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oniec lata i początek jesieni zdominowała polityka – przez duże albo jak 
kto woli małe "p". Na szczęście te emocje już za nami. Zresztą dla nas 

koniec lata wiązał się też z innymi wydarzeniami, przede wszystkim 
powrotem kultury przez duże "K". Sezon rozpoczęła Filharmonia 
Szczecińska, ruszyły teatry, a Opera na Zamku wystawiła Traviatę. 

I choć premiera odbyła się po wydaniu tego numeru, w "Prestiżu" może-
cie podziwiać niezwykłą sesję z artystami opery. A że opery nigdy dość 
– o tym na naszych łamach opowie Alicja Węgorzewska, szczecinianka 
i znana operowa diva.

W kinach oczekiwanym wydarzeniem jesieni była premiera „Bitwy 
Warszawskiej” w technologii 3D. Lubię filmy wojenne, a jeszcze bardziej 
historię, no i filmy Hoffmana. Nie ukrywam, że czekałem na ten film. A tu 
reżyser mnie całkiem zaskoczył. Przez pierwszą godzinę mamy recital 
uzdolnionej Nataszy Urbańskiej. W kolejnej części filmu tancerka rewio-
wa zamienia się w wykwalifikowaną i równie uzdolnioną sanitariuszkę, 
odporną na najdrastyczniejsze sytuacje (Urbańska ze świeżo odciętą ręką 
– widok bezcenny), by w końcu prawie samodzielnie, z użyciem CKM-u 
odeprzeć potężny atak bolszewickiej hordy. Trup ściele się gęsto, dzięki 
wybitnie – a jakże – uzdolnionej w obsłudze broni Urbańskiej. Ale to nie 
koniec. Po ataku nad okopami zapada cisza, a nasza bohaterka jako jedy-
na ocalała wygrzebuje się spod stosu ciał. Nie sądziłem, że doczekamy się 
polskiej wersji Rambo i Jamesa Bonda w jednym. Czekam teraz na kolej-
ny film Hoffmana, tym razem o II wojnie światowej. Urbańska powinna 
najpierw samodzielnie uciec okrętem podwodnym z Gdyni w 1939 roku 
(po drodze zatapiając kilkanaście okrętów wroga), potem trafić do Anglii, 
gdzie jako pilot strącić 86 niemieckich myśliwców, a następnie zdobyć 
Monte Cassino. Oczywiście podczas szarży konnej. No i w każdej ze scen 
powinna śpiewać, a czasem i tańczyć. Hit murowany!

No dobrze, wróćmy do rzeczywistości. W "Prestiżu" jak zwykle dużo cie-
kawych tematów. Stali czytelnicy zapewne zauważą nowe rubryki. M.in. 
Nowe Miejsca, gdzie – jak sama nazwa wskazuje – będziemy pokazywać 
nowości na mapie Szczecina. Komercyjnym wydarzeniem ostatnich ty-
godni było uruchomienie Kaskady, ale w jej cieniu pojawiło się kilka in-
nych, interesujących miejsc. Jednym z nich jest Browar Stara Komenda, 
czyli pub z własnym, warzonym na miejscu piwem. To nie tylko powrót 
do tradycji, ale kolejny dowód świadczący o coraz wyższej kulturze spo-
żywania piwa w Polsce. Już nie wystarczają nam tzw. piwa przemysłowe 
popularnych marek, których smak jest trudny do zdefiniowania i przede 
wszystkim odróżnienia. Szukamy wrażeń pijąc piwo z małych, lokalnych 
browarów, najlepiej niepasteryzowanych, a nawet niefiltrowanych.

Na koniec coś z półki glamour. Polecam naszą nową akcję Łowcy Stylu, 
gdzie dwie szczecinianki – Sylwia Majdan i Katarzyna Hubińska fachowo 
będą oceniać styl i gust szczecinian. I Pan, i Pani może się oddać pod oce-
nę projektantek. Szczegóły na stronie 60. Zachęcam nie tylko do czytania, 
ale i udziału w akcji!

Michał Stankiewicz

Od wydawcy
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Rozmowy w pociągu

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

Znam wiele takich pań, które nie wyglądają 
jak modelki. Wręcz przeciwnie: są duże i pulchne, 
a szczęśliwe w miłości. Bo to jest tak…

c zy ktoś smutny będzie obiektem naszego pożą-
dania? Co najwyżej współczucia. Mężczyźni 
to wzrokowcy. Niechętnie patrzą na siódme 
nieszczęście, za to przyciąga ich uśmiech. Tłu-
maczył mi to kiedyś pewien facet:

— Byłem w restauracji. Obserwowałem kelnerkę. Fi-
gura modelki, bardzo ładna twarz, blond włosy, lekko fa-
lowane, niebieskie oczy. No cudo, ale prawie. Miała wiele 
zalet, ale ta jedna wada przekreślała wszystko. Był nią ja-
kiś złośliwy wyraz w tej anielskiej powierzchowności. Nie 
uśmiechała się, była bardzo poważna. Nie była to jednak 

klasyczna wyniosłość, która 
budzi respekt i podziw, ale 
coś, co zdradza złośliwość 
takiej natury. Aż zrobiło mi 
się zimno.

I nagle podeszła do mo-
jego stolika „łania” z za-
pytaniem: czym mogę słu-
żyć. To było jak uderzenie 
pioruna. Tyle ciepła w tej 
postaci, sympatii i dobroci, 
że na pierwszy moment za-
niemówiłem. Moja kelnerka 
nie była modelką, no chyba, 
że dla puszystych. Miała 
jednak największy skarb 
– seksapil. Zamiast myśleć 

o schabowym z kapustą, w mgnieniu oka przeanalizo-
wałem jej smakowity biust, który poruszał się miarowo 
pod bluzką, zielone oczy z bardzo długimi rzęsami, dołki 
przy ustach – bo cały czas była naturalnie uśmiechnięta. 
Figurę miała okrągłą, ale proporcjonalną, z kobiecą talią, 
bo wieszaki mam w szafie. Część tylna też bardzo zgrab-
nie zarysowana (przepraszam, ale nie umiem tego lepiej 
ująć). Przy tej dziewczynie chciało się żyć. I wiesz co… 
ożeniłem się z nią. Jej optymizm wciąż jest zaraźliwy. 
Poza tym, to bardzo mądra kobieta. Zawsze powtarza, że 
aby odnieść sukces trzeba wierzyć w siebie i całkowicie się 
akceptować. Kocham ją. Niedługo urodzi się nasze dziec-
ko. Jestem taki szczęśliwy.

Więc kochanego ciała nigdy dość, nie zapominajmy tyl-
ko o uśmiechu. Każdy z nas może być szczęśliwy. Musimy 
dać sobie tylko szansę. Znam wielu ludzi niepełnospraw-
nych, którzy odnaleźli się w tej trudnej sytuacji. Odkryli 
coś w sobie. Jedni zaczęli malować, inni pisać, jeszcze inni 
zajmować się sportem. Dzięki zainteresowaniom pozna-
li wielu ludzi, wśród nich pokrewną duszę: żonę, męża, 
przyjaciela, powiernika, mistrza… I to właśnie w życiu 
jest piękne – szukanie. Każdy dzień przynosi coś nowego. 
Nie spodziewajmy się kataklizmu, oczekujmy szczęśliwych 
chwil, mimo wielu życiowych trudności. Trudno prze-
skoczyć własny pesymizm, ale warto spróbować. Może 
wzmocnieniem będzie modlitwa, jak rozmowa z kimś 
bardzo, bardzo bliskim. Może książka, a może spacer, na 
którym spotkamy kogoś wartościowego. Każdy dzień – to 
nowa szansa na lepsze życie. Jednych bawią gry damsko-
męskie, a innych… No cóż, wybór należy do państwa. 
Wszyscy mamy w ręku wielki skarb – nasze życie.

Do zobaczenia w następnej podróży…

Cytat na dobry dzień:

…”gdy czegoś pragniesz, cały 
Wszechświat pomaga Ci 
zrealizować marzenia…” 
(Paulo Coelho, Alchemik).

Sałatka Agatka
Sałata lodowa, tuńczyk w oleju (kawałki), kapary 

w zalewie, makaron penne lub podobny (dobre efekty 
dają makarony barwne), zioła prowansalskie. Sałatę po-
rwać i pokruszyć dość drobno, wymieszać z ugotowanym 
al dente makaronem. Zalać całość tuńczykiem w oleju 
(razem z olejem!), dodać odsączone kaparki, przyprawić 
ziołami prowansalskimi. Można lekko skropić cytryną.

Joanna Osińska

Gry damsko-męskie. Cz. II
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Nowo otwarty salon
w Galerii Kaskada

Serdecznie zapraszamy



Wydarzenia

rekLaMa

ajdan skomponował wła-
sne perfumy. Prace nad zapachem 
trwały rok ,podczas którego od-
bywały się rozmowy z francu-
skim producentem jakie zapachy 
lubi Radek i z czym mu się ko-
jarzą. Potem nadsyłano próbki, 
które akceptował lub sugerował 
zmiany.

— Miałem duży wkład 
w kompozycję perfum. Teraz 
stale ich używam, są skompono-
wane specjalnie dla mnie i czuję 
się w nich świetnie — zdradził 
Prestiżowi Radosław Majdan.

Co oznacza tajemnicza nazwa 
perfum – Vabun?

— W języku indiańskim 
oznacza to początek, świt, nowy 
etap — wyjaśnia Majdan. — To  
bardzo męski, uwodzicielski za-
pach dla aktywnych zawodowo, 
usportowionych mężczyzn.

Efekt końcowy pojawi się 

w sieciowych perfumeriach już 
niebawem. Woda perfumowana 
będzie kosztowała ok. 100-120 zł 
za 100 mililitrów.                      imj

Już jesienią panowie będą mogli pachnieć jak radosław Majdan. 
Wzorem piłkarza davida Beckhama szczeciński sportowiec 

postanowił zaistnieć na rynku kosmetycznym.

Perfumy Majdana
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Kolejny rok lwic…

restiż: Niedawno przejęła 
pani funkcję prezydenta szcze-
cińskiego Lions Club Jantar. 
Z czym to się dla pani wiąże?

Przewodzę 23 kobietom, z któ-
rych każda jest indywidualistką. 
Dlatego właśnie mam za zada-
nie spełnić funkcję koncyliacyj-
ną – muszę określać kierunek, 
w jakim wspólnie zmierzamy, 
by klub mógł działać i osiągać 
zamierzone efekty. Chciałabym, 
by pod moim przewodnictwem 
klub działał prężnie, z sukcesa-
mi, by nie dopadło nas znuże-
nie… Trudnością będzie, oczy-
wiście, pogodzenie dodatkowych 
obowiązków z codzienną pracą, 
jednak gdy się czegoś chce, pro-
blemy można pokonać.

Zbliża się doroczny bal cha-
rytatywny organizowany przez 
klub. Jakie będą jego cel i mo-
tyw przewodni?

Tradycyjny Bal Bursztyno-
wy odbędzie się już po raz 14. 

Tym razem będziemy zbierać 
pieniądze, którymi chcemy 
wesprzeć barlineckie stowarzy-
szenie „Bratek”. Stowarzyszenie 
założyła grupa rodziców dzieci 
z podwójnym upośledzeniem 
– tj. tych, u których obok nie-
pełnosprawności umysłowej wy-
stępuje jeszcze fizyczna. Rodzice 
działają od kilku lat, zaczynali 
od pomocy kilkorgu dzieci, by 
dzisiaj otaczać opieką ponad 60 
potrzebujących. Nasze wsparcie 
będzie polegało na ufundowaniu 
wyposażenia do ośrodka, który 
stowarzyszenie prowadzi.

Jeśli chodzi o samą imprezę – 
w tym roku chcemy uczcić pol-
ską prezydencję w UE, dlatego 
będzie to bal europejski. Przygo-
towujemy nawet specjalny układ 
choreograficzny na tę okazję!

Czy Lions Club ma już spre-
cyzowane plany na najbliższy 
czas?

Wkrótce odbędzie się kolejna 

edycja międzynarodowego kon-
kursu „Plakat pokoju” organi-
zowanego przez Lions Club’y na 
całym świecie – dwa lata temu 
nasza podopieczna ze Szczecina 
odniosła sukces w tym przed-
sięwzięciu, mamy nadzieję na 
kolejne. Ponadto chcemy wciąż 
pomagać dzieciom z ubogich ro-
dzin – nasza podopieczna, któ-
rą wspieraliśmy podczas nauki 

w liceum, dostała się na studia. 
Chcemy więc pomóc jej i na tym 
etapie. Czekają nas także przy-
jemności – wiosną organizujemy 
spotkanie dla kobiet, które chce-
my zainteresować naszą działal-
nością. Będzie pokaz mody, roz-
mowy przy kawie, rozważania 
o przyszłych planach…

Rozmawiała: Weronika Bulicz

nie tak dawno, bo przed wakacjami, w działającym w Szczecinie Lions Club Jantar nastąpiła „zmiana 
warty” – przewodnictwo klubu objęła Barbara Marciniak-Marecka.P
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Barbara Marciniak-Marecka, nowy prezydent Lions Club Jantar



omysł jest prosty, a jak 
genialny – młodzi ludzi orga-
nizują konferencję, podczas 
której pełni zaangażowania 
uczą się oraz dzielą swoją 
wiedzą, rozwijają poglądy 
na rozmaite tematy. Nie jest 
to jednak zwykła nauka, ale 
praktyczna i wielokierunko-
wa edukacja polityczno-spo-
łeczna, która opiera się na 
symulacji obrad Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 
Stąd nazwa MUN – Model 
United Nations. Młodzież 
wciela się w reprezentantów 
krajów, których problemy 
(takie jak klęski głodu, ter-
roryzm czy brak powszech-
nej edukacji – przyp. red.) 
są dyskutowane na forum 
różnych komisji – analo-
gicznych do komórek ONZ. 
Zasadą jest jednak zakaz 
reprezentowania własnego 
kraju: potrzeba więc szero-
kiej wiedzy i prawdziwego 
zaangażowania, by podołać 
temu zadaniu. Dyskusje od-
bywają się w całości w języku 
angielskim.

Szczecińska edycja tego 
projektu odbywa się już po 
raz drugi, pod nazwą Stettin 

Model United Na-
tions (w skrócie Stetimun). 
Tym razem młodzież z woje-
wództwa zachodniopomor-
skiego oraz goście zza gra-
nicy poruszą ważkie tematy, 
jak łamanie praw człowieka 
w Chinach, handel żywym 
towarem w Azji, sytuacja 
społeczno-prawna w obo-
zach dla uchodźców, zatrucie 
uranem w rejonie Pendżabu 
oraz konflikt indyjsko-paki-
stański o Kaszmir.

Wydarzeniu patronują: pre-
zydent Szczecina, Wydział 
Historii i Stosunków Między-
narodowych Uniwersytetu 
Szczecińskiego oraz Polska 
Sekcja ONZ. Obrady odbędą 
się w II LO w Szczecinie, po-
trwają od czwartku do sobo-
ty – 20-22 października.   wb

Model United nations to inicjatywa młodych ludzi, dzięki której 
podczas kilkudniowej konferencji uczniowie i studenci mają szansę, 

by dostrzec prawdziwe problemy współczesnego świata.

„Małe” onz

P

Wydarzenia

zczecińska firma Socatots nawiązała 
stałą współpracę z klubem piłkarskim 
Lech Poznań. Socatots to sieć szkółek 
piłkarskich, gdzie w ogólnorozwojowych 
zajęciach z piłką uczestniczą dzieci od 
szóstego miesiąca do piątego roku życia. 
Ponieważ w treningach poznańskiego 
klubu uczestniczyć mogą już sześciolat-
ki, współpraca Socatots z Lechem po-
zwoli stworzyć prawdziwy, pełen proces 
szkolenia najzdolniejszych piłkarzy.
Celem kooperacji obu organizacji jest 
umożliwienie utalentowanym dzieciom 
treningów, a w efekcie być może wsparcie 
ich późniejszej kariery w piłce nożnej.
Współpracę zainaugurowano pod koniec 
września, podczas konferencji prasowej 

na stadionie Lecha w Poznaniu.
— Dzięki wcześniejszym treningom 
siedmiolatki, które trafią do Klubu będą 
miały lepsze podstawy, a za sobą wie-
le godzin gry z piłką spędzonych nie 
tylko na podwórku, lecz również pod 
czujnym okiem profesjonalnego trene-
ra. Być może uda się powtórzyć sukces 
brytyjskich Socatots, gdzie już dziś każ-
dy ośmio- i dziewięciolatek w dziecięcej 
drużynie londyńskiej Chelsea ma za sobą 
naukę w naszej szkółce — mówił Prze-
mysław Olewnik, prezes zarządu Soca-
tots Polska.
Na świecie działa ponad 800 szkół, 
w których trenują ponad 2 miliony dzie-
ci i rodziców z 55 krajów. W brytyjskich 

Socatots trenuje m.in. Kai Rooney – syn 
piłkarza Manchesteru United Wayne`a 
Rooneya. Być może za przykładem po-
znańskiego klubu pójdą kolejne i również 
w innych miastach dzieci będą mogły 
płynnie przejść z zajęć w Socatots do tre-
nowania w prawdziwych klubach piłkar-
skich.                                                    wb

klub piłkarski Lech poznań stawia na młode talenty, a nawet bardzo młode – bo takie, które 
stawiają dopiero swoje pierwsze kroki na boisku w szkółkach Socatots.

Następcy Rooneya
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Wydarzenia

rzed premierą swojej najnow-
szej płyty Łona i Webber policzy-
li dokładnie wydane dotychczas 
krążki. W wyniku tych rachun-
ków nowy album duetu otrzymał 
miano „Cztery i pół”. Jest to zbiór 
czternastu utworów, za których 
produkcję jak zwykle odpowia-
da Webber. Słuchacze otrzymują 
dźwięk, zbudowany z połączenia 
brzmień syntetycznych, aku-
stycznych i samplowanych. Sma-
ku całości dodają gitara Daniela 
Popiałkiewicza, bas Maćka Kałki 
i adaptery Dj’a Twistera.

Łona współpracuje z Webbe-
rem od przeszło dekady nie bez 
powodu – ta brzmieniowa róż-
norodność stanowi doskonałe 
dopełnienie tekstów składanych 
przez szczecińskiego rapera. Na 
najnowszej płycie, między in-
nymi udziela lekcji poglądowej 

na temat rozkładu szczecińskich 
ulic, analizuje powiązania syste-
mu grzewczego z upływającym 
czasem czy koryguje najpow-
szechniejsze wady wzroku. Zna-
na z poprzednich płyt beztroska 
ironia łączy się z poważniejszymi 
spostrzeżeniami, a tradycyjny 
rap płynnie przechodzi w pio-
senkę autorską.

Panowie aktualnie promują al-
bum jeżdżąc z koncertami po ca-
łej Polsce. W rodzinnym Szczeci-
nie będzie można ich usłyszeć 9 
grudnia na scenie klubu Słowia-
nin.

„Gorączka Sobotniej Nocy” to 
drugi, długo oczekiwany album 
szczecińskiego rapera SOBOTY 
z wytwórni StoproRap, który po 
udanym debiucie płyty „Sobo-
taż” jeszcze wyżej postawił so-
bie poprzeczkę. Można na niej 

znaleźć przekrój brzmień: od 
elektroniki poprzez żywe instru-
menty, po dźwięki romansujące 
z folkiem. Wszystko wymiesza-
ne w odpowiednich proporcjach 
przez eklektycznego producenta 
jakim jest Matheo.

Na albumie gościnnie wy-
stąpili: Chada, Chór Montu, 
Czapka, Matheo, Paluch, Panna 
Quan, Peja, Pih, Rena, Rufijok, 
Sage, Smagalaz, Starszy, Tede, 
Tony Jazzu i Wini. Dj FEEL-X 
i Dj Decks są odpowiedzialni za 
skrecze a wśród znakomitych in-
strumentalistów słychać basistę 
Szymona Orłowskiego i skrzyp-
ka Łukasza Górewicza.

Również pod koniec września 
ukazała się płyta szczecińskich 
raperów PMM „Poza horyzont”. 
Tym razem duet Głowa i Wężu 
pokazali swoje bardziej liryczne 

oblicze i opisali rzeczywistość 
ozdabiając ją własnymi prze-
myśleniami na temat życia. Do 
słów muzykę skomponował sam 
OSTR bazując na bluesie i soulu. 
Dj Twister, jeden z gości na albu-
mie, który najdłużej współpracu-
je ze szczecińskimi raperami, tak 
skomentował płytę duetu: „To 
powrót do klasycznych, megatłu-
stych bitów, soulowych sampli, 
nastrojowych brzmień i przemy-
ślanych tekstów. Głowa i Wężu 
tym razem przedłożyli refleksyj-
ny rap nad braggadacio, czym 
trafili w moje gusta, bo bardzo 
lubię taki hip hop". PMM zade-
biutowali jako Polski Mistrzow-
ski Manewr w roku 2008, już 
wtedy współpracując z OSTRym, 
Kajmanem, Mesem, Gramati-
kiem, Ero, Pihem i Dj'em Story. 
Bragga, specyficzne niskie głosy 
i flow położone na najlepszych 
polskich produkcjach to ich znak 
rozpoznawczy z dwóch pierw-
szych płyt.

Koncertowa premiera krążka 
będzie miała miejsce w noc Hal-
loween w Pierwszym Miejscu 
Chłopakom z PMM towarzyszyć 
będzie legenda polskiego hip 
hopu Rahim, współzałożyciel 
Paktofoniki i Pokahontaz.        ad

P
Szczeciński rap ma się dobrze, o czym świadczą między innymi premiery płytowe tej jesieni. Fani otrzymali 

trzy bardzo dobre krążki od zachodniopomorskich hip hopowców, a każdy w innym, całkowicie 
odmiennym stylu. Łona&Webber, SOBOTa oraz duet pMM – oto nasi bohaterowie.
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Jesienna gorączka hip hopu

Mamy piąty cud Polski…

uzasadnieniu czytamy, że 
szczeciński cmentarz to „Najlep-
szy dowód, że cuda zdarzają się 
wszędzie. Największa w Polsce 
i trzecia co do wielkości nekro-
polia w Europie, a równocze-
śnie piękny park. Rośnie tu 415 
odmian drzew i krzewów, także 
egzotycznych. Kilka miesięcy 
temu wyznaczono w nim rewe-
lacyjną ścieżkę botaniczną”. To 
fakt – wyróżnienie dla nekropo-
lii może się wydawać oryginalne, 
jednak każdy, kto spacerował po 
Cmentarzu Centralnym wie, że 
nic w tym dziwnego.

Plebiscyt odbywał się pod ha-

słem, które magazyn ogłosił na 
początku wakacji – „Polska jest 
najfajniejsza”. I nie chodzi w nim 
o to, by zaprzestać podróży po 
świecie, ale o to, by przypomnieć 
sobie, jak piękne zabytki i cu-
downe miejsca są na wyciągnię-
cie ręki.

Pierwsze miejsce zajął Pałac 
w Kozłówce na Lubelszczyźnie.

— Reakcja na naszą akcję 
zaskoczyła nas podwójne! Po 
pierwsze z uwagi na liczbę gło-
sów, która przerosła nasze naj-
śmielsze oczekiwania — wymie-
nia Martyna Wojciechowska, 
redaktor naczelna magazynu. 

— Po drugie z uwagi na pomy-
słowość i niezwykły patriotyzm, 
który nasz plebiscyt rozbudził 
wśród lokalnych społeczności.

Teraz każdy szanujący się 
szczecinianin powinien poznać 

meandry tego pięknego par-
ku, zobaczyć drzewa i krzewy, 
przespacerować się ścieżką bo-
taniczną. W jesiennych barwach 
cmentarz wygląda naprawdę 
pięknie.                                      wb

W plebiscycie magazynu „national Geographic Traveler” wyłoniono 7 nowych Cudów 
polski. piątym cudem jest Cmentarz Centralny w Szczecinie.

W

Redaktor naczelna "Travelera" Martyna Wojciechowska nagradza Andrzeja 
Sumisławskiego, dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie za 
zajęcie 5 miejsca, czyli za cud jakim jest Cmentarz Centralny w Szczecinie



Nowe miejsca

rekLaMa

CUP & CAKE

TRATTORIA TOSCANA

STARA KOMENDA BROWAR

GALERIA KASKADA

WINARIUM

Deptak Bogusława 44/2, Szczecinie     
kawiarnia specjalizująca się cupcake’ach, czyli małych ciasteczkach 
w formie babeczki oraz muffinkach. W bajkowym wnętrzu można kupić 
ciastka o smaku bananowym, czekoladowym a nawet suszonych pomi-
dorów z oliwkami lub marchewki.
Gorąca kawa, słodkie przyjemności, domowa atmosfera wprowadzą 
każdego w dobry nastrój nawet w najbardziej deszczowy dzień.
Godziny otwarcia: pn-pt 8:00-21:00, sb 12:00-21:00, nd 12:00-18:00

pl. Orła Białego 10, Szczecin
restauracja oferująca specjały kuchni włoskiej. na szczególną uwagę 

zasługuje piec do pizzy opalany drewnem, umieszczony na widoku 
gości. Już niedługo tuż obok restauracji pojawi się kawiarnia Venezia 

z wierną repliką mostu rialto.
Godziny otwarcia: restauracja od 13

pl. Batorego 3, Szczecin
To restauracja, pub i zakład piwowarski w jednym, gdzie piwo warzone 
jest na miejscu. piwo z Browaru Stara komenda dojrzewa kilka tygodni, 
jest niepasteryzowane i niefiltrowane. do wyboru są trzy rodzaje: jasne, 
bursztynowe, pszeniczne.
Godziny otwarcia: nd-czw 13:00, pt-sob 13:00 – 1:00

al. Niepodległości 36, 70-404 Szczecin
na powierzchni 110 tys. m2 mieści się ponad 140 sklepów, restauracji 

i punktów usługowych. Jest także tysiąc miejsc parkingowych. 
znajduje się tu np. pierwszy w Szczecinie sklep 

z elektroniką Saturn, a także pierwsze delikatesy alma.
Godziny otwarcia: pn-sb 09:00-21:00, nd 10:00-20:00, pasaż i parking: 

pn-sb 08:00-22:00, nd 09:00-21:00

ul.Rynek Nowy 3, Szczecin
Winarium to sieć specjalistycznych sklepów z winami, które prowa-
dzi aktor Marek kondrat z synem. aktualnie w sieci działa 19 sklepów. 
W "Winarium" dominują wina wytrawne, półwytrawne i naturalnie słod-
kie z Francji, Włoch, Hiszpanii. Jest tu około 700 marek.
Godziny otwarcia: pn – sb 11:00 – 21:00
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znana szerokiej publiczności z muzycznych show, najlepiej z niedawnej 
„Bitwy na głosy”. Wielki głos i równie wielki talent. niezwykle piękna 
kobieta, która nie boi się ról męskich. pochodząca ze Szczecina alicja 
Węgorzewska-Whiskerd występowała na największych scenach świata. 
W spektaklu „diva for rent” dowodzi, że ma do siebie dystans. 
„prestiżowi” zdradza, jaka rola była w jej życiu najważniejsza, 
jak w Szczecinie zaczęła się jej przygoda z muzyką i dlaczego 
pije kawę z red bullem…

Śniadanie 
jadam w biegu

Temat z okładki

weronika bulicz
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est aktywną kobietą, 
żyje szybko i, jak dekla-

ruje, nie rozmienia się na 
drobne: jeśli działa, to z roz-

machem. Śpiewa, gra, prowadzi 
fundację. Obecnie kończy negocjować 

kontrakt fonograficzny – projekt, którego 
szczegółów nie może jeszcze zdradzić, ale być 
może już wiosną wszystko stanie się jasne…

Prestiż: Żyje pani w biegu…
Alicja Węgorzewska: To prawda, mój 

zwykły dzień jest wypełniony od rana do 
wieczora.

