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Bohaterki „Prestiżu” to z pozoru delikatne kobiety o
filigranowych sylwetkach i blond włosach. Jednak to one są
postrachem polityków w naszym mieście. Bezwzględne jeśli
chodzi o nieprawidłowości w urzędach i niekompetencje
polityków, odważnie wkraczają na tereny zdominowane
przez mężczyzn i wytaczają przeciwko nim swoją broń w
postaci artykułów. Jolanta Kowalewska z „Gazety Wyborczej”
i Ynona Husaim-Sobecka z „Głosu Szczecińskiego”
czytelnikom „Prestiżu” pokazały się w dwóch odsłonach. Silne
i ostre w słowach, nie bojące się żadnego tematu, oraz
pewne swojej kobiecości. Podczas sesji zdjęciowej w
szczecińskim kasynie odkryły w sobie lekką nutkę hazardu.
Spodobał im się pomysł, by zasiąść do stołów z black jackiem
i ruletką. W rzeczywistości nie zdają się na los, tylko biorą
sprawy w swoje ręcę. Co na to politycy? Na str 19 poznacie
ich zdanie na temat dziennikarek.

A my, żeby odpocząć też trochę od codziennych i trudnych
tematów, wybraliśmy się na wycieczkę na Hawaje z
Sebastianem Roszkowskim, prezenterem Polskiego Radia i
Telewizji Szczecin. Opowiedział nam o swoich przygodach z
wulkanem i... o oświadczynach w raju. 

Zajrzeliśmy także do kilku mieszkań, aby wiedzieć, jakie
style są modne i co proponują szczecińscy dekoratorzy
wnętrz. 

Wiemy, że chętnie odwiedzacie wystawy i słuchacie
koncertów. Dlatego jak co miesiąc przygotowaliśmy
rekomendowane przez nas imprezy i wydarzenia kulturalne.
Miłej zabawy, szczególnie tej andrzejkowej!  

DARIA PROCHENKA
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SŁOWO OD NACZELNEJ

Na okładce: 
Ynona Husaim-Sobecka
i Jolanta Kowalewska
Podziękowania dla sklepu 

za udostepnienie ubrań do
sesji. Podziękowania dla 

za udostępnienie miejsca
do sesji

Rozwiązanie urodzinowego konkursu
Z wielu przesłanych maili wylosowaliśmy zwycięzców. O wygranej i
sposobie odbioru nagrody poinformujemy drogą mailową. 
Lista zwycięzców: Patrycja Finster, Grzegorz Grenda, Paweł
Becker, Adrian Janowski, Ewa Nowak, Ewelina Skweres, Anna
Jaroszewska, Magdalena Milanowicz, Kasia Bilska, Adam
Bogdanowicz.

Sprostowanie:
Żaneta która wystąpiła na okładce pażdziernikowego

Prestiżu (nr 15) jest modelką SPP Models Wrocław, a
nie Fabryki Wizerunku. Za pomyłkę przepraszamy. 



 

R E K L A M A

5

+48 091 486 36 22
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Potrafiłabym pisać poważne 
książki bez happy endów. 

Tylko po co?
Niemal rodowita

szczecinianka,
reporterka

telewizyjna, polonistka.
Od 2003 roku autorka
bestsellerów: „Jestem
nudziarą”, „Romans
na receptę”, „Zapiski stanu
poważnego”, „Stateczna
i postrzelona”, „Artystka
wędrowna”, „Dom na klifie”,
„Powtórka z morderstwa”,
„Klub Mało Używanych
Dziewic”, „Dziewice, do boju!”. 
Specjalnie dla Prestiżu -
Monika Szwaja.
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Umawiamy się w szczecińskiej Tawernie
„Cutty Sark”. Nie jest to miejsce przypad-
kowe, bo pisarka kocha szanty i wszystko,
co ma związek z morzem. Dziś gra tu ir-
landzki (ze Śląska) zespół Stonehenge,
zbierają się przyjaciele, autorka co chwilę
przerywa rozmowę i biegnie kogoś uścis-
kać. O optymistycznej literaturze, pracy
„telewizorki” i rozsądnym używaniu alko-
holu specjalnie dla „Prestiżu” – Monika
Szwaja.

– Pani książki to taki prozac bez
skutków ubocznych. „Jest Pani lekiem
na smutki i codzienność”, „Gdy je
czytam, chce mi się żyć” – to cytaty z
forum.
– To bardzo dobrze. Ja właśnie staram

się pisać takie książki. Żeby były krzepiące.
Dużo w moich powieściach jest uśmiechu
i śmiechu, wiele pogody
i wielu dobrych, życzli-
wych ludzi. Podobno to
źle. W prawdziwej litera-
turze nie ma happy
endów. Aby zostać uzna-
nym pisarzem, nie po-
winno się śmiać. No cóż,
umiałabym tworzyć po-
wieści ponure, ze strasz-
nymi zakończeniami, ale
to nie leży w mojej natu-
rze. Można przecież
uważać życie za bezsen-
sowne, skoro obfituje
w tragedie, a i tak kończy
się śmiercią, ale wtedy
praktyczniej jest od razu
się powiesić. (śmiech)

– Literatura dla kobiet to Pani
specjalność.
– I to był świadomy wybór. Poważny

krytyk, na przykład Kazimiera Szczuka,
moich książek nawet palcem nie dotknie,
ale nie mam kompleksów. Wielu ludzi
czyta moje powieści (mężczyźni też). Two-
rzę literaturę obyczajową na przyzwoitym
poziomie. Proszę zauważyć, że moje
książki nie są wyłącznie rozrywką. Opisuję
różne, czasem bardzo poważne problemy,
jednak staram się pokazywać sposoby ich
rozwiązywania. Można przecież postrzegać
rzeczywistość od jasnej strony. 

– Powiedziała Pani kiedyś: „Bo
w każdej z nas siedzi trochę gwiazdy,
trochę królewny i trochę Kopciuszka.
Rzecz w tym, żeby jak najczęściej być tą,
kurczę, gwiazdą”. Takie są kobiety
Moniki Szwai?
– Moje bohaterki są bardzo różne i nie

ma kogoś takiego jak kobieta Moniki
Szwai. Ja bym tylko chciała, żeby kobiety
nie zapominały, że każda z nas ma w sobie
coś pięknego. 

– Jednak cechą charakterystyczną
bohaterek jest to, że biorą życie
w swoje ręce. A mężczyźni są tylko
dodatkiem do tych energicznych
i niezależnych kobiet. 
– Nie traktuję mężczyzn jak dodatku do

kobiet, tylko jak los na loterii – albo się
wygra mężczyznę życia, albo nie. Tak czy
inaczej, nie mam serca dla kobieciątek,
które wieszają się na mężczyźnie jak je-
miołka. W życiu zdarzają się różne sytua-
cje, bywa, że kończy się miłość, mężczyzna
odchodzi, a kobieta zostaje sama i musi
sobie poradzić. Kobiety muszą być silne,
żeby udźwignąć odpowiedzialność za ro-
dzinę, a jednocześnie powinny mieć nieco
dystansu do rzeczywistości. Chyba sama
się jeszcze tego dystansu tak do końca nie
nauczyłam. (śmiech)

– Porozmawiajmy o pracy w telewizji.
Największe wyzwanie zawodowe? 
– Największą radością były zawsze

transmisje z finałów Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Traktowaliśmy je bar-
dzo poważnie i utrudnialiśmy sobie życie
jak się tylko dało. (śmiech) Robiliśmy
ogromne imprezy na kilkanaście tysięcy

osób, zawsze nad morzem lub inną dużą
wodą. Nasze finały były niesłychanie skom-
plikowane, realizowane w nieprzewidywal-
nych warunkach. W Darłowie operatorzy
zamarzali w ulewnym deszczu i walczyli
o przeżycie, gdy wiatr zwiewał ich do
morza – z drugiej strony kiedyś sami rozeb-
raliśmy do podkoszulek naszych prezente-
rów – Joasię Osińską i Jarka Marendziaka –
na plaży, w styczniu, żeby pokazać, jaka to
u nas „gorąca atmosfera”. Po antenie dostali
koniaczku i jakoś przeżyli. 

– Był też autorski program dla
grubasów. 
– Bardzo nie lubię słowa grubas i nigdy

go nie używałam na antenie. Dlaczego w
programie dla niepełnosprawnych nikt nie
krzyczy dziarsko: „dzień dobry, kochane
kulasy, ślepaki, głuchole”! Natomiast:

„dzień dobry, kochane
grubasy” – jest okej! A
dlaczego?

– Dla mnie akurat słowo
grubas jest tak samo
nieszkodliwe jak
chudzielec…

– Pani nie wie, jaka
wtedy w Polsce panowała
dyskryminacja grubych,
jaka pogarda. Nawet
wśród tych niby życzli-
wych. Przecież już wia-
domo, że otyłość jest
chorobą. Sama jestem
całe życie gruba i wiem
doskonale, że gdyby od-

chudzenie się było tylko kwestią siły woli,
to by nie było nas tylu. Sama wielokrotnie
doświadczyłam niesłychanie upoka-
rzających sytuacji – chociażby w sklepie,
gdzie sprzedawczynie spoglądały na
mnie, uśmiechały się pogardliwie i mó-
wiły: „Na panią? Takiego rozmiaru nie
ma”. Wymyśliłam program dla grubych
kobiet – nie po to, żeby na nie znowu
krzyczeć, że mają się odchudzać, bo umrą
w mękach (one same o tym wiedzą i sta-
rają się pozbyć nadmiarów), tylko prze-
ciwnie – żeby dodać im otuchy, zanim
dojdą do wymarzonej figury. Program
w pełni popularności został zdjęty, ale
nigdy nie zapomnę, jak na pożegnalnym
spotkaniu z uczestniczkami jedna z nich,
młoda, ładna, puszysta kobietka powie-
działa nam: „Dzięki wam poczułam do-
piero, że jestem człowiekiem”. 

– Porozmawiajmy o książkach. Czy
któraś sprawiła Pani więcej trudności
niż pozostałe?
– Nie. Ja to traktuję zawodowo, planuję

książkę, siadam i piszę. Ciurkiem, żeby nie
stracić wątku.

– A w jaki sposób można ocenić, czy
książka, którą piszemy, jest dobra?
– Zawodowiec wie, kiedy zrobił coś

dobrze, a kiedy mu nie wyszło. Sama pani
wie, czy umie tańczyć, czy malować. Stu-
diowałam literaturę. Kiedy czytam jakąś
książkę, to wiem, czy jest dobra, czy nie.
A jak piszę, to staram się żeby była dobra.
Trzeba mieć talent, motywację i wy-
kształcenie, a reszta to drobiazg. (śmiech)

– Właśnie napisała Pani książkę
„Zatoka Trujących Jabłuszek”. To trzecia
część trylogii o Dziewicach („Klub Mało
Używanych Dziewic”, „Dziewice do
boju”)?
– Tak. Wysłałam Dziewice na Wyspy

Dziewicze (jedna z bohaterek, leciwa pani
Róża, poświęciła nawet na tę wycieczkę
swój fundusz pogrzebowy). Popłynęły
dwoma katamaranami, podobnie jak ja
i moje przyjaciółki w marcu tego roku. Na
niektórych karaibskich wyspach naprawdę
rosną trujące zielone jabłuszka, Hippo-
mane mancinella. Stąd nazwa zatoki na
Cooper Island – Manchioneel Bay i tytuł
książki przy okazji. Tam rozgrywa się część
akcji mojej powieści – dość dramatyczna. 

– Czy Dziewice na Karaibach piją rum?
– Owszem, Karaiby są przecież ojczyzną

rumu. Nie da się ukryć, że obie powieściowe
załogi, a zwłaszcza dwie starsze panie, Lila
i Róża, chętnie go używają, bawiąc się przy
tym świetnie i nie przekraczając granic przy-
zwoitości. Alkohol po to jest, żeby go pić –
w dawkach, które nie robią krzywdy nam ani
naszym bliźnim – tak uważam i daję temu
czasem wyraz w powieściach. Kiedyś czytel-

niczka na spotkaniu zarzuciła mi, że jedna z
bohaterek piła w czasie ciąży… I nie chciała
słuchać wyjaśnień, że był to kieliszek ko-
niaku, bo zemdlała i tak ją cucono. Może
niesłusznie, ale to przecież tylko fikcja lite-
racka. A poza tym jej pomogło.

– Pewnie nie lubi Pani porównań do
innych pisarek?
– No nie lubię… Jedynie do Joanny

Chmielewskiej lubię. 

– Faktycznie da się wyczuć czasem
ducha Chmielewskiej w Pani
powieściach.
– Wychowałam się na Chmielewskiej.

Mam wszystkie jej książki, połowę znam
na pamięć. Uwielbiam jej inteligentne po-
czucie humoru. Nieraz nad jej książkami
płakałam ze śmiechu.

– Przy Pani książkach też płaczą?
– Podobno płaczą w obie strony, ze

śmiechu i ze wzruszenia. Ja się z tego cie-
szę, bo to oznacza, iż tworzę byty na tyle
prawdopodobne, że wywołują emocje. A w
ogóle dobrze sobie czasem popłakać, od-
reagować stresy codzienności, odłożyć na
bok „kamienną twarz pokerzysty”.

– Czy jest jakieś pytanie, którego
jeszcze nie zadał Pani żaden
dziennikarz, a na które chciałaby Pani
odpowiedzieć?
– Nie ma. Nigdy nie wymyślam sobie

żadnych pytań. Ja w ogóle jestem skromna
i nieśmiała z natury, a nikt mi nie wierzy…
A słowo harcerza, taka właśnie jestem. 

ROZMAWIAŁA

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Nie mam serca dla
kobieciątek, które
wieszają się
na mężczyźnie
jak jemiołka
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Konspekt „Zatoki trujących jabłuszek” wrzuca do wody Marek Szurawski - szantymen, dziennikarz,
pisarz, autor wielu tekstów, szaman i przyjaciel. W sumie pierwsza osoba polskiego ruchu
szantowego. Za nami Stare Dzwony, które grały nam do uroczystości. A książkę wodujemy 

z rufy Daru Młodzieży. 
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Zapraszamy: od poniedziałku do niedzieli 10–23
Szczecin ul. Szarotki 16 vis-à-vis Teatru Polskiego



P
ianista, aranżer,
producent muzyczny.
Mimo młodego wieku

ma już na swoim koncie
wiele sukcesów. Grał
z zespołem Harlem, z jego
udziałem powstawały m.in.
płyty „Szczecin Główny”
i „Granie Herberta”,
wspomaga też muzycznie
szczecińskiego rapera Łonę.
Współpracował z zespołem
gospel Bassanda, a salsę grał
z samym Jose Torresem. 

Z Maćkiem spotykamy się przed samą pre-
mierą musicalu „Rent”. Czasu ma niewiele,
bo praca przy musicalu to 24 godziny z
przerwą na sen. Jest kierownikiem mu-
zycznym, ale w plecaku nosi kable po-
trzebne do nagłośnienia. Śmieje się, że jak
dobrze poszukać, młotek też by się pewnie
znalazł. 

– „Rent” to wielka sprawa – opowiada
Maciek. – Ale też ogromne wyzwanie i od-
powiedzialność. Byłem bardzo dumny, gdy
dyrektor Warcisław Kunc zaproponował mi
kierownictwo muzyczne. Gdy podjąłem
decyzję, nie zdawałem sobie do końca
sprawy, czego się podejmuję. To była praca
u podstaw, przygotowanie całego materiału
muzycznego, od zespołu instrumentalnego
po zespół wokalistów i solistów, nauczenie
ich tego materiału i pilnowanie wykonania.
Sam nie wiem, jak temu podołałem. 

Muzyczną pasję ma we krwi. Jego tata
jest z wykształcenia dyrygentem, był asys-
tentem Jana Szyrockiego. To właśnie on
wysłał małego Maćka do szkoły muzycz-
nej, a później pomógł nawiązać kontakty
w branży. 

– Nie było jednak tak, że robił coś za
mnie. Dostałem wędkę, a nie rybki –
śmieje się Maciek. – Oczywiście było mi
łatwiej, ale wszędzie musiałem udowodnić,
co jestem wart.

Oprócz pracy nad kultowym musicalem
jest współtwórcą wielu autorskich projektów,
m.in. Łona & The Pimps, płyt „Szczecin
Główny” czy też singla Beaty Andrzejewskiej
„Poleż ze mną”. 

