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rzyznaję, że do niedawna nie interesowałam się baletem. 
Podobno to marzenie większości dziewczynek, ale jak widać 
mnie ominęło. Co zmieniło się teraz? Po głośnym filmie "Czar-
ny łabędź" z Natalie Portman przeczytałam kilka artykułów 

i wywiadów z tancerkami. Byłam wstrząśnięta, zaskoczona, ale 
też zaciekawiona jak wygąda ich życie, czy ten tak wymagający ta-
niec warty jest tego bólu i cierpienia? Pojawiło się mnóstwo pytań 
na które już dzisiaj po części znam odpowiedzi. Udało się je uzy-
skać między innymi dzięki konkursowi "Złote Pointy", który co 
roku organizowany jest w Szczecinie. Gdy zjechali do nas ucznio-
wie szkół baletowych, nauczyciele oraz światowe gwiazdy baletu 
na własne oczy mogłam przekonać się jak wyjątkowy i urzekający 
jest ten taniec. Już też nie dziwię się baletnicom dlaczego czasami 
zaciskają zęby i nie poddają się mimo wielu trudności, rywali-
zacji, bólu, czasem niepowodzeń… Szukając infomacji o balecie 
natknęłam się na niezwykły cytat nieznanego autora "Taniec jest 
subtelnym balansem pomiędzy ideałem, a pięknem". Balet to cią-
głe dążenie do ideału i stąd pewnie tyle emocji, które wywołuje. 
Aby uświadomić wam, że baletnice faktycznie na co dzień balan-
sują między euforią, a bólem, między rzeczywistością, a sztuką 
zaprosiliśmy nasze bohaterki na sesję zdjęciową na dach jednej ze 
szczecińskich kamienic. To rzeczywiście był taniec na kwawędzi. 
Kulisy tej sesji można zobaczyć na www.magazynprestiz.com.pl.
Kolejny temat, który zdominował ten numer to śluby, motoryza-
cja i sport. Choć są to tematy kompletnie różne nie można pomi-
nąć ich w tak aktywnym, majowym sezonie. Wszyscy ewidentnie 
pobudzili się z zimowych snów i aktywnie ruszyli na podbój mia-
sta. Jedni motorami, inni cabrioletami. Amatorzy sportów nagle 
jak szaleni jeżdżą na golfa, na tenis czy wskakują na konie. Wszy-
scy zachłysnęli się słoneczną pogodą. Podobnie jest z weselami. 
Gdy tylko robi się cieplej, nasze hormony zaczynają wariować, 
a motyle szaleją w brzuchu. Na każdym kroku czule przytulają 
się zakochane pary i błąkają po mieście z mętnym, niewidzącym 
wzrokiem… Tak, tego miesiąca nie można pomylić z żadnym in-
nym. W maju Walentynki trwają przez 31 dni!
Wykorzystajcie swoją wiosenną aktywość do planowania urlo-
pów. Pomoże wam w tym specjalny dodatek "Prestiż na wakacje", 
dostępny w naszych prestiżowych miejscach i na www.magazyn-
prestiz.com.pl. 
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Joanna
Skrzyniarz

Dziennikarka i fotorepor-
terka publikująca w: „ELLE”, 
„National Geographic Tra-
veler”, „Gazeta Wyborcza”, 
„Głos Szczeciński”, „MM 
Moje Miasto”, „Globtroter”, 
„Kuchnia”, Agenacja Gaze-
ta; rzecznik prasowy i spe-
cjalista ds. PR prof. Danuty 
Huebner w Parlamencie 
Europejskim. Współtwór-

ca i redaktor magazynu dla kobiet "Be IT" o cyfrowym świecie 
i współczesnych technologiach. Dla "Prestiżu" przygotowała 
artykuł o "Czy umiesz żyć bez Sieci?"

radek kurzaJ

Fotograf od początku zwią-
zany ze Szczeciniem. Jest 
autorem wielu projektów 
portretowych i twórcą 
wystawy „Początek”. Fo-
tografie architektury oraz 
portrety są jego znakiem 
rozpoznawczym, a także 
największą pasją. W ciągu 
kilku lat pracy w USA wy-
dał dwanaście albumów. 

Kilka z nich stało się bestsellerami. Książki jego autorstwa wy-
dane zostały również w Niemczech i Japonii. Publikował także 
w ogólnopolskich magazynach (“Voyage”, “Gazeta Wyborcza”). 
W “Prestiżu” możecie podziwiać baletową okładkę jego autor-
stwa. Jego fotografie i projekty są dostępne na stronie www.ra-
dekkurzaj.com.

agata tarka

“Pannatarka” to rodowita 
szczecinianka, od kilku lat 
zajmująca się grafiką i ilu-
stracją. W ubiegłym roku 
zaprezentowała swoje pra-
ce na dwóch wystawach. 
Do majowego “Prestiżu” 
wykonała rysunki do te-
matu “Komunia w stylu 
glamour” oraz “Umiesz żyć 
bez Sieci?”.
Niektóre z jej grafik można 

podziwiać na www.pannatarka.digartfolio.pl 

Współpracują z nami
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polski i międzynarodowy
program nauczaniaczynne 12 miesięcy

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
sobota, 14 maja 2011 od 1000 do 1200



To było niesamowite. Wagon pociągu i ludzkie 
rozmowy na luzie. To jest to!!!

Siedząc w „kolejowym tramwaju” czyli takim 
bez przedziałów, trudno nie słyszeć dialogu, który 
rozwija się tuż obok.

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka 
programu informacyjnego TVP 
Szczecin „Kronika”. Prowadzi 
serwis ekonomiczny „Biznes” 
w TVP.Info

m iałam już wcześniej taką sytuację, ale z mło-
dymi kobietami w roli głównej. Zdarzenie 
opisałam we wcześniejszych „Rozmowach 
w pociągu”. Teraz trafili się mężczyźni. Przy-
stojni faceci w wieku średnim. Nie powiem – 

było oko na czym zawiesić. Rozmawiali o kobietach. Byli 
chyba po trudnych rozmowach w Warszawie, bo często 
powtarzali, że są zmęczeni i jak to dobrze bez stresu sobie 
porozmawiać o miłych sprawach – czyli o płci przeciwnej. 
I to właśnie, co mówili było naprawdę niesamowite. Są 
dwie możliwości: albo ściemniali, bo chcieli się przed sobą 
popisać, albo mówili czystą prawdę.

– Jak dobrze, że już wracam. Uwielbiam tę robotę, 
częste wyjazdy, adrenalinę, ale wiesz, co jest najbardziej 
przyjemne? Perspektywa powrotu do domu, do mojej 
kochanej Agnieszki. Ty wiesz jaka ona jest piękna? Kiedy 
wracam, zwykle jest już późno, ona wita mnie na progu 
naszego domu w tej swojej jedwabnej podomce, którą 
rozwiewa wiatr. Dzieciaki już śpią (wiem, że napad-
ną mnie rano z krzykiem: „Tatuś wrócił”. To wspaniała 

perspektywa) ale wieczór 
mamy dla siebie. Jemy kola-
cje. Ja opowiadam o moich 
przygodach w Warszawie, 
ona o swoich w Szczecinie. 
Odchodzi zmęczenie, masz 
ochotę góry przenosić. Stary, 
piękna żona działa na wy-
obraźnię. Gdyby nie ona, nic 
nie chciało by mi się robić. 
To się nazywa chyba miłość. 
Co sądzisz, Andrzej?

Andrzej słuchał i się 
uśmiechał. Wysoki, szczu-
pły mężczyzna, jakieś 182 
cm wzrostu. Włosy ciem-
ny blond, niebieskie oczy 

z czymś takim, co kobiety nazywają „kurwik”, czy sza-
lony błysk. Nie ważne. W każdym razie z charakterem 
w dobrym tego słowa znaczeniu, bez podtekstów, mimo, 
że nogi miękną. Zdążyłam mu się przyjrzeć, kiedy szedł 
do toalety. Jak mówiłam, było oko na czym zawiesić.

– Wiesz Krzysztof, wygląda na to, że mamy w życiu 
szczęście. Ja wprawdzie nie mam jeszcze dzieci, ale cu-
downą żonę i owszem. Kasia, Kaśka, moja Kasieńka. Czy 
muszę mówić więcej? I też wiem, że nie jestem zakochany, 
ale ja po prostu ją kocham. Takiego porozumienia jakie 
mamy nie da się słowem opisać. A zaczynała się ta nasza 
wspólna droga przez życie nieciekawie. Na początku nie 
lubiliśmy się, teraz nie możemy bez siebie żyć. Jakie los 
pisze niesamowite scenariusze.

W tym momencie nie wytrzymałam.
– Proszę mi wybaczyć, ale trudno nie słyszeć panów 

rozmowy. To miłe, co słyszę, ale nie mogę w to uwierzyć. 
Jak długo jesteście po ślubie?

Myślałam, że zbiorę po głowie, ale nie! Panowie ze spo-
kojem i pobłażliwym uśmiechem odpowiedzieli: 15 i 12 
lat.

– To jak to się robi, żeby mężczyzna tak kochał i pięknie 
opowiadał o swojej kobiecie przez tyle lat?

– Proszę pani, to chyba wspólna praca. Porozumienie, 
robienie z każdego dnia święta. Ja akurat to robię i lubię. 
To frajda widzieć zachwyt, bo właśnie zrobiłem coś, co 
trafia w dziesiątkę. Jestem od tego uzależniony. Sprawia 
mi przyjemność – drobna niespodzianka dla Agnieszki: 
kwiaty, wyjście do kina, wypad za miasto. Dużo pracuję, 
często nie ma mnie w domu, ale kiedy jestem staram się 
bardzo stanąć na wysokości zadania. Ona robi podobnie 
i tak mijają dzień za dniem.

– No i jeszcze mężczyźni mówią ogólnie: trzeba być 
twardym, a nie miętkim (wtrącił Andrzej). I nie chodzi tu 
tylko o sprawy intymne, ale o to żeby każdego dnia chcieć 
być blisko. Jednak żeby tak chcieć, trzeba kochać. Trzeba 
wyrabiać się na zakręcie, jeśli chcesz mieć szczęśliwe życie. 
To poważne i odpowiedzialne zajęcie. Ja nie odpuszczam. 
My z Krzyśkiem mamy wielki fart. Wiemy, że nie wszyscy 
nasi koledzy tak mają.

Wniosek: drogie panie, drodzy panowie, kto jeszcze nie 
znalazł – niech szuka, a znajdzie swoje szczęście w życiu.

Podróże są cudowne. Działają jak terapia. Zachęcam.

Cytat z tej podróży:

…”Obrzęd to prostota i piękno.
W dążeniu do doskonałości skupmy się 
na codziennych prostych czynnościach. 
Zwykłe spotkanie przy herbacie może 
nas przybliżyć do Boga. Rozejrzyjmy się 
uważnie – życie przynosi nam dziesiątki 
podobnych możliwości”. (Paulo Coelho)

Przepis na ciepło we dwoje.

Czarna herbata w porcelanowych filiżankach z imbi-
rem.

Utrzeć świeży imbir na grubej tarce. Wiórki wrzucić 
do szklanego czajniczka. Wsypać herbatę. Całość zalać 
wrzątkiem i zaparzyć. Pić koniecznie we dwoje.

Do zobaczenia w następnej podróży…

Joanna Osińska

Męskie rozmowy. Trzeba być 
twardym, a nie
„miętkim”…

Rozmowy w pociągu
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a konkurs wpłynęło ponad 
dwa tysiące prac od 577 autorów 
z 56 krajów świata. Rysunki oce-
niane były przez międzynarodo-
we jury, które pracę prof. Drewin-
skiego z działu satyra społeczna 
nagrodziło srebrnym medalem. 
Jego rysuenk pt.: "John Lennon & 
Yoko Ono", w typowym dla niego 
stylu, polegaja na redukcji środ-
ków wyrazu na korzyść treści.
– Co ciekawe, to nie rysunek, 
tylko zupełnie nowa forma na 
"Satyrykonie" – czyli napis. Pro-
sty, czarny nadruk, na białym 
tle: „John Lennon & Yoko Ono”. 
Tyle tylko, że litera "L" w na-
zwisku Lennon jest zamieniona 
na symbol brytyjskiego Funta, 
a litera "Y" w imieniu Yoko na 
symbol japońskiej waluty, czyli 
Yena. Pierwszy zarobiony mi-
lion przez Lennona i Yoko Ono 
po prostu widać od razu – tak 

o pracy Lexa Drewinskiego wyra-
ził się przewodniczący jury prof. 
Zygmunt Januszewski.
Prace prof. Drewinskiego były już 
wielokrotnie zauważane. Zdobył 
m.in. dwukrotnie Grand Prix 
w latach 1993, 1999, cztery razy 
złote medale w latach 1995, 2004, 
2008, 2010 oraz dwa srebrne 
w 1992 i 2011 roku.
Nagrodzoną pracę będzie można 
wkrótce zobaczyć podczas wy-
stawy w Muzeum Narodowym 
w Szczecinie, w ramach progra-
mu "FOCUS ON: Lex Drewin-
ski".                                                dp

Wydarzenia

Prof. Lex Drewinski z Akademii Sztuki został nagrodzony srebrnym 
medalem na Międzynarodowej Wystawie "Satyrykon 2011".

Medal za milion

N

konkursie mogą wziąć 
udział zespoły mające zarówno 
oryginalny pomysł  jak i działający 
już projekt, który chciałyby ulep-
szyć, wdrożyć i osiągnąć dzięki 
niemu globalny sukces interneto-
wy. Organizatorzy, czyli Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz fir-
ma Red Sky wyłonią ich zdaniem najbardziej obiecujące zgłoszenia. 
Autorzy zostaną zaproszeni na dwa wakacyjne miesiące do Szczecina. 
– W trakcie tego pobytu finaliści GSC, przy merytorycznym wspar-
ciu wysokiej klasy programistów, opracują swój pomysł oraz zdobędą 
wiedzę na temat prowadzenia biznesu w internecie – mówi Jacek Ma-
dej, główny menedżer ds. Projektów Innowacyjnych Polskiej Fundacji 
Przedsiębiorczości
Listę zwycięzców „Global Startup Challenge 2011” poznamy we wrze-
śniu. Ilość miejsc na liście nie jest ograniczona, a jedynym kryterium 
selekcji będzie wartość przedstawionych projektów oraz ich szanse na  
zaistnienie na rynku.
Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 30 maja na stronie: 
www.globstar2011.com                                                                             pp

oraz więcej firm i osób in-
dywidualnych angażuje się w tą 
akcję charytatywną. Tuż obok 
kasku Adama Małysza, czy nart 

Justyny Kowalczyk pojawią się 
także piłki od siatkarek z „Mu-
szynianki”, które przekazał GBS 
Bank współpracujący z nimi 
i wspierający całą akcję.
Pieniądze zebrane z licytacji 

i biletów na Mecz Gwiazd zo-
staną przekazane Zachodnio-
pomorskiemu Hospicjum dla 
dzieci. Już teraz można wziąć 

udział w aukcji inter-
netowej, by wygrać 
jedno z dwóch miejsc 
w drużynie, która 
wystąpi w Meczu 
Gwiazd. W trakcie gry 
będzie też można od-
dać krew lub zgłosić 
się jako dawca szpiku 
kostnego. Równole-
gle z główną imprezą 
odbędzie się amator-
ski turniej siatkarski 
drużyn mieszanych, 

z którego wpisowe zostanie tak-
że przekazane na konto hospi-
cjum.                                           dp
Mecz gwiazd 21 maja 2011, hala 
SDS amatorski turniej, 21-22 
maja 2011, hala ZUT

Jesteś kreatywny, masz odważne pomysły i chciałbyś odnieść sukces 
w biznesie internetowym? Już teraz masz szansę sprawdzić swój 

potencjał w II edycji „Global Startup Challenge”.

Mecz siatkówki z udziałem zawodników grających w Polskiej Lidze 
Siatkówki oraz licytacja pamiątkowych sprzętów i gadżetów od 

polskich sportowców – wszystko by pomóc Zachodniopomorskiemu 
Hospicjum dla dzieci.

Kreatywne wakacje

Mecz gwiazd

W
C

brew powszechnej opinii żeglarstwo to nie tylko męska pa-
sja. Panie także świetnie dają sobie radę na wodzie. Będą mogły to 
udowodnić już niedługo podczas jubileuszowych regat "O bukiet 
Jeziora Dąbie". Kobiety będą mogły rywalizować już po raz piętna-
sty. – Szczególnie zachęcam do udziału w imprezie studentki i młode 
dziewczyny. Chciałabym zachęcić je do żeglarstwa – mówi Natalia 
Maćków, współorganizator regat. – Nie oznacza to, że pozostałe ko-
biety, które nie studiują nie mają prawa startu. Zapraszamy wszystkie 
panie – podkreśla Natalia.
Można wystartować w dwóch kategoriach: Omegi i jachty balastowe. 
– Omegi zwolnione są z opłat, natomiast wpisowe w kategorii jach-
tów wynosi 50 zł – wymienia Maćków.
Zgłoszenia w kategorii Omegi przyjmowane są do 28 czerwca. Do ka-
tegorii jachty balastowe można zgłaszać się do ostatniej chwili przed 
startem czyli do 5 czerwca. Po imprezie Jacht Klub AZS Szczecin zapra-
sza na piknik i koncert zespołu "Dair". Wstęp na imprezę jest bezpłat-
ny.                                                                                                                 dp

W marinach, na wodzie kołyszą się już mniejsze i większe jednostki 
pływające. Sezon żeglarski już rozpoczęty. A skoro już pływamy

to może warto przygotować się do regat? Tym razem
na pokład proszone są panie. 

Kobiety na pokład!
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hoć jest to już szósta edycja 
tej prestiżowej imprezy za każ-
dym razem wydarzenie zaskaku-
je jakąś niespodzianką. Organi-
zatorzy mają ogromne ambicje, 
aby z roku na rok gala stawała 
się coraz bardziej elegancka i aby 
przedsiębiorcy dosłownie brali 

prośbę o wieczorowe kreacje. – 
Jak sama nazwa imprezy wska-
zuje, ma być to wielka gala, nie 
biesiada, ale coś bardziej elitar-
nego – mówi Mariusz Woźniak, 
zastępca dyrektora PIG. – Chce-
my też i staramy się, aby nasi 
goście czuli się wyjątkowo. Im-
preza jest formą podziękowania 
dla wszystkich partnerów i firm 
zrzeszonych w Izbie – dodaje.
Gala to nie tylko okazja do na-
wiązania nowych kontaktów 
i odświeżenia znajomości. To 
także, integracja i możliwość za-
cieśnienia współpracy środowi-

ska biznesu, jak i możliwość oso-
bistego spotkania z włodarzami 
województwa, miasta oraz poli-
tykami i wielkimi osobistościami. 
W programie tegorocznej impre-
zy przewidywane jest wystąpie-
nie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Marszałka Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego oraz 
Prezydenta Szczecina. Ważną 
rolę w imprezie odgrywa część 
artystyczna oraz kulinarna, do 
której przykładana jest równie 
wielka waga.
Obszerna relacja z gali pojawi 
się w magazynie „Prestiż”, którzy 
objął patronatem imprezę.                              

dp

Wielka Gala już w czerwcu 
w Ogrodzie Różanym. Ważne! 
Impreza wyłącznie dla firm zrze-
szonych w Izbie. Więcej informa-
cji na www.izba.info.

Między kwitnącymi i pachnącymi różami będą przechadzać się panie 
w szykownych sukniach i panowie w wieczorowych garniturach. Być 

może któraś ze szczecińskich elegantek pokusi się o kapelusz?
Bo na tegorocznej Wielkiej Gali Północnej Izby Gospodarczej

ma być bardzo elegancko, elitarnie i wyjątkowo.

Galowo między różami
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Wydarzenia

kcja „fittingu” będzie trwała cały tydzień od 14 do 22 maja. Pa-
nie, które w tym czasie odwiedzą szczeciński salon „Chantelle” przy 
ul. Bogusława będą mogły dowiedzieć się jak właściwie dobrać bie-
liznę oraz zakupić ją z atrakcyjnym rabatem. Wielki Tydzień Dobie-
rania Biustonoszy jest ogólnopolską akcją organizowaną już po raz 
czwarty. Jej ambasadorkami są dziennikarki, Dorota Wellman i Ma-
rzena Rogalska.                                                                                         dp

Spokojnie pod tym trudnym stwierdzeniem kryją się same przyjemne 
rzeczy, czyli Wielki Tydzień Dobierania Biustonoszy. Nie byle jakich!

Z najlepszych koronek i pięknych materiałów.

Fitting po szczecińsku

A

ierwszy numer to ponad 
dwadzieścia artykułów. – Na 
stronach magazynu można 
przeczytać między innymi 
o miejscach takich jak zakłady 
fotograficzne przy dawnej Breite 
Straße, postaciach czy wydarze-
niach – mówi Justyna Machnik, 
odpowiedzialna za promocję 
magazynu. – Zapraszamy też na 
wycieczki tropami św. Mikołaja 
i śladem cudnych zdobień na ka-
mienicach. Coś dla siebie znajdą 
także smakosze, zwłaszcza szcze-
cińskiego piwa i pierników – do-
daje.
Pod koniec kwietnia odbyło się 
spotkanie z radakcją i autorami 
tekstów z okazji ukazania się 

pierwszego numeru. Świeżutki 
numer jest już do kupienia w księ-
garni Zamkowa.                         dp

Jeśli jesteś pozytywnie nastawiony do Szczecina, polubisz 
“Szczeciner”, czyli nowy magazyn

miłośników naszego miasta.

Bez kompleksów
o Szczecinie
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Nie myślą o latach ciężkiej pracy, o tym że czasem boli. Oklaski 
publiczności dla baletnicy są największą nagrodą.
Na scenie zapominają o wyrzeczeniach, liczy się
tylko prawidłowa postawa, dobrze wykręcony
piruet i piękno zagranej roli. 

D ł u g a
d r o g a  n a

szczyt 

Daria Prochenka
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Zdjęcia: Radosław Kurzaj / www.radekkurzaj.com
Podziękowania dla właścicieli kamienicy nr 2 przy ul. Księcia Bogusława X
Wejdź na www.magazynprestiz.com.pl i zobacz kulisy sesji



imo ogromnego boomu na taniec, świat ba-
letu nadal pozostaje elitarny, trochę niedzi-
siejszy i ulotny. Grono miłośników baletu 
w Szczecinie jest dość wąskie i mało kto jeździ 
po świecie aby śledzić bieżące spektakle. Dzie-
je się tak z powodu braku szkoły baletowej, ale 
też dlatego, że sztuka sceniczna zdominowa-
na jest we współczesnym świecie przez teatr 
i kino. Dopiero film "Czarny łabędź" w re-
żyserii Darrena Aronofsky'ego przypomniał 
nam o istnieniu baletu. Nie 
był to jednak obraz miły, lek-
ki i przyjemny. Wręcz prze-
ciwnie, pokazywał ogromną 
rywalizację, cierpienie, ból, 
krew i obłęd, w który w koń-
cu popadła główna bohater-
ka. Choć Natalie Portman 
zagrała w nim oskarowo 
i była bardzo przekonująca, 
jej rola nie spodobała się tan-
cerzom. – Osobiście nie wi-
działam tego filmu, ale dużo 
o nim mówiło się w moim 
środowisku – mówi Paulina 
Andrzejewska, choreograf 
i pedagog w Warszawskiej 
Szkole Baletowej. – Moja 
przyjaciółka, była solistka 
w Tatrze Narodowym jest 
zła, że robią z nas wariat-
ki. Źle przyjęły go też moje 
uczennice – dodaje. 

Zuzaznna Kidziak z 7 
klasy szkoły baletowej i Na-
talia Rakowska z 6 klasy 
dodają, że film według nich 
pokazywał skrajne momen-
ty, które nie mają miejsca 
w rzeczywistości. – "Czarny 
łabędź" jest dość kontrower-
syjny, ale przedstawiony też 
w sposób magiczny – mówi 
Zuzia. – Film był mocno przesadzony, choć 
na pewno jest w nim ziarenko prawdy. Nie 
raz płakałam, gdy bolały mnie palce po pró-
bach, czy nie udawały mi się jakieś sceny. 
Balet jest bardzo wymagający. Zajęcia koń-
czymy dopiero po 18 czy 19, a oprócz tańca 
mamy normalne lekcje – dodaje.

Ale dla marzeń i zatańczenia ukochanej 
roli zdolne są do wielu poświęceń. – Chciała-

bym zostać solistką w Teatrze Wielkim i za-
tańczyć rolę Odetty-Odylii w "Jeziorze łabę-
dzim" – opowiada Natalia. – Jeszcze kilka lat 
nauki przede mną, ale skoro przeszłam już 
tyle to napewno wytrwam do końca. Zżyłam 
się z koleżankami z klasy i nie zwracam już 
uwagi na ból – mówi.

Najlepsi z najlepszych

Rezygnacja w połowie nauki w szkole 
baletowej to nic dziwnego. Zostają tylko 
najlepsi i najwytrwalsi. Rezygnują sami gdy 
nie dają sobie rady z dyscypliną i wymaga-
jącym poziomem tańca. Odpadają też pod-
czas częstych egzaminów. – Żeby dostać się 
do szkoły trzeba mieć predyspozycje takie 
jak odpowiednie wykręcenie stóp i bioder, 
dużą rozciągliwość i giętkość w kręgosłupie 
– mówi Andrzejewska, która również skoń-
czyła Warszawską Szkołę Baletową. – Potem 
co roku odbywają się egzaminy z przedmio-
tów zawodowych, po których część uczniów 

nie otrzymuje promocji do kolejnej klasy. Le-
piej jeśli wcześniej dowiedzą się, że ta szkoła 
nie jest dla nich, niż mieliby katować siebie 
i swoje ciało skoro nie mają warunków do 
tańca klasycznego – dodaje. 

Często dzieci przychodzą do tej szkoły, by 
realizować niespełnione marzenia swoich ro-
dziców. – To też szybko weryfikujemy. Widać 
jeśli dziecko nie ma zapału, nie zależy mu, 

lub gdy płacze po rozmowie z zawiedziony-
mi rodzicami – mówi ze smutkiem Paulina. 

Szkoła uczy dyscypliny i pokory, ale ci 
którzy chcą się uczyć dają sobie radę. Bardzo 
ważną rolę odgrywają w niej nauczyciele, 
którzy muszą być też świetnymi psychologa-
mi i obserwować z jakimi problemami bory-
kają się ich podopieczni. – Rozpoczęłam na-
ukę 20 lat temu, to były inne czasy ale wiem, 
że teraz jest podobnie. Szczególnie dla tych 
dziewczynek, które tak jak ja mieszkają w in-
ternacie – wspomina Andrzejewska. Paulina 
miała 11 lat gdy sama została w Warszawie. 
Codziennie pobudka o 6:30, zajęcia od 8 
do 17, potem dodatkowe zajęcia językowe, 
odrabianie zadań domowych i czas na sen. 
Tak dzień w dzień. – Bardzo często płakałam 
mamie przez telefon, ale z drugiej strony bar-
dzo tego chciałam. Gdy tata mówił, że już po 
mnie jedzie, prosiłam go, żeby dał mi jeszcze 
raz spróbować. Na takiej "szansie" skończy-
łam szkołę – mówi ze śmiechem. – Ale też 
dzięki niej jestem bardziej zaradna i twarda 

w momentach gdy trzeba 
zacisnąć zęby – dodaje. Przy 
tych wszystkich cechach 
nie brak jej też optymizmu, 
pogody ducha i wrażliwo-
ści, którą musi mieć każdy 
artysta i tancerz. 

Cel – doskonałość

Dużo zależy od nauczy-
cieli na jakich trafią dzieci 
w szkole i od obserwa-
cji rodziców. Czy na czas 
zwrócą uwagę, że uczeń 
ma problem z daną figurą, 
tańcem, jest zbyt obciążony 
zajęciami indywidualnymi, 
nie radzi sobie z przygoto-
waniem do przedstawie-
nia czy konkursu. Każda 
dziewczynka marzy o ba-
lecie klasycznym, ale może 
też się okazać, że powinna 
specjalizować się w tańcu 
współczesnym. Tak stało 
się w przypadku Pauliny. 
– Nauczyciele dostrzegli 
moje predyspozycje i moją 
osobowość na czas, ukie-
runkowali mnie w stronę 
tańca współczesnego. Teraz 
ja staram się tak dbać o mo-

ich uczniów aby zacząć pracować z nimi od-
powiednio wcześniej według ich możliwości 
– mówi Andrzejewska.

Nauczycielem tańca współczesnego jest 
już od siedmiu lat. Została nim będąc jesz-
cze studentką IV roku Akademii Muzycz-
nej w Warszawie. W połowie roku przejęła 
po innej nauczycielce grupę i sprawdziła się 
w tej roli. Dzięki temu bez większego stre-
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Konkurs Baletowy
„ZŁOTE POINTY 2011”

  Jest to jedyny konkurs w Polsce dla adeptów sztuki
baletowej. Podczas niego odbywa się także konkurs o 
roczne stypendia artystyczne dla uczniów szkół baleto-
wych w Polsce. Ubiega się o nie 10 uczniów.
Podczas tegorocznej imprezy oprócz absolwentów pol-
skich szkół baletowych mieliśmy okazję zobaczyć absol-
wentów z: Pragi, Kijowa, czy Lwowa. 

Na "Gali Gwiazd Baletu" i na "Koncercie Finałowym
Konkursu", oprócz tegorocznych laureatów zaprezentowa-
li się uczniowie Bytomskiej Szkoły Baletowej oraz laureaci 
poprzednich edycji.
  Organizatorami są Fundacja Balet i Opera na Zamku, a 
współorganizatorzy to Centrum Edukacji Artystycznej i 
Bytomska Szkoła Baletowa. 
W tym roku obchodziliśmy podwójny jubileusz: XX lecia 
działalności szczecińskiej "Fundacji Balet" i X lecie
organizacji konkursów. 
  
Bohaterki naszego tekstu: Natalia Rakowska i Zuzanna 
Kidziak z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w War-
szawie na szczecińskim konkursie zdobyły stypendium. 



Żeby dostać się
do szkoły trzeba mieć 
predyspozycje takie 
jak odpowiednie
wykręcenie stóp
i bioder, dużą
rozciągliwość
i giętkość
w kręgosłupie

Temat z okładki

17
 | 

PR
ES

TI
Ż 

| m
aj

 2
01

1



18
 | 

PR
ES

TI
Ż|

 m
aj

 2
01

1
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su po ukończeniu studiów mogła wkroczyć 
w dorosły świat. – Nie każda z nas zatańczy 
na wielkiej scenie, to jest pewne. W Polsce 
jest pięć szkół baletowych i każdego roku 
wychodzi z każdej około piętnastu tancerzy 
– wymienia Paulina. – W teatrach nie ma tyle 
pracy – dodaje. Inne możliwości dla absol-
wentów to rola w musicalu, reklamy i progra-
my telewizyjne, grupy taneczne lub wyjazd 
za granicę. – Zwątpiłam lekko po szkole. Nie 
byłam pewna co potem będę robić – wspo-
mina. – Wystartowałam jednak w castingu 
do musicalu i dostałam się. Dzięki temu 
zostałam w "Teatrze Muzycznym Roma" 
i współpracuję z nim do dziś – dodaje. 

Praca przy musicalu "Taniec wampirów" 
pomogła jej także zostać choreografem. 
Najpierw została asystentką i tłumaczem 
choreografa Dennisa Callahana. Ponieważ 
sprawdziła się w tej roli została także kapi-
tanem grupy podczas “Tańca wampirów”, 
co w konsekwencji doprowadziło do tego, że 
dyrektor teatru Wojciech Kępczyński zaufał 
jej i powierzył zrobienie choreografii "Upio-

ra w operze". Dzięki temu zadebiutowała na 
wielkiej scenie jako jeden z najmłodszych 
choreografów. – Czasami brakuje mi tańca, 
ponieważ gdy robię choreografię to nie obsa-
dzam siebie w roli – tłumaczy. – Moi ucznio-

wie dają mi jednak mnóstwo satysfakcji, 
ponieważ zawsze się wzruszam, gdy to oni są 
oklaskiwani. Nie znaczy to też, że pozwalam 
sobie na luz. Codziennie ćwiczę i rozciągam 
się. W końcu w szkole muszę świecić przy-

kładem – dodaje z uśmiechem.
I jak na przykładną panią profesor przy-

stało Paulina na co dzień ubiera się skromnie 
i zawsze jest gładko uczesana. Ma zadbane, 
krótkie paznokcie, nie maluje się intensyw-
nie i prawie nie nosi biżuterii. Na nasze spo-
tkanie przyszła też 15 minut przed czasem. 
Wszystko zgodnie z zasadami wpojonymi 
przez szkołę. W ciągu nauki miała jednak 
chwilę słabości i prawie wpadała w anorek-
sję. – Gdy próbuję to teraz sobie przypo-
mnieć, nie wiem jak to się stało – wspomina. 
– Jedna z koleżanek w klasie miała poważny 
problem, zrezygnowała ze szkoły z powodu 
choroby. My przy niej po prostu chyba jadły-
śmy coraz mniej i nie odczuwałyśmy takiej 
potrzeby. Na szczęście nauczyciele i rodzice 
zareagowali na czas i zostałam podtuczona 
na wakacjach u mamy – mówi z uśmiechem. 

Ból i poświecenie

Problem anoreksji wśród baletnic to 
nie rzadkość. Z założenia mają być lekkie, 

FUNDACJA BALET 
Działa już 20 lat. Jej celem jest rozwój baletu i 
innych sztuk scenicznych. Fundacja stara się
także, by w Szczecinie powstała szkoła baletowa 
stopnia podstawowego, średniego i wyższego.  

BUDOWA SZKOŁY BALETOWEJ 
DOM SZTUKI OLEJARNIA 

Każdy może wesprzeć inicjatywę budowy 
DOMU SZTUKI Olejarnia, ul. Dębogórska 31-33 
na potrzeby przyszłej szkoły baletowej wpłacajac 
darowiznę na Konto: 
Raifeissen Bank Polska SA 
87 1750 0012 0000 0000 1121 3968

Nie raz płakałam gdy 
bolały mnie palce 
po próbach, czy nie 
udawały mi się jakieś 
sceny. Balet jest
bardzo wymagający



zwiewne i delikatne. Nauczyciele w szkole 
ważą uczniów i dokładnie śledzą ich wygląd. 
W niejedzeniu i liczeniu kalorii dzieci często 
wspólnie się napędzają. – W szkole dziew-
czyny zapadają na anoreksję i bulimię, ale 
zdarza się to coraz rzadziej – mówi Natalia. 
– Osoby, które często jeżdżą na konkursy 
i są obciążone psychicznie mają najczęściej 
taki problem. Ale nauczyciele rozmawia-
ją z nami, możemy też iść do psychologa 
i sprawdzić czy wszystko jest w porządku – 
dodaje.

Szkoła kładzie nacisk na zdrowe odżywia-
nie, a na stołówce serwuje pełnowartościowe 
obiady. – Oczywiście staramy się, żeby do-
brze wyglądać i żeby partner mógł nas pod-
nieść – uśmiecha się Zuzia. – Odmawiam 
sobie czekolady i unikam rzeczy które tuczą, 
ale generalnie dbam o zdrową dietę, żebym 
miała dużo energii na trudny dzień, pełen 
tańca – dodaje.

Te dziewczynki, które mają obniżoną od-
porność psychiczną Paulina stara się uczyć 
na swoich błędach i zarażać optymizmem. 
A jest w tym specjalistką, bo nie traci hartu 
ducha nawet po swoich przejściach zdro-
wotnych. Na swoim koncie ma problemy 
z łękotką, której przyśrodkowa część od-
padła jej podczas pierwszych pięciu minut 
spektaklu "Koty". Mimo bólu, dotańczyła 
swoją kwestię i dopiero po kilku minutach 
zeszła ukradkiem ze sceny. – Zdecydowanie 
balet jest kontuzyjny, ale po operacji i reha-
bilitacji tańczę nadal – mówi ze śmiechem. 
Już zawsze ta figura będzie kojarzyła jej się 
z bólem, ale gdy przedstawienie trwa, zapo-
mina o przykrym doświadczeniu. 