Zapewne ma już pani sprecyzowane pla-
ny na najbliższy czas?

Tak, przede mną, jak zwykle zresztą, inten-
sywny czas. Oprócz spektakli w Teatrze Po-
lonia i pracy artystycznej, finalizuję projekt 
mojej fundacji – 6 października z biskupem 
Nyczem oraz marszałkiem Struzikiem wmu-
rowałam kamień węgielny pod budowę szko-
ły muzycznej. To międzynarodowa – pol-
sko-brytyjska szkoła, która powstanie koło 
Świątyni Opatrzności. Szkoła będzie wyda-
wać dwa świadectwa: polskie i brytyjskie, za-
mierzamy też duży nacisk kłaść na edukację 
ogólnokulturową dzieci. Co ciekawe, kamień 
węgielny, dar ks. prałata Józefa Maja, został 
poświęcony przez Jana Pawła II podczas piel-
grzymki do Polski w 1979 roku (biskup Nycz 
żartował, że zazwyczaj sam święci kamień… 
jednak, skoro zrobił to już błogosławiony 
Ojciec Święty, pozostaje mu tylko uroczyście 
ten kamień wmurować). Poza tym w listo-
padzie czeka mnie podróż z anglojęzyczną 
wersją „Divy” – „One Diva Show” – do Bah-
rajnu, Kuwejtu i Kataru. Tytuł musiał zostać 
zmieniony, ponieważ w krajach Zatoki Per-
skiej nie można sugerować, że kobieta jest do 
wynajęcia…

Rok zakończę, jak zwykle, dużym koncer-
tem telewizyjnym. Wiem już także, że i wio-
sna zapowiada się pracowicie – szykuje się mój 
autorski duży projekt muzyczny, a poza tym 
szykuje się kolejna edycja „Bitwy na głosy”.

Zdaje się, że „Bitwa na głosy” to pierwszy 
talent show, w jakim wzięła pani udział?

Jeśli chodzi o muzyczne show, to pojawia-
łam się chyba we wszystkich możliwych mu-
zycznych programach – od „Śpiewających 
fortepianów”, przez „Kocham Cię, Polsko”, 
po „Jak oni śpiewają”. Ale program tego typu, 
w którym utalentowane osoby zyskują szan-
sę, by zaistnieć – tak, ten był pierwszy.

Program przyniósł pani sporą popular-
ność. Jak pani wspomina bycie jego juror-
ką?

Cieszę się, że wzięłam udział w tym przed-
sięwzięciu. Do tej pory spotykam się z wielo-
ma wyrazami sympatii ze strony widzów oraz 
osób, które proszą o pomoc, ocenę ich umie-
jętności czy nawet lekcje śpiewu! Oprócz 
tego jednak jestem zadowolona z poziomu 
tego programu, jest inny od typowych talent 
show, jak „Idol” i temu podobne. Do „Bitwy” 
trafiają osoby uzdolnione, które właśnie gło-
sami mają walczyć o możliwość przebicia się 
na muzycznym rynku. W innych programach 
liczy się zrobienie porządnego show – dlate-
go właśnie, obok utalentowanych i obdarzo-
nych niesamowitymi głosami osób, pojawiają 
się ci, którym ze śpiewaniem raczej nie jest 
po drodze. Ale program bazuje na tym, że 
widzowie się z nich pośmieją, jurorzy powie-
dzą parę mniej lub bardziej wysmakowanych 
uwag. To się sprzedaje.

„Bitwa na głosy” jednak też się sprze-
dała…

Ten program obronił się wysokim pozio-
mem – tutaj uczestnicy trenowali pod okiem 
artystów o ugruntowanej pozycji. Ich zada-
nie było też o wiele trudniejsze – grali razem, 
jako zespół, a przy tym każdy chciał się poka-

zać… co tydzień zmieniała się osoba śpiewa-
jąca solówki. W którymś momencie zaczę-
łam sama wybierać jeszcze jedną, dodatkową 
osobę, która na moją prośbę śpiewała sama 
– utarło się nazywać to „testem Węgorzew-
skiej”. Po tym teście nie kompromitowałam 
uczestników, ale wskazywałam raczej, nad 
czym jeszcze mogliby popracować, co i jak 
poprawić…

Konstruktywna krytyka?
Tak – obserwowałam ich i wskazywałam 

gdzie zabrakło na przykład interpretacji tek-
stu i wykonanie nie składało się w całość, czy 
w których momentach bywało monotonnie 
lub nieczysto. Zauważyłam, że nie byłam 
dla nich jurorką, której się bali – myślę, że 
stąd może wynikać sympatia, jaką obdarzyli 
mnie nie tylko uczestnicy programu, ale też 
widzowie. W tej chwili zgłasza się do mnie 
dużo ludzi – niektórzy chcą, bym ich uczyła 
śpiewu, inni proszą o pomoc w wypromo-
waniu ich twórczości, jeszcze inni pytają, czy 
potrzebuję nauczycieli do szkoły muzycznej 
(a przecież jeszcze nawet nie rozpoczęliśmy 
budowy!)…

To musi być męczące…
Skąd! To bardzo miłe – dzięki temu wiem, 

że jestem postrzegana jako specjalista, a nie 
gwiazda, która robi show na obrażaniu ludzi 
i której wszyscy się boją.

Czy pamięta pani moment, kiedy muzy-
ka pojawiła się w pani życiu?

Oczywiście – miałam wtedy cztery lata. 
Moja matka chrzestna miała siedmioletnią 
córkę i stwierdziła, że byłoby dobrze, gdyby-
śmy razem z kuzynką zaczęły się uczyć mu-
zyki. Pamiętam, że gdy zobaczyłam pianino 
u nich w domu, zakochałam się w nim od 
pierwszego wejrzenia! To tym bardziej zaska-
kujące, że w mojej rodzinie nie ma żadnych 
muzycznych tradycji. Wtedy jednak jako czte-
rolatka, pokochałam grę na pianinie tak bar-
dzo, że zaczęłam regularnie rozstrajać pianino 
w domu mojej cioci, przy ulicy Śląskiej…

Na tym nie koniec…
Po roku takiego „rozstrajania” mój dzia-

dek zauważył, że chyba faktycznie mam pa-
sję i zasugerował mamie, że powinna zapisać 
mnie do ogniska muzycznego. Poszłam więc 
do ogniska, gdzie już po roku moja nauczy-
cielka fortepianu stwierdziła, że powinnam 
już trafić do szkoły muzycznej – tak też się 
stało i poszłam tam jako sześciolatka, jeszcze 
wcześniej niż do zwykłej szkoły. Przeszłam 
wszystkie etapy edukacji muzycznej – skoń-
czyłam sześcioletnią podstawówkę, później 
średnią szkołę muzyczną, zdawałam maturę 
z fortepianu. Później instrumentalistów dzie-
lono na pianistów, którzy trafiali do chóru, 
oraz pozostałych – do orkiestry. Ja trafiłam 
do chóru i podczas gdy koledzy kombino-
wali, jak unikać tych zajęć, ja odkryłam, że 
mam głos. Później zakochałam się w śpiewie, 
w muzyce, w teatrze – przekonwertowałam 
się… Na szczęście umiejętności zdobyte 
w szkole były też niezwykle pomocne, gdy 
poszłam na akademię muzyczną – na wy-
dział wokalny przyjmowano bowiem osoby 
bez przygotowania (głos może mieć każdy, 
niekoniecznie musiał się uczyć gry na instru-
mencie przez 12 lat…), a mi było łatwiej, po-
nieważ wszelkie muzyczne podstawy miałam 
już opanowane – znałam nuty, nie musiałam 
uczyć się rytmu etc. Czułam się, jak ryba 
w wodzie.

Pianistką jednak pani nie pozostała? Gra 
pani choćby dla własnej przyjemności?

Tak, oczywiście. Moja dziewięcioletnia 
córka chodzi do szkoły muzycznej, również 
gra na fortepianie. Lubię jej słuchać, dużo 
improwizuje. Ja nigdy tego nie miałam, ra-
czej trzymałam się partytury od początku do 
końca… potrafię czasem usiąść sobie i za-
grać, jednak problemem jest czas. Wiecznie 
jest go za mało.

Robi pani dużo rzeczy na raz, trudno się 
dziwić.

To prawda, świat pędzi do przodu, a ja 
z nim. Wiele razy mój zwykły dzień to po-
ranne spotkania z architektami, później oko-

Temat z okładki

pamiętam, że gdy 
zobaczyłam pianino, 
zakochałam się 
w nim od 
pierwszego 
wejrzenia
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Alicja Węgorzewska jako 
"Diva do wynajęcia"



Temat z okładki
Alicja Węgorzewska-Whiskerd – 
śpiewaczka operowa urodzona 
w Szczecinie. Występowała na 
największych scenach świata. 
Była jurorką w muzycznym 

show „Bitwa na głosy”. 
Wykonawczyni jedynego 

w swoim rodzaju monologu 
śpiewaczki operowej – „Diva 

for rent” w warszawskim Teatrze 
Polonia. Prowadzi fundację 

StartSmart, której działania sku-
piają się na wspieraniu edukacji 

oraz kształtowaniu kulturowej 
tożsamości „młodego europejskiego 
pokolenia”. Kobieta, o współpracy 

z którą najwięksi twórcy mówią: 
inspirująca. Mama Amelii.

Nominowana w tegorocznej edycji 
plebiscytu "Róże Gali" - wyniki 

poznamy 23 listopada.

20
 | 

PR
ES

TI
Ż 

| p
aź

dz
ie

rn
ik

 2
01

1

fo
to

: "
di

va
 fo

r r
en

t",
 M

ac
iej

 z
go

lis
ze

ws
ki



Temat z okładki

ło południa wizyty w bankach, po południu 
próby, wieczorem koncert. Do tego jeszcze 
prowadzę fundację, pod patronatem której 
działają żłobek i przedszkole anglojęzyczne…

A jakiś czas na jedzenie?
Śniadanie zazwyczaj jem na stojąco, bo 

za chwilę trzeba wychodzić! Jem i lecim… 
na Szczecin – słyszałam, że jest taka orga-
nizacja? Właśnie tak wygląda mój dzień, co 
chwilę gdzieś lecę (śmiech). Jedzeniem de-
lektuję się w weekendy.

Wspomniała pani o żłobku, przedszko-
lu, buduje pani szkołę muzyczną. Inwestuje 
pani w edukację?

Uważam, że dziecko jest najlepszą inwesty-
cją i trzeba je mądrze poprowadzić. Wczoraj 
odwiedziłam w Szczecinie przyjaciół, biegała 
tam spora grupka dzieci – wszystkie z inte-
raktywnymi gierkami, iPhone’ami, iPodami 
etc. Ponieważ był ze mną skrzypek, zapro-
ponowałam, byśmy urządzili dzieciom małą 
edukację muzyczną. Włączyliśmy podkład 
i zaczął grać piękne tematy z Cinema Para-
diso, czardasze. Dzieciaki, które dopiero co 
krzyczały i szalały, były absolutnie zszokowa-
ne muzyką. Nie minęła chwila, a zaczęły się 
bawić i klaskać. Okazało się, że można od po-
czątku ukierunkować dziecko na kreatywną 
zabawę, na poznawanie inspirujących i war-
tościowych rzeczy. Nie musi ganiać z mp3 
na uszach… do tego właśnie dążę, aby dzieci 
mogły rozwijać się wszechstronnie, poznawa-
ły kulturę. To pomoże im w edukacji – nauce 
języków i wszelkich szkolnych przedmiotów.

Czy na co dzień, np. w samochodzie – 
słucha pani muzyki klasycznej? Czy zdra-
dza pani operę dla innego gatunku?

Słucham jazzu – uwielbiam go. Zazwyczaj 
słucham w radiu – lubię stacje nadające jazz, 
gdzie co godzinę usłyszę najważniejsze infor-
macje, a później wracam do jazzu. Moi ulu-
bieni wykonawcy Stacey Kent, Jan Garbarek, 
Pat Metheny… te klimaty uwielbiam.

Poza rozstrajaniem fortepianów, jak 
wspomina pani dzieciństwo i późniejsze 
lata w Szczecinie?

Cudownie. Miałam szczęście w liceum 
znaleźć się w klasie Henryka Sawki – uczył 
nas takiego prawdziwego polskiego, był kre-
atywny. Niestety, rok przed maturą został 
zwolniony, ponieważ obrał kierunek, który 
nie spodobał się władzom szkoły… dla niego 
to pewnie lepiej, być może gdyby został, nie 
zrobiłby takiej kariery. Drugim mocnym ak-
centem byli Joanna i Jan Kulmowie – należę 
do 40 „strumiańskich dzieci”, które nazywały 
ich ciocią i wujkiem, pod ich opieką rozkwi-
tały w Strumianach… w zeszłym roku wszy-
scy spotkaliśmy się na uroczystości przyzna-
nia Joannie Kulmowej tytułu doktora honoris 
causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Nie było 
osoby, która by nie przyjechała – choćby 
z Francji czy Szwajcarii. To był wzruszający 
moment i dowód, że Kulmowie to prawdziwe 
autorytety.

Jakie były najważniejsze role w pani ży-

ciu?
Najważniejsza rola w moim życiu jest jed-

na – to rola matki. To wspaniałe patrzeć, jak 
córka rośnie, jak świetnie idzie jej w szkole. 
Amelia jest dziewięcioletnim człowiekiem 
z zasadami, uwielbia wszystko organizować, 
jest takim samym pracoholikiem jak ja – gdy 
nie gra, to maluje, gdy nie uczy się angielskie-
go, znajduje inne twórcze zajęcie. Na dodatek 
wszystko traktuje bardzo poważnie. Ostat-
nio zaproponowałam, byśmy wyjechały na 
spóźnione wakacje. Całe lato pracowałam, 
nie miałam czasu pomyśleć choćby o krót-
kim wyjeździe, więc pomyślałam, że warto 
polecieć w jakieś ciepłe miejsce, na przykład 
w listopadzie. Na wieść o tym, moje dziecko 
zakomunikowało, że w listopadzie chodzi 
do szkoły i to wykluczone, by opuściła ty-
dzień zajęć… Córka w ogóle jest poukłada-
ną dziewczynką, ma duszę przywódcy – już 
w przedszkolu chciała zostać prezydentem… 
Europy.

A spośród ról operowych?
Było ich wiele, do najważniejszych zaliczę 

np. Carmen, którą wiele lat temu śpiewałam 
na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. 
Tego dnia zmarła moja babcia, myślałam, 
że stracę głos i nie dam rady zaśpiewać. Na 
szczęście jakoś się udało. Z Carmen wracam 
do Szczecina w przyszłym roku w czerwcu.

Kolejną istotną rolą była rola Orfeusza 
w „Orfeuszu i Eurydyce”. Bywało tak w mojej 
karierze, że role ściśle wiązały się z moją sytu-
acją osobistą. Tak było właśnie w tym przy-
padku, dlatego pewnie wspominam tę rolę – 
Orfeusz wyrywał Eurydykę z piekła, chronił 
ją od śmierci. Wtedy mój mąż był w szpitalu, 
przechodził szereg operacji i ledwo udało się 
go z tego wyciągnąć. Rola i życie się wtedy 
splotły…

Grała pani rolę Orfeusza. Zdarzało się 
więcej ról męskich?

Tak, w pewnym momencie role „spoden-
kowe” – tak się je nazywa – grałam bardzo 
często. Właśnie Orfeusza, ale i w „Kawalerze 
srebrnej róży” – cztery godziny na scenie. 
Gdy Robert Wilson przyjechał w Teatrze 
Wielkim reżyserować Fausta, gdzie śpiewa-
łam bardzo trudną mezzosopranową partię, 
stwierdziłam, że nie mogę już grać mężczyzn 
– zamiast ucharakteryzować mnie na mło-
dego studenta, który biega za Małgorzatą, 

zrobili ze mnie łysiejącego i śliniącego się 
staruszka, rachitycznego i mało atrakcyjnego. 
Doszło nawet do tego, że po drugim akcie, 
moja mama, siedząca na widowni z moim 
mężem, zapytała „a kiedy Ala będzie śpie-
wać?”. To była tak szokująca zmiana fizyczna, 
że mama mimo znajomości mojego głosu, 
nie zorientowała się, że ten stary facet to… 
jej córka.

To musiało być szalenie wiarygodne…
Niewątpliwie, jednak nie mam już siły si-

łować się z tożsamością – o tym zresztą jest 
mowa w monodramie – mam już dość ról 
spodenkowych. Zresztą im starsza jestem, 
tym bardziej kobieco się czuję…

A takie role potrafią zrujnować tożsa-
mość?

Po tych spektaklach, w których obłapiam 
koleżanki sopranistki naprawdę muszę wró-
cić do siebie i odnaleźć płeć… w „Kawalerze 
srebrnej róży” na przykład jestem kobietą, 
która gra mężczyznę, a w toku akcji ten męż-
czyzna przebiera się za kobietę… naprawdę 
można zwariować…

Po tym wszystkim trzeba by jeszcze od-
począć. Bywała pani w wielu miejscach na 
świecie, które zapadło pani w pamięć? Do-
kąd chce pani wracać?

To wielka zaleta mojego zawodu – robię 
to, co kocham i występuję na całym świecie. 
Grałam w Nowym Jorku, Szanghaju, Wied-
niu, Monte Carlo… moje ukochane miejsce, 
do którego uwielbiam wracać to rejon Zato-
ki Perskiej – a więc kierunek nieturystyczny. 
Nie organizuje się wycieczek do Kuwejtu czy 
Kataru.

Zakochałam się w tych krajach, gdy tylko 
tam przyjechałam. To kwintesencja bogactwa 
i przepychu tak pięknego, że zapiera dech, 
a przy tym nie brakuje tam cudownych lu-
dzi, tak głodnych kultury i pełnych pasji do 
muzyki. Po jednym z koncertów podszedł do 
mnie człowiek i zapytał, czy wystąpiłabym 
w jego domu. Przeprosiłam go, mówiąc, że 
nie gram koncertów w domach. Potem oka-
zało się, że jego dom to okazały pałac z profe-
sjonalną salą koncertową…

Patrzy pani na Szczecin dzisiaj i…
Widzę, że się rozwija – to świetnie. Naresz-

cie zaczyna wykorzystywać swój potencjał, 
większy przecież od potencjału Wrocławia 
czy Poznania. Mam nadzieję, że teraz sprawy 
pójdą w dobrym kierunku i… trochę przy-
spieszą.

Zestaw napojów jaki pani pije jest… in-
trygujący.

Kawa i coca cola? Czasem ewentualnie red 
bull…

To chyba niebezpieczne?
Mam tak niskie ciśnienie, że często, by móc 

działać przez cały dzień, a później wieczorem 
jeszcze dać z siebie wszystko na scenie, mu-
szę się w ciągu dnia pobudzić w ten sposób, 
żeby utrzymać energię na odpowiednim po-
ziomie…

Dziękuję i życzę energii i wytrwałości…

po tych spektaklach, 
w których obłapiam 
koleżanki sopranistki, 
naprawdę muszę 
wrócić do siebie 
i odnaleźć płeć…
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Ludzie

a przedwojenna ak-
torka, która miała 
szansę na karierę na 
miarę samej Marleny 
Dietrich urodziła się 
w Szczecinie i w la-
tach 90. była główną 
inspiracją Madonny, 

do tego stopnia, że ta druga uży-
wała jej imienia i nazwiska wpi-
sując się do hotelowych ksiąg. 
Dita Parlo o której istnieniu do 
tej pory wiedzieli tylko zagorza-
li wielbiciele kina, miała także 
wpływ na inną współczesną 
ikonę pop kultury. Największa 
gwiazda burleski Dita von Teese 
swoje charakterystyczne imię za-
pożyczyła właśnie od Parlo.

Co takiego miała w sobie ta 
drobna dziewczyna o urodzie 
anioła, że odznaczyła się na ka-
rierach współczesnych diw?

— Była niepokorna i bardzo 

kreatywna — o Dicie opowiada 
Joanna A. Kościelna, autorka bio-
grafii aktorki, a także inicjatorka 
festiwalu II Konstelacja Szczecin 
będącego polsko-niemieckim 
przeglądem gwiazd kina urodzo-
nych w Szczecinie. — Nie inte-
resowało jej tylko komercyjne 
kino. Miała odwagę występować 
w dziełach eksperymentalnych, 
nowatorskich, była muzą bun-
towników i nonkonformistów.

Kierunek Berlin

Dita Parlo urodziła się 
w Szczecinie w roku 1908 jako 
Gerda Olga Justine Kornstädt. Jej 
rodzinny dom znajdował się przy 
ulicy Bogusława 21.

— Tej kamienicy już nie ma. 
Znajduje się tam obecnie „psia 
polanka”, czyli miejsce gdzie moż-
na wyprowadzać psy — wyjaśnia 

Joanna A. Kościelna. — Ma to 
znaczenie symboliczne, bowiem 
żaden z budynków, w których 
mieszkali aktorzy z epoki Dity 
Parlo nie przetrwał do czasów 
współczesnych. Wszystko zosta-
ło zniszczone po wojnie lub w jej 
trakcie.

Małżeństwo rodziców Dity 
zakończyło się rozwodem. 
Dziewczynka opuściła rodzinny 
Szczecin i wyjechała z matką do 
Berlina.

— Na temat rodziców Dity 
niewiele przetrwało informacji. 
Wiemy, że jej ojciec był pracow-
nikiem kolei żelaznych a matka 
prawdopodobnie nie miała żad-
nego zawodu i zajmowała się 
domem — ciągnie opowieść Jo-
anna. — Ciekawa rzecz dotyczy 
dziadka Dity. Był gajowym kró-
lewskim w Stepnicy, w której to 
mała Dita spędzała dużo czasu.

W samym Berlinie już Char-
lotte Konstanz, matka Dity, wy-
szła powtórnie za mąż. Dbała 
o edukację córki, wysłała ją na 
lekcje baletu, a gdy dziewczyn-
ka podrosła zapisała ją do szko-
ły przy studiu filmowym UFA. 
Tam też dorosła już Dita została 
odkryta przez Ericha Pommera, 
najbardziej wpływowego produ-
centa ery kina niemego.

Kobieta z impetem

— Parlo zadebiutowała na 
ekranie w 1928 roku w trzech 
filmach. I od razu wzięła sprawy 
w swoje ręce — na temat począt-
ków kariery aktorki mówi jej 
biografka. — Była spragniona 
występów przed kamerą i z tej 
niecierpliwości sama sobie wy-
walczyła swój aktorski debiut. 
Ponoć z impetem wkroczyła do 

„My name is dita. i'll be your mistress tonight”. Te słowa wypowiada Madonna w jednym ze swoich najbardziej dekadenckich utworów. 
„erotica”, piosenka, której towarzyszył autorski album fotograficzny gwiazdy pod wszystko znaczącym tytułem „Sex” jest swego 
rodzaju hołdem jaki królowa popu złożyła innej, nieco zapomnianej gwieździe, a mianowicie dicie parlo. 
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gabinetu Aleksandra Volkoffa, 
reżysera „Tajemnic Orientu” 
i oświadczyła, że tylko ona może 
zagrać w tym filmie i nie znajdzie 
na jej miejsce lepszej aktorki. 
Obezwładniła reżysera swoim 
tupetem i mimo wszystko ryzy-
kownym zachowaniem. Oczywi-
ście otrzymała tę rolę.

W tym samym roku oprócz 
„Tajemnic Orientu”, Parlo za-
grała jeszcze w „Powrocie do 
ojczyzny”, w „Kobiecie w masce” 
i „Węgierskiej Rapsodii”. Rok 
później przyszedł kolejny ważny 
moment w karierze aktorki. Par-
lo zagrała w pierwszym dźwięko-
wym filmie wytwórni UFA. „Me-
lodie serca” opowiadają o miłości 
wiejskiej dziewczyny Julii Balog 
do przystojnego żołnierza Janosa 
Garasa, granego przez najwięk-
szego ówcześnie amanta nie-
mieckiego kina Willego Fritscha. 
Ta produkcja była swoistym 
sprawdzianem aktorskich umie-
jętności Parlo, bowiem po raz 
pierwszy widzowie usłyszeli jej 
głos. I okazał się wyjątkowy.

Nadciąga rewolucja

W 1930 roku Dita opuściła 
Niemcy i zamieszkała w Paryżu. 
Dla kariery, ale także według 
obowiązującej mody, z brunetki 
przeistoczyła się w blondynkę. 
Po kilku latach grania we fran-
cuskich i niemieckich filmach na 
jej drodze stanął Jean Vigo, który 
zaangażował aktorkę do „Ata-
lanty” jednego z najważniejszych 
dzieł światowej kinematografii. 
Był rok 1934.