– Wytworzyliśmy w Szczecinie coś
w rodzaju mody na konsolidowanie się
muzycznego środowiska. Zaczęło się to
dosyć dawno od projektu Łona & The
Pimps – opowiada. – Sam pomysł powstał
bardzo spontanicznie, w grupie przyjaciół.
Zanim jeszcze kupiliśmy pierwszą
skrzynkę wina, wszystko już było ustalone
i obgadane. Pomimo licznych obowiązków
gramy do dzisiaj. Projekt „Szczecin

Główny” to kolejna sprawa szczecińska i
już trzecia płyta z tej serii. 

Ważnym etapem w jego karierze była
współpraca z twórcą pierwszej w Polsce or-
kiestry salsowej Jose Torresem. 

– Salsę znałem od dawna dzięki mo-
jemu przyjacielowi Manolo, który w tej
chwili gra w Manamie jako perkusista.
Praktycznie wychowywaliśmy się razem, a
muzyka kubańska w jego rodzinie była
stale obecna. Siłą rzeczy zacząłem grać
rytmy latynoamerykańskie.

Jose Torres szukał akurat zastępcy pia-
nisty do swojej orkiestry, a dobry kolega
Maćka –Andrzej Janusz, który gra u Jose,
zaproponował jego kandydaturę. 

– Było to ogromne wyzwanie i ciężki
temat. W krótkim czasie musiałem się nau-
czyć bardzo trudnych technicznie utworów
– wspomina. – Jose prywatnie jest cudow-
nym człowiekiem, ale na próbach to praw-
dziwy wódz. Jak się myliłem, to szły iskry
z jego oczu. Jest to człowiek, który dokład-
nie wie czego chce i wymaga od ludzi na-
prawdę wiele. Po dwóch koncertach
powiedział mi, że jest bardzo zadowolony
i tak się zaczęła nasza współpraca. 

By uzupełnić muzyczne wykształcenie,
pojechał na rok do London Music School. 

– Nie był to do końca dobry pomysł,
gdyż szkoła była na kiepskim poziomie –
opowiada. – W ostatnich miesiącach zastę-
powałem wykładowcę. Pamiętam, że jak
przyjechałem do Londynu z zespołem
z Polski, to po prostu kapcie im spadły, nie
wierzyli, że Polacy potrafią tak dobrze grać.
Przywiozłem jednak stamtąd kilka cieka-
wych kontaktów muzycznych.

Po powrocie z Londynu wpadł na po-
mysł otwarcia studia nagrań w Babigosz-
czy. Udało się tam zrealizować wiele
projektów, w tym najważniejszy – płytę dla
upamiętnienia roku Zbigniewa Herberta
„Granie Herberta”, która zbiera dobre re-
cenzje między innymi w radiowej Trójce.

– Bałem się tego, bo Herbert to duże
wyzwanie. Koledzy napisali melodię, dali
mi do zaaranżowania i masteringu, teksty
były oryginalne. Wokal nagrał Krzysztof
Napiórkowski, który właśnie wydał swoją
solową płytę i współpracuje z Grzegorzem
Turnauem. 

Pech chciał, że podczas ulewy studio
zostało zalane. Na szczęście udało się ura-
tować cały sprzęt. 

– Pamiętam, jak jechałem sam ciężaró-
wką, by ewakuować pianino, bo nie było
żadnej firmy, która mogłaby je przetran-
sportować tego dnia. Na pewno będę szu-
kał kolejnego miejsca na studio.

Po gigantycznej pracy nad musicalem
przyszedł czas na odpoczynek. Dlatego
najbliższe plany ma już sprecyzowane. 

– W grudniu wyjeżdżam na wakacje.
Być może będą to Wyspy Kanaryjskie, bo
są blisko i ciepło zimą. Muszę naładować
baterie i porządnie wypocząć.

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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Maciej Cybulski: 

Muzykę mam

we krwi
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Hawaje to także wymarzone wakacje dla
Amerykanów. Dla nas odpoczynek na tych
wyspach jest mniej dostępny. Z Europy nie
ma żadnych bezpośrednich lotów. – Nie
zniechęciły nas te utrudnienia. Lot trwał
ponad osiem godzin, ale warto było prze-
męczyć się tyle czasu w samolocie – mówi
zadowolony Sebastian, który na wycieczce
był razem z narzeczoną Alicją. 

Hawaje to archipelag na Oceanie Spo-
kojnym, składający się z 136 wysp, wyse-
pek i atoli. – Widzieliśmy tylko dwie
wyspy, ale nie sposób było zobaczyć
wszystkiego w ciągu tygodnia. To zdecydo-
wanie za mało czasu na takie rajskie waka-
cje – dodaje Alicja. – Gdy tylko
wylądowaliśmy, otoczył nas cudowny za-
pach kwiatów, niesamowicie piękny i in-
tensywny – wspomina Sebastian
Roszkowski. – Powietrze jest zupełnie
inne, świeże i orzeźwiające. Zupełnie ina-
czej się tam oddycha, choć temperatura
cały czas utrzymywała się w granicach 30
stopni – mówi.

– Od razu zostaliśmy obdarowani łań-
cuchem z kwiatów i ledwo dostaliśmy się
do hotelu, poczęstowano nas kolorowymi
drinkami, przystrojonymi jak na filmach –
śmieje się Alicja. 

Wyspa Oahu, na której zamieszkali, naj-
bardziej jest znana z plaży Waikiki, mekki
surferów. To tutaj wymyślono ten sport.
Warunki do jego uprawiania są idealne –
kilkumetrowe fale, błękitna ciepła woda.

– Nie próbowałem swoich sił w tym
sporcie, bo tak naprawdę nie mieliśmy na
to czasu. Chcieliśmy zobaczyć jak najwię-
cej, bo pewnie szybko tam nie wrócimy –
mówi Sebastian. 

Alicja najmilej wspomina zatokę Ha-
nauma Bay, która powstała w kraterze wy-
gasłego wulkanu. – Tutaj Sebastian
poprosił mnie o rękę – cieszy się. –
Miejsce, które wybrał, jest idealne. Piękna
lazurowa woda, ciepły piasek. Piękniejszej
plaży nie widziałam do tej pory – mówi za-
chwycona. 

Oprócz romantycznych okolic odwie-
dzili na wyspie także te mniej rozryw-

kowe. Pearl Harbour to jeden z obo-
wiązkowych punktów na Hawajach,
miejsce pamięci i muzeum II wojny świa-
towej. – Obejrzeliśmy wrak pancernika
„Arizona” i oryginalny pomnik z tablicą
upamiętniającą poległych – mówi Sebas-
tian. – Dostrzegliśmy na niej nawet kilka
polskich nazwisk.

Będąc na Hawajach, nie warto ograni-
czać się tylko do jednej wyspy. Koniecznie

trzeba zobaczyć także aktywny wulkan
i wielki krater na Big Island. 

– Największym zaskoczeniem dla nas
było to, że na zboczach gór jest śnieg –
mówi Sebastian. – Nigdy wcześniej nie
zdawałem sobie sprawy z tego, że na Ha-
wajach mógłbym jeździć na nartach, Za-
wsze te wyspy kojarzyłem z kolorowymi
drinkami, mnóstwem kwiatów i upałem.

Na Big Island oprócz śniegu wielką at-

rakcją turystyczną jest wulkan Kilauea,
z którego nieustannie do oceanu spływa
potok lawy, zwiększając w ten sposób nie-
jako terytorium USA. Na szczycie wulkanu
znajduje się gigantyczna kaldera (obwód
ok. 20 kilometrów), w której jest kilka kra-
terów obecnie nieaktywnych, czasami
sączy się z nich cuchnący zapach siarki.
Oprócz tego niemałą sensacją są domy
otoczone przez lawę. – Czułem się jak na

PPrraawwiiee  
jjaakk  ww  rraajjuu

GGddyybbyy  ppoopprroossiićć  śśwwiięętteeggoo  MMiikkoołłaajjaa  oo  wwyycciieecczzkkęę  ddoo  rraajjuu  nnaa  zziieemmii,,
zz ccaałłąą  ppeewwnnoośścciiąą  zzaabbrraałłbbyy  nnaass  nnaa  HHaawwaajjee..  TTaakkii  pprreezzeenntt  zzrroobbiiłł  ssoobbiiee
ddzziieennnniikkaarrzz  PPoollsskkiieeggoo  RRaaddiiaa  ii  TTeelleewwiizzjjii  SSzzcczzeecciinn  SSeebbaassttiiaann
RRoosszzkkoowwsskkii..

Nie zobaczyłem największego krateru, który ma cztery
kilometry. Akurat w dniu kiedy tam pojechaliśmy 
padał deszcz.
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Księżycu. Wszędzie ponuro, w oddali
mruczał groźny wulkan, czuć było zapach
siarki, a w tym wszystkim mieszkali ludzie.
Nie opuścili swoich domów, mimo że całe
otoczenie zalała lawa – mówi zaskoczony
Sebastian. 

Niestety atrakcje nie zawsze są dostępne
dla turystów. Trzeba być bardzo ostrożnym,
bo wulkan jest ciągle czynny i cały czas wy-
dobywają się z niego opary dymu. Zanim
wyruszy się w jego pobliże, trzeba ubrać od-
powiednie rękawice i iść wytyczoną trasą.
Poza nią ziemia jest niestabilna i grozi to w
najlepszym wypadku skręceniem kostki.

– Najbardziej rozczarowany byłem tym,
że nie zobaczyłem największego krateru,
który ma średnicę około czterech kilomet-
rów – żali się Sebastian. – Nie potrafię go
sobie wyobrazić… No i już chyba go sobie
nie wyobrażę, bo nie widziałem go przez
deszcz. Akurat gdy dojechaliśmy na
miejsce, zrobiła się ogromna mgła i nic nie

było widać. Duże wrażenie na Big Island
wywarł na nas również tropikalny las
deszczowy. Przez kilka godzin czuliśmy się
jak w brazylijskiej dżungli.

– Byliśmy tam zdecydowanie za krótko
– mówi z żalem Alicja. – Wszystko było
piękne. Nasycone kolorami i zapachem ba-
jeczne kwiaty, pyszne soczyste owoce, eg-
zotyczne zwierzęta. Nie widzieliśmy nawet
połowy cudów obecnych na wyspach. No
i nie zdążyłam zrobić zadowalających za-
kupów – śmieje się. 

Ceny na Hawajach są bardzo przystępne
dla Polaków. – Trafiliśmy dodatkowo na
najniższy kurs dolara – cieszy się Sebastian.
– A jest co kupować. Połowy butików,
które tam są na każdym zakręcie, w Polsce
po prostu nie ma w ogóle.

Klimat na wyspach jest w miarę umiar-
kowany i znośny dla każdego, nie ma też nie-
bezpieczeństw tropikalnych, ale na każdej z
nich panuje inny nastrój. Jedne z wysp są

bardziej ucywilizowane, inne pozostawione
prawie nietknięte przez człowieka i przez to
bardziej romantyczne. – Nie wiem, czy tu
wrócę, bo na pewno chciałbym zobaczyć też
inne miejsca na świecie, ale jak na razie to

były najbardziej udane wakacje w moim
życiu – podsumowuje Sebastian.

DARIA PROCHENKA

Tutaj Sebastian poprosił Alicję o rękę. 
Miejsce, które wybrał jest idealne

Na Hawajach wulkany czały czas są czynne i ciągle
wydobywają się z nich opary dymów.

Jedna z najbardziej znanych w świecie plaż to
Waikiki Beach, mekka surferów.

FO
T. 

AR
CH

IW
UM

 SE
BA

ST
IA

NA



 

R E K L A M A

14



 

R E K L A M A

15

Firma Drobimex Sp. z o.o., należąca do niemieckiej grupy 
drobiarskiej PHW, zmieniła znak handlowy na Wiesenhof 
Polska by Drobimex.

Wszystkim Klientom dziękujemy za wieloletnie zaufanie 
i z radością informujemy o wprowadzeniu na wędliny 
drobiowe nowej marki handlowej: Delicate, w której znajdą 
Państwo nasze znane wyroby jak Pasztet Francuski, Szynka 
Delikatesowa czy Serdelki z kurcząt oraz wiele nowości.

Smacznego!

www.drobimex.pl
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To ich boją się To ich boją się
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ę politycy...ę politycy...
...i słusznie

Zawodowo dziennikarki z konkurencyjnych gazet,
prywatnie koleżanki ze studiów. Te dwie na pozór

delikatne kobiety są postrachem polityków w naszym
mieście. Ci mogą je lubić lub nie, ale muszą się z nimi

liczyć. Zgodnie mówią o nich: krytyczne, ale obiektywne.
W Prestiżu specjalna sesja i wywiad z Jolantą Koalewską i

Ynoną Husaim-Sobecką – najbardziej znanymi
dziennikarkami politycznymi w Szczecinie. 
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Jolanta Kowalewska – dziennikarka polityczna
szczecińskiego oddziału „Gazety Wyborczej”. W
„Gazecie” pracuje od 15 lat. Od dziesięciu śledzi
poczynania polityków i samorządowców.
Relacjonuje obrady rajców Rady Miasta Szczecina
a także radnych sejmiku. Przygląda się pracy
wojewody, marszałka województwa i prezydenta
Szczecina. Opisuje partyjne rozgrywki i grę
o władzę. Zanim zajęła się polityką, pisała

o gospodarce. Była szefową działu gospodarczego szczecińskiego
oddziału „Gazety” i redaktorem wydań. Absolwentka filologii polskiej
Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Jeden z polityków
któremu bardzo nie
spodobał się mój
tekst przesłał mi
kosz kwiatów...
sztucznych
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Aż nie chce się wierzyć, że dwie z
pozoru delikatne kobiety są
postrachem polityków w naszym
mieście. Piszecie o trudnych sprawach
i dziedzinie zdominowanej przez
mężczyzn.
YNONA HUSAIM-SOBECKA: Jak

spojrzymy na media ogólnopolskie, to w
nich przy tego typu tematach też dominują
kobiety: Justyna Pochanke, Anita Werner,
Monika Olejnik.

A gdy spotykacie sympatycznego
polityka, nie trudno zachować ten
zimny dystans?
Y.H.-S.: My tak naprawdę rzadko pi-

szemy o politykach. Raczej o tym, co robią.
A to zdecydowana różnica. 

JOLANTA KOWALEWSKA: Pisząc ar-
tykuł, nie dzielę polityków na „miłych” i
„niemiłych”. Opisuję decyzje, które podej-
mują, patrzę na fakty. Jeżeli ten sympa-
tyczny popełni błąd, coś przeskrobie, to
będzie to tematem publikacji. 

Po tylu latach przecież doskonale
znacie wszystkich polityków na pamięć.
Nikt nigdy nie chciał wykorzystać tej
znajomości?
J.K.: Nigdy nie miałam takiej sytuacji. 
Y.H.-S.: To graniczyłoby z manipulacją.

Myślę, że politycy boją się nawet powie-
dzieć nam komplement. Wolą chyba nie
próbować. 

J.K.: Spotykam się z komentarzami,
że jestem zasadnicza i wobec rozmówcy
zachowuję dystans. Dzisiejszy przykład:

rano byłam umówiona z jednym z poli-
tyków PO. Rozmawialiśmy po raz
pierwszy. Przywitał mnie kawą i
słowami: „słyszałem, że jest pani bardzo
ostra”. Nie wiem skąd takie opinie.
(śmiech) 

Jak jest między Wami? Stoicie po jednej
stronie barykady, a może zachowujecie
do siebie taki sam dystans jak z
politykami, bo pracujecie przecież w
konkurencyjnych gazetach. Jak dobrze
się znacie?

J.K.: Studiowałyśmy razem filologię
polską. Byłyśmy nawet w jednej grupie. Po
studiach okazało się, że większość naszej
grupy wybrała dziennikarstwo. 

Y.H.-S.: To prawda, ludzie z naszej
grupy są teraz publicystami, rzeczni-
kami prasowymi, pracują w Polskiej
Agencji Prasowej, w „Kurierze Szczeciń-
skim”, w Polskim Radiu, Jola w „Gazecie
Wyborczej”, ja – w „Głosie Szczeciń-
skim”. 

Umówiliście się tak na studiach czy nie
chcieliście za sobą tęsknić?
Y.H.-S.: Akurat gdy kończyłyśmy studia,

nastąpiła zmiana warty w mediach, ginęła
epoka PRL-u. 