– Taniec daje radość, podczas wysiłku 
wytwarzają się endorfiny i nie ma nic pięk-
niejszego jak oklaski po ciężkiej pracy. Dla 
oklasków warto żyć – mówi rozmarzona.

Podobne odczucia mają podopieczne 

Pauliny. – Nigdy nie zastanawiałam się nad 
tym, że może tracę dzieciństwo chodząc do 
szkoły baletowej. Wręcz przeciwnie – mówi 
Zuzanna. – Choć nie mam przyjaciółek 
w klasie, jest między nami pewna rywali-
zacja, na każdym konkursie wysoka kon-
kurencja i codziennie mam mnóstwo zajęć, 
bardzo kocham tańczyć. Sprawia mi ogrom-
ną radość bycie na scenie i pokazywanie tej 
piękej sztuki jaką jest balet. Łzy, ból i proble-
my odchodzą w zapomnienie. Kocham to 
i chcę móc się dalej rozwijać – zapewnia. 

W siebie nie wątpi też Natalia, która długo 
zastanawiała się nad wyborem szkoły baleto-
wej. Bała się zostawić przyjaciół i rozluźnić 
szkolne więzi. Postawiła na balet, nie zraziły 
jej nawet obwiązane plastrami palce i wizja 
zdeformowanych w przyszłości stóp. Nie ża-
łuje decyzji, pracuje nad stresem i dobrze jej 
idzie ponieważ wywalczyła stypendium na 
szczecińskim konkursie "Złote pointy 2011".
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Temat z okładki

PauLina andrzeJeWSka
Szczecinianka, tancerka, choreograf i pedagog.

Ukończyła Państwową Szkołę Baletową w Warszawie oraz Aka-
demię Muzyczną o specjalności pedagogika baletu. Od 2003 uczy 
tańca współczesnego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w War-
szawie. Przez dwa lata była też pedagogiem tańca współczesnego 
w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Łodzi.

Jako tancerka brała udział w:
• spektaklu Teatru Rampa "W 80 dni dookoła świata" 
• operetce "Orfeusz w piekle",
• programie tv "Gorączka złota"
• programie tv RTL7 "Gra w przeboje"

• musicalach Teatru Muzycznego Roma: "Grease", "Koty",
  "Taniec Wampirów" i jako asystent choreografa Dennisa
   Callahana
• przedstawieniu "Kwiaty we Włosach" oraz jako asystent
   choreografa Ryana Francois
• programie tv "Co nam w duszy gra"
• programie TVP1 "Jaka to melodia?"

Współtworzyła choreografię "Wieczór Baletowy" w Teatrze 
Wielkim w Łodzi oraz była autorem choreografii programu "Ro-
bert Rozmus Show". Jest autorką choreografii do: "Upiór w Ope-
rze" i "Les Misérables" w Teatrze Muzycznym Roma oraz "Przygody 
pszczółki Mai" w Teatrze Lalki i Aktora w Lublinie. 

Dzięki szkole
baletowej jestem 
bardziej zaradna
i twarda
w momentach
gdy trzeba
zacisnąć zęby
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ociąg ruszył. Do po-
konania trasa, obli-
czona na 42 godziny 
jazdy. Na setnym ki-
lometrze awaria. Pięć 
godzin opóźnienia. 
Pasażerowie wycho-
dzą na tory i urzą-

dzają sobie piknik, bawią się, 
zamiast kląć na koleje. Jedynym 
zdenerwowanym jest… Jerzy 
Jagucki. Jako że sytuacja ma 
miejsce w Indiach, podróżujący 
od razu w niecierpliwym dziwa-
ku rozpoznają Europejczyka.

Skołatane nerwy

Ma 65 lat i sprawność trzy-
dziestolatka. Przeszedł jednak 
długą drogę od pacjenta psy-
chiatry do cenionego nauczy-

ciela jogi. Miał nerwicę, był nad-
pobudliwy. Psychiatra przepisał 
mu relanium. – Ale ja wiedzia-
łem, że musi być jakiś natural-
ny sposób na ukojenie nerwów 
– wspomina Jagucki. – Dziś już 
w każdej chwili jestem w stanie 
wyprodukować sobie sam taką 
naturalną tabletkę relanium 
i jest nią właśnie joga – dodaje.

Joga to nie tylko lekarstwo 
na skołatane nerwy. To także 
źródło energii. – Przychodzą do 
mnie często ludzie, zmęczeni, 
znużeni ośmioma godzinami 
pracy – mówi Jagucki. – Ledwo 
wdrapują się po schodach do 
mojej szkoły. Ale z zajęć wycho-
dzą naładowani energią. Kobie-
ty często zwierzają mi się potem, 
że po powrocie nie wiedzą, co ze 
sobą zrobić, byle tylko nie spać, 

byle tylko spożytkować tę ener-
gię – dodaje.

Żeby zostać prawdziwym 
mistrzem jogi, potrzebował nie 
tylko lat praktyk, ale i doświad-
czenia u źródeł tego systemu 
ćwiczeń cielesno – duchowych. 
A źródła te biją w Indiach. Żeby 
zarobić na pierwszą podróż do 
ojczyzny „świętych krów”, Bol-
lywoodu i „Slumdoga”, ojczyzny 
Buddy i Mowgliego z „Księgi 
dżungli”, Jurek imał się róż-
nych zajęć. – Robiłem wszystko: 
sprzątałem, myłem naczynia, 
kładłem dach, malowałem ścia-
ny – wspomina Jagucki.

Indie zmysłowe

W Indiach szczeciński jogin 
udoskonalał swoje umiejętności 

pod okiem guru, największego 
współcześnie żyjącego autory-
tetu w dziedzinie jogi, B.K.S. Iy-
engara. Jednak nie żył tam tylko 
nauką. – Pierwsza rzecz, która 
mnie w Indiach oczarowała to 
bogactwo zapachów, smaków 
i kolorów. Europejczycy, przy 
Hindusach wyglądają szaro – 
wspomina Jurek.

Inną specyfiką Indii jest fakt, 
że życie toczy się tam w dużej 
mierze na ulicach. – Przy mi-
liardowej populacji ciężko tam 
zostać choćby na chwilę same-
mu – przyznaje. Ulice to jed-
nak nie tylko zapachy kuszące 
z wszechobecnych straganów. 
To także dość ekscentryczny 
ruch pojazdów. Na ruchliwych 
skrzyżowaniach spotykają się 
w wielkiej masie: święte kro-
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wy, samochody, rowery, skutery, 
motocykle. – A trzeba pamiętać, 
że tam w praktyce nie obowią-
zują żadne przepisy, nie ma też 
sygnalizacji świetlnej – dodaje 
Jurek. – W Europie w takiej sy-
tuacji od razu mielibyśmy ka-
rambol i czerwonych ze złości 
kierowców na ulicach. A w In-
diach? Tam ta cała, kolorowa 
masa jakoś płynie harmonijnie, 
nikt się nie spieszy, nikt niko-
go nie popędza, nie wyzywa – 
wspomina.

Urzekło go także tamtejsze 
kino, słynne „Bollywood”. – 
Kolory, tańce, śpiewy, banalne 
historie miłosne, to wszystko 
pokazuje, jak Hindusi, przy całej 
swojej naiwności, potrafią cie-
szyć się życiem – mówi.

Ta radość istnienia Jurkowi 
objawiła się nie tylko w holly-
woodzkich musicalach. – W sa-
mym Bombaju milion ludzi 
mieszka na ulicy – mówi. – Wi-
działem samotną matkę, która 
żyła w szałasie na obrzeżach 
miasta, z gromadką wygłodzo-
nych dzieci, załatwiających swo-
je fizjologiczne potrzeby wprost 

na ulicy. I co najciekawsze, ta ko-
bieta potrafiła cieszyć się życiem, 
była autentycznie szczęśliwa. Dla 
Hindusów najważniejsze jest 
„być”, dlatego nie przejmują się 
tym, że mają problem z „mieć” 
– dodaje.

Powstrzymać
poruszenia umysłu

Równolegle z jogą Jagucki 
praktykuje bardziej duchową, 
dalekowschodnią sztukę „po-
wstrzymywania poruszeń umy-
słu”. Jest nią medytacja zazen. 
Prywatnie jest buddystą zen. 
O ile po nauki od autorytetów 
jogi Jagucki wyjeżdża co pewien 
czas do Indii, o tyle medytacyjne 
inspiracje odnajduje w Japonii. 
Zamyka się tam w klasztorze 
buddyjskim, w odosobnieniu. 
Jednak porównując Japonię 
z chaotycznymi, kolorowymi 
Indiami, Jagucki wspomina nie-
naganny porządek i kulturę oso-
bistą. – W pociągu konduktor, 
wchodząc do przedziału, naj-
pierw kłania się wszystkim pa-
sażerom, potem dopiero zaczyna 

sprawdzać bilety – wspomina.
Czego szczeciński jogin szu-

ka, medytując w buddyjskim 
klasztorze? – Medytacja to sztu-
ka selekcji myśli. Pozwala zoba-
czyć świat we właściwych pro-
porcjach – wyjaśnia Jagucki.

Według specjalistów człowiek 
doświadcza dziennie około 
osiemdziesięciu tysięcy myśli. 
Medytując Jagucki stara się za-
trzymać te, które są mniej przy-
datne, mniej twórcze. – Gdy 
przychodzi do mnie gniew, nie 
muszę go od razu wyładować 
na kimś, mogę go potraktować 
jako nieproszonego gościa i po 
prostu wyprosić z umysłu – 
mówi Jurek. – Gdy już odrzuci-
my zbędne myśli zostanie esen-
cja, czy nazwiemy to Bogiem, 
prawdą, energią, miłością. To 
jest właśnie nirwana – dodaje.

Główną ideę, wspólną dla jogi 
i medytacji, można zamknąć 
w stwierdzeniu: „powstrzymać 
poruszenie umysłu”. Dla Jurka 
oba systemy ćwiczeń są tak samo 
ważne dla utrzymania harmonii 
między ciałem i duchem. Medy-
tując i uprawiając jogę, odnalazł 
Jagucki sposób na zwalczenie 
w sobie nerwów, uspokojenie się. 
Początkowo zresztą szkoła jogi, 
założona ponad 30 lat temu no-
siła nazwę „ośrodek regeneracji 
ciszą”. Ale dziś szczeciński jogin 
nie tylko sam naucza, ale i jest 
instruktorem nauczycieli jogi. 
Pomaga mu w tym jego żona, 
Ałła, która najpierw była jego 
uczennicą. Wspólnie wychowu-
ją dwóch synów – dziewięcio-
letniego Wacława, czternastolet-
niego Piotrka oraz pięcioletnią 
córkę Amelię.

REKLAMA

JERZY JAGUCKI 
dyplomowany Senior nauczyciel jogi,
fizjoterapeuta i licencjonowany terapeuta
manualny (kręgarz)
Uczeń jednego z największych współczesnych
mistrzów jogi B.K.S.Iyengara, od którego po
dwukrotnym pobycie w Indiach w Punie
i kilkunastu latach praktyki, uzyskał certyfikat 
nauczyciela jogi. Pobierał też nauki u dojrzałych, 
wybitnych nauczycieli w Europie, najdłużej ponad 
10 lat u Gabrielli Giubilaro z Florencji (Włochy),
a następne 10 lat u F. Birii z Paryża (Francja).  
Od 1981 roku prowadzi regularne kursy jogi,
relaksu, treningi antystresowe w Szczecinie,
Polsce, Słowacji, Litwie, Łotwie i Szwecji.
Aktualny certyfikat nauczyciela Seniora pozwala
mu prowadzić treningi nauczycielskie
i egzaminować nauczycieli. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Manualnej. Od ponad 29 lat praktykuje medytację 
zen .

Ludzie
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afał wychował się 
w Legnicy, w otocze-
niu obrazów Wojcie-
cha Kossaka, akwarel 
Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej i całej 
masy anegdot o swo-
jej słynnej ciotecznej 

babce - Magdalenie z Kossaków 
Samozwaniec. W rodzinnym 
domu, po kilkudziesięciu latach 
od jej śmierci, odnalazł pożół-
kłe, nieuporządkowane kartki 
z dotychczas nieznanymi tek-
stami pisarki, zdjęcia "szalonej 
Madzi" - jak nazywała ją rodzi-
na, a w biblioteczce odręczne 
dedykacje. Chcąc nie chcąc, 
drukując pierwszą, potem dru-
gą i trzecią książkę o córce Kos-
saka, stał się nadwornym kroni-

karzem tej słynnej rodziny. 
– Faktycznie, dzięki małżeń-

stwu Zygmunta Niewidowskie-
go z najmłodszą córką Wojcie-
cha Kossaka, mogę powiedzieć, 
że jestem z nią skoligacony 
i póki nie zajmowałem się li-
teraturą, był to nawet miły do-
datek do mojej, jak to mawiała 
Madzia, „ginekologii”. Jednak 
teraz, to straszliwe obciążenie. 
Momentami mam chęć krzy-
czeć: „Nie jestem cieniem Mag-
daleny Samozwaniec!” – śmieje 
się Rafał. 

Tajemnice Kossaków

Wszystko zaczęło się w jesie-
nią 2006 roku, Rafał, po śmierci 
kolejnego wuja, który znał oso-

biście Magdalenę, postanowił 
zebrać wspomnienia jeszcze 
żyjących krewnych, przyjaciół 
i znajomych pamiętających pi-
sarkę. Zdawał sobie sprawę, że 
nie ma zbyt wiele czasu. Do nie-
których dotarł w ostatniej chwi-
li, Hanna Bielicka, dobra znajo-
ma Magdaleny, zmarła tydzień 
po ich rozmowie. Z innymi rów-
nież nie zdążył się spotkać.

– Jak powiedziała mi Stefa-
nia Grodzieńska, już nieżyjąca 
przyjaciółka Magdaleny: „Panie 
Rafale, zbierając materiały do 
książki o Madzi rozpoczął pan 
bieg na sto metrów ze śmier-
cią. Jestem bardzo ciekawa, kto 
będzie szybszy w tym pojedyn-
ku…?” – opowiada Rafał.

Oprócz tekstów powstałych 

z rozmów w książce znalazły się 
niepublikowane materiały z ar-
chiwum Samozwaniec, wiele 
unikatowych zdjęć, także frag-
menty wspomnień drukowa-
nych przed laty w czasopismach. 
Książka stała się bestsellerem 
i wywołała renesans twórczości 
Magdaleny Samozwaniec.

– Nie było łatwo… – mówi 
dzisiaj Podraza. – Kręgosłup 
bolał, palce drętwiały od stuka-
nia w klawiaturę, oczy odma-
wiały posłuszeństwa. Do tego 
tony rękopisów i godziny spę-
dzone w bibliotekach. Jedynie 
z tytułem nie miałem proble-
mu, bo Magdalena powiedziała 
kiedyś swojemu przyjacielowi 
Juliuszowi Lubicz-Lisowskie-
mu: „Chciałbym aby kiedyś ktoś 

Ni
e c

ier
pi,

 ki
ed

y k
to

ś m
ów

i o
 n

im
 "p

isa
rz"

, c
ho

cia
ż w

yd
ał 

już
 tr

zy
 ks

iąż
ki.

 M
a t

eż
 w

 sw
oim

 d
or

ob
ku

 
dw

ie 
Zł

ot
e P

łyt
y, 

cz
ter

y t
om

iki
 p

oe
zji

, k
ilk

a n
ag

ró
d 

lite
ra

ck
ich

 o
ra

z k
ilk

an
aś

cie
 p

ios
en

ek
 i s

ztu
k

dr
am

aty
cz

ny
ch

. P
ra

wd
ziw

ą p
op

ula
rn

oś
ć p

rzy
nio

sła
 m

u 
jed

na
k k

sią
żk

a o
 ży

ciu
Pi

er
ws

ze
j D

am
y P

ols
kie

j S
aty

ry
 - 

M
ag

da
len

y S
am

oz
wa

nie
c.

r

Rafał 
Podraza
Nie jestem cieniem
Samozwaniec 
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o mnie napisał książkę, mam 
nawet tytuł: „Magdalena córka 
Kossaka” – dodaje Rafał. 

W trakcie pracy przy pierw-
szej książce i porządkowa-
nia rękopisów wyciągniętych 
z pawlaczy w rodzinnym domu, 
wszedł w posiadanie bezcennych 
materiałów dotyczących rodziny 
Kossaków. W stosie teczek z lite-
racką spuścizną po Magdalenie 
znalazł nigdy dotąd nie publiko-
wane wiersze ukochanej siostry 
Magdaleny - Lilki, czyli Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
oraz niewydane wspomnienia 
Samozwaniec o Krakowie sprzed 
dwóch wielkich wojen. O balach, 
od których zależało być albo nie 
być młodych panien, o tajnikach 
bardzo niewygodnej damskiej 
garderoby, czy też o tym jak mle-
ko potrafi uratować życie, gdy 
niechcący wypije się buteleczkę 
farby do włosów… To wszyst-
ko złożyło się na drugą książkę 
w jego opracowaniu „Z pamięt-
nika niemłodej już mężatki”. I ta 
książka, podobnie jak pierwsza, 
stała się księgarskim hitem, na 
tyle dużym, że w Polskim Radiu 
czytała ją Magdalena Zawadzka.

Prawie wszystko, co ukrywał 
domowy pawlacz, Rafał zebrał 
i opracował w książkach: „Z pa-
miętnika niemłodej już mężat-
ki” i „Moja Siostra Poetka”. Do 
tej ostatniej dołączona jest pły-
ta z wierszami Lilki czytanymi 
przez… Samozwaniec. W jego 
rękach znalazł się też unikatowej 
wartości dziennik Marii Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej będący 

zapisem ostatnich, tragicznych 
lat na emigracji w Anglii.

– To wstrząsająca lektura – 
opowiada o dzienniku poetki 
Rafał. – Magdalena po jego prze-
czytaniu stanowczo zakazała pu-
blikacji. Niedługo jednak kończą 
się prawa autorskie mojej rodzi-
ny do dziennika i wiem, że ktoś 
na pewno je wyda. Ja chcę zrobić 
to z maksymalną delikatnością 
i szacunkiem dla poetki. Ponad-
to część pieniędzy ze sprzedaży 
postanowiłem przekazać na sto-
warzyszenie walczące z rakiem 
szyjki macicy, na który zmarła 
Pawlikowska-Jasnorzewska. 
Jestem przekonany, że tego by 
chciała… 

Szczecin-
 Ustronie-Warszawa

Już od wczesnej młodo-
ści przejawiał talent pisarski. 
W wieku dziewięciu lat napisał 
pierwszy wiersz. I choć składał 
się zaledwie z czterech wersów, 
to zdobył kilka ważnych nagród 
i został wydrukowany w gaze-
cie. Ale wtedy nie chciał zostać 
pisarzem, mimo sukcesów nie 
wiązał z nim przyszłości. Wo-
lał działać w branży muzycznej, 
efektem tych chęci był powołany 
z jego inicjatywy w Legnicy Fe-
stiwal Piosenki im. Anny Jantar. 
Była to duża impreza, na którą 
zjeżdżała cała plejada gwiazd 
polskiej muzyki z Jarosławem 
Kukulskim i Haliną Frąckowiak 
na czele. Właśnie za organizację 
tego festiwalu Rafał dostał dwie 

Złote Płyty. 
– Niestety ówcześni włodarze 

Legnicy pozbyli się festiwalu 
i mnie z miasta – wspomina.

– Wtedy była to dla mnie 
klęska, dzisiaj jestem im za to 
bardzo wdzięczny. Uważam bo-
wiem, że nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło. Festiwal 
„przygarnęła” Września, rodzin-
ne miasto Jarosława Kukulskie-
go, a ja dzisiaj, po latach, mam 
cudowne wspomnienia, trochę 
nagród i kilka cennych znajo-
mości – dodaje.

Od dwóch lat Rafał na stałe 
mieszka w Szczecinie, współ-
pracuje z redakcją "Prestiżu", 
udziela się także w życiu literac-
kim naszego miasta. Był współ-
organizatorem konkursu „O 
wers Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej”, na jego zaproszenie 
przyjeżdżają pisarze z całej Pol-
ski. Ostatnio został mianowany 
na wiceprezesa szczecińskiego 
oddziału Związku Literatów 
Polskich. Niedawno kupił też 

mieszkanie i wszytko wskazuje 
na to , że w Szczecinie zadomo-
wi się na dobre. Latem wyjeżdża 
do Ustronia Morskiego, bo jak 
mówi o sobie żartem: „Jesienią 
i zimą bawię się w literata, a la-
tem w kierownika domu wczaso-
wego – trzeba przecież z czegoś 
żyć”…  Przed wyjazdem nad 
Bałtyk ukończył jednak dwuto-
mową korespondencję Magda-
leny Samozwaniec pt. „Moich li-
stów nie pal!”, „Zapiski Wojenne 
1939-45” Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej, ponadto książ-
kę Samozwaniec z nieznanymi 
wierszami i opowiadaniami dla 
dzieci oraz z luźnych zapisków 
Krystyny Chruścielskiej, bardzo 
bliskiej przyjaciółki Magdaleny, 
stworzył zbeletryzowane wspo-
mnienia o ich przyjaźni.

– I na tym chyba zakończę 
książki o rodzinie Kossaków. 
Czas wreszcie zmienić temat, 
tym bardziej, że mam w głowie 
kilka bardzo ciekawych pomy-
słów… – dodaje tajemniczo.

Ludzie

RAFAŁ PODRAZA
Dziennikarz i poeta. 

- Współpracował z tygodnikami: „Panorama Legnicka”,
„Konkrety” i dziennikiem „Kurier Szczeciński". 
- Od stycznia 2011 roku w koszalińskim, szczecińskim i trójmiejskim 
Magazynie "Prestiż" ma stałą rubrykę „Prestiżowe Książki”. 
- Pomysłodawca i współorganizator Festiwalu Piosenki im. Anny 
Jantar, za co od firmy fonograficznej „Polskie Nagrania” otrzymał
w 2001 i 2006 – Złotą Płytę. 
- Autor tekstów piosenek (teksty pisze m.in. dla Kasi Wilk
i Bogdana Trojanka). 
- Opublikował tomiki poezji: „Życie przez palce mi ucieka” (WBP 
Legnica 1998), „Moja Intymność”
(IW Świadectwo 2006), „Przemijanie” (IW Świadectwo 2008)i„
Z Jasnorzewską w tle. Wiersze o miłości” (Akcydens 2010) oraz 
książkę „Magdalena, córka Kossaka. Wspomnienia o Magdalenie 
Samozwaniec” (PIW 2007). Przygotował także do druku
„Z pamiętnika niemłodej już mężatki” (W.A.B. 2009)
i „Moja siostra poetka” (PIW 2010).

W trakcie pracy przy 
pierwszej książce i porząd-
kowania rękopisów wycią-
gniętych z pawlaczy w ro-
dzinnym domu, wszedł 
w posiadanie bezcennych 
materiałów dotyczących 
rodziny Kossaków.





Które miejsce w Stanach Zjednoczonych ma idelane plenery do kręcenia 
filmów? Gdzie swój dom kupiła Gloria Estefan i Sylvester Stallone? 

W Miami! Tu każdy dzień można spędzać na plaży,
a na ulicach króluje kubańska muzyka. 
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Witajcie w Miami!
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Vizcaya 
Gardens 



ej pierwsze doświad-
czenie po wylądowa-
niu w Stanach Zjedno-
czonych, to uderzenie 
fali gorąca i wilgot-
ności. Nic dziwnego 
w końcu fotograf Ewa 
Żuk znalazła się na 

Florydzie. – Pamiętam, że jak 
na dziesiątą wieczór było wtedy 
przerażliwie ciepło – wspomina. 
Szczególnie w pamięci utkwił 
jej widok z balkonu na pięknie 
oświetlone downtown. – Od 
razu przyszło mi do głowy, że 
najpiękniejsze w Miami jest to, 
że oprócz jednego wyrazistego 
centrum miasta, wieżowce są 
rozsiane nierównomiernie obok 
kubańskiej dzielnicy, w Miami 
Beach i w okolicach Coconut 
Grove na długości kilkunastu ki-
lometrów – mówi.

Kubańskie Miami

Zwiedzanie Miami zaczęła od 
miejsca, które tubylcy nazywają 
„Little Havana”. Tam można po-
smakować prawdziwej Kuby, po-
nieważ większość osób posługuje 
się tam hiszpańskim. Po objęciu 
władzy na Kubie przez Fidela 
Castro setki tysięcy Kubańczy-
ków wyemigrowało do Stanów 
Zjednoczonych w większości 
osiedlając się w okolicach Miami. 
Miasto to ma więc tak ogromny 
odsetek kubańskich emigran-

tów, że spora jego część została 
przekształcona tak, by wyglądem 
przypominała Havanę. 

Aby nie tracić czasu Ewa zwie-
dzanie rozpoczynała o nieludz-
ko wczesnej porze. Przebudzić 
się rano pomagała jej kubańska 
kawa z „Publix Cafe”. – Serwują 
ją w małych kubeczkach, niewie-
le większych od kieliszków. Jest 
mocna jak diabli i od razu posło-
dzona nieziemską ilością cukru. 
Gdyby nie słodycz prawdopo-
dobnie byłaby nie do wypicia, 

ale mimo wszystko bardzo mi 
smakuje i szybko stawia mnie na 
nogi – wspomina Ewa. 

Kolejnym rarytasem oraz ide-
alnym napojem na upały okazał 
się inny kubański wynalazek. 
– Był to biały napój, mieszanka 
nektaru z owoców guanabany 
z lodami waniliowymi, mlekiem 
i kilkoma kostkami lodu – mówi. 
– Byłam nim tak zachwycona, że 
od razu kupiłam wielką pusz-
kę guanabanowego przysmaku 
w sklepie – dodaje. 

W czasie jej pobytu odbywa 
się w „Little Havana” festiwal 
„Calle Ocho”, który corocznie 
skupia około miliona osób. Po-
chód imprezowiczów ciągnie się 
od 27th do 4th Avenue. Wszyscy 
tańczą na ulicy przy dźwiękach 
salsy i reggaetonu, wymachując 
przy tym flagami swoich krajów. 
Co kilka metrów stoją budki 
z kubańskim jedzeniem i zim-
ną coroną. – To był też dobry 
moment na wypalenie cygara – 
uśmiecha się Ewa. –  Co prawda 
zaraz po odpaleniu zaczęłam się 
krztusić, a do oczy napłynęły mi 
łzy – dodaje.  

Miejska plaża

Jednym z najważniejszych 
punktów w Miami to plaża. „So-
uth Beach” pulsuje życiem. Sły-
chać tu mowę różnych narodo-
wości.  – Można było rozróżnić 
głównie hiszpański i angielski, 
ale co chwilę dobiegał do mnie 
też niemiecki, włoski, rosyjski 
i francuski – mówi. Wzdłuż Oce-
an’s Drive, czyli głównej ulicy So-
uth Beach ciągną się sklepy, kluby 
i restauracje. Tuż obok eksklu-
zywnych perfumerii, sąsiadują 
małe sklepy z pamiątkami. – Na 
witrynach sklepowych  królowa-
ły koszulki z napisami typu: „I’m 
in Miami Bitch”, zwiewne tuni-
ki wysadzane są kryształkami 
Swarovskiego oraz bikini. Przy 
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Szczególnie w pamięci utkwił 
jej widok z balkonu na pięknie 
oświetlone downtown

Tysiące Kubańczyków
wyemigrowało do Stanów
Zjednoczonych w większości
osiedlając się w okolicach Miami



czterdziestostopniowym upale 
i dziewięćdzięsięcioprocentowej 
wilgotności powietrza nie jest to 
zbyt zaskakujące – mówi.

Choć na plaży jest wiele drob-
nych kamyczków, codziennie 
masa ludzi gra tu w siatkówkę. 
Pozostali wylegują się na kocach 
wpatrując się w turkusową wodę. 
– Ja podziwiałam palmy, które 
dziko rosły na plaży, a przyja-
ciółka opowiadała mi cieka-
wostki i smaczki tego miasta. 
Na przykład o hotelu, w którym 
kręcone były główne sceny filmu 
„Scarface” – mówi Ewa.

Jak w filmie

Floryda znana jest także z in-
nych filmowych miejsc. W mu-
zeum i ogrodach Vizcaya, nale-
żących kiedyś do buisnessmana 
Jamesa Deeringa kręcono „Ace 
Venturę” i „Bad boys II”. Ewa 
podczas jednego z rejsów wo-
kół „Star Island” mogła obejrzeć 
sobie kilka posiadłości znanych 
osób. – Już wiem, że niebieski to 
ulubiony kolor Sylvestra Stallone, 
bo każdy dodatek przed jego do-
mem ma taką barwę, a Shaquille 
O’Neal ma na podwórku boisko 
do koszykówki rozmiarów mojej 
sali gimnastycznej w liceum – 
opowiada. – Jacht P. Diddy’ego 
wielkością zbliżony jest do sa-
mego domu rapera, a wszystkie 
części „Rodziny Addamsów”, 
kręcone były w willi pośrodku 
tej niezwykle nasłonecznionej 
wyspy z palmami w ogródku. 
Widziałam też, że Vanilla Ice 
dzięki jednej piosence, składają-
cej się praktycznie ze słów „Ice, 
ice baby...” mógł kupić sobie dom 
obok tych wszystkich sławnych 
ludzi – dodaje.

Po zwiedzaniu Miami od stro-
ny wody Ewa skusiła się też na 
kulinarne doznania w restauracji 
„Bubba Gump”, która wzorowa-
na jest na filmie „Forest Gump”. 
– Przed wejściem stała malutka 
ławeczka z imitacją białych adi-
dasów i pudełka czekoladek – 
wspomina. – Na każdym stoliku 
stały tabliczki z napisem „Run 
Forrest, Run”, a kiedy chciałam 
zatrzymać kelnera, musiałam 
odwócić tabliczkę na stronę 
z napisem „Stop Forrest, Stop” 
– śmieje się. Knajpa specjalizu-
je się w krewetkach z makaro-

nem i lemoniadą z kawałkami 
świeżych truskawek. W okolicy 
jest także centrum handlowe na 
otwartej przestrzeni w którym 
można kupić wszystko, od sek-
sownej bielizny „Victoria’s Se-
cret”, po breloczki do kluczy „I 
love Miami”. 

Tuż obok Havany

Key West to najdalej wysu-
nięty na południe punkt Stanów 
Zjednoczonych. Droga prowa-
dzi przez „seven mile bridge” 
wzdłuż kolejnych małych wysp, 
otoczonych turkusową wodą 
i zalanych słońcem. – Kiedy do-
jeżdżałam na miejsce marzyłam 
tylko o tym, żeby powylegiwać 
się na białej plaży, na której dzi-
ko rosną palmy kokosowe. Rze-
czywistość okazała się znacznie 
lepsza od oczekiwań. W między-
czasie, kiedy zrobiło się za gorą-
co popijałam w barze na plaży 
mrożoną pina coladę i jadłam 
szaszłyki z krewetek – wspomina 
z uśmiechem. 

Woda była niestety zbyt zim-
na, żeby się w niej kąpać, ale na 
tyle przejrzysta, że z niewielkiego 
pomostu można było obserwo-
wać sobie podwodną faunę i flo-
rę. Z tego miejsca bliżej już jest 
na Kubę niż do Miami. Key West 
jest oddalone niecałe 150 kilo-
metrów na północ od Havany.

– Ten cały dzień upłynął nam 

na błogim lenistwie. Niestety nie 
zdążyłyśmy dotrzeć już do mu-
zeum Ernesta Hemingwaya, ale 
udało nam się obejrzeć zachód 
słońca na nabrzeżu Mallory Squ-
are, które jest dokonałym punk-
tem widokowym – dodaje.

Wieczorem leniwa wyspa oży-
wa. Ulice nagle robią się tłoczne, 
a samochody ledwo są w stanie 
przecisnąć się pomiędzy tłumem 

turystów. Key West jest mekką 
gejów i lesbijek w Stanach Zjed-
noczonych, oraz szeroko poję-
tego erotyzmu. Wszędzie widać 
tęczowe flagi, a galerie pełne są 
obrazów z pogranicza aktu i por-
nografii. – To był mój ostatni 
dzień na Florydzie. Wyjechałam 
następnego ranka, ale będąc jesz-
cze na miejscu zaczęłam tęsknić 
za kolejnymi wakacjami.

Podróże
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Key
West

Ewa Żuk z przyjaciółką Pauliną
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szystko zaczęło się w 1908 
roku. Marzeniem Henrego 
Forda było stworzenie auta 
z jak najlepszych materiałów 
z jak najprostszym projektem. 
Dokładnie 27 sierpnia roku 
bramy fabryki w Detroit opu-
ścił pierwszy egzemplarz pro-

dukowany na masową skalę – Ford T. Okazał 
się strzałem w dziesiątkę.

Historia kołem się toczy

Początkowo wyprodukowanie jednego eg-
zemplarza zajmowało około 12 godzin, pod 
koniec produkcji, w 1927 roku montaż jed-
nego forda trwał już tylko 90 minut! Dzięki 
temu niesamowitemu wzrostowi wydajności 
możliwe było znaczne obniżenie ceny samo-
chodu z 1000 do 300 dolarów. To z kolei stało 
się w dużej mierze zasługą jego ogromnej po-
pularności, a wyprodukowano go w liczbie 
ponad 15 milionów egzemplarzy. Po ogrom-
nym sukcesie wersji T nastała era forda A 
produkowanego od 1927r., który sprzedał się 
w liczbie ponad 4,9 mln sztuk. Już w dzień po 
debiucie do fabryk Forda napłynęło ponad 
tysiąc zamówień na auto.

Maksymalna prostota

Zawieszenie dostosowane do wiejskich 
dróg, wąskie i solidne nadwozie, niska masa, 
czterocylindrowy silnik o pojemności 3.2 
i sporej jak na tamte czasy mocy 24 KM 
sprawiły, że fordy A cieszyły się ogromną 
popularnością. O nowoczesności konstruk-
cji jednostki napędowej może świadczyć 
blok silnika wykonany jako jednolity odlew 
(ówczesne silniki miały z reguły oddzielnie 
odlewane poszczególne cylindry), wyposa-
żenie w prądnice, nowatorski układ regulo-
wanego zapłonu oraz elektryczny rozrusznik 
zamiast powszechnie stosowanej korby. Sa-
mochód nie posiada pompy paliwa, zasilanie 
gaźnika odbywa się przy udziale grawitacji. 
Wyposażony jest w kranik, który otwiera 
i zamyka dopływ paliwa. Nie ma też pompy 
wody, chłodzony jest powietrzem. W podło-
dze są dwa pedały – hamulec i sprzęgło. Gaz 
umieszczony został przy kierownicy.

Właścicielem zabytkowego forda jest Ar-
kadiusz Kranz z firmy „Garaż Motor”, która 
zajmuje się renowacją zabytkowych aut.

– Auto sprowadziłem ze Stanów Zjednoczo-
nych. Było w bardzo dobrym stanie, wyma-
gało praktycznie kosmetycznych poprawek – 
opowiada Arkadiusz Kranz. – Wymieniliśmy 
tylną klapę, założyliśmy nowe opony, wymie-
niliśmy klosze lamp przednich. Auto zostało 
dokładnie wyczyszczone, wypolerowane i już 
było gotowe do jazdy. Praktycznie wszystkie 
części są oryginalne, zastosowaliśmy tylko 
współczesny zapłon i alternator tak, by mogło 
jeździć po ulicach Szczecina – dodaje.