— Vigo czy Renoir, z którym 
również Parlo współpracowała, 
to byli niepokorni artyści, praw-
dziwi wizjonerzy, którzy zrewo-
lucjonizowali przemysł filmowy. 
— kontynuuje Joanna. — Dita 
była ich muzą, osobą która nie 
bała się brać udziału w ekspe-
rymentalnych projektach, która 
swoją osobą wspierała najbar-
dziej odważne pomysły.

Jej rola w „Atalancie”, historii 
młodego małżeństwa które prze-
żywa kryzys, została bardzo wy-
soko oceniona przez krytyków. 
Przed Parlo wielka kariera stała 
otworem.

— Próbowała swoich sił za 
Oceanem — o amerykańskim 
epizodzie Parlo opowiada Ko-

ścielna. — Niestety tamtejsi re-
żyserzy i producenci nie mieli 
pomysłu na jej wizerunek. Czy 
ma być femme fatale, czy ma 
być kobietą-dzieckiem. Dita co 
prawda miała urodę dziecka, ale 
nie grała jak dziecko. Potrafiła 
płynnie z jednej emocji przejść 
w drugą. Dla ludzi z Hollywood 
było to problemem. Nie wiedzieli 
jak zaszufladkować Ditę, jak zro-
bić z niej markę. Była dla nich nie 
do okiełznania.

Odkurzyć legendę

Wybuchła wojna, Dita była 
z powrotem we Francji. Jako 
Niemka, choć odcinała się od 
ideologii Hitlera, znalazła się 
w obozie dla internowanych. 
Gdy do Francji weszli hitlerowcy, 
uznali ją za osobę kolaborującą 
z Francuzami i wysłali do obozu 
reedukacyjnego w Niemczech. 
Po wojnie jako Niemka we Fran-
cji, została osadzona w obozie 
razem z kolaborantami. Na wol-
ność wyszła w 1946 roku. Trzy 
lata później poślubiła pastora 
Franka Gueutal. Wojna brutalnie 
przerwała jej dobrze zapowiada-
jącą się karierę. Zmarła w 1971 r. 
w Paryżu i została pochowana na 
cmentarzu w wiosce Montéche-
roux, gdzie mieszkała z mężem.

— Dita Parlo jest niekonse-
kwentnie zapomniana. Filmy 
w których grała są bardzo ważne 
dla filmowców — podkreśla bio-
grafka gwiazdy. — O „Atalancie” 
swoich studentów uczył Andriej 
Tarkowski. Podawał ten film jako 
wzorcowy w temacie montażu, 
tego jak należy operować kame-
rą. Jedna ze scen podwodnych 
jaka pojawia się w filmie Vigo 
zainspirowała Kusturicę, który 
wykorzystał ją w swoim słynnym 
filmie „Underground”. Powraca-
jąc do samej Parlo, ona trochę 
żyje w popkulturze, ale z drugiej 
strony jest „zakryta”. Co cieka-
we, pomimo iż stała się muzą 
buntowników i tak niezwykłych 
gwiazd jak Madonna, prywatnie 
była osobą pogodną, ciepłą, któ-
ra dzięki tym cechom przetrwa-
ła koszmar wojny. Kiedy była 
w obozie, jej największym pro-
blemem było to, że nie może far-
bować odrostów. To chyba niezły 
przykład na to jak niebanalną 
była postacią

Ludzie

II KONSTElAcjA SzczEcIN

rozpocznie się 16 października w Muzeum narodowym. 
zainauguruje ją wystawa fotosów, plakatów i archiwaliów 
poświęconych dicie parlo, a także malarstwa roberta 
parlowa, malarza marynisty, krewnego artystki ze Stepnicy. 
W trakcie festiwalu będzie okazja do obejrzenia filmów 
z ditą parlo, w tym „atalanty" w reż. Jeana Vigo, arcydzieła 
ekspresjonizmu, które organizatorzy pokażą na statku 
Ładoga. równolegle z pokazami filmowymi w instytucie 
Historii i Stosunków Międzynarodowych US odbywać się 
będzie polsko-niemiecka konferencja filmoznawcza 
poświęcona twórcom kina zbuntowanego okresu 
międzywojennego.

Dicie Parlo poświęcona została sesja 
fotograficzna inspirowana osobą 
legendarnej aktorki, 
w krórej wzięły 
udział współczesne 
szczecinianki

Modelki: Joanna i Monika
Stylizacja: Joanna Brzezińska

Forografia: Rafał Bajena
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„pa Secret Lashes Fa-
shion Show zobaczyli-
śmy najnowszą kolek-
cję duetu Paprocki & 
Brzozowski. Podoba-
ła się Pani kolekcja?

— Bardzo mi się 
podobała. Jest bardzo 

kobieca i światowa. Nawet teraz 
mam na sobie sukienkę od Pa-
prockiego i Brzozowskiego. Jest 
sexy. Oni dobrze czują kobiety, 
wiedzą, co jest trendy, co się 
nam podoba. Chciałabym, aby 
zrobili wielką karierę za granicą. 
Ja zawsze staram się promować 
polskich projektantów. Uwa-
żam, że są very talented.

— Jaki jest Pani stosunek 
do mody? Śledzi Pani najnow-
sze trendy czy raczej traktuje 
modę z przymrużeniem oka?

— Pracuję w show biznesie 
więc siłą rzeczy muszę wiedzieć 
co się dzieje w modzie, ale ku-

pując coś dla siebie nie kieruję 
się aktualnymi trendami, tyl-
ko wybieram to, co jest dobrze 
skrojone, ładnie wygląda i wy-
godnie na mnie leży. Absolutnie 
przy zakupach nie kieruję się 
znanymi metkami, markami. 
Uwielbiam modę, ale nie jestem 
fashion victim.

— Mieszka Pani w Stanach 
Zjednoczonych, bywa Pani 
często w Polsce. Co mają Polki, 
czego nie mają Amerykanki?

— Polki to chyba the most 
beautiful women in the world. 
Słowiańska uroda jest bardzo 
ceniona w świecie mody, czego 
przykładem są kariery takich 
dziewczyn, jak Anja Rubik, 
Magdalena Frąckowiak, czy Ka-
sia Struss. Polki mają wyraziste 
rysy twarzy, które rzucają się 
w oczy, wyróżniają się w tłumie. 
Cheekbones, czyli wystające 
kości policzkowe, smukłość... 

Polki swą nieprzeciętną uro-
dą bardzo wyróżniają się na tle 
innych narodowości. Ponadto 
Polki bardziej niż Amerykanki, 
dbają o siebie.

— A co przeszczepiłaby Pani 
z Ameryki na polski grunt? 
Czego z kolei brakuje nam Po-
lakom, choćby w sensie osobo-
wościowym?

— Ja jestem osobą bar-
dzo otwartą, spontaniczną, 
uśmiechniętą i po przyjeździe 
tutaj zauważyłam, że Polacy są 
skryci, poważni, nie otwierają 
się tak od razu. Kiedy się do ko-
goś uśmiecham, ten uśmiech nie 
jest odwzajemniany. W Amery-
ce to naturalne, że na uśmiech 
odpowiada się uśmiechem. tam 
jest feedback, tutaj niekoniecz-
nie. Nawet na castingi do pro-
gramu Top Model dziewczyny 
przychodzą smutne. Zatem wię-
cej uśmiechu.
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restiż“: Najnow-
sza kolekcja nie 
oszałamia paletą 
barw, jest stono-
wana, ale jedno-
cześnie bardzo 
różnorodna. Na 
co zatem stawia-

cie w sezonie jesienno-zimo-
wym?

Marcin Paprocki: Postawili-
śmy na ograniczoną kolorystykę 
natomiast rozbudowaliśmy bar-
dzo faktury i tkaniny. Praktycz-
nie w żadnej z dotychczasowych 
kolekcji nie użyliśmy aż tylu 
zróżnicowanych szarpanych we-
łen, drapowanych skór, cekinów, 
kaszmirów, jedwabi. Są też mu-
śliny, szyfony, koronki; kolekcja 
jest zmysłowa i bardzo kobieca. 
To wszystko łączyliśmy na zasa-
dzie kontrastów i chcieliśmy, aby 
wszystko pozostało w mono-
chromatycznej kolorystyce.

Mariusz Brzozowski: Ta ko-
lekcja zdominowana jest przez 
czerń. To kolor elegancji. Fak-
tycznie koloru tutaj nie ma zbyt 
wiele, a jeśli jest to tylko na za-

sadzie lekkiego kontrastu. Ale 
proszę popatrzeć na nasze pro-
pozycje wieczorowe. Sukienki, 
spódnice, wąskie koktajlówki 
mienią się niczym gwiazdy na 
bezchmurnym niebie. Osobiście 
jestem bardzo dumny z tych 
projektów.

— Dobrze ubrana kobie-
ta według duetu Paprocki & 
Brzozowski?

M.P.: Dobrze ubrana kobieta 
to taka, która czuje się ubrana, 
a nie przebrana. Dla nas naj-
ważniejsze jest, by kobieta czuła 
się luźno i swobodnie, czuła że 
ubranie podkreśla jej osobo-
wość, jej charakter. Kompletnie 
obce nam jest przebieranie ko-
biet i nie chcemy, aby kobieta 
czuła się jak na przedstawieniu 
teatralnym.

M.B.: Kobieta zawsze powin-
na być ubrana zgodnie z wła-
snym charakterem i zgodnie 
z własnymi potrzebami. Jak 
zakłada spodnie, żakiet, czy su-
kienkę to musi czuć się w tym 
komfortowo, nie może być skrę-
powana.

— Wasze marzenia sukce-
sywnie się spełniają. Od dzie-
sięciu lat ubieracie polskie 
gwiazdy, macie ugruntowaną 
pozycję w świecie mody, nie-
dawno otworzyliście własny 
butik, na rynku pojawiły się 
Wasze autorskie perfumy „To-
uch Me”, po dekadzie istnienia 
na modowym rynku stworzy-
liście w końcu kolekcję sukien 
ślubnych, a ubrania z Waszych 
kolekcji można zakupić także 
we Francji. Pytanie – co dalej?

M.B.: Tych marzeń, które 
spełniamy jest dosyć dużo i za 
każdym razem jesteśmy bardzo 
podekscytowani, gdyż to jest 
wyznacznik naszego dążenia do 
celu. Zawsze staramy się dopiąć 
swego, stąd perfumy, kolekcje 
ślubne, otwarcie butiku. To były 
wydarzenia, którym poświę-
ciliśmy dużo uwagi. Cały czas 
chcemy się rozwijać, cały czas 
chcemy tworzyć kolekcje ubrań, 
które kobiety będą chętnie nosi-
ły, będą się w nich dobrze czuły. 
To jest taka podstawa, od której 
wszystko się zaczyna, i na której 

wszystko się kończy.
M.P.: Przez to, że jesteśmy 

duetem, wzajemnie się nakrę-
camy i uzupełniamy. Wciąż 
wymyślamy sobie różne, nowe 
cele. Od początku stosowaliśmy 
metodę małych kroczków i suk-
cesywnie realizujemy, w miarę 
możliwości, nasze założenia.

M.B.: Nie chcemy też wszyst-
kiego od razu zdradzać, aby nie 
zapeszać.

— Czy możecie się pokusić 
o podsumowanie dekady ist-
nienia na rynku modowym?

M.P.: Właśnie takie podsu-
mowanie zrobiliśmy myśląc 
o naszej przyszłej kolekcji. Je-
steśmy w trakcie projektowa-
nia kolekcji wiosna/lato 2012 
i uznaliśmy, że po tych dziesię-
ciu latach naszej współpracy 
czas na taką kolekcję, która po 
części będzie podsumowywać 
to, co się wydarzyło w modzie, 
ale przede wszystkim będzie 
podsumowywać to, co wspólnie 
razem stworzyliśmy, wszystkie 
nasze eksperymenty od czasów 
studenckich.

Mroczna boho chic, albo seksowna glamour girl – to dwa style, które proponuje duet paprocki & Brzozowski na sezon jesień/zima 2011/2012. 
królują skóry, cekiny i koronki, a cała kolekcja zachwyca bogactwem materiałów. pokaz najnowszej kolekcji odbył się w sopockim hotelu Sheraton 
podczas imprezy Secret Lashes Fashion Show. po pokazie dziennikarka „prestiżu“ rozmawiała z Marcinem paprockim i Mariuszem Brzozowskim.

„p

Paprocki & brzozowski 
Boho chic i glamour 

MagDalena MaJchrzak

Ludzie
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istoria MG zaczęła się w la-
tach trzydziestych dwudzie-
stego wieku. Nazwa pochodzi 
od „Morris Garages”, dealera 
samochodów marki Morris 
w Oksfordzie, który zaczął 
wytwarzać własne wersje 
pojazdów według projektów 

Cecila Kimbera – głównego menadżera 
firmy. Specjalnością Kimbera było tworze-
nie niezwykłych karoserii dla samochodów 
marki Morris. Mimo, że pod względem 
technicznym ustępowały innym markom, 
to dla wielu stanowiły symbol klasycznego 
brytyjskiego samochodu sportowego. Już 
pierwszy samochód serii – TC – stał się be-
stsellerem. Znakomicie sprzedawał się nie 
tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w USA. 
Równie dużym powodzeniem cieszyły się 
kolejno wersje TA, TB oraz przedostatni 
w serii – MG TD, produkowany od 1949 
do 1953roku. Te małe lekkie auta szczegól-

nie upodobali sobie amerykańscy lotnicy 
(być może dlatego, że mieli łatwy dostęp do 
paliwa), tak więc za Atlantyk pojechało aż 
28 tysięcy z 30 tysięcy wyprodukowanych 
modeli!

Ponad 60-letnie szczecińskie 
MG TD, to dwuosobowy 
kabriolet wyprodukowany 
w Wielkiej Brytanii w 1951 
roku. Do jego napędu służy 
4-cylindrowy rzędowy 
silnik o pojemności 1250 ccm 
i mocy 55 KM.

— O MG marzyłem i bardzo długo szuka-
łem go w Internecie — opowiada właściciel 
Jerzy Stachecki, Chief Mechanik Okrętowy. 
— W końcu w 2009 roku znalazłem auto 
w Connecticut. Na zdjęciach prezentowało 

się dobrze, a niewygórowaną cenę zawdzię-
czało defektowi silnika. Jednak ku mojej 
radości udało mi się go od razu odpalić! 
Postanowiłem go jednak wyremontować od 
podstaw.

Prace nad konserwacją trwały prawie 
półtora roku. Właściciel zdecydował się 
na „kurację odmładzającą", wykorzystując 
większość oryginalnych podzespołów. Sa-
mochód powrócił do formy sprzed lat i teraz 
„chwali" się każdym kawałkiem karoserii. 
Chociażby znaczkiem na masce, chromo-
wanymi elementami i charakterystyczną 
kratownicą z przodu. Wrażenie robią też 
pełne felgi i opony z białym paskiem, a tak-
że skórzana tapicerka w kolorze piaskowym, 
która świetnie harmonizuje z kolorem auta. 
Nic więc dziwnego, że MG robi ogromne 
wrażenie, gdziekolwiek się znajduje.

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

H
Motoryzacja

marka: mG td
Rok produkcji: 1951
moc: 55 km
Pojemność: 1250 ccm
spalanie: 10l/100 km
max prędkość: 90 km/h
masa: 1 tona
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autorem zdjęć do artykułu “Czym jeżdżę” w poprzednim numerze “prestiżu” 
był adam Fedorowicz. przepraszamy za błędny podpis.





od koniec lat 80-tych kon-
cern z Hamamatsu wydał na 
świat dwa modele GSF o po-
jemności 250 oraz 400 cc. 
Sprzedaż tych maszyn była 
jednak raczej symboliczna, 
gdyż większość ówczesnych 
nabywców wolała dwucylin-

drowego GS 500. Kilka lat później inżynie-
rowie Suzuki poszperali trochę w częściach 
z firmowego magazynu i w 1995r. wypuścili 

na rynek Suzuki GSF 600 Bandit. Motocykl 
ten dał początek erze tanich i mocnych czte-
rocylindrowych 600-tek, będących po dziś 
dzień jedną z najpopularniejszych pojemno-
ści.

Cała konstrukcja motocykla spoczy-
wa na stalowej podwójnej kołyskowej 
ramie z klasycznym widelcem telesko-
powym z przodu i tylnej stalowej belce 
wyposażonej w centralny amortyzator. 
Całość to ponad dwa metry gustowne-
go połączenia metali ciężkich z końca 
tablicy okresowej. 

„Bandzior” w początkowej fazie produkcji 
był tak zaawansowany technologicznie jak 
żeliwny kaloryfer. Nie posiadał wskaźnika 

paliwa, czy nawet kontrolki rezerwy, jednak 
miliony osób zakochały się w jego prostocie.

Serce Bandita to zmodyfikowana jednost-
ka zapożyczona w prostej linii z GSXF 600. 
Zmieniono jedynie fazy rozrządu, mapy za-
płonu i średnicę gardzieli w gaźnikach. Silnik 
wyposażony był w system SACS, który pole-
gał na chłodzeniu głowicy olejem, przez co 
nazywany były „olejakiem”. Pracował w ner-
wowy i wulgarny sposób, tak jakby zaraz coś 
miało się zepsuć. Zupełnie jakby Zeus płukał 

gardło gwoździami. Moc 78 KM nie powala 
na kolana, jednak jednostka ta jest niesły-
chanie trwała i omyłkowe wlanie płynu do 
mycia naczyń zamiast oleju przez mechanika 
nie robi na niej wrażenia.

Do większych minusów Suzuki należała 
jego masa własna. Bandit ze swoimi 209kg 
na sucho był po prostu ciężki. Jeżeli dodamy 
do tego niewysiloną jednostkę napędową nie 
wróży to nic dobrego, jednak przyspieszenie 
w 4,1s. do setki to już działka Ferrari. Na 
szczęście „Bandzior” jest krótki i po chwili 
przyzwyczajenia z łatwością można manew-
rować nim w miejskiej dżungli. W trasie 
motocykl sprawował się jeszcze lepiej. Cię-
żar sprawiał, iż był bardzo stabilny i przewi-
dywalny a wygodna pozycja za kierownicą 
i umiarkowane zapotrzebowanie na paliwo 
były tego uzupełnieniem. Osoby zaczynające 
przygodę z wyścigami sporadycznie udawały 

się Banditem na tory, a początkujący tunerzy 
uwielbiali jego prostotę. Motocykl zapew-
niał za małe pieniądze praktycznie wszystko 
wszystkim. A jeśli brakowało mocy wystar-
czyło przerzucić się na jego większego brata 
GSF1200.

Suzuki czekało na modernizację do 2000r. 
Zmieniono ramę, dodano nowoczesne 
wskaźniki, dodano czujnik położenia prze-
pustnicy i polepszono trakcję. „Bandziora” 
trochę ucywilizowano, zachowując mimo 

wszystko jego charakter. Wszystko to jednak 
zmieniło się po wprowadzeniu w 2005 roku 
trzeciej generacji. Silnik otrzymał chłodzenie 
cieczą zamiast olejem, gaźniki zastąpiono 
wtryskiem paliwa a resztę GSF-a potrakto-
wano płynem do zmiękczania tkanin.

No cóż, czasy i rynek konsumentów się 
zmieniają jednak nie zmienia to faktu że łza 
się w oku kręci, gdyż obecnie po starym Ban-
dicie pozostała już tylko nazwa…

Uniwersalność ponad wszystko
Jeśli coś jest do wszystkiego, to… musi być to Suzuki GSF600 Bandit

p

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... 

Motoryzacja

Przemysław Czerwiński
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ryderyk Chopin" to statek o ory-
ginalnym ożaglowaniu typu 
bryg, ulubionym – w swoim 
czasie – przez piratów ze wzglę-
du na osiąganie dużych szybko-
ści. To także historyczna klasa 
okrętów żaglowych, używanych 
w XVII-XIX wieku. Stworzył 

go najlepszy polski konstruktor – „ojciec 
żaglowców” Zygmunt Choreń, który zapro-
jektował m.in. „Pogorię” i „Dar Młodzieży”. 
Od 1993 roku portem macierzystym żaglow-
ca jest Szczecin. Dokładnie 29 lutego 2012 
przypada okrągła, 20 rocznica jego powsta-
nia. Od czerwca 2011 roku armatorem jest 
firma 3Oceans z Warszawy, której prezesem 
jest Piotr Kulczycki, z pochodzenia szczeci-
nianin.

— Jego sentymentalny związek ze Szczeci-
nem spowodował, że w chwili gdy pojawiło 
się zagrożenie, że Fryderyk Chopin zmieni 
port macierzysty postanowił on wykupić jed-
nostkę. Dla sprawnego zarządzania eksplo-
atacją żaglowca powołana została fundacja 
STS Fryderyk Chopin, z siedzibą w Szcze-
cinie. Obecnie trwają rozmowy z władzami 
miasta o daleko idącej współpracy — mówi 

Marta Barańska, dyrektor marketingu i PR 
Fundacji STS Fryderyk Chopin.

Jednostka została zbudowana przez Fun-
dację Międzynarodowa Szkoła pod Żagla-
mi Kapitana Krzysztofa Baranowskiego. 
Żaglowiec został oddany do eksploatacji 
w roku 1992: zadebiutował wyścigiem przez 
Atlantyk w regatach Columbus i uplasował 
się na trzeciej pozycji. Od tego czasu spo-
tyka się z innymi żaglowcami na Operacji 
Żagiel, walcząc w regatach z najszybszymi 
żaglowcami świata. Wypróbowany też zo-
stał w ekstremalnych warunkach, opływając 
w 2002 Amerykę Południową z groźnym 
Przylądkiem Horn. Podczas tegorocznych 

The Culture Tall Ships Regatta, STS Fryderyk 
Chopin mocno zaakcentował swój powrót 
na sportową arenę międzynarodowych żagli. 
Komisja Sail Training International nagro-
dziła go dwukrotnie – za zajęcie trzeciego 
miejsca w swojej klasie oraz za najlepszą ko-
munikację z komisją regatową.

— Chcielibyśmy, aby „Fryderyk Chopin” 
był rzeczywistym Ambasadorem Szczecina 
i regionu. Żaglowiec ten bowiem miał dla 
miasta zawsze znaczenie szczególne. Jeste-
śmy przekonani, że przy obecnych chęciach 
miasta i ludzi z regionu uda nam się reali-
zować statutowe cele — mówi prezes, Piotr 
Kulczycki.

Po MoRzach i oCeAnACh
„Fryderyk Chopin" to żaglowiec wyjątkowy. powstał z myślą, by młodzi ludzie mogli poczuć smak żeglarskiej przygody. 
po darze Młodzieży to największa tego typu jednostka pływająca pod polską banderą.

"f

Czym pływam?

izabela Magiera-JarzeMbek

Budowniczy: Stocznia dora, 
Gdańsk 
Rok budowy: 1990 - 1992 
wodowanie: listopad 1990 
Podniesienie bandery: 29 lutego 
1992 
Armator: 3oceans sp. z o.o. 
Port macierzysty: Szczecin 
(do 1993 Gdańsk) 
Wymiary: długość 
całkowita - 55,5m; szerokość - 8,5m; 
zanurzenie - 3,8m; wysokość 
masztów od klw - 37m; 
Pojemność: 306 Brt 
Wyporność: 400 ton 
Powierzchnia żagli: 1200 m2 
silnik pomocniczy: 538 km 
"SCania" 
załoga: 56 osób w tym 8 osób 
załogi zawodowej (stałej) 
Autonomiczność: 100 dni 
prędkość maksymalna: 
pod żaglami - 16 węzłów; 
na silniku - 9 węzłów
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DRZEWo, KTóRE NAŁADuJE TWoJE gADŻETY
Trzy lata temu Vivien Muller wymyślił, wzorując się na naturze, urzą-
dzenie, które dzięki energii słonecznej naładuje praktycznie dowolny 
gadżet. Skończony już projekt wygląda niczym drzewko bonsai i już 
wkrótce trafi do sprzedaży. Urządzenie posiada panele słoneczne, 
które przypominają duże liście. Półtora dnia zbierania energii sło-
necznej pozwoli na naładowanie baterii drzewa (która ma pojem-
ność 13 500 mAh). Potem wystarczy podłączyć swój telefon, który 
ładować się będzie równie szybko jak przy użyciu energii z gniazdka 
elektrycznego (możliwe jest również podłączenie na kablu USB).
Electree można już zamawiać w cenie 299 euro za sztukę.DoNICZKoWE TAMAgoTChI

W latach 90-tych proste elektroniczne zabawki były hitem wśród dziecia-
ków, które chciały mieć pieska, ale nie bardzo miały ochotę na wyprowa-
dzanie go na spacer. Oto propozycja dla tych, którzy lubią kwiaty, ale nie 
zawsze pamiętają o ich podlewaniu.
„Zasadzenie” roślinki jest bardzo proste. W zestawie znajduje się kartridż 
zawierający wszystko, co jest potrzebne, by rozpocząć cyber–botanicz-
ną przygodę. Do kartridża wkładamy 4 baterie AA, napełniamy wodą 
zbiornik i możemy zapomnieć o podlewaniu na ponad miesiąc. Dioda 
sygnalizacyjna przypomni nam o kończących się bateriach lub niskim 
poziomie wody. Proste?
Zestaw Click and Grow można kupić w zagranicznych sklepach interne-
towych w cenie 78 dol. (ok. 250 zł).

JuŻ CI NIE uKRADNą RoWERu
Jak wiemy, kradzieży może nie zapobiec nawet najlepsze zapiecie rowerowe 
ani nawet zostawianie rowerów w zamykanych pomieszczeniach. Andrew 
Leinonen z Toronto wie, jak poradzić sobie z kradzieżami. Ostatecznie. Pomy-
słowy konstruktor pochwalił się właśnie swoim najnowszym dzieckiem – ro-
werem StayLocked Bicycle. Jak sama nazwa wskazuje, sprzęt nie ogranicza się 
jedynie do zapięcia rowerowego. Przed kradzieżą chroni cała konstrukcja po-
jazdu. Zasady działania są bardzo proste. Zabezpieczenie przygotowane przez 
Leinonena jest integralną częścią konstrukcji jednośladu. W razie nieumiejęt-
nej próby rozpięcia blokady połączenie z tylnym widelcem zostanie rozerwa-
ne, a rower rozpadnie się podczas jazdy. Inspiracją do produkcji sprzętu była 
oczywiście… kradzież roweru.