J.K.: Nie rozmawialiśmy o naszych pla-
nach, ale ja zawsze chciałam być dzienni-
karzem prasowym, stąd wybór właśnie
takiego kierunku studiów. Do swoich ko-
leżanek i kolegów z grupy dołączyłam tro-
chę później. Po ukończeniu uczelni
zajęłam się wychowaniem dziecka. 

Y.H.-S.: Rozmawialiśmy tylko o tym, że
nie widzimy się w roli nauczyciela.
(śmiech) Chociaż ja spróbowałam. Miałam
dwumiesięczny epizod nauczycielki w
szkole średniej. Ale wiedziałam, że to nie
dla mnie. Nigdy w życiu tak ciężko nie pra-
cowałam jak wtedy, miałam dziewięć
różnych klas. Szybko przeszłam do nowej,
dopiero tworzonej gazety szczecińskiej. 

J.K.: Ja miałam propozycję pracy w
szkole podstawowej, ale jej nie przyjęłam.
Pierwsza praca po studiach to była firma
ubezpieczeniowa – francuska, właśnie
wchodziła na polski rynek. Postanowiłam
skorzystać z tego, że będę mogła czerpać
wiedzę z doświadczeń koncernów zagra-
nicznych. Specjalizowałam się w sprzedaży
ubezpieczeń grupowych na życie. Próbo-
wałam złamać monopol PZU, ale mi się nie
udało. (śmiech) Trwało to tylko trzy mie-
siące. Zwolniło się miejsce w „Gazecie Wy-
borczej” i szybko porzuciłam sprzedaż
polis. 

Trudno przyzwyczaić się do rytmu tej
pracy?
Y.H.-S.: Żyje się naprawdę szybko.
J.K.: Coraz szybciej. Jak zaczynałam

pracę, to niektóre decyzje zapadały przez
kilka dni. Teraz rano są inne ustalenia,
wieczorem jeszcze inne. Często jest tak, że
już wychodzę z redakcji, a tu dochodzą
nowe fakty, pojawiają się nowe komenta-
rze samorządowców czy polityków, któ-
rych nie można pominąć i tekst trzeba
zmieniać. 

Paweł Bartnik
Znam

obie panie
długo i
dosyć
dobrze i
uważam, że
obie są fa-
chowcami w
dziedzinie
polityki re-

gionalnej. Z Ynoną Husaim-So-
becką bywało krytycznie, ale
sprawiedliwie. Z Jolantą Kowa-
lewską bywało jeszcze bardziej
krytycznie, ale równie sprawied-
liwe. O Ince pamiętam taką
anegdotę. Była wtedy po-
czątkującą dziennikarką „Głosu
Szczecińskiego” i napisała kry-
tyczny artykuł o ówczesnym
rządzie. Rząd się oburzył, krzy-
czeli, że „Głos” to sami komuniści
i że artykuł musiała napisać
jakaś zatwardziała komunistka.
Było to zabawne, zważywszy na
fakt, że młodziutka Inka z komu-
nizmem nie mogła mieć nic
wspólnego.

Joachim 
Brudziński 

Wielokrotnie
dostałem
piórem po
głowie od
obu pań. Nie-
raz się na to
obruszałem.
Jednak
patrząc z per-
spektywy,

obruszam się mniej. Myślę, że w
jakiś sposób kształtowały mnie
jako polityka. Cieszę się, że
patrzą na ręce władzom samo-
rządowym i dobrze, że jest ta
czwarta władza. Niesamowicie
je cenię za umiejętność patrze-
nia i obiektywnej oceny sytuacji.
Widzę, ile jest patologii w samo-
rządach i gdyby zabrakło kon-
troli – byłoby niedobrze.
Uważam, że swoją powinność
wykonują profesjonalnie i na-
leżycie. 

Dariusz 
Wieczorek

Obie panie
towarzyszą
mi od po-
czątku mojej
kariery poli-
tycznej.
Wspomnie-
nia są różne,
chociaż

przeważają te pozytywne. Cenię
je za dociekliwość, za to, że za-
wsze mają własne zdanie, i że
jak nikt inny potrafią doprowa-
dzić polityków do szewskiej
pasji!

Jolanta Kowalewska na wakacyjnym wypadzie z córką
Weroniką. W Tossie na Costa Brava
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Polityka Jest
fascynująca. Wciąga
Jak narkotyk.
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Y.H.-S.: Trzeba być cały dzień na
bieżąco i mieć nad wszystkim kontrolę. Nie
jest to proste. 

Adrenalina musi być podniesiona do
granic możliwości? 
J.K.: Czasami ciśnienie jest wysokie. Dla

mnie najważniejsze jest, by do momentu
zamknięcia numeru gazety zebrać jak naj-
więcej szczegółów, ustalić jak najwięcej
faktów, czasami znaleźć to drugie dno.
Trochę nerwów jeszcze do niedawna kosz-
towały mnie relacje z sesji. Zbliżał się czas
zamykania wydania gazety, redakcja cze-
kała tylko na mój tekst. Zarezerwowana
pierwsza strona, a tu radni ogłaszają prze-
rwę za przerwą, uchwał nie podejmują,
kluczowe rozstrzygnięcia nie zapadają.
Ostatnie newsy „wrzucałam” w ostatniej
chwili. Teraz w polityce szczecińskiej tro-
szeczkę się uspokoiło. Radni już krócej ob-
radują. Przed dwudziestą można wyjść. 

Y.H.-S.: Oj, a nie pamiętasz, jak uchwały
dotyczące szpitala miejskiego były podej-
mowane o drugiej w nocy?! 

W takim razie ile godzin ma Wasz dzień
pracy?
J.K.: Wolę nie liczyć. (śmiech)
Y.H.-S.: Nigdy to nie jest osiem godzin.

Dlatego tak trudno się z nami umówić,
trudno przewidzieć, kiedy skończymy
pracę. 

Dlaczego polityka? Dziedzina męska i
brutalna… 
J.K.: Nigdy nie chciałam być dziennika-

rzem politycznym, ale mój poprzednik już
miał dosyć i zwolnił się z redakcji. Od re-
daktora naczelnego otrzymałam propozy-
cję, by zająć jego miejsce. Okazało się, że
polityka bardzo szybko mnie wciągnęła. 

Y.H.-S.: Polityka jest fascynująca.
Wciąga jak narkotyk. Żaden dziennikarz
polityczny nie będzie chciał pisać już o
czymś innym. Wszystko inne będzie mu
się wydawało mdłe. 

Czy są w Szczecinie politycy z klasą?
Y.H.-S.:Jest ich naprawdę niewielu. Nie

lubię jak polityk przed ósmą rano dzwoni
do mnie z pretensjami, jak mogłam o nim
tak napisać? Potrafi swoje żale wylewać w
słuchawkę przez 40 minut! Drugie moje
ulubione pytanie: „czy kiedyś o mnie pani
coś dobrego napisze?”. Większość polity-
ków niestety nie ma dystansu do tego co
robi i co się o nich pisze. 

Głośno było niedawno o aferze Moniki
Olejnik z prezydentem Lechem
Kaczyńskim. Czy miałyście kiedyś
podobne problemy? Ktoś Was
zastraszał? 
J.K.: Nikt do mnie nie wykrzykiwał, że

mnie wykończy. Większość dzielnie za-
gryza zęby i nic nie mówi. Zdarza się, że
otrzymam SMS-a. Zwykle jest on treści
typu: „jestem rozczarowany, nie spodzie-
wałem się”. Tylko poseł PO Sławomir Nit-
ras oświadczył, że pozwie mnie do sądu, bo
zacytowałam wypowiedzi polityków, któ-
rzy go obrażają. Chodzi o mój artykuł, w
którym opisałam przebieg przypadkiem
nagranej słynnej już rozmowy między pre-
zydentem Świnoujścia a przewodniczącym
tamtejszej rady. Panowie w niepochlebny
sposób wypowiadali się o Nitrasie. Użyli
wulgaryzmów, ale wymieniali się też infor-
macjami, że konkurs na prezesa Zarządu
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
był ustawiony. Poseł próbował wstrzymać
wydrukowanie zapisu tej rozmowy. 

Y.H.-S.: Jeden z polityków zadzwonił do
mnie kiedyś z groźbami. W ostatnim mo-
mencie włączyłam dyktafon w telefonie
komórkowym. Były to teksty w stylu:
„różne przypadki chodzą po ludziach, pro-
szę uważać, przecież pani ma dziecko”. Mój
ówczesny redaktor naczelny przekonywał
mnie, że powinnam oddać sprawę do pro-
kuratury. Zdecydowałam się jednak na
rozmowę z prezydentem. Przedstawiliśmy
mu fakty i groźby się skończyły.

Czy te wszystkie groźby są na tyle
prawdziwe, żeby w nie wierzyć?
J.K.: Może sobie nie przypominam, ale

gróźb nie miałam. Najbardziej nerwowa
reakcja na mój artykuł to wspomniana

YNONA HUSAIM-SOBECKA Absolwentka filologii
polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas
studiów współpracowała z tygodnikiem „Morze i
Ziemia”, gdzie zajmowała się tematyką kulturalną.
Pracę dziennikarza rozpoczęła w „Dzienniku
Szczecińskim”, obecnie jest sekretarzem redakcji „Głosu
Szczecińskiego”. Jest laureatem Złotej Kaczki 2005,
nagrody dla Dziennikarza Roku przyznawanej przez
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
w Szczecinie. Mama Bożydara, maturzysty z V LO.   



wcześniej próba wstrzymania publikacji
przez posła Nitrasa. 

Y.H.-S.: Mirosław Czesny, były już wice-
prezydent, kiedyś powiedział, że jestem
gorsza niż ty. Mniej więcej raz w tygodniu
miał już przygotowany pozew do sądu
przeciw mnie. 

J.K.: (śmiech)
Y.H.-S.: Był to drugi polityk, który mi to

powiedział. Pierwszym był Marian Jur-
czyk, który nas permanentnie mylił. Ja
wtedy miałam dłuższe włosy, ale też byłam
blondynką.

J.K.: Było tak, że ja pisałam teksty, a ona
za nie obrywała. (śmiech) 

Y.H.-S.: (śmiech) 
J.K.: Inka zadawała pytania, a ja otrzy-

mywałam odpowiedzi. 
Y.H.-S.: Naprawdę było to coś niesamo-

witego. Ale pamiętam też, jak kiedyś Ma-
rian Jurczyk obronił mnie własną piersią
przed swoją żoną, która się na mnie za-
machnęła ścierką. (śmiech) Zaprosił mnie
do swojego domu zaraz po wyborach pre-
zydenckich na pierwszy wywiad. Jego
żona, jak zobaczyła w drzwiach blondynkę,
była przekonana, że to jest Jola.

J.K.: Mi się zdarzyło jeszcze, że jeden z
polityków, któremu bardzo nie spodobał
się mój tekst, przesłał mi kosz kwiatów...
sztucznych. Do tej pory stoją w redakcji.
(śmiech) 

Które rzeczy fajnie się wspomina? 
Y.H.-S.: Czasem zdarzają się śmieszne

historie, a czasem niebezpieczne. Kiedyś
walczyłam o życie w samochodzie. Podczas
którejś kampanii wyborczej przyjechał do
Szczecina Donald Tusk. Okazało się, że
mogę z nim przeprowadzić wywiad jedy-
nie w samochodzie w drodze z Polic do
Szczecina. Zostałam wtedy wepchnięta do
auta, w którym siedział zdziwiony aktualny
premier. Samochód prowadził jeden ze
znanych parlamentarzystów… 

Kto to był?
Y.H.-S.: (śmiech) Nie powiem... Znany

jest jednak z tego, że przepisy drogowe nie
stanowią dla niego ograniczeń. 

J.K.: (śmiech) Ja już wiem kto to!!
Y.H.-S.: (śmiech) Łamał wszelkie

możliwe zakazy, my w tym czasie rozma-
wialiśmy. Policja, która próbowała nas pi-
lotować, robiła wszystko, by nas jakoś
chronić. A on cały czas wyprzedzał. Nawet
nie na trzeciego, tylko na czwartego!
Cudem dotarliśmy cali i zdrowi. Dopiero
przesłuchując taśmę z nagraniem roz-
mowy, zwróciłam uwagę, że raz po raz z
Donaldem Tuskiem wyjątkowo zgodnie
krzyczeliśmy: „uważaj!!!!!”.

Nie myślałyście o tym, że zaistnieć też
w radiu lub w telewizji? 
Y.H.-S.: Współpracuję z radiem, a teraz

dostałam propozycję prowadzenia rozmów
z politykami w telewizji.

J.K.: Jestem zbyt dużą indywidualistką.
Telewizja to jednak praca zespołowa. Pa-
miętam jak z dziennikarką TV Szczecin
Magdą Jagiełło-Kmieciak robiłyśmy wspól-
nie materiał, który dotyczył gróźb wyzbycia
się przez aeroklub kawałka lotniska. Roz-
mówcy poumawiani czekali na płycie lot-
niska, mieli mało czasu. Odliczali minuty, a
my czekałyśmy na wóz , operatora i kamerę
– ekipa nie zdążyła na czas wrócić z innych
zdjęć. Materiał wisiał na włosku. Na szczęś-
cie zdążyłyśmy z kamerą. W gazecie jestem
bardziej niezależna i to mi odpowiada.

Rodzina wytrzymuje Wasz system i tryb
pracy?
J.K.: Nie wiem, czy ja byłabym w stanie

znieść dziennikarza w rodzinie. Ale moi
bliscy się przyzwyczaili. Teraz córka ma już
17 lat i świetnie sobie radzi, mąż również.
Chociaż były momenty, że przeżywali to,
co się dzieje w pracy. Moja córka była prze-
rażona, gdy dowiedziała się, że mam
sprawę sądową z panem ze światka prze-
stępczego. Nie spodobało mu się, że na-
zwałam go gangsterem. 

Y.H.-S.: Nikt nie ma pewności kiedy
wrócę do domu. Rodzina przyjmuje to nad
wyraz spokojnie. 

J.K.: Gdy jest kampania wyborcza, to

nawet na chorowanie nie możemy sobie po-
zwolić. Podczas jednej z ostatnich kampanii
pracowałam tak intensywnie, że pojawiły się
u mnie problemy zdrowotne. Trafiłam do
szpitala. Leżałam pod kroplówką. Jedna
ręka była zajęta, bo miałam wpięty wenflon,
a drugą odbierałam ciągle dzwoniący tele-
fon. Non stop wydzwaniali członkowie szta-
bów wyborczych, dzwonili też spanikowani
redakcyjni koledzy, którzy nagle musieli
pisać o polityce. Dyktowałam teksty przez
telefon. 

Jak radziłyście sobie, gdy dzieci były
małe?
J.K.: Nie wiem, jak mi się to udawało...

Wiem natomiast, że moja córka zawsze
ostatnia przychodziła do przedszkola –

dziennikarze prasowi nie muszą być
wcześnie w pracy, kolegia zaczynamy o
dziewiątej, dziesiątej. Niestety, jak ja ją od-
bierałam, nie mąż, to wychodziła też ostat-
nia. Wpadałam na ostatnią chwilę.

Y.H.-S.: Właśnie z tego powodu mój syn
zawsze się spóźniał na śniadania w przed-
szkolu. 

Jak odreagowujecie stres?
J.K.: U mnie jest to jazda konna. Zawsze

w weekendy jeżdżę do zaprzyjaźnionego
gospodarstwa w Brzózkach – 35 km za
Szczecinem. I nie zamierzam z tego hobby
rezygnować. Gdy w niedzielę wypada re-
dakcyjny dyżur, to wstaję o szóstej rano, by
jeszcze przed pracą zaliczyć przejażdżkę po
Puszczy Wkrzańskiej.

Y.H.-S.: Mnie pomagają spotykania ze zna-
jomymi spoza branży. Rozmawiamy na wszyst-
kie inne tematy, tylko nie o polityce. Poza tym
tańczę flamenco, daje ono dużo dobrej energii.
W zeszłym sezonie był to taniec nowoczesny.

A jak często chodzicie na szpilkach?
Y.H.-S. : Notor ycznie! Uwielbiam

szpilki! W ogóle buty to jest tak naprawdę
moja jedyna słabość.

J.K.: Czasami założę, ale przy mojej
pracy to niepraktyczne. Kiedyś miałam w
planach napisanie tylko relacji z konferen-
cji prasowej, a w ciągu dnia okazało się, że
powinnam pojawić się także na placu bu-
dowy – szpilki ugrzęzły w błocie.