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

Ford a coupe
pojemność: 3.2 benzyna

moc: 24 KM

rok: 1929

max prędkość: 60 km/h

W
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hciałem na wstępie nadmie-
nić, iż nie mam nic przeciwko 
ekologii. Sam segreguje śmie-
ci, nie używam foliówek i go-
rąco dopinguję uczestników 
dnia „Sprzątania Świata”, na 
którym parę razy byłem oso-
biście. Jednak w tym i w in-

nych aspektach życia powinno zachować 
się umiar, a ekologom grasującym w świecie 
motoryzacji to słowo ostatnio stało się obce. 
Koniec lat 90-tych i początek nowego tysiąc-
lecia przebiegał jeszcze spokojnie, jednak 
wszystko zmieniło się po wejściu w życie 
normy emisji spalin Euro 3. Niespodzianka 
"ekourzędasów" sprawiła, iż większość kon-

cernów branży motocyklowej była zmuszo-
na do zmian w postaci przeprojektowania 
swoich maszyn. Silniki z olejowo-powietrz-
nym chłodzeniem odeszły do lamusa, a ich 
miejsce zajęło chłodzenie cieczą, alumi-
nium, sondy lambda, wtrysk paliwa i katali-
zatory. Przykładem tego było choćby Suzuki 
Bandit, które po modernizacji w 2007 roku 
z „Bandziorem” nie miało już wiele wspól-
nego. Wyniknęło z tego, iż nowe normy nie 
tylko pozmieniały charakter niektórych 

motocykli, lecz co gorsza zaczęły zabierać 
im dusze. 

Dla zmniejszenia emisji
CO2 zaczęto projektować 
jednoślady o napędzie
elektrycznym, a nawet
na ogniwa paliwowe. 

Suzuki wyprodukowało koncepcyjnego 
Crossage na wodór o zerowej emisji dwu-
tlenku węgla, a Mission One firmy TTXGP 
na baterie litowo-jonowe potrafił rozpędzić 

się do 241 km/h. Nie zmieniło to jednak 
faktu, że elektryczne pojazdy nie były, nie 
są i nigdy nie będą fajne. Te motocykle są 
tak bardzo „cool” jak Arnold Schwarzeneg-
ger jest „sweet”. Trzeba również nadmienić, 
że wydobycie i transport niklu do budowy 
wspomnianych baterii oraz sama ich pro-
dukcja jest gorsza dla środowiska niż kupno 
motocykla i użytkowanie go przez całe życie. 
Zresztą wystarczy jedna erupcja wulkanu na 
Islandii i całe te starania ekologów zdają się 

być syzyfową pracą. Efekt cieplarniany to tyl-
ko jedna linia frontu ekologów. Znajdą się na 
przykład tacy, którzy obarczają zmotoryzo-
wanych za spadek liczebności ptaków. Przy-
czyną tego jest ponoć spadek ilości pokarmu, 
który w postaci owadów rozbija się o przód 
poruszających się pojazdów. Jeżeli któregoś 
dnia taki "ekoświr" przyjdzie do mojego 
garażu z zamiarem policzenia insektów na 
moim motocyklu przysięgam, że odgarnę 
owady z przedniej lampy i zrobię miejsce dla 
niego samego.

Cieszmy się wolnością jaką dają nam jed-
noślady i tym co nam jeszcze zostało, gdyż 
niewiadomo kiedy ekolodzy wpadną na ko-
lejny „genialny” pomysł…

inWazJa ziElonych
Nadeszły mroczne czasy dla miłośników motoryzacji. Na scenę wkracza korpus psucia zabawy, czyli ekolodzy!

C

Tyczka i pióro

TYCZKA I PIóRo

Przemek Czerwiński, to czołowy 
polski tyczkarz, medalista
ostatnich Mistrzostw Europy. 
Prywatnie człowiek o wielu 

pasjach i zainteresowaniach. Fotografowanie i mo-
toryzacja to niektóre z nich. Przemek postanowił 
chwycić też za pióro. W końcu dla człowieka trzyma-
jącego na co dzień grubą i cieżką tyczkę, trzymanie 
pióra nie powinno być problemem... 
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ażdy, kto poznał ludzi ze świa-
ta motocyklowego, wie, że 
„lanserzy” jeżdżący na jednym 
kole po centrum Szczecina to 
margines. Wśród zakochanych 
w swoich motorach są prawni-
cy, biznesmeni, politycy i inni 
zwykli obywatele. To prawdzi-

wi pasjonaci, których celem jest frajda z jazdy 
po autostradach, drogach i bezdrożach.

– Motocykle są dla ludzi, którzy maja po-
układane w głowie, trzeba mieć dużo pokory 
i respektu – mówią zgodnie szczecińscy mo-
tocykliści. – To hobby dla odpowiedzialnych.

Wielu z nich w dzieciństwie marzyło o wła-
snych motorach, wielu też swoją przygodę za-
czynało od Komarów, MZ-etek, czy słynnych 
szczecińskich Junaków, przy których spędzali 
długie godziny w garażach, rozkładając je na 
części pierwsze i polerując na wysoki połysk. 

Tak było w przypadku biznesmena Julia-
na Maruszewskiego. Jako nastolatek jeździł 
przeróżnymi motorynkami i motorami. Te-
raz jego pasją są motocykle amerykańskie. 

– Obecnie jeżdżę na Harleyu Davidsonie, 
mam też amerykańskiego choppera zrobio-
nego na specjalnie zamówienie. To kultowe 
maszyny. Jazda na nich to prawdziwa przy-
jemność i odskocznia od codzienności – 
mówi Julian Maruszewski.

Jego hobby to także dalekie podróże na 
zloty Harleyowców. Na motorze zwiedził 
niemal całą Europę i spory kawałek świata.

– W 2009 roku wraz z grupą znajomych 
wybraliśmy się na wycieczkę motocyklową 
po Stanach Zjednoczonych, zrobiliśmy wtedy 
ponad dwanaście tysięcy kilometrów jechali-
śmy m.in. po słynnej Route 66. Przyznam, że 
była to niesamowita przygoda – wspomina. 

Bartłomiej Wierzbicki, szef sprzedaży 
w salonie Seata, gdy tylko ma wolną chwilę 
zamienia garnitur na kombinezon i wskaku-
je na motor. 

– Jeżdżę od najmłodszych lat – opowiada. 
– Najpierw „ujeżdżałem” motorynki, gdy by-
łem starszy przysiadłem się na motory. Mia-
łem ich przeszło dwadzieścia, aż trafiłem na 
BMW R 1200, który jest spełnieniem moich 

motocyklowych marzeń. Zwiedziłem nim 
niemal całą Polskę, ostatnio objechałem też 
wyspę Bornholm. Jazda na motorze to nie-
samowita wolność, ogromna przyjemność 
i dobra zabawa – dodaje.

Politycy na dwóch kółkach

Moda na motory nie ominęła także szcze-
cińskich polityków: wojewody Marcina Zy-
dorowicza, Arkadiusza Pawlaka, a także Pre-
zydenta Piotra Krzystka.

– Na motorze jeżdżę od niedawna dlatego 
wybrałem Yamahę XJ 600 N – zdradza Pre-
stiżowi prezydent Piotr Krzystek. – Koledzy, 
którzy się znają doradzili mi ten model. Na 
razie staram się wybierać spokojne trasy, uni-
kam autostrad.

W prezydenckim kalendarzu nie ma wiele 
miejsca na odpoczynek, dlatego motor jest 
rozrywką typowo weekendową. To dla niego 
ogromny relaks, przyjemność i świetny spo-
sób na odreagowanie stresu.

– Kiedyś Krzysztof Hołowczyc dał mi do-

K
Od ścigacza do choPPEra

Spotkać ich można w każdą środę na Wałach Chrobrego. Bywa, że przyjeżdża nawet kilkudziesięciu motocyklistów
- na ścigaczach, motocyklach miejskich i turystycznych, Harleyach i chopperach. Tutaj nie liczy się wiek,
zawód czy status społeczny, ważna jest miłość do dwóch kółek. 

REKLAMA

P R Z E D S T A W I A

Jerzy Bogacki
ul. Mieszka I 45, 71-011 Szczecin, tel. 091 435 88 55, fax 091 435 83 16, www.bogacki-opel.com.pl
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Julian Maruszewski

izabela Magiera-JarzeMbek



brą radę „Zachowuj się na drodze tak, jakby 
cię nikt nie widział” i tak staram się jeździć 
– dodaje Krzystek.

Od niedawna na motorze jeździ też woje-
woda Marcin Zydorowicz. To jego pierwszy 
sezon motocyklowy i z niecierpliwością czeka 
na każdy wolny weekend, żeby ruszyć w trasę. 

– Moja rodzina jest bardzo wyrozumiała, 
kiedy gdzieś podróżujemy, ja jadę na moto-
cyklu, a żona z synem samochodem – zdra-
dza "Prestiżowi". – Syn zresztą bez reszty jest 
zafascynowany tą maszyną. Żona, muszę 
przyznać trochę mniej, jej bardziej podobają 
się klasyczne skutery Vespy. Obiecałem jej, że 
postaram się spełnić marzenie o skuterze – 
dodaje z uśmiechem. 

O motocyklu myślał od dawna. Ale dopie-
ro jesienią ubiegłego roku udało mu się wy-
gospodarować trochę czasu na zrobienie pra-
wa jazdy na motocykl. W listopadzie zaczął 

szukać takiego, który będzie bezpieczny, bez-
awaryjny i wygodny. Przez przypadek wpadł 
mu w oko klasyczny chopper Yamaha Virago 
1100, którego wcześniej nie brał pod uwagę. 
Kiedy się do niego przymierzył okazało się, 
że to jest to. Kupił go bez wahania.

– Muszę tu wspomnieć o jeszcze jednej 
rzeczy. Motocykliści na drogach stanowią 
specyficzną wspólnotę: pozdrawiają się, ni-
gdy nie zostawią na drodze w potrzebie kole-
gi-motocyklisty, zawsze można na nich liczyć 
w przypadku kłopotów w trasie. Takiej życz-
liwości, jaką wobec siebie okazują motocy-
kliści, mogą im tylko pozazdrościć kierowcy 
samochodów – dodaje Zydorowicz. 

Po to, aby wygrać

Piotr Dąbrowski, to motocyklista zawo-
dowy, od kilku lat bierze udział w mistrzo-

SŁOWNIK POTOCZNYCH POJĘĆ
Amazonka – kobieta jeżdżąca
motocyklem 
Amorki – amortyzatory 
Armatura – motocykl z dużą ilością błyszczącego 
chromu  
Bandanka – chusta na szyi
motocyklisty, może być na twarzy 
Bandzior – Suzuki GSF Bandit  
Buza – Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa  
Dawca – człowiek z reguły jeżdżący na szlifierce, 
z dużą dozą fantazji, często nieodpowiedzialny  
Dres – kierowca motocykla jeżdżący na nim w dre-
sie, na ogół bez kasku, nie wykazujący się większą 
inteligencją
Dyskoteka – radiowóz  
Dzwon – zderzenie motocykla z innym obiektem  
Gadanie motocykla – odgłos z tłumików  
Gar – cylinder  
Garnek – kask  
Gleba – wywrotka motocyklem 
Palić gumę – szybkie zużycie tylnej opony w wyni-
ku jazdy w miejscu  
Stawać na gumie – jazda na jednym (tylnym) kole 
Hary – Harley Davidson  
Janek – Junak  
Japonia – motocykl produkcji japońskiej  
Katamaran, blacharnia, puszka, konserwa – 
samochód 
Kawa, kawka – Kawasaki 
Kombi – kombinezon motocyklowy 
Koza – motocykl cross lub enduro (terenowy)  
Mina – motocykl, którego stan
techniczny odbiega od idealnego 
Plecaczek – pasażer (najczęściej płci żeńskiej)  
SAM – motocykl własnej konstrukcji (nazwa nada-
wana przez Wydział
Komunikacji)  
Shimmy – niebezpieczne trzepotanie
kół w lewo-prawo występujące
w określonych warunkach (np. duża prędkość, zła 
nawierzchnia)  
Suzi – Suzuki  
Szlifierka – motocykl z silnikiem
wysokoobrotowym, przeważnie
produkcji japońskiej, z dużą
ilością tworzyw sztucznych  
Weteran – motocykl zabytkowy  
Wheelie – jazda na tylnym kole  
Włoszczyzna – motocykl produkcji włoskiej 

REKLAMA

Piotr Krzystek Piotr dąbrowski

Marcin zydorowicz
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stwach Polski, w Pucharze BMW Cup. Na 
torze wyścigowym zamienia się w motoryza-
cyjnego demona. Liczne kontuzje i urazy nie 
zniechęcają go do uczestnictwa w zawodach. 
Jeździ na jednym z najlepszym motocykli na 
świecie ścigaczu BMW S1000 RR .

– Takie zawody to przełamywanie własnych 
barier, sprawdzanie granic swoich możliwości 
i niesamowita adrenalina – opowiada. – Trze-
ba mieć świadomość, że nie zawsze z takich 
pojedynków wychodzi się bez szwanku, ale 
powiedzmy otwarcie, to nie jest zabawa dla 
dzieci. Ścigacze wymagają sporych umiejęt-
ności, maksymalnej koncentracji i odwagi.

Sam na swoim ścigaczu praktycznie nie 
jeździ po mieście. – W ruchu miejskim to 
bardzo niebezpieczna maszyna – dodaje. 
Zresztą jak większość ścigaczy. Gdy chcemy 
poczuć adrenalinę i radość z jazdy takim 
motorem trzeba wybrać się na tor wyścigo-
wy, najbliższy jest w okolicach niemieckiego 
Templina lub nieco dalej w Poznaniu. 

Kobiety na motory

Coraz bardziej aktywnymi i widocznymi 
miłośnikami motocykli są także panie. Wi-
doczne na zlotach, dalekich rajdowych tra-
sach, koncertach. Dziewczyny świetnie się 
bawią i same prowadzą motocykle promując 
niebanalny styl życia. Jedną z entuzjastek 

motocykli jest Małgorzata Serbin.
– Urodziłam się, by ujeżdżać wszelkiej 

maści konie mechaniczne. Spełniłam się jako 
kierowca wyścigowy zdobywając siedem ty-
tułów mistrza i wicemistrza w klasyfikacji 
generalnej Mistrzostw Polski w wyścigach 
samochodowych torowych i górskich – opo-
wiada Małgorzata. – Sukces tym większy, 
gdyż byłam jedyną kobietą w męskim gronie. 

Dlaczego przez lata fascynacji samochodami 
i wyścigami motocykle były ukryte w cieniu? 
W trakcie mojej kariery wyścigowej zwy-
czajnie zabrakło miejsca w sercu dla moto-
cykla. Jednak gdy parę lat temu dosiadłam 
Suzuki Bandit zrozumiałam, że czas jeździć 
na dwóch szybkich kółkach. Aktualnie moją 
najnowszą miłością jest Kawasaki Ninja 
ZX6R – dodaje. 

Jerzy Bogacki
ul. Mieszka I 45, 71-011 Szczecin, tel. 091 435 88 55, fax 091 435 83 16, www.bogacki-opel.com.pl
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Czas na kabriolety!

Niebo nad głową, wiatr we włosach i słońce ogrzewające ramiona. Kto raz spróbował przejażdżki kabrioletem doskonale wie, jaka to przyjemność. 
Do niedawna były uważane za fanaberię, teraz w ciepłe dni opanowują szczecińskie ulice. W tym numerze prezentujemy cztery niepowtarzalne 
kabriolety: Mustang Shelby GT 500, BMW Z4 Roadster, Mini Cooper Cabrio oraz Chevrolet Corvette C6. Zaspokoją najbardziej
wyszukane gusta, pozwolą na bliskie spotkania z naturą i świadczą o statusie właściciela. Tradycyjnie
w roli prestiżowego eksperta wystąpił kierowca wyścigowy Mariusz Podkalicki.

izabela Magiera-JarzeMbek

Mini CooPer Cabrio
Wygląd Mini budzi sympatię, projektanci idealnie połączyli w nim styl retro z nowoczesnością. Znajdziemy tu okrągłe 

reflektory i trapezowaty wlot powietrza do silnika, które nasuwają skojarzenia z legendarnym Mini Morrisem. Największe 
jednak wrażenie zrobił na mnie układ jezdny Mini. Znakomicie zestrojone zawieszenie i duży rozstaw osi powodują, że 
auto świetnie trzyma się drogi. Stabilność podczas pokonywania zakrętów pozwala kontrolować auto nawet przy dużej 
szybkości. Tych, którzy lubią dynamiczną jazdę na pewno ucieszy krótki skok lewarka, który pozwala na bardzo szybką 
i precyzyjną zmianę biegów. Daje nam to namiastkę sportowej jazdy. Jest bezkonkurencyjny wśród małych kabrioletów. 

pojemność: 1598 ccm

moc: 122 km

prędkość: 203 km/h

0-100: 9,1 s.

Motoryzacja
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Motoryzacja

rok: 2007

moc: 435 km

pojemność: 6.2, V8

masa:  1300 kg

0-100: 4.4 s.
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ChevroLet Corvette C6
To prawdziwa jeżdżąca legenda. Siedząc za jej kierownicą nie mamy co do tego 

wątpliwości. Jednak prawdziwa frajda zaczyna się po odpaleniu silnika, ponad 6 
litrowa V-ósemka o mocy 435 KM ma doskonałe przyspieszenie. Potrzebuje za-
ledwie 4.4 sekundy na rozpędzenie się do setki. To auto uwielbia prowokacje. Na-
wet na niewinnym rondzie: wjeżdżasz, dodajesz gazu i czujesz, jak sunie bokiem. 
Równiutko, jakby wiedzione cyrklem. Nie walczy, nie rzuca, nie szarpie. Jednak 
przed taką mocą i przyspieszeniem należy mieć respekt, bowiem kontrolowanie 
Corvetty podczas dynamicznej jazdy przy wyłączonym ESP do łatwych nie nale-
ży. Nietrudno przekroczyć granicę przyczepności. Gdy jednak włączymy system 
ESP auto łagodnieje, może je wtedy prowadzić niemal każdy kierowca.



bMW z4 roadSter
Połączenie świetnej sylwetki i doskonałych właściwości jezdnych. Długa maska, krótki 

tył, napęd na tylne koła, tak wygląda samochód dla koneserów. Może być wzorem w swojej 
klasie, jego stylistyka jest spójna z trendami BMW. Siedząc bardzo nisko za kierownicą 
mamy poczucie bezpieczeństwa. Silnik 3,0 R6 o mocy 204 KM, rozpędza auto do setki 
w 6.6 sekundy, co może nie jest oszałamiającym wynikiem, ale dla miłośników bardzo 
dynamicznej jazdy dostępna jest wersja z silnikiem o mocy 340 KM, która do 100 km/h 
rozpędza się w 4.8 sekundy. Dobrze wyprofilowane siedzenia, idealnie dobrana wielkość 
kierownicy, bardzo ułatwiają prowadzenie zwłaszcza na krętych odcinkach drogi.

pojemność: 2497 ccm

moc: 204 km

prędkość: 242 km/h

0-100: 6,6s.

Motoryzacja



rok: 2007

moc: 515 km

pojemność: 5.4 V8

masa: 1800 kg

0-100: 4.7 s.

Motoryzacja

MuStang SheLby gt 500
Mustang od zawsze był wzorem mocy, wyglądu i stylu. To muscle car w każdym 

calu. Silnik V8 o mocy 515 KM zapewnia nie tylko odpowiednie osiągi, ale i wspaniały 
podkład dźwiękowy dla wycieczki tym samochodem. Przyciąga spojrzenia wszyst-
kich, bez wyjątku. Ma bardzo charakterystyczny wygląd, a dźwięk, który wydobywa-
jący się z rur wydechowych sprawia, że auto jest jedyne w swoim rodzaju. Prowadzi się 
świetnie, perfekcyjnie trzyma drogi. Wyposażony jest w manualną skrzynię biegów, 
która podkreśla jego sportowy charakter.



Grupa Krotoski-Cichy na Pomorzu
Jesteśmy jedną z największych polskich �rm działających w branży motoryzacyjnej. Nasza historia sięga 1986 roku.

   W pierwszych latach po okresie transformacji, spółka rozpoczęła 
dynamiczny rozwój. Efektem była pierwsza autoryzacja marki VW 
dla salonu w Wysogotowie w 1993r oraz autoryzacja marki Skoda dla 
Skodex Krotoski-Cichy w roku 1997. W tym samym czasie powstał 
salon Skody w Lesznie. Od tego momentu sprawy potoczyły się 
błyskawicznie. Cały czas stawialiśmy na szybki rozwój oraz
dywersy�kację aktywności poprzez ciągłe rozszerzanie działalności, 
w latach 1999-2002 otworzyliśmy 3 nowe salony: VW
w Przeźmierowie (1999r), Audi w Przeźmierowie (2001r) oraz
przejęliśmy salon Skody w Głogowie (2002r). Oprócz sprzedaży 
samochodów nowych zajmowaliśmy się sprzedażą aut używanych 
i uszkodzonych oraz recyklingiem. Kolejne lata to kontynuacja 
szybkiego rozwoju naszej �rmy w oparciu o współpracę z silnymi 
partnerami. W 2006 roku sprzedaliśmy salony Skody w Lesznie
i Głogowie. W tym samym czasie doszło do powstania kolejnego 
salonu VW w Pile (2006) oraz do przejęcia salonów Skody: w Poznaniu 
(2006) oraz Grodzisku Wielkopolskim (2007). Dywersy�kacja naszej 
działalności zataczała coraz szerszą skalę. Jednym z jej efektów było 
otwarcie blacharni oraz lakierni w Wysogotowie w 2007 roku. W 
tym samym roku zaczęliśmy posługiwać się nazwą „Grupa Krotoski 
Cichy”. Od czerwca 2010 roku możemy pochwalić się największym 
salonem Skody w Polsce, który zlokalizowany jest przy ulicy 
Głogowskiej/Kowalewickiej w Poznaniu.
   W 2010 roku w ramach Grupy Krotoski-Cichy sprzedaliśmy około 
5.500 samochodów nowych oraz około 3000 samochodów
używanych, uszkodzonych oraz zezłomowanych. Koncentracja na 
jakości obsługi klienta indywidualnego i �otowego oraz na jakości 
pracy, w połączeniu z czytelną strategią komunikacji
marketingowej sprawiają, że w 2011 roku Grupa Krotoski- Cichy 
zaistniała również na rynku północnym naszego Kraju. Od stycznia 
2011, zapewniamy wysoką jakość obsługi klienta w salonach
i serwisach zlokalizowanych w Szczecinie, Koszalinie oraz Słupsku. 
Prowadzenie �rmy w oparciu o nowoczesne metody zarządzania oraz 
odpowiednie systemy motywacyjne pokazuje, że w branży
motoryzacyjnej możemy osiągnąć jeszcze więcej! Szczególnie, że od 
1986 roku stale się uczymy i dzięki temu nadal możemy szybko się 
rozwijać. 
   Dział sprzedaży �otowej Grupa Krotoski-Cichy, dopasowując 
się do potrzeb rynku, wyodrębniła w ramach �rmy struktury 

wyspecjalizowane w obsłudze klienta �otowego. Działając
w kilkunastu punktach dealerskich na terenie Polski zachodniej
i centralnej, posiadając w swojej gamie wszystkie modele 3 marek 
grupy VW oraz przeszkolony personel, mamy wszelkie podstawy 
sądzić, że klienci �otowi są przez nas fachowo i kompleksowo 
obsługiwani. 
W poszczególnych zakresach proponujemy:
Sprzedaż
- sprzedaż nowych samochodów marek Volkswagen i Skoda
w kilku grupach rabatowych
- sprzedaż Audi z rabatami �otowymi oraz w programie VIP
- specjalny program rabatowy dla �rm o dużym potencjale, nie 
posiadających do tej pory samochodów z grupy VW
- indywidualna opieka mobilnych sprzedawców z działu sprzedaży 
�otowej
Serwis
- Programy rabatowe uzależnione od wielkości �oty

- Naprawy blacharsko-lakiernicze we własnych warsztatach
- Umowy serwisowe zawierające indywidualne
uzgodnienia (np. usługa door to door, ekspresowe
przyjęcie do naprawy itp. )
- Samochody zastępcze dla klientów �otowych na czas naprawy
- Indywidualna opieka dedykowanych doradców �otowych
Finansowanie
Najkorzystniejsze warunki �nansowania Państwa �oty

Ubezpieczenia
- 
- Dożywotnia gwarancja mobilności Volkswagena, Skody i Audi
Samochody używane
- Wycena samochodów i ocena techniczna pojazdów
przeznaczonych do odkupu
- Odkup samochodów z obecnie używanej �oty

Krotoski-Cichy
Szczecin ul.Struga 1a,
Koszalin ul.Gnieźnieńska 43a,
Słupsk/Bolesławice ul.Sezamkowa 7

Salon Skody 91/4313400
Salon Skody 94/3422045
Salon Skody 59/8485924

Salon Volkswagena 91/4313146
Salon Volkswagena 94/3468312
Salon Volkswagena 59/8485900



ul. Gdańska 40
(teren Baltony)

70-660 Szczecin
tel. 91 461 35 98

www.delhidecor.pl
e-mail:sklep@delhidecor.pl



Sentymentalna
podróż

Ogromne ponad stu metrowe mieszkanie w przedwojennym bloku to królestwo Ewy
Fundament-Karśnickiej. To miejsce o wartości historycznej nie tylko ze względu
na jej wspomnienia, ale także z powodu przedmiotów w nim zgromadzonych. 
Foto: ADAM FEDOROWICZ

Design

Daria Prochenka

46
 | 

PR
ES

TI
Ż|

 m
aj

 2
01

1



Prestiżowe wnętrze

Design
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chodząc do mieszkania wąskim 
i ciemnym korytarzem nikt nie 
spodziewa się, że zaraz roztoczy 
się przed nim tak przestronne, 
jasne i wygodne wnętrze. Każde 
pomieszczenie ma dwa wyjścia, 
dzięki czemu układ domu jest nie-
zwykle funkcjonalny. Można po 

nim chodzić wkoło. Ogromne pokoje są także 
bardzo ustawne mimo tego, że w każdym z nich 
jest dwoje drzwi i duże okna. Oczywiście drew-
niane, jak na stary budynek przystało.

Zielone skrzydła

Po deskach na podłogach przechadzali się 
zarówno rodzice pani Ewy, jak i poprzedni, 
niemieccy właściciele. Na ogromnych rozsuwa-
nych drzwiach, które mają co najmniej sto lat 
zachowała się jeszcze oryginalna zielona farba. 
Choć po zsunięciu dwóch skrzydeł okazuje się, 
że drewno jest lekko wypaczone, nadal świetnie 
spełniają swoją funkcję. Nie sposób przejść obok 
nich obojętnie. Majestatycznie górują nad gość-
mi i są jedną z większych ozdób mieszkania. To 
prawdziwy skarb tego miejsca.

Dom z historią

W domu czuć klimat i ducha dawnych poko-
leń. Nie ma tu nowoczesnych konstrukcji czy 

W
Design
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modnych mebli. Są natomiast szafki, bibliotecz-
ki i kredensy odziedziczone po wcześniejszych 
mieszkańcach, które pamiętają przedwojenne 
czasy. Większość z nich przetrwała kilkadziesiąt 
lat bez konserwacji, ale nie widać na nich znisz-
czeń. Nowe, zielone obicie ma tylko szezlong 
w jadalni, nowy jest także klosz w jednej z lam-
pek. Wartość historyczną mają także niektóre 
rysunki i zastawa porcelanowa zostawiona przez 
dawnych właścicieli. Ważnymi domownikami są 
także figurki kotów, obrazy ozdabiające wszystkie 
ściany, a także porcelanowe filiżanki. To zdoby-
cze i skarby które pani Ewa przywozi z różnych 
zakątków Europy i Polski. O prawie każdym 
z nich może snuć długą opowieść. 

Kameralna iluminacja

Oświetlenie to odrębna historia tego wnętrza. 
W każdym z pomieszczeń można zauważyć kil-
ka stojących lampek, obowiązkowo kołyszą się 
także wiszące. Ich światło ociepla mieszkanie 
w pochmurne wieczory, są także piękną dekora-
cją w słoneczne dni. Imponująco prezentuje się 
witrażowy żyrandol w jadalni, zawieszony tuż 
nad eleganckim stołem. Jego przyjemny blask 
powoduje, że jest to najintymniejsze pomiesz-
czenie. Siadając przy drewnianym stole w oto-
czeniu rodzinnych zdjęć i portretów przodków 
łatwo popaść w melancholijny nastrój. 

Jeśli chcesz zobaczyć panoramiczne zdję-
cia preStiżowego wnętrza wejdź na

www.magazynpreStiz.com.pl
Jest to panorama autorstwa szczecińskiej   firmy  PANO-
MAL,  która wykonuje również  atrakcyjne wycieczki wir-
tualne na strony WWW oraz  niskonakładowe nadruki 
na CD/DVD oraz CD Biznes-card.
www.nadrukcd-dvd.pl 

Design
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Villa Ho� Wellness & Spa

 Restauracja * Lobby Bar * Vouchery podarunkowe * Konferencje

Villa Ho� Wellness & Spa
Trzęsacz, ul. Słoneczna 3, www.villaho�.pl, tel. +48 91 387 55 00, info@villaho�.pl

Wiosna w Spa nad morzem
pełna niespodzianek

 
Pakiet Rodzinny – dzieci do 7 lat gratis

(codzienne animacje)
 Wiosenny Relaks Spa

3 dni już od 395 zł/osobę
 Konferencje  i szkolenia

 rabaty do -40%
 

Villa Ho� przy kli�e w Trzęsaczu



Design

Dom z basenem
Komfort  posiadania własnej pływalni – to marzenie wielu z nas. Basen na pewno nie jest elementem
niezbędnym… Ale jeśli możemy go mieć, to dlaczego nie?

weRonika Bulicz

ystarczy odpowiednio się 
przygotować i sprawdzić 
możliwości, ponieważ wiel-
kość działki i cechy gruntu 
są kluczowe przy projekto-
waniu basenu i do dzieła! 
Gdy zbliża się lato niemal 
wszyscy marzymy, by od-

począć nad wodą i zrelaksować się pływając. 
Dlatego też dla tak wielu z nas basen w domu 
lub ogrodzie to spełnienie marzeń. Co zro-
bić, by się spełniły?

Budujemy basen 

Jeśli chcemy stać się szczęśliwymi posiada-
czami domu z basenem, pierwszym krokiem, 
jaki poczynimy musi być wybór odpowied-
niej działki. Oczywiście bywa i tak, że nie za-
stanawiamy się nad prywatną pływalnią na 
samym początku i powstaje ona nawet lata 
po tym, jak dom już stoi. Takie przypadki są 
jednak kwestią szczęścia – może się bowiem 
okazać, że mimo iż w ogrodzie mamy miej-
sce z pozoru idealne do wykorzystania na 
przydomowy basen, nie ma tam warunków, 
by go stworzyć.

Co może stanąć nam na przeszkodzie? Np. 
wody gruntowe. Jeśli znajdują się stosunko-
wo wysoko, grunt pod niecką basenu może 
się osuwać i powodować jego uszkodzenie. 
Nie ma jednak sytuacji bez wyjścia – ba-
sen można umieścić w ziemi nieco płyciej, 

a w zamian za to wyżej zrobić nasyp w który 
niecka zostanie wpuszczona. 

– Planując budowę domu, razem z mężem 
wiedzieliśmy już, że będziemy chcieli mieć 
basen – opowiada Izabela Iwanicka-Moltu, 
mieszkająca w Podjuchach. – Szczególnie 
zależało na tym mojemu mężowi, który jest 
Norwegiem i dopiero tu, w Polsce mógł zre-
alizować marzenie posiadania przydomowe-
go basenu – dodaje.

Od samego początku wiedzieli, że szukają 
działki odpowiednio dużej, by pomieściła wy-

godny dom, a obok niego również basen, oraz 
by była odpowiednio nasłoneczniona. Utrzy-
manie basenu w zacienionym miejscu będzie 
kosztowne – woda szybciej się w nim chłodzi.

Wygodny basen powinien mieć długość 
6-10 metrów, szerokość ok. 3-5, oraz głębo-

kość ok. 1,5 metra. W Polsce z basenu pod 
gołym niebem skorzystamy w okresie letnim 
– maksymalnie od maja do września. Mo-
żemy oczywiście wybudować basen w pełni 
kryty, połączony z domem. To jednak kwe-
stia większych kosztów – nie tylko budowy, 
ale też całorocznej eksploatacji kompleksu.

Podsumowując – budując basen przy 
domu, niezależnie od tego, czy w pomiesz-
czeniu, czy pod gołym niebem, najbardziej 
roztropnie jest zaplanować to jeszcze przed 
wyborem działki. Basen powinien być odpo-
wiednio duży, żeby dobrze się w nim wypo-
czywało, ale też można było przepłynąć kilka 
metrów. 

– Zbudowaliśmy basen, bo uwielbiamy 
pływać, sama pływałam całe życie, również 
w klubach sportowych – opowiada szczeci-
nianka, pani Krystyna. – Basen ma 10 me-
trów długości, to niewiele, ale jak się zrobi 
100 długości, to już kilometr – śmieje się 
pani Krystyna. 

Specjalne traktowanie

Wybudowanie basenu i napełnienie go 
wodą to nie wszystko. Niestety, nie ma moż-
liwości, by od tej pory po prostu siedzieć nad 
basenem, opalać się i patrzeć, jakie mamy 
cudo. Basen wymaga regularnej konserwacji 
i opieki. Trzeba dbać o oczyszczanie wody, 
o dobre urządzenia filtrujące, utrzymujące 
temperaturę termostaty, o tabletki z chlorem 

W
ILE TO KOSZTUJE?

Miesięczny koszt utrzymania basenu
zewnętrznego – od 250 do 500 zł 
Średni roczny koszt utrzymania basenu
zewnętrznego – ok. 1000-2000 zł

Koszt budowy basenu zależy ściśle od jego
wielkości i tego, co postanowimy
zamontować. 

Nieduży basen z podstawowym
wyposażeniem – ok. 40 tys. zł.
Większy z ogrzewaniem wody - ok. 200 tys. zł.
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uzdatniające wodę. Ważne też, by nie dopu-
ścić do nadmiernego gromadzenia się osadu 
na dnie. Istnieją specjalne odkurzacze, które 
zbierają osad z dna, jednak nie mają najlep-
szej opinii, ponieważ ich możliwości wbrew 
zapewnieniom producentów, są ograniczo-
ne. Dlatego często najlepiej po prostu zatrud-
nić profesjonalną firmę, która kompleksowo 
zaopiekuje się basenem. Zazwyczaj bez pro-
blemu konserwacją zajmą się ci sami ludzie, 
którzy nasz basen zbudowali. 

Również rośliny, które posadzimy wo-
kół odkrytego basenu, są nie bez znaczenia. 
Najlepiej unikać krzewów i drzew liściastych 
– opadające liście będą utrapieniem. Byliny 
i iglaki będą najlepsze – rośliny zimozielone 
są dodatkowo zwarte i nie przepuszczają spoj-
rzeń wścibskich przechodniów i sąsiadów. 

W dobrej formie

Prywatna pływalnia pozwoli nam utrzy-
mać dobrą formę – dlatego ważne, byśmy 
nadali jej dobrą formę. Najlepiej sprawdzają 
się niecki w regularnych kształtach – prosto-
kątne, owalne, ósemki lub wielokąty forem-
ne. Nieregularne kształty to trudności: naj-
pierw w wykonaniu, później w utrzymaniu 
basenu (trudniej dobrać do nich nakładkę 
osłaniającą wodę), a to podnosi koszty budo-
wy i eksploatacji basenu.

– Nasz basen to prostokąt o wymiarach 
6/3/1,5 metra, nieduży, ale funkcjonalny – 
mówi pani Iza. Wybrała więc klasyczny ba-
sen o optymalnej wielkości. Taki basen jest 
dość łatwy w utrzymaniu i, w gruncie rzeczy 
niedrogi – roczna eksploatacja to ok. 1000 zł.

