fundament, ul. Boh. Warszawy 1/1
Horyzont, ul. Krzywoustego 15
ILS Nieruchomości, 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 19
Pomorze Nieruchomości, al. Piastów 61
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18
Rent Droński, pl. Rodła 1–2
Rent Droński, Top Shopping, ul. Hangarowa 13
Rent Droński, Baszta
Temistyl Prawo i Nieruchomości,
ul.Mazurska 26
Twój Dom, ul. Opłotki 2/1, Podzamcze
Urbaniak Nieruchomości,
ul. Koński Kierat 16/2

GABINETY LEKARSKIE

Artplastica, ul. Wojciechowskiego 7
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1
Dentus, ul. Felczaka 18a
Estetic, ul. Kopernika 6
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul.
Śląska 5/2
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10
Hahs Protodens, ul. Czwartaków 3
Intermedica Centrum Okulistyki,
ul. Mickiewicza 140
Centrum Medycyny Estetycznej MED ESTETIC,
ul. Okulickiego 46
Centrum Opieki Stomatologicznej
Wejt&Tawakol, ul. Emilii Plater 18
Gabinet Medycyny Estetycznej
i Gabinet Stomatologiczny,
ul. Szybowcowa 121
Medycyna Estetyczna dr Osadowska,
al. Wojska Polskiego 92–94
(budynek Pogotowia)
NZOZ Przychodnia Ginekologiczna „Vitrolive”,
ul. Kasprzaka 2a
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1c
Panacum- Centrum Terapeutyczne,
ul. Kopernika 1
Perładent - Gabinet Stomatologiczny, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 4c
Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna
dr Gajda, ul. Narutowicza 16a
Prywatna Praktyka Ginekologiczna, ul. M.
Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna 
i Ginekologiczna, al. Wojska Polskiego 43/2
Przychodnia ANKOMED
al. Wojska Polskiego 7
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny,
ul. Krzywoustego 19/5
S-Dent Klinika Implantologii i Stomatologii
Estetycznej, ul. Sienna 8/3
Spondylus, al. Papieża Jana Pawła II 39
Prywatna Praktyka Ginekologiczno - Położnicza 
Piotr Becker, ul. Szpitalna 13/1

KANCELARIE PRAWNE

"A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna" s.k.,
ul. Wyspiańskiego 84a
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11
Kancelaria Adwokacka, adwokat Andrzej
Zajda, adwokat Monika Zajda-Pawlik, ul.
Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, adwokat Michał Marszał,
ul. Ks. Bogusława X 15/4,
Kancelaria Adwokacka adw. Dariusz Jan Babski, 
ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
Kancelaria SMK, Semeniuk, Marecki, Kaczarewski, 
ul. św. Ducha 5a/12
Kancelaria Radców Prawnych sp, Biel, Judek, 
Poczobut - Odolanicki, ul. Piotra Skargi 23
Mikołajczyk, Cieślik adwokaci i radcowie
prawni s.j., ul. Wyszyńskiego 14
Lizak, Stankiewicz, Królikowski adwokaci s.c.,

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1/4
Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych,
adw. Waldemar Juszczak,
al. Niepodległości 17
Kancelarie Prawne i Podatkowe Bejnarowicz,
Kuropatwa, Zieliński, ul. Nowy Rynek 5
Kancelaria Notarialna ,
al. Papieża Jana Pawła II 22
Szóstak, Municzewski, Malko adwokaci i radcowie
prawni s.c., ul. Królowej Jadwigi 1/4

SALONY SAMOCHODOWE

BMW, ul. Golisza 6
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115b
Holda sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Chrysler
Jeep i Dodge, ul. Gdańska 7
Honda, ul. Białowieska 2
Lexus, pl. Hołdu Pruskiego 9
Saab, ul. Małopolska 12
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk, al. Wyzwolenia 18 (CH Galaxy)
Nissan, ul. Struga 82c
Skoda, ul. Struga 1a
Volkswagen, ul. Struga 1a
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115b

BIURA PODRÓŻY

Alpe! Alpetour Polska, ul. Wilków Morskich 9
Chorwacja Tour, ul. Łokietka 7/10 
(wejście odul. Bogusława)
Itaka, ul. Krzywoustego 7
LTUR, CH Galaxy, parter
Neckermann, al. Wojska Polskiego 11
Rainbow Tours, al. Wojska Polskiego 12
Tour Club, ul. Wielka Odrzańska 28a
Triada, ul. Jagiellońska 81
Tui, al. Wyzwolenia 12-14
Unity Travel, pl. Rodła 8
Vigotour, al. Wojska Polskiego 11

INNE

4 office , ul. Tkacka 66c
AME Akademia, ul. Źródlana 37
Apteka ZDROWIE, ul. Milczańska 50
Apteka ZDROWIE, al. Niepodległości 29
Apteka ZDROWIE, ul. Kołłątaja 1/10
Apteka ZDROWIE, ul. Boh. Warszawy 42
Apteka ZDROWIE, ul. Leszczynowa 23
Apteka ZDROWIE, ul. Zawadzkiego 141
Apteka, ul. Chopina 22
Auto Center Będargowo, Będargowo 30
Baltimex, ul. Piotra Skargi 5a
Binowo Park Golf Club, Binowo
Centrum Kształcenia Sportowego,
ul. Mazowiecka 40
buco.pl, ul. Małkowskiego 4
Delphinus – Centrum nurkowania,
ul. Mickiewicza 10
DIVE POINT Szkoła nurkowania,
ul. Monte Cassino 19e
Dom Druku Cyfrowego BONO,
ul. Jagiellońska 93
Euroafrica, ul. Energetyków 3/4
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1
Garden design, ul. Jasna 5 (Wołczkowo)
Gazeta Wyborcza, ul. Henryka Pobożnego 11
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16
La Passion du Vin, ul. Sienna 8
Meritum - Szkolenia i Tłumaczenia, ul. Rayskiego 18/1
MK Bowling, CH Galaxy, 2 piętro
MS Studio Maciej Szymula,
ul. Ściegiennego 29
Norbelino (sala zabaw dla dzieci), al. Wojska
Polskiego 20
Office Design, ul. Mała Odrzańska 19
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pionier 1909, kino, al. Wojska Polskiego 2
Piwnica Przy Krypcie, ul. Korsarzy 34
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28
Polskie Radio Szczecin, al. Wojska Polskiego 73
Pomorska Szkoła Psychologii , ul. Langiewica 15/1
Północna Izba Gospodarcza, al. Wojska Polskiego 164
Przyjazne domy, ul. Lubczyńska 11c, Załom
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, 
ul. Kolumba 86
Szczecińskie Centrum Tenisowe, ul. Dąbska 11a
Szczeciński Klub Tenisowy, al. Wojska Polskiego 127
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum,
ul. Mieszka I 61c
Teatr Kana, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Teatr Polski, ul. Swarożyca 5
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24
Unity Line, pl. Rodła 8
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4
U.studio, ul. Unii Lubelskiej 27
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, 
al. Wojska Polskiego 128
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Centrum
Rozwoju Biznesu, ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34



P


	prestiz (20) 03-21
	prestiz (20) 22-39
	prestiz (20) 40-61
	prestiz (20) 62-70
	prestiz (20) 62
	prestiz (20) 63
	prestiz (20) 64
	prestiz (20) 65
	prestiz (20) 66
	prestiz (20) 67
	prestiz (20) 68
	prestiz (20) 69
	prestiz (20) 70

	prestiz (20) okladka