Dziękuję za rozmowę.
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Kiedyś Marian
Jurczyk obronił mnie
własną piersią przed
swoją żoną, która się
na mnie zamachnęła
ścierką
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PRZYGOTOWANIE SESJI: 
DARIA PROCHENKA

PODZIĘKOWANIA

ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA DO SESJI. 

PODZIĘKOWANIA DLA

UL. WOJSKA POLSKIEGO 39

UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 3
ZA WYPOŻYCZENIE UBRAŃ DO SESJI.
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wnętrza i 

w modnym domu

Biuro Obrotu Nieruchomościami

ul. Opłotki 2/1
70-556 Szczecin

tel./fax: (0-91) 812 71 72
tel: (0-91) 812 71 73

e-mail: biuro@twojdom.info
www.twojdom.info
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Moda obowiązuje we wszystkich sferach życia,
także w domach i mieszkaniach. W tym przypadku

jednak równie ważna jest zasada uniwersalności.
Bo ubranie można zmienić z dnia na dzień,

a wnętrza domu raczej nie.

REKLAMA



Krajobraz Szczecina wciąż się zmienia.
Budują się nowe domy, powstają całe
osiedla o oryginalnej architekturze, w któ-
rych można spotkać równie interesujące
aranżacje wnętrz. Pięknych i modnych
mieszkań w naszym mieście jest coraz wię-
cej. 

Poprosiliśmy szczecińskich architektów:
Agnieszkę Drońską, Zuzannę Szpejnowską
i Macieja Gardiasza, by zaprezentowali
swoje najnowsze projekty i opowiedzieli o
trendach obowiązujących w architekturze
wnętrz. 

– Wnętrze musi być ponadczasowe –
mówią zgodnie nasi eksperci. – Nie może
wyjść z mody nawet po kilku latach, dla-
tego stosujemy rozwiązania uniwersalne,
dopasowane do oczekiwań zamawiającego.
Bardzo istotne w projekcie są kolory i
światło, a meble są dopiero uzupełnieniem
aranżacji.

Oczywiście nie musimy niewolniczo
poddawać się modzie, ale warto szukać
inspiracji. Oto trzy najmodniejsze kie-
runki.

Glamour to styl luksusowych klubów i
dyskotek. Styl ten określa komfort i blask,
rozbudowaną strefę relaksu, miękkie dy-
wany oraz lśniące powierzchnie mebli,
ażurowe kurtyny, zmysłową i miłą w do-
tyku tapicerkę na wygodnych sofach.

– Minimalizm jest lubiany przez archi-
tektów młodego pokolenia – uważa Maciej
Gardiasz. – Wnętrza, jasne, lekkie i
otwarte. Niewiele mebli, dużo gładkich po-
wierzchni. Dominacja bieli i minimum de-
koracji. Detale nie mogą konkurować z
architekturą wnętrza, dlatego są starannie
dobrane.

– Proste wnętrze ozdobione jednym de-
signerskim elementem, takim jak np. zegar,
obraz czy choćby wyciskacz do soków, na-
bierze modnego, oryginalnego wyglądu –
uważa Agnieszka Drońska.

Coraz większą popularność zdobywa
też ekodesign, styl inspirowany przyrodą.

– Wnętrza w kolorach ziemi, a detale
wykonane z naturalnych materiałów. Cha-
rakterystycznym elementem wnętrz i de-
tali są motywy roślinne: kwiaty, gałęzie
drzew. Pojawiają się w postaci ornamentów
na ścianach oraz meblach – mówi Zuzanna
Szpejnowska.

W kolorystyce króluje biel oraz proste
nowoczesne kształty. Takie wnętrza są prze-
jrzyste, delikatne i świeże. Biel powiększa
optycznie, daje poczucie przestronności,
dlatego świetnie sprawdza się zarówno w
małych, jak i w dużych wnętrzach. 

Białe meble z frontami na wysoki
połysk są idealne do małych powierzchni .
W zależności od wybranego stylu dobie-
ramy do nich odpowiednią podłogę –
może ona być jasna, ciemna, błyszcząca lub
drewniana.

Ostatnio bardzo popularne jest też
połączenie czerni i bieli. Powracający do
łask styl top-art daje możliwość wykorzys-
tania go we wszelkiego rodzaju wzorach
geometrycznych. 

Niezależnie od tego, jaki styl wybie-
rzemy, piękny i modny dom dla każdego z

nas oznacza coś innego. Jedni kochają ul-
tranowoczesne minimalistyczne wnętrza,
inni wybiorą klasykę, jeszcze inni ciepłe,
kolorowe wnętrze pełne pamiątek i prze-
różnych bibelotów. Niezależnie od gustu
przestrzeń w której żyjemy powinna być
funkcjonalna i przytulna. Musi też kores-
pondować z naszym temperamentem i
upodobaniami, by po dniu wypełnionym
różnymi obowiązkami przyjemnie było
wracać do domu. 

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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Anna Lach- Lewandowska
70-444 Szczecin,  Ul. Mazurska 26

Tel. 091- 488-04-03, www.temistyl.pl, temi@temistyl.pl 

TANOWO
Działka budowlana
1700 m2 przy lesie, cicha
spokojna okolica. W pobliżu
przystanek autobusowy.

SPRZEDAŻSPRZEDAŻ

Cena:  360 000

TANOWO
Kompleks 20 działek 
budowlanych o pow. 
900, 1000, 1200 m2.                   

SPRZEDAŻSPRZEDAŻ

Cena:  200/m2

GDAŃSKA
Kompleks 5 działek 
komercyjnych 
o łącznej pow. 24,636m2

SPRZEDAŻSPRZEDAŻ

Cena:  9 850 000

DUŃSKA
Bardzo atrakcyjne 
2 pokojowe mieszkanie. 
64m2.Wysoki standard. 
Rok bud. 2006.

SPRZEDAŻSPRZEDAŻ

Cena:  384 000 

WYSZYŃSKIEGO
2 pokojowe mieszkanie 
37 m2. Po remoncie. 
Okna PCV.

SPRZEDAŻSPRZEDAŻ

Cena:  225 000 

ŚRÓDMIEŚCIE
Lokal użytkowy o pow. 
73 m2. Parter, po remoncie, 
miejsce postojowe 
w garażu.

WYNAJEMWYNAJEM

Cena:  3000

D O  N E G O C J A C J I

D O  N E G O C J A C J I D O  N E G O C J A C J I

REKLAMA
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Dom Grzegorza 
Smolnego 

Las, jezioro oraz kolory otaczają
samotny dom, który pokazał mi
Grzegorz. Budynek był porzucony,

skromny, zaniedbany, lecz w każdym
detalu niepowtarzalny. Piękne otoczenie
domu prowokowało do pokazywania
każdej jego strony. Stąd całościowe
otwarcie przestrzeni wewnątrz poprzez duże
szklane drzwi na obszerny taras zewnętrzny.
Rozbiórce uległ strop oraz wszystkie ściany
wewnętrzne, tak by otrzymać jedną dużą
przestrzeń. W części centralnej wnętrza
zaprojektowano „rdzeń techniczny”, który w
sposób naturalny wydzielił poszczególne
funkcje budynku. Istotnym elementem są
schody w konstrukcji stalowej
wprowadzające na poziom antresoli z
sypialnią oraz pokojami gościnnymi.
Dopełnienie całości stanowią oświetlenie oraz
elementy wyposażenia: lampa stojąca projektu
Mariano Fortuny & Madrazo z 1907 roku oraz
współczesny szezlong szczecińskiego
projektanta Macieja Karpiaka.

Dom Małgorzaty 
i Michała na Warszewie

Dom został zaprojektowany dla młodych osób,
które od razu wiedziały czego chcą. W efekcie
powstał budynek o prostej formie, wykończony

detalem z naturalnych materiałów (elementy drewna i
cegła). Wnętrze jest pochodną projektu domu. Lekkie,
jasne i otwarte – to jego podstawowe przymioty.
Podobnie jak na elewacji dominują materiały
naturalne: drewniana przemysłowa podłoga, biała
cegła. Kuchnia jest elementem pokoju dziennego,
dyskretnie ukryta za ekranem murowanej ściany z
kominem. Wnętrza zaprojektowano tak, by w
sposób swobodny „ubierać” go w meble.
Sypialnia, pokój dzieci oraz obszerna antresola
stanowiąca przestrzeń do pracy to pozostałe
funkcje domu.

Wdomu zaprojektowanym przez
Maćka Gardiasza podoba nam się
przestrzeń, proporcje pomieszczeń i

światło wędrujące po wnętrzu. Lubimy go i
mamy nadzieję mieszkać w nim szczęśliwie.
Maćkowi udało się uwzględnić nasze
potrzeby, tęsknoty, estetyczne fascynacje
modernistyczną architekturą
przedwojennego Szczecina, jak również
możliwości finansowe. Mile
wspominamy współpracę z Maćkiem
podczas powstawania projektu. Od
pierwszego spotkania ujęła nas jego
otwartość na sugestie i skromność -
mówią Małgorzata i Michał,
właściciele domu na Warszewie.
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Dom Krzysztofa i Marzeny 
w Stargardzie Szczecińskim

Projekt tego wnętrza jest bardzo uniwersalny, doskonale
sprawdzi się zarówno w małym mieszkaniu, jak i na dużej
powierzchni. Kolory to beże i kremy oraz egzotyczny kolor

wenge. Element przytulności wprowadza kominek dający ciepło i
piękny pomarańczowy blask. Proste kremowe meble świetnie

kontrastują z ciemnymi dodatkami. Uzupełnieniem
kolorystycznym są fototapety oraz obrazy w

kolorach brudnego różu.

Chcieliśmy mieć dom w lekkim, nowoczesnym, przejrzystym
stylu. Zależało nam na zachowaniu przestrzeni i szukałem
architekta, który umiałby tę przestrzeń zachować. Będąc u

znajomych, zachwyciliśmy się aranżacją ich domu. Okazało się, że
został zaprojektowany przez panią Agnieszkę Drońską. Tak trafiliśmy
do niej. Stworzona została realna, funkcjonalna wizja, dopieszczona w
każdym drobiazgu i elemencie - mówią Krzysztof i Marzena,
właściciele domu w Stargardzie Szczecińskim

Dom na Bezrzeczu

Ten bardzo nowoczesny projekt inspirowany był naturą.
Dominantą kolorystyczną jest biel – zarówno w kolorach ścian,
jak i mebli. Projekt jest świeży i lekki. Na podłogach jasne

drewno, do tego elementy aluminium, szkło i włoskie kryształowe
żyrandole. Zastosowałam również fototapety, bardzo modne w tym
sezonie. Duże białe kafle doskonale wyglądają w łazienkach. 

Architekt Agnieszka Drońska
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Dom Karoliny Wojtasik

Projekt robiłam wspólnie z architekt Dagmarą Augustyniak,
inspirowałam się kolorami ziemi, dominują beże, szarości i brązy.
Jest on nowoczesny, ale w ciepłej formie. Materiały to kamień,

drewno, skórzane kanapy. Ściany ozdobiłam modnymi malowidłami z
motywami kwiatowymi (Karolina kocha kwiaty). W kuchni zastosowałam
podświetloną mozaikę mieniącą się kolorami srebra i złota, która świetnie
skomponowała się z nowoczesnym okapem i aluminiowymi dodatkami.
Jak się okazało, szarość odpowiednio skomponowana z innymi kolorami
wcale nie musi być smutna, a miękkie tkaniny w stalowo-beżowym
kolorze nadały wnętrzu przytulności i ciepła. 

Miałam wstępne założenia co do tego jak chcę
żeby wyglądał mój dom. Na początku
chodziłyśmy razem po sklepach,

wybierałyśmy kolory, meble i dodatki. Zuzanna
badała mój gust i sugerowała najlepsze
rozwiązania. Zaufałam jej i jestem
bardzo zadowolona z efektów.
Dom jest do podziwiania i
mieszkania - mówi Karolina
Wojtasik, właścicielka
firmy Dwa Serca.

Mieszkanie na Warszewie

Jest to bardzo odważna aranżacja, gdyż styl klasyczny
wzbogacony jest o elementy nowoczesne. Inwestorka ma bardzo
wyszukany klasyczny gust i zależało jej, by antyczne meble miały

odpowiednią oprawę. Kuchnia to białe klasyczne meble malowane
na wysoki połysk i bardzo nowoczesny żyrandol, do tego designerska

lodówka firmy Smeg. W salonie piękny kominek z białych kafli

(nawiązujący do starych pieców kaflowych) idealnie komponuje się

zarówno z nowoczesnym wypoczynkiem, jak i klasycznym stołem i

krzesłami. Łazienka zrobiona jest w starym angielskim stylu,

sztukaterie na ścianach i bardzo oryginalna wysoko umieszczona

misa ustępowa z podajnikiem. 

Arc
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www.euro-nieruchomosci.com.pl

Nie jesteśmy najwięksi,
dlatego staramy

się bardziej

(091) 820 20 20

Centrum, 
2 pok. 44 m2 
nowa cegła

252 000,-

Centrum, 
nowy apartamentowiec, 
2 pok 48 m2, 
garaż 

349 000,-

Centrum, 
parter 90 m2 
lokal biurowy 
do wynajęcia. 

3200,-

Centrum 
2 pok. 38 m2 rozkładowe, 
kuchnia z oknem, 
niskie piętro 
zielona okolica 

190 000,-

Okolice Kobylanki, 
działka atrakcyjnie 
położona przy lesie, 
uzbrojona, warunki 
zabudowy. 

154 000,-

Osowo, przepięknie 
położone osiedle. 
3-4 pokoje z ogródkiem, 
wysoki standard
wykończenia  

Warszewo, działka 
uzbrojona 926 m2, 
aktualny 
plan zagospodarowania 
przestrzennego

Euro Nieruchomości, 
70-253 Szczecin, 

ul. Bolesława Krzywoustego 62/6
tel.: (091) 820 20 20

R E K L A M A
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Mistral TFT 910 to
wynalazek dla osób,
które nie mogą żyć

bez telewizora. 
Jak podkreślają jego twórcy z firmy

Mistral Polska, której siedziba mieści się w
Szczecinie, śmiało można nazwać go kie-
szonkowym LCD. Małe rozmiary (ekran
ma zaledwie 9 cali) i niewielka waga (1,5
kg) sprawiają, że można zabrać go w każde
miejsce i używać wszędzie tam, gdzie do-
ciera sygnał telewizyjny.

Urządzenie przystosowane jest do
używania go zarówno w pomieszczeniach,
jak i na zewnątrz, nawet w ekstremalnych
warunkach – takich jak np. łódź, gdyż
Mistral odporny jest na wstrząsy.

Małe LCD można zabrać także do sa-
mochodu, gdyż poprzez specjalny zestaw
przystosowane jest do odbierania progra-
mów w pojazdach.

Kiedy znudzi nam się oglądanie progra-
mów telewizyjnych, możemy wykorzystać
go jako monitor do oglądania zdjęć czy fil-
mów wykonanych aparatem cyfrowym.

Naładowany akumulator pozwala na
pracę urządzenia nawet przez trzy godziny.

W skład zestawu kosztującego niecałe
400 złotych wchodzą m.in.: telewizor LCD
z ekranem 9”, pilot, akumulator, bateria do
pilota, instrukcja obsługi, karta gwaran-
cyjna (12 miesięcy gwarancji!), zasilacz sie-
ciowy (110-240 V 50/60 Hz), przewody
minijack/chinch (RCA) AV, przewód do
instalacji samochodowej 12V oraz uchwyt
samochodowy. dawo

Za sprawą szczecińskich
wynalazców szykuje się
rewolucja w obsłudze

komputerów i innych
urządzeń. 

Slidepad, bo tak nazywa się to tajemnicze
urządzenie, ma ułatwić korzystanie z kom-
puterów. Może odesłać do lamusa zacinające
się myszy czy trudne w obsłudze touchpady.
Różni się od nich zarówno wyglądem, jak i
techniką oraz precyzją działania. 

To nic innego jak zastąpienie klasycznej
myszy w komputerze stacjonarnym, touch-
pada w laptopie czy joysticka w telefonie
komórkowym innym, prostszym w nawi-
gacji urządzeniem. Naukowcy opracowali
także slidepada na palmtop.

Idea urządzenia jest banalnie prosta.
Ułatwia poruszanie się kursorem na ekra-
nie monitora.