ZWYKŁA JAZDA NA RoWERZE JEST DlA MIĘCZAKóW
Jeśli lubicie porządny wysiłek i męczące trasy rowerowe, oto 
gadżet dla Was. PowerWheel sprawi, że poczujecie się jak pro-
fesjonaliści i nawet zwykła przejażdżka wyciśnie z Was siódme 
poty. Gadżet firmy TriSport Devices zastępuje przednie koło 
roweru. Specjalnie zaprojektowana piasta ma stawiać większy 
opór w czasie jazdy, a siedmiostopniowa regulacja pozwala 
na dostosowanie utrudnienia do możliwości jadącego. Po-
werWheel stawia dodatkowy opór jedynie wtedy, gdy jedzie 
się szybciej niż 10 km/h – ruszanie z miejsca nie stanowi więc 
problemu. Natomiast przy 48 km/h opór ustaje, żeby nie do-
prowadzić do przegrzania mechanizmu.

TRZECIE oKo RoWERZYSTY
Owl 360 to nic innego jak kamera wideo, którą należy zamocować tuż 
za siodełkiem. Urządzenie w zestawie posiada również 3,5-calowy mo-
nitor, który należy przyczepić do kierownicy. Oba elementy łączą się 
za pomocą kabla, którym obraz z kamery przesyłany jest do monitora. 
Całość działa w oparciu o ładowaną baterię litowo-polimerową, która 
wytrzymuje 5 godzin na jednym ładowaniu.
Dodatkowo, monitor można łatwo wyciągnąć z mocowania, tak 
żeby nie zainteresował się nim ktoś niepowołany. Natomiast kame-
ra otoczona jest 10 czerwonymi LED-ami, które automatycznie za-
czną błyskać, gdy czujnik wykryje, że jest ciemno. Zarówno kamera, 
jak i monitor są odporne na wstrząsy i zmienne warunki pogodowe. 
Za Owl 360 będzie trzeba zapłacić niecałe 180 dolarów.

Podglądając w sieci
To bardzo miłe kiedy ludzie wymyślają wynalazki, które odnoszą się do natury. Dzisiaj kilka słów o rzeczach używanych na 
świeżym powietrzu, głównie dla rowerzystów.

kuba grabski

Technika
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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

niebotyczne szczyty, barwne indianki w charakterystycznych kapeluszach, 
najsłynniejsze miasto inków Machu picchu i wszechobecny kult rewolucjonisty 

Che Guevary.  Oto wyprawa przez peru i Boliwię.
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iesiąc czasu trwa-
ła podroż szczeci-
nianki Anny Mo-
mot po dwóch 
sąsiadujących ze 
sobą państwach. 
Jej przygoda za-
częła się w Peru.

—Peruwiańczycy to lud, 
który żyje na skraju górskich 
przepaści, szczyci się głęboką 
wiarą i naprawdę lubi się bawić 
— opowiada Anna Momot.— 
Są otwarci i przyjaźni turystom, 
ale ci, którzy nie znają języka 
hiszpańskiego mogą mieć kło-
poty z porozumieniem się, po-

nieważ język angielski używany 
jest właściwie tylko w lepszych 
hotelach i biurach lotniczych.

Śladami dawnych kultur

W Peru spełniło się marzenie 
szczecinianki, zobaczyła Machu 
Picchu – najpiękniejsze i najle-
piej zachowane miasto Inków. 
Położone w południowym Peru 
w otoczeniu andyjskich gór, 
zrobiło na niej niesamowite i ta-
jemnicze wrażenie.

—Zagubione pośród niedo-
stępnych gór, opuszczone przed 
wiekami bez żadnego wytłuma-

czenia wydaje się istną siedzibą 
duchów. Czy było to sanktu-
arium religijne, ośrodek badaw-
czy czy po prostu ekskluzywne 
mini-miasto dla inkaskiej elity? 
Nie wiadomo, ale ta niewiedza 
historyków działa na korzyść 
tajemnicy Machu Picchu — 
wspomina szczecinianka.

Kolejnym etapem podróży 
było Nazca, które jest  słynne na 
cały świat za sprawa gigantycz-
nych rysunków,  które można 
zobaczyć zarówno z wysokiej 
wieży jak i z lotu ptaka. Tylko dla 
nich zlatują się do Peru tysiące 
turystów. Największe ze znaków 

to 180-metrowa jaszczurka, 80-
metrowa małpa i 620-metrowa 
postać człowieka! Rysunki wy-
konane są niezwykle starannie, 
co świadczy o tym, że zabrały 
ich twórcy wiele czasu. Czym 
są i jaką funkcję spełniały? Dla 
kogo powstały? Niewiadomo.

Po Peru przyszedł czas na 
Boliwię. Pierwszym etapem 
była  Copacabana tuż przy gra-
nicy, którą udało się turystce 
przekroczyć bez najmniejszych 
problemów. 

—Sama Copacabana ma nie-
samowity klimat. Miasteczko, 
w ciągu dnia nieco nudnawe, 
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Podróże

Machu Picchu to najpiękniejsze 
i najlepiej zachowane miasto 

Inków. Położone w południowym 
Peru w otoczeniu andyjskich 

gór, robi niesamowite 
i tajemnicze wrażenie



ożywia się wieczorami — opo-
wiada Anna Momot.—Turyści 
z całego świata przesiadują wte-
dy w licznych klubach z niesa-
mowitą muzyką na żywo. Jest 
naprawdę kosmopolitycznie 
i trochę hippisowsko. Tutejsze 
mojito czy caipirinha smakują 
wyjątkowo, a ceny są naprawdę 
niskie. W dodatku Happy Hours 
trwają tu do późnego wieczo-
ra. Przysmakiem jest tu pstrąg 
z jeziora Titicaca serwowany na 
wiele sposobów.

Magia i rewolucja

Z Copacabany wraz z wy-
cieczką wybrała się do La Paz 
– najwyżej położonej stolicy na 
świecie – 3800 m n.p.m., która 
ze względu na niedogodności 
związane z chorobą wysokościo-
wą, stanowi spore wyzwanie dla 
każdego turysty.

—Zachwyciły mnie  trady-
cyjnie ubrane Boliwijki Niemal 
każda miała na głowie -cholitas, 
charakterystyczny dla tego pań-
stwa melonik- wspomina szcze-
cinianka.-Co ciekawe na suk-
niach często można było dojrzeć  
wizerunek Che Guevary, którego 
kult jest niezwykle silny w tym 
kraju.  Podobizny Che można 
zresztą zobaczyć wszędzie: na 
ubraniach, ścianach domów, sa-
mochodach.  

La Paz jest zatłoczone i tęt-
ni życiem do późnych godzin 
nocnych. Na ulicach kwitnie 

handel. Można tu zaopatrzyć się 
we wszystko. Największe wraże-
nie robią stoiska z magicznymi 
amuletami, a wśród nich charak-
terystyczne suszone płody lam, 
które przynoszą szczęście w no-
wych domach. Zgodnie z trady-
cją należy je zakopać w miejscu 
budowy.

—Tu także okazję skosztować 
tradycyjnego przysmaku : pie-
czonej świnki morskiej (zwanej 
tutaj Cuy) — opowiada Anna 
Momot.—Ta andyjska potrawa 
jest do dziś popularna w Boliwii, 
Peru i Ekwadorze. Serwuje się ją 
z głową, łapkami i podrobami, 
także w najbardziej wykwint-

nych restauracjach. W smaku 
przypomina nieco królika. Na 
tradycyjnych targach można ku-
pić też wędzone w całości świnki 
morskie, które stanowią nieco 
makabryczny widok.

Fiesta, fiesta!

Niezwykłym wydarzeniem 
odbywającym się rokrocznie 
w La Paz jest Fiesta del Gran 
Poder. Kolorowa parada tance-
rzy przemierza zatłoczone ulice 
miasta. W fieście bierze udział 
kilkadziesiąt grup z różnych re-
gionów kraju, każda w innych 
strojach i z własną orkiestrą. Sza-

cuje się że łącznie to ok. 20-30 
tys. tancerzy.

—Szaleństwo trwa do późne-
go wieczora. Aż trudno uwie-
rzyć, że to święto ma charakter 
religijny. Podczas Gran Poder 
pije się głównie piwo. Zresztą 
ze spożywaniem alkoholu zwią-
zana jest pewna ciekawostka. 
Pierwsze krople alkoholu wyle-
wa się na ziemię. To ofiara dla 
Pachamamy, inkaskiej matki 
ziemi współcześnie identyfi-
kowanej z Maryją. Synkretyzm 
kulturowy i religijny jest tu na 
porządku dziennym. Połączenie 
elementów religii prekolumbij-
skich i wiary katolickiej tworzy 
niezwykle interesujące dziedzic-
two kulturowe tego kraju.

Dla miłośników adrenaliny
—Downhill, czyli szaleńczy 

zjazd rowerowy mrożącą krew 
w żyłach drogą, zwaną drogą 
śmierci, był dla mnie główną 
atrakcją, która przyciągnęła 
mnie do Boliwii— mówi szcze-
cinianka.

Droga śmierci łącząca La 
Cumbre z Coroico opisywana 
jest jako najniebezpieczniejsza 
droga świata. Ciągnie się ona 
wzdłuż ściany kilkusetmetrowe-
go urwiska. Większość dystansu 
to szutrowa, bardzo wąska, stro-
ma i kręta dróżka i nie posiada-
jąca żadnych zabezpieczeń w po-
staci barierek. W spadających 
w przepaść pojazdach zginęły 
już setki osób (statystyki mówią 
o około setce pojazdów spada-
jących w przepaści rokrocznie). 

rekLaMa
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To lud, który żyje na skraju 
górskich przepaści, szczyci się 
głęboką wiarą i naprawdę 
lubi się bawić



Downhill także pochłonął kilka 
ofiar śmiertelnych. Pierwszy etap 
to zjazd normalną asfaltówką.

—Tutaj można sobie jeszcze 
pozwolić na nieużywanie hamul-
ców. Temperatura jest naprawdę 
niska, a księżycowe widoki – nie-
bywałe, choć przy rozwijanych tu 
prędkościach trudno obserwować 
cokolwiek. Następnie przejeżdża 
się na drugą stronę pasma, gdzie 
robi się iście tropikalnie: upalnie 
i soczyście zielono. Ten fragment 
wymaga już większej koncentra-
cji. Pył, kamienie i wodospady, 
z których woda spływa wprost na 
drogę, utrudniały jazdę.

Jak mówi Anna Momot, Boli-
wia to bezpieczny kraj, pod wa-
runkiem, że zwiedza się ją w zor-
ganizowanej grupie pod opieką 
profesjonalnego przewodnika. 
Nie należy jednak  zapominać, 
że ze względu na niski poziom 
życia Boliwijczyków i ogromne 
bezrobocie, często dochodzi tam 
do  protestów i demonstracji. 
I choć mają one głównie charak-
ter pokojowy, to mogą znacznie 
utrudnić przemieszczanie się. 
Turystka doświadczyła tego na 

własnej skórze próbując po-
nownie przekroczyć granicę 
peruwiańsko – boliwijską w dro-
dze powrotnej do Peru. Droga 
na granicy była zablokowana, 
a ruch samochodowy niemoż-
liwy. Jej przewodnik, obeznany 
z miejscowymi realiami, zorga-
nizował alternatywny powrót 
łodzią, przez jezioro Titicaca. 

Wielu turystów podróżujących 
na własną rękę spędziło jednak 
kilka dni koczując na granicy.

—Mimo prymitywnych wa-
runków, jak spanie w zbioro-
wych salach, elektryczność wyłą-
czana po godzinie 9 wieczorem 
(własne latarki są niezbędne), 
pranie na tarkach, brak jakiej-
kolwiek komunikacji ze światem 

zewnętrznym (żadne sieci nie 
mają tu zasięgu) –spędzonego 
tu czasu nie da się porównać 
z niczym. To totalny relaks- pod-
sumowuje swoją podroż szczeci-
nianka.- Ponadto we wszystkich 
moich wspomnieniach przewija 
się jeden wątek: zachwyt nad tu-
tejszą kuchnią. Tutaj można było 
naprawdę dobrze zjeść!

rekLaMa
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Na targu można 
kupić tradycyjną 

potrawę - wędzoną 
świnkę morską, 
którą podaje się 

w całości - z głową, 
łapkami i 
podrobami!





Prestiżowe wnętrze

Design

Foto: Dariusz Gorajski

Daria Prochenka

Ten dom oglądany po raz pierwszy wydaje się ascetyczny, lecz jest 
to złudne wrażenie. Większość okien umieszczonych jest od strony 

południowej, dlatego codziennie zalany jest ciepłym światłem, które 
przenika przez ogromne okna. Słońce o różnych porach dnia igra 
z meblami i kolorami. rano obrysowuje światłem kontur czarnej 

lampy wiszącej nad okrągłym stołem w jadalni, popołudniami 
rozświetla klatkę schodową podkreślając jej geometrię.

Bez 
ograniczeń
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Design

om ma kilka półpoziomów i łączy 
prostotę z nowoczesnością. Parter 
zdominowany jest przez salon, 
którego sercem jest kominek. Tuż 
obok znajduje się niczym nie ogra-
niczona przestrzeń jadalni. Cały 
poziom jest otwarty na ogród. 
Słońce wpada do tej części przez 

duże okna, za którymi można podziwiać jezior-
ko. Wokół jest cicho i spokojnie.

czary w kuchni

Uwagę w części jadalnej przykuwają desi-
gnerskie krzesła i okrągły stół. To bardzo przy-
jazna przestrzeń, połączona z kuchnią, czyli 
królestwem pani domu. Dominuje tu biały kolor 
i lśniące fronty szafek.

Niebanalnym rozwiązaniem jest skonstru-
owanie mebli wiszących w powietrzu. Nie opie-
rają się na niczym oprócz jednej kamiennej nogi. 
Ten trudny projekt to dzieło Marka Hawryłko-
wicza współwłaściciela studnia kuchennego 
"Marka" przy współpracy z architektem Macie-
jem Gardiaszem. Najtrudniejszą w wykonaniu 
i najbardziej zaskakującą częścią kuchni jest 
okap… Na pierwszy rzut oka, nigdzie go nie wi-

d
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dać.. Ukryty jest w blacie. Można go wysunąć 
podczas gotowania.

Konsekwencja projektu

Wnętrze całego domu stanowi harmonijną 
kompozycję. Na wszystkich piętrach i w każ-
dym pomieszczeniu króluje biel. Całość jest 
niemal purystyczna, pozbawiona zbędnych 
detali i ozdobników. Wyważona, ale nie su-
rowa. Ocieplona dzięki drewnianym podło-
gom i elementom z orzecha np. w łazience 
i garderobie. Wszędzie też pojawiają się czar-
ne akcenty, które dodają wnętrzu pazura.

Geometria i graffiti

Na półpiętrze znajduje się między innymi 
pokój syna. Chłopiec uzyskał autonomię, 
dzięki której nikt nie będzie narzekał na 
hałas, czy „twórczy nieład”. Możliwe są tu-
taj wszelkie dekoracyjne szaleństwa, łącznie 
z graffiti na ścianie pokoju, które wykonał 
Rafał Pol "RAZE".

Kolejną atrakcją domu jest także klatka 
schodowa. Masywne, proste stopnie, po-
dobnie jak kuchnia wiszą w powietrzu. Nie 
są ograniczone żadną balustradą, tworząc 
otwartą, dobrze oświetloną przestrzeń. Na 
każdym z półpięter pozostaje dużo miejsca 
dla mieszkańców, którzy wypełniają ten dom 
swoją energią i ciepłem

Design
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piękne kuchnie, funkcjonalne elementy wyposażenia wnętrz, 
designerskie gadżety – trzydniowe targi „Wszystko dla domu” to 
atrakcja dla wszystkich tych, którym zależy na tym, by mieszkać 

nie tylko wygodnie i komfortowo, ale też pięknie i kolorowo…weronika bulicz

Inspiracje
dla domu

Design

trakcje dla zwiedzających za-
pewniają wystawcy, którzy każ-
dego roku starają się pokazać 
nam coś, co zapadnie w pamięć 
i sprawi, że coraz większą wagę 
zaczniemy przykładać do tego, 
jak mieszkamy…

O jakiej kuchni marzysz?

„Kuchnia marzeń” – to tytuł konkursu 
zorganizowanego przy okazji 20. Targów 
Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz – 
„Wszystko dla domu”. Na czym polegał? Za-
sada była prosta – w hali MTS cztery firmy 
pokazały swoje wizje kuchni idealnej – pięk-
nej, funkcjonalnej, pożądanej. Zaaranżowa-
no cztery otwarte przykładowe kuchnie, do 
których każdy mógł wejść i przekonać się, 
który pomysł jest najbliższy jego wyobraże-
niu o kuchni marzeń.

Jury konkursu, Iwona Drążkiewicz z „Pre-
stiżu”, architekt, dr inż. Mariusz Tuszyński 
oraz Andrzej Jerzy Pestka z Akademii Sztu-
ki w Szczecinie, wnikliwie przyjrzało się 
wszystkim propozycjom. Główna nagroda to 
medal oraz możliwość przetestowania kuch-
ni przez gościa specjalnego. W tym roku do 
Szczecina przyjechał mistrz kulinarny, znany 

szef kuchni Robert Sowa, właśnie po to, by 
urządzić niepowtarzalny pokaz gotowania 
w zwycięskiej kuchni.

Gra o wysoką stawkę

Przygotowania do konkursu pochłonęły 
mnóstwo czasu i przygotowań. Tym, co za-
decydowało o wygranej było świeże spojrze-
nie na to najbardziej potrzebne i funkcjonal-
ne pomieszczenie – serce każdego domu.

W tegorocznym konkursie jury nagro-
dziło oryginalność, jakość i kreatywność 
w wykorzystaniu naturalnych materiałów. 
Główną nagrodę zdobyła szczecińska firma 
Pavlus, która zaprezentowała swój najnowszy 
pomysł – kuchnię PIT STOP, inspirowaną… 
Formułą 1!

Najbardziej „odjechana” kuchnia…

Zabudowa kuchenna inspirowana wyści-
gami bolidów to rzecz trudna do wyobraże-
nia. Świadczy tym bardziej o nowatorstwie 
i wyobraźni, które przyczyniły się do zwycię-
stwa tej koncepcji w konkursie.

W jaki sposób twórcy kuchni widzą podo-
bieństwa swojego projektu do F1?

— Najwyższej jakości materiały, presti-

żowy charakter, jakość wykonania, piękno 
i funkcjonalność – to cechy, które łączą naszą 
propozycję z F1 — wymienia Paweł Pawlus, 
właściciel firmy. — Naszym celem było stwo-
rzenie „najbardziej odjechanej” kuchni. Wy-
nik konkursu pozwala wierzyć, że się udało 
— żartuje.

Projekt PIT STOP jest oparty na wyko-
rzystaniu naturalnych materiałów – drewna 
i kamienia. Blaty oraz fronty szaf, kubicznych 
szafek czy pufa wykonane zostały z natural-
nego materiału – mielonego kamienia, który 
przy szarym zabarwieniu sugestywnie imitu-
je beton. Zaletą tego materiału jest niezwykle 
wysoka jakość i odporność na uszkodzenia. 
Dodatkowo, w przeciwieństwie do betonu, 
jest lekki. Nad rozległą wyspą, która stano-
wi centrum kuchni, góruje czarna rampa 
z aluminium i sklejki – jej lekka konstrukcja 
i kształt to także nawiązanie do stylistyki wy-
ścigów samochodowych.

w zgodzie z naturą

Ergonomia kuchni i jej funkcjonalność są 
niezbędne – ciekawym wykorzystaniem po-
wierzchni było wpuszczenie w „betonowe” 
fronty szafek różnej wielkości hermetycznie 
zamykanych pojemników (np. na przydatne 

a

44
 | 

PR
ES

TI
Ż 

| p
aź

dz
ie

rn
ik

 2
01

1



tel.: 506070882, 513180488 www.topapartamenty.com.pl

WYSOKI STANDARD
ATRAKCYJNE CENY
DOSKONAŁA LOKALIZACJA
NOWOCZESNY SYSTEM REZERWACJI
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Całoroczny wynajem apartamentów w Sopocie

w kuchni przyprawy). Dały bardzo interesu-
jący efekt, będąc tak naprawdę praktycznym 
schowkiem. Dodatkowym atutem firmy Pa-
vlus jest myślenie eko.

— Posiadamy wszystkie możliwe certyfi-
katy, staramy się, by materiały, z których są 
wykonane nasze meble były nie tylko natu-
ralne, ale i pochodziły z Polski — deklaruje 
Paweł Pawlus.

Dlatego specjalnie przygotowana sklejka, 
taka, jaką stosuje się przy wyrobie… jachtów, 
jest wykonywana na specjalne zamówienie 
w Polsce. Jest naturalna, wytrzymała i w ja-
kimś sensie nawiązuje do portowego cha-
rakteru Szczecina. Podobnie wzmocnienie 
i wyciszenie szuflad – do tego wykorzystano 
gumki wpuszczone w strukturę ich sklejko-
wego dna, nazwano to elastomerowym sys-
temem tłumiącym. Ten prosty mechanizm 
sprawi, że… buszując w nocy po kuchni, na 
pewno nie obudzimy nikogo z domowników.

wspólne gotowanie

Gościem specjalnym w zwycięskiej kuchni 
był Robert Sowa, który gotował dla zebra-
nych na targach szczecinian. Czy podobał 
mu się zwycięski projekt? — Właśnie tak po-
winno się gotować — mówił podczas przy-
gotowywania posiłków. — Otwarta kuchnia 
i wspólna zabawa z gośćmi to prawdziwa ra-
dość gotowania!

W Szczecinie cieszył się i z dobrych „ku-

chennych” praktyk, i z dobrej pogody. — 
Mamy październik, a wczorajszy wieczór 
spędziłem na świeżym powietrzu, delektując 
się ostatnimi dniami lata.

Mieszkać mądrze

Wygląd to nie wszystko. Ergonomia, wy-
korzystanie powierzchni, myślenie o śro-
dowisku – to podstawa wszelkich trendów 
w urządzaniu wnętrz.

Wystawcy targów „Wszystko dla domu” 
udowodnili, że nadążają za tymi tenden-
cjami. Dlatego mogliśmy oglądać nie tylko 
piękne meble i elementy wyposażenia, ale też 
wiele innowacyjnych rozwiązań, które po-
zwolą nie tylko komfortowo żyć, ale i oszczę-
dzić energię.

Taki jest właśnie medalista konkursu Wy-
różniony Wyrób – szklane grzejniki HOT 
GLASS. Jury konkursu w uzasadnieniu wer-
dyktu zwróciło uwagę na nowatorskie roz-
wiązania w zakresie użycia szkła do celów 
CO, a przede wszystkim wielofunkcyjność 
zastosowania szkła jako: grzejnika CO, szyby 

okiennej oraz przegrody budowlanej.
Rozwiązanie jest więc nowatorskie, orygi-

nalne, ładne – tafla szkła może być ozdobą 
pomieszczenia lub praktycznie w nim znikać. 
Ponadto jest też energooszczędne – funkcja 
grzewcza przy zastosowaniu tej technolo-
gii jest tańsza, a jeśli zastosujemy Hot Glass 
jako ścianę działową, to przy jednoczesnym 
ogrzaniu pomieszczenia, wpuścimy do niego 
więcej światła.

— Warto podkreślić, że zwycięska kuch-
nia firmy Pavlus, oraz Wyróżnione Wyroby: 
medalista Hotglass i wyróżniony Zeromur 
to produkty, które podczas targów po raz 
pierwszy zostały pokazane szerszej publicz-
ności. Są to produkty innowacyjne i, co cie-
szy szczególnie, z naszego regionu! — mówi 
Marta Tarka z MTS.

Na uwagę zasłużyli też designerzy, któ-
rzy drugi raz pojawili się na targach. Wiele 
ciekawych projektów, meble z giętej sklejki, 
propozycje oryginalnego oświetlenia czy ob-
razów – każdy mógł zasięgnąć rady na temat 
wykorzystania oryginalnych pomysłów we 
własnym domu.

Design
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Celem projektantów firmy Pavlus Kuchnie było stworzenie "najbardziej odjechanej" kuchni







Utrzymać formę jesienią i zimą

ażda forma aktywności 
fizycznej dobrze nam 
robi. Jednak im więcej 
dla siebie robimy, tym 
lepiej – dobra kondycja 
to równowaga między 
ciałem a umysłem, do-

bra forma pozwala się zrelakso-
wać i zachować dobre samopo-
czucie, ale także zdrowie. Jesienią 

i zimą to podstawa, bo o przezię-
bienie i grypę nietrudno.

Sam na sam. Na sali

Trzeba silnej woli, by jesie-
nią i zimą dbać o formę. Kie-
dy dni stają się coraz krótsze, 
pokusa, by zamiast spakować 
torbę i pójść na trening zostać 

w ciepłym domu, jest często sil-
niejsza. Pomocą dla tych z nas, 
którzy mogą poszczycić się je-
dynie… „słabą silną wolą”, jest 
trening personalny. Oko w oko 
z trenerem nie tylko nie ukry-
jemy słabości, ale i osiągniemy 
założony cel.

— Trening personalny to pro-
pozycja dla każdego — przeko-

nuje Małgorzata Figurska z Lady 
Fitness. — Na pewno doskonale 
się sprawdzi, szczególnie w przy-
padku osób z problemami zdro-
wotnymi, dla których indywi-
dualnie dobrane ćwiczenia są 
podstawą — dodaje.

Osobisty trener to osoba, 
z którą powinniśmy być w 100 
procentach szczerzy – powinien 

k

Zdrowie i uroda

Wrzesień był wyjątkowo łaskawy dla wielbicieli ruchu na świeżym powietrzu. Jednak nie można zatrzymać lata na dłużej – jesień, 
a za nią zima, zbliżają się nieubłaganie. nie pozwólmy naszej kondycji zapaść w zimowy sen.
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SPÓŁDZIELNIA PRACY
LEKARZY SPECJALISTÓW

Diagnostyka  przewodu pokarmowego prowadzona jest przy użyciu 
najwyższej klasy sprzętu endoskopowego (wideo-endoskop,
– kolonoskop, – rektoskop) zapewniającym doskonałe obrazowanie 
– powiększony obraz o wysokiej rozdzielczości. Badania wykonywane
są zgodnie z obowiązującymi standardami. Sprzęt umożliwia również
dokumentacje fotograficzną i archiwizację stwierdzonych patologii.  