Ważne też, z jakiego materiału wykonana 
zostanie niecka. Kiedyś głównym dostępnym 
materiałem był beton. W tej chwili można 
skorzystać z wielu możliwości. Najczęściej wy-
korzystuje się betonową wylewkę lub bloczki 
fundamentowe (jak u pani Izy). Gdy już nada 
się kształt niecce, trzeba ją wypełnić. Najpo-
pularniejszym i stosowanym również u na-
szych bohaterów materiałem jest zgrzewana 
folia PVC. To bardzo praktyczne rozwiązanie 
wyparło kafle, które w naszym klimacie, przy 
mroźnych zimach, nie sprawdzają się. Za to 
gruba warstwa wykładziny dostosowuje się 

do kształtu niecki i jest naprawdę trwała. 
Ciekawym i bardzo funkcjonalnym roz-

wiązaniem są nowoczesne ruchome dna. 
Obecnie firmy proponują klientom właśnie 
taką technologię. Dno basenu może mieć 
regulowaną wysokość – specjalny mecha-
nizm pozwala sterować platformą, dzięki 
której w basenie raz mogą pływać dorośli, 
a po chwili, w płytkiej wodzie, mogą pluskać 
się maluchy. Takie rozwiązania stosuje się 
w pływalniach publicznych, w aquaparkach, 
w basenach hotelowych. Jednak nic nie stoi 
na przeszkodzie, by zastosować je także w ba-
senach domowych. Nie jest to metoda, którą 
można zastosować w ogrodzie.

– Co najwyżej na tarasie – wyjaśnia Anna 
Kaczmarek z firmy „Variopool Polska”. – Pro-
ponowane przez nas ruchome dna to inno-
wacyjne systemy, które mogą być naprawdę 
oryginalnie wykorzystane: w jednej chwili 
nasz salon może stać się pływalnią i odwrot-
nie – zapewnia. 

Niezależnie od zastosowanej technologii, 
od tego, czy mamy basen w domu czy w ogro-
dzie najważniejsze to korzystać z tego, co nam 
daje i dobrze się bawić. 

– Prywatną pływalnią cieszymy się od 
kwietnia do września – opowiada pani 
Krystyna. – Mamy zamontowane drążki 
do ćwiczeń w wodzie, możemy też włą-
czyć przeciwprądy, dodatkowy mechanizm, 
dzięki któremu trzeba stawiać opór wodzie, 

to naprawdę fajna zabawa i dużo ruchu dla 
zdrowia. Ponadto taki basen to urozmaicenie 
każdej imprezy, zawsze ktoś może w nim wy-
lądować – dodaje ze śmiechem.

REKLAMA

CO MUSIMY MIEĆ?

• filtr - w zależności od wielkości basenu 
• drabinka lub schody 
• odkurzacz dna 
• środki do uzdatniania wody 
tester do badania wody (przyrząd służący do
badania pH wody oraz zawartości w wodzie
używanych środków - chloru, bromu lub tlenu)

CO MOŻEMY MIEĆ? 

• podgrzewanie wody
• przykrycie basenu 
• zadaszenie basenu
• automatyka pomiarowo dozująca 
• żaluzje basenowe - jako przykrycie 
• solary wykorzystujące energię słoneczną do 
ogrzewania wody
• elektroniczny tester do wody 
• oświetlenie podwodne 
• przeciwprądy (służą do wytwarzania silnego
strumienia wody, w którym można płynąć w 
miejscu) 
• urządzenia do masażu wodnego i powietrznego 
• nagłośnienie podwodne 
• fontanny i natryski
• dodatkowe wyposażenie - np. pływający leżak 
• trampoliny i deski do skoków 
• zjeżdżalnie 
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obiety, które przyjeżdżają zobaczyć to miej-
sce, porównują wrażenia do słynnej sceny 
z filmu „Nigdy w życiu”, w którym bohaterki 
stojąc na skarpie zachwycają się widokiem 
na rzekę“ – o Słonecznej Przystani powie-
dział nam Łukasz Szykuć, prezes firmy TLS 
Developer, realizującej tę inwestycję. 

Osiedle, to jednak nie tylko piękna panorama. To co istot-
ne często nie jest zauważalne od razu. Teren został uzbrojony 
w wodę, prąd, gaz, kanalizację sanitarną i deszczową. W tej 
chwili drogi są już utwardzone, we właściwym czasie zostanie 
położona betonowa kostka brukowa. Pełna infrastruktura bę-
dzie zawierała także oświetlenie uliczne, plac zabaw i zieleń 
– w częściach wspólnych projektowaną przez znaną szczeciń-
ską firmę ogrodniczą. 
Słoneczna Przystań to 
osiedle zamknięte i do-
zorowane przez stróża. 
Bezpieczne.

Mieszkańcy osie-
dla cenią sobie wolny 
czas i chcą go spędzać 
w przyjemny sposób. Do 
centrum miasta doje-
dziemy stąd w 12 minut, 
bez korków i utrudnień. 
Podczas weekendu moż-
na natomiast wybrać się 
na wycieczkę rowerową do pobliskiego Siadła Dolnego, któ-
re jako jedna z nielicznych wsi w okolicy zachowało dawny 
układ ulic i dzięki czemu jest bardzo malownicze. W Siadle 
Dolnym można również zacumować żaglówką albo jachtem. 
Pobliskie polne drogi zachęcają natomiast amatorów jazdy 
quadami. Z nieoficjalnych informacji wynika, że niedługo po-
wstanie tu ścieżka rowerowa.

Ale malowniczość i dopracowana infrastruktura nie są je-
dynymi walorami Słonecznej Przystani. Całe osiedle jest owo-
cem pracy jednego biura projektowego – Studio AG. Dzięki 
temu architektura nie jest chaotyczna i można opisać ją jako 
oswojoną nowoczesność. Istnieje możliwość zakupu domu 
typowego albo zamówienia projektu indywidualnego. – My-
ślę, że wyróżnia to pozytywnie Słoneczną Przystań na tle in-

nych dzielnic i osiedli w Szczecinie i okolicach – mówi Szykuć. 
Wyróżnikiem są tu zarówno brak chaosu przy nie całkiem po-
wtarzalnej architekturze, jak i praktyka budowania domów in-
dywidualnych. Inni deweloperzy wybierają monotonną i po-
wtarzalną architekturę, a budując się indywidualnie trafiamy 
często na osiedla pełne domów katalogowych, podobnych 
do tych w całej Polsce, zbudowane na niewielkich działkach. – 
Działki w Słonecznej Przystani są dość duże, mają od ok. 800 
do 1100 m kw., a to wystarczy, aby powstały na nich nawet 
całkiem duże domy – zapewnia Szykuć. 

Klienci TLS Developer, poza tym, że mogą liczyć na indywi-
dualne rozwiązania projektowe, mają też możliwość aranżacji 
i zmian już w trakcie budowy. Wyróżnikiem oferty firmy jest 
kompleksowość usług. – Klient wychodzi od nas obsłużony 

od początku do końca 
– mówi Łukasz Szykuć. 
– Efektem naszej pracy 
jest dom, przystosowa-
ny do indywidualnych 
potrzeb: zajmujemy 
się przygotowaniem 
koncepcji, projektu 
budowlanego, zdoby-
wamy pozwolenie na 
budowę i budujemy 
z możliwością pełnej 
aranżacji wnętrza. Cały 
proces może zamknąć 

się w okresie jednego roku. Z własnego doświadczenia wiem, 
że ta kompleksowość to duże ułatwienie, klient nie musi się 
martwić o koordynację, bo nie zleca zadania kilku różnym 
firmom, ale jednej, za którą stoi jednocześnie doświadcze-
nie uznanego biura projektowego i dewelopera. – Jeśli zaś 
chodzi o wykończenie wnętrza, to w tej chwili z sukcesem 
wykonujemy tę usługę w jednej z najbardziej prestiżowych 
lokalizacji w Warszawie. Stworzyliśmy także usługę dla klienta 
posiadającego już swoją działkę: zaprojektujemy i zbuduje-
my dla niego dom, żeby mógł poczuć komfort budowy jaki 
czują mieszkańcy Słonecznej Przystani – dodaje Szykuć.

Nadodrzańskie osiedle położone jest w strefie „Natura 
2000”, co gwarantuje spokój i brak możliwości pojawienia się 
w okolicy uciążliwego sąsiedztwa. 

Słoneczna Przystań to nowopowstające osiedle
w podszczecińskim Siadle Dolnym. Ze wzniesienia, 

na którym realizowana jest ta inwestycja, roztacza się 
malowniczy widok na Dolinę Odry. 

"K

Słoneczna przystań
– domy z widokiem

na Dolinę Odry

tlS deVeloper, Szykuć Sp.J.
ul. panieńSka 17, 70-535 Szczecin

tel. +48 91 441 81 71   tel. +48 601 561 777

Promocja
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la dwudziestolatków 
internet to środowi-
sko naturalne i oczy-
wiste, normalna co-
dzienność, odruch 
bezwarunkowy, pod-
czas gdy dla starszych 
generacji życie w sieci 

jest symbolem samotności, alie-
nacji i sztucznych relacji społecz-
nych.  Mark Zuckerberg, twórca 
portalu "Facebook" utrzymuje 
jednak, że jego „misją jest uczy-
nienie świata bardziej otwartym 
i komunikatywnym”, mimo ceny, 
jaką przyjdzie nam za to zapłacić 
- utratą prywatności. Tymcza-
sem "Facebook" przekroczył już 
ponad 600 mln uczestników! Lu-
dzie z całego świata mają tu tzw. 
„profil”, a w nim zdjęcia, myśli, 
troski, pasje, dane osobowe, in-
formacje o stanie matrymonial-
nym, dzieciach, planach, marze-
niach, poglądach politycznych, 
pracy, wykształceniu itd. Po pro-
stu zwyczajne życie w nowych 
warunkach. 

 Bo jest wesoło

Psychologowie straszą, że 
internet zabije w młodych po-

koleniach łatwość wyrażania 
uczuć, umiejętność utrzymy-
wanie relacji, tolerancję, a także 
kreatywność. Ale zobaczcie, co 
ma do powiedzenia ktoś, kto na 
FB zagląda każdego dnia, jak do 
dobrego kumpla, z którym chce 
się przywitać, uśmiechnąć i po 
prostu pogadać. – Facebook to 
prawdziwa ja, ale tylko w tej czę-
ści, jaką noszę publicznie – mówi 
35-letnia Agnieszka. Mój profil 
to bardziej kronika towarzyska 
i kółko wzajemnej adoracji na 
luzie. Świetny sposób na pielę-
gnowanie znajomości, szczegól-
nie tych spoza Szczecina. Nie je-
stem specjalnie wylewna, dlatego 
tak w „realu”, jak i na „fejsie” nie 
pokazuję intymnych emocji. Nie 
wypłakuję łez na forum i nie de-
monstruję poważnych spraw – 
zapewnia. 
Umieszczanie „statusów” na 

profilach, czyli informacji trak-
tujących o wszystkim, od pogody 
po emocje, jest niemal celebracją 
tego, co się w naszym życiu dzie-
je. Za pomocą zmiany „statusu” 
wielu rozstało się nawet z partne-
rem. Portal "DateTheUk" ustalił, 
że 5% osób rzuciło kogoś pisząc 
e-maila, 6% przez portal "Twit-

ter", a 13% zerwało zmieniając 
status na "Facebooku" i nie mó-
wiąc o tym partnerowi...
Ale FB to także kopalnia wiedzy 

o nas samych, źródło informacji 
dla przyszłych pokoleń. To część 
naszego życiorysu zawieszona 
w cyberprzestrzeni, kawał histo-
rii zamknięty w publikowanych 
zdjęciach, kalendarium wyda-
rzeń, prawdziwie osobisty pa-
miętnik, jeśli tylko "Facebook" 
przetrwa kolejne dekady. A co 
stanie się profilem, kiedy umrze 
jego właściciel? Przecież FB nie 
wie kogo spotkał koniec. Dlate-
go będzie on śladem, być może 
pomnikiem wiecznie żywym po 
jego byłym użytkowniku, być 
może, bo mówi się, że losy konta 
na "Facebook’u" będą regulowa-
ne nawet na kartach testamen-
tów. 

Bo mogę być kim chcę

Na "Facebook’u" narcyz czuje 
się jak rybka w wodzie. Ma pole 
do popisu i kreacji własnej oso-
by wbrew kompleksom, a nawet 
prawdzie. Ma potężną widow-
nię, korzysta z niego już 600 mln 
ludzi, firm, instytucji na świecie, 

którzy przez 70% (!) czasu spę-
dzonego na "Facebooku" prze-
glądają profile znajomych i nie 
tylko. Być może lepszym słowem 
byłoby „podglądają” bo są anoni-
mowi, a w niektórych przypad-
kach nawet „szpiegują”. A ludzie 
dzielą się na tych, którzy udo-
stępniają swój profil wszystkim 
użytkownikom, akceptują za-
proszenia do grona znajomych, 
nawet od obcych osób i takich, 
którzy ograniczają swoją pry-
watność do maksimum, czyli 
grona prawdziwych znajomych. 
– Irytuje mnie „fejsbukowa” 
wiwisekcja i sztuczność. Znam 
wielu ludzi, którzy na FB są zu-
pełnie inni niż w życiu – śmieje 
się Agnieszka. – Znam też osoby, 
dla których związek nie istnieje, 
jeśli nie jest zademonstrowany 
na FB oraz pracodawców, którzy 
szpiegują wpisy swoich pracow-
ników, albo blokują dostęp do 
kont społecznościowych w całej 
firmie – dodaje. Tu przestroga 
dla tych, którzy korzystają na 
FB z geolokalizacji. Korzystając 
z tej funkcji zdradzasz swoje 
położenie, a wtedy chorobowe, 
na które próbowałeś nabrać sze-
fa, zdemaskuje informacja na 

Styl życia

Pragniemy żyć w grupie. Ot, naturalnie ludzka przypadłość, która ostatnio 
przybiera tylko nowe formy - portali społecznościowych lub gier on-line. 
„Lubisz to” czy nie, ale to dziś w internecie pulsuje życie. Wirtualny
świat pełen jest zalet i zagrożeń. Uzależnia. Bo wydaje się być,
a może już jest prawdziwy... W końcu, jak mawiał Arystoteles,
jesteśmy zwierzętami społecznymi, a jak mówią nam
współcześni, jesteśmy dziećmi Facebook’a. 

D

Umiesz
żyć bez

SIECI?
joanna skRzyniaRz
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„profilu” o treści: „Użytkownik 
Janek Kowalski był w miejscu: 
Majorka”.

Bo mam 500 znajomych

Na "Facebooku" rywalizuje się 
o znajomych, im więcej tym 
lepiej. Liczy się ilość, a ilość 
przekłada się na popularność. 
Człowiek jest w stanie zadbać 
maksymalnie o pięciu najbliż-
szych przyjaciół i utrzymać 
regularny kontakt z kolejną 
dwudziestką. 50 osób to już 
graniczna sieć relacji w danym 
czasie. Ludzie zapraszają do 
grona znajomych osoby obce, 
co jest niebezpieczne. Przecież 
ludzie z grona naszych przyja-
ciół mają dostęp do wszystkich 
informacji, jakie zostawiamy po 
sobie. Użytkownicy FB chętnie 
przystępują też do „grup” i fan-
page’y, z którym się identyfiku-
ją. Mogą utożsamiać się z tymi, 
co „Nie cierpią poniedziałków”, 
„Skarpet w sandałach”, „Urodzili 
się w latach 80-tych”, lub dobrze 
wiedzą, że nie jest „To oczywiste, 
że Szczecin leży nad morzem” 
oraz gotowych „Rzucić wszyst-
ko i pójść się całować”, po wiel-
bicieli wódek, luksusowych do-
mów mody, artystów, czy partii 
politycznych. A jeśli twoja fir-
ma/marka/strona jest nie dość 
popularna, możesz kupić sobie 

fanów na Allegro. Jeden fan 
kosztuje 20 groszy...

 Bo mam kilka żyć

Możesz podrasować swój wize-
runek na FB, możesz zostać du-
szą „wirtualnego” towarzystwa, 
ale dopiero marzenia o byciu 
superbohaterem ziścisz, jak czło-
nek społeczności internetowych 
graczy. Wieczorami wcielisz się 
w rolę międzygalaktycznego im-
peratora, a w pracy po kryjomu 
staniesz się pogromcą wampi-
rów. Świat gier komputerowych 
wciąga i uzależnia. Jego ofiarą 
są głównie mężczyźni, a nałóg 
prowadzi do rozpadu ich życia 
osobistego. Problem pojawia się, 
kiedy stają się ofiarą rytuału: gra-
nie przed śniadaniem, po pracy 
i w nocy. – W pogoni za sukce-
sem współcześni mężczyźni są 
zmęczeni i sfrustrowani. Jedyne 
na co mają ochotę i siłę, to bierna 
rozrywka, czyli telewizor i gry. 
Zaniedbują relacje z najbliższy-
mi, ale przede wszystkim tracą 
kontakt z samym sobą – mówi 
psycholog Anna Syposz. – Wir-
tulany świat jest szczególnie 
atrakcyjny dla mężczyzn, którzy 
nie radzą sobie w życiu i nie na-
leżą do przystojniaków – dodaje. 
W grach online powodzenie mi-

sji zależy od współdziałania kilku 
graczy, czyli naszych chłopaków 

Styl życia

Objawy u ludzi uzależnionych od Internetu:

1. Nadmierne spędzanie czasu przed komputerem 
powyżej 50% czasu wolnego.
2. Podczas używania Internetu osoba całkowicie 
poświęca się tej czynności.
3. Odkłada obowiązki na później, aby mieć
jak najwięcej czasu na przeglądanie sieci.
4. Nigdy nie ma dość, zawsze znajdzie pretekst, 
aby zasiąść do komputera.
5. Wymuszone odejście od komputera wpływa 
negatywnie na samopoczucie uzależnionego.
7. W zaawansowanych przypadkach izolacja od 
komputera może wywoływać agresję, płacz lub 
inne skrajne emocje.
8. Zdarzają się, że uzależniony zaspokaja
podstawowe potrzeby tj. jedzenie, spanie,
picie przed komputerem.
9. Nagminne przesiadywanie przed monitorem
do późnych godzin.
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Portal "dateTheUk"
ustalił, że 5% osób 
rzuciło kogoś pisząc 
e-maila, 6% przez portal 
"Twitter", a 13% zerwało 
zmieniając status na
"Facebooku" i nie mó-
wiąc o tym partnerowi...



i mężów. Gry wymagają syste-
matyki i wirtualnej kondycji, 
a czasem nawet punktualności. 
Mąż Wiktorii był uzależniony od 
"Ogame". W dniu ślubu jej siostry 
musiał stanąć w obronie swojego 
kosmicznego imperium. – Ślub 
na 16:00, a na zegarku 15.55. 
Marek nerwowo gapi się w ekran 
i krzyczy „Jeszcze chwilka!”. 
Trzasnęłam drzwiami i wyszłam. 

Mąż dotarł dopiero na wesele. 
Był cały roztrzęsiony, bo właśnie 
stracił swoje międzygalaktyczne 
kolonie – wspomina Wiktoria. 
Jej złość sięgnęła zenitu i zasto-
sowała ostre cięcie, zlikwidowała 
modem. Marek, który jest dyrek-
torem handlowym, zareagował 
jak na odwyku alkoholowym. 
Raz się awanturował, groził, że 
odejdzie, chwilę potem błagał na 

kolanach o litość, bo współgra-
cze zmiotą go z powierzchni... 
kosmosu. – Po 10 miesiącach 
odniosłam sukces – mówi Wik-
toria. Bardzo możliwe, że Marek 
jest polskim hikikomori. Tak 
nazywa ludzi skrajnie uzależ-
nionych od gier komputerowych 
i internetu. – Syndrom polega 
na całkowitej alienacji gracza. 
Niektórzy hikikomori cierpią na 
depresję, bezsenność czy schizo-
frenię – wyjaśnia Anna Syposz. 
Mężczyźni twierdzą jednak, że 

gry to nic złego. – Kobiety mają 
swoje seriale. Czy ktoś z tego 
powodu szantażuje je odej-
ściem? – kwitują. Gracze mówią 
jednym głosem - gry online to 
hobby, pasja, sport! Pobudzają 
wyobraźnię, dostarczają emocji, 
przenoszą w inną rzeczywistość. 
Twierdzą, że z facetami, którzy 
nie grają, jest po prostu coś nie 
tak. – Nie wiedzą, co tracą. Są 
ubożsi o niesamowite dozna-
nia – twierdzi dumny ze swojej 
pasji Łukasz. Mieszka od trzech 
lat w Brukseli, do której mama 
wysyła mu paczki z gazetami 
o grach komputerowych. – Czy-

ta od deski do deski – komentuje 
Asia, jego dziewczyna. Łukasz 
chce być podziwiany podczas 
gry, jak gladiator podczas wal-
ki. – Uwielbia, kiedy siedzę obok 
niego. Woła mnie co pół godzi-
ny, żebym zobaczyła jak ładnie 
kogoś zabił. Żadna przyjemność 
oglądać walczących na ringu 
kosmitów... Ale sprawia mu to 
przyjemność, dlatego czasem 
popatrzę chwilę, pochwalę, a po-
tem wracam do swoich spraw – 
wyznaje Asia.
W trakcie pisania artykułu, pięć 

razy kliknęłam na swój profil na 
FB. Spędziłam tam kilka sekund, 
nie spodziewałam się żadnej wia-
domości, to był odruch bezwa-
runkowy, tak jak spoglądanie na 
zegarek. Na szczęście nie zaanga-
żowałam się w żadną grę on-line, 
na razie... Czas kończyć, bo FB 
poinformowało mnie o świet-
nym koncercie. Zaproszenie leży 
w ikonce wraz zaproszeniem na 
„Manifestację na rzecz legaliza-
cji konopii” organizowanej przez 
Janusza Palikota, a o 18-tych 
urodzinach Krzysztofa Ibisza już 
nie wspominając...  

Styl życia

REKLAMA





wiat się zmienia, 
a z nim dziecięce 
marzenia. Dla każ-
dego ośmiolatka 
ten dzień stanowi 
nie lada wyzwanie, 
bo przygotowuje się 
do niego przez cały 

rok. Sama Pierwsza Komunia 
Święta to uroczystość katolic-
ka podczas której dzieci, po raz 
pierwszy przyjmują sakrament 
Eucharystii pod postacią Hostii. 
Dzieci ubierają się w specjalne 
stroje - dziewczynki w białe su-
kienki, chłopcy w garnitury lub 
w alby komunijne. Nieodłącz-
nym elementem tej tradycji są 
prezenty jakie dzieci otrzymują 
od dorosłych. I tu zaczyna się 
zabawa, bo dzień który ma być 
dla ośmiolatka duchowym prze-

życiem, zamienia się w licytacje 
kto dostał więcej i za ile.
Za ten stan rzeczy odpowiadają 

dorośli, którzy sami nakręcają 
komunijna atmosferę. To tro-
chę przypomina przygotowania 
do ślubu, bo samo wybranie 
komunijnej sukienki okazuje 
się rzeczą niełatwą i… nietanią. 
Wracając jednak to tematu pre-
zentów, zrobiliśmy mały rekone-
sans po sklepach, zajrzeliśmy na 
fora, gdzie rodzice udzielają rad 
m.in. w temacie prezentów. Na-
wet portal „Facebook” posiada 
oficjalną stronę poświęconą wy-
łącznie Pierwszej Komunii.

W czym do komunii?

Zaczynamy od stroju. Gar-
nitur dla chłopca to wydatek 

rzędu 200 – 400 zł. Biała su-
kienka dla dziewczynki z rę-
kawiczkami, torebką i butami 
w tym samym kolorze - w tym 
przypadku można przekroczyć 
nawet sumę tysiąca złotych. Su-
kienkę i dodatki taniej można 
kupić tylko na aukcji interne-
towej lub w komisie. Niektórzy 
rodzice, nadal też korzystają 
z usług krawca i szyją sukienki 
na zamówienie. W przypadku 
dziewczynek trzeba się liczyć 
również z wizytą u fryzjera i ko-
lejnymi pieniędzmi. Cena za tę 
usługę zależy od salonu, więc 
równie dobrze można zapłacić 
za fryzurę dziecka 40 jak i 100 
złotych.

Dom czy restauracja?

Uroczystość komunijna zazwy-
czaj odbywa się w rodzinnym 
gronie, w domu. Tak jeszcze 
jest w większości przypadków, 
ale coraz częściej ma to także 
miejsce w wynajętych salach 
bankietowych  czy restauracjach. 
Ceny za rezerwację oczywiście 
zależą od samego miejsca. Tak-
że dodatkowe pieniądze trzeba 
mieć na fotografa. Teraz nie wy-
starczy grupowe zdjęcie przed 
kościołem, lub skromna sesja 
w fotograficznym studio. Rodzi-
ce decydują się na profesjonalne 
sesje, a nawet na nakręcenie in-

dywidualnego filmu przez zawo-
dowego operatora.

Najważniejsza
część – prezenty

Najbardziej popularne są sklepy 
z komputerami. Elektronika i bi-
żuteria. Modne są laptopy ale te 
nieschodzące poniżej kilku tysię-
cy złotych, telefony najnowszej 
generacji, ze smartfonami na cze-
le, konsole do gier i najbardziej 
nowoczesne odtwarzacze mp3. 
Jeśli chodzi o biżuterię, to złoty 
łańcuszek z medalikiem przestał 
być symbolem, oczywiście nadal 
jest wręczany jako prezent, ale 
czasami zamieniany jest na kom-
plet biżuterii np... z kryształkami 
Swarovskiego. Rowery – tak ale 
najlepiej górskie, nowoczesne 
albo popularne wśród chłopców 
BMX'y. Najnowsze pomysły na 
prezenty? Quady, elektryczne 
hulajnogi i skutery. To są już wy-
datki rzędu kilku, a nawet kilku-
nastu tysięcy złotych.
Nie każdego dorosłego stać na 

to, by kupić dziecku na komunię 
tak drogie prezenty. To jest oczy-
wiste. Ale nie należy dziwić się 
dzieciom, którym jest przykro, 
kiedy nie dostaną tego, o czym 
marzyły. Dlatego tylko od doro-
słych zależy jak przygotują swoje 
pociechy na ten bardzo ważny 
dla nich dzień. 

Styl życia

Zegarki, złote łańcuszki, a nawet rowery, czyli klasyczne prezenty na 
pierwszą komunię odeszły do przeszłości. Teraz liczy się dobry
sprzęt komputerowy, konsole do gier, odtwarzacze mp3, telefony
najnowszej generacji, a jeśli już rower to najlepiej BMX.

Ś

Komunia
w stylu

GLAMOUR
aneta Dolega
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DENTAL IMPLANT AESTHETIC CLINIC
ul. Panieńska 18, 70-535 Szczecin

Tel. 91 488 82 50, Fax 91 488 82 51
dental@froe.pl

www.froe.pl

DR N. MED. MAREK FROELICH

- Stomatologia estetyczna

- Protetyka

- Periodontologia

- Ortodoncja (System INSIGNIA,

  Nakładki Clear Aligner)

- Leczenie chrapania i bezdechu

  sennego

DR N. MED. VOLKER VON ZITZEWITZ

- IMPLANTOLOGIA

- Chirurgia szczekowa,

  rekonstrukcja kosci

- Chirurgia plastyczna i estetyczna

   twarzy: powieki, nos, lifting, botox

- Diagnostyka stawów

  skroniowo - zuchwowych



rzy pary ze Szcze-
cina opowiedziały 
nam o swoich cere-
moniach ślubnych, 
które trudno upchać 
w jakiekolwiek ramy. 
Ślub w samolocie, 
na rowerze albo 

w kosmicznym wydaniu rodem 
z „Gwiezdnych Wojen”. Oto nasi 
bohaterowie.

Wanda i toMaSz 
ona to „urzędowa baza da-

nych” i strateg, on – urzędnik 
i  piłkarz. razem – zapaleni ro-
werzyści. 
Okazuje się, że rower to dosko-

nały pojazd do ślubu. Nie służy 
tylko do wycieczek poza miasto, 
czy dojazdu do pracy. Może być 

również eleganckim pojazdem 
ślubnym, który zrobi na go-
ściach o wiele lepsze wrażenie 
od niejednej limuzyny. – Od 10 
lat jeździmy w tandemie, ale na 
osobnych rowerach. Od prawie 
roku tworzymy wspólny tandem 
– mówi Wanda. Sam tandem 
nie jest zwykłym rowerem: dwie 
pary pedałów, dwie kierownice, 
dwa siodełka, dwa dzwonki... Ale 
najważniejsze w tym wszystkim 
są dwie osoby. Aby podróż była 
udana i efektywna, te osoby mu-
szą do siebie pasować - zupełnie 
jak w małżeństwie. – Oczywiście 
do ślubu pojechaliśmy na takim 
właśnie rowerze... – dodaje.
Początek dnia w którym posta-

nowili się pobrać nie zapowiadał 
się najlepiej, ponieważ padało. 

W związku z tym, że ślub miał 
się odbyć w plenerze i na rowe-
rach (łącznie z weselnymi go-
śćmi) pogoda była tutaj bardzo 
ważna. Sprawdzanie satelitarnej 
prognozy w tym dniu odbywało 
się na bieżąco. Nad Szczecinem 
była chmura, która miała około 
16 przejść i… ale patrząc na to co 
się dzieje za oknem, jakoś trud-
no było w to uwierzyć. – Przed 
godziną 13 zrobiło się gorąco, ale 
nie za sprawą słońca, lecz tele-
fonów. Dzwonili, m.in. z urzędu 
stanu cywilnego i pytali - co ze 
ślubem? Czy na pewno chcemy 
go robić w plenerze, przecież leje 
deszcz, zmokniemy my i goście, 
rozsypią się dekoracje, a z tortu 
zostanie mokra plama – opo-
wiada. – Pełni optymizmu i sa-

mozaparcia, około 14:30 przy 
jeszcze mocno padającym desz-
czu podjęliśmy, jak się później 
okazało słuszną decyzję - jedzie-
my. Za dużo pracy nas to kosz-
towało, aby w takim momencie 
zrezygnować z realizacji naszych 
marzeń – dodaje. W między-
czasie z tym samym pytaniem 
dzwonili jeszcze z radia, a przed 
15 odwiedziła ich telewizja. Oni, 
zgodnie z planem około 15:30 
wyruszyli z rodziną i przyjaciół-
mi z domu. Jedyne ustępstwo, 
na które zgodził się Tomasz, to 
dowóz taksówką bagażową ro-
werów w okolice pl. Lotników, 
skąd mieli wyruszyć na rowero-
wą „Masę Krytyczną”.
Przestało padać punktualnie 

o 16, gdy wjechali na plac. – Po-

Dla wielu ludzi to najważniejszy dzień w życiu. Ślub to wyzwanie, spełnienie marzeń, najważniejsza impreza na jakiej możemy się znaleźć. 
Wszystko tego dnia musi być wyjątkowe, począwszy od pogody, a skończywszy na przyjęciu weselnym. Ale, żeby zostać połączonym
„na wieki” nie trzeba wcale stosować się do utartych reguł. Można przypieczętować uczucie w oryginalny sposób.

T

Wychodzę za mąż,
zaraz wracamaneta Dolega

Styl życia
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witało nas kilkudziesięciu gości 
i liczne grono… fotoreporterów. 
Na placu i tak było niezwykle 
kolorowo, a wszystko za spra-
wą stowarzyszenia „Rowero-
wy Szczecin”, którego jesteśmy 
członkami – mówi. Od początku 
eskortowała ich policja, a przez 
całą drogę towarzyszyły im klak-
sony kierowców samochodów 
i fotoreporterzy. – Było fanta-
stycznie, a do tego chmury jakby 
zaczęły się przerzedzać. Po dro-
dze jeszcze wspólna fota w Parku 
Kasprowicza i kilkanaście minut 
przed czasem dotarliśmy do 
Ogrodu Różanego gdzie wzięli-
śmy ślub – dodaje.
Wieczorem czekała ich jeszcze 

zabawa, podczas której zrobio-
no iście rowerowe oczepiny. 
Kawalerowie i panny stali sku-
pieni w środku, a oni jeżdżąc na 
tandemie dookoła nich, rzucali 
kwiatami i krawatem. 

ada i PatryCJuSz
ona pracuje na promie, on 

– w firmie produkującej opro-
gramowania. Prywatnie są 
wielkimi miłośnikami sportów 
ekstremalnych. 
– Trudno teraz dokładnie okre-

ślić kto zaczął myśleć o tym aby 
to było „nietypowo”. Myślę, że 
to przyszło spontanicznie z obu 
stron. Rozważaliśmy kilka moż-
liwości ceremonii ślubnej ale 
w końcu zamiłowania awiacyj-
ne w połączeniu z odpowiednią 
datą wzięły górę – opowiada Pa-
trycjusz.  
Wszystko zaczęło się od balu 

sylwestrowego w hotelu. Krótko 
przed północą - wskazując pan-
nę młodą - przekazali zdumio-
nej obsłudze, że ta pani „tylko 
wyjdzie za mąż i zaraz wraca”, 
więc dobrze by było aby im nie 
zlikwidowali możliwości powro-
tu do stolika. Udali się w stronę 
portu lotniczego, a po przybyciu 
na miejsce zasiedli na pokładzie 
samolotu. 
– Po uzgodnieniu parametrów 

lotu z kontrolą ruchu lotnicze-
go, wystartowaliśmy około go-
dziny 23:30. Wznieśliśmy się 
pod same chmury. Tam, w pod-
niosłym nastroju rozpoczęliśmy 
ceremonię i zakończyliśmy ją 
w takim czasie aby była jeszcze 
chwila na odsłuchanie Mendels-
sohna – wspomina Patrycjusz. – 
Potem nastąpiła godzina zero 
i rozpoczął się nasz weselny 

pokaz fajerwerków oraz wy-
strzeliły korki z butelek wina 
musującego na podwójną oka-
zję. Jeszcze krótko przed lądo-
waniem uzyskaliśmy zgodę na 
wzniesienie się ponad chmury 
i pomachanie do naszej szczę-
śliwej planety, czyli Księżyca – 
dodaje. Perfekcyjnie wylądowa-
li około godziny 00:30. Samolot 
w którym wzięli ślub to „Piper 
Seneca V”. Nowoczesna wersja 
z instalacją przeciwoblodzenio-
wą i wszystkim co pozwalało 
zwiększyć szansę na udany lot 
w zimowych warunkach 31-
go grudnia. – Proste? Tak, ale 
proszę nie pytać ile nocy nie 
przespałem przed ceremonią 
ani o ilość rzeczy, które mogły 
„nie wypalić” – mówi. Dlacze-
go wybrali tak nietypowy ślub? 
– Nie wiem. Pewnie to jakaś 
„logiczna” kontynuacja innych 
dziwactw typu skoki na bungee, 
ze spadochronem, czy windsur-
fing. Wspólnie uważamy, że cza-
sami trzeba zrobić coś inaczej, 
popłynąć pod prąd, zajrzeć tam 
gdzie nikt nie zaglądał, zoba-
czyć świat z innej perspektywy 
i zostawić sobie niezapomniane 
wrażenia – dodaje Patrycjusz. 

adriana i MiChał 
oboje pracują jako architekci. 

oboje interesują się fantastyką 
i wszystkim co jest z tym zwią-
zane. 