Slidepad może poruszać się w dowolnym
kierunku i z dowolną siłą. Co ważne,
urządzenie to znacznie ułatwi poruszanie się
po ekranie monitora przez osoby niewidome
i niedowidzące, a za sprawą specjalnego
oprogramowania poprowadzi wręcz za rękę.

Twórcami urządzenia są szczecińscy
inżynierowie, dziś skupieni wokół firmy
Denco Logic (firma ta zarządzać będzie pra-
wami do tego wynalazku). Na pomysł stwo-
rzenia urządzenia wpadli już 10 lat temu.
Wówczas za pierwowzór posłużyło denko
puszki od coli, a urządzenie miało posłużyć
do… walki z wirtualnymi wrogami, czyli do
sprawniejszej obsługi gier komputerowych. 

Teraz do pomysłu wrócili na nowo. Zain-
teresowanie tym urządzeniem podczas nie-
dawnych targów w Pradze wyraziło już wiele
firm, m.in. producenci laptopów i komórek.

Pierwsze licencje na to urządzenie wy-
nalazcy planują sprzedać jeszcze w tym
roku, a co się z tym wiąże – pierwsze kom-
putery i laptopy ze slidepadami pojawią się
w sprzedaży w 2010 roku. dawo

Kieszonkowy
TELEWIZOR

Zamiast 
myszki
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Nowy wygląd. Nowe funkcje. Nowe technologie.
Wszystko według standardów, które dotąd nawet
nie istniały” – tak opisuje najnowszego MacBooka

na swojej stronie firma Apple.

Specjalnie dla „Prestiżu“ ten supercienki, nowoczesny przenośny komputer za-
prezentował Piotr Matusiewicz ze sklepu Macsimum, szczecińskiego dealera Apple.

Komputer kryje w sobie wiele niespodzianek. W całości wykonano go z
jednego bloku aluminium. W wersjach lepiej wyposażonych ma dodatkowo
podświetlaną klawiaturę. Nowością jest zainstalowany nowy trackpad. – Nie
ma żadnych przycisków – wyjaśnia Piotr Matusiewicz. – Całość jest przy-
ciskiem. Wykrywa liczbę palców, które jej dotykają. Różnym ruchem
można włączać różne funkcje.

Wykorzystanie systemu LED przy podświetlaniu ekranu daje dużą jas-
ność i oświetla go równolegle.

W nowym MacBooku zastosowany został nowoczesny moduł grafiki
Nvidia – pięciokrotnie szybszy od poprzedniego modelu. Komputer
wyposażony jest we wszystkie możliwe złącza USB, cyfrowe wejścia i
wyjścia monitorowe i audio oraz daje możliwość zastosowania bez-
przewodowych funkcji WiFi i Bluetooth.       dawo
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     Cena (bez akcyzy i VAT)

od 33 500 €

JEEP® GRAND CHEROKEE 
•  Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 10,2 l/100km (1999/100/

EC), emisja CO2 – 270 g/km

CHRYSLER 300C  
•   Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 8,1 l/100 km 

(1999/100/EC), emisja CO2 – 215 g/km

     Cena (bez akcyzy i VAT)

od 37 940 €

     Cena (bez akcyzy i VAT)

od 21 632 €

DODGE JOURNEY  
•   Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 6,5 l/100 km 

(1999/100/EC), emisja CO2 – 171 g/km

*oferta ważna do 30 XI 2008 r.

WIELKIE OCHŁODZENIE, EURO = 3,50 PLN*

LEASING 105%; KREDYT 50/50**

**RRSP 3,47% rocznie

HOLDA sp. z o.o., Autoryzowany Dealer Chrysler, Jeep
®
 i Dodge

ul. Gdańska 7, 70-660 Szczecin, 

tel. +48 91 48 38 200, fax +48 91 48 38 215

www.holda.chrysler.pl
Chrysler Polska

Zalecamy produkty

REKLAMA
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Zabytkowe citroeny
traction avant mają
w Szczecinie długą

i barwną historię. Po wojnie
były dwa takie auta –
jednym jeździł pierwszy
powojenny prezydent
Szczecina – Piotr Zaremba,
drugiego miało SB. Citroena
BL11 upodobali sobie
także… gangsterzy. Dzięki
przełomowym rozwiązaniom
technicznym auto było
praktycznie niedoścignione.
Idealnie nadawało się
do umykania pościgowi. 

Takim samochodem woził prezydenta
Piotra Zarembę Jerzy Serdyński. 

– To było szybkie i niskie auto, o pięknej

sylwetce  - wspomina Serdyński. W Szcze-
cinie były wówczas tylko dwa takie samo-
chody. Jeden do dyspozycji prezydenta,
drugi dla urzędu bezpieczeństwa.

Dziś właścicielem zabytkowej „cyt-
rynki” jest Andrzej Kulpa, pasjonat citroe-
nów, administrator portalu dla miłośników
tej marki. Jak sam przyznaje, BL11wyprze-
dzał epokę, w której powstał. 

– Gdy nim jadę, to nie jestem zawali-
drogą, bo auto spokojnie rozwija 90 kilo-
metrów na godzinę z czterocylindrowym
silnikiem – wyjaśnia Kulpa. – Dodam jesz-
cze, że to pierwsze auto testowane w crush
testach, co można obejrzeć na archiwal-
nych filmach, gdy samochód był zrzucany
z wysokości. 

Citroën traction avant od momentu
premiery w 1934 roku wywołał zachwyt
innowacyjnością rozwiązań technicznych.
Absolutną nowością był przedni napęd,
hamulce hydrauliczne wszystkich kół oraz
samonastawny silnik (wyposażony w po-
duszki tłumiące drgania). Co ciekawe, pro-
jekt karoserii nie został narysowany, ale
wyrzeźbiony w glinie przez słynnego rzeź-
biarza Flaminio Bertoniego. 

Auto dzięki przedniemu napędowi i świet-

nemu rozkładowi masy (obniżenie środka
ciężkości przez posadowienie niżej foteli)
świetnie trzymało się drogi na zakrętach. W
mieście było niedoścignione i nawet duże oś-
miocylindrowce nie mogły go dogonić, gdyż
musiały na zakrętach mocno zwalniać. Dzięki
takim osiągnięciom citroën zyskał miano
„Gangstalimuzine”, potem doceniła go także
policja i służby państwowe. Do resorowania
kół użyto drążków skrętnych – to rozwiązanie
podsunął konstruktorom citroëna sam Fer-
dinand Porsche. Niska sylwetka wymusiła za-
stosowanie kolejnego ciekawego rozwiązania:
z przodu pod maską znajdowała się skrzynia
biegów z mechanizmem różnicowym, zaś sil-
nik i chłodnicę umieszczono za nią, tuż przed
przegrodą oddzielającą komorę silnikową od
kabiny. Auto miało hydrauliczne hamulce
przy wszystkich kołach i precyzyjny, zębat-
kowy mechanizm kierowniczy. Warto wy-
mienić też takie rozwiązania jak wiszące
pedały (powszechnie stosowane dopiero od
lat sześćdziesiątych) czy bezpieczna, łamana
kolumna kierownicy.

Traction avant produkowany był w la-
tach 1934-1957. Szczeciński model pozos-

tał praktycznie niezmieniony. Zachowała
się nawet oryginalna tapicerka.

– Auto z przebiegiem około 57 tysięcy
kilometrów przeszło gruntowną renowację
w Holandii. Kupiłem go od pasjonata,
który wymieniał części eksploatacyjne na
odpowiedniki citroëna lub zastępcze dora-
biane na wzór oryginału. Jedyną modyfi-
kacją jest dołożenie drugiego akumulatora
rozruchowego – opowiada Andrzej Kulpa.
– Sam jeżdżę tylko citroenami, a tego ku-
piłem, bo był moim marzeniem.  
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Gangsterska 
limuzyna 

Marka 
Citroën Traction Avant BL11

Moc 56 KM

Silnik 1911 ccm

Masa 1088 kg

Max prędkość 90 km/h

Rok produkcji 1954

CZYM JEŻDZĘ

W tym cyklu
motoryzacyjnym
Izabela Magiera
-Jarzembek
pokazuje ciekawe,
oryginalne
i nietypowe samochody. I te
najnowsze i te najstarsze. Te
luksusowe i zwykłe. Ogląda
wyposażenie, patrzy pod maskę
i do bagażnika, sprawdza
komfort wnętrza i prowadzenia.
Wszystko, oczywiście z udziałem
właścicieli.

Zapraszam do prezentacji swoich
samochodów: magiera@eprestiz.pl.
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Premiera najnowszego SUV-a odbyła
się 4 października w salonie Auto Bruno
w Szczecinie. 

– To najbezpieczniejsze volvo, jakie kie-
dykolwiek zostało zbudowane. Przy jego
budowie konstruktorzy wykorzystali całą

posiadaną wiedzę w zakresie bezpieczeń-
stwa, którą zdobyli przez ostatnie 80 lat –
opowiada Elżbieta Lądwik, szefowa działu
marketingu Auto Bruno. 

SUV z napędem na cztery koła jest nie
tylko bezpieczny, ale także przyciąga wzrok
nowoczesną, dynamiczną sylwetką. Kom-
fortowe wnętrze zostało odświeżone, nie
zabrakło również wysokiej klasy systemu
audio i to aż w trzech opcjach. 

Nowe volvo już wkrótce pojawi się w sa-
lonie, a wszyscy zainteresowani będą mogli
odbyć nim jazdę próbną. imj

REKLAMA

Nowe, bezpieczne

auto Volvo to marka, która ma
swoich wiernych
wielbicieli. Samochody

te od zawsze były
synonimem luksusu
i bezpieczeństwa. Najnowsze
volvo XC60 nie tylko spełnia
te kryteria, ale ma też wiele
innych zalet. 
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Prawdziwe cuda
motoryzacji powstają
w podszczecińskim

Tanowie. Leszek Budyłowski
odbudowuje zabytkowe
samochody. Auta są tak
doskonale restaurowane,
że kilka z nich zagrało już
w filmach – TVN-owskiej
produkcji „Wielkie ucieczki”
czy niemieckim filmie
o zamachu na Adolfa Hitlera.
Gdyby nie Budyłowski, część pojazdów

odeszłaby w zapomnienie. Teraz mają
szansę zaistnieć od nowa. Na długie lata. –
W życiu trzeba coś robić – komentuje pasję
żona Leszka Budyłowskiego.

Zanim pojazd ponownie wyjedzie o
własnych siłach z warsztatu, czeka go
trwająca nawet długie lata odbudowa. Od-
bywa się w oparciu o schematy, rysunki i
zdjęcia. 

Nie ma chyba osoby, która prze-
jeżdżając przez Tanowo w kierunku gra-
nicy w Dobieszczynie, nie spojrzała na
jedno z podwórzy, które po brzegi wy-
pełnione jest starymi samochodami.
Stojące pojazdy zachęcają, by nieco bliżej
przyjrzeć się historii odradzania się sta-
rych aut. Część samochodów jest już po
rekonstrukcji, inne czekają w kolejce
na swój czas.

Pan Leszek odbudową pojazdów zaj-
muje się od kilkunastu lat. – Pierwszy sa-
mochód zrekonstruowałem chyba w 1989
roku – stara się przypomnieć

sobie Leszek Budyłowski. – To było bmw
340.

Dzisiaj jest właścicielem sporej kolek-
cji aut. Część jeździ o własnych

siłach, część jest w trakcie
rekonstrukcji, inne cze-

kają na swoją kolej. W
sumie kolekcja liczy
25 pojazdów: 10 sa-

mochodów i 15 motocykli. Do tego do-
chodzą auta kolegów, które rekonstruuje.
Nic więc dziwnego, że przestronne po-
dwórze i garaż wypełnione są pojazdami
oraz ich częściami – zazwyczaj oryginal-
nymi. Każde auto ma swoją historię.
Część z nich pamięta nawet pierwszą
połowę XX wieku. 

Z PASJI 
do

motoryzacji
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Gwiazdy 
filmowe

Leszka Budyłowskiego fascynuje
wszystko, co związane z jest z motoryzacją
i militariami.

Część jego kolekcji stanowią właśnie
pojazdy militarne. „Prestiż“ odwiedził nie-
zwykły warsztat, gdzie pojazdy dostają
drugie życie.

Przestronne podwórze roi się od samo-
chodów, w większości jeszcze niekomplet-
nych. Pośród czekających na odbudowę
pojazdów są m.in. ople, ford w wersji kem-
pingowej, angielska taksówka czy cadillac
de ville. 

Dwa zrekonstruowane pojazdy od razu
przykuwają uwagę. Pierwszy z nich to ford
GPW nazywany willysem (naprawdę jest
to pojazd produkowany przez Forda
według projektu Willysa). Zamówiony
przez amerykańskie wojsko jako samo-
chód rozpoznawczy sprawdza się do dzi-
siaj. Egzemplarz będący w posiadaniu
miłośnika aut z Tanowa wyprodukowany
został w 1942 roku. Tuż obok stoi najpo-
tężniejszy z pojazdów, jakie posiada pan
Leszek. To lublin – pierwsza polska
ciężarówka. Samochód został wyproduko-
wany 53 lata temu. 

– Kiedyś przyjechali do mnie koledzy i
kazali kupić to auto – mówi. – Samochód
był sprawny. Jest nadal. Bez problemu od-
pala za pierwszym razem.

Pojazd został przemalowany i jako że
był jednym z nielicznych tej marki pojaz-
dów, jakie zachowały się do naszych cza-
sów, bardzo szybko zaczął się cieszyć
zainteresowaniem innych. Został wyko-
rzystany na potrzeby filmu „Wielkie
ucieczki”, którego producentem była tele-
wizja TVN. – Samochód zagrał w odcinku
o Ludwiku Niemczyku, bracie aktora
Leona Niemczyka – mówi właściciel auta.
– Ja w tym odcinku grałem ubeka.

Ale to nie koniec filmowych przygód
pojazdów, jakie posiada miłośnik z Ta-
nowa. 

W garażu niemal w samych drzwiach
stoi niepozorny, ale masywny samochód
terenowy. Trudno przypuszczać, że ma już
64 lata. – To prawdziwy gwiazdor filmowy
– pan Leszek pokazuje na volkswagena 82
kubelwagen wyprodukowanego 1944 roku.
– Grał w filmie o zamachu na Adolfa Hit-
lera realizowanym przez telewizję ZDF i to
w głównej scenie zastrzelenia Clausa von
Stauffenberga. Stauffenberg był jednym ze
spiskowców, którzy 20 lipca 1944 roku w
Wilczym Szańcu zorganizowali nieudany

zamach na Hitlera. Dzień później niedo-
szły zamachowiec został zastrzelony.

W innym filmie grały także motocykle.
Leszek Budyłowski z dumą opowiada, że
na potrzeby produkcji nauczył jeździć na
nich bałkańskich aktorów, którzy nigdy
wcześniej nie mieli kontaktu z tego rodzaju
środkami lokomocji.

Odtwarza 
od podstaw

Wielkie skarby kryje przestronny garaż,
w którym pan Leszek niczym wytrawny
rzeźbiarz odbudowuje swoje pojazdy. Tam
ożywiane są skarby motoryzacji, marki
niemal zapomniane. Są wśród nich praw-
dziwe rarytasy: chevrolet CMP C15, mer-
cedes 170V czy ford thunderbird.

Egzemplarz chevroleta CMP C15, który
znajduje się w Tanowie, pochodzi z 1942
roku. Pewne, że samochód brał udział w
działaniach wojennych podczas drugiej

wojny światowej na terenie Afryki. To nie-
wielka ciężarówka, która trafiła do Polski
w 1945 roku prawdopodobnie przez de-
mobil z Holandii lub Belgii. Co ciekawe,
pojazd ma kierownicę z prawej strony. –
To bardzo dobre auto, które sprawdziło się
podczas drugiej wojny światowej w wa-
runkach pustynnych – mówi jego właści-
ciel.

Egzemplarz, który trafił do pana Leszka
Budyłowskiego, wcześniej krążył po Szcze-
cinie jako taksówka. Odbudowa tego po-
jazdu jest skomplikowana i trwa już 11 lat.
– By go odbudować, trzeba poświęcić
sporo czasu i pieniędzy – mówi Bu-
dyłowski.

Problemem jest dostanie oryginalnych
części do tego pojazdu. Niektóre z nich,
pochodzące z USA, a wyprodukowane w
latach 50. XX wieku, zostały przysłane
kilka miesięcy temu.

Dzisiaj pojazd nie przypomina jeszcze
małej ciężarówki. Ale jak zapewnia jego
właściciel – auto będzie jeździło.