GASTROSKOPIA      KOLONOSKOPIA     REKTOSKOPIA

Szczecin, pl. Zwycięstwa 1, pon-pt 7:30 do 18:30, sobota 8:30 do 13:00, tel.  91 434 73 06 i 91 433 35 68
www.medicus.szczecin.pl
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"Dobra kondycja to równowaga 
między ciałem a umysłem, dobra 

forma pozwala się zrelaksować 
i zachować dobre samopoczucie, 

ale także zdrowie"



naprawdę wnikliwie poznać stan 
naszego zdrowia, by móc ułożyć 
plan ćwiczeń tak, abyśmy budo-
wali formę i odzyskiwali dobre 
samopoczucie, nie szkodząc so-
bie.

Komu trening personalny 
przyniesie najlepsze efekty? 
Tym, którym potrzeba silnej 
motywacji, którzy z trudnością 
znajdują czas na ćwiczenia lub 
dopiero zaczynają. Także przy-
szłe lub świeżo upieczone mamy 
mogą czerpać korzyści z indywi-
dualnego treningu.

Rozrywkowa zumba

Zumba Fitness to połącze-
nie klasycznych ćwiczeń fitness 
z elementami tańca. Latynoame-
rykańskie rytmy, dużo radości, 
wysiłek, ruch i zabawa – w tych 
paru słowach można streścić te 
oryginalne zajęcia, które robią 
furorę na całym świecie, teraz 
i w Polsce. To jednak za mało, by 
oddać czym tak naprawdę jest 
zumba…

— Ten trening to połączenie 
zabawy i wysiłku fizycznego — 
mówi trenerka zumby w Bene 
Sport, Ilona Janitz. — Uczest-

niczki zajęć bawią się tak do-
brze, że czasem zapominają, że 
ćwiczą!

A mimo to osiągają świetne 
efekty – intensywne spalanie ka-
lorii i tkanki tłuszczowej, lepsza 
koordynacja ruchowa, a co za 
tym idzie, większa pewność sie-
bie… zumba to zajęcia fizyczno-
terapeutyczne.

— Przychodząc na trening 
zumby wszystkie problemy zo-
stawiamy za drzwiami, tu liczą 
się tylko ruch, zabawa i muzyka.

Na całym świecie zumba gro-
madzi coraz więcej fanów, stając 
się wręcz filozofią. Powstają spe-
cjalne kolekcje ubrań do ćwi-
czeń, koszulki, w których fani 
chodzą na co dzień szczycąc się 
swoją nową pasją. Takie zajęcia 
na pewno rozświetlą szaro-bure 
jesienne wieczory…

Dla zdrowia – biegi na 
świeżym powietrzu

Na przekór aurze nie war-
to porzucać ruchu na świeżym 
powietrzu – bieganie i nordic 
walking można uprawiać nieza-
leżnie od pogody… no, idealnie, 
gdyby nie padało.

Propozycję dla pań, które chcą 
zacząć przygodę z bieganiem, 
nauczyć się techniki lub nie lu-
bią biegać same, przygotowało 
także Lady Fitness.

— Rozpoczynamy cykl zajęć 
Lady Running, który poprowa-
dzą profesjonalni trenerzy lek-
koatletyczni — mówi Małgorza-
ta Figurska.

Pod okiem trenerów będzie 
można nauczyć się techniki, 

skorzystać z ich doświadcze-
nia w doborze stroju i obuwia. 
A przy tym dobrze bawić się 
biegając w grupie. Jogging daje 
świetne efekty: pozwala inten-
sywnie spalać tkankę tłuszczo-
wą, budować kondycję.

W przypadku wszystkich 
tych propozycji jest tylko jedno 
„ale” – ruch i aktywność są silnie 
uzależniające! To jednak w pełni 
usprawiedliwiony nałóg.

rekLaMa rekLaMa

Zdrowie i uroda
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Zdrowie i uroda

Uroda nie 
ma wieku

usimy wiedzieć, że 
często wiek skóry nie 
odpowiada naszemu 
wiekowi biologicz-
nemu. Bardzo ważne 
jest więc indywidu-
alne podejście do 

każdej pacjentki. Przy konsulta-
cji oceniam stan skóry, struktur 
podskórnych i wtedy dopiero 
biorąc pod uwagę odpowiedni 
mechanizm działania dobieram 
zabiegi. - wyjaśnia dr Piotr Za-
wodny z gabinetu medycyny es-
tetycznej Estetic.

25 plus

25-35 lat to czas, w którym 
możemy przeciwdziałać wcze-
snym oznakom starzenia, a tak-
że odpowiedni moment, by 
wprowadzić zintensyfikowane 
zabiegi kosmetyczne.

— Musimy pamiętać o tym, że 
twarz z przebarwioną, zmęczo-
ną, zaniedbaną skórą nawet po 
zabiegu medycyny estetycznej 
nadal nie będzie wyglądała ko-
rzystnie. Dlatego tak istotne jest, 
by dbać o nią także w warstwie 
naskórka — uważa Beata Ja-
strzębska, kosmetolog z gabine-
tu medycyny estetycznej Estetic.

Na pewno warto zdecydować 

się na złuszczenie zrogowacia-
łego naskórka przy pomocy pe-
elingu chemicznego kwasami 
owocowymi. Po tym zabiegu 
skóra będzie miękka i wygładzo-
na, będzie też miała ładniejszy 
kolor. Zredukowane zostaną 
także drobne zmarszczki i spły-
cone bruzdy mimiczne. Kolej-
nym zabiegiem jest mezoterapia 
bezigłowa – metoda bezinwazyj-
nego wprowadzania substancji 
aktywnych w głąb skóry. Używa-
ny w tej fazie zabiegu preparat to 
połączenie kwasu hialuronowe-
go oraz multiwitamin i amino-
kwasów.

— Moim klientkom proponu-
je  Meso-Peel, czyli połączenie 
peelingu chemicznego i mezo-
terapii bezigłowej – mówi Be-
ata Jastrzębska.-Połączenie tych 
dwóch technik umożliwia uzy-
skanie wspaniałych efektów bez 
potrzeby rekonwalescencji.

Działająca głębiej i dająca dłu-
gotrwałe efekty jest mezoterapia 
igłowa, którą stosuje się profi-
laktycznie w celu zmniejszenia 
objawów starzenia się skóry. 
Zabieg przeznaczony zarówno 
dla osób, które zauważają pierw-
sze zmarszczki, jak i dla tych 
u których procesy starzenia są 
już bardziej zaawansowane. Do 

wstrzykiwania wykorzystuje się 
odpowiednio dobrane roztwory, 
w zależności od problemu i wie-
ku pacjentki. Na ogół są to mie-
szaniny trzech lub więcej sub-
stancji nazywanych koktajlami. 
Przy korekcji pierwszych 
zmarszczek niezastąpiony jest 
oczywiście botox. Stosowany 
w dermatologii estetycznej od 
lat, sprawdzony naukowo pod 
każdym względem. Jego głów-
ny cel to pokonanie zmarszczek 
mimicznych, złagodzenie rysów 
twarzy.

— Botox to najlepsza profi-
laktyka zmarszczek — podpo-
wiada dr Grażyna Jurek z kliniki 
chirurgii plastycznej Artplastica. 
— Gdy medycyna estetyczna 
wchodzi w nasze życie zbyt póź-
no, efekty są nieporównywalnie 
gorsze. Oczywiście nie twierdzę, 
że metody medycyny estetycznej 
są dla nastolatek, ale mniej wię-
cej w 30 roku życia można już 
o nich pomyśleć.

35 plus

Przełom 35–45 rok życia to 
dla kobiet czas pełnego roz-
kwitu kobiecości, ale też nie-
uchronnych zmian. Naskórek 
i skóra właściwa stają się cieńsze. 

W skórze właściwej dochodzi do 
zmian, których konsekwencją 
jest utrata elastyczności, jędrno-
ści skóry.

— Przy doborze zabiegów dla 
kobiet w tym wieku ważna jest 
zasada złotego środka. Twarz 
przede wszystkim musi wyglądać 
jak najbardziej naturalnie, by nie 
przypominała maski — uważa 
dr Zawodny. — Ważne jest też, 
by z oznakami starzenia walczyć 
wieloetapowo, łącząc odpowied-
nio dobrane zabiegi.

Kwas hialuronowy i botox 
to duet idealny do walki ze 
zmarszczkami mimicznymi 
twarzy. Botox powoduje czaso-
we rozluźnienie mięśni, a przez 
to uniemożliwia marszczenie się 
na nich skóry, a kwas wypełnia 
zmarszczki i bruzdy. W rezulta-
cie twarz wygląda młodziej.

— Preparaty te stosowane są 
w wielu gabinetach, ale tylko 
umiejętność ich łączenia i zna-
jomość najnowszych technik 
oraz perfekcyjne dobranie ilości 
preparatu zapewnia pożądany 
i naturalny efekt — uważa dr 
Grażyna Jurek.

Kolejny pogromca zmarsz-
czek to kwas polimlekowy. Pre-
parat ten oprócz tego, że wyrów-
nuje głębokie zmarszczki i fałdy 

m
zatrzymać czas – to marzenie większości kobiet. Medycyna nieustannie stara się je spełnić. W różnorodności zabiegów, które 

pojawiły się w ostatnim czasie, łatwo się pogubić. Jak wybrać te odpowiednie do naszego wieku?

izabela Magiera-JarzeMbek



rekLaMa

Zdrowie i uroda

pobudza też twarz do produk-
cji własnego kolagenu, co daje 
bardzo naturalny efekt, który 
utrzymuje się dłużej od innych 
preparatów, bo ponad dwa lata. 
Znowu innowacyjny zabieg Exi-
lis zastosowany w obrębie twa-
rzy i dekoltu sprawi, że kolagen 
zawarty w skórze zostanie odbu-
dowany i „wyremontowany”.

— Masaż specjalną głowicą 
wytwarzającą fale wysokiej czę-
stotliwości i ultradźwięki sku-
tecznie zredukuje zmarszczki, 
ujędrni skórę, zwiększy produk-
cję nowego kolagenu i poprawi 
owal twarzy — przekonuje dr 
Zawodny.

Kolejnym pogromcą zmarsz-
czek jest Regeneris wykorzy-
stujący osocze z naszej własnej 
krwi. Doskonale wspomaga 
proces tworzenia nowych na-
czyń krwionośnych, aktywuje 
komórki macierzyste i pobu-
dza organizm do tworzenia 
nowego kolagenu. Doskonałą 
bronią w przywróceniu mło-
dości skóry jest też laser frak-
cyjny, który powoduje ujędr-
nienie i napięcie skóry poprzez 

odbudowę oraz obkurcza-
nie włókien kolagenowych. 

50 plus

Oczywiście spośród gamy 
różnorodnych zabiegów to le-
karz decyduje o tym, który bę-
dzie najbardziej odpowiedni dla 
pacjentki. Istotny jest fakt, że za-
biegi medycyny estetycznej z po-
wodzeniem stosuje się u kobiet 
praktycznie w każdym wieku, co 
pozwala uniknąć zabiegów chi-
rurgicznych, a co za tym idzie – 
długotrwałej rekonwalescencji.

— Oczywiście gdy skóra na 
twarzy jest bardzo zwiotczała 
o struktury podskórne obniżone, 
ciężko uniknąć skalpela. Jednak 
w znakomitej większości przy-
padków wystarczą odpowiednio 
skomponowane zabiegi medycyny 
estetycznej, których celem jest zop-
tymalizowanie końcowego efektu.  
Tworząc nowy kolagen, remon-
tując jego zwiotczale włókna , czy 
aktywując komórki macierzyste, 
można osiągnąć naprawdę wspa-
niale rezultaty niemal w każdym 
wieku- zapewnia dr Zawodny.

KonKurs

Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA NASZEJ STRONIE 
INTERNETOWEJ ORAZ NA

Wejdź na www.magazynprestiz.com.pl
Weź udział w naszym konkursie

Wyślij do NAs mAilA 
z PoPRAWNą odPoWiedzią. 

czekamy do 10 listopada.





I tak jak zawsze, wiele jest sprzecznych opinii na ten temat. 
Każda z nich wydawałaby się mieć jednoznaczną i nie dającą 
się podważyć rację, niestety są to opinie kompletnie sprzeczne. 
Jedni utrzymują, że do błękitu absolutnie żaden błękit nie pasu-
je, inni twórcy makijażu są wręcz przeciwnego zdania, promu-
jąc i ukazując nam piękne, chłodne królowe przybrane w tak 
samo chłodne barwy.

Jak w tym wszystkim nie zagubić siebie i znaleźć własną, nie-
powtarzalną odpowiedź?

Jak zwykle przedstawiam naszym czytelniczkom trochę inne 
podejście. Nie jestem nigdy za jednym tylko rozwiązaniem, bo 
tak, jak wiele jest kobiet, tak wiele jest różnego rodzaju rozwią-
zań. To co pasuje dziś, niekoniecznie będzie pasować jutro.

Zależy to nie tylko od koloru tęczówki i ubioru, ale też i od 
naszych emocji.

Delikatnie dobrane kolory kontrastujących odcieni podkreślą 
naszą delikatność a oczom naszym nadadzą jeszcze intensyw-
niejszy kolor. Do niebieskich – złota, beże, pomarańcze, brązy; 
do zielonych – fiolety, bordo, kolor wina czy dojrzałych wino-
gron, brązy, cynamony; do brązowych – błękity, szmaragdy, 

Jak dobrać kolor cieni do koloru tęczówki?

Palac kolorów
Często w sklepie kosmetycznym, przytłoczone mnogością kolorów, 
barw i tekstur stajemy bezradne, nie do końca wiedząc co wybrać. 

najczęstszym jednak pytaniem jest: “Jak dobrać kolor cieni? Czy mają 
być one w tym samym kolorze co kolor oczu, czy wręcz przeciwnie – 

powinny kontrastować z ich barwą?”

Zdrowie i uroda

Zdjęcia, makijaż: Dorota Kościukiewicz-Markowska www.dorota.tv
Modelka: Katarzyna Mocio

turkusy, zielone, różowe. To nie jest tylko kontrast koloru, ale 
kontrast na zasadzie zimne-ciepłe. Im bardziej użyjemy kontra-
stu, tym bardziej podkreślimy naturalny kolor oczu. Czym moc-
niejszy kolor i intensywność makijażu, tym też z delikatnych sta-
jemy się bardziej zdecydowane i w pewien sposób “obecne”.

Z drugiej strony, używając cieni identycznych z kolorem oczu, 
ich zharmonizowana barwa podkreśla ton oczu w zupełnie 
inny sposób. Kolor tęczówki zdawałoby się, że wychodzi na 
zewnątrz – tworząc efekt niesamowitej głębi i oczu, które nie 
mają granic, w których można z łatwością przepaść. Spojrzenie 
nabiera zmysłowości, podkreślając też często mocny, zdecydo-
wany charakter.

Dla przykładu zastosowania cieni posłużę się Kasią, dziew-
czyną o niezwykłych, błękitnych oczach, które przedstawiam 
w dwóch zupełnie innych odsłonach. W obu makijażach sku-
piam się jedynie na kolorze, nie zastosowałam więc żadnej kre-
ski, ani kredką ani eyelinerem, tak, by pokazać naturalne kon-
trasty pomiędzy obiema wersjami makijażu, tylko i wyłącznie ze 
względu na kolor.

Przy wyborze kolorystyki kierujcie się drogie Panie przede 
wszystkim własną intuicją i jeśli kupicie kolejny cień, ekspery-
mentujcie w domu z kolorami. Kosmetyki, które leżą tylko w ko-
smetyczce nie odmienią naszego wyglądu, a znam Panie, które 
mają całkiem pokaźną ich ilość, niestety nie robią z nich żad-
nego użytku malując z rana jedynie na szybko rzęsy. A to kolor 
mówi coś o nas, dyskretny lub mocny, odważny lub delikatny. 
Odważmy się zrobić coś, czego nie robiłyśmy dotąd. Jeśli nie 
używałaś nigdy cieni kontrastujących z Twoimi oczami, spróbuj, 
może ta nowa twarz spodoba Ci się w zupełnie nowy, inny 
sposób? A jeśli tylko używałaś kontrastów spróbuj do zielonych 
oczu użyć kilku odcieni zieleni, szmaragdu, pistacji czy turkusu 
lub zieleni butelkowej, przydymionej czy oliwki; do oczu niebie-
skich wszystkich odcieni błękitu, granatu, chabru po delikatne 
szarości a do brązów – brązowych, złotawych, piasków. Może 
nowa Ty zaskoczy nie tylko Ciebie, ale i otoczenie?

Życzę powodzenia w eksperymentowaniu i odkrywaniu sie-
bie.

 
Dorota Kościukiewicz-Markowska
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Zdrowie i uroda

Pierwszy makijaż kompletnie kontrastuje z kolorem tęczówki Kasi. Do pomalowania oka użyłam kilku odcieni 
złota, cynamonu, piasku i perły. W tej stylizacji poprzez kontrast i kolorystyczny i ciepłych tonacji w porównaniu 

z zimnym błękitem oczu, uzyskuje się efekt jeszcze bardziej niebieskich oczu, jakby lśniących kolorem od środka.56
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Zdrowie i uroda

W drugiej propozycji makijażu, użyłam wszystkich kolorów z jakich składa się kolor tęczówki oka Kasi, a więc – chabru, granatu, turkusa, błękitu. 
oczy w tej odsłonie wydają się być większe. Kolor jakby wypływał ze środka na zewnątrz tworząc jednocześnie bardzo hipnotyczny efekt. Kolory 
cieni nie kontrastując z kolorem oczu w pewien sposób tonują go, dodając zarazem elegancji, jak i zmysłowości.
Pierwszy makijaż, z racji swojej lekkości i świeżości poleciłabym na dzień, drugi idealnie pasowałby na kolację przy świecach. 57
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7 października 2011r. usytuowa-
na w samym sercu Szczecina – Klinika 
Stomatologii i Medycyny Estetycznej 
Excellence,  oficjalnie świętowała  uro-
czyste otwarcie. Czerwony dywan, 
szampan powitalny MOËT & Chandon, 
tort, nastrojowa muzyka, to nieliczne 
z niespodzianek, które witały uroczyście 
wszystkich przybyłych gości . Wnętrza  
starej odrestaurowanej przedwojennej 
kamienicy, nabrały wyjątkowego cha-
rakteru dzięki nowoczesnemu wystrojo-
wi   oraz obrazom autorstwa właścicielki  
Magdaleny  Bodył – Płatek. 

Klinika  Excellence oferuje naukowo 
potwierdzone zabiegi wykonywane na 
bazie kosmetyków Marii Galand Pa-
ris, wykonywane przez Ambasadorki 
Piękna Madam Galland. Klienci mogą 
skorzystać z zabiegów pielęgnacyj-
nych m.in. nawilżających, liftingujących,  
ujędrniających, peelingów, zabiegów 
upiększających , podkreślających uro-
dę Naszych Klientów. Excellence jest 
pierwszą w Szczecinie kliniką, w której 
można przedłużyć rzęsy metodą VIP 
FUR LASHES - podwójnie zagęszczo-
ne, pięknie podkręcone rzęsy, wyczesy-
wane z futra syberyjskich norek.

Klinika zatrudnia również specjali-
stów: dermatologów i chirurgów, którzy 
zajmują się zabiegami z zakresu medy-
cyny estetycznej. 

W klinice pracują znakomici stomato-
lodzy, wyspecjalizowani w endodoncji, 
endodoncji  mikroskopowej,  stomato-
logii estetycznej, zachowawczej, chirur-
gii stomatologicznej, periodontologii, 
protetyki oraz implantologii. Klinika nie 
zapomniała także o najmłodszych pa-
cjentach, raz w tygodniu organizowa-
ny jest dzień dziecka w klinice. W ten 
dzień jeden z gabinetów zamienia się 
w bajkowy świat stomatologii. Lekarze 
stomatolodzy pracują na najlepszym 

Klinika Stomatologii 
i Medycyny Estetycznej

ul. Wyszyńskiego 14
70-200 Szczecin

www.klinikaexcellence.pl

EXcEllENcE 
w sercu Szczecina

Promocja

sprzęcie stomatologicznym firmy KaVo. 
W klinice posiadamy m.in. specjalistycz-
ny unit do implantologii, mikroskop 
Leica, laser stomatologiczny i wysokiej 
klasy tomograf  Gendex.  Każdy z gabi-
netów wyposażony jest w najnowocze-
śniejsze oświetlenie LED, które pozwala 
na komfortową pracę lekarza. Klinika 
Excellence jest pierwszą w Polsce Kli-
niką Referencyjną tej niemieckiej mar-
ki. Z uwagi na przywiązanie Centrum 
Płatek do zaopatrzenia ortopedyczne-
go w klinice pracują również lekarze II 
stopnia ortopedii i chirurdzy specjalizu-
jący się w skleroterapii.

Excellence to kolejne przedsięwzię-
cie rodzinnej Płatek Grupy, która ist-
nieje na rynku medycznym od marca 
2005 roku oferując sprzęt medyczny: 
rehabilitacyjny, ortopedyczny, aparaty 
słuchowe, sprzęt stomatologiczny KaVo  
i wiele innych. Prowadzimy   również de-
toksykację metodą dr Jonasa. Przez ten 
czas  zaufało nam już  35 000 klientów.  
Jesteśmy przekonani, że usługi które 
oferuje EXCELLENCE PŁATEK Grupa 
spotkają  się z Państwa zainteresowa-
niem, a my ze swojej strony dołożymy 
wszelkich starań żeby spełnić Państwa 
oczekiwania.

Cały zespół EXCELLENCE  zaprasza 
serdecznie do odwiedzenia naszej kli-
niki .
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Moda

Katarzyna Hubińska
To typowa sportowa elegancja. Bardzo do-

bra równowaga w zestawieniu kolorystycz-
nym; ciemniejsza góra zmniejsza ją, a białe 
spodnie równoważą. Niezwykle kobieca, 
sportowa bluzeczka dyskretnie podkreśla 
seksapil Natalii. Klasyczne spodnie o od-
powiedniej długości delikatnie podkreślają 
szczupłą stopę. Białe okulary na głowie zwra-
cają uwagę na piękną twarz i są nawiązaniem 
do białych spodni.

Sylwia Majdan
Natalia jest bardzo ładną kobietą, która 

nie potrzebuje krzykliwych dodatków, żeby 
zwrócić na siebie uwagę. To zestawienie 
jest bardzo poprawne. Lubię rzeczy Burber-
ry. Bardzo fajnie, że spodnie, które wybrała 
Natalia mają kieszenie, które uwielbiam, ale 
osobiście wybrałabym albo krótsze albo bar-
dzo długie nogawki. Całość oceniam pozy-
tywnie.

Katarzyna Hubińska
Romantyczna, letnia stylizacja. Ubranie 

Kamili jest bardzo kobiece, modne, a do tego 
praktyczne. Drobne groszki są w modzie, 
a zarazem są stosowne do wieku Kamili. 
Podkreślają jej dziewczęcość. Kapelusz za-
wsze jest ozdobą kobiecej twarzy. Duża torba, 
przewieszona na skos, dająca swobodę rąk 
i do tego płaskie sandałki z naturalnej skóry 
sprawiają, że całość wygląda bardzo eko.

Sylwia Majdan
To bardzo udana letnia stylizacja. Kamila 

świetnie zestawiła kolory i bardzo świadomie 
wybrała modne, delikatne groszki. W tym 
sezonie możemy je zaobserwować np. w ko-
lekcji Marca Jacobsa. Fajna duża, przepastna 
torba plus kapelusz doskonale uzupełniają 
całość tej stylizacji.

Katarzyna Hubińska
To bardzo interesująca stylizacja ślubna 

w stylu baletnicy. Sukienka świetnie dobrana 
do karnacji i koloru włosów. Pięknie podkre-
ślona talia i wyeksponowany biust. Zielone 
buty nawiązują do bolerka i zamykają całość. 
Przysłowiową wisienką na torcie jest bukie-
cik w formie torebki, praktyczny dodatek 
z ożywiającym fioletem.