Cała ceremonia ślubna została 
przygotowana bardzo spontanicz-
nie. Pewnego dnia stwierdzili, że 
skoro już tak długo są zaręczeni 
to może powinni w końcu wziąć 
ślub. – Wybraliśmy „Gwiezdne 
Wojny”, bo takie są nasze upodo-
bania – opowiadają. Science 
fiction , komiksy, gry...to ich po-
łączyło. – Dziewczyn takich jak 
moja żona raczej często się nie 
spotyka i kiedy dowiedziałem się, 
ze moja wówczas przyszła żona, 
gra w „Diablo 2” stwierdziłem, że 
może jednak umówię się z nią na 
randkę. Pierwszą randkę spędzi-
liśmy w kinie na trzeciej części 
„Gwiezdnych Wojen” - „Zemsta 
Sithów” – mówi Michał
Prawda jest taka, że w „Gwiezd-

nych Wojnach” nie ma zbyt wie-
lu par do wyboru. Jest księżnicz-
ka Leia i Han Solo, jest Amidala 
i Anakin, ale może tych dwoje 
pomińmy milczeniem. – Je-
steśmy fanami starszych części 
gwiezdnej sagi, więc naturalnym 
wyborem była pierwsza para bo-

Wznieśliśmy się pod same chmury. Tam, 
w podniosłym nastroju rozpoczęliśmy
ceremonię i zakończyliśmy ją w takim 
czasie aby była jeszcze chwila na
odsłuchanie Mendelssohna 



www.                                  .pl

haterów. Początkowo planowa-
liśmy zakupienie oryginalnych 
strojów, ale ceny nas odstraszyły 
i zrezygnowaliśmy z tego pomy-
słu – wspominają. 
Podczas jednej z kolacji Michał 

zapytał Adę w jakiej sukni poszła-
by do ślubu. – Odpowiedziałam, 
że na pewno w jakiejś nietypo-
wej. A on na to, że dla niego żona 
mogłaby pójść w sukni księż-
niczki Lei – mówi Adriana. Po-
stanowiła więc wziąć sprawy we 
własne ręce i suknie księżniczki 
sama zaprojektowała. Projekt po-
wstał na bazie jej dwóch kreacji: 
białej szaty z „Nowej Nadziei” 
i bikini które nosiła w „Powrocie 
Jedi”. Trudno było znaleźć zakład 
krawiecki, który uszyłby suknie 
według naszkicowanego szybko 
projektu. W końcu znalazła się 
krawcowa, której siostra i jedno-
cześnie wspólniczka, okazała się 
być fanką „Gwiezdnych Wojen”. 
Obie panie podjęły się wyzwa-
nia. Wyszło idealnie. Z kolei Han 
Solo nie miał zbyt wyszukanej 
garderoby więc skompletowanie 
jego stroju nie było problemem, 
może poza butami, które znaleźli 

na Allegro dzień przed ślubem. 
Ceremonia też była inna. 

W Maciejewie, w ogrodzie, za-
miast wielkiego przyjęcia odbył 
się skromny obiad tylko dla naj-
bliższej rodziny. – Zresztą nasza 
rodzina była nieco przerażona 
naszym pomysłem ale kiedy 
zobaczyli mnie w sukni szybko 
zmienili zdanie – mówi Ada.
Na początku ceremonii ślubnej 

zabrzmiała w tle muzyczna czo-
łówka „Gwiezdnych Wojen”, a po 
przysiędze małżeńskiej fragment 
z napisów końcowych.
– Świat „Gwiezdnych Wojen” jest 

unikalny i w tamtym czasie kiedy 
powstawały pierwsze filmy był 
świeżym i oryginalnym spojrze-
niem na fantastykę naukową. To 
także część naszego dzieciństwa, 
filmy na których praktycznie się 
wychowaliśmy – mówi Michał. 
– Z naszym ślubem jest gene-

ralnie tak, że zawsze chcieliśmy 
zrobić to w niesztampowy spo-
sób. Wyszliśmy z założenia, że to 
nasza uroczystość, więc przede 
wszystkim to my powinniśmy się 
na niej dobrze bawić. I tak było. 
Moc nad nami czuwała.
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Na początku ceremonii ślubnej zabrzmiała 
w tle muzyczna czołówka „Gwiezdnych
Wojen”, a po przysiędze małżeńskiej
fragment z napisów końcowych.
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• Makijaż permanentny
metoda rysowania włosów • Przedłużanie rzęs

metoda 1:1

• Masaże
lecznicze
relaksacyjne
odchudzające
drenaż limfatyczny

• Tipsy 
• Fryzjerstwo

koloryzacja, baleyage
doczepianie włosów
fryzury ślubne

• Medycyna estetyczna
wypełnianie zmarszczek
botox
mezoterapia igłowa
głęboki peeling
usuwanie plam i przebarwień
zamykanie naczynek
usuwanie blizn i rozstępów 

• Makijaż ślubny

• JPL - fotoodmładzanie

• Kosmetyka twarzy
FOCUS RF (radiofale) - lifting 
BEAUTYTEK - biocybernetyczny lifting
Mikrodermabrazja
Leczenie trądziku

• Depilacja
usuwanie włosów JPL
usuwanie włosów woskiem

• Zabiegi na ciało
LIPOROYAL - liposukcja nieinwazyjna
BEAUTYTEK - leczenie otyłości
BODY SHAPING - sauna na podczerwień

• Pedicure medyczny
wrastające paznokcie
usuwanie odcisków i modzeli

Serdeczne
i 

zapra
szamy!
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Rytm hormonów
Kobiecy organizm to niezwykłej konstrukcji mechanizm, który czyni nas istotami natury zmiennej i częstokroć
nieodgadnionej. Za sprawą miesięcznego cyklu zmienia się nasz stan emocjonalny oraz wygląd. Raz
promieniejemy, a w innym czasie narzekamy na stan cery i włosów. Czy wiesz, dlaczego tak się dzieje?

szystko za sprawą 
wahań hormonal-
nych, które mniej 
lub bardziej wpły-
wają na nasz nastrój. 
Procesy hormo-
nalne zachodzące 

w nas cyklicznie odpowiadają 
zarówno za nasze samopoczucie 
jak i wygląd. Inaczej zachowu-
je się organizm kobiety w fazie 
przedowulacyjnej (folikularnej), 
inaczej w fazie poowulacyjnej 
(lutealnej) . – Na skutek mecha-
nizmów neuro-hormonalnych 
celem każdego cyklu menstru-
acyjnego jest owulacja, która 
wpływa na wszystkie organy ko-
biety, różnicując samopoczucie 
fizyczne i psychiczne – mówi lek. 
ginekolog Grażyna Radomińska 
z „Medicusa”. W poszczególnych 
fazach cyklu miesięcznego na 
kobiety działają inne hormony 
i w różnych stężeniach. – Pod 
względem działania hormo-
nów cykl dzielimy na dwie fazy: 
fazę estrogenów i fazę proge-
steronu – mówi lek. med. der-
matolog-wenerolog Krystyna 
Piotrowska-Szymala z „Artpla-
stica”. – Estrogeny i progreste-
ron, produkowane przez jajniki, 
podobnie jak hormony wydzie-
lane przez wszystkie gruczoły 
wewnętrznego wydzielania mają 
wpływ także na skórę – dodaje.

W fazie przedowulacyjnej 
skóra jest dobrze napięta i ela-
styczna. W tym czasie nawilże-
nie naszej skóry rośnie i dlatego 

wygląda ona młodziej. – Skóra 
szybko się goi i dobrze odpiera 
ataki chorobotwórczych bakterii 
i wirusów, dlatego jest to dobry 
czas na wykonywanie wszelkich 
zabiegów medycyny estetycznej 
tj. wypełniania zmarszczek, czy 
profesjonalnego złuszczenia – 
mówi dr n. med. Anita Huryń 
z „Esteticon”. W tej fazie cyklu, 
skóra nie wymaga specjalnych 
starań. – Wystarczy używać ko-
smetyków dopasowanych do ro-
dzaju cery, a unikać słońca i so-
larium ze względu na zwiększone 
ryzyko wystąpienia przebarwień, 
do których może dojść, gdy w or-
ganizmie jest bardzo dużo estro-

genów – mówi dr Huryń.
Po owulacji, czyli w drugiej fa-

zie cyklu, tzw. lutealnej organizm 
na nowo wytwarza estrogeny oraz 
duże ilości progesteronu, który 
wpływa na zwiększone wydzie-
lanie gruczołów łojowych i na-
sila zmiany łojotokowe skóry, co 
może powodować występowanie 
zmian trądzikowych lub znacznie 
nasilać istniejące już objawy trą-
dziku – tłumaczy lek. med. Pio-
trowska-Szymala z „Artplastica”. 
W drugiej fazie cyklu pielęgna-
cja skóry powinna być szczegól-
na. – Należy używać preparatów 
niekomedogennych, czyli prze-
ciwzaskórnikowych, które nie 

zamykają gruczołów łojowych 
– mówi dr n. med. Anita Huryń 
z „Esteticon”. – Źle dobrane pod-
kłady, gęste kosmetyki blokują 
ujście łoju z gruczołów, a to pro-
wadzi do kolonizacji bakteryjnej 
i powstawania zaskórników, które 
wywołują zmiany trądzikowe, ta-
kie jak np. grudki czy krostki – 
dodaje. Krótko przed miesiączką 
i w jej trakcie nasza forma psy-
chofizyczna jest obniżona. – Do-
chodzi w tym czasie do zatrzyma-
nia wody i sodu w organizmie, 
stąd opuchnięte ręce, nogi, ale 
także obrzęk komórek ośrodko-
wego układu nerwowego, który 
jest przyczyną bólów, zawrotów 
głowy i uczucia „spuchniętego 
mózgu”. Skóra reaguje przesusze-
niem oraz objawami trądzikowy-
mi – objaśnia lek. ginekolog Gra-
żyna Radomińska. 

w

Zdrowie i uroda

agnieszka Redlińska

Sposoby na cykliczne dolegliwości bez
interwencji ginekologicznej i hormonalnej

• witaminy B6, A, C, E, D3, magnez i wapń 
• dieta niskosodowa, by organizm nie zatrzymy-
wał płynów, wysokobiałkowa i niskowęglowoda-
nowa, czyli ograniczoną w cukier
• ograniczenie alkoholu i kofeiny, które
niekorzystnie wpływają na cerę 
• leki bez recepty zmniejszające dolegliwości 
przedmenstruacyjnych: Neoglandyna,
Mastodynon N, Cyklodynon, Feminon
• dobrana aktywność fizyczna (joga, spacer,
gimnastyka)
W sytuacji gdy dolegliwości są bardzo nasilone
i trwają powyżej 7 dni w cyklu menstruacyjnym, 
konieczna jest konsultacja u specjalisty
ginekologa lub endokrynologa.

Cykl dzielimy na dwie fazy: fazę estrogenów (folikularna) i fazę progesteronu (lutealna) 

I FAZA CYKLU Dzięki estrogenom nasza cera promienieje, mamy lśniące włosy, oczy nam błyszczą i czujemy się wprost 
znakomicie. Organizm produkuje kwas hialuronowy, który spłyca zmarszczki i pobudza tworzenie się kolagenu, który 
odpowiada za zdrowy wygląd skóry. Cera szybko się regeneruje, jest mniej skłonna do podrażnień i słabiej reaguje na ból, 
wymaga podstawowej pielęgnacji. 

II FAZA CYKLU Prym wiedzie progresteron i odpowiada za wzrost poziomu natłuszczenia skóry. Sprzyja to występowaniu 
ropnych infekcji i zakażeń bakteryjnych, zwłaszcza przy niewłaściwym dbaniu o skórę w tym okresie. Do pielęgnacji
używajmy preparatów do cery tłustej, które nawilżą skórę, ale jej nie „zaczopują”. Peelingi domowe i odpowiednie
kosmetyki zapobiegną powstawaniu zaskórników. W gabinetach medycyny estetycznej głębsze złuszczenie skóry
umożliwi mikroderbabrazja oraz peelingi chemiczne, które oprócz złuszczania, mają dodatkowe składniki, mogące
zmniejszać łojotok, działać przeciwbakteryjnie, rozjaśnić cerę, działać pobudzająco i przeciwzmarszczkowo.
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Piękno z O2

ak działa tlen. Oczywi-
ste jest to, że dotleniona 
skóra wygląda świeżo 
i pięknie. Taki wniosek 
musiał stanowić począ-
tek badań australisjkich 
naukowców, którzy ko-

rzystając z najnowszych osiągnięć 
medycznych stworzyli nowy sys-
tem „Infuzji Intraceuticals“. 

– Metoda „Intraceuticals“ łą-
czy technologię tlenu hiperba-
rycznego i ukierunkowanego se-
rum kosmetycznego, które przy 
użyciu natychmaist zaokrągla 
powierzchnię skóry, wygładzając 
cienkie linie i zmarszczki – mówi 
Marzena Jóźwiak ze studia pię-
lęgnacji urody „Preludium“. Za 
szybkość działania i widoczne 
rezultaty pokochały go Ma-
donna, Eva Longoria, Naomi 
Campbell, Gwyneth Paltrow, 
Kate Perry, Fergie, a także Ju-
stin Timberlake i John Galliano, 
którzy dzielą się otwarcie swoim 
sekretem świeżego wyglądu. „In-
fuzje intracuticals“ dostępne na 
rynku światowym od ośmiu lat 
stosują dermatolodzy, chirurdzy 
plastyczni oraz najlepsze gabi-
nety i SPA na całym świecie. Od 
niedawna, lecz w niewielu miej-
scach możemy cieszyć się u nas 
tą nieinwazyjną, miejscową, te-
rapią tlenem. – Połączenie me-
dycznego hiperbarycznego tlenu, 
znanego i stosowanego w medy-
cynie do leczenia oparzeń i trud-
no gojących się ran, połączone ze 

specjalną kosmetyczną technolo-
gią nośnika serum, dało w efek-
cie nową możliwość pielęgnacji 
skóry – mówi Jóźwiak. Celem tej 
metody z pogranicza medycy-
ny i kosmetologii jest widoczny 
lifting, młodszy, zdrowszy i bar-
dziej witalny wygląd, wygładze-
nie okolic oczu i ust, rozjaśnienie 
przebarwień, redukcja zapalnych 
stanów trądzikowych. – Pole-
ga ona na dostarczaniu skórze 
substancji aktywnych przy za-
stosowaniu zjawiska infuzji, 
czyli wtłaczania za pomocą tle-
nu pod ciśnieniem. Kluczowym 
składnikiem serum jest kwas 
hialuronowy, który nawilża i jest 
nośnikiem związków aktywnych 
– dodaje pani Marzena. Zabieg 
jest krótki, nieinwazyjny i bez-
bolesny. – Do przeprowadzenia 
zabiegu niezbędny jest specjal-
ny aplikator, dzięki któremu 
działamy na skórę z określonej 
odległości i pod odpowiednim 
kątem, czystym, odpowiednio 
sprężonym tlenem – objaśnia 
Jóźwiak. – Ta innowacyjna me-
toda umożliwia wnikanie roz-
pylonego wcześniej na skórze, 
dedykowanego cerze serum ko-
smetycznego – dodaje. „Infuzja 
Intraceuticals“ (tlen+ampułka) 
daje szeroki wachlarz możliwości 
działania na skórę w zależności 
od wybranego serum. – Specjal-
nie ukierunkowane amplułki 
rejuvenate, atoxelene, opulence 
i clarity, dostarczają niezbędne 

czynniki nawilżające, witaminy 
i przeciwutleniacze – tłuma-
czy Marzena. Korzyści z zabie-
gów jest wiele. Efekty widoczne 
są nie tylko na skórze twarzy, ale 
także całego ciała. – Wiotkość, 
czyli poluźniona skóra, przebar-
wienia, uszkodzenia słoneczne, 
trądzik, cellulit, łuszczyca, egze-
ma, blizny pooperacyjne, roz-
stępy... to kilka problemów, na 

które „infuzja intreceuticals“ ma 
zbawienne działanie – przekonu-
je Jóźwiak. Efekt najlepiej wypró-
bować na własnej skórze. – Po 
zabiegu dotleniającym moja skó-
ra na twarzy stała się jędrniejsza, 
gładka i wypoczęta, każdemu 
polecam tą nieinwazyjną metodę 
pielęgnacji cery – mówi Prestiżo-
wi Anna Grochowska, klientka 
„Preludium“. 

t

Zdrowie i uroda

Korzystają z niego dyplomaci, biznesmeni, ludzie show biznesu i celebryci.
Są potem młodzi, wypoczęci, o nieskazitelnie świeżych twarzach.
Jesteśmy przekonani o tym, że taki wygląd wymaga mnóstwa czasu,
pieniędzy i regularnych wizyt u chirurga. Niekoniecznie.

agnieszka Redlińska



Wysokiej jakości zabiegi:
Pielęgnacja twarzy i ciała

PRELUDIUM



iosnę należy roz-
począć od pozbycia 
się wierzchniej war-
stwy skóry. Umożli-
wi to oczyszczenie 
kwasami owocowy-
mi. To dobry start 

i idealna baza dla kobiet i męż-
czyzn w różnym wieku z każdym 
typem cery. – Kwasy posiadają 
czynne właściwości złuszczające, 
zmniejszają grubość przerośnię-
tej warstwy rogowej naskórka, 
zapobiegają gromadzeniu się 
mas rogowych tworzących za-
skórniki i pozwalają na lepszą 
penetrację substancji czynnych 
zawartych w kosmetykach – 
mówi Agnieszka Szydłowska, 
kierownik „Bagińscy Spa”. Za-
biegi złuszczania kwasami owo-
cowymi, tzw. peelingi czy też 
eksfoliacja, polegają na kontro-
lowanym usunięciu powierzch-
niowych, zrogowaciałych ko-
mórek i skutecznie normalizują 
ilość produkowanego sebum, 
czyli łoju naskórka. 

Zregenerowana i chłonna

Dzięki tym zabiegom komór-
ki głębiej położone stymulowane 
są do regeneracji. Po zabiegach 
widoczna jest zmiana barwy, 
struktury skóry, jej odświeżenie 
i odmłodzenie. – Po zabiegu ob-
serwuje się zwiększoną produk-
cję włókien kolagenu i elastyny, 

co prowadzi do zatrzymania 
wody w głębi skóry, spłycenia 
zmarszczek, łagodzenie objawów 
trądziku, usuwania przebarwień 
oraz zwiększenia nawilżenia 
skóry, a także jej długofalowej 
poprawy biologicznych i este-
tycznych właściwości – objaśnia 
Szydłowska. 

Po takiej bazie skóra więcej 
skorzysta z każdego kolejnego 
zabiegu i kosmetyku, jaki użyje-
my. Jest oczyszczona, pozbawio-
na zrogowaceń i chłonna. 

Zrogowaciały naskórek moż-
na także usunąć kwasami mig-
dałowymi, które rozjaśnią prze-
barwienia skóry, poprawiając jej 
elastyczność i napięcie. – Zabiegi 
kwasami migdałowymi oddzia-
łują na głębsze jej warstwy, sku-
tecznie nawilżając i poprawiając 
jej kondycję. Kuracja poprawia 
koloryt skóry, która dzięki zabie-
gom staje się bardziej miękka i de-
likatniejsza, a drobne zmarszczki 
wygładzają się – tłumaczy Beata 
Krawętkowska z „Baltica Wel-
lness & Spa”. Znana już szerszej 
grupie, dzięki swej skuteczności 
jest mikrodermabrazja. Dzięki 
dokładnemu oczyszczeniu przy-
wraca ona skórze promienny 
wygląd. – Pomimo to, iż jest to 
zabieg mechaniczny, wykonywa-
ny za pomocą specjalnego urzą-
dzenia wysyłającego strumień 
mikrokryształów, zaliczany jest 
do nieinwazyjnych i łagodnych 

metod pielęgnacyjnych. Jego in-
tensywność  jest podczas całego 
zabiegu kontrolowana przez ko-
smetyczkę – dodaje.

Głębsze zanurzenie

Kolejny etap na drodze do 
zmiany skóry to jej odżywienie. 
Witalizację i nawilżenie zapew-
ni zabieg „Beauty Aromatique”. 
Przywraca on skórze elastycz-
ność oraz niweluje przesuszenia. 
– Głęboko odżywia wzmacniając 
barierę hydrolipidową i niweluje 
uczucie napięcia skóry – mówi 
Agnieszka Szydłowska z „Bagiń-
scy Spa”. – Daje świetne efekty 
nawet w przypadku cery bardzo 
wymagającej, na przykład wraż-
liwej, skłonnej do podrażnień, 

zniszczonej i łuszczącej się – do-
daje. Doskonale sprawdza się 
w przypadku głębokiego prze-
suszenia słońcem lub opalaniem 
w solarium. Warto zanurzyć się 
w głębsze morskie tonie, gdzie 
spotkamy... rekiny. Ale bez obaw! 
Mówimy tylko o masce z reki-
na, która jest ostatnim hitem 
w „Bagińscy Spa”. Zawiera algi 
i ekstrakt z rekina. Zyskała już 
określenie bezinwazyjnego liftin-
gu, a więc jest to alternatywa dla 
skalpela. Jej zadaniem jest szybkie 
„podciągnięcie” mięśni, spłycenie 
zmarszczek i zmniejszenie zwiot-
czenia skóry. – Zaliczana jest do 
najskuteczniejszych na świecie 
masek liftingujących, likwiduje 
zmarszczki, trądzik, worki pod 
oczami, opuchliznę, obwisły 
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Jak kameleon
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Zdrowie i uroda

Natura zadbała, by na wiosnę zwierzęta mogły pozbyć się skóry i wkładały 
nową, piękniejszą, by wabić urokami... My też możemy być jak piękne
egzotyczne kameleony, anakondy, czy kobry... W zrzuceniu
skóry pomogą nam zabiegi w SPA. a
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podbródek, skórę atroficzną, czy-
li dojrzałą, zwiotczałą i podraż-
nioną. Jest dobra także na rozsze-
rzone naczyńka, plamy starcze 
oraz rozjaśnia przebarwienia 
hormonalne – mówi Szydłow-
ska. – Maska poprawia ukrwie-
nie, jędrność i elastyczność skóry. 
Działa intensywnie dotleniająco, 
odtruwająco, oczyszcza skórę 
z toksyn – dodaje.

Odmładzający chłód

Chłód to także sprzymierze-
niec zdrowej cery. Sesje krio-
terapeutyczne wpływają na jej 
kondycję. Wizyty w mroźnej 
kriokomorze przynoszą rewela-
cyjne efekty zarówno w odchu-
dzaniu jak i uzyskaniu gładkości 
i jędrności, dzięki wzmocnieniu 
naczyń krwionośnych. – Wizy-
ty w kriokomorze pozwalają na 
skuteczne zwalczanie cellulitu, 
przyspieszają przemianę materii, 
dotleniają organizm i opóźnia-
ją procesy starzenia – objaśnia 
Beata Krawętkowska z „Baltica 
Wellness & Spa”. Lodowe zabie-
gi łatwiej też przetrwać, kiedy 

po opuszczeniu zimnej komory 
wskakujemy do ciepłej łaźni. 
W strefie Wellness w „Baltica” 
znajdziemy łaźnię osmańską, 
aromatyczną, parową, calda-
rium, tepidarium i saunę suchą. 
Zmiany temperatur ujędrniają 
skórę, a sauna oczyszcza ją z tok-
syn, pobudza aktywność układu 
krążenia i ułatwia wchłanianie 
pielęgnujących kosmetyków. 
Zimno i ciepło przyzwyczaja 
organizm do zmian temperatu-
ry i powoduje, że lepiej znosi-
my gorące lata i mroźne zimy. 
Cudownym zakończeniem dla 
naszej nowej skóry będzie ma-
saż muszlami prosto z wybrzeży 
Filipin i Tajlandii. – Masaż „Lava 
Shells” to relaks dla ciała i zmy-
słów – twierdzi Jolanta Fabijań-
ska dyrektor zarządzający „Ma-
rena Wellness & Spa”. Podczas 
zabiegu muszle emitują swoje 
naturalne ciepło i nie wymaga-
ją dodatkowego podgrzewania. 
– Masaż eliminuje zmęczenie 
psychiczne, rozluźnia napięte 
mięśnie, poprawia koloryt skóry, 
co prowadzi do efektu odmło-
dzenia jej – dodaje. 
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1Jaki powinien być makijaż ślubny?

Makijaż ślubny zależy oczywiście od Panny 
Młodej. To ona, rysy jej twarzy, cera, wiek 
oraz charakter, jest niejako płótnem, punk-
tem wyjścia do tworzenia makijażu. Tyle ile 
jest pań, tyle można zrobić różnych makija-
ży, bo kolory, ich dobór i
mieszanie barw ma nieskończenie wiele 
możliwości, tak jak z muzyką…
Panny Młode przede wszystkim chcą wy-
glądać olśniewająco, świeżo i naturalnie. 
Chociaż w większości panie zdecydowanie 
wybierają mocny akcent na wycieniowanie 
oka, makijaż jako całość powinien być sto-
nowany, elegancki i przede wszystkim nie 
wyzywający.
Pamiętać należy, że będą w nim niejako 
przybrane przez wiele godzin w ciągu dnia 
i wieczorem, dlatego ważne jest, by ma-
kijaż spełniał się idealnie w ostrym świetle 
dnia i przy sztucznym świetle lamp na sali 
balowej. Częstym błędem jest aplikowanie 
makijażu ciężkiego, wieczorowego, który 
niestety przy mocnym świetle słonecznym 
w dzień, i do tego z bliska może wyglądać 
groteskowo, jak maska.
Dla mnie przede wszystkim najważniejsza 
jest perfekcyjna cera, a uzyskuję ten efekt 
dzięki idealnie dopasowanym produktom. 
Aplikuję najpierw krem nawilżający bazę 
pod podkład matującą, rewitalizującą lub 
rozświetlającą oraz podkład, który bez-
względnie musi być idealnie dobrany nie 
tylko do koloru skóry ale i do rodzaju cery.
Jest wiele szkół makijażu i każdy wizażysta 
w różny sposób aplikuje te pierwsze, pod-
stawowe kroki, które są fundamentem do 
nakładania koloru. Polecam umiar, bo lep-
szy niedomiar niż nadmiar, szczególnie gdy 
na dworze coraz cieplej.
Według mnie najlepsze jest aplikowanie ko-
smetyków w taki sposób, by skóra oddycha-
ła i aby była jeszcze widoczna jej tekstura, 
co daje efekt naturalności.
Ważnym elementem jest też odpowiednie 
zmatowienie cery, najlepiej pudrem sypkim 
transparentnym, który nie zostawi na twa-
rzy plam. Na tak przygotowaną cerę może-
my zacząć nakładać kolor.
Róż zawsze stosuję bardzo delikatny, tak by 
lekko podkreślał naturalny kolor policzków 
(są to kolory od lekkiego łososia, manda-

rynki, po delikatne odcienie różowego). 
Bronzer aplikuję również bardzo ostrożnie, 
tak, by lekko wymodelować twarz, ale by 
nie grał on pierwszych skrzypiec. Niektóre 
panie uwielbiają pomarańczowy kolor skóry 
i to jeszcze zaaplikowany na całej twarzy, 
niestety zbyt duże przesadzanie z bronze-
rem powoduje efekt ciężkości i często do-
daje lat.
Z reguły panie, które staną na ślubnym ko-
biercu lubią mocny makijaż oka, podkreśla-
jący głębię spojrzenia. Polecam kolorystykę 
od przygaszonych zieleni złamanych złotem 
do wszystkich odcieni brązu przez czekola-
dę, ciepły piasek i cynamon po lekkie mu-
śnięcia bladej róży czy łososia, które pięknie 
komponują się przy brązach właśnie. Dla 
bardziej odważnych proponuję mocną zie-
leń wycieniowaną kilkoma odcieniami od 
pistacji poprzez zieleń soczystej trawy aż po 
głęboki turkus. Czasami też aplikuję złamane 
szarości przechodzące w srebro z odrobiną 
błękitu czy róż w połączeniu z delikatnym 
fioletem i lila.
Do mocno podkreślonych oczu najlepiej 
pasują delikatne usta. Polecam błyszczące 
szminki i błyszczki w kolorze bladego, saty-
nowego różu po perłę z delikatnymi dro-
binkami złota. A na koniec to co dziewczy-
ny uwielbiają – blask, czyli świetlisty puder 
z drobinkami perły, który aplikuję na dekol-
cie, ramionach, odkrytych plecach i rękach.

2 Dlaczego ważne jest, by zrobić próbę?

W dniu ślubu nigdy nie ma czasu na zasta-
nawianie się i uzgadnianie szczegółów. Jest 
pośpiech, radość, niewiarygodne emocje, 
ale za to nie ma głowy na to, by ustalać 
cokolwiek. Dlatego wszystkie szczegóły 
makijażu ślubnego są bardzo dokładnie 
ustalane na makijażu próbnym. I tu bardzo 
ważna jest komunikacja. Ustalamy z panną 
młodą wszystkie elementy makijażu, przede 
wszystkim dobór kolorystyki, zastosowanie 
kreski i wycieniowanie oka. Ważne jest, 
by panna młoda przygotowała się do spo-
tkania z wizażystą, wiedząc jakiego mniej 
więcej efektu końcowego oczekuje. W ten 
sposób może uniknąć niepotrzebnego roz-
czarowania zdając się tylko i wyłącznie na 
gust wizażysty. Często na koniec słyszę py-
tanie, czy panna młoda w makijażu mi się 

podoba. Odpowiedź jest zawsze ta sama 
– to nie mi się ma podobać tylko jej samej, 
bo dla jednej osoby mogę zaaplikować kilka 
różnych makijaży współgrających z danym 
typem urody. Sekretem jest to, by na ma-
kijażu próbnym wybrać ten jeden, jedyny, 
najwłaściwszy.

3 Jaki jest sekret, by makijaż
     trzymał się całą noc?

Kosmetyki są sekretem. Dlatego, by makijaż 
trzymał się jak najdłużej używam kosmety-
ków z najwyższej półki, które dają gwaran-
cję najwyższej jakości. Z drugiej strony żaden 
wizażysta, jeśli nie jest to makijaż permanent-
ny nie powinien dawać gwarancji na stu-
procentowe utrzymanie się makijażu przez 
całą noc, bo zależy to od na przykład „płacz-
liwości” Panny Młodej, na który nie mamy 
wpływu. Aby makijaż był utrzymywany jak 
najdłużej i by wyglądał świeżo używam wo-
doodpornych kredek, eyelinerów i tuszy do 
rzęs, a na koniec zraszam twarz specjalną 
mgiełką do twarzy, która makijaż utrwala.

4 Czy pan młody też powinien się
     "przy  pudrować"?

Nie jestem za malowaniem panów, ale cza-
sami zdarza się i taki, który przy okazji ma-
kijażu przyszłej żony chce sobie przypudro-
wać "nos". Według mnie panowie, którzy 
przecież nie są przyzwyczajeni na co dzień 
do makijażu, jeśli sobie taką ekscentryczną 
w ich przypadku usługę rozważają, niech 
wezmą pod uwagę fakt zabrudzenia koszuli 
nie tylko swojej ale i cudzej.

Specjalnie dla Prestiżu propozycje makijaży 
ślubnych prezentują dwie najpiękniejsze 
nastolatki z naszego miasta wyłonione pod-
czas wyborów na Miss Pomorza Zachod-
niego. Klaudia ma klasyczny makijaż ślubny, 
gdzie dominują odcienie od cynamonu po 
piasek, brąz, delikatne muśnięcie złota i ło-
sosia. Weronika prezentuje odważny, choć 
delikatny makijaż w soczystych zieleniach, 
przechodzących po pistacje i głęboki, ciem-
ny turkus. Zdjęcia modelek przed makijażem 
można zobaczyć na www.dorota.tv

 Dorota Kościukiewicz-Markowska

Mottem makijażu ślubnego mogłoby być hasło – jakość, nie ilość. Panna Młoda jest protagonistą, to ona powinna grać
pierwszoplanową rolę, nie makijaż. Dobrze zrobiony makijaż powinien być w pewien sposób na tyle niewidoczny i w taki sposób 
być dobrany, aby usłyszała ona komentarz w stylu: "Ale olśniewająco wyglądasz", a nie "Ale masz pięknie pomalowane usta oczy 

lub policzki". To nie ma być krzyk, to ma być klasa i elegancja.

Makijaż ślubny – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Palac kolorów
Zdrowie i uroda
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Zdrowie i uroda

zdjęcia, makijaż: Dorota Kościukiewicz-Markowska www.dorota.tv
Modelki: 
Weronika Szmajdzińska - Miss Pomorza Zachodniego Nastolatek – agencja Prima Frons www.primafrons.pl 
Klaudia Stec - I Vice Miss Pomorza Zachodniego Nastolatek – agencja Prima Frons www.primafrons.pl
Włosy: Agnieszka Szylar www.thesweetestcompany.carbonmade.com 
Suknie ślubne: Salonik Freya www.salonikfreya.pl 
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Zdrowie i uroda
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Im skromniej, tym lepiej. Mówimy nie, przesadzonym konstrukcjom i wymyślnym fakturom. Coraz częściej panny młode 
stawiają na minimalizm i jakość wykonania, a nie na ilość błyskotek na sukni, bufki, czy ogromne warstwy falban.
Popieramy powrót do tradycji. Nie chcemy szokować, ale wyróżniać się naturalnym pięknem. Bo przecież
najseksowniejsza panna młoda to taka, której z oczu bije szczęście, a w jej źrenicach iskrzą chochliki.
Niech uwaga skupia się na jej wdziękach podkreślonych elegancką sukienką.

S e K S O W N A
PANNA MłODA

Moda

Daria Prochenka
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Moda

Sukienka „Savannah” 
W stylu hiszpańskim, organza połączona z koronką wykończona bardzo długim trenem
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Sukienka „New Jersy”
Wykonana z organzy w kształcie litery „A”, haftowana koronką z kryształami Swarovskiego

Moda
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Sukienka „Arlington”
Koronkowa w kształcie rybki wyszywana pięknymi kamieniami Swarovskiego

Moda
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Londynie przeprowa-
dzono ciekawe bada-
nie: „W których butach 
najczęściej dokony-
wane są przestępstwa”. 
Badania wykazały, że 
rekord należy do firmy 
„Nike”, a ulubionym 
obuwiem przestępców 
jest model Air Max 95. 
Jaki wniosek z tego? Jak 
„gwałcić i rabować” to 
tylko w dobrym stylu. 

To oczywiście żart, ale z drugiej 
strony, jak widać, wygoda i klasa 
liczą się w każdej sytuacji... 

Moja babcia zawsze mawia, 
że jeżeli mężczyzna ma dobre 
i czyste buty to znaczy, że jest coś 
wart. 

No cóż, nie tylko panie bez 
opamiętania wydają pieniądze 
na obuwie. Jak się okazuje, męż-
czyźni wcale nie są w tym gorsi, 
a czasem nawet nas w obuwni-
czym „szaleństwie” przewyż-
szają, o czym przekonało mnie 
czterech z nich.

„Najki z bajki”, a Armani

– Moja kolekcja liczy aktual-
nie 100 par – wyznaje prawnik 
Konrad Łukaszewicz. – Mam 
cztery zbiory butów. Do pracy 
klasyczne i eleganckie, to głów-
nie „Zara” i „Gino Rossi”. Dru-
ga grupa to sportowa-elegancja 
czyli „Armani”, „Vagabond” 
i mokasyny od „Zary”. Sportowe 
buty to przede wszystkim uko-
chane „Nike”, w tym  Air Max 90  
i Air Max 89 Pegasus, a także Air 
Force One, do tego trampki „Co-
nvers”, „New Balance”, „Reebok”, 
„Adidas” i „Asics” - wszystkie 
w różnych kolorach i wzorach. 
Ostatnią grupę stanowią kozaki 
„Zary” i „Gino Rossi” w kolorze 
czarnym, brązowym i szarym. 
Ponadto, mam osiem par japo-
nek – wymienia.

Na świecie jest mnóstwo tzw. 

sneaker-freaków, którzy buty 
kolekcjonują w ilościach hur-
towych, mają mnóstwo limito-
wanych edycji i perełek. – Ja po 
prostu je lubię – mówi Patryk 
Petrusewicz. Ma kilka par tzw. 
slip-on czyli materiałowych bu-
tów bez sznurówek, wsuwanych 
na stopę. Są to buty „Pumy”, 
„Lacoste”, „Vans” i „Polo Ralph 
Lauren”. W jego kolekcji jest też 
kilka par niskich, wiązanych bu-
tów takich marek jak „Reebok”, 
„Sergio Tacchini”, „Polo Ralph 
Lauren” i „Fred Perry”. Ponadto 
dwie pary wysokich tenisówek 
z materiału „Adidasa” i „Bana-
na Republic”, dwie pary niskich 
zapinanych na rzepy „Everlast” 
i „Kappa”, a także wysokie, ko-
szykarskie od „Reebok'a”. – Mam 
dwie ulubione pary, obie prak-
tycznie nie do zidentyfikowania 
w sieci. Pierwsze to znalezione 
na allegro „Adidasy” Whitnall, 
natomiast drugie przywiezio-
ne z Czech „Reebok” NPC II 
z czeskimi flagami. Z tego co 
zdążyłem się zorientować: część 
limitowanej edycji z flagami 

uczestników World Cup 2006 – 
mówi z dumą. 