Tuż obok chevroleta stoi inne auto,
które jest obecnie rekonstruowane. To
mercedes 170 V z 1938 roku. – To niety-
powa wersja tego pojazdu – opowiada Bu-
dyłowski. – Najprawdopodobniej był to
pojazd pocztowy.

Właścicielem tego mercedesa jest ko-
lega pana Budyłowskiego, który powierzył
mu odbudowę. Z Norwegii przyjechał ford
thunderbird z 1959 roku, którego odbu-
dowa obecnie jest najbardziej zaawanso-
wana. Właścicielem pojazdu także jest
kolega niezwykłego mechanika.

Osobliwe miejsce wśród pojazdów zaj-
mują motocykle. Tych właściciel naliczył
15. Najstarszy, z 1915 roku, dziś znajduje
się w częściach. Czeka na odbudowę. 

Z dumą pan Leszek pokazuje jednak
bmw R12. – To podstawowy sprzęt, jakim
w 1939 roku najechał na Polskę Wehr-
macht – opowiada o dziejach tego typu
motoru.

Mimo że pojazd stoi nieco z boku – odpala
za pierwszym razem. Co rusz przez to nie-
zwykłe podwórko przewijają się znajomi i
przyjaciele: z Tanowa, ze Szczecina, a także
spoza granic Polski, np. z Niemiec. Wychwa-
lają swojego kolegę i jego niezwykłą pasję. –
Jest niesamowity – kwituje zainteresowanie
znajomego Marek Ołtuszyk, kolega z Tanowa.
Nic więc dziwnego, że z jego bogatej wiedzy
korzysta rodzące się szczecińskie Muzeum
Techniki i Komunikacji. Żaden z odrestauro-
wanych pojazdów nie jest eksponatem mu-
zealnym. Każdy z nich jest używany. 

tekst i fot. dawo
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Na co dzień studentka europeistyki na Uni-
wersytecie Szczecińskim. Po godzinach znaj-
duje czas, by wziąć udział na przykład w
reklamie. – W poprzednim roku udało mi się
wystąpić w telewizyjnym spocie dezodorantu
Axe – opowiada Kasja. – Nigdy nie uczyłam
sie pozowania, tym bardziej przed kamerą. 

W tym roku pojawiła się szansa na
udział w konkursie Miss Foto. Po wielu
castingach okazało się że Kasja weźmie
udział w finale konkursu na Riwierze Tu-
reckiej w hotelu Ela Quality Resort. – Było
wiele trudnych momentów, począwszy od
prób choreograficznych trwających nawet
do dwunastej w nocy, a skończywszy na
stresie, który towarzyszył nam przez cały
czas – przypomina sobie Kasja. 

Teraz z tytułem w garści ma większe
szanse na intensywniejszą pracę w branży
modelingu i jako fotomodelka. 

Do tej pory można ją było spotkać na
pokazach organizowanych przez agencję
Miss Model Organization, z którą
współpracuje. – Nie chcę sie jednak ogra-
niczać tylko do Szczecina. Jestem otwarta
na propozycje z innych miast Polski bądź
też z zagranicy. Przeprowadzka nie stanowi
dla mnie problemu – mówi Kasja.

Aby utrzymać dobrą formę, ćwiczy dwa
razy w tygodniu. – Muszę dbać o swoje
ciało, bo zdaję sobie sprawę, że aby zajść
daleko w tej branży, trzeba cały czas być w
gotowości. Poza tym chyba jak każda ko-
bieta uwielbiam mieć piękne włosy i paz-
nokcie, dlatego regularnie chodzę do
fryzjera  i manikiurzystki – mówi Kasja.

Przy wzroście 176 cm i pięknej figurze
na pewno już niedługo zabłyśnie w kolej-
nych reklamach. Czego oczywiście
życzymy. dp

REKLAMA

W blasku fleszy
K

olejna szczecinianka udowodniła, że nasze 
dziewczyny są najpiękniejsze. Podczas finału 
Foto Models Poland 2008 Kasja Najda zajęła 
pierwsze miejsce.

 39

S T Y L  Ż Y C I A

Na wyborach Foto Models Poland 2008 „ósemka”
okazała się szczęśliwa
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Złoty zabieg 

Wyobraźcie sobie luksusowy zabieg 24-karatowym złotem, który sprawia,
że skóra młodnieje, nabiera pięknego koloru, a zmarszczki wygładzają się.
To nie baśń z 1001 nocy, ale szczecińska rzeczywistość, którą znajdziemy w
Planet Spa.

W historii złoto było uwielbiane za jego upiększające właściwości. Już w sta-
rożytności było używane jako sposób na zachowanie młodej skóry. Historycy
utrzymują, że Kleopatra każdej nocy spała w złotej masce, by zostać na zawsze
piękną.

– Zabieg złota maska odmładza, leczy skórę i jest nieinwazyjną alternatywą dla
złotych nici. Jesteśmy pierwszym salonem w Szczecinie, który ma go w swojej
ofercie. A najlepszą rekomendacją jest fakt, że znajdziemy go m.in. w londyńskim
Harrodsie – opowiada Iwona Przybysz-Linke, właścicielka Planet Spa. 

Jak to działa? Czyste 24-karatowe złoto przenika barierę skóry. Od tej chwili
możemy obserwować jego dobroczynne działanie. Złoto stymuluje produkcję ko-
lagenu i elastyny, przez co w widoczny sposób poprawia stan skóry (redukcja
zmarszczek, redukcja przebarwień słonecznych, poprawa kolorytu skóry). Ma rów-
nież działanie lecznicze. Oprócz tego zabieg jest bardzo przyjemny i relaksujący. 

Renata Owczarek, dyrektor Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsię-
biorczości, jest jedną z pierwszych klientek, które skorzystały ze złotej maski. 

– Czuję się dopieszczona – opowiada zadowolona. – Świeża, świetlista i napięta
skóra, ładny kolor to moje pierwsze spostrzeżenia po zabiegu. Buzia jest też bar-
dzo zrelaksowana. Zabieg jest mocniejszy i dużo bardziej efektowny od tych
zwykłych. 

Szczecin, ul. Wojska Polskiego 70, rejestracja tel. 091
431 00 00, informacja 0607 39 40 74,

www.planetspa.szczecin.pl
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W
alka z tłuszczem
przybiera coraz
dziwniejsze formy.

Nie wystarczą mordercze
zajęcia na siłowni, diety i
wklepywanie kremów. Teraz
do walki z cellulitem coraz
częściej potrzebne są
kosmiczne maszyny. 

Przeżywamy oblężenie aparatów i
urządzeń o dziwnie brzmiących nazwach.
Jak się jednak okazuje, tylko z pozoru wy-
glądają groźnie. Podczas niektórych zabie-
gów, takich jak endermologia, można
nawet uciąć sobie małą drzemkę.

– Choć tę maszynę mamy dopiero od
kilku miesięcy, widzimy już na swoich
klientach pierwsze efekty. Panie są zachwy-
cone, że tak łatwo można pozbyć się zbęd-
nego ciała – mówi Małgorzata Figurska z
klubu Lady Fitness „Mazowiecka 13”. – Na
początku klientki są lekko zdziwione i tro-

chę przerażone, ponieważ przed zabiegiem
muszą ubrać dziwny kombinezon i położyć
się w nim na łóżku – uśmiecha się pani
Małgorzata.

Okazuje się, że specjalna technika wy-
konywania zabiegu tylko wygląda skompli-
kowanie, a w rzeczywistości jest bardzo
zbliżona do  masażu. – Dużo w tym
prawdy, ponieważ historia tej maszyny za-
częła się od klasycznej rehabilitacji – mówi
dalej pani Małgorzata. – Pewien Francuz,
aby powrócić do zdrowia po wypadku,
musiał masować swoje ciało, by wyleczyć
blizny. Zauważył, że w zależności od pie-
lęgniarza jego ciało masowane jest z różną
siłą, co ma duży wpływ na efekty rehabili-
tacji. Dlatego też wymyślił maszynę, która
zastąpi człowieka. 

Proces masażu za pomocą tego
urządzenia został opatentowany. – Naj-
ważniejsze są dwie rolki, którymi wałku-
jemy skórę. Elektrycznie sterowane, kręcą
się na zewnątrz lub do wewnątrz, w za-
leżności od efektu jaki chcemy uzyskać i
jak je zaprogramujemy – tłumaczy pani
Małgorzata. – Kolejnym ważnym elemen-
tem jest podciśnienie, które lekko zasysa

nasze ciało między te dwie rolki. W ten
sposób jest ono rozmasowywane.

Przed zabiegiem kosmetyczka ocenia,
którą opcję wybrać i konsultuje z klientką,
jaki ta chce uzyskać efekt. – Dokumentujemy
każdy zabieg za pomocą zdjęć. Każda z pań
jest fotografowana. Dzięki temu można ob-
serwować, jak szybko u danej osoby widać
różnice - opowiada pani Małgorzata. 

Proponowana seria zabiegów to od 14 do
20. – Wystarczy skorzystać z endermologii
dwa razy w ciągu tygodnia po około 35 minut.
W ramach karnetu panie mogą skorzystać
także z siłowni – mówi pani Małgorzata. 

Rozmasowane ciało, które potem trochę
zmęczymy na siłowni, zaczyna spalać
zbędny tłuszcz. – Oczywiście trzeba pamię-
tać także o diecie. Sama maszyna nie
zdziała cudów – przypomina Małgorzata
Figurska. 

Dotychczasowe zabiegi antycellulitowe
kojarzą się często z bólem. – Podczas za-
biegu endermologii nic nie powinno boleć.
Siła i moc, z jaką wykonujemy ten masaż,
są ustalane razem z klientką. Niektóre
panie podczas pierwszego drenażu prawie
zasypiają – opowiada pani Małgorzata.

DARIA PROCHENKA
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ENDERMOLOGIA 
patent na cellulit
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Kontakt:
Sekretariat
tel. 091 43 29 500
fax 091 43 29 501

Marketing ZOZ MSWiA w Szczecinie 091 43 29 515
Rejestracja NZOZ Dom Lekarski 091 464 19 22

Na Państwa pytania odpowie lekarz 
pod nr. telefonu:0 607 284 049

Oferujemy:
E leczenie w oddziałach szpitalnych

E porady lekarzy medycyny
rodzinnej oraz lekarzy specjalistów

E diagnostykę 
  na najwyższym poziomie

Laserowa 
korekcja wzroku:
Pierwszy w Polsce - laser MEL 80!

kontakt: 091 43 29 515

www.szpitalmswia.szczecin.pl

Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Szczecinie 
ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Szczecinie 

Przychodnia
tel. 091 43 29 507

Izba przyjęć
tel. 091 43 29 511
091 43 29 522

Chcemy być bliżej Ciebie!



Zabieg implantacji balonu żołądkowego
przeznaczony jest dla tych, którym kondy-
cja nie pozwala na chirurgiczną interwen-
cję. To zabieg, podczas którego umieszcza
się w żołądku pacjenta balonik wykonany
ze specjalnego, odpornego na działanie
soków żołądkowych materiału. Wprowa-
dzony balon jest na tyle duży, że nie może
swobodnie przejść przez układ pokar-
mowy i unosi się w żołądku. W ten sposób
zmniejsza przestrzeń żołądka, powodując
u pacjenta uczucie sytości, dzięki czemu
przestrzeganie diety staje się dużo łatwiej-
sze.

– Do niedawna jedynym rodzajem ba-
lonów dostępnych na naszym rynku były
balony wypełnione płynem, ale teraz nasi
pacjenci mają możliwość wyboru pomię-
dzy balonem wodnym a balonem po-
wietrznym – mówi doktor Jacek
Butkiewicz z kliniki Artplastica. – Balony
powietrzne, które już od lat są stosowane
na Zachodzie, są o wiele lepiej przyswa-
jalne, nie powodują dolegliwości takich jak
mdłości czy wymioty. 

Balon powietrzny waży niecałe 30 g (dla
porównania balon wypełniony płynem
waży 600 g), dzięki czemu efekty uboczne
implantacji zostały zredukowane aż o 80
procent.

Oczywiście włożenie balonu to nie
wszystko. Wiele zależy od pacjenta. Dla-

tego Artplastica zorganizowała cały ze-
spół ekspertów czuwających nad pomy-
ś l n y m p r z e b i e g i e m p r o g r a m u
odchudzania u swoich pacjentów, zatrud-

niając do pomocy, na wzór amerykański,
psychologa oraz dietetyka. Pracują oni
z pacjentem, udzielając wskazówek, jak
zmienić swoje dotychczasowe przyzwy-

czajenia, a tym samym gruntownie prze-
budować styl życia, aby osiągnąć zamie-
rzony cel – utratę kilogramów oraz
stabilizację wagi. imj
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Problem rozstępów dotyczy zarówno kobiet,
jak i mężczyzn. Szczególnie narażeni na ich
powstanie są przede wszystkim ludzie otyli,
nastolatki w okresie dojrzewania, kobiety w
ciąży oraz osoby o częstych wahaniach wagi.

Co jakiś czas ukazują się coraz nowsze,
coraz lepsze metody leczenia rozstępów:
kremy, peelingi chemiczne, lasery, zabiegi me-
zoterapii czy też mikrodermabrazji. Niemniej
jednak żadna z wyżej wymienionych metod
nie prowadzi do definitywnego pozbycia się
problemu. Wszystkie one – jakkolwiek z
różnym skutkiem – przyczyniają się do spłyce-
nia rozstępów, zwężenia, dzięki nim kolor roz-
stępów staje się zbliżony do koloru skóry.
Jednak po takich zabiegach rozstępy nie zani-
kają, stają się jedynie mniej widoczne.

Jedynym sposobem pozbycia się rozstę-
pów pozostaje w dalszym ciągu operacja chi-
rurgiczna: plastyka brzucha, piersi, ud czy

ramion. Oczywiście tego typu zabiegi wiążą
się z wycięciem skóry naznaczonej rozstę-
pami, co skutkuje pozostaniem blizny w miej-
scu cięcia. Niemniej jednak w zdecydowanej
większości przypadków jedna cieniutka blizna
jest o wiele bardziej estetyczna aniżeli popę-
kane całe połacie skóry.

DR MACIEJ PASTUCHA

Na pytanie odpowiada
specjalista chirurg plastyk
z Prywatnej Kliniki Chirurgii
Plastycznej Artplastica
w Szczecinie 
lek. med. Maciej Pastucha 

Czekamy na Twoje pytania.
Lekarze, dietetycy
i psychologowie z centrum
ARTPLASTICA odpowiedzą
na każdy list wysłany pod
adresem: redakcja@eprestiz.pl.
Już w kolejnym numerze
wydrukujemy pytania naszych
czytelników.

m a g a z y n  s z c z e c i ń s k i

Jak skutecznie 
pozbyć się rozstępów?

Ulepszony balon 
żołądkowy N

ajnowszej generacji balony żołądkowe są już
dostępne w Szczecinie – w klinice Artplastica,
która jako jedyna w Polsce wykorzystuje

balony powietrzne Heliosphere. 
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W naszej restauracji o niepowtarzalnym klimacie minionego czasu możecie Państwo zorganizować :

Dla naszych gości urządziliśmy trzy sale restauracyjno-bankietowe, w tym dwie z kominkami 
oraz jedna przeznaczona na kameralne przyjęcia do 30 osób. Dysponujemy również bazą noclegową.

W cieplejsze dni zapraszamy na nasz podcień z piecem do wypieków prosiaków i dzików oraz wędzarnią.
Na miejscu wędzimy kiełbasy własnego wyrobu, mięsiwa oraz wszelakie ryby. Pieczemy w całości prosiaki i dziki.

Ręcznie lepimy pierogi oraz serwujemy inne potrawy według staropolskich receptur.

� przyjęcia weselne do 180 osób
� imprezy okolicznościowe
� imprezy w plenerze

� andrzejki 29/30.11.2008
� sylwester (alkohol bez ograniczeń) 
� konferencje

Gościniec Pod aniołami, ul. Przytulna 1a, 72-003 Dobra, tel/fax (+48 91) 311 38 23, tel.kom. +48 505 062 799, www.pod-aniolami.com.pl, e-mail:pod-aniolami@wp.pl
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21 listopada obok włoskich i hiszpań-
skich kreacji zobaczymy także ubrania
polskich projektantów. Wszystkie kolek-
cje to propozycje na sezon jesień – zima
2008/2009. 