Sylwia Majdan
Joanna wygląda jak pani wiosna. To bar-

dzo fajna i konsekwentna stylizacja. Od razu 
widać, że Joanna bawi się modą i za to duży 
plus! Dobrane zostały modne kolory. W let-
nim sezonie królował żółty i pastelowa zieleń.
Fikuśna, zmysłowa torebka pasuje do całości. 
A to, co mi się również podoba – to nogi Jo-
anny. Brawo!

zapraszamy do tworzenia naszej nowej rubryki! "Łowcy stylu" to cykl, który zagości na łamach "prestiżu". Jeśli ubieracie się ze smakiem, macie 
niepowtarzalny i indywidualny styl, który chcecie pokazać w gazecie zapraszamy do udziału. "Łowcy stylu" to miejsce, w którym będziecie mogli 
pokazać w jakim kierunku powinna zmierzać moda, możecie kształtować gusta naszych czytelników i być szczecińskimi trendsetterami. Wasze 

ubrania będą komentowali fachowcy z dziedziny mody, szczecińskie projektantki: Sylwia Majdan i katarzyna Hubińska.

natalia Hukała Joanna prymaczuk kamila pluta

Daria Prochenka
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ŁOWCy

Domowe obiady
na miejscu i na wynos 

w godzinach 11.00 – 16.00

DOWÓZ GRATIS
* przy zamówieniu powyżej 25 pln

ul.Rayskiego 16 
(plac  Grunwaldzki)
tel. (91) 488 14 17

PROMOCJE  w  RESTAURACJI

Niedziela

Od godz. 18.oo

Wylosuj sobie rabat 

(10,20,30,40 %)  

cała karta dań

Sobota
Wszystkie dania z łososia

Wtorek – Piątek

Od godz. 20.oo cała karta dań- 30%

- 30%

- 35%
Poniedziałek

Wszystkie dania z owoców morza

RESTAURACJA

Promocje nie sumują się, 
Pozostałe promocje i informacje na stronie

www.chief.com.pl

DANIA RYBNE

ZUPY:

DANIA MIĘSNE
Sandacz australijski z grilla
ziemniaki, zestaw surówek

Dorsz bałtycki z patelni
ziemniaki, zestaw surówek

Strogonow z mintaja
kluski półfrancuskie, biała kapusta

Filet z karmazyna panierowany z pieczarkami
ziemniaki, kiszona kapusta

Szaszłyk z dorsza
ryż pilaw, zestaw surówek

Panga zapiekana z serem i szparagami
ziemniaki, zestaw surówek

Łosoś gotowany w sosie koperkowym
ziemniaki, warzywa gotowane

Łosoś grillowany
ryż pilaw, warzywa grillowane

Szaszłyk z białego halibuta w cieście
ryż pilaw, zestaw surówek

Filet z soli smażony na masełku
ziemniaki, zestaw surówek

Tuńczyk z grilla
ryż pilaw, warzywa grillowane

Ryba maślana z grilla
ziemniaki, kapusta kiszona

Sałatka z owoców morza lub łososia
grzanki

19,90 zł

15.00 zł 

15.00 zł

15.00 zł

15.00 zł

15.00 zł

18.00 zł

18.00 zł

18.00 zł

19.90 zł

21.90 zł

21,99 zł

16,00 zł

Pierogi domowe z mięsem lub „ruskie” (8 sztuk)
zestaw surówek

Spaghetti z kurczaka z brokułami

Tradycyjny kotlet schabowy z pieczarkami
ziemniaki, zestaw surówek

Filet z kurczaka panierowany
ziemniaki, zestaw surówek

Karkówka duszona w sosie
ziemniaki, zestaw surówek

Karkówka z grilla z masłem czosnkowym
frytki, zestaw surówek

Kotlet de Volaille
ziemniaki, zestaw surówek

Filet z kurczaka z grilla
ryż pilaw, warzywa grillowane

Bryzol z indyka z pieczarkami
ziemniaki, zestaw surówek

Kotlet schabowy „górski” (z jajkiem sadzonym)
ziemniaki, zestaw surówek

Polędwica wieprzowa z grilla
ziemniaki, zestaw surówek

Placek po cygańsku (duża porcja)

Sałatka Ceasara z kurczaka
grzanki

15.00 zł

15.00 zł

15.00 zł

15.00 zł

15.00 zł

16.00 zł

16.00 zł

16.00 zł

16,99 zł

17,00 zł

18,00 zł

18,00 zł

15,00 zł 

Segedyńska zupa rybna gulaszowa
Razsolnik – ogórkowa rosyjska zupa rybna
Barszcz czerwony z pierożkami rybnymi
Kalmary a`la �aczki

7.00 zł
7.00 zł
7.00 zł
8.00 zł

Domowy rosół z makaronem
Domowy żurek z wiejską kiełbasą i jajkiem
Gulaszowa z warzywami (mięsna)
Krem z pomidorów z grzankami

5.00 zł
7.00 zł
7.00 zł
8.00 zł



SYLWia MaJdan
projektantka mody, absolwentka akademii Sztuk 
pięknych w Łodzi im S. Strzemińskiego. zamiłowanie do 
projektowania przełożyła na zawód, który wykonuje od kilku 
lat. W jej projektach widać pasję i umiłowanie piękna. Marka, 
którą tworzy, jest elegancka i luksusowa, a jej kolekcje 
charakteryzują się dbałością o detale.

ekspretki stylu:

kaTarzYna  HUBiŃSka
projektantka, stylistka, personal shopper, producentka sesji 
zdjęciowych. Mieszka i pracuje w Szczecinie. absolwentka 
Uniwersytetu S zczecińskiego. Moda była i jest jej wileką pasją 
w każdym aspekcie, nie tylko projektowania.

wEź uDzIAŁ w NASzEj AKcjI 
I wyGRAj NAGRODy!

jEŚlI chcESz ABy TwOjE zDjęcIE
POjAwIŁO SIę w GAzEcIE...

Wyślij maila ze swoim zdjęciem sylwetki na adres: 
lowcystylu@eprestiz.pl. W tytule maila koniecznie 
umieść nazwę "Szczecin". W mailu napisz: imię, 

nazwisko, kontakt do siebie i potwierdzenie, 
że zapoznałeś/łaś się z regulaminem. 
regulamin dostępny jest na stronie: 

www.magazynprestiz.com.pl

OSOBy KTÓRych zDjęcIA zOSTANĄ wyBRANE 

I OcENIONE PRzEz NASzych EKSPERTÓw 

OTRzyMAjĄ NAGRODy!

Moda

STylu

rekLaMa

Domowe obiady
na miejscu i na wynos 

w godzinach 11.00 – 16.00

DOWÓZ GRATIS
* przy zamówieniu powyżej 25 pln

ul.Rayskiego 16 
(plac  Grunwaldzki)
tel. (91) 488 14 17

PROMOCJE  w  RESTAURACJI

Niedziela

Od godz. 18.oo

Wylosuj sobie rabat 

(10,20,30,40 %)  

cała karta dań

Sobota
Wszystkie dania z łososia

Wtorek – Piątek

Od godz. 20.oo cała karta dań- 30%

- 30%

- 35%
Poniedziałek

Wszystkie dania z owoców morza

RESTAURACJA

Promocje nie sumują się, 
Pozostałe promocje i informacje na stronie

www.chief.com.pl

DANIA RYBNE

ZUPY:

DANIA MIĘSNE
Sandacz australijski z grilla
ziemniaki, zestaw surówek

Dorsz bałtycki z patelni
ziemniaki, zestaw surówek

Strogonow z mintaja
kluski półfrancuskie, biała kapusta

Filet z karmazyna panierowany z pieczarkami
ziemniaki, kiszona kapusta

Szaszłyk z dorsza
ryż pilaw, zestaw surówek

Panga zapiekana z serem i szparagami
ziemniaki, zestaw surówek

Łosoś gotowany w sosie koperkowym
ziemniaki, warzywa gotowane

Łosoś grillowany
ryż pilaw, warzywa grillowane

Szaszłyk z białego halibuta w cieście
ryż pilaw, zestaw surówek

Filet z soli smażony na masełku
ziemniaki, zestaw surówek

Tuńczyk z grilla
ryż pilaw, warzywa grillowane

Ryba maślana z grilla
ziemniaki, kapusta kiszona

Sałatka z owoców morza lub łososia
grzanki

19,90 zł

15.00 zł 

15.00 zł

15.00 zł

15.00 zł

15.00 zł

18.00 zł

18.00 zł

18.00 zł

19.90 zł

21.90 zł

21,99 zł

16,00 zł

Pierogi domowe z mięsem lub „ruskie” (8 sztuk)
zestaw surówek

Spaghetti z kurczaka z brokułami

Tradycyjny kotlet schabowy z pieczarkami
ziemniaki, zestaw surówek

Filet z kurczaka panierowany
ziemniaki, zestaw surówek

Karkówka duszona w sosie
ziemniaki, zestaw surówek

Karkówka z grilla z masłem czosnkowym
frytki, zestaw surówek

Kotlet de Volaille
ziemniaki, zestaw surówek

Filet z kurczaka z grilla
ryż pilaw, warzywa grillowane

Bryzol z indyka z pieczarkami
ziemniaki, zestaw surówek

Kotlet schabowy „górski” (z jajkiem sadzonym)
ziemniaki, zestaw surówek

Polędwica wieprzowa z grilla
ziemniaki, zestaw surówek

Placek po cygańsku (duża porcja)

Sałatka Ceasara z kurczaka
grzanki

15.00 zł

15.00 zł

15.00 zł

15.00 zł

15.00 zł

16.00 zł

16.00 zł

16.00 zł

16,99 zł

17,00 zł

18,00 zł

18,00 zł

15,00 zł 

Segedyńska zupa rybna gulaszowa
Razsolnik – ogórkowa rosyjska zupa rybna
Barszcz czerwony z pierożkami rybnymi
Kalmary a`la �aczki

7.00 zł
7.00 zł
7.00 zł
8.00 zł

Domowy rosół z makaronem
Domowy żurek z wiejską kiełbasą i jajkiem
Gulaszowa z warzywami (mięsna)
Krem z pomidorów z grzankami

5.00 zł
7.00 zł
7.00 zł
8.00 zł



pierwszą premierą szczecińskiej Opery, która odbyła się w Hali Opery przy ul. energetyków jest 
"Traviata" Giuseppe Verdiego. przygotował ją międzynarodowy zespół realizatorów i wykonawców 
z udziałem solistów związanych z berlińską deutsche Oper oraz we współpracy z Fundación 
Festival internacional de Música de almansa. Była to duża atrakcja kulturalna, a także 
towarzyskie wydarzenie sezonu. ponieważ z "Traviatą" będziemy spotykać się cały sezon 
jesienny bądźcie na bieżąco i chyba nie przegapcie najważniejszej kulturalnej imprezy. 
przedstawiamy wam ludzi, którzy wyznaczają trendy na nadchodzący sezon – to soliści, 
kierownicy i wykonawcy szczecińskiej opery. zapamiętajcie te twarze i te nazwiska.

MODA 
NA KulTurę

Moda

Daria Prochenka
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Moda
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chór opery na zamku
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Solistka Joanna Tylkowska - sopran

Soliści. od lewej: Janusz Lewandowski - bas, baryton, Piotr zgorzelski - tenor, Tomasz Łuczak - baryton
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Moda
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Soliści: Lucyna Boguszewska - sopran, Paweł Wolski - tenor
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Przygotowanie: Daria Prochenka
Zdjęcia: materiały opery na zamku

Traviatta
Terminy: 21.10 godz. 19.00, 25.10 godz. 19.00, 17.11 godz. 19.00, 19.11 godz. 19.00, 20.11 godz. 18.00, 
24.11 godz. 19.00 spektakl studencki, 26.11 godz. 19.00, 27.11 godz. 18.00
Spektakle realizowane są w hali Strukturalnej opery na zamku przy ul. Energetyków 40

Balet opery na zamku

orkiestra opery na zamku
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Studio Urody Venus
Agaty Gumieniuk

Szczecin ul. Wielkopolska 22/2 • czynne: Pon.-Pt. 9-20 • Sob. 9-15  • Niedziela na telefon
tel. 91 43 43 175 • kom. 606 68 68 89

• 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!



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

Ile to już razy powtarzałem przecież, że wasz podsta-
wowy błąd polega na tym, iż nie doceniacie znaczenia 
oczu człowieka. Zrozumcie, że język może ukryć praw-
dę, ale oczy – nigdy!

Autor: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

S

Pożarte oczami, czyli rzecz 
o estetycznym talerzu

mak potrawy... wydawałoby się sprawa pod-
stawowa, jednak nawet najlepsza przekąska 
podana byle jak na plastikowej, bądź papiero-
wej podkładce nie spełni naszych oczekiwań, 

a wręcz przeciwnie: może odebrać apetyt.
To ogromna różnica czy stół jest zastawiony, czy za-

śmiecony. Nawet na campingu można rozłożyć serwetki 
i nazbierać polnych kwiatów. Uśmiech ukochanej Kobiety 
zapewniony, a w sytuacji odwrotnej, każdy facet bez po-
naglania umyje ręce.

Wydawać by się mogło, że już dawno minęły czasy 
ohydnych barów, gdzie próżno by szukać nieobtłuczone-
go kubka, lub czystych sztućców. W licznych kulinarnych 
programach telewizyjnych mistrzowie kuchni prześcigają 
się w artystycznych sposobach serwowania najprostszego 
nawet dania. Zadziwiające kleksy i kolorowe okruszki na 
krawędzi fantazyjnego półmiska nazywając "minimal-
artem", lub "futurem".

Wraz z szerokim dostępem do nawet najbardziej eg-
zotycznych produktów zaczę-
liśmy dbać także o to co dla 
oczu przeznaczone.

Jakże inaczej wyglądają 
dzisiejsze Święta, czy imieni-
ny, i to nie tylko za sprawą 
obficie zaopatrzonych skle-
pów spożywczych. Do zmia-
ny estetyki naszych stołów 
w równej mierze przyczynia-
ją się kolorowe czasopisma 
poradnikowe jak i możliwość 
kupna kompletu stołowego 
w jednej stylistyce. Pamiętam 
czasy w których podczas zgro-
madzenia przy stole większej 
ilości osób Gospodyni cuda 

czyniła, by zebrana "po sąsiadach" zastawa jako tako pa-
sowała do siebie i do obowiązkowo białego obrusa. Dziś 
spotyka się nawet trzonki widelców w ten sam wzorek co 
na serwetce, albo brzegu talerza.

Ale codzienność różni się jednak od odświętności i to 
prawdopodobnie z korzyścią dla tej drugiej.

Zaganiani, z ciągłym brakiem czasu, napiętymi ner-
wami i stresem wyłażącym z rozbieganych oczu zapomi-
namy o luksusie pięknego spożywania darów bożych.

– On ze wzrokiem wbitym w ekran laptopa, dziobie 
widelcem obok talerza na którym odgrzana w mikroweli 
pizza.

– Ona wpatrzona w 1975 odcinek "rodziny na ranczu 
dobrym i złym" grzebie łyżeczką w plastikowym pojem-
niczku na sałatkę włoską.

Uwierzcie, naprawdę można dziś spotkać taki obrazek 
w wielu domach.

Oczywiście są dania, które i z gazety będą smakować 
przewybornie, pamiętam kupowane od kilkunastoletnich 
tureckich wyrostków niewielkie muszle z kuskusem i so-
kiem z cytryny, zawijane w gazetowe tytki. Smakowały 
przecudnie!

Jednak z drugiej strony, najprostsza kaszanka położo-
na na apetycznym liściu sałaty i ozdobiona kolorowymi 
paskami papryki smakować może jak ekskluzywna po-
trawa u "Garry'ego" na Wall Street.

Nie oszukujmy się: jemy oczami! Zresztą, często "ocza-
mi" robimy też zakupy.

Namawiam gorąco i szczerze, zadajmy sobie trud i od-
rzućmy kulinarną bylejakość.

Sam, jako człek w latach poważnych, zwracam się czę-
sto w stronę wspomnień smaków dzieciństwa.

To w tamtych czasach odnajduję pieczołowitość przy-
gotowań i dbałość o apetyczny wygląd stołu.

Nie będąc przekonanym do dzisiejszych "artów" 
i "izmów", do nowoczesnych kształtów i kolorów zastawy, 
przedkładam ponad nie powrót do korzeni. Uwielbiam 
jeść gęste zupy z głębokich, dużych talerzy. W niektórych 
przypadkach i miska stylizowana na glinianą ma również 
niebagatelną rolę w podkreśleniu urody kapuśniaku, albo 
grochówki. Zawsze bardziej będzie podobał mi się obrus 
w biało-czerwoną kratkę od tego z wymyślnym wzorem 
i falbanami. Na swój własny użytek nazwałem ten styl 
"Babcia-Decco"

Dziś miast wymyślnego przepisu, nieśmiała próba opi-
su stołu według powyższego stylu:

Weź duży, dębowy, najlepiej poniemiecki stół.
Nakryj go wybielonym, nakrochmalonym na sztyw-

no, śnieżnobiałym obrusem (tego zacerowanego miejsca, 
gdzie wujek R. przypalił na urodzinach nikt pod wazo-
nem z kwiatami nie zauważy).

Rozłóż talerze, te ze złotym szlaczkiem na krawędzi 
i sztućce wyczyszczone do żywego srebra.

Dla dzieciaków dostaw mniejszy stolik z drugiego po-
koju, to i pożyczone krzesełka będą lepiej pasowały.

Do wazy nalej pomidorowej (koniecznie z ryżem) na 
małym talerzyku, niech pachnie cieniutko pokrojony ko-
perek.

Mielone trzymaj w "duchówce" (pomieszczeniu w pie-
cu kaflowym) podasz je po zebraniu głębokich talerzy, 
z kolejną wazą sypkich, żółtych ziemniaków i miseczką 
marchewki z groszkiem. W drugiej misce parować będą 
buraczki na ciepło.

Kompot z rabarbaru najlepiej będzie smakował z ja-
snozłotego, grubego szkła z parą pięknie zdobionych 
uszu.

Jedz powoli smakując każdą chwilę spędzoną z Rodzi-
ną i Przyjaciółmi. Wspominaj przez lata... Smacznego

Szymon Kaczmarek

Smacznie, ale niezdrowo
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Kultura

Ocena

Kwestionariusz 
(nie) Literacki

Kim jestem: człowiekiem, 
Europejczykiem, dziennikarzem, 
wydawcą
Co byłoby dla mnie największym 
nieszczęściem: Alzheimer lub 
wojna (w tym drugim wypadku Alzheimer już nie)
Nigdy nie ubrałbym: sukienki
W czym jestem dobry: w myśleniu abstrakcyjnym
Co jest najważniejszym osiągnięciem mego życia: brak goryczy
Co jeszcze chcę osiągnąć: przyjaźń ciekawych ludzi, których jeszcze 
nie poznałem
Co wzbudza mój obsesyjny lęk: tłum
Najbardziej cenię u mężczyzn: konsekwencję i odwagę
Błąd, który popełniłem: codziennie popełniam błędy
Kiedy kłamię: czerwienię się
Nienawidzę: swoich słabości
Polska moich marzeń: wielokulturowa, wielonarodowa, 
wielopoglądowa
Bohaterstwo to dla mnie: ekstremalna forma odwagi
Czy pisarz ma wobec kogoś lub czegoś obowiązki: wobec siebie
Moje ulubione słowo: wolność
Na kompromis decyduję się, gdy: nie mam innego wyjścia
Dla miłości mogę zrobić: wiele, ale nie wszystko
Jak chciałbym umrzeć: nie chciałbym, ale nie mam na to wpływu
Kim chcę zostać w pamięci innych ludzi: człowiekiem z błyskiem 
w oku
Alfabet na cztery ręce to… moja ostatnia książka napisana z Zyg-
muntem Kałużyńskim – bardzo ważna dla obu autorów

Niedawno na łamach „Prestiżu” 
napisałem recenzję książki Zygmunta 
Niewidowskiego pt. „30 lat życia z Ma-
dzią”, stwierdzono wówczas, że to faux 
pas, bo promuję własną rodzinę, ale 
z drugiej strony: jeśli coś jest warte po-
kazania, to czemu tego nie pokazać?

Tak samo jest w przypadku książki, 
nie mogę powiedzieć najnowszej, bo 
pierwsze wydanie miało miejsce 85 lat 
temu, ale od tamtej pory pierwszy raz 
wznowionej pt. „Kartki z pamiętnika 
młodej mężatki” autorstwa Magdaleny 
Samozwaniec.

Barwna opowieść, spisana w for-
mie pamiętnika Mimi Bączkowskiej 
o tym, co widziała z okna hotelu Bri-
stol w czasie trwania przewrotu ma-
jowego. Słodkie, momentami aż do 
bólu, wspomnienia paniusi, która 
przyjechała do Polski z wizytą po wielu latach. Książka nie poraża 
objętością, szczerze mówiąc byłem zdziwiony kiedy W.A.B posta-
nowiło, podejrzewam na kanwie sukcesu „Z pamiętnika niemło-
dej już mężatki”, wznowić tę literacką kruszynę, ale wydawnictwo 
stanęło na wysokości zadania. Książka może w treści niewielka, 
ale ozdobiona bogatą ikonografią i uzupełniona o zdjęcia autorki 
powoduje, że rzecz jest miła dla ręki i oka, a wnikliwe posłowie 
Jana Wróbla, opisujące z historycznego punktu widzenia przebieg 
przewrotu majowego, powoduje, że „Kartki” mają także charakter 
edukacyjny.

Oczywiście obie książki, prócz podobieństwa tytułów nie mają 
ze sobą nic wspólnego, bo ani „Kartki z pamiętnika młodej mężat-
ki” nie są pierwszą częścią „Z pamiętnika niemłodej już mężatki”, 
ani „Z pamiętnika niemłodej już mężatki” nie są drugą częścią 
„Kartek z pamiętnika młodej mężatki”. Skąd więc ta zbieżność? 
Tutaj pozwolę sobie zdradzić tajemnicę: kiedy w 2009 roku przy-
gotowywałem dla W.A.B. niepublikowane dotąd zapiski pisarki, 
postanowiłem, że tytuł także musi nawiązywać do twórczości 
i stylu Magdaleny Samozwaniec. „Kartki” wydały mi się najcie-
kawszą i zarazem najtrafniejszą kanwą do zbudowania tytułu dla 
książki „Z pamiętnika niemłodej już mężatki”. Mam nadzieję, że 
nikt mnie za to dzisiaj nie zabije.

Bardzo polecam nowego „samozwańca” – jak zwykła mówić pi-
sarka o swoich książkach – rzecz to bowiem ciekawa, momentami 
śmieszna, a patrząc na to, co się dzisiaj wyrabia w naszej polityce, 
może ku przestrodze…

Ocena

RAFAŁ PoDRAZA -
dziennikarz. Jego książka „Magdalena, cór-
ka Kossaka” (PIW, 2007), wywołała renesans 
na twórczość Magdaleny Samozwaniec. Na 
kanwie tego sukcesu opracował i wydał 
dwie niepublikowane książki pisarki: „Z pa-
miętnika niemłodej już mężatki” (W.A.B., 
2009) i „Moja siostra poetka” (PIW, 2010).
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W gąszczu nowych pisarzy i wydawnictw może zagubić się nieje-
den miłośnik literatury. Aby ułatwić życie czytelnikom w cyklu „Pre-
stiżowe książki” pokazujemy pozycje warte zapamietania. Subiektyw-
nej oceny dokona Rafał Podraza, autor książek o rodzinie Kossaków. 
Spojrzy na nie okiem autora, dziennikarza i czytelnika.

preSTiżOWe KSIĄŻKI

Tomasz
Raczek

KonKurs

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA NASZEJ STRONIE 
INTERNETOWEJ ORAZ NA

ROZWIąZANIE KONKURSU Z WRZEŚNIA

do WygRANiA KsiążKi: „Alfabet na cztery ręce” , 
„Kartki z pamiętnika młodej mężatki” 

Książkę: "ludzie na walizkach" otrzymuje joanna Romaszko
Książke: "mój diabeł stróż" otrzymuje Agata Pajdowska

Wejdź na www.magazynprestiz.com.pl
Weź udział w naszych konkursach
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Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową



Strachy Na Lachy to projekt muzyczny 
stworzony przez Grabaża i Kozaka, założy-
cieli Pidżamy Porno. W lutym 2003 roku 
Strachy podpisały kontrakt płytowy i tak 
powstała debiutancka płyta. Obok piose-
nek autorstwa Grabaża, na płycie znalazły 
się kultowe szlagiery z minionych epok: 
piosenka z filmu „Stawiam na Tolka Ba-
nana” oraz kompozycja Krzysztofa Komedy ze słowami Agnieszki 
Osieckiej – „Nim wstanie dzień”. W Słowianinie otrzymamy porząd-
ną porcję dobrej muzyki i świetnych tekstów.

Słowianin, 30 października, godz. 19.00

Bardzo pożądane strachy

Prestiżowe 
IMPREzy czyli subiektywny

przegląd wydarzeń

DO SPOTKANIA

DO SŁuchANIA DO OGlĄDANIA

weronika bulicz

W Szczecinie wystąpi Chór Aleksan-
drowa – jeden z największych produktów 
eksportowych byłego ZSRR, najpopular-
niejszy chór na świecie, działający już od 
kilkudziesięciu lat. Jego koncert to nie tylko 
muzyka, to wielkie, zakrojone na szeroką 
skalę, widowisko artystyczne. Wykonaw-
cy, to wyłącznie najlepsi artyści – chórzy-
ści, instrumentaliści i tancerze. Grupa była wielokrotnie nagradzana 
i wyróżniana na całym świecie. Ma w swoim repertuarze ponad 2 tys. 
utworów, od pieśni rosyjskich kompozytorów, przez pieśni ludowe, 
muzykę sakralną, po arcydzieła światowej muzyki popularnej.

Hala MOSRiR, 21 października, godz. 19.00

Flagowa rosyjska marka

Październikowy weekend w Szkole Tań-
ca Milagro będzie można spędzić na bli-
skich spotkaniach z odległymi kulturami 
i orientalnym tańcem. Szkoła postanowiła 
na przekór deszczowej pogodzie wprowa-
dzić trochę słońca wraz z tancerką z Ekwa-
doru – Nashyrą. Nashyra mieszka obecnie 
we Frankfurcie. Od małego uczyła się róż-
nych stylów tańca, takich jak samba, salsa i jazz. Dwudniowe warsz-
taty obejmą naukę tańca orientalnego – klasyki egipskiej, a także: new 
solo salsa styling. Oprócz tradycyjnych kroków salsy poznamy rów-
nież elementy: Reggaeton, Merengue czy Cumbia.

Szkoła Tańca Milagro, 22-23 października

Taniec orientalny w Milagro

OKNO to spotkania teatralne, których 
celem jest ukazywanie wszelkich możli-
wych form, kierunków i trendów we współ-
czesnych działaniach teatralnych. Festiwal 
jest realizowany w naszym mieście od 13 
lat. W tym roku wydarzenia festiwalowe 
podzielono na dwie części, z których w 
pierwszej będziemy mogli uczestniczyć już 
w październiku, kiedy to pojawi się legendarny Odin Teatret. Druga 
część festiwalu to trzydniowe spotkania z artystami, którzy bez kom-
promisów szukają dla siebie nowych środków ekspresji.

Teatr Kana, 4-6 listopada

Okno na teatralny świat

Jedna z najpopularniejszych oper na 
świecie – „Traviata” Giuseppe Verdiego – 
w październiku zagości na deskach szcze-
cińskiej Opery w nowo wzniesionej Hali 
Opery przy u. Energetyków. Przedstawie-
nie to powstało w koproducji z Fundación 
Festival Internacional de Música de Al-
mansa. Dzieło powróci do naszego miasta 
po długiej nieobecności, w nowej reżyserii Gerlindy Pelkowski i sce-
nografii Thomasa Gabriela, pod kierownictwem muzycznym Mar-
tina Baezy de Rubio. Wśród artystów w rolach pierwszoplanowych 
zobaczymy takie gwiazdy, jak Jacquelyn Wagner czy Yosep Kang.