Podobne podejście i nie gorszą 
kolekcję ma również Michał Fol-
tyn, menager „Red Bull”: – Po-
siadam kilkadziesiąt par butów. 
Nie liczę dokładnie ile, bo to nie 
chodzi o wyścig, tylko o przy-
jemność – mówi. – Ze względu 
na mój styl ubierania są to głów-
nie buty sportowe, dlatego też 
ich najwięcej kupuję. Jeśli chodzi 
o marki to nie jestem oryginalny. 
„Nike” to firma numer 1, najwy-
godniejsze buty na świecie. Cenię 
sobie „Adidas” Originals i „Laco-
ste” ze względu na jakość i cieka-
we modele. Ponadto, buty „DC”, 
„Etnies”, często też przyglądam 
się, ze względu na „wspomnie-
nia z młodości", „Conversom”, 
„Martensom” i „Vansom”. Mam 
kilka modeli „Pumy” – wyznaje.

Nie ma ryzyka,
nie ma butów

Czółenka Jimi'ego Choo czy 
Manola Blahnika to marzenie 
niejednej pani. Absolutne mi-

strzostwo jeśli chodzi o buty. Te 
otoczone czcią marki do tej pory 
przeznaczone były wyłącznie dla 
pań. Właściciele firm widząc 
jednak w mężczyznach bardzo 
dobrych klientów postanowili 
przełamać tradycję i wypuści-
li kolekcję dla panów. Zakupy 
przestały być męską zmorą. 

–  Teraz pojawia się mnó-
stwo butów produkowanych 
przez producentów typowo 
„ciuchowych" takich jak „Zara”, 
„Reserved” czy „Pull and Bear” 
– opowiada Michał. – Ja jednak 
najczęściej kupuję przez internet 
albo w berlińskich w sklepach. 
Jest najbliżej i najtaniej. W Pol-
sce największy wybór zauwa-
żyłem w Poznaniu, Trójmieście 
i Warszawie. Jeżeli ktoś ma wię-
cej pieniędzy to polecam zakupy 
w Londynie, a szczególnie sklep 
„Size?”– zdradza. 

Najlepszym źródłem jednak 
zakupów jest internet. Fani mę-
skiego obuwia nie mają co do 
tego wątpliwości. – Większy 
asortyment, lepsza cena, niepo-
wtarzalność – stwierdza Marek 

Nie krawat zdobi mężczyznę tylko buty. Sportowe, miejskie obuwie ma od jakiegoś czasu status kultowego i jest
skórzanym obiektem pożądania wielu panów. Panowie chcą mieć  wszystkie wzory i kolory tych

potocznie nazywanych sneakersami, kickersami, kicksami, czyli naszymi „adidasami".

Z BUTAMI JAK Z KOBIeTAMI...
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Fason, marka, kolor, 
cokolwiek innego.
Panowie w wyborze 
kierują się tym samym 
co panie. nie wystarczy, 
że mają być wygodne 
i praktyczne.



Roszak, specjalista ds. energetyki 
odnawialnej. A Michał dodaje: – 
W sieci można kupić modele, 
których nie widać na polskich 
ulicach. Sklepy internetowe 
w Chinach, USA czy Niemczech 
bez problemu wysyłają paczki 
do Polski i nie jest to wcale droga 
sprawa. 

Główne wady zakupów przez 
sieć są takie, że nie mamy możli-
wości, aby dokładnie określić ich 
rozmiar. Druga wada to ryzyko 
trafienia na nieuczciwego sprze-
dawcę i utratę pieniędzy. Ale jak 
to mówią „nie ma ryzyka, nie ma 
zabawy". 

Gładkie z odrobiną 
szaleństwa

– Jestem „butocholikiem” 
– wyznaje Konrad. – Kocham 
mieć ciągle nowe buty. Nie nisz-
czę ich i bardzo o nie dbam. 
Nie schowam na półkę póki nie 
wyczyszczę włącznie z umy-
ciem podeszwy. Kupuję głównie 
z uwagi na fason i kolor, marka 
też jest ważna. Chętnie kupo-
wałbym obuwie od światowych 
dizajnerów ale nie ma w Polsce 
odpowiedniego butiku. Moje 
wymarzone: to buty od Ricka 
Owens'a, Dirka Bikkemberg”, Jil 
Sander oraz projekty dizajnerów 
dla firm sportowych, np. Hus-
sein Chalayan czy McQeen dla 
„Pumy” – dodaje.

Fason, marka, kolor, cokol-

wiek innego. Panowie w wybo-
rze kierują się tym samym co 
panie. Nie wystarczy, że mają być 
wygodne i praktyczne.

– Ostatnio zmieniłem tech-
nikę i kupuje buty, do których 
dopasowuję resztę stroju – mówi 
Marek. –  Teraz najważniejszym 
kryterium jest ich wygląd. Aktu-
alnie są to białe, czarne, czerwo-
ne lub żółte, bardziej gładkie niż 
z wzorami – dodaje.

Podobno z butami jest jak 
z dziewczynami... – Raz lubisz 
blondynkę, raz brunetkę, raz 
wysoką, a raz niską. Po prostu 
muszą mieć to „coś", co wpada 

w oko i nie chce wypaść – śmieje 
się Michał. 

Patryk natomiast doradza: – 
Buty są ważne, bo tylko szewc 
bez butów chodzi, a i wizytówkę 
człowiekowi zastępują. Staram 
się więc nie być na bakier z lu-
dowymi mądrościami – mruga 
okiem.  – A tak poważnie. Fajne 
buty potrafią świetnie uzupełnić 
strój, być taką swoistą kropką 
nad, a w zasadzie pod „i”. Nato-
miast brzydkie lub niestylowe 
buty mogą pogrzebać cały wize-
runek i sprawić, że nawet fajna 
koszulka będzie słabo wyglądała 
na „nosicielu” – mówi.

Dla wielu osób facet kochają-
cy buty nadal wydaje się... nie-
męski. Kobiety - tak, mężczyźni 
- nieco dziwne. I gdzie tu mowa 
o równouprawnieniu?

Męskość liczona
na podeszwy

– Podobno męskie jest mieć 
jedną parę butów do chodzenia, 
jedną do garnituru i jedną do 
trumny – uśmiecha się Patryk. 
– Jeśli o mnie chodzi, może to 
być moja estrogenowa strona, 
nie przeszkadza mi to. Poza tym 
od kiedy słowo „moda" przesta-
ło mieć konotacje kobiece, do-
bieranie odpowiedniego obuwia 
do reszty stroju wydaje mi się 
czymś naturalnym, wykraczają-
cym poza zwykły damsko-męski 
podział – dodaje.

– Buty mówią wiele o cha-
rakterze, tak jak inne dodatki: 
zegarki, czapki, okulary czy 
krawaty. Uwielbiam się tym wy-
różniać. Może u mnie to jest ten 
pierwiastek kobiecy, który po-
dobno jest w każdym mężczyź-
nie? – zastanawia się Michał. 
– Z drugiej strony myślę sobie, 
że to jest tak jak z kolorem różo-
wym: tylko prawdziwy mężczy-
zna może ubrać różowy ciuch 
i wyglądać męsko. Parafrazując, 
tylko prawdziwy mężczyzna 
może się przyznać do słabości 
do butów i dalej przyprawiać 
kobiety o drżenie serca – dodaje 
z uśmiechem.
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z butami jest jak 
z dziewczynami...
– raz lubisz blondynkę, 
raz brunetkę, raz
wysoką, a raz niską. 
Muszą mieć to „coś",
co wpada w oko
i nie chce wypaść



Szymon Kaczmarek
dziennikarz Polskiego Ra-
dia Szczecin, „garkotłuk”

"Ło Jezu! sześć talerków, sześć łyżków, sześć nożów, 
sześć widelców…Ło Matko Bosko! Dziękuję panience.
Ło kiryjeelejzon, jajca! Ło kiryjeelejzon, mięso!
Ło Matkobosko, cybula...
No Kaziuk, siadajmy, spróbujem po paninemu.
Stawiaj miche! i pamiętaj, żeby ja wiency tych talerków 
nie widział! won mi te pizdryki! a to mięso do kapusty. 
starczy na miesiąc.
Nie można by spróbować jak inne jedzo?
A to my parszywe jakie, żeby każde z innego koryta 
jadło?"

k

"CREDO, czyli wyznanie 
wiary nieśmiałe"

onopielka. I starczy za całe gadanie. Dziś 
będzie tłusto, z tradycją, niezdrowo, lecz 
SMACZNIE. Jeśli lubicie wielkie talerze po-
mazane łyżką sosu w kubistyczne galimatiasy, 
jeśli lubicie szukać ździebełka mięsa pośród 

nowoczesnego garni... odpuście sobie.
Przyprawy (nawet te suszone) są smaczne w potrawie, 

nie jako ozdobnik  brzegów talerza. Zupa ma być w głębo-
kim talerzu (wyjątkowo w wynalazkach takich jak chleb, 
dynia, połówka kokosa…). Nie zaś w naczyniu do kawy. 
Szczupły jestem dosyć, więc wiem co piszę. Zjeść, owszem, 
lubię i potrafię, zakąsić jeszcze bardziej (twarda ojcowska 
szkoła), ale nade wszystko lubię BIESIADĘ! Wszelkiego 

rodzaju długotrwałe posia-
dywanie przy obficie zasta-
wionym stołem. 

Stepnicę znam od lat 
zgoła czterdziestu, ale jej 
kulinarną stronę zacząłem 
poznawać dopiero w wieku 
męskim. Wiele lat temu, 
poprowadziłem tam impre-
zę dla pracowników firmy 
drzewiarskiej. Lato, cie-
plutko. Po obowiązkowych 
przemówieniach, wystę-
pach artystycznych i kon-
kursach, przy drewnianych 
stolikach zasiedli szanowni 
goście. 

Przechodziłem właśnie z zasłużonym kufelkiem, gdy 
od jednej z kolorowych grupek poderwał się wielki chłop 
i rozkładając szeroko ramiona z uśmiechem zaprosił mnie 
do stołu. Odmówić strach i nieochota.

Przez szkło słoików wesoło błyskały grzybki i jakieś nie-
wielkie ryby w zalewie z warzywami. Nalano pierwszego. 
Zgodnie ze starosłowiańskim zwyczajem, na zakąskę po-
wąchałem świeży, razowy chlebek. Zagryzłem rozpływa-
jącą się w ustach, dobrze doprawioną słoniną.

- Panie Szymonie, a teraz specjalność zakładu - zapra-
szający mnie do uczty Gospodarz podał mi....niebo!

Z pozoru wędzony węgorz, w smaku ambrozja plus nek-
tar, po prostu rozkosz.Wśród soczystych kawałków aro-

matycznej ryby zauważyłem maleńkie kawałeczki boczku 
i delikatne listki przypraw... Nie znaliśmy się wówczas na 
tyle długo, bym mógł poznać szczegóły przyrządzenia tej 
Poezji, lecz po długich latach moich marudzeń, pewnego 
biesiadnego wieczoru dostąpiłem tajemnicy:

Węgorz musi być słusznej wagi i grubości. 
Po oszlamowaniu w piasku, wieszamy go na haku 

i nacinamy skórę tuż pod skrzelami. Za pomocą obcęgów 
ściągamy skórę jak pończochę, nie do końca lecz odrobinę 
za odbyt. Rybę patroszymy i spłukujemy. Ostrym nożem 
skrawamy kawałki mięsa z kręgosłupa, niech będą wielko-
ści pudełka zapałek. 

W misce mieszamy mięso węgorza 
z przygotowanymi wcześniej podobnej 
wielkości kawałeczkami boczku
i przyprawami. Z tymi ostatnimi
możemy poeksperymentować. 

Oczywiście sól (pamiętajmy, że w tym przypadku wę-
gorz nie jest moczony w solance), dobrze robią zielone 
listki tymianu, odrobina majeranku i oregano, szczypta 
pieprzu. 

Wszystko w uważnej proporcji, by przyprawy nie zdo-
minowały smaku ryby!

Po delikatnym wymieszaniu napychamy dość ściśle 
powstałą masę do skóry wesoło wiszącej na haku. Całość 
zawiązujemy sznurkiem naturalnym i... do wędzarki. Cie-
płym dymem dwie do trzech godzin, zimnym, nawet i trzy 
dni. Zresztą tajemnice wędzenia, to zupełnie inna bajka.

Będąc kolejny już raz w Stepnicy, zaproszony zostałem 
na ucztę na rybackim kutrze. To wtedy właśnie, siedząc 
na niskiej burcie z nogami w ciepłej wodzie Zalewu, trzy-
mając w jednej ręce kawałek stepnickiego węgorza, a dru-
giej mrożący palce kieliszeczek, patrząc na piękny zachód 
słońca, otoczony Przyjaciółmi, pomyślałem: "ech…. seks 
jest naprawdę przereklamowany..."

Szymon Kaczmarek

Smacznie, ale niezdrowo
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kiM JeSteM: Całkiem sporym ssakiem. Jak większość z nas. 
Co byłoby dLa Mnie naJWiĘkSzyM nieSzCzĘŚCieM: 
Występ w „Gwiazdy na lodzie”. Polszczyzna 
znakomicie wartościuje stan bycia na lodzie . 
nigdy nie WłoŻyłabyM:
Tiurniury. Tiary. Treski. Innych rzeczy na „t”.
W CzyM JeSteM dobra:
W żonglowaniu. Zadaniami, zdaniami. 
naJWiĘkSze oSiĄgniĘCie Mego ŻyCia:
To, co najważniejsze dla ssaka z ambicjami: nie
zagryzienie innych, upierdliwych ssaków.
Co Wzbudza MÓJ obSeSyJny LĘk:
Starszy pan, który usiłuje mnie uwieść. Aaaa!
naJbardzieJ CeniĘ u kobiet: Całokształt.
błĄd, ktÓry PoPełniłaM: Ortograficzny w słowie
„chybotać”. Myli mnie bliskość znaczeniowa ze słowem „huśtawka”. 
kiedy kłaMiĘ:
Nos mi się strasznie wydłuża. To takie kłopotliwe na zdjęciach.
nienaWidzĘ: Pytań o moją prywatność. 
PoLSka MoiCh MarzeŃ: „Kraj mlekiem i miodem płynący”, 
gdzie „my ze szwagrem na czele i jakoś to będzie”?
bohaterStWo to dLa Mnie: Stan przejściowy.
Czy PiSarz Ma WobeC kogoŚ Lub CzegoŚ oboWiĄzki: 
Wobec spółdzielni mieszkaniowej i RWE.
MoJe uLubione SłoWo: 
Imidż. Wintydż. Bo wciąż nie wiadomo, jak je pisać.
na koMProMiS deCyduJĘ SiĘ gdy:
Czyli to już zdecydowane, że nań idę?
dLa MiłoŚCi MogĘ zrobiĆ: Herbatę. Ewentualnie kanapkę.
kiM ChCĘ zoStaĆ W PaMiĘCi innyCh Ludzi:
„Chcę”? Cóż to byłby za egocentryzm, fuj!
„Pudełko ze SzPiLkaMi” to… Powieść o kobiecie, której 
wszyscy mówią, jaka ma być, ale ona woli sama o tym zdecydować. 

PRESTIŻOWE KSIąŻKI
WEDŁUG PODRAZY 

kiM JeSteM: Kobietą, żoną i kochanką (tego samego faceta), 
przyjaciółką, siostrą, feministką.
Co byłoby dLa Mnie naJWiĘkSzyM nieSzCzĘŚCieM: 
Samotne życie na bezludnej wyspie, kontakt z innymi jest mi nie-
zbędny, by egzystować.
W CzyM JeSteM dobra: W wynajdywaniu fajnych ciuchów 
i w tańcu – choć raczej w stylu dowolnym, w zdolności do
zapomnienia się i cieszenia chwilą.

Co JeSt naJWaŻnieJSzyM oSiĄ-
gniĘCieM Mego ŻyCia: Nabranie 
dystansu do świata i samej siebie.
Co Wzbudza MÓJ obSeSyJny LĘk:
Robaki, szczególnie te w chitynowych 
pancerzykach.
naJbardzieJ CeniĘ u kobiet: Wiarę 
w siebie i życzliwość wobec innych kobiet 
oraz oczywiście styl.
błĄd ktÓry PoPełniłaM: Zbyt 
pochopne osądzenie niektórych osób, na 
szczęście naprawiony.
kiedy kłaMiĘ: Rzadko.
nienaWidzĘ: Pozorów siły, za którą 
kryje się słabość. 
PoLSka MoiCh MarzeŃ: Kraj ludzi 
sobie życzliwych i pozwalających innym 
mieć odmienne zdanie.
bohaterStWo to dLa Mnie: 

Odwaga mówienia tego, co się myśli.
Czy PiSarz Ma WobeC kogoŚ Lub CzegoŚ oboWiĄzki: 
Takie same, jak każdy człowiek.
MoJe uLubione SłoWo: Dowolne, byle po hiszpańsku 
(brzmienie tego języka przyprawia mnie o dreszcze wzdłuż
kręgosłupa).
na koMProMiS deCyduJĘ SiĘ gdy: Nie da się inaczej,
ale nie lubię tego robić.
dLa MiłoŚCi MogĘ zrobiĆ: Wiele, pewnie są jakieś
granice, ale jeszcze nie odkryłam jakie.
kiM ChCĘ zoStaĆ W PaMiĘCi innyCh Ludzi:
Bohaterką barwnych anegdotek.
„rePorterzy bez FikCJi” to…
Zapis siedemnastu spotkań, które mnie zmieniły.

Ocena

Ocena

Kultura

gRAŻNA
PlEBANEK;
pisarka. Absolwentka polonistyki UW. Praco-
wała jako dziennikarka dla Agencji Reutera 
i „Gazety Wyborczej". 

AgNIESZKA
WóJCIńSKA;
psycholożka. Drukuje w "Polityce", "Przekroju", 
"Gazecie Wyborczej", "Zwierciadle" i "Midraszu". 
Warszawianka z pochodzenia i przekonania. 

* Rafał Podraza, dziennikarz, autor książki „Magdalena, córka Kossaka”, opracował 
i wydał też dwie niepublikowane książki pisarki: „Z pamiętnika niemłodej już mężatki” 
i „Moja siostra poetka”. 

Kwestionariusz (nie) Literacki

Kwestionariusz (nie) Literacki

Książka Zygmunta Niewidowskiego "30 lat życia z 
Madzią" to rzecz lekka, łatwa i przyjemna. Napisana 
mężowską ręką i zdradzająca wiele pikantnych szcze-
gółów z 27-letniego pożycia autora z Magdaleną Sa-
mozwaniec – najdowcipniejszą kobietą XX wieku. 
Trochę szkoda, że jego talent literacki objawił się 
dopiero pod koniec życia. Kto wie, co straciła polska 
literatura?… Bo mimo, iż jest to książka pisana przez 
literackiego naturszczyka, to w konfrontacji z dzisiejszymi dziełami, zadziwia 
i zachwyca jednocześnie czytelnika bogatym językiem, humorem, znakomi-
tym wyczuciem sytuacji. 
To na pewno nie książka – panegiryk, tutaj bez obaw! Niewidowski, bez za-
jąknięcia, przyznaje się do skoków w bok, notabene aprobowanych przez po-
łowicę, o jej chimerach i słabościach. Pokazuje jednak też ciężki los pisarki 
popularnej i ciągłą pogoń za pieniądzem, który w jej rękach parował niczym 
kamfora. Opisuje życie z satyryczką, stąd mnóstwo anegdot, które dopełniają 
zwierzenia, a były na porządku dziennym w życiu z taką indywidualnością. 
Niestety Zygmunt zmarł dwa lata przed wydaniem książki.

Ocena
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MIŁO MI PAŃSTWA POINFORMOWAĆ,
ŻE ROZPOCZĘŁAM WSPÓŁPRACĘ Z GABINETEM

STOMATOLOGIA KAMIENIICA 25 

PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ 25/10

(WEJŚCIE OD MONTE CASSINO)

TEL. 91 820 5000

SERDECZNIE ZAPRASZAM

JOANNA OBRYCKA
LEKARZ STOMATOLOG



Każdego roku festiwalowi 
towarzyszy nowa myśl prze-
wodnia. Zeszłoroczna edycja 
„Glamour” kręciła się wokół ta-
kich pojęć jak czar, urok, ale też 
kicz i przerysowanie. Siódma 
edycja InSPIRACJI, które obę-
dą się w dniach 09-12 czerwca 
nosi tytuł „Paradise”. Z tej oka-
zji organizatorzy, czyli 13 muz 
przygotowało około 40 wyda-
rzeń artystycznych, w których 
weźmie udział rzesza twórców 
z Polski i zagranicy. Pojawi się 
kontrowersyjna rosyjska grupa 
„AES+F” z instalacją „Last Riot”. 
Intrygujące projekty zaprezentu-
je także słynny czeski prowoka-
tor – David Černý. Swój udział 
zapowiedzieli również m.in. 
grafik Maurycy Gomulicki, ar-
tystka wizualna Zorka Wollny 
i malarz Dominik Lejman. Po 
raz pierwszy w historii festiwalu 
zobaczymy animację wykonaną 
nowoczesną techniką „mappin-
gu 3D”, dopasowująca obraz do 
kształtu powierzchni. A w so-
botni wieczór 11 czerwca zagra 
podczas festiwalu Smolik.
Miejsca ekspozycji to: 13Muz, 
Muzeum Narodowe oraz Galerii 
„ZONA”.                                   dp

anna Śleszyńska wcieliła się 
w mistrzowski sposób w rolę 
Judy. Trochę jak przez dziurkę 
od klucza poznajemy postać 
gwiazdy, która, jak każdy cele-
bryta, wiedzie podwójne życie 
– osobiste i to, które trafia na 
scenę, ekrany telewizorów i kin. 
Opowieść porywa widzów, któ-
rzy wraz z gwiazdą przeżywają 
jej wielkie miłości, namiętności, 
porażki i tragedie oraz walczą 
o jej szczęście. Spektakl poka-

eineken Open'er” to największy i najważniejszy 
festiwal muzyczny w Polsce. Niedawno Mikołaj 
Ziółkowski, szef agencji „Alter Art„ organizują-
cej „Open'era”, odebrał prestiżową nagrodę „Eu-

ropean Festival Awards” w kategorii „Best Major 
Festival”. W tej kategorii startują najbardziej znane 
festiwale w Europie. Warto wspomnieć, że gdyń-
ska impreza drugi raz z rzędu została w ten sposób 
wyróżniona. Świadczy to o znakomitym poziomie 
imprezy, zarówno pod kątem muzycznym, jak i or-
ganizacyjnym. 
W tym roku przypada jubileuszowa, 10 edycja 
„Heineken Open'er Festival” – można się zatem 
spodziewać, że organizatorzy zaskoczą fanów jesz-
cze niejedną gwiazdą światowego formatu.
Bilety na festiwal: 3 dni (1-3.07.2011) – 310 zł 
lub 350 zł (z polem namiotowym), 4 dni (30.06-
3.07.2011) – 370 zł lub 410 zł (z polem namioto-
wym) i bilety jednodniowe w cenie 165 zł.            jj

hoć historia grupy jest sto-
sunkowo krótka to Lullapop 
zdążył już mocno zaistnieć. Wo-
kalistką i liderką jest pochodząca 
z Trójmiasta Anna Chyłkowska, 
niegdyś prezenterka MTV. Dwa 
miesiące temu zespół wydał 

swój debiutancki album "Sitting 
on the pier". Na płycie znalazł 
m.in. utwór "Devil", do którego 
teledysk znalazł się w gronie naj-
lepszych klipów świata podczas 
Audiovisual Arts and Music 
Videos Festival of Barcelona 
2010. Teledysk nieoczekiwanie 
trafił też na polskie plotkarskie 
portale, gdy okazało się, że jedna 
z jego bohaterek jest byłą dziew-
czyną Nergala. Lullapop to jed-
nak przede wszystkim niezwykle 

ciekawa i świeża mieszanka in-
die rocka, soulu, folku i brzmień 
klubowych.                                  br

27.05.2011, Kafe Jerzy

Kultura

Wystąpiła w prawie 40 filmach, lecz częściej można było słyszeć śpiewane przez nią piosenki. Liza Minelli – 
jej córka, odziedziczyła po niej swój artystyczny talent. Judy Garland podziwiały miliony,

a popularność przyniosła jej rola Dorotki w „Czarnoksiężniku z krainy Oz”. 

Coldplay, Hurts, Pulp, Youssou N'Dour, Caribou, Foals i The Strokes - to jak na razie największe
z dotychczas ogłoszonych gwiazd “Heineken Open'er Festival”. Impreza odbędzie się

w dniach 30 czerwca - 3 lipca na terenie lotniska w Gdyni Babich Dołach.

Formacja Lullapop będzie gwiazdą drugiej odsłony RockAbility - cyklu przedstawiającego
świeże i awangardowe brzmienia polskiej sceny muzycznej. 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki 
Wizualnej inSPIRACJE w tym 
roku przeniesie nas w rajskie 

klimaty. Jakie wydarzenia będą 
kryły się pod tytułem

„Paradise”?

Legenda kina – Judy Garland

HOF ma 10 lat

Zabłysnęli teledyskiem

R a J s k i
cZeRwiec

H

"H

C

P

zuje gwiazdę od najbardziej in-
tymnej strony w przełomowych 
momentach odkrywając w ten 
sposób prawdziwą Judy i jej 
tajemnice. Nie zabraknie przej-
mujących emocji, refleksji oraz 
dobrej zabawy.                                                

ar
„Własność znana jako
Judy Garland”
Teatr Współczesny,
5 czerwca 2011 r.,
godz.16 i 19, cena biletu: 100 zł
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o skłoniło cię do powrotu? 
Około 3 lat temu, zaczęliśmy ze Zbyszkiem 
Szmatłochem pracę nad nowymi piosen-
kami, na moją nową indywidualną odsłonę 
muzyczną. Nie ukrywam, zainspirowaną 
głęboką chęcią tworzenia, wyśpiewywania 
rzeczy, które narastały we mnie przez te 
wszystkie lata. Po prostu nadszedł czas gdy 
stwierdziłam, że nie mogę dłużej milczeć.
Współtworząc zespół „Firebirds” ociera-
łaś się o tzw. show biznes, co się zmieniło 
od lat 90-tych? 
Bardzo dużo się zmieniło. Uderza w nas 
istne „tsunami” tandety i niesłychana chęć 
zaistnienia medialnego za wszelką cenę, na 
krótką choćby chwilę. Puste obrazy, powierz-
chowność pod którą nie kryje się zupełnie 
nic. Chcąc posłuchać ciekawej muzyki trzeba 
samemu szukać i szperać w internecie. Nadał 
on nowe oblicze przemysłowi muzycznemu, 

Pamiętacie zespół „Firebirds”? Joanna Prykowska wokalistka grupy powraca po kilku latach na scenę.
Ma nowych muzyków, pomysły i piosenki. Ma także pokaźną „świtę” najbardziej utalentowanych

szczecinian, z którymi postanowiła stworzyć bardzo twórczy projekt. 

Nowa, klubowa (?) Prykowska!

C

Kultura

który musi dostosować się do wymagań 
pokolenia „portali społecznościowych”. To 
z kolei daje twórcom niesłychaną wolność, 
ale zarazem jest olbrzymim wyzwaniem na 
tak konkurencyjnym rynku. Trudno bowiem 
skupić na sobie dłuższą uwagę odbiorcy. 
Karierę rozpoczynałaś w podobnym mo-
mencie jak Katarzyna Nosowska, ona wyje-
chała do Warszawy, dlaczego Ty zostałaś? 
Nie wiem co było silniejsze odrobina lęku czy 
mój głęboko zakorzeniony lokalny patrio-
tyzm. Chyba to drugie i przekonanie trochę 
na przekór wszystkim, że jeśli wszyscy cieka-
wi ludzie stąd wyjadą to kto stworzy lepszy 
i piękniejszy Szczecin?
Jaka jest nowa Joanna Prykowska? 
Zdystansowana, „zielona”, nostalgiczna i roz-
śpiewana.
Do projektu „Joanna & The Forests” zaan-
gażowałaś grupę ludzi z zupełnie innymi, 
niż Ty doświadczeniami, kto to jest i skąd 
pomysł na współprace właśnie z nimi? 
Do części osób docierałam sama, do pozo-
stałych pomogła dotrzeć moja niebuszewska 

sąsiadka, szczecińska dziennikarka radiowa 
Monika Petryczko. Wspaniałe zdjęcia za-
wdzięczam niezwykłej Pannie Lu, mistrzem 
kamery i remixu okazał się być Remigiusz 
„Remi Remix” Pilawka, a wizualizacje i opra-
wę scenograficzną na koncercie zapewnia 
nieziemsko zdolny Bartosz „VJ P.U.H” Wój-
cicki. No i oczywiście mój zespół zwariowa-
nych pasjonatów grania Zbyszek Szmatłoch, 
Przemek Lorek i Krzyś Sanecki.
Przed Tobą duży, klubowy koncert, czego 
możemy się po nim spodziewać?
Nowych doznań wizualnych współgrających 
ze słowem, niebiańskich melodii, piękne-
go brzmienia gitar, romantyzmu i oddechu. 
Projekt nazwałam „Joanna & The Forest“. Las 
ma przywodzić tęsknotę za czystością, wyci-
szeniem i ukojeniem. To też ukłon w stronę 
świata zwierząt, które zawsze odgrywały 
ważną rolę w moim życiu.                           mp

Koncert "Joanna & The Forests" 
Pierwsze Miejsce, 14 maja, godz. 20
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Kultura

anim doczekacie do czerwca, nie prze-
gapcie najbliższego koncertu, który odbędzie 
się już 18 maja. Na Zamku Książąt Pomor-
skich rozlegnie się elektryzująca muzyka 
argentyńska, którą zaprezentuje legendarny 
Juan Carlos Caceres – wokalista, pianista, 
kompozytor i malarz. Nagrywa i wykonuje 
muzykę tanga, candombe, murga i milongi. 
W jego dźwiękach słychać także motywy 
afrykańskie. Wokalista po raz pierwszy zago-
ści w Polsce. 
Kolejną muzyczną delicją będzie multiet-
niczna słodycz – Ayo, która promuje swoją          

nową płytę. Jej rodzice to Nigeryjczyk i po-
chodząca z Polski rumuńska cyganka. Ayo 
podbiła serca polskiej publiczności utworem 
„Down On My Knees” z debiutanckiego al-
bumu „Joyful”. Dwa inne przeboje z tej płyty: 
„Life Is Real” oraz „And It’s Supposed To Be 
Love”, powinny też być znane szczecińskiej 
publiczności. Kolejny jej krążek „Gravity 
At Last” także szybko zyskał popularność. 

Wszystkie utwory Ayo będzie można sobie 
przypomnieć 15 czerwca na Zamku Książąt 
Pomorskich. 
Królowa world music, czyli Cesaria Evora 
przyleci do Szczecina 21 czerwca. Choć moż-
na z powodzeniem nazwać ją wielką divą na 
scenie, na co dzień ujmuje skromnością. Ce-
saria koncertuje na całym świecie porywa-
jąc publiczność. Dla nas zaśpiewa w Teatrze 
Letnim. Wieńczącym koncertem „Szczecin 
Plus Music Fest 2011“ będzie występ muzy-
ka jazzowego wysokiej klasy – Chrisa Botti. 
Rozchwytywany trębacz zagra 30 czerwca 
na Zamku Książąt Pomorskich. Łączy trady-
cyjny jazz, funk, pop i r&b. Znany ze współ-
pracy ze Stingiem i innymi gwiazdamy, jak 
choćby Frank Sinatra, Andrea Bocelli, Rod 
Stewart, Dean Martin, czy Michael Buble.                                          

              ar

Na horyzoncie „Szczecin Plus Music Fest 2011“, który rozpoczął się już w marcu. Ci, którzy nie 
dotarli na pierwszy koncert mają okazję nadrobić stratę, ponieważ prawdziwe

apogeum przewidywane jest w czerwcu!

Koncerty na fest!

Z
Aktualności o ósmej edycji 
“Szczecin Plus Music Fest” 
znajdziesz na
www.szczecinmusicfest.pl

Bilety są już dostępne na:
www.bilety.koncerty.com
i www.eventim.pl

JUAN CARLOS CACERES,
18 maja, Zamek
AYO, 15 czerwca, Zamek
CESARIA EVORA, 21 czerwca, 
Teatr Letni
CHRIS BOTTI, 30 czerwca, 
Zamek

Stając się ekspertami od sztuki gra-
ficznej zagłębiamy się coraz dalej i da-
lej. Tym razem docieramy do tajemnic 
„frottage” czyli techniki polegającej na 
wydobyciu rysunku przez pocieranie 
grafitem po papierze położonym na 
przedmiocie o ciekawej fakturze. 

FROTTAGE
Najłatwiej jest wyobrazić sobie nasze 

doświadczenia plastyczne z dzieciństwa 
kiedy np. można było dorysować hafto-
waną suknię księżniczki podkładając 
serwetkę pod kartkę koronkową.

Jak wiele technik graficznych i ta zo-
stała odkryta przez Chińczyków w celu 
zdejmowania rysunków odciśniętych 
np. z ceramiki czy metalowych reliefów. 
Jako technika artystyczna pojawiła się 
po raz pierwszy w XX wieku w pracach 
Maxa Ernsta. Zauważył on w swojej pra-
cowni niezwykły rysunek starej drew-

nianej podłogi, położył na niej kartkę 
i przy użyciu miękkiej kredki przeniósł 
go na papier. W ten sposób zaczęły po-
wstawać fantazyjne odbitki przedstawia-
jące lasy, zwierzęta, ptaki tworząc całą 
serię rysunków zatytułowaną „Histoire 
Naturelle”. Do wykonywania prac tech-
niką „frottage” co w języku francuskim 
znaczy tarcie, można używać każdego 
przedmiotu, który posiada jakąkolwiek 
fakturę.

SzTUkA od kuchni

NASZ EKSPERT
Jolanta Szczepańska,
właścicielka galerii ArtGalle

łoskie, znane i lubiane w Polsce klimaty muzycz-
ne przypomni 27 maja 2011 ulubieniec ze słonecz-
nej Italii – Drupi. Jego popularność i uznanie, które 
wyśpiewał sobie w Sopocie w 1978, nieprzerwanie 
trwa. Rockowy łódzki zespół COMA zagra już 28 
maja 2011. Ostatnie krążki „Coma Live” oraz anglo-
języczny „Excess”, zespół przypomni podczas kon-
certu.                                                                             ar

W maju Teatr Letni na dobre rozpoczyna swoją 
działalność. To właśnie tam Agencja Artystyczna 
BRAND HOUSE zaprasza nas na trzy koncerty.

Rock i włoskie 
szlagiery...

W

Prace w technice frotażu autorstwa Maxa Ernsta
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REKLAMA

Prestiżowe 
ImpREzY czyli subiektywny

przegląd wydarzeń

Premierowe fotografie Panny Lu, ktora 
również współpracuje z "Prestiżem" zoba-
czymy podczas wernisażu o wdzięcznym 
tytule "Brzydki piątek, piękny trzynastego". 
Towarzyszyć mu będzie specjalna oprawa 
muzyczna. Panna Lu w swojej codziennej 
pracy fotografa obcuje z pięknem, podczas 
licznych sesji mody, których jest autorką. 
Definicja piękna według niej nie ogranicza się tylko do idealnych ry-
sów twarzy i doskonałych proporcji ciała. Piękno może być brzydkie, 
bądź jak woli artystka - brzydota potrafi być piękna.