– Zaprosiliśmy najlepsze marki
odzie-żowe, takie jak Via di moda,
Bytom, J.Fashion & Euforia, Vincent czy
Tru-Trussardi. Nie sposób wymienić
wszystkich, ale jeden z ciekawszych po-
kazów, na który wszyscy czekają, to ko-
lekcja ekskluzywnych futer LKJ –
zachwala Elwira Żniniewicz, organiza-
torka Weekendu Mody. 

Poprzednie edycje imprezy pokazały,
że szczecinianie chętnie śledzą rozwój ro-

dzimych projektantów. – Oczywiście
marki takie jak Furla, Marella, Tru-Trus-
sardi czy Armani, sprowadzane do Szcze-
cina przez butiki, cieszą się ogromnym
zainteresowaniem. Zauważyliśmy jednak,
że doceniani są także nasi szczecińscy
kreatorzy. Dlatego nie zabraknie podczas
pokazów ich nowych kolekcji – mówi
Żniniewicz. Swój udział zapowiedzieli Ar-
kadiusz Prajs, Daria Salamon, Monika
Kopija czy Kasia Hubińska. – Oprócz
mody goście będą mogli sprawdzić swoje
szczęście w kasynie, obejrzeć pokazy bar-
mańskie i zobaczyć nowy model merce-
desa – zapowiada atrakcje organizatorka. 

Impreza odbędzie się w hali przy ul.
Narutowicza. Organizatorzy zapowia-
dają, że to będzie największe modowe
spotkanie skupiające profesjonalistów z
branży. – Przygotowujemy najdłuższy
wybieg w historii Weekendu Mody i salę,
w której zmieści się ponad 600 gości –
mówi Żniniewicz. 

„Prestiż”, który po raz kolejny patro-
nuje imprezie, będzie jej oczywiście przez
cały czas towarzyszył. Już teraz zapra-
szamy na relację do grudniowego nu-
meru. Na pewno sprawdzimy, kto
zarezerwował pierwsze rzędy…

dp

Milano FashionMilano Fashion

Najnowsze 
trendy mody
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Milano Fashion
C.H.  „Fala”,  Szczecin ul.  Wyz wolenia 44a,  pawilon 305
tel.  091 814 68 51,  milanofashion@interia.pl

sprzedaż detaliczna i hurtowasprzedaż detaliczna i hurtowa

ważny do: 31.12.2008

szczegóły oferty dostępne w sklepie CHILLI oraz na stronie 

www.chillisklep.pl

Kolekcje znanych firm odzieżowych

ECHO®      de facto®
wyłącznie w:

Szczecin, ul.Jagiellońska 13

50 ZŁBON PRESTIŻ 

Akceptujemy bony Sodexho Pass

REKLAMA

Na najdłuższym 
wybiegu K

ażda modna kobieta

marzy o tym, by choć

raz w życiu usiąść w

pierwszym rzędzie podczas

światowego tygodnia

mody. Choć Szczecin to nie

Mediolan lub Paryż, będzie

tu okazja zachłysnąć się

wielkim światem. Po raz

siódmy w Szczecinie

odbędzie się Weekend

Mody. 
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SZCZECIN
Kobiety w modzie

W poprzednich numerach „Prestiżu” pokazaliśmy i oceniliśmy
jak powinna wyglądać modna businesswoman i polityk. Jako

modelki zgodziły się wystąpić znane szczecinianki - Małgorzata
Jacyna-Witt i Renata Zaremba. Tym razem – w trzeciej już

odsłonie naszego cyklu – modelką „Prestiżu” została Olga
Furman, która dopiero kształtuje swoje życie zawodowe i

wyrusza na podbój polityki. Olga studiuje prawo i historię na
Uniwersytecie Szczecińskim, a po zajęciach aktywnie działa w

Federacji Młodych Socjaldemokratów i partii SLD.

Na uczelnię
„Najczęściej wybieram ciemne kolory, odcienie szarości

czy granatu. Czasami przełamuję je czerwienią, 
którą uwielbiam. ”

Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2
Buty: Bolsena – 1130 zł

Sukienka: Marella – 870 zł
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Z D A N I E M

E K S P E R T A
Wkraczając 

w świat biznesu

Otym, jak ważne jest
pierwsze wrażenie w
kontaktach

międzyludzkich, nie trzeba
nikogo przekonywać. Nasz
wygląd, zapach, gesty które
wykonujemy,
nasze słowa i
czyny określają
nas. Przy
wkraczaniu w
świat biznesu
lub polityki
nasz wygląd
może
dopomóc w
drodze na szczyt albo stać się
kamieniem u nogi. Wiedza o
pozytywnym oddziaływaniu
naszego wyglądu na karierę
nie jest nowa. To, jak się
prezentujemy, ma wpływ na
skuteczność w działaniu oraz
poczucie pewności siebie.
Rozpoczynając karierę
zawodową, musisz się
przygotować – wyznaczyć
sobie jasny cel, wiedzieć, do
czego dążysz, co jest twoim
atutem wartym podkreślania, a
co chcesz zmienić. Dopiero
wtedy przystąp do zmian.
Wiesz już, że na to, jak jesteśmy
odbierani, wpływa pierwsze
wrażenie. Czy tego chcesz, czy
nie – prawdą jest, że „jak cię
widzą, tak cię piszą”.
Dokonanie przeskoku ze
studentki / studenta na
bizneswoman / biznesmena
wymaga pogłębienia wiedzy o
sobie, budowania pewności
siebie, przekonania o własnych
zdolnościach i
umiejętnościach. Wizerunek
zewnętrzny ma stanowić
nieodzowny element tego
procesu. Dlatego bojówki i
wyciągnięte swetry, które
towarzyszą w trakcie
wykładów, zostaw głęboko w
szafie. Ubieranie się z głową,
odpowiednio do wieku,
stanowiska to nie tylko
ćwiczenie praktyczne – to
nieprzerwany proces rozwoju,
ogromna inwestycja w siebie,
karierę i wyznaczone cele. To
styl życia często odmienny od
dotychczasowego. Dobry
wygląd oznacza dobre
samopoczucie, a wyglądać
dobrze – to znaczy potrafić
ocenić sytuacje, umieć
dostosować się do
okoliczności, mieć swój styl i
znać kolory najlepiej
podkreślające urodę i wiek. To
one wyrażają pewne prawdy o
nas samych. Mówią o naszych
gustach, skłonnościach  i
upodobaniach. Decydują o
sympatii lub antypatii, jak
również o zaufaniu lub jego
braku. Pamiętaj, to ty kreujesz
swój wizerunek. Możesz więc
na niego wpływać już na
początku swojej drogi kariery. 

SYLWIA MAJEWSKA

WIĘCEJ ZDJĘĆ I KULISY SESJI ZOBACZYSZ
NA WWW.EPRESTIZ.PL

PRZYGOTOWAŁA: DARIA PROCHENKA

ZDJĘCIA: JAREK ROMACKI / FABRYKA WIZERUNKU

WWW.FAWIZ.PL

WIZAŻ: BEATA SARNA / FABRYKA WIZERUNKU

WWW.FAWIZ.PL

PODZIĘKOWANIA DLA KLUBU BARREL WHISKY BAR

ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA DO SESJI.
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Wieczorem
„Spotykam się często ze znajomymi w klubach,
chodzimy także na rockowe lub jazzowe
koncerty. Choć rzadko wychodzę na oficjalne
przyjęcia, lubię wtedy czuć się kobieco.”
Invierno & Verano, ul. Jagiellońska 11

Sukienka: Nicowa – 1380 zł

Buty: Menbur – 380 zł
Invierno & Verano
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Na co dzień
„Żyję bardzo aktywnie, ciągle w biegu. Staram się pogodzić
życie studentki, początkującego polityka i towarzyskie.
Stawiam na wygodę. ”
Bandolera, ul. Jagiellońska 12, tel. 91 482 40 56,
www.bandolera.com 

Płaszczyk – 449 zł; Spodnie – 355 zł; Golf – 109 zł
Pasek – 79 zł; Torebka – 329 zł; Rękawiczki – 152 zł
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Zapraszamy dzieci i dorosłych 
na Rodzinne obiady w Valentino Ristorante, 
w każdą niedzielę od godz. 12:00 do 16:00

Specjalne menu dla Maluchów

Restauracja Restauracja 
przyjazna dzieciomprzyjazna dzieciom

Atrakcje:
-bezpieczne miejsce zabaw 

(dziecięcy fotelik, 
zabezpieczenia na ostre kanty)

-kącik plastyczny
-bajkowy świat filmowy

*po uprzedniej rezerwacji:
-malowanie buziek
-występy klowna

-opieka animatorów

Ul. Bogusława X 8, Tel. 091 818 32 72, www.valentino-ristorante.com

włoski smak i elegancja

Śniadania, brunche, lunche
od poniedziałku do niedzieli, do godz.15:00

25%
TANIEJ

Ceny na każdą kieszeń 
również po 15-tej

Szczecin ul .  Bogusława X 8,  Tel .  +48 91 818 32 72,  www.valentino-ristorante.com
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Według oficjalnych
szacunków ma 99
lat. Według źródeł

niedawno odnalezionych –
101. Niezależnie od liczb
jedno jest bezsprzeczne:
szczecińskie kino Pionier
1909 jest najstarszym ciągle
działającym kinem na
świecie!  

Pierwsze ważne nazwisko w pioniero-
wych kronikach to Otto Blauert. To on,
najprawdopodobniej w 1907 roku, na
fali olbrzymiej ciekawości kinematogra-
fem, opatentowanym w 1895 roku przez
braci Lumière, założył placówkę pod
szumną nazwą Welt-Theater. Nie wia-
domo dziś, dlaczego Blauert po dwóch
latach zrezygnował z prowadzenia kina,
znamy za to nazwisko jego następcy –
był to Albert Pietzke. I jemu nie dane
było długo nacieszyć się propagującą
filmy placówką – zginął w czasie I wojny
światowej. Kinem zaopiekowała się
wdowa po Pietzkem i przyznać trzeba,
że zrobiła to niezwykle fachowo – aż do
przejęcia Szczecina przez polską admi-
nistrację w 1945 roku. Welt-Theater
działał sprawnie i cieszył się sporą po-
pularnością. 

– Nic nie było zniszczone: działał pro-
jektor, wisiał ekran, publiczność miała
gdzie usiąść – opowiada dzisiejszy właści-
ciel Pioniera Jerzy Miśkiewicz. – Zmie-
niono tylko nazwę na Odra i kino ruszyło
26 grudnia 1945 r. Pierwszym zaprezento-
wanym filmem był „Iwan Groźny” Sier-
gieja Eisensteina.  

Najstarsze kino świata ma niezwykłe
szczęście do grudniowych wydarzeń –
poza pierwszym powojennym seansem w
tym właśnie miesiącu dokonano kolejnej
zmiany nazwy (17 grudnia 1950 roku Odrę
zastąpiono Pionierem) i otwarto kame-
ralną dolną salę Kiniarnię (7 grudnia 2007
roku).  

– Wykupiliśmy Pioniera od miasta we
wrześniu, dziewięć lat temu, nie wpasowa-

liśmy się więc w grudniową tradycję –
śmieje się Jerzy Miśkiewicz. 

Popularny wśród szczecinian nie-
wielki „Pionierek” nie miał dla pana Je-
rzego tajemnic – przez całe lata
prowadził działalność tej placówki (i
mieszczącego się tuż obok Kosmosu) jako
pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa
Rozpowszechniania Filmów. Gdy przyszła
era multipleksów, Miśkiewicz i jego wspól-
nik Wacław Szewczyk (obecnie zastępuje
go żona – Wanda) uznali, że zrodzi ona w
ludziach potrzebę ucieczki do małych ka-
meralnych kin, w których widz nie zlewa
się z tłumem innych oglądających. Podjęli
decyzję o zakupie Pioniera. 

– To była jedna ruina – wspomina dziś
pan Jerzy. – Na 104 fotele w sali kinowej
tylko cztery były dobre. Teraz mamy 82
miejsca, ale na fotele nikt nie może narze-
kać. Sprowadziliśmy je z Hiszpanii. Są spe-
cjalnie wyprofilowane i już w fabryce
zostało ustalone, który gdzie ma stać. Pod-
czas generalnego remontu zmieniliśmy
całkowicie wnętrze kina – powstały schody
prowadzące do biura na piętrze, no i stwo-
rzyliśmy Kiniarnię. W zamyśle miał być to
swego rodzaju powrót do początków kina,
z terkoczącym projektorem, stolikami i
pianinem dla tapera.  

Dziś Pionier 1909 to ukochane miejsce
szczecińskich miłośników filmu. To tu
obejrzeć mogą ambitne kino europejskie,
którego w multipleksach się nie uświadczy.
W najstarszym kinie świata nie trzeba oba-
wiać się wszechogarniającego zapachu po-
pcornu i głośnych rozmów w trakcie
seansu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że

pracownic y
Pioniera znają z imienia

wszystkich stałych widzów! 
– Z czego jestem najbardziej dumny? –

zamyśla się Jerzy Miśkiewicz. – Chyba z
przynależności do prestiżowej sieci
Europa Cinemas. By się do niej do-
stać, trzeba spełnić wyśrubowane
wymagania odnośnie do repertuaru
i kwestii technicznych. Jesteśmy jedy-
nym kinem w regionie, któremu się to
udało! Pionier należy też do Sieci Kin
Studyjnych i Lokalnych, zrzeszającej
polskie kina z ambitnym repertuarem.   

W 2005 roku kino otrzymało certyfi-
kat, potwierdzający, że nie ma na świecie
starszej, działającej bez przerw placówki.
Co prawda w sierpniu tego roku gruchnęła
informacja o przejęciu prymatu w tej dzie-
dzinie przez rywala z Danii, szybko jednak
okazało się, że Skandynawowie nieco nagięli
rzeczywistość, przemilczając fakt kilkulet-
niego zamknięcia ich kina w latach 80. 

We wrześniu przyszłego roku Pionier ob-
chodzić będzie swoje urodziny. Znane jest już
nawet ich hasło: „Stulecie na sto dwa”, na-
wiązujące do kłopotów z ustaleniem dokład-
nej daty otwarcia kina. Wiadomo już, że

program obfitować ma w at-
rakcje dużego kalibru – szczegółów jednak
nikt nie chce zdradzić... 

KATARZYNA STRÓŻYK

Światowy 
rekordzista
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To była prawdziwa
rockowa rewolucja
w nobliwych murach

Opery na Zamku. „Rent”
zawojował szczecińską
publiczność.

Pierwszy musical na szczecińskiej sce-
nie od czasu „West Side Story” bez
wątpienia odświeżył repertuar i wprowa-
dził powiew odważnej, ale i uroczej no-
wości. Premierowy spektakl widownia
nagrodziła owacją na stojąco i długo nie
chciała wypuścić młodych artystów ze
sceny. Bilety są już wyprzedane do końca
roku. 

– Jestem zachwycona wspaniałym wo-
kalem młodych ludzi, a przede wszystkim
ich niesamowitym entuzjazmem – podsu-
mowuje Aleksandra Nieżychowska-Stan-
kiewicz, znawczyni szczecińskiej opery. –
Na pewno wybiorę się raz jeszcze.

Autor musicalu „Rent” Jonathan Larson
stworzył sztukę opartą na „Cyganerii” Gia-
como Pucciniego, osadzoną we współczes-
nych realiach. Opowiada ona o życiu
wielkomiejskiej bohemy – rockmanie z am-
bicjami, tancerce go-go – narkomance, les-
bijkach, a nawet drag queen. Młodzi
buntownicy skłóceni ze współczesnym
światem wybierają nieskrępowaną wolność,
za którą płacą wysoką cenę. A ceną jest cho-
roba (wielu z nich zmaga się z wirusem
HIV), a czasem śmierć. Wszystko opowie-

dziane w stylistyce rockowej, wzbogaconej
elementami popu, gospel i tanga. 

W Szczecinie artyści zostali wyłonieni
w castingu spośród dwustu osób. W na-
wiązaniu do wersji oryginalnej twórcom
zależało, by w role bohaterów  wcielili się
nie tylko zawodowcy, ale także amatorzy.
Przed premierą aktorzy, by przybliżyć
szczecinianom kultowe hity z broadwa-
yowskiego oryginału, śpiewali w wybra-
nych lokalach.

imj
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Po premierze musicalu „Rent”

Owacje na stojąco

REKLAMA
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Architekt,
dramaturg,
scenarzysta, a

ostatnio też –
reżyser. Krzysztof
Bizio śmiało sięga
po kolejne dziedziny
artystycznego
wtajemniczenia.
Wszechstronność
szczecinianina musi
robić wrażenie
nawet na
największych
sceptykach.