Hala Opery, 16 października, godz. 18.00

Szczecińska „Traviata”

Marek Dyjak jest artystą równie kontro-
wersyjnym co kochanym przez publicz-
ność. Zwykło się o nim mówić jako o „pol-
skim Tomie Waits’ie”. Z wykształcenia 
hydraulik. Sam o sobie mówi, iż jest „żulem 
i barowym grajkiem”. Guru i znawczyni ta-
lentów, Elżbieta Zapendowska, określiła 
go „Najbardziej prawdziwym głosem na 
polskim rynku muzycznym”. Ma na koncie kilka płyt, role w filmach 
(„Faust”), kompozycje muzyczne do inscenizacji teatralnych („Mistrz 
i Małgorzata”), duety z Patrycją Markowską czy braćmi Cugowskimi. 
W Szczecinie będzie promował swój najnowszy album „Moje Fado”.

Kafe Jerzy, 23 października, godz. 19.00

Głos barda

Szczecinianka i wielka artystka – wraca 
z koncertem promującym jej najnowszy 
solowy album „Nosowska Trasa 8”, który 
miał swoją premierę pod koniec września. 
Przy tworzeniu nowej płyty postawiła na 
sprawdzonych współpracowników. Au-
torem wszystkich piosenek jest Marcin 
Macuk, który razem z Marcinem Borsem 
(m.in. Nosowska „Osiecka”) jest również producentem płyty. Teksty 
oczywiście napisała Katarzyna.

Lulu, 30 października, godz. 20.00

nosowska nr 8
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Teatr Kameralny we współpracy z An-
drzejem Zaorskim przygotowuje premierę 
pod tytułem „Paryż, 30 czerwca…” opo-
wiada historię z życia Czesława Miłosza. 
Pewnego dnia u schyłku lat pięćdziesią-
tych, do paryskiego mieszkania artysty 
przychodzi niezaproszona na urodzinową 
kolację kobieta, Lydia. Znali się z Miło-
szem już podczas okupacji hitlerowskiej i należeli do socjalistycznej 
organizacji podziemnej „Wolność”. Podczas jednej z okupacyjnych 
nocy stali się kochankami. Po wojnie ich drogi rozeszły się, a potem 
jeszcze raz skrzyżowały…

Teatr Kameralny, 29 października, godz. 18.00

Janicki w roli Miłosza

Październik i listopad to czas młodej 
sztuki w Szczecinie. Przeciąg – Festiwal 
Sztuki Młodych odbędzie się po raz 3. Jego 
celem jest pokazywanie najciekawszych 
projektów artystycznych, które tworzą 
młodzi ludzie. Jak sama nazwa wskazuje, 
ma wpuścić trochę powietrza w przestrzeń 
artystyczną w kraju. W 13 Muzach pod-
czas wernisażu zgłoszonych i nagrodzonych prac będziemy mogli ten 
powiew świeżości poczuć na własnej skórze i przekonać się na własne 
oczy, jak wiele mają do powiedzenia młodzi artyści.

Wernisaż: 13 Muz, 17 listopada, godz. 20.13

przeciąg 2011

„Listy miłosne” to sztuka Alberta G. 
Gurnaya w reżyserii Dariusza Taraszkiewi-
cza w gwiazdorskiej obsadzie – na scenie 
zobaczymy Grażynę Wolszczak oraz Piotra 
Machalicę. „Listy miłosne” to wzruszająca 
historia bardzo skomplikowanego i nie-
zwykle silnego uczucia dwojga ludzi. To 
romantyczna komedia w wersji teatralnej, 
z interesującymi rolami dwojga lubianych i popularnych aktorów, 
wykorzystująca multimedialne efekty. Wzruszająca, pouczająca i in-
spirująca.

Pleciuga, 4 listopada, godz. 18.00 i 20.30

kto dziś pisze listy…

A nawet o „Totalnie szczęśliwych” – taki 
tytuł nosi najnowszy premierowy spektakl, 
który zobaczymy w teatrze Krypta. Sztuka 
austriackiej pisarki Silke Hassler w Szczeci-
nie będzie miała swoją prapremierę. Młodą 
kobietę, w jej małym pustym mieszkaniu, 
niespodziewanie nachodzi sąsiad, który 
na gwałt potrzebuje prezerwatywy. Mło-
dy pisarz jest najwyraźniej zauroczony swoją sąsiadką. Dlaczego? Bo 
pracuje w seks telefonie, swoich klientów czyniąc „totalnie szczęśli-
wymi”… Cęte riposty i dwuznaczności dodają sztuce humoru.

Teatr Krypta, 21 października, godz. 19.00

rzecz o szczęśliwych
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ajdaniec śpiewała ciepłym 
altem na scenach niemal całego 
świata, skromnie rozpoczynając 
karierę od współpracy z Niebie-
sko – Czarnymi. Początek lat 
60-tych, wówczas Szczecin był 
stolicą rozrywki, miastem wyty-
czającym nowe trendy. Majda-
niec razem z zespołem szybko 
pięła się po szczeblach kariery, 
by jej pierwszy etap ukoronować 
występami w paryskiej Olimpii. 
„Rudy rydz”, „Czarny Alibaba”, 
„Wesoły twist” to jej największe 
przeboje. W 1968 roku zdecydo-
wała się wyemigrować z Polski 
i na stałe osiadła w ukochanym 
Paryżu, gdzie zaczęła śpiewać 
w tamtejszych kabaretach. 
Rozpoczęła także współpracę 
z francuskim radiem i telewizją. 
W Paryżu mieszkała do połowy 
lat 90-tych cały czas podróżując 
po świecie. Kilkakrotnie wystę-

powała w USA, śpiewała w Ka-
nadzie, Szwajcarii, w Maroku, 
Algierii, Kuwejcie i Francji. Na 
Festiwalu Złotej Róży w Antibes 
na Lazurowym Wybrzeżu wy-
stąpiła z Oliwią Newton-Jones, 
Cliffem Richardem i Demisem 
Roussosem. Piękna brunetka 
o szmaragdowych oczach była 
uwielbiana przez mężczyzn, mia-
ła wielu adoratorów. Pomimo 
tego, nigdy z nikim nie związała 
się na stałe, nie założyła rodziny.

W styczniu 2002 roku wzięła 
udział wraz z Karin Stanek w na-
graniu programu TV „Rozmowy 
w Toku”. Dwa dni później zmar-
ła, nagle w swoim rodzinnym 
domu w Szczecinie. Okazało się, 
że od jakiegoś czasu chorowała, 
ale nikomu nie chciała o tym 
mówić. 24 stycznia 2002 urnę 
z prochami piosenkarki złożono 
w rodzinnym grobie, na Cmen-

tarzu Centralnym. Jej imieniem 
nazwano Teatr Letni w Szczeci-
nie.

Z okazji 70.urodzin Heleny 
Majdaniec powstała płyta sy-
gnowana przez Stowarzyszenie 
LOFT ART, na której znalazły się 
największe przeboje wokalistki 
w nowych aranżacjach przygoto-
wywanych przez szczecińskiego 
basistę Szymona Orłowskiego. 
Wyprodukowane przez Wojtka 
Olszaka piosenki Majdaniec, 
w nowych zaskakujących wer-
sjach, wykonali szczecińscy wo-
kaliści: Katarzyna Trzepiałowska, 
Milena Krzemińska, Agnieszka 
Głowinkowska, Michał Grobel-
ny i Piotr Huegel. Przedpremiera 
albumu odbędzie 22 październi-
ka (godz.19) w radiowym studio 
S1 im. Jana Szyrockiego podczas 
koncertu, na którym zabrzmią 
piosenki artystki. Drugi, premie-

rowy koncert będzie miał miej-
sce 29 października (godz.21) 
w piwnicy artystycznej LOFT 
(budynek Szkoły Delta, pl. Żoł-
nierza Polskiego 5). Przedsię-
wzięciu towarzyszy sesja zdję-
ciowa zainspirowana postacią 
wielkiej wokalistki, której auto-
rem jest Jakub Bessarab.  ad

M
„najpiękniejsze oczy Lazurowego Wybrzeża”, „królowa twista” - to tylko dwa z licznych przydomków jakie 
przylgnęły do Heleny Majdaniec, ikony lat 60-tych, gwiazdy paryskich kabaretów, która pierwsze wokalne 

kroki stawiała w Szczecinie. Gdyby żyła skończyłaby właśnie 70 lat.

Królowa twista ma urodziny
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egenda polskiej sceny ka-
baretowej, która właściwie nie 
jest kabaretem. Trzymają się 
z dala od ogranego dowcipu 
politycznego, nie wyśmiewają 
wprost przywar społeczeństwa. 
Wykreowali własny styl, dzięki 
któremu są popularni, ale (na 
szczęście!) pozostali niekon-
wencjonalni.

W ich tekstach absurd goni ab-
surd, skecze wręcz ociekają bra-
kiem sensu… wszystko to, aku-
rat w wykonaniu MUMIO, jest 
głęboko uzasadnione. W koń-

cu za to ich kochamy. Dlatego 
wierni fani formacji, których 
nie brakuje w naszym mieście, 
będą szczęśliwi – już w połowie 
października na deskach Teatru 
Współczesnego w Szczecinie 
Mumio wystąpi z rewelacyjnym 
i owianym legendą spektaklem 
kabaretowym pt. „Lutownica, 
ale nie pistoletowa, tylko taka 
kolba”.

To zestaw skeczów pełnych 
absurdalnego humoru, ironii. 
Nie brakuje świetnych tekstów, 
całkiem objechanych kostiumów 

(biedronki) i niezapomnianych 
scen...

Co charakteryzuje grupę to 
fakt, iż udało im się uniknąć 
oczywistości, nie pozwolili się 
zaszufladkować. Nie można 
traktować MUMIO jako kaba-
retu w dosłownym sensie – ich 
przedsięwzięcia mają charakter 
teatralny i performance’owy. Fani 
Mumio powinni przygotować 
się na wyśmienity wieczór, grupa 
wystąpi w najlepszej formie.

Teatr Współczesny, 17 paź-
dziernika, godz. 16.30 i 20.30 wb

azzowe brzmienia idealnie wpi-
sują się w jesienną aurę. Podczas 
listopadowego koncertu usłyszymy 
jazz na najwyższym poziomie – Pa-
tricia Barber jest wokalistką, która 
potrafi zaczarować głosem.
Pochodzi z rodziny z tradycjami 

muzycznymi – ojciec, Floyd "Shim" 
Barber, był saksofonistą. Jako mu-
zyk zadbał nie tylko o artystyczne 
wykształcenie córki – dzięki jego 
staraniom obok nauki muzyki wo-
kalistka zdobyła też dyplom z psy-
chologii.

Karierę zaczęła ponad dwie de-
kady temu – w latach 80. Zdobyła 
popularność grając (na fortepia-
nie) i śpiewając w chicagowskich 
klubach. Właściwy debiut miała 
za sobą w 1991 roku, gdy wyda-
ła pierwszy album „Distortion of 

Love”. Patricia nagrywa dla naj-
słynniejszej wytwórni płytowej 
wydającej jazz – Blue Note. Kolejne 
wydawnictwa przynosiły jej coraz 
większą popularność oraz uznanie 
krytyków. Klimatyczne utwory, jak 
„Black Magic Woman” z albumu 
„Companion”, czy „Bye Bye, Black-
bird” z płyty „Nightclub” ugrunto-
wały jej pozycję na rynku. Podczas 
szczecińskiego koncertu, Patricii 
Barber (śpiew, fortepian) towarzy-
szyć będą: John Kregor – gitara, 
Larry Kohut – kontrabas oraz Ross 
Pederson – perkusja.

— Jestem pewien, że jej głos za-
czaruje słuchaczy w filharmonii — 
zapewnia organizator, Darek Star-
tek z Koncerty.com.                     wb

Koncert Patrici Baber, 14 listopada, 
Filharmonia, godz 19:00

o tej pory odbyło się już pięć 
imprez z cyklu Floating Trippin' 
Festival Tour 2011. Zaczęło się 
od Dni Deskorolki, przez "Dni 
Odry" na Wałach Chrobrego, 
odbył się nawet autorski rejs 
jachtem Camelot. Pod hasłem 
FTF mieści się wiele koncertów, 
przeglądów muzycznych, po-
kazów i warsztatów tańca break 
dance, graffiti jam, a nawet kon-
kursy na unikatową rzeźbę. Nie 
można zapomnieć o ewolucjach 
i rewolucjach sportowych, które 
tak zapadły w pamięć publicz-
ności na Wałach Chrobrego, że 
zostały powtórzone na pl. Orła 
Białego dwa miesiące później. 
Skimboard, czy wakeboard to 

wodne podpisy na deskach, któ-
re przed mieszkańcami naszego 
miasta nie powinny już mieć ta-
jemnic. Podczas letnich imprez 
frekwencja była tak duża, że or-
ganizatorzy postanowili po raz 
kolejny zwrócić naszą uwagę na 
nowe trendy w sportach ekstre-
malnych.

Ponieważ wakacje za nami 
i nie ma pewności jakie figle 
spłata nam pogoda, rampa do 
wyczynów deskorolkowych zo-
stanie przeniesiona do P1erw-
szego Miejsca. Tam 5 listopada 
będziecie mogli oglądać sporto-
we wyczyny i ewolucje skaterów, 
a potem bawić się całą noc w ich 
towarzystwie                              dp

L

J

D

To zależy – czy pistoletowa, czy może taka kolba? dowiemy się, być może, gdy w Szczecinie wystąpi 
kultowa formacja MUMiO. Chyba, że o lutownicy nie będzie za dużo…

Sztuka, sporty ekstremalne i dużo muzyki, te wszystkie dziedziny łączy 
"Floating Trippin' Festival", który od początku wakacji cały czas oferuje 

nam nowe wydarzenia. a rok 2011 jeszcze się nie skończył. Czym 
nowym nas zaskoczą?

Jej ojciec był saksofonistą w orkiestrze Glenna Millera, ona sama jest 
stawiana w jednym rzędzie z takimi wokalistkami jazzowymi jak diana krall 
czy Cassandra Wilson. W listopadzie  w Szczecinie wystąpi patricia Barber.

Jak wygląda lutownica?

Wielki jazzowy wokalFloating 
Trippin’ Festival
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 Podczas graffiti jam na Wałach Chrobrego został pomalowany 
m.in. wan. Prestiż też był obecny na imprezie
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okalistka i gitarzystka po-
równywana do PJ Harvey i Nic-
ka Cave'a, ale także do Toma 
Waitsa, Johnny Casha i Black 
Heart Procession. Ale tylko po-
równywana, bo po jej drugiej 
płycie wiadomo, że ma swoje, 
indywiadulane i niepowtarzalne 
brzmienie, które usłyszymy w 
Szczecinie. Rykarda Parasol, cór-
ka szwedzkiej emigrantki i pol-
skiego Żyda zagra w Szczecinie.

Choć Rykarda pochodzi z San 
Francisco jej pierwszy album 
został wydany w Europie. Po 
sukcesie pierwszej płyty wszyscy 
fani z utęsknieniem czekali na 
nowy album. Rykarda była tak 
zauroczona wspaniałym przyję-
ciem, jakie zgotowała jej nasza 
publiczność na trasie koncerto-
wej w 2008 roku, że druga płyta 
"For Blood and Wine", ma dedy-
kację dla polskich fanów.

"Folk-noir" oraz "rock-noir" – 
tak najczęściej w amerykańskich 
recenzjach określana jest muzy-
ka Rykardy Parasol. My do peł-
nego obrazu dodamy, że ma ona 
jeszcze wspaniały, głęboki i zmy-
słowy głos.                                   dp

Koncert Rykardy Parasol, 
Free Blues Club, 20 

listopada, godz. 20:00

W
Nick Cave w spódnicy?

ata mijają, kolejne urodziny 
nie cieszą już tak bardzo. Kobie-
ta kończy 40 lat i następuje prze-
łom. Czterdziestoletnia Lilka 
czuje, że życie wymyka się spod 
jej kontroli. Nie radzi sobie ani 
z cellulitem, ani ze zmarszczka-
mi, ani ze swoim małżeństwem 
zżeranym przez złowrogą ruty-
nę. Czy marzy, żeby gdzieś uciec? 
Być może, jednak, co dziwne, ra-

tunkiem przed kryzysem wieku 
średniego okazuje się rodzinny 
urlop nad Bałtykiem, gdzie 
w oparach jodu (i absurdu), bo-
haterka odnajduje w sobie szalo-
ną nastolatkę sprzed… kilku lat, 
a także odzyskuje dawno zatra-
coną wiarę w siebie.

Spektakl Teatru Kamienica – 
„Czterdziestka w opałach, czyli 
małżeńska komedia pomyłek” 

– to jednoosobowe show w wy-
konaniu Katarzyny Żak. Drwi 
ze stereotypów związanych z ko-
biecym wiekiem, jest wnikliwą 
i pełną ciepła analizą typowych 
kobiecych fobii i kompleksów. 
Spojrzenie z dystansu na praw-
dziwe i te wymyślone problemy 
w związkach.

Pleciuga, 24 października, godz. 
18:00 i 20:00                              wb

L
Kobieta i kryzys wieku średniego
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"Kuchnia Miłości"
Wspólny posiłek jest niczym akt miłosny, 

pobudza i zarazem koi nasze rozpalone 

winem zmysły. Przenosi w czasy i miejsca 

niezapomnianego szczęścia.

Trattoria Toscana

Otwarcie
CAFFE VENEZIA

18.11.2011



"Kuchnia Miłości"
Wspólny posiłek jest niczym akt miłosny, 
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As serwisowy

Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji
reklamowej „BONO” oraz 
“Bene Sport Centrum”
organizator turnieju Pekao 
Szczecin Open, wielki
miłośnik tenisa i innych
sportów rakietowych

Nie potrafię sobie wyobrazić września bez tenisa 
To w końcu miesiąc w którym odbywa się najwięk-
szy i najstarszy turniej w kraju – ATP Pekao Szcze-
cin Open. To prawdziwe święto miłośników rakiety 
i filcowej piłki

o

Wrześniowa 
Karolina

kazja do spotkań towarzyskich, które często 
zdarzają się tylko raz w roku, właśnie na pięk-
nych szczecińskich kortach. To także wspaniały 
czas na kontakt z gwiazdami mojej ulubionej 
dyscypliny. Gościliśmy w naszym mieście już 

naprawdę wielkie osobistości „białego sportu”. Bywali 
u nas zwycięzcy turniejów Wielkiego Szlema, meda-
liści olimpiad i triumfatorzy wielu imprez na całym 
świecie. Podziwialiśmy ich backhandy, serwisy czy 
woleje. Dzieci do podawania piłek biegały za nimi 
z kartkami do zbierania autografów, a media rozpisy-
wały się o ich karierach.

I jak to bywa na męskich turniejach mówimy 
oczywiście o zapraszanych przedstawicielach tej nie-

co brzydszej płci. W tym 
roku jednak to nie mężczy-
zna był największą gwiaz-
dą dziewiętnastej edycji 
szczecińskiej imprezy. Jak 
to często w życiu bywa, 
sprawczynią naprawdę 
potężnego zamieszania 
była kobieta. I to kobie-
ta nie byle jaka. Młoda, 
atrakcyjna, nieprawdo-
podobnie bogata i co naj-
ważniejsze dla wszystkich 
fanów, aktualna rakieta 
numer jeden damskiego 

tenisa, liderka światowej klasyfikacji WTA – Caroline 
Wozniacki. Najpierw były kilkutygodniowe negocja-
cje, potem prośba o zmianę pisowni. W Polsce już nie 
Caroline, a Karolina i to Woźniacka. „Wprawdzie re-
prezentuję Danię, ale przyjeżdżam do Polski, czuję się 
Polką i w Polsce chcę być po prostu Karoliną” mówiła 
tenisistka na stałe mieszkająca w Monte Carlo (w tym 
kraju płaci się mniejsze podatki).

Do wizyty światowej rakiety numer jeden przy-
gotowaliśmy się starannie. Cały pobyt był prawie co 
do minuty zaplanowany z jej managerem. I wreszcie 
przyjeżdża na szczecińskie korty. Bukietem róż wita-
my, jak się okazuje, skromną i niezwykle sympatyczną 
osobę. Przez cały czas uśmiechnięta, na lewo i prawo 

rozdająca autografy i pozująca do zdjęć. Doskonale 
daje sobie radę nie tylko na korcie podczas pokazo-
wych odbić i tie-breaków, ale i w kontakcie z publicz-
nością czy mediami. Na pytania odpowiada z humo-
rem i na dużym „luzie”. Mimo, że przyciąga na korty 
tysiące kibiców nie widać u niej grama „sodówy”. Uj-
muje nas tą swoją normalnością. To prawdziwa pro-
fesjonalistka, od której zachowania uczyć mogłoby się 
wielu polskich sportowców.

Dla turnieju Karolina okazała się gwiazdą, 
która wywołała największe 
zainteresowanie mediów i publiczności 
w dziewiętnastoletniej historii szczecińskiej 
imprezy. To był prawdziwy sukces. 
Sukces, który obudził we mnie 
wspomnienia sprzed kilkunastu lat, 
kiedy w Szczecinie walczyły piękne 
tenisistki w turnieju kobiecym Solo Cup. 

Turniej z różą w logo był w końcu początkiem wiel-
kiej seniorskiej kariery jednej z najlepszych polskich 
tenisistek Magdaleny Grzybowskiej, a dla mnie jedną 
z najfajniejszych imprez sportowych, które organizo-
wałem.

Nie ma już Solo Cup, nie ma żadnych innych dam-
skich turniejów. Może pora to zmienić. Bo patrząc na 
tenis, na szybkość, siłę to oczywiście wybieram tenis 
męski. Ale gdy tylko pomyślę o wrażeniu estetycznym, 
o walorach kibicowania to oczywiście chciałoby się 
powrócić do organizacji turnieju dla pań. Wrześnio-
wa wizyta Karoliny na pewno zapadła w pamięć naj-
młodszym adeptkom tenisa. Części z nich udało się od-
bić kilka piłek z mistrzynią. To na pewno dla nich coś 
nieprawdopodobnego i może będzie przyczyną, że za 
kilka lat to właśnie one, już jako gwiazdy, odbijać będą 
piłki z kolejnymi młodymi miłośnikami tenisa podczas 
szczecińskiego turnieju dla pań. Fantazja? Wszystko 
jest możliwe. Trzeba tylko wierzyć, że się uda.

Krzysztof Bobala

78
 | 

PR
ES

TI
Ż 

| p
aź

dz
ie

rn
ik

 2
01

1





Sport

m
a

C
ie

j 
P

ie
C

z
yń

sk
i

rodek Atlantyku. 
Do jachtu „Ulys-
ses” podpływa sta-
do orek. — Nagle 
jedna z nich zaczę-
ła płynąć prosto na 
nas, jakby chciała 
nas staranować 

— wspomina Mirek Lewiński. 
— W ostatniej chwili przewró-
ciła się na plecy pokazując białe 
podbrzusze i przepłynęła pod 
„Ulyssesem” między sterem 
a balastem. Zamarłem wtedy, bo 
jakby uszkodziła ster, to nie mie-
libyśmy szans na dalszą żeglugę. 
Ostatecznie jednak jacht wy-
szedł bez szwanku z bliskiego 
spotkania z orką. Ta morska 
opowieść to jedna z wielu 
przygód, jakie wraz ze swoją 
załogą przeżył Mirek Lewiński 
podczas rejsu dookoła świa-
ta Śladami Wagnera. Żeglarz, 

ze wsparciem szczecińskiego 
klubu Rotary, ponad rok temu 
wyruszył ze Szczecina poko-
nując w piętnaście dni Atlan-
tyk, co przy braku wiatru było 
dobrym wynikiem. Pierwszy 
etap rejsu zakończył Lewiń-
ski w Curacao na Karaibach. 
Orki nie były jedynymi stwo-
rzeniami, które podczas mor-
skiej przygody zmroziły krew 
w żyłach szczecińskiego żegla-
rza. — W czerwcu na Karaibach 
złapałem barakudę, drapieżną 
rybę o bardzo ostrych zębach 
— wspomina. — Gdy już trzy-
małem ją nad pokładem, nagle 
zerwała się z haczyka. Spada-
jąc, zahaczyła zębami o moją 
stopę, zdzierając mi skórę do 
kości. Sam sobie musiałem za-
kładać szwy „na żywca”, inaczej 
rana nigdy by się nie zagoiła. 
W kolejnym etapie rejsu Mirek 

Lewiński zamierza pokonać 
Pacyfik. Obecnie szuka chęt-
nych do załogi. Zainteresowa-
ni udziałem w rejsie mogą się 
zgłaszać poprzez stronę www.
rejswagnera.pl. — Zapraszam, 
to wspaniała przygoda — mówi 
Lewiński. — Ale trzeba pamię-
tać, że to nie będzie łatwa wypra-
wa. Rejs potrwa około sześciu 
miesięcy. Pacyfik to ogromne 
odległości, rozproszone maleń-

kie wysepki, zamieszkane nie-
raz przez zaledwie kilka osób. 
Na niektóre z nich większy 
statek przypływa raz w roku. 
Do tej pory ciężko było komple-
tować załogę do wielkiego rejsu 
dookoła świata. — Problemem 
zawsze są pieniądze i czas — 
mówi Mirek Lewiński, dodaje 
jednak — Choć żeglarstwo, do-
póki nic się nie zepsuje, nie jest 
tak drogim sportem.

Śladami Wagnera, pierwszego polaka, który opłynął świat, wyruszył szczeciński żeglarz, Mirek Lewiński. na swoim jachcie „Ulysses” przepłynął 
już atlantyk. kolejny etap to rejs przez pacyfik, do udziału w którym może się zgłosić każdy żądny morskich przygód.

Ś

Morskie OPOwIEŚcI – 
reJS dOOkOŁa ŚWiaTa
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omysł organizato-
rów, żeby sprowadzić 
Karolinę jako gościa 
specjalnego na tur-
niej Pekao Szcze-
cin Open okazał się 
strzałem w dziesiąt-
kę. Jak żaden po-

jedynek turniejowy, jej mecz 
deblowy z udziałem Urszuli Du-
dziak, Wojciecha Fibaka, Ma-
riusza Czerkawskiego i Roberta 
Rozmusa zgromadził komplet 
widzów. A Szczecin "zaistniał" 
w większości mediów ogólno-
polskich, właśnie za sprawą 
wizyty numeru 1 światowego 
tenisa.