Brama Jazz Cafe, 13 maja, godz. 20.00

Panna Lu w Bramie

DO SpOTkANIA

Do SłuchanIa

Kultura

Do ogląDanIa

WERONIKA BULICZ

Baltic Neopolis Orchestra to smycz-
kowa orkiestra kameralna. W składzie 
zespołu znaleźli się najlepsi muzycy, ak-
tywnie uczestniczący w lokalnych, ogólno-
polskich i zagranicznych projektach mu-
zycznych. Koncert urodzinowy połączony 
będzie z wystawą plakatów muzycznych. Z 
tej okazji do Szczecina przyjedzie znako-
mita skrzypaczka Anna Maria Staśkiewicz. Po koncercie w gmachu 
Muzeum Narodowego zagrają koncert podczas "Nocy Muzeów". 

Filharmonia, 14 maja, godz. 19.00

Trzecie urodziny

To grupa założona jako kolejny projekt 
Litzy, artysty znanego z zespołów Acid 
Drinkers, Turbo, Creation of Death, Fla-
pjack. Muzyka, jaką gra „Luxtorpeda” jest 
wypadkową gustów i stylów muzycznych 
członków zespołu. Na maj jest zaplano-
wana premiera albumu grupy. Na płycie i 
na koncercie usłyszymy ciężkie, rockowo-
metalowe brzmienia. Jako support wystąpi szczeciński zespół NIKT.

Klub Delta, 26 maja, godz. 19.00

Luxtorpeda

Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięk-
nych w  Łodzi. Bohaterami jego obrazów 
są anonimowi – Kobieta i Mężczyzna, 
uchwyceni w codzienności, przyłapani „w 
pół gestu” podczas zwykłych czynności. 
Zwykłych, a jednak naznaczonych intym-
nością, czułością i niezwykłą wrażliwością. 
Na wystawę obrazów mistrza zatytułowa-
ną „Życie jest Piękne” zaprasza Galeria Sztuki Schowek. Wystawa 
potrwa do 6 czerwca.

Chocoffee, wernisaż 13 maja

Henryk Trojan

To tytuł wystawy, jaką do końca lip-
ca możemy oglądać w Galerii Północnej 
Zamku Książąt Pomorskich. W tym roku 
przypada 300. rocznica pobytu Stanisława 
Leszczyńskiego – Króla Polski, Wielkiego 
Księcia Litwy oraz Księcia Lotaryngii – 
wraz z rodziną na szczecińskim Zamku. 
Fakt ten upamiętnia tablica na elewacji 
skrzydła południowego, a sala w której prezentowana jest wystawa 
nosi jego imię. Ekspozycja przypomina życie i działalność monarchy 
na tle ważnych wydarzeń epoki. Na wystawie możemy podziwiać 
m.in. portrety, widoki pałaców, ogrodów, stroje, listy, pozycje z księ-
gozbioru rodziny królewskiej.

Zamek Książąt Pomorskich, Galeria Północna, do 31 lipca

Stanisław Leszczyński – wierny tułacz

Co byś zrobił, gdyby wpadła ci w ręce 
dzwoniąca komórka, a ty po jej odebraniu 
zostałbyś wzięty za kogoś, kim nie jesteś? 
Co zrobi bohaterka dramatu po odebraniu 
telefonu pewnego mężczyzny…? Amery-
kańska autorka – Sarah Ruhl – obsypa-
na nagrodami za teksty pisane dla teatru 
stawia swoich bohaterów w sytuacjach 
niezwykłych. „A komórka dzwoni” to komedia, ale nie tylko. Na za-
kończenie sezonu artystycznego 2010/2011 Teatr Współczesny przy-
gotował polską prapremierę tej sztuki, będzie to 200. premiera teatru. 
Reżyseruje Norbert Rakowski, na scenie zobaczymy m.in. Małgorza-
tę Klarę i Konrada Pawickiego.

Teatr Współczesny, 8 maja, godz. 19.00

Komórka zadzwoni we Współczesnym

Cezary Pazura obchodzi w tym roku 
okrągły jubileusz pracy artystycznej. 
W Szczecinie zobaczymy spektakl przy-
gotowany specjalnie z okazji ćwierćwie-
cza obecności Cezarego Pazury na sce-
nie. Wraz z nim wystąpią jego przyjaciele 
m.in.: Paweł Małaszyński, Jerzy Kryszak, 
Piotr Bałtroczyk, Grzegorz Halama, Olaf 
Lubaszenko, Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Młodych Panów, Kaba-
ret Moralnego Niepokoju. 

Teatr Letni, 21 maja, godz. 18.00

Ćwierćwiecze Pazury
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REKLAMA

„Fabryka klamek” to tytuł najnowszej 
płyty Grzegorza Turnaua. Motyw podróży 
i przemijania, obecny jest zarówno w ty-
tułowym utworze, jak i na całej płycie. 14 
nowych piosenek – wszystkie różnią się od 
siebie zarówno w warstwie muzycznej, jak 
i literackiej. Na płycie – oprócz jej autora 
– zaśpiewali także goście: Dorota Miśkie-
wicz, Basia Gąsienica-Giewont i Sebastian Karpiel-Bułecka. 

Teatr Letni, 30 maja, godz. 19.00

Grzegorz w „Fabryce klamek”

Słynna grupa rockowa założona w 1982 
roku przez Kazika Staszewskiego i Piotra 
Wieteskę, zagra ponownie w Szczecinie. 
Od początków istnienia grupa wyróżnia 
się charakterystycznym, rozpoznawalnym 
brzmieniem klawiszy i instrumentów dę-
tych, a także głosem i często prowokacyj-
nymi tekstami wokalisty Kazika Staszew-
skiego. Do dzisiaj to, co powstaje pod szyldem Kultu jest wynikiem 
nieakceptowania kanciastej rzeczywistości i piętnowania absurdów 
zinstytucjonalizowanego życia.

Teatr Letni, 3 czerwca, godz. 20.00

Kult koncertowo

To tytuł spektaklu „Teatru Broadway”. 
Taniec, śpiew, porywająca muzyka, entu-
zjazm, 200 barwnych kostiumów, pióra, 
fraki, suknie. To wszystko co w musicalu 
najlepsze zobaczymy w szalenie barwnym 
dwugodzinnym widowisku musicalo-
wo–rewiowym. W spektaklu znalazły się 
fragmenty z musicali „Cabaret”, „Moulin 
Rouge”, „Chicago”, „West Side Story” oraz znane songi filmowe wyko-
nywane niegdyś przez Franka Sinatrę, Lizę Minelli, Jamesa Browna. 

Teatr Letni, 4 czerwca, godz. 20.30

Musicale, musicale!

Legenda polskiej sceny wciąż zaskakuje 
publiczność i przyciąga tłumy. Na czym 
polega jej fenomen i w czym tkwi sekret 
sukcesu Maryli Rodowicz? Jest chary-
zmatyczna, śpiewa piosenki z tekstami, 
które nie tylko wpadają w ucho, ale przede 
wszystkim coś znaczą. Maryla Rodowicz 
nie śpiewa z playbacku, ma świetny zespół 
złożony z doskonałych muzyków – dzięki temu publiczność podczas 
jej koncertów czuje, że jest szanowana. 

Teatr Letni, 29 maja, godz. 20.00

Przebojowa Maryla

Kultura
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Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji
reklamowej „BONO”,
organizator turnieju Pe-
KaO Szczecin Open, wielki
miłośnik tenisa i innych
sportów rakietowych

Kolejna Wielkanoc za nami. Tysiące kalorii 
w mazurkach, świątecznych babach i makowcach. 
I jak zawsze przy rodzinnym stole – Polaków dys-
kusje o sporcie. 

o

Zegarek z GPS-em

wyższości żużla nad tenisem, o słabości pol-
skiej piłki i lepszej grze Agnieszki Radwań-
skiej na światowych kortach. Na szczęście, 
patrząc na Jasne Błonia, ścieżki rowerowe 
czy leśne dróżki w okolicach Arkonki i je-

ziora Głębokie, nie tylko o sporcie rozmawiamy, ale 
coraz częściej czynnie go uprawiamy. Moda na tzw. 
„zdrowy tryb życia” rozwija się już od kilku lat, ale 
w ostatnim czasie nasiliła się w sposób bardzo widocz-
ny. Zewsząd atakują nas różnego rodzaju diety i rady 
jak schudnąć. Portale i magazyny o bieganiu pojawia-
ją się jak przysłowiowe „grzyby po deszczu”, a sieci 
handlowe co kilka tygodni przygotowują akcje sprze-
dażowe, proponując nam na atrakcyjnych warunkach 
cenowych wyposażenie dla rowerzystów, biegaczy czy 
chodzących z kijkami. Wszystko po to abyśmy zdrowi 
byli. Uprawianie sportu jest „cool”. Ba, to właściwie 
dla wielu prawdziwy narkotyk. Radość tym większa, 

że sięgają po niego całe 
pokolenia. Na siłowni, 
czy w salach fitness, już 
nie tylko spotkasz mło-
de dziewczyny chcące 
się podobać swoim ak-
tualnym i przyszłym 
chłopakom, czy panów 
dbających, aby brzuszek 
nie wylewał się za bar-
dzo znad kąpielówek, 
kiedy prężą swoje mu-
skuły na nadmorskich 
plażach, ale także osoby, 
których Pesel zaczyna się 

na piątkę czy szóstkę. Oni wszyscy ćwiczą dla siebie. 
Dla urody, atrakcyjnego wyglądu, dla zdrowia. Pełne 
są korty, sale gimnastyczne i klatki do squasha. Po-
pularne „orliki” tętnią życiem od rana do wieczora, 
a za futbolówką uganiają się nie tylko najmłodsi. 
Jeszcze niedawno osoba, która uprawiała nordic wal-
king, czyli chodzenie z kijkami narażała się na wiele 
uszczypliwości i uwag typu – Ty Łuszczek, narty gdzieś 
zgubiłeś! Teraz jest inaczej. Budzą szacunek u niektó-
rych, a wręcz zazdrość u innych. Zazdrość, która po-
woduje, że ulice i parki pełne są chodzących z kijami, 
bo przecież lepiej spróbować samemu niż zazdrościć. 
Podobnie jest z bieganiem. To jeden z najtańszych 

sportów, ale jakże skuteczny dla kondycji i zdrowia. 
Lekarze polecają – biegajcie. I Polacy biegają. Sami, 
w grupach, z trenerami i bez. Na stadionach i w lesie. 
Ostatnio, z racji obowiązków zawodowych związałem 
się z promocją biegania. I muszę przyznać, że jestem 
autentycznie zszokowany rozwojem runningu w na-
szym kraju. Wielkie, masowe akcje biegowe jak „Pol-
ska Biega”, czy „BiegamBoLubię” wspierają ogólnopol-
skie media: „Gazeta Wyborcza” czy radiowa „Trójka”. 
Dzięki temu chętnych do biegania jest coraz więcej. Im 
więcej uczestników tym częściej pojawiają się sponso-
rzy, a to właśnie oni są motorem napędowym każdej 
aktywności. I tak to koło się kręci. Korzystają z tego 
organizatorzy rozmaitych biegów i maratonów, które 
przeżywają prawdziwe, frekwencyjne oblężenie. Za-
dowoleni są też producenci i sprzedawcy sprzętu do 
biegania, bo towar sprzedaje się jak świeże bułeczki. 
Buty z absolutnie kosmicznego tworzywa, lekkie i su-
per wygodne. Koszulki, które nie dosyć, że prawie nic 
nie ważą to jeszcze oddychają całą powierzchnią. Do 
tego odżywki i nieprzebrana gama elektronicznych 
urządzeń pomiarowych. 

To co kiedyś wymagało
wielkogabarytowego sprzętu, teraz
mieści się w urządzeniu wielkości 
zegarka. Nakładasz takie cudo na rękę, 
biegniesz i wiesz wszystko: przebyty 
dystans, prędkość biegu, jego czas, ale 
też monitoring wysiłku biegacza. 

Producenci oprogramowania do telefonów komórko-
wych zadbali aby runnerzy mogli także mieć infor-
mację o trasie biegu na podstawie aplikacji wykorzy-
stujących GPS. Dzięki tym wszystkim ułatwieniom 
i gadżetom bieganie jest przyjemniejsze i bardziej 
popularne. I nieważne, że kiedyś mistrzom bieżni 
wystarczały trampki i bawełniana koszulka na ra-
miączkach. Dzisiaj mamy dwudziesty pierwszy wiek, 
świat poszedł technologicznie do przodu, a sprzęt jest 
lepszy i bardziej gadżeciarski. Ważne, że Polacy chcą 
biegać! Ważne, że odkryliśmy przyjemność z uprawia-
nia sportu! 

Krzysztof Bobala



Szczecinie sport 
ten nie jest jeszcze 
zbyt popularny. 
Ma jednak swo-
ich amatorów, 
a nawet wyznaw-
ców. Są wśród 
nich Iza Mro-

zowska i Ania Prus-Wiśniowska, 
studentki multimediów na Aka-
demii Sztuki i wzornictwa na 
ZUT. – Do deski zachęcił mnie 
tata – mówi Iza. – Gdy miałam 
cztery czy pięć lat stawiałam 
pierwsze kroki w windsurfingu. 
Potem był snowboard, deskorol-
ka i freeboard – dodaje.

Deska kontra mercedes

Freeboard to deska, imitująca 
w pewnym sensie snowboard. 
Od deskorolki różni się tym, że 
oprócz czterech, ma jeszcze dwa 
dodatkowe kółka, obracające się 
o 360 stopni, jak w sklepowych 
koszykach. Na freeboardzie ha-
muje się krawędzią deski. – Cięż-
ko przyzwyczaić się na tej desce 
do takiego sposobu hamowania 
– mówi Ania.
Iza tej trudności doświadczyła 

raz na własnej skórze i to do-
słownie. – Zjeżdżałam kiedyś 
rozpędzona z górki na freebo-
ardzie, a tu nagle zza zakrętu 
wyjechał mercedes – wspomina. 
– Miałam dwie możliwości: albo 
iść na czołowe zderzenie, albo 
zeskoczyć z deski. Wybrałam tę 
drugą, ale nie przewidziałam, że 
przy prędkości, jaką osiągnęłam, 
zeskok będzie dość spektakular-
ny. To nie był zeskok ale praw-
dziwy lot. Ja pofrunęłam w jed-
ną stronę, a deska w pojechała 
w drugą, pod koła mercedesa. 
W locie widziałam zszokowaną 
minę kierowcy…– wspomina.

Od tamtej pory Iza zaprzestała 
jazdy na freeboardzie i przerzu-
ciła się na bezpieczniejszy long-
board, choć ekstremalna przygo-
da jeszcze ją czasem kusi.
Rok temu do Izy dołączyła 

Ania. Longborad stał się jej pasją 
od pierwszej jazdy. – To jest taka 
radość, że nie można się tym nie 
zarazić – mówi Ania. – Wcze-
śniej lubiłam jeździć na rowerze, 
na deskorolce, ale longboardu 
nie da się z niczym porównać.

Na niemieckich drogach

Żeby poczuć wiatr we włosach, 
sunąc na deskach, Ania i Iza naj-
częściej wybierają się do Niemiec. 
Nie chodzi tylko o wysoką jakość 
niemieckich dróg, ale i o kulturę 
kierowców. – W Szczecinie raz 
mi się zdarzyło, że jadący z na-
przeciwka kierowca specjalnie 
zjechał na mój pas, żeby przeje-
chać 15 cm obok mnie i zatrąbić 
– wspomina Iza. – W Niemczech 
nie ma takiej sytuacji, nie dość, że 
tam równa droga ciągnie się po 
horyzont, to reakcje kierowców, 
jeśli w ogóle takie są, to bardzo 
pozytywne – dodaje.
Jednak zdarza się też dziewczy-

nom jeździć po ulicach i ścież-
kach rowerowych Szczecina. 
Warszewo, Osów, okolice ulicy 
Miodowej – to miejsca, w któ-
rych można spotkać longboar-
dzistki w akcji.
Nie jest to najtańszy sport. 

Ponieważ przyszedł do Polski 
z USA, najkorzystniej sprowa-
dzać sprzęt właśnie stamtąd. – 
Za cenę średniej jakości deski 
kupionej w Warszawie można 
ze Stanów sprowadzić longboard 
najwyższej klasy – mówi Ania.
W Szczecinie deski tego typu ze 

świecą szukać. Przyszłym szcze-

cińskim amatorom longboardu 
pozostają więc: internet, Ber-
lin, Warszawa lub USA. Można 
też skonstruować deskę samo-
dzielnie. – Wystarczy prasa do 
drewna, wiertarka, traki i kółka 

– mówi Iza.
Jednak, jak zapewnia Ania: – 

Najlepiej na początku po pro-
stu spróbować, przejechać się 
z kimś, kto dysponuje sprzętem. 
Zachęcamy i zapraszamy!

Sport

Longboard to dłuższa wersja deskorolki. Deska o długości od metra 
do dwóch, sunąca na czterech kółkach. Duża prędkość, wiatr we 
włosach, świeże powietrze. Tego wszystkiego można
doświadczyć, spędzając na niej ciepłe dni. 

w

LONgBOARD 
na wakacje

Maciej Pieczyński
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1959 roku za-
częto produk-
cję deskorolek 
w krótkich se-
riach, a w roku 
1960 rozpo-
częto sprzedaż 
pierwszej pro-

dukowanej seryjnie przez Roller 
Derby Skateboards deski „J.J. 
Newberry” dostępnej za jedyne 
9.95 dolara.
Mniej więcej w tym czasie uka-

zały się pierwsze numery maga-
zynu „Skateboarder", odbyły się 
pierwsze międzynarodowe za-
wody, a magazyn „Life” umieścił 
na swojej okładce pierwszego 
skatera w osobie Pata McGee. 
Rewolucja w skateboardingu, 

nastąpiła z początkiem lat 80. 
i przyczyniło się do niej wyna-
lezienie tricku o nazwie „ollie”. 
Skater Alan Gelfand, połączył 
uderzenie w tył deski z jednocze-
snym wyskokiem w górę i pocią-
gnięciem za sobą deski przednią 
stopą. Rezultat tego był taki, jak 
gdyby deska przyklejona do stóp 
skatera wyskoczyła razem z nim 
w górę. Pozwoliło to na stworze-
nie zupełnie nowego stylu jazdy, 
z wykorzystaniem wszelkiego 

rodzaju naturalnych przeszkód 
w postaci krawężników, scho-
dów i poręczy. W połowie lat 
osiemdziesiątych na piedestał 
wszedł Tony Hawk, który wygrał 
18 z 29 zawodów (nie amator-
skich) i jako pierwszy w historii 
skateboardingu wykonał obrót 
o 720 stopni na rampie. Za swo-
je wyczyny został uznany przez 
magazyn „Trasher” skaterem de-
kady, a przez dziennikarzy i so-
cjologów... ikoną pop -kultury.
 

kiedy mój brat
pokazał mi deskę...

Tak zaczął tworzyć się ska-
teboarding, wraz z własnymi 
formami zawodów, muzyki, 
czasopismami i filmami. Dotarł 
oczywiście do Szczecina...
– Na deskorolce jeżdżę od 1992 

roku – mówi Artur „Kaczor” 
Wojtania, legenda polskiego 
skateboardingu, który aktualnie 
zajmuje się też jego promocją. 
– Do jazdy na deskorolce zain-
spirował mnie brat z Kanady, 
który w tamtym czasie był już 
dobrym skaterem. Po jego wizy-
cie w Polsce zapragnąłem mieć 
deskę. Odkąd pamiętam zawsze 

interesował mnie sport, grałem 
w piłkę nożną, siatkówkę, koszy-
kówkę... i  kiedy zaczęła się moja 
przygoda z deską to wiedziałem 
że to jest to – dodaje.
Lipiec 1997 roku. – Mój starszy 

brat przyniósł do domu desko-
rolkę – zaczyna swoja opowieść 
Jakub Kondarewicz. – Pamiętam, 
że była to deska chyba już nieist-
niejącej firmy ACME ze slickiem 
(śliską warstwą z tworzywa od 
spodu deski  - przyp. red.). Spró-
bowałem swoich sił, spodobała 
mi się jazda i cały z tym związany 
styl życia. Przepadłem – mówi ze 
śmiechem.
15-letni Filip z deskorolką 

pierwszy raz miał do czynie-
nia w ósme urodziny. – Dosta-
łem wtedy tak zwaną „rybkę", 
praktycznie zabawkę, na której 
nie dało się wykonać żadnego 
bardziej efektownego triku. Po 
roku kupiłem prawdziwą deskę, 
bo naoglądałem się filmów i też 
chciałem wykonywać tak niesa-
mowite rzeczy. 

Trudne dobrego początki

Pierwsza połowa lat 90. w Szcze-
cinie stała pod znakiem deski. 

Co raz więcej osób zaczęło jeź-
dzić. Apetyt na kawałek „drew-
na z kółkami” rósł z miesiąca na 
miesiąc. 
– Na początku było trudno 

z dostaniem jakiegokolwiek 
sprzętu – wspomina Artur. – 
W przejściu podziemnym przy 
ul. Wyzwolenia znajdował się 
taki sklep sportowy w którym 
czasami można było dostać jakiś 
sprzęt: kółka, traczki czy samą 
deskę. Razem z kolegami częściej 
kupowaliśmy w Berlinie albo 
w Warszawie. Niestety nie było 
internetu i trików na desce uczy-
łem się od starszych kolegów 
albo z filmów amerykańskich 
na taśmach VHS. Na deskorol-
kach jeździliśmy na boiskach 
szkolnych, koło hotelu Radisson, 
inne miejsca to Zamek Książąt 
Pomorskich, Trzy Orły i własne 
podwórka – dodaje. 
Prawdziwy skatepark był za-

wsze marzeniem szczecińskich 
skaterów. – Niestety taki obiekt 
powstał dopiero w maju 2006 
roku. Dla mnie to wielka radość 
ale też i smutek, bo niestety ale 
przez 14 lat musiałem „katać” 
w miejscach, z których nas non 
stop ktoś wyrzucał, przeganiał, 

Gdyby nie kilku zdesperowanych surferów być może nigdy na ulicach nie zobaczylibyśmy jeżdżących na deskorolkach chłopaków. Jak głosi 
legenda gdzieś w Kalifornii pod koniec lat 50. podczas pewnego bezwietrznego dnia owi surferzy zdemontowali wrotki i przykręcili kółka do 
swoich desek. Brak fal zrekompensowali zjeżdżaniem z pagórków.  

w
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wzywał ochronę albo policję – 
wspomina Artur.
Z czasem warunki do jazdy za-

częły się zmieniać na co raz lep-
sze. Pojawiło się też kolejne po-
kolenie skaterów. – W każdym 
mieście z chodnikami są warun-
ki do jazdy, trzeba tylko uważnie 
rozglądać się z miejscówkami 
– stwierdza Filip. – Szczecin jest 
całkiem przyzwoity. Są trzy ska-
teparki, znam trochę schodów 
i murków, na Gontynach nieda-
leko mojego domu są fajne base-
ny. Lubię też jeździć w Policach 
– dodaje.

Siniaki,
złamania, zabawa

Deskorolka obecnie jest zalicza-
na do grona sportów ekstremal-
nych. Wymaga od uprawiają-
cych ten sport sporej zręczności. 
– Ludzie myślą, że to co robimy 
to jakieś niewykonalne akroba-
cje – śmieje się Filip. – Wystar-
czy potrenować kilka lat, mieć 
kondycję i nie bać się złamań 
i upadków... – dodaje.
Jeszcze trochę i skateboarding 

stanie się oficjalną olimpijską 
dyscypliną sportów jak snow-
board – prognozują szczecińscy 
skaterzy. 
– Na świecie jest wielu dobrych 

skaterów, najbardziej lubię team 
Plan-B i Almost z Paulem Ro-
driguezem, Chrisem Haslamem 
i Rodneyem Mullenem – wy-

mienia Filip. – Najlepszy w Pol-
sce jest Michał Juraś, w Szczeci-
nie słyszałem o kimś takim jak 
Paweł Ratajczak, ale osobiście 
lubię team niedawno otwartego 
sklepu „Flamingo” (do tego te-
amu należy Artur – przyp. red. ), 
bo zanim mieli swoją stronę i fil-
my, widziałem to co wyczyniają 
w skateparku. 

Tak długo jak się da

– Dla jednych to styl życia dla 
innych sport. Ja traktuję to już 
jako odskocznię od spraw co-

dziennych - biorę deskę i idę 
pojeździć – tłumaczy Jakub. 
– Niewątpliwie w latach dzie-
więćdziesiątych kiedy w Polsce 
pojawił się skateboarding była to 
subkultura, natomiast w miarę 
popularyzacji stała się bardziej 
modą. Kiedyś spotykając osobę, 
która miała buty firmy charak-
terystycznej dla skateboardingu 
(np. Etnies,Vans czy Es – przyp. 
red.) szerokie spodnie i za dużą 
koszulę można było z dozą duże-
go prawdopodobieństwa spodzie-
wać się deskorolkarza – dodaje. 
W tamtych czasach ludzi zwią-

zanych z deskorolką poznawa-
ło się bardzo łatwo. – Byliśmy 
widoczni w mieście, nawet bez 
deskorolki w ręku – potwierdza 
Artur. – Nosiło się wtedy buty 
deskorolkowe o specyficznym 
wyglądzie i ciuchy typu koszu-
le flanelowe, szerokie spodnie. 
W tej chwili noszenie takich ciu-
chów nie oznacza, że ktoś jeździ 
na desce – dodaje. 

A co na to młode pokolenie?
– Skateboarding to definitywnie 

styl życia! – stwierdza z uśmie-
chem Filip. – Chodzenie z deską 
po mieście, szukanie miejsca do 
jazdy, poznawanie nowych lu-
dzi, wycieczki do innych miast, 
kłótnie z ochroną „Galaxy” i nie-
zadowolonymi przechodniami, 
ucieczki przed policją i strażą 
miejską, bycie rozpoznawalnym 
w szczecińskich skateshopach. 
Najfajniejszy jest lans porusza-
nia się z deską po mieście i od-
wracające się dziewczyny. Raz 
dwie starsze ode mnie mówiły 
gdy przechodziłem: „ale on słod-
ko wygląda z tą deską" – mówi 
z dumą.
A Artur dodaje na końcu: – Nie 

uważam deskorolki za sport, dla 
mnie to czysta pasja, zajawka 
i miłość. W tej chwili mam żonę, 
która cały czas mnie wspiera oraz 
dwójkę dzieciaczków. Na desko-
rolce jeżdżę i będę jeździł dotąd, 
aż mi na to pozwoli zdrowie. 

TRIkI I NAzWY

„Ollie” - to obrót ridera razem z deską w jedną
bądź drugą stronę 
„kickflip”, „feelflip”, „hardflip”, „360 flip”, 
„shove it” - to kombinacje obrotów deski w rożnych 
kierunkach 
„Slide” - to jazda deską środkiem „nosem” bądź
„tailem” („nose” to przód deski, „tail” to koniec) 
„grindy” - jazda na murku/rurce truckami, czyli
osiami do których przykręcone są kółka
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la najmłodszych 
proponujemy 
na początek 20 
minutowe prze-
jazdy, a raczej 
można nazwać 
to oprowadza-
niem na ku-

cyku – mówi Paulina Gryciak 
z Ośrodka Jeździeckiego "Pod 
Kasztanami" w Mołdawinie. – 
Dla dorosłych, jak również dla 
starszej młodzieży pierwszym 
etapem nauki jest jazda na lonży. 
Jest to linka długości od 5 do 10 
metrów, na której instruktor pro-
wadzi konia po kole – tłumaczy. 
Pierwsze lekcje pod takim nad-

zorem trwają 30 minut. – Pierw-
sza samodzielna jazda zależy od 
postępów jeźdźca – mówi Pauli-
na. – Jednemu mogą wystarczyć 
jedna czy dwie 30-minutowe 
lekcje na lonży, a komuś innemu 
nie wystarczy 15 – dodaje. 
Duże znaczenie mają silne nogi, 

które pozwalają panować i trzy-
mać się na koniu. Kiedy już po-
siądziemy takie umiejętności, 
żeby nie spaść z konia, możemy 
uczestniczyć w jeździe grupowej, 
jedne zajęcia trwają 45 minut. 
Kolejnymi etapami rozwijania 

swoich umiejetności są wyjazdy 

rekreacyjne oraz wyjazdy w te-
ren. 
Ośrodek w Mołdawinie w za-

prasza zarówno początkujacych 
jak i bardziej zaawansowanych. 
Posiada osiem koni do jazdy re-
kreacyjnej. Podczas zbliżających 
się wakacji oraganizuje obozy dla 
młodych ludzi od 7 do 18 lat.

Początki w dresach

– Początkujący powinien 
mieć dres, z obcisłymi w miarę 
spodniami i buty z płaską pode-
szwą – mówi Gryciak. – Każde-
mu uczącemu zapewniamy kask 
na głowę – dodaje. 
Bardziej profesjonalne ubiór 

potrzebny jest gdy nauczyliśmy 
się dobrze jeździć i dla zwięk-
szenia adrenaliny spróbujemy 
skakać przez przeszkody.
Wówczas jeździec powinien 

być ubrany w bryczesy (specjal-
ne spodnie – przyp. red.), mieć 
czapsy (ochraniacze na łydki – 
przy. red.), a na głowie kask.

a może skoki?

Okazuje się, że sporo ośrodków 
w naszym regionie nastawionych 
jest na treningi skoków przez przeszkody. Tak jest w ośrodku 

„Przylep“ koło Stobna. Stajnia 
posiada w regularnym treningu 
10 koni, ale nowi zawodnicy wi-
dziani są najchętniej z... własny-
mi końmi.
Również w ośrodku „Kościusz-

ki“ koło Nowogardu można 
próbować i regularnie uprawiać 
skoki. 
– Szkolą się w naszym ośrodku 

przede wszystkim dziewczęta 

w wieku od 12 do 16 lat, które 
już odnoszą sukcesy na arenie 
ogólnospolskiej – mówi Julia 
Bieganowska z ośrodka „Ko-
ściuszki“.   Możliwości i warun-
ków do uprawiania jeździectwa 
w naszym województwie nie 
brakuje. Może niezdecydowa-
nym potrzebna jest tylko męska 
decyzja? Choć akurat sporty 
konne uprawia wiele pań, a więc 
... hajda na koń.

Piękna pogoda wręcz wymusza na nas aktywność fizyczną. Coraz częściej i chętniej uprawiamy sporty. Nie każdy z nas odnalazł 
jeszcze swoją sportową pasję, ale nie do końca ma pewność czy ta o której po cichu myśli jest dla niego. Abyście nie tracili
za dużo czasu na wahanie wyselekcjonowaliśmy trzy prestiżowe dyscypilny sportowe i przyjrzeliśmy się ich ośrodkom.
Czy są przygotowane do wakacji? Zapraszamy na konie, korty tenisowe i pole golfowe!

Jazdę konną można uprawiać od najmłodszych lat, bo takie możliwości 
stwarzają ośrodki jeździeckie w Zachodniopomorskim. Wystarczy, że 
któryś z ośrodków ma kucyki, których mogą dosiadać dzieci.

d t

R O Z P O C Z Y N A M Y
SpORTOWY SEzON 

HAJDA NA KOń!jerzy chwałek

WybRanE ośRoDkI W ZachoDnIoPomoRSkIEm

- "Pod Kasztanami" Moładawin koło Nowogardu
- Stajnia „Przylep“ koło Stobna
- Ośrodek Jeździecki „Kościuszki“ koło Nowogardu
- Jeździecki Ośrodek Akademicki, Osów, ul. Junacka
- Ośrodek Jeździecki Agnieszka i Jarosław Sobol
  w Tanowie 

CENY:

nauka dla początkujących
(Ośrodek w Mołdawinie k/Nowogardu) 
- jazda na kucyku (20 minut) - 25 zł 
- jazda na lonży (30 min.) - 25 zł  
- jazda w grupie  (45 minut) - 25 zł
- jazdy dla zaawansowanych (45 min) - 25 zł 
- wyjazdy w teren (60 min) - 35 zł
- 6-dniowe obozy letnie 750-800 zł

Jazda indywidualna pod okiem trenera
Mołdawin - 40 zł/godz.
Przylep k/Stobna - 40-50 zł/godz.
Kościuszki k/Nowogardu - 50 zł/godz.
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ym, którzy chcie-
liby grać w golfa 
polecam kurs dla 
początkujących, 
na "Zielona Kar-
tę" – mówi dy-
rektor „Binowo 
Park” Sławomir 

Piński. – Jest mniej kosztowny 
(390 zł) niż indywidualne lekcje, 
a efekty potrafią być znacznie 
lepsze – dodaje. 
W tej cenie ujęta jest opieka 

trenerska, wypożyczenie sprzętu 
oraz korzystanie z obiektów klu-
bu przez pięć tygodni. Raz w ty-
godniu odbywają się 2-godzinne 
zajęcia.
– W międzyczasie polecam in-

dywidualne treningi, żeby spraw-
dzić i utrwalić wiedzę zdobytą 
od trenerów – dodaje Piński.
Kursy odbywają się w czwartki 

od godziny 17:00 oraz w nie-
dzielę o 12:00. – Nie trzeba na-
wet mieć własnego sprzętu. Od 
tego roku każdy uczestnik kursu 
dostaje kij i piłeczkę, które za-
chowuje na własność – zachęca 
Piński.

Etykieta ubioru
i zachowania

Na polu golfowym obowiązu-
je odpowiedni strój. – Nie po-
winno się wychodzić ubranym 
w dżinsy, w dresy ani w T-shirt 
– zastrzega dyrektor. – Polecam 
wygodne sportowe obuwie, 
w miarę eleganckie spodnie i ko-
szulkę Polo. 
Żadnych kontroli przy wejściu 

na pole golfowe nie ma. – Ale 
bywały przypadki, że sugero-
wałem mocno i jednoznacznie, 
żeby nieodpowiednio ubrany 
udał się do sklepu w klubie i na-
był odpowiedni strój. Dopiero 
wówczas wyszedł na 18-dołkowe 
pole – mówi. – Na obszarze do 
treningu (driving range – przyp. 
red.) jesteśmy mniej restryk-
cyjni, bo uczący się grać, mają 
jeszcze prawo nie znać etykiety 
golfowej – dodaje.
A taka obowiązuje. Po otrzy-

maniu „Zielonej Karty” można 
wykupić członkostwo w klubie 
(800 zł), które upoważnia każde-
go do korzystania do końca roku 
z 9-dołkowego pola, w każdy 
dzień tygodnia bez limitu czaso-

wego. Klub organizuje turnieje 
integracyjne, podczas których 
w drużynie występuje dwóch 
świeżo upieczonych graczy 
z „Zielona Kartą”, oraz dwóch 
doświadczonych przekazujących 
swoją wiedzę i umiejętności „no-
wicjuszom”.

golf wciąga 

– Myślę, że prawdziwy boom na 
golfa dopiero przed nami. Funk-
cjonuje stereotyp, że to sport 
dla bogatych i snobów, a tak nie 
jest. Golf nie jest sportem droż-

szym niż tenis czy pływanie na 
żaglówce. Zresztą nigdy nie na-
mawiam do kupna sprzętu zbyt 
szybko, poza rękawiczką która 
chroni rękę – dodaje.
Najpierw osoba, która zaczyna 

grać musi się przekonać, że chce 
i będzie uprawiała tę dyscyplinę, 
a dopiero później powinna się 
zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt 
(kilka kijów i piłeczki).
Golf to nie jest sport dla eme-

rytów, poza tym rzadko który 
sport ma tak rodzinny charakter. 
Można grać razem, ale równie 
dobrze można się rozdzielić. 
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CENY:
9-dołkowe pole:
- 60 zł / dzień powszedni 
- 80 zł / w weekendy

Treningowy koszyk
z piłkami golfowymi
- 15 zł za 2 godz.