Przez pięć październikowych
dni Bizio, absolwent Mistrzow-
skiej Szkoły Reżyserii Filmowej
Andrzeja Wajdy, kręcił swój de-
biutancki film „Wszystkie małe
kłamstwa Anny”. Planem zdję-
ciowym stały się szczecińskie
nadodrzańskie pejzaże i ulice –
Rayskiego, Juranda, Bytomska i
plac Grunwaldzki. 

Scenariusz do filmu to adap-
tacja opowiadania napisanego
przez samego reżysera. „012”
ukazało się w zbiorze zaty-
tułowanym „Zresztą latem
wszystkie kwiaty są takie piękne”
i mówi o jednym dniu z życia
trzydziestokilkuletniej, przeżywającej
kryzys Anny.

- Nigdy nie miałem wątpliwości, że
jeśli kiedyś zrobię film, to na podstawie
swojego tekstu – powiedział nam
Krzysztof Bizio. – Zdarzały się na planie
sytuacje wymagające skrótów, kompro-
misów, przestawiania scen. Gdybym rea-
lizował scenariusz napisany przez kogoś
innego, mógłbym mieć wątpliwości jak
to wszystko poustawiać.

Bohaterka filmu jest nauczycielką,
mężatką i matką, niespełnioną artystką.
Poukładane życie rodzi u Anny frustra-
cję, a ta popycha ją do samobójczej
próby, na szczęście – nieudanej. Po niej
kobieta trafia do izby wytrzeźwień. Przy-
padkowe spotkanie z koleżanką z dzie-
ciństwa odmienia życie Anny.

– Aktorzy spisali się świetnie, szcze-
gólnie Dorota Chrulska jako tytułowa
bohaterka – oceniał na gorąco reżyser.
Poza Chrulską, występującą na co dzień
w Teatrze Polskim w Szczecinie, na
ekranie pojawili się również znani z
Teatru Współczesnego: Anna Janu-
szewska, Beata Zygarlicka, Arkadiusz
Buszko, Robert Gondek, Grzegorz
Młudzik, Jacek Piątkowski, a także
Grzegorz Falkowski. 

„Wszystkie małe kłamstwa Anny” po-
wstają dzięki Studiu „Młodzi i Film” im.
Andrzeja Munka, istniejącym przy Sto-
warzyszeniu Filmowców Polskich. Film
będzie średniometrażową fabułą. Jego
realizację umożliwił program „30 minut”,
pozwalający młodym ludziom na profes-
jonalny debiut i przygotowujący ich do
podjęcia pracy nad pełnometrażowym
dziełem.

– Jest za wcześnie, by móc ocenić prze-
bieg prac – mówił nam Krzysztof Bizio po
zakończeniu zdjęć. - Dołożyliśmy starań,
by było jak najlepiej. Dla mnie to było bar-
dzo ciekawe doświadczenie.

Premiera „Wszystkich małych kłamstw
Anny” przewidywana jest na początek
przyszłego roku w TVP Kultura. Szczeci-
nianie prawdopodobnie obejrzą nakręcony
w ich mieście film nieco wcześniej –
reżyser chciałby zorganizować specjalne
pokazy przedpremierowe.

KATARZYNA STRÓŻYK

Filmowy debiut

Bizia

Krzysztof Bizio – scenarzysta i reżyser
„Wszystkich małych kłamstw Anny”

Główną rolę zagrała Dorota Chrulska, na co dzień
aktorka Teatru Polskiego w Szczecinie

Przerwa na kawę - operator Wojciech Tudorow 
i Krzysztof Bizio 
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D O  S Ł U C H A N I A
Take 6 

n Legendarna muzyczna
formacja, mająca w do-
robku aż dziewięć nagród
Grammy, zaśpiewa w katedrze! 
Amerykański sekstet uznawany jest przez
fachowców za jedną z najważniejszych wo-
kalnych grup ostatnich lat. Niewiarygodna
muzykalność i kunszt wykonawczy od
ponad 20 lat zachwyca publiczność całego
świata. W aranżacjach ich utworów słychać
różne style: od gospel, soulu i jazzu aż po
muzykę pop. Co roku nie mają sobie rów-
nych w najważniejszych plebiscytach na
świecie (Soul Train, Dove oraz najbardziej
prestiżowy – magazynu „Down Beat”).
Mogą się też pochwalić najważniejszymi
nagrodami branży muzycznej na świecie –
dziewięć razy odbierali statuetkę Grammy.
Członkowie zespołu współpracowali m.in. z
Quincym Jonesem, Stevie Wonderem, Ma-
riah Carey i Whitney Houston. Ich głosy po-
jawiały się też w soundtrackach filmów
(m.in. „Dick Tracy” czy „Glengarry Glen
Ross”).

20 listopada 2008
Bazylika archikatedralna, godz. 20, bilety 50 i 70 zł

The Core

n Szczeciński akcent koncertu
Norwegów kochających golonkę
Doskonale znani w Polsce norwescy jaz-
zmani powracają z serią koncertów. Tym
razem promować będą dwupłytowy
album „Golonka Love”, na którym znalazł
się materiał nagrany podczas koncertów
m.in. w Szczecinie. Muzykę The Core po-
równuje się czasem z artystycznymi do-
konaniami samego Johna Coltrane'a.
Sami artyści chętniej przyznają się do in-
spiracji twórczością takich postaci jak
Pharoah Sanders, Archie Shepp czy Albert
Ayler. Norweską formację tworzą Jorgen
Mathisen (saksofon), Erlend Slettevoll
(fortepian), Steinar Raknes (kontrabas) i
Espen Aalberg (perkusja). Organizatorem
koncertu jest „brzycka, napieraj!” impre-
sariat.

21 listopada 
Royal Jazz Club, godz. 20, bilety 25 i 30 zł

Talenty Szczecina

n Dwa w jednym: pomoc potrzebującym
i koncert młodych zdolnych. 
W Drugim Corocznym Koncercie Charytatyw-
nym, organizowanym przez Rotary Club
Szczecin Pomerania, wystąpią najzdolniejsi
uczniowie Szczecina. W tym roku, w ramach
projektu edukacyjnego, do współpracy z or-
kiestrą symfoniczną Zespołu Szkół Muzycz-
nych im. Feliksa Nowowiejskiego został
zaproszony Marcin Sompoliński, znany poz-
nański dyrygent. W koncercie zobaczymy też
Romanę Jakubowską-Handke, solistkę Teatru
Wielkiego w Poznaniu, dawniej gwiazdę
szczecińskiej sceny muzycznej. Dochód z im-
prezy przekazany zostanie na zakup sprzętu
medycznego wspomagającego ratowanie
życia dla szpitala dziecięcego w Szczecinie.

23 listopada 2008
Filharmonia Szczecińska, godz. 17 , bilety 70 zł 

John Scofield 

– Piety Street Band

n Czy wybitny współpracownik boskiego
Milesa zaczaruje klubową publiczność?
Amerykański gitarzysta jazzowy, zaliczany
do grona najwybitniejszych i najbardziej
wpływowych gitarzystów w całej historii
jazzu. Jest współtwórcą wspaniałych albu-
mów, nagrywanych przez znakomitych
muzyków Gerry’ego Mulligana, Milesa Da-
viesa i Cheta Bakera . Scofieldowi na scenie
towarzyszyć będą klawiszowiec Jon Cleary,
basista George Porter Jr. i urodzony w
południowej Afryce perkusista Ricky Fa-
taar.

23 listopada
Free Blues Club, godz. 21; bilety 170-230 zł

Krzak i Krzysztof Ścierański

n Legenda polskiego rocka powraca
wzmocniona znakomitym basistą. 
O Krzaku można by pisać długo i w samych
superlatywach. Formacja stanowi swoisty fe-
nomen: mimo iż jest grupą instrumentalną,
w latach 80. uznawano ją za czołówkę pol-
skiego rocka. Dorobek artystyczny Krzaka
broni się do dziś, a sami artyści po latach mil-
czenia postanowili wrócić na scenę. W
miejsce zmarłego w 2003 r. basisty Jerzego
Kawalca pozostali członkowie zespołu (skrzy-
pek Jan Błędowski, gitarzysta Leszek Winder,
wibrafonista i perkusista Ireneusz Głyk) po-
stanowili zaprosić dwóch wybitnych wirtuo-
zów tego instrumentu: Krzysztofa
Ścierańskiego i Dariusza Ziółka. W Szczecinie
zagra ten pierwszy.

24 listopada
Tiger Club, godz. 21; bilety 15-35 zł

Wojciech Leśniak

n Zbigniew Herbert w wersji śpiewanej w
klubie jazzowym. 
Czy można sobie wyobrazić bardziej pioru-
nującą mieszankę? Październikowe koncerty
speca od poezji śpiewanej – Wojciecha Leś-
niaka, cieszyły się dużym powodzeniem Ro-
yalowej publiczności. Jak będzie tym razem?
Recital „Nad porami roku” złożony jest
wyłącznie z autorskich kompozycji barda do
tekstów jednego z najwybitniejszych polskich
poetów.

26 listopada; Royal Jazz Club, godz. 20

Doug Johnson Trio

n Jazz czy klasyka – Doug Johnson, 
amerykański pianista, świetnie 
radzi sobie i z jednym, i z drugim. 
Już w renomowanym Berklee College of Music
uznawany był za wybitny talent, wymagający
indywidualnego toku studiów. Doug Johnson
wyróżnia się ciekawym spojrzeniem na stan-
dardy jazzowe – zmieniając linie harmo-
niczne, nadaje im nowy wymiar. Pianista
występował praktycznie na wszystkich naj-

ważniejszych festiwalach na świecie, jest też
sesyjnym muzykiem słynnej wytwórni Verte.
W Szczecinie towarzyszyć mu będą perkusista
Harry Tanschek i kontrabasista Eduard Perez. 

1 grudnia
Tiger Club, godz. 21 ; bilety 10-30 zł

Michał Bajor

n Mistrz nastroju przybliży świat 
z „Innej bajki”. 

Jubileuszowa 15. płyta i dwa koncerty. Michał
Bajor da dwa koncerty z piosenkami z albumu
„Inna bajka”. Na krążku znalazły się utwory
m.in. Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Po-
niedzielskiego, Jacka Bończyka i Piotra Rubika.
Bajor od kilku już lat co roku przyjeżdża jesie-
nią do Szczecina, zapełniając salę do ostat-
niego miejsca. Sympatię publiczności artysta
zdobywa również tym, że zawsze godzinę po
koncercie rozdaje autografy i pozuje do zdjęć.

7 grudnia
Filharmonia Szczecińska, godz. 16 i 19 ; bilety 55-60 zł
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zorganizować imprezę? zorganizować imprezę? 
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Prestiżowe imprezy, 
czyli subiektywny przegląd wydarzeń 

Listopad... Szarzyzna, plucha i postępująca w ekspresowym tempie jesienna
depresja, objawiająca się szczerym wstrętem do rannego wstawania i codziennych obowiązków.
Jak walczyć z chandrą? Wiadomo – czynnie: wychodząc z domu, spotykając się z ludźmi i

uczestnicząc w ciekawych imprezach. Mamy ich zresztą całkiem przyjemny dostatek – tylko wybierać i
korzystać! Katarzyna Stróżyk 

Czekamy  na wasze zapowiedzi  redakcjaeprestiz.pl
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Miesiąc w filharmonii

n Paganini, Argentynka z batutą i mu-
zyka z seriali.  

Ostatni listopadowy koncert w Filharmonii
Szczecińskiej, odbywający się pod hasłem „Mist-
rzowie batuty”, wypełnią utwory Mozarta, Pa-
ganiniego i Rachmaninowa. Orkiestrę FS
poprowadzi Mirosław J. Błaszczyk, a partie so-
lowe na skrzypcach zagra Janusz Wawrowski.
Pierwszy koncert w grudniu (5 grudnia) pt.
„Mistrzowskie interpretacje” stworzy okazję do

spotkania z Lidią Amadio, argentyńską dyry-
gentką, zatrudnioną na stanowisku pierwszego
dyrygenta Narodowej Orkiestry Symfonicznej w
Rio de Janeiro. Pod jej batutą filharmonicy oraz
Jan Krzysztof Broja zagrają utwory Brahmsa i
Dvoraka. Datę 12 grudnia powinni zapamiętać
wszyscy miłośnicy polskich seriali. Tego dnia
melodie m.in. z „Polskich dróg”, „07 zgłoś się” czy
„Czterech pancernych” zagra jazzowe trio pia-
nisty Krzysztofa Herdzina z towarzyszeniem Or-
kiestry FS pod dyrekcją Zygmunta Rycherta.
Dwa dni później wysłuchać można będzie ka-
meralnego koncertu kwintetu Pau-Pa-Rau. W
programie Kilar, Milhaud i Reicha. 

21 listopada, 5, 12 i 14 grudnia
Filharmonia Szczecińska; bilety 27-32 zł

D O  O B E J R Z E N I A

Międzynarodowe 
Spotkania Teatralne „OKNO”

n Kilkanaście zdarzeń artystycznych –
wszystko po to, by zbadać relację aktor
– przedmiot. 
Artyści z Rosji, Norwegii, Finlandii, Danii,
Szwecji, Czech, Niemiec i Polski wspólnie z wi-
dzami zastanawiać się będą nad funkcjono-
waniem człowieka-aktora obok rekwizytu,
stanowiącego o całej teatralnej rzeczywistości.
„Okno” to festiwal organizowany przez Teatr

Kana, będący próbą diagnozy nurtów w teat-
rze alternatywnym. Wśród wykonawców są
m.in. Stella Polaris z Norwegii, Derevo z Rosji
oraz Ville Walo i Kalle Hakkarainen z Finlandii,
w programie zaś spektakle, warsztaty, projek-
cje filmów, seminaria, koncerty i wystawy.

19-22 listopada
Teatr Kana, Teatr Współczesny, Muzeum Narodowe

Operowe arcydzieła

n Magia i polityka rozjaśnią operową
scenę w późnojesienne wieczory. 

„Nabucco” Giuseppe Verdiego i „Magia cza-
rów”, skompilowana z opery Maurice'a Ravela
„Dziecko i czary” oraz orkiestrowego „Ucznia
czarnoksiężnika” Paula Dukasa, to dwie pro-
pozycje szczecińskiego teatru muzycznego.
Pierwszy z tytułów to historia Hebrajczyków,
uwikłanych w wojnę z babilońskim królem.
Zaplanowane na listopad „Nabucco”, słynne z
pięknej chóralnej pieśni „Va pensiero”, było dla
Włochów czytelną aluzją do ich ówczesnej sy-
tuacji politycznej. „Magia czarów” (prezento-
wana będzie w grudniu) to baletowy spektakl,
pokazujący groźne skutki niewłaściwego
posługiwania się czarami...

21 i 22 listopada, 5 i 6 grudnia
Opera na Zamku; bilety 15-48 zł

Dni teatru 
i dramatu austriackiego

n Skandalistka Jelinek, bezsensowna
wątroba i odcięte palce – przed nami
spotkanie z literaturą z Austrii! 
Bezkompromisowy, drastyczny wizerunek rze-
czywistości – taki wyznacznik najczęściej stosuje
się do współczesnej dramaturgii austriackiej. W
Teatrze Współczesnym przez trzy tygodnie pre-
zentowane będą spektakle, słuchowiska, dys-
kusje oraz czytania sztuk zarówno wystawianych
już w Polsce, jak i prezentowanych po raz pierw-
szy w języku polskim. W trakcie imprezy, przy-
pomniane zostanie przedstawienie Anny
Augustynowicz „Moja wątroba jest bez sensu
albo zagłada ludu” wg Wernera Schwaba, z Anną
Januszewską, Ewą Sobiech, Grzegorzem Młudzi-
kiem i Arkadiuszem Buszką (21, 29 i 30 listo-
pada). Pokazana zostanie również gościnna
inscenizacja „Amatorek” skandalizującej noblistki
Elfriede Jelinek w wykonaniu aktorów Teatru Pol-
skiego w Poznaniu (22 listopada) oraz spektakl
Tiroler Landestheater w Innsbrucku „Ciemny
kuszący świat” Klausa Haendla, w której ważną

rolę odegra... odcięty palec od męskiej nogi.
Szczegóły