Piotr Woźniacki, ojciec Ka-

roliny, dogadywał szczegóły 
kupna kamienicy przy placu 
Zwycięstwa, w której mieścił się 
popularny kiedyś hotel "Piast". 
Wszystko wskazuje na to, że 
stary budynek będzie odrestau-
rowany i powstanie w nim nowy 
hotel. A że własnego biznesu naj-
lepiej przypilnować osobiście, to 
Woźniacki zapowiada częstsze 
wizyty w naszym mieście.

Nowy hotel może nie będzie 
jedynym obiektem w Szczecinie, 
w który zainwestują Woźniac-
cy. Fama niesie, że w Szczecinie 
może powstać Akademia Teni-
sowa, taka sama jak w Toruniu, 
o utworzeniu której Karolina 
podpisała list intencyjny z wła-

dzami województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Celem takiej 
akademii jest szkolenie dzieci 
i popularyzowanie tenisa wśród 
najmłodszych. O powstaniu po-
dobnej w Szczecinie, mówiono 
w kuluarach podczas pobytu 
Woźniackiej w naszym mieście. 
Zwolennikiem jej powstania jest 
prezydent Piotr Krzystek, i chy-
ba nie tylko dlatego, że sam gry-
wa w tenisa.

Wracając do turnieju, spraw-
dziła się formuła zaproszenia 
gwiazdy, więc organizatorzy 
Pekao Szczecin Open myślą 
o sprowadzeniu takiej za rok. 
A przecież okazja będzie wyjąt-
kowa – 20 Jubileuszowy turniej 

Pekao Szczecin Open.
Podczas niedawnej wizyty 

na Maratonie Berlińskim orga-
nizatorzy prowadzili wstępne 
rozmowy z firmą Adidas, która 
może pomóc, nie tylko finanso-
wo, w sprowadzeniu tenisowej 
gwiazdy.

Na razie pewne jest tylko, 
że termin szczecińskiego chal-
lengera, pomimo spiętrzenia 
w kalendarzu z powodu Igrzysk 
Olimpijskich, nie ulegnie zmia-
nie. W połowie września znów 
w Szczecinie zakróluje tenis.

Jerzy Chwałek
(autor jest dziennikarzem 

sportowym Super Expressu)

karolina Woźniacka podbiła serca szczecińskich kibiców i zapełniła do 
ostatniego miejsca centralny kort. Jest duża szansa, że numer 

1 światowego tenisa i jej rodzina będą częściej gościć w naszym 
mieście, bo zamierzają u nas otworzyć hotel.

p

wOźNIAcKA, 
HOTeL i... akadeMia

Sport

„Małe Błonia” to osiedle 
z prawdopodobnie najpięknieszym 
widokiem na panoramę Szczecina. Łatwy 
dostęp do terenów rekreacyjnych, 
doskonała komunikacja z centrum miasta 
i gotowa infrastruktura osiedla, dają 
gwarancję mieszkania w zacisznej 
okolicy o wysokiej kulturze zabudowy. 

Osiedle „Małe Błonia” to kompleks 
92 niezabudowanych działek przy 
ul. Łącznej na Warszewie o łącznej 
powierzchni ponad 8 hektarów.
Działki budowlane o powierzchni 
od 576 do 2004 mkw są dostępne wraz 
z projektem koncepcyjnym 
zagospodarowania terenu.
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a pierwszy rzut oka 
szczeciński challenger 
w singlu był zupełnie 
nieudany dla Polaków 
– jedno zwycięstwo 
w turnieju głównym, 
to bilans gorszy niż 
zły. Tylko małym 

usprawiedliwieniem jest nie-
obecność w Szczecinie naszych 
najlepszych, Łukasz Kubota i Je-
rzego Janowicza.

Niemniej po zakończeniu tur-
nieju – nie tylko z racji świecące-
go w jego trakcie słońca i uśmie-
chów zgrabnych hostess – można 
doszukać się optymizmu.

zaczynał na Gumieńcach

Powód do niego dał niespełna 
18-letni szczecinianin Arkadiusz 
Kocyła, który zaczął uprawiać te-
nis w wieku przedszkolaka. Miał 
ku temu warunki, bo ojciec wy-
budował mu kort koło domu na 
Gumieńcach (w świecie teniso-
wym czyni tak wielu rodziców).

Budowlana inwestycja taty nie 
idzie na marne, bo w tym roku 
Arek startujący w barwach Pro-
masters został mistrzem Polski 
juniorów, zarówno na kortach 
otwartych jak i w hali.

W Pekao Szczecin Open od-
padł wprawdzie w pierwszej 
rundzie, ale rok temu zapewne 
nawet nie śnił, że wystąpi w tym 
turnieju.

Ostatnio urósł, zmężniał, te-
raz musi poprawić koordynację 
ruchową. Jego 3 setowy poje-
dynek z Brazylijczykiem Souzą 
pokazał drzemiące w nim moż-
liwości. Ma też znakomite wa-
runki fizyczne (197 cm wzrostu), 
a wszyscy oglądający szczeciński 
turniej mogli zauważyć, że teni-
siści coraz częściej wzrostem do-
równują koszykarzom.

Arek nie boi się pracy, wydaje 
się, że i warunki finansowe do 
uprawiania tenisa ma zapew-
nione, więc teraz tylko zdobyć... 
prawo jazdy (co ma w najbliż-
szych planach) i w drogę na eu-
ropejskie korty. Pamiętając przy 
tym, że przejście z wieku juniora 
do tenisa dorosłych bywa często 
trudne i bolesne.

Drugim pozytywem jest An-
drzej Kapaś, urodzony na Ukra-
inie a od dzieciństwa mieszkający 
w Polsce. Wprawdzie ma o czte-
ry lata więcej od Kocyły ale i tak 
jeszcze sporo czasu na to, żeby – 
przy bardzo profesjonalnym po-
dejściu jakie prezentuje – wejść 

do czołowej "100" na świecie. 
Na razie w Szczecinie wspólnie 
z Marcinem Gawronem wygra-
li debla, zasilając swoją kieszeń 
kwotą 7750 USD, tak potrzebną 
na dalszy rozwój.

włoch przyleciał na 
kwadrans

Tegoroczny turniej potwier-
dził, że jest najlepszą męską 
imprezą tenisową w naszym 
kraju. To fakt, że największą re-
klamę zrobiła swoją obecnością 
pierwsza tenisistka światowych 
rankingów Karolina Woźniacka 
(piszemy o tym obok), ale nie 
zmienia to opinii o świetnej or-
ganizacji turnieju.

Po raz kolejny sprawdziła się 
jego część muzyczna, a kawia-
renki (również te przenośne 
obsługiwane przez baristów) czy 
małe sklepiki tworzą odpowied-
ni klimat.

Spragnieni dużych imprez 
sportowych szczecińscy kibice, 
mogli przez tydzień przyjść na 
obiekt, żeby pooglądać tenisi-
stów, później przy kawie i piwie 
pogadać o wszystkim i o niczym, 
a wieczorem posłuchać w na-
miocie dobrej muzyki. Niby nic 

wielkiego, ale w pozbawionym 
na razie hali lub innego nowo-
czesnego obiektu naszym mie-
ście, tego typu towarzysko-spor-
towe randki, zdarzają się tylko 
raz do roku we wrześniu.

Można co nieco wytknąć or-
ganizatorom, jak niespodziewa-
ne wejście... przedszkolaków na 
trybuny podczas dokańczania 
finału, co zdekoncentrowało te-
nisistów. Niektórzy z organiza-
torów nie zwrócili na to uwagi, 
ale zrobił to dyplomatycznie po 
finale zwycięzca turnieju, Portu-
galczyk Rui Machado.

Ale z drugiej strony trudno 
było nie dostrzec i poczuć smaku 
oraz klimatu szczecińskiej im-
prezy, który potrafi zachwycić.

Poczuł go także nowy prezes 
Zarządu Banku Pekao SA Luigi 
Lavaglio. Sympatyczny Włoch 
po przerwanym z powodu desz-
czu finale musiał wracać z racji 
obowiązków do Warszawy, by 
nazajutrz wczesnym rankiem 
powrócić samolotem (bilety 
ponoć zarezerwował osobiście) 
do Szczecina. Tenisistów, którzy 
kończyli przerwany dzień wcze-
śniej mecz, oglądał tylko przez 
kwadrans, ale widocznie warto 
było...

19-ego turnieju tenisowego pekao Szczecin Open nie wygrał polak i pewnie jeszcze długo nie wygra. Jest jednak nadzieja, że i w tenisie męskim 
doczekamy czasów, że polscy zawodnicy nie będą tylko nazwiskami w drabince turniejowej skreślanymi po pierwszych rundach, ale zbliżą się 

choć trochę do osiągnięć agnieszki radwańskiej.

n

TUrnieJ pekaO SzCzeCin Open nie zaWiódŁ OCzekiWaŃ kiBiCóW

SzczEcINIANIN PRzySzŁOŚcIĄ pOLSkieGO TeniSa?
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Kronika Prestiżu

przystanek sukces Sztuka – Obraz – Słowo

Roztańczona ania

Szczecin w czasach PRl

obiegł końca konkurs "Przystanek Sukces – biznes 
w Szczecinie się opłaca!". Kapituła Konkursowa wy-
brała najlepsze pomysły na założenie własnej firmy 

w Szczecinie. Zwyciężczyni Agnieszka Gołda otrzymała pakiet 
nagród, tj. bony o wartości 2 000 zł na usługi graficzne, usługi 
internetowe, bilety lotnicze, półroczną obsługę księgową, dwa 
roczne kursy językowe, kurs na prawo jazdy kategorii A lub B, 
a także specjalną ofertę Regionalnego Funduszu Pożyczkowego 
„Pomeranus” w zakresie preferencyjnych warunków pożyczki 
na rozwój własnej firmy.                                                             dp

potkanie w Galerii Trystero to kolejny etap współ-
pracy malarza i poety. Goście mogli wziąć udział 
w ciekawym wydarzeniu jakim była premiera książki, 

wspólnego dzieła Przemysława Cerebież-Tarabickiego i Ceza-
rego Sikorskiego. Oprócz uczty literackiej, było także coś dla 
oka, czyli prezentacja filmowej etiudy Mateusza Osajdy.       dp

tytułowana tancerka Ania Kowalska otworzyła au-
torskie Studio Tańca. Na inauguracji pojawiło się 
wielu gości, nie tylko uczniów Ani. Było uroczyście, 

tanecznie i radośnie. Bo właśnie w takiej atmosferze planuje 
pracować tancerka. Już pierwszego dnia można było rezerwo-
wać terminy i zapisywać się na indywidualne lekcje tańca to-
warzyskiego, tańca brzucha, latino, salsy lub pierwszego tańca 
weselnego.                                                                                     dpa promocję albumu "Szczecin w czasach PRL", który 

ukazał się nakładem wydawnictwa ZAPOL, przybyło 
wielu znakomitych gości. Wśród nich znaleźli się au-

torzy, wydawcy, przedstawiciele szczecińskiego środowiska aka-
demickiego, przedsiębiorcy, reprezentanci szczecińskich oficyn 
wydawniczych oraz media. Ciekawostką był quiz da polityków 
startujących w wyborach parlamentarnych. Aktor Teatru Polskie-
go Michał Janicki zadawał im pytania ze znajomości czasów PRL

dp
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Agnieszka Gołda – zwycięzca konkursu

Jacek Sojan, poeta, 
krytyk literacki z Krakowa

Ryszard Tokarczyk, profesor ZUT, Akademii 
Sztuki, artysta malarz

Magda Lewoc, krytyk sztuki, 
Muzeum narodowe Szczecin

od lewej: Krzysztof Kawka, 
współwłaściciel Alpe; Magdalena 
Fraszczyńska, Joanna Skrzyniarz

od lewej: Yonona husaim-Sobecka z Głosu 
Szczecińskiego, Piotr Krzystek, prezydent 
Szczecina i Dariusz Wieczorek z SLD

W środku: Jan Stopyra, dzisiaj radny miasta, 
w latach 70. był prezydentem Szczecina

Dorota Bobryk, wiceprezes phu 
Bobryk; Isabella Karczyńska, 
właścicielka cukierni Czekoladowa

Paweł i Magdalena Iskra, właściciele 
Dworku Kurowskiego

Anna Kowalska, właścicielka 
Studio Tańca Anna Kowalska

od lewej: Ryszard Słoka, sekretarz miasta 
Szczecin, Mirosław Sobczyk, prezes Zapolu

W środku: Bogusław Dmochowski, 
wiceprezes Zapolu

Pokaz tańca brzucha

od lewej: tancerka Anna Bartosik, prezes 
firmy Kolmet; Xymena Kołban, architekt oraz 
Karolina Koryzna, właścicielka Via Desing 

Jolanta Prusakowska, ekonomistka; 
Piotr horbacki, przedsiębiorca z Australii

Lena Chmielnik, artystka rzeźbiarz

od lewej: Roman Jasiński, obserwator onZ; 
ewa Bilska, nauczyciel, tłumacz; 
Przemysław Cerebież-Tarabicki, 
artysta malarz, Galeria Trystero

Sponsorzy konkursu. od lewej: Radosław Antosiewicz, Roman Kravczuk, właściciele Drukarni 
Cyfrowej KRAnToM; Marcin Miśniakiewicz, dyrektor Szkoły Języków obcych "Profi-Lingua"

od lewej: Justyna Maćkowiak, dyrektor Centrum Biznes Sp. z o.o.; Tomasz Zamarlik, PR Manager 
home.pl Sp. J.; Barbara Bartkowiak, prezes zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości; 
Zbigniew Stasiów, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Szczecin; Stefan 
Karbownik, Urząd Miasta Szczecin; eunika Usyk, Unity Line Sp. z o.o.

natalia Kosieradzka, Polska Fundacja 
Przedsiębiorczości

Fo
to

: W
ło

dz
im

ier
z p

iąt
ek

Fo
to

: d
ar

ius
z G

or
ajs

ki

Fo
to

: W
ło

dz
im

ier
z p

iąt
ek

Fo
to

: W
ło

dz
im

ier
z p

iąt
ek

83
 | 

PR
ES

TI
Ż 

| p
aź

dz
ie

rn
ik

 2
01

1



Kronika Prestiżu

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

84
 | 

PR
ES

TI
Ż 

| p
aź

dz
ie

rn
ik

 2
01

1

Szczęśliwe trojaczki
odczas ósmych urodziny Centrum Handlowego Gala-
xy klienci mogli brać udział w wielu promocjach, kon-
kursach i animacjach. Główną nagrodę, czyli bon na 

zakupy w wysokości 500 zł wylosowały trojaczki z Gryfina uro-
dzone dokładnie 01.10.2003 roku tj. w dniu powstania centrum. 
Według dyrekcji Galaxy to wróżba na potrójne szczęście.       dp

p

Trojaczki z Gryfina, zwycięzcy głównej 
nagrody podczas 8 urodzin Galaxy. Mają 
przynieść potrójne szczęście!

Joanna Dybowska, manager ds. 
marketingu ChR Galaxy na tropie 
ciekawych urodzinowych sytuacji
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Kury Jerzego
nany klub Kafe Jerzy ukończył 9 lat. Z tej okazji po-
jawili się jego stali bywalcy, niektórzy wierni miejscu 
od pierwszych jego dni istnienia. Uczestnicy urodzin 

tradycyjnie spożyli spore ilości napojów chłodzących, a także 
serwowane tego dnia... jaja. Jako gwiazda urodzin wystąpiła 
legendarna formacja Kury z Tymonem Tymańskim. Zespół, 
który w latach 90. powstał jako swoisty kabaret muzyczny 
parodiujący wszelakie gatunki muzyczne zmienił nieco styl. 
Stare przeboje można było usłyszeć w mocno rozbudowanych, 
rockowych wersjach. A przy okazji zobaczyć w akcji jednego 
z najlepszych obecnie polskich perkusistów - Kubę Staruszkie-
wicza.                                                                                                  br

z

od lewej: mec. Tomasz Parus, Krzysztof Zaremba, mec. Lew Lizak, architekt Miłosz Raczyński

Wojtek Kaczmarek, elżbieta Korzeniewicz, Mira Kaczmarek

Kury na scenie

Adam Barwiński (TVP) w rozmowie z Michałem Stankiewiczem

Rafał Molenda (PR Szczecin), 
Aneta Łuczkowska (TVn24) Patrycja Frankiewicz (TVn24)

Magdalena Stankiewicz (TVP) 
i Piotr Kęsik, radny SLD

Gabriela Wiatr, rzecznik prasowy marszałka
Anna Lemańczyk - Białas, dyr. Szczecińskiej 
Agencji Artystycznej i Agata Chacińska

Bertold Kittel (TVn) i Michał Stankiewicz Katarzyna hubińska i Cezary Sieniutowicz

Marek Mikołajczyk zawsze udziela wywiadów

od lewej: Adam Zadworny (Gazeta 
Wyborcza), Krzysztof Zaremba, 
Tomasz Chaciński (PR Szczecin) Adam Grochulski i Agata Chacińska
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Glamour Sztuka z Bolesławca
pecjalnością fotografa Bartosza "Feliza" Klimasińskie-
go są zdjęcia pięknych kobiet. Zbiór jego dotychcza-
sowych prac można było oglądać podczas wernisażu 

"Glamour" w Galerii Soraya. Kilka z portretów przedstawiało 
aktualne Miss Polski ubrane tylko w biżuterię Soraya. Miks 
błyskotek w połączeniu z urodą szczecinianek udał się znako-
micie.                                                                                                  dp

iliżanki, miski, podstawki, dzbanki i wiele innych ce-
ramicznych wyrobów można już kupić w firmowym 
salonie Zakładów Ceramicznych Bolesławiec. Ci, 

których urzeka charakterystyczne bogato zdobione wzornic-
two będą mogli buszować po sklepie. Oby tylko nie jak sło-
nie…                                                                                                   dp

s f

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

Autor zdjęć Bartosz "Feliz" Klimasiński

 od lewej: kierownik sklepu firmowy Zakładów Ceramicznych BoLeSŁAWIeC 
Monika Sadowska ze sprzedawcą Barbarą Marczak
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długo oczekiwana
hyba każdy szczecinianin już od wielu dni przebierał 
zniecierpliwiony nogami czekając na otwarcie centrum 
handlowego Kaskada. Inwestycja, która realizowana 

była od wielu lat, nareszcie została zakończona! Zaraz po uro-
czystej inauguracji tłum ludzi popędził na zakupy. A było na co 
polować. Pierwszego dnia sklepy i butiki przygotowały ogromne 
rabaty, wiele promocji, rozdawały nawet prezenty.                   dp

c

Siła pieniądza
o indywidualnych konsultacjach dotyczących spo-
sobów na wysoką emeryturę Kancelaria Finansowa 
Ewy Karpisz-Dziadkowiec przygotowała lunch inwe-

stycyjny. Ci, którzy przyjęli zaproszenie do Park Hotelu znają 
już siłę swoich pieniędzy, ponieważ właśnie to było tematem 
głównym spotkania. Duże wrażenie na gościach zrobił inwe-
stycyjny stół multimedialny przygotowany przez firmę Super-
fund TFI.                                                                                           dp

p

Tomasz Wróbel, Skandia; Mirosław Sobczak, Superfund TFI; ewa Karpisz-Dziadkowiec, właści-
cielka Kancelarii Finansowej

Uroczyste przecięcie wstęgi

Agnieszka Gogołkiewicz i Mirosław Gendaj

Barbara i Jan Baran, Jantar

Grę inwestycyjną przy stole korelacyjnym 
prowadził Mirosław Sobczak, Superfund TFI

Bogdan orluk, Superfund TFI; 
Alicja i Grzegorz ordon, BS System
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Pasja ubierania

nie taki samotny W poszukiwaniu domu

Świat eleganckich błyskotek
zy wiecie już, jakie trendy będą obowiązywały w nad-
chodzącym sezonie? Klientki butiku La Passion już są 
przygotowane do jesieni i zimy. Właścicielki sklepu 

jak zawsze zadbały o zaprzyjaźnione z nimi panie i zaprosiły 
je na specjalny zamknięty pokaz mody. Tego wieczoru moż-
na było zrobić zakupy z upustem, poradzić się specjalistów od 
urody jak dbać o siebie podczas zimowych miesięcy oraz jak 
zdrowo się odżywiać.                                                                   dp

anusz L. Wiśniewski, autor "S@motności w Sieci” był 
bohaterem cyklu spotkań "Errata-Literata". Z tej oka-
zji szczecińska publiczność tłumnie zjawiła się w stu-

diu koncertowym Polskiego Radia Szczecin by posłuchać roz-
mowy z autorem, którą prowadził dziennikarz Konrad Wojtyła. 
Właśnie w Szczecinie pisarz świętował dziesięciolecie swojej 
najsławniejszej powieści, nie bez powodu… ma tu wiele wier-
nych fanek, które oczywiście pojawiły się na spotkaniu.         dp

ak zwykle Międzynarodowe Targi Szczecińskie prze-
żyły oblężenie, a wszystko za sprawą targów wykoń-
czenia i wyposażenia wnętrz, które co sezon przycią-

gają tłumy zwiedzających. W tych dnia zostały zorganizowane 
dwa konkursy dla wystawców "Kuchnia marzeń" i "Wyróżniony 
wyrób". Gościem specjalnym targów był znany kucharz Robert 
Sowa. Ugotował pokazową kolację w zwycięzkiej kuchni.      dp

rebro, kamienie, fantazyjne wisiorki, korale i kolczy-
ki – te wszystkie elementy to świat Renaty Tomcza-
k-Wieliczko, która postanowiła podzielić się z nami 

swoją twórczością. Aby łatwiej było nam dotrzeć do niej i jej 
skarbów postanowiła otworzyć swój sklep "Effect art" w centrum 
handlowym Gryf. Pierwszego dnia do jej butiku zapraszali przy-
stojni modele. I jak oprzeć się takiej promocji?                          dp

c

j j

s

Fo
to

: W
ło

dz
im

ier
z p

iąt
ek

Fo
to

: W
ło

dz
im

ier
z p

iąt
ek

Fo
to

: m
ate

ria
ły 

pr
as

ow
e

Fo
to

: d
ar

ius
z G

or
ajs

ki

86
 | 

PR
ES

TI
Ż 

| p
aź

dz
ie

rn
ik

 2
01

1

Paulina Maryś, Dieta Bar – catering

Prowadząca imprezę Urszula 
Iwanik, Lady Fitness

Janusz Leon Wiśniewski

Gościem specjalnym targów 
był znany kucharz Robert Sowa

od prawej: Aneta Łakomiak, właścicielka 
firmy Stolbau eko z córkami Agatą i Anią

Renata Tomczak-Wieliczko podczas 
otwarcia swojego sklepu

Stoisko Ital-Pol

Pani Janina Andrzejewska, anestezjolog – 
klientka salonu la Passion

Spotkanie prowadził Konrad Wojtyła z 
Polskiego Radia Szczecin

W kategorii "Kuchnia marzeń" 
zwyciężyła firma Pavlus

Laureat konkursu "Wyróżniony 
wyrób" firma "hot glass" 

wieża w centrum miasta
000 mkw, 25 kondygnacji naziemnych i 3 podziemne, 
parking z niemal 400 miejscami – tak będzie wyglą-
dał biurowiec Hanza Tower. Ten olbrzym to przede 

wszystkim powierzchnie biurowe, lokale usługowe, sale kon-
ferencyjne, ale także restauracja z tarasem widokowym uloko-
wana na ostatnim piętrze. To wszystko przed nami, bo dopiero 
niedawno odbyła się uroczystość wmurowania kamienia wę-
gielnego pod tę inwestycję.                                                         dp

34

na zdjęciu: Józef Wojciechowski, Przewodniczący Rady nadzorczej J.W. 
Construction holding S.A.; Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach
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
opel Bogaccy, ul. Mieszka i 45

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
Estilo Szkoła Tańca, ul. Kręta 38a 
U.studio, Deptak Bogusława
york Studio, ul. Mieszka i 103
zachodniopomorska Szkoła Biznesu – centrum
Rozwoju Biznesu, ul. Żołnierska 54
zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
akademia Małego Europejczyka, ul. Źródlana 37
4 office Meble Biurowe, ul. Tkacka 66
Prima Frons, ul.Unii Lubelskiej 27
Biuro Rachunkowe Trames Beata Roszkowska,
ul Monte cassino 24
Szczeciński Park naukowo 
- Technologiczny Sp. z o.o., ul. niemierzyńska 17a
Urzad Marszałkowski Województwa
zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34

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
Stomatologia Mierzyn  centrum Stomatologii
i implantologii, ul.Welecka 38

KANCElARIE PRAWNE

"a. oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna" s.k.,
ul. Wyspiańskiego 84a
gozdek,Kowalski, Łysakowski
adwokaci i radcowie prawni s.p., ul. Panieńska 16
Kancelaria adwokacka, ul. Felczaka 11
Kancelaria adwokacka, adwokat andrzej zajda,
adwokat Monika zajda-Pawlik, ul. Monte cassino 7/1
Kancelaria adwokacka, adwokat Michał Marszał,
ul. Księcia Bogusława X 15/4
Kancelaria adwokacka, adwokat Dariusz Jan Babski,
ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
Kancelaria SMK, Semeniuk, Marecki,
Kaczarewski, ul. Św. Ducha 5a/12
Kancelaria Radców Prawnych sp, Biel, Judek,
Poczobut-odlanicki, ul. Piotra Skargi 23
Mikołajczyk, cieślik adwokaci i radcowie
prawni s.j., ul. Wyszyńskiego 14
Lizak, Stankiewicz, Królikowski adwokaci s.c.,
ul. Bohaterów getta Warszawskiego 1/4
Kancelarie adwokatów i Radców Prawnych,
adw. Waldemar Juszczak, al. niepodległości 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
Kancelaria Radców Prawnych Licht&Przeworska, ul. 

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
Squash zone club, ch Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42

SKlEPY

arkadia perfumeria, ul. Bolesława Krzywoustego 7
artform, ul. Wojska Polskiego 227
B&M, al. Wojska Polskiego 43
Batty Barcley, ch galaxy, parter
Bandolera, ul. Jagiellońska 12
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła ii 48
caterina, pl. zgody 1F
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, ul.Jagiellońska 96
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
Perfumeria, pl.Rodła 1-2
Platinum, Deptak Bogusława
Rosenthal, ul. Księcia Bogusława X 15/1a
Salon Rosenthal galeria Turzyn, i piętro
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
Dom nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1

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
Salon fryzjerski yES, ul. Małkowskiego 6
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
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