1- miesięczny kurs dla 
8-9 latków zaczynających 
grać – 100 zł

WYBRANE ImpREzY W 2011 R. W BINOWIE

8.05.        iii Klubowy turniej dla początkujących
10-11.06. Mistrzostwa Polski Lekarzy
18.06.      World Golfers Championship Poland
                - Eliminacje
19.06.      iV Klubowy turniej dla początkujących
1-3.07.     Kettler Open
4-6.07.     Mistrzostwa Polski Juniorów
16-17.07. Mistrzostwa Klubu Binowo Park oraz
                Mistrzostwa Klubu Binowo Park dla
                początkujących
21.08.      V Klubowy turniej dla początkujących
21.08       Mistrzostwa Dziennikarzy
24-27.08. World Golfers Championship Poland - Finał
3-4.09.     Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego
                w Golfie 
11.09.      Vi Klubowy turniej dla początkujących
24-25.09. Baltica Wellness & Spa Ladies Golf Cup
9.10.        Pro Am Szczecin Open
10-12.10. Szczecin Open
15-16.10. Turniej Klubowy - Finał dla początkujących

Golf to dyscyplina dla młodych i starszych, dla kobiet i mężczyzn. Mamy to szczęście, 
że możemy uprawiać go na jednym z najlepszych pól golfowych w Polsce. Fo
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ostępność do 
kortów w na-
szym mieście 
jest duża. Szcze-
cińskie ośrodki 
i kluby zapra-
szają na korty 
zarówno tych, 

którzy chcą się uczyć grać w te-
nisa od podstaw jak i tych, co 
posiedli już pewne umiejętności 
i chcą  sprawdzić się w rywaliza-
cji z przeciwnikiem.

można zagrać
na centralnym

Godzina gry na reprezentacyj-
nych kortach Szczecina przy alei 
Wojska Polskiego w zależności 
od dnia tygodnia i pory kosztuje 
od 20 do 35 zł.
– Zapewniamy możliwość na-

uki przez wykwalifikowanych 
instruktorów (50-60 zł za godzi-
nę plus cena wynajmu kortów) 
– mówi szef SKT Andrzej Jaguś. 
– Można grać na pięciu kortach, 
które poddzierżawiamy od Fun-

dacji Promasters – dodaje.
Tak więc nawet amatorzy mogą 

wyjść na kort centralny, na któ-
rym we wrześniu odbywa się 
finałowy pojedynek challengera 
„Pekao Szczecin Open” i poczuć 
się jak uczestnicy turniejów ATP. 
Ci którzy posiądą podstawo-

we umiejętności mogą stać się 
członkami klubu SKT, wypełnia-
jąc deklarację i opłacając skład-
kę 30 zł miesięcznie. W zamian 
otrzymują 20 procentowy rabat 
przy korzystaniu z kortów przez 
cały rok. SKT dla swoich "klubo-
wiczów" organizuje raz w miesią-
cu (w weekendy) turniej w celu 
integracji środowiska.

Nauka i rywalizacja

Formuła ośrodka "Szczeciński 
Tenis Amatorski", który mieści 
się przy ulicy Tenisowej jest tro-
chę inna. Można tu się nauczyć 
podstaw tenisa, ale również 
sprawdzić swoje umiejętności 
w lidze amatorskiej. 
Koszt godziny wynajęcia kortów 

wynosi od 20 do 25 zł. Podob-
nie jak w SKT można korzystać 
z wykwalifikowanych instruk-
torów. Ci, którzy wcześniej nie 
zaopatrzą się w odpowiedni strój 
i sprzęt tenisowy mogą to zrobić 
w klubowym sklepie.
Z kupnem rakiety czy stroju 

tenisowego nie ma w obecnych 
czasach najmniejszych kłopo-
tów. Problemem  może być... 
mnogość firm oferujący sprzęt 
w wielu sklepach.
W klubach SKT i przy ulicy 

Tenisowej czynne są też kawiar-
nie, w których można odpocząć 
i uzupełnić kalorie po treningu.
Ośrodek przy Tenisowej wpro-

wadził możliwość rezerwacji 
kortów przez internet, co jest 
znacznym ułatwieniem dla od-
wiedzających obiekt.
– Zapraszam do nauki tenisa 

w naszym klubie, ale i do spraw-
dzenia się w  lidze amatorskiej – 
mówi jeden z szefów z Tenisowej 
Marek Walburg, w przeszłości 
piłkarz Pogoni. 
W minionych miesiącach w zi-

mowej lidze rywalizowało ze 
sobą 30 tenisistów amatorów. 
Obiekt przy Tenisowej posiada 
łącznie 5 kortów, w tym 3 kry-
te, na których można grać przez 
cały rok.
– Myślę, że jest duża chęć po-

równania swoich umiejętności, 
o czym świadczy duża ilość gra-
jących w lidze – mówi Walburg. 
– Zresztą ja sam zacząłem grać 
w tenisa po zakończeniu karie-
ry piłkarskiej. Trudno mi było 
zaprzestać od razu jakiegokol-

wiek wysiłku fizycznego, a tenis 
okazał się idealną dyscypliną do 
tego.
Walburg ma w głowie nowe po-

mysły. Chce rozszerzyć ligę i po-
dzielić dla mniej i bardziej za-
awansowanych, zaprosić kobiety 
do rywalizacji w odrębnej lidze, 
a również pary deblowe. 
– Zależy nam na tym, żeby 

w klubie panowała ciepła, ro-
dzinna atmosfera – dodaje. Cho-
ciaż nie wyklucza, że otworzymy 
szkółki dla młodzieży, która bę-
dzie chciała w przyszłości profe-
sjonalnie grać w tenisa.

Tenis to sport idealny do rekreacji i do utrzymywania odpowiedniej kondycji. Jednocześnie fakt, że jest sportem wymiernym czyli dającym 
możliwość porównania umiejętności z przeciwnikiem, wyzwala w grających chęć rywalizacji.
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CENY: 

WYNAJĘCiE KORTÓW:
Szczeciński klub
Tenisowy
20-25 zł do godz. 16    
30-35 zł po godz. 16    
25-30 zł sob. i niedz.
Szczeciński Tenis
Amatorski    
20-25 zł po godz. 15

LEKCJE
Z iNTRUKTOREM
Szczeciński klub
Tenisowy                      
- 1 osoba 50 zł
+ cena kortu 
- 2 osoby 60 zł
+ cena kortu
Szczeciński Tenis
Amatorski    
- 40-70 zł + cena kortu

WYBRANE ImpREzY W 2011 R. NA kORTACH
pRzY AL. WOJSkA pOLSkIEgO

14-15.05. WiOSENNY TURNiEJ SZKÓłEK SKT

28-29.05. TENiS EUROPE SZCZECiN CUP 2011,
                 TURNiEJ MiĘDZYNARODOWY DO LAT 14

12-18.09. PEKAO SZCZECiN OPEN - CHALLENGER
                 ATP MĘżCZYZN 

jerzy chwałek
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Dobra inwestycja

modna sztuka

Poetycko w pałacu

Podróż do przeszłości

agrodę w postaci ekskluzywnego Mercedesa 
GLK za I miejsce w programie „Taniec z Gwiaz-
dam” i za ogromny wkład w promocję Szczeci-

na postanowili przekazać Monice Pyrek właściciele salo-
nu DDB Bogaccy. Utalentowana tyczkarka od niedawna  
rekomenduje także usługi edukacyjno-szkoleniowe „SSW Col-
legium Balticum”. To już kolejna firma, która zaufała Monice 
i wspiera się jej wizerunkiem. Jak widać to cenna inwestycja!                                                         

dp

galerii przy ulicy Kapitańskiej prawie zabrakło miej-
sca od naporu gości. Miłośnicy sztuki tłumnie przy-
byli na wernisaż wystawy obrazów Anny Wojsznis. 

Byli tam wszyscy, którzy interesują się sztuką szczecińskiej ar-
tystki ale też tacy, który dopiero zaczynają swoją przygodę z 
malarstwem. Frekwencja podczas imprezy pokazała, że jest ich 
z miesiąca na miesiąc coraz więcej.                                             dp

yło elegancko i na wysokim poziomie. Ponad trzy-
sta wierszy nadesłali gimnazjaliści i licealiści z miast 
w całej Polsce na konkurs o wers Marii Pawlikowskiej 

Jasnorzewskiej. Finał konkursu odbył się w kameralnej atmos-
ferze Pałacu Młodzieży, wygrała gimnazjalistka ze Świdwina 
Weronika Miksza. Jej wiersz „Pozwólcie mi odejść do domu” 
zachwycił zasiadających w jury publicystów, poetów, poloni-
stów i dziennikarzy. Nagrodzone wiersze zostały opublikowa-
ne w almanachu poetyckim młodych talentów wydanym spe-
cjalnie z okazji konkursu.                                                          imj

okazji jubileuszu trzylecia wodolotu „Bosman 
Express" do Szczecina przypłynął liczący ponad 100 
lat parowiec kołowy „Freya". W salonach urządzo-

nych na styl secesyjny wśród oryginalnych dźwięków wyda-
wanych przez maszynę parową podróżujący przenieśli się do 
innej epoki. Duże wrażenie na wszystkich zrobiła winda z kuli-
narnymi przysmakami wyłaniająca się spod pokładu.           dp

n
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Katarzyna Lubińska, wicedyrektor Pałacu 
Młodzieży w Szczecinie

Laureaci II OKP "O wers Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej Szczecin 2011"

Mariola Pryzwan wręcza "wers
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej"
Weronice Mikszy ze Świdwina

Dziennikarz Rafał Podraza z biografistką 
Mariolą Pryzwan 

Konrad Kupis z „Prestiżu”
z żoną Małgorzatą (TVP)

Od lewej: Marcin Szumski, przedstawiciel handlowy Mercedes DDB Auto 
Bogacka, Monika Pyrek z narzeczonym Norbertem Rokitą i Sławomir 
Babiński, dyrektor d.s sprzedaży Mercedes DDB Auto Bogacka
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uż jest! Oczekiwana przez wszystkich zakupoholi-
ków „Galeria Turzyn”. Jak to zwykle bywa zanim wy-
braliśmy się na szalone zakupy odwiedziliśmy nowe 

centrum podczas uroczystej inauguracji. Były podziękowania, 
gratulacje i wiele miłych życzeń.                                                  dp 

j

Od lewej: Prezydent Piotr Krzystek
z prezesem „Galerii Turzyn”
Dariuszem Jędrzejewskim

Prezes Kongregacji Przemysłowo 
Handlowej Jan Rakowski

Kolarz Damian Zieliński z żoną 
Ewą Michalską-Zielińską (TVP)

Z lewej: Remigiusz Smolik projektant, 
pracownia „Metropolis”

Grzegorz Krzywicki, dyrektor „Erbudu” Edward Osina, prezes "Calbud"

W i ę c e j  z d j ę ć  n a  W W W . m a g a z y n p r e s t i z . c o m . p l

poezja w Secesji
ecesja Cafe na jeden wieczór z restauracji przeisto-
czyła się w mini salę koncertową. W kameralnym 
gronie i podniosłym nastroju goście mogli posłuchać 

Ryszarda Leoszewskiego z zespołem. Tym razem wyśpiewana 
została nowa poezja pod tytułem "Prowincja".                        dp

s

Od lewej: Krzysztof Ciesielski, kontrabas, Marian Mazurek, gitara, Anna Markowska-Kazuba, 
manager Secesji Cafe, Ryszard Leoszewski, wokal, gitara, Krzysztof Baranowski, akordeon
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Fotoreporter  Łukasz Szełemej 
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Od lewej: Daria Bogacka-Adamus, właściciel-
ka salonu Mercedes i Lucyna Ciaputa

Od lewej: Dagmara Bogacka-Iskra, dyrektor 
“Opel Bogacki”, Daria Bogacka-Adamus
i Małgorzata Figurska, właścicielka
klubu “Lady fitness”

Od lewej: Grażyna Gajska, Wiesława
Koperkiewicz, Małgorzata Sadkowska

Od lewej: Jadwiga Buryta, Grażyba Bubak-
Bohdziewicz, Liliana Bogacka, Iwona 
Rojewska

Od lewej: Grażyna Gajska, Liliana Bogacka, Halina Skrzyniarz, Wiesława Koperkiewicz, Ewa 
Koral, Ewa Stankiewicz, Ewa Bieganowska, Lucyna Jackiewicz, Halina Łuczyk, Lucyna Ciaputa, 
Małgorzara Sadkowska. Z przodu Anna Grycz 

motoryzacja po babsku

ślubne przymiarki

Wesołe spotkanie

uż teraz nikogo nie dziwi kobieta za kierownicą, więc 
i nikogo nie powinna dziwić impreza motoryzacyjna 
tylko dla kobiet. W salonie Mercedes Bogaccy panie 

miały swój raj. Oprócz prezentacji nowego auta mogły także 
nacieszyć oczy bardziej babskimi sprawami tj. kosmetyki.   dp

wa dni mody i urody to impreza, a zarazem dni otwar-
te dla klientek „Centrum Mody Ślubnej”. Panie rezer-
wują sobie godziny spotkania tak by móc na spokoj-

nie przejść tego dnia wszystkie rytuały. Od lampki szampana 
i uważnego wyboru sukni ślubnej, przez strefę beauty i zabiegi 
makijażu, aż do strefy z salonem fryzjerskim. Na miejscu mogą 
także przejrzeć oferty videofilmowania, spróbować tort wesel-
ny, a na pamiątkę spotkania dostają sesję zdjęciową. Ponieważ 
imprezy odbywają się trzy razy w roku, kolejna już w czerwcu! 
Nic tylko iść do ołtarza!                                                                 dp

onieważ każda kobieta lubi czuć się wyjątkowo Deni 
Cler dla swoich stałych klientek przygotowało spe-
cjalny wieczór. Przy winie, wśród nowej kolekcji 

panie mogły poplotkować o kosmetykach i… co najważniej-
sze zrobić zakupy, bez pośpiechu i podczas miłej atmosfery.                                                                                                                              
dpj

d

p

Fotograf Sławomir Trojanowski ze studia 
„Este” z klientką Magdą

Od lewej: Małgorzata Franczak z kwiaciarni „Esy floresy”, Aleksandra
Medvey-Izybar, Joanna Borysewicz z „La Famme”, Magdalena Dobosz
z restauracji „Dobosz” i Laura Wojtyś z drogerii „Miss Cherie”

Wieczór w Deni Cler panie zaliczyły do 
bardzo udanych 

Od lewej: Krzysztof Zając z „Video Rec”,
Katarzyna Słupska, stylista fryzjer,
Sławomir Trojanowski ze studia „Este”
i wizażystka Lucyna Zasadzińska

W i ę c e j  z d j ę ć  n a  W W W . m a g a z y n p r e s t i z . c o m . p l
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Na zakupy!
a ogromnej powierzchni nowego centrum handlo-
wego „Turzyn” mieści się mnóstwo nowych sklepów. 
Nasz czujny fotoreporter odwiedził kilka z nich. 

Szczególnie prestiżowo wyglądał nowy salon Rosenthal, salon 
grilla "Architektura Ogrody", sklep z przepięknymi misiami 
„Galeria Bukowski”, „HYGGE concept store”, biżuteria „Swa-
rovski”, kino Extreme 5D oraz pracownia designu Katarzyny 
Zemler.                                                                                          dp

n

Od lewej: Krzysztof Paszkowski-Thurow, 
właściciel HYGGE concept store, salonu ze 
skandynawskim designem z rodzicami

Rodzina Piotrowskich, właściciele firmy 
“Wiking” oraz “Rosenthal Galeria Turzyn”

Prezes zarządu Dariusz Klentak i Anita 
Młyńczyk, kierownik kina Extreme 5D

Zbigniew Paszkowski i Barbara Paszkow-
ska, właściciele "Architektura Ogrody", 
salonu z kanadyjskimi grillami gazowymi

Barbara i Zbigniew Paszkowscy, właścicie-
le salonu z misiami "Galeria Bukowski"
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Od prawej: Michał Piotrowski i Małgorzata 
Mazurek, współwłaściciele sklepu
„Swarovski” z panią Jolantą Urszulak

Ambasadorki naszej urody
ratunek możesz swobodnie prosić w Ambasadzie… 
napewno dostaniesz pomoc urodową. Nowy gabinet 
kosmetyczny "Ambasada urody" zajmie się naszymi 

potrzebami od czubka głowy aż po stopy. Podczas dnia otwartego 
przyszłe klientki mogły zapoznać się z ofertą nowego urodowe-
go miejsca.                                                                                    dp

o

Od lewej: Tomasz Walawko,  Małgorzata Mróz, 
farmaceutka, Anna Paczkowska z "Ambasady 
Urody", Agata Zaborska-Bialic, kosmetolog

Kamila Paczkowska, współwłaścicielka
"Ambasady Urody" z pierwszą klientką 
Magdaleną Walawko
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Wyczekiwana wiosna

baltica w czołówce

znaki i logotypy 

Energia na podzamczu

o zimie gdy brakuje nam żywego koloru, goście 
“Open Gallery” chętnie poddali się odnowie, którą 
przyniosło im malarstwo. Sycili swoje oczy i dusze 

w otoczeniu obrazów z pozytywną energią: Miry Skoczek-
Wojnickiej, Wojciecha Góreckiego, Iwa Birkenmajera, Michała 
Bacy i Krzysztofa Pasztuły.                                                            dp

ranżowi eksperci po raz kolejny docenili szczeciń-
ski ośrodek „Baltica Wellness & Spa”. W konkursie: 
„wSPAaniałe SPA 2010” Baltica otrzymała I nagrodę 

w kategorii Day-Spa 2010. Celem konkursu jest właściwa ocena 
rozwoju usług wellness oraz promowanie zdrowego stylu życia. 
Jak na razie szczeciński ośrodek co roku utrzymuje się w czo-
łówce. Tak trzymać!                                                                     dp

rzez trzy dni mogliśmy oglądać wystawę pokon-
kursową "Znak/logo Akademii sztuki". Dzięki niej 
można było zobaczyć znaki, które zostały wysłane 

na konkurs. Dawny sklep plastyczny tego dnia tętnił życiem 
nie tylko studenckim, choć uczniowie kierunków plastycznych 
dominowali wśród publiczności.                                                 dp

eart of Heaven” czyli niepowtarzalny spektakl mu-
zyczno-wizualny zainaugurował kolejne przytulne 
miejsce na mapie Szczecina. Wraz z nim swoją dzia-

łalność rozpoczęła Akademia Światła i Kreatywności oraz Yogi 
Club.W jednej z uliczek Podzamacza, w galerio-herbaciarni 
“Merkava” tego dnia było mistycznie, poruszająco i energe-
tycznie.                                                                                          dp

p

b

p

"H

Od lewej: Irena Osina z galerii “Kapitańska”, okulistka Beata Kaźmierczak z mężem  
Jarosławem Każmierczakiem, kardiologiem, Aleksandra Borkowska z “E Pro" i Monika 
Krupowicz, właścicielka “Open Gallery”

Od lewej: Beata Jaśko, wiceprezes Zwiazku 
Polskich Artystów Plastyków, Patryk 
Slovinsky, asystent dr hab W. Wojcie-
chowskiego ZUT, Anna Prus-Wiśniowska, 
studentka wzornictwa ZUT

Maciej Osmycki ze  Związku Polskich 
Artystów Plastyków

Z lewej: Burmisztrz Goleniowa 
Robert Krupowicz i prezes PŻM 
Paweł Szynkaruk z żoną

Monika Krupowicz i państwo Neumann

Autorzy wystawy, absolwenci wrocławskiej 
ASP Maciejka i Jerzy Bokrzyccy i ich rzeźby 

Norbert Sławiński, właściciel Sławińscy 
Studio, Bogumiła Klimowicz, lekarz
ginekolog, Ewa Szymczak, dyrektor 
oddziału Ergo Hestia

Od lewej: Elżbieta Subczyśka, Salon
Sukien Ślubnych “Elizabeth” i Halina
Falkowska właścicielka "Colette" Bountique

Magdalena Kowal, stylista fryzur
i Małgorzata Sławińska, właścicielka 
Sławińscy Studio

Anna Paszkiewicz, prezes STAR 
i Kazimierz Lisiecki 

Monika Szpener rzeźbiarka i Małgorzata 
Gwiazdowska, konserwator zabytków UM

Katarzyna Szczeblińska, dyrektor „Baltica Wellness & Spa” i Jadwiga 
Kamińska, juror, dziennikarka, organizatorka konferencji medycznych

Marcelina Bokrzycka i Ela Blanka, 
szczecińska rzeźbiarka

Od lewej: dr Danuta Deboa medyk sądowy 
PAM i dr Krystyna Wietrzyk-Szczepkowska, 
adiunkt z ZUT zachwyciły się perfumami 

Od lewej: Katarzyna Szczudrawa z "Enklawa 
Day Spa" i prowadząca imprezę Daria
Prochenka, redaktor naczelna "Prestiżu"

Od lewej: Ola Stolarczyk, z salonu Caterina 
i Izabela Buczkiewicz, kierownik Caterina

Natalia Jurgiel, Marek Wojtaszek
i Maciejka Bokrzycka

Elżbieta Andrysiak-Mamos, 
endokrynolog
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przy kawiarnianych stolikach
owe trendy modowe najlepiej wpadają w oko przy zna-
komitej kawie, dobrym winie i ciastku. A jeśli pokaz 
mody połączyć z nowinkami kosmetycznymi, promo-

cją elitarnychi unikatowych perfum to frekwencja na imprezie 
jest murowana. Tak było w Tiffany Flowers&Cafe podczas po-
kazu wiosennej kolekcji Caterina.                                             dp

n



Kancelaria radców prawnych licht&przeworska, ul. tuwima 27/1
Kancelaria adwokacka patryk zbroja, ul. Więckowskiego 2a/8
Kancelaria adwokacka szymon matusiak, ul. Wawelska 1 / 2

SALONY SAMOCHODOWE

agrykolex autoryzowany dealer subaru, ul. struga 78a
aUto-line, ul.derdowskiego 6a
Ford Bemo motors, ul. pomorska 115b
Holda sp. z o.o. autoryzowany dealer
chrysler jeep i dodge, ul. gdańska 7
Honda, ul. Białowieska 2
Kołacz – Łopiński, ul. madalińskiego 7
mercedes Bogacki, ul. mieszka i 30
mercedes mojsiuk, ul. pomorska 88
nissan, ul. struga 71
euro-centrum tadeusz autoryzowany
salon skody, ul. struga 1a
euro-centrum tadeusz autoryzowany
salon VW, ul. struga 1a
Volvo auto Bruno, ul. pomorska 115b

BIURA PODRÓŻY

apollo tour, al. Wojska polskiego 50
columbus tour, ul. Krzywoustego 27/U1
l'tUr, cH galaxy, parter
polaris travell, pl.Hołdu pruskiego 9
tui, al. Wyzwolenia 12-14
Unity travel, pl. rodła 8

INNE

apteka zdroWie, ul. milczańska 50
asco agencja reklamy i promocji, ul. starzyńskiego 3-4
Binowo park golf club, Binowo
Bono – agencja reklamowa, ul. Ściegiennego 3/1
delphinus – centrum nurkowania, ul. mickiewicza 10
diVe point szkoła nurkowania, ul. monte cassino 19e
euroafrica, ul. energetykow 3/4
Filharmonia szczecińska, pl. armii Krajowej 1
gala optyk,ul. Bogusława 16
galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14
galeria Kierat, ul. małopolska 5
galeria zpap, ul. Koński Kierat 16
gazeta Wyborcza, ul. Bogusława X 2/3
Książnica pomorska, ul. podgórna 15/16
la passion du Vin, ul. sienna 8
meritum – szkolenia i tłumaczenia, ul. rayskiego 18/1
norbelino (plac zabaw dla dzieci),
al. Wojska polskiego 20
open mind, ul. Koński Kierat 17/1
opera na zamku, ul. Korsarzy 34
Kino pionier, al. Wojska polskiego 2
piwnica przy Krypcie, ul. Korsarzy 34
pogoń szczecin, ul. Karłowicza 28
północna izba gospodarcza, al. Wojska polskiego 164
raste studio Wnętrza, ul. andrzejewskiego 37/5
szczecińskie centrum przedsiębiorczości, ul. Kolumba 86
szczecińskie centrum tenisowe, ul. dąbska 11a
szczeciński Klub tenisowy, al. Wojska polskiego 127
szczecińska szkoła Wyższa collegium Balticum,
ul. mieszka i 61c
teatr Współczesny, Wały chrobrego 3
tVp, ul. niedziałkowskiego 24
Unity line, pl. rodła 8
Urząd miejski, pl. armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki, Wały chrobrego 4
U.studio, deptak Bogusława
york studio, ul. mieszka i 103
zachodniopomorska szkoła Biznesu – centrum
rozwoju Biznesu, ul. Żołnierska 54
zamek Książąt pomorskich, ul. Korsarzy 34
akademia małego europejczyka, ul. Źródlana 37
4 office meble Biurowe, ul. tkacka 66
prima Frons, ul.Unii lubelskiej 27
Biuro rachunkowe trames Beata roszkowska,
ul monte cassino 24
szczeciński park naukowo - technologiczny sp. z o.o.  
ul. niemierzyńska 17a
Urzad marszałkowski Województwa zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34

dom nieruchomości, ul. rayskiego 18/1
extra invest, al. Wojska polskiego 45
ils nieruchomości, ul. Bohaterów getta Warszawskiego 23
pomorze nieruchomości, al. Wojska polskiego 58/2
prestigo nieruchomości, ul. rayskiego 18
sgi Baltis s. z o.o., pl. Hołdu pruskiego 9
szczecińskie centrum nieruchomości, ul. piłsudskiego 1a

GABINETY LEKARSKIE

artplastica, ul. Wojciechowskiego 7
dental art Barbara stawska, pl. rodła 8
dental implant aesthetic clinic, ul. panieńska 18
dentus, ul. mickiewicza 116/1
dentus, ul. Felczaka 18a
estetic, ul. Kopernika 6
Fabryka zdrowego Uśmiechu, ul. ostrawicka 18
praktyka stomatologiczna rafał rudziński, ul. Śląska 5/2
Hahs protodens, ul. Felczaka 10
Hahs protodens, ul. czwartaków 3
intermedica centrum okulistyki, ul. mickiewicza 140
centrum opieki stomatologicznej Wejt & tawakol,
ul. emilii plater 18
centrum leczenia otyłości, ul.Krzywoustego 9-10
laser medi – derm, ul. Kasprzaka 2c
medicus, pl. zwycięstwa 1
medycyna estetyczna dr osadowska,
al. Wojska polskiego 92–94 (budynek pogotowia)
nzoz przychodnia ginekologiczna „Vitrolive”,
ul. Kasprzaka 2a
nzoz "laser", ul. e. gierczak 38/8
perładent – gabinet stomatologiczny,
ul. powstańców Wielkopolskich 4c
petite clinique, ul. pocztowa 20/1c
pierwsza prywatna Klinika stomatologiczna dr gajda,
ul. narutowicza 16a
prywatna praktyka ginekologiczna,
ul. m. skłodowskiej-curie 5/2
prywatna praktyka ginekologiczno-położnicza
piotr Becker, ul. szpitalna 13/1
prywatna praktyka stomatologiczna
i ginekologiczna, al. Wojska polskiego 43/2
ra-dent. gabinet stomatologiczny,
ul. Bolesława Krzywoustego 19/5
orto-perfekt specjalistyczna praktyka ortodontyczna,
ul. oginskiego 12 szczecin
orto-perfekt specjalistyczna praktyka ortodontyczna,
ul. słowackiego 1a goleniów
gabinet stomatologiczny, ul. polskich marynarzy 14/2
stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10

KANCELARIE PRAWNE

"a. oszczęda i spółka. Kancelaria prawna" s.k.,
ul. Wyspiańskiego 84a
gozdek,Kowalski, Łysakowski
adwokaci i radcowie prawni s.p., ul. panieńska 16
Kancelaria adwokacka, ul. Felczaka 11
Kancelaria adwokacka, adwokat andrzej zajda,
adwokat monika zajda-pawlik, ul. monte cassino 7/1
Kancelaria adwokacka, adwokat michał marszał,
ul. Księcia Bogusława X 15/4
Kancelaria adwokacka, adwokat dariusz jan Babski,
ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
Kancelaria smK, semeniuk, marecki,
Kaczarewski, ul. Św. ducha 5a/12
Kancelaria radców prawnych sp, Biel, judek,
poczobut-odlanicki, ul. piotra skargi 23
mikołajczyk, cieślik adwokaci i radcowie
prawni s.j., ul. Wyszyńskiego 14
lizak, stankiewicz, Królikowski adwokaci s.c.,
ul. Bohaterów getta Warszawskiego 1/4
Kancelarie adwokatów i radców prawnych,
adw. Waldemar juszczak, al. niepodległości 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
mazurkiewicz, Wesołowski, mazuro adwokaci
i radcowie prawni sp. partnerska, ul. Klonowica 30/1
Wódkiewicz, sosnowski sp. j., ul. stoisława 2

salon fryzjerski yes, ul. małkowskiego 6
studio Urody masumi, deptak Bogusława 3
tokyo Brothers studio Fit, ul. Władysława Łokietka 7 
(wejście od ul. Księcia Bogusława X)
yoshi club, ul.Śląska 9/4a

KLUBY

grand cru, deptak Bogusława 9
Kafe jerzy, ul. jagiellońska 67
rocker club, ul. partyzantów 2
royal jazz club, ul. mariacka 26
sing sing, deptak Bogusława 8
tiger pub, ul. Felczaka 9

HOTELE

atrium, al. Wojska polskiego 75
campanile, ul. Ks. Kard. stefana Wyszyńskiego 30
dworski Hotel i restauracja, ul. pod zodiakiem 2, Warzymice
Focus, ul. małopolska 23
novotel, al. 3 maja 31
park Hotel, ul. plantowa 1
radisson sas, pl. rodła 10
Villa Hoff Wellness & spa, ul. słoneczna 3, trzęsacz

KLUBY FITNESS

Fitness World Hotel radisson, pl. rodła 10
Fitness tylko dla pań, ul. mazowiecka 13
Fitness Forma, ul. szafera 196
planet spa, al. Wojska polskiego 70
rKF, ul. jagiellońska 67

SKLEPY

arkadia perfumeria, ul. Bolesława Krzywoustego 7
artform, ul. Wojska polskiego 227
B&m, al. Wojska polskiego 43
Batty Barcley, cH galaxy, parter
Bandolera, ul. jagiellońska 12
Brancewicz, al. papieża jana pawła ii 48
caterina, pl. zgody 1F
empik, cH galaxy, 2 piętro
euforia, al. Wojska polskiego 37
FUrore, al. Wojska polskiego 22
gUess, al. Wojska polskiego 20
Hexeline, cH galaxy, parter
ital pol, top shoping i piętro
j.fashion, cH galaxy, parter
jubiler terpiłowscy, cH galaxy, 1. piętro
jubiler terpiłowscy, ul. jagiellońska 16
jubiler terpiłowscy, cH ster, ul. Ku słońcu 67
jubiler terpiłowscy, cH turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
la passion, jagiellońska 96/1
lKj, al. Wojska polskiego 39
lKj, cH galaxy, sklep "ochnik"
lKj, ul. Księcia Bogusława X 11
lKj, ul. Bolesława Krzywoustego 19
macsimum, al. papieża jana pawła ii 42
matins Bleus, cH turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
marc cain, ul. Wojska polskiego 43
max mara, ul. Księcia Bogusława X 43/1
moda club, al. Wyzwolenia 1
natuzzi, ul. struga 25
olsen,ul. Bogusława 13
perfumeria douglas, cH galaxy, parter
platinum, deptak Bogusława
rosenthal, ul. Księcia Bogusława X 15/1a
salon mody grand, ul. małkowskiego 8
salon mody grand, ul. Śląska 54a
skala, pl. Żołnierza polskiego 4
soraya, ul. zygmunta starego 3a
trendy collection ul. rayskiego 25
tru trussardi, al. Wojska polskiego 29
Via di moda, ul. jagiellońska 85/2
yes salon jubilerski, cH ster, ul. Ku słońcu 67

BIURA NIERUCHOMOŚCI

calbud, ul. Kapitańska 2
carre, ul. Wojska polskiego 197/1

KAWIARNIE

Brama jazz cafe, pl. Hołdu pruskiego 1
cafe 22, pl. rodła 8
cafe club, cH galaxy, 1 piętro
cafe po godzinach, deptak Bogusława 9
cafe cube, cH galaxy, 2 piętro
cafe porto, ul. Księcia Bogusława X 47
cafe prawda, ul. Wielka odrzańska 20
castellari, al. papieża jana pawła ii 43
castellari,ul. tuwima 27 (jasne Błonia)
coffee Heaven, cH galaxy, parter
cukiernia Koch, al. Wojska polskiego 4
czekoladowa cukiernia, al. Wojska polskiego 17
Fanaberia, deptak Bogusława 5
public cafe, al. papieża jana pawła ii 43
secesja cafe, al. papieża jana pawła ii 19 lok. 1
sklep Kolonialny, cH turzyn,
al. Bohaterów Warszawy 42
sklep Kolonialny, cH galaxy, 2 piętro
sklep Kolonialny, cH ster, ul. Ku słońcu 67
tiffany Flowers, ul.Ks. Bogusława X 1/1

RESTAURACJE / PUBY

13 muz, pl. Żołnierza polskiego 2
avanti, al. papieża jana pawła ii 43
Bachus – winiarnia, ul. sienna 6, podzamcze
Bohema, al. Wojska polskiego 67
Bombay, ul. partyzantów 1
chałupa, ul. południowa 9
chief, ul. rayskiego 16
chrobry, Wały chrobrego 1b
colorado, Wały chrobrego 1a
columbus, Wały chrobrego 1
gościniec pod aniołami, dobra, ul. przytulna 1a
Karczma polska "pod Kogutem", pl. lotników 3
Klubik, ul. Kuśnierska 13
Ładoga, ul. jana z Kolna (vis-à-vis Wałów chrobrego)
mezzoforte, deptak Bogusława 8
na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34
…na mariackiej, ul. mariacka 26
piwnica Kany, pl. św. piotra i pawła 4/5
porto grande, ul. jana z Kolna 7
radecki & Family, ul. tkacka 12
sake, al. piastów 1
sushi mado, ul. pocztowa 20
teatr mały, deptak Bogusława 6
Valentino, deptak Bogusława 8
Willa ogrody, ul.Wielkopolska 19
zbójnicka, ul. monte cassino 6

SALONY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE

Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14
Baltica Welness&spa, pl. rodła 8
Belle Femme, ul. monte cassino 37a
Beauty clinique, ul. mickiewicza 55
Beverly Hills akademia Urody, cH galaxy, parter
Beverly Hills akademia Urody, dt Kupiec,
ul. Krzywoustego 9–10
cosmedica, ul. leszczynowa
(centrum Handlowe zdroje – rondo)
cosmedica, ul. pocztowa 26
dermedica, ul. marii skłodowskiej-curie 9
dr irena eris Kosmetyczny instytUt, ul. Felczaka 20
eso hurtownia fryzjerska, ul. Wielka odrzańska 28
enklawa day spa, ul. Wojska polskiego 40
estetic, ul. Kopernika 6
eVita-spa, przecław 96e
gabinet Kosmetyczny, ul. makuszyńskiego 2a
gabinet Kosmetyczny doroty stołowicz, ul. mazurska 20
Hair & tee, ul. potulicka 63/1
imperium Wizażu, ul. jagiellońska 7
impressio, ul. piłsudskiego 37
Keune the art of Hair design, ul. małopolska 60
laser studio, ul. jagiellońska 85
marena Wellness & spa, ul. turystyczna 1 międzywodzie
modern design piotr Kmiecik,ul. jagiellońska 85
nail Bar By opi, ul. mazurska 44/U3
Venus, ul. Wielkopolska 22
rayski salon piękności, ul. rayskiego 17

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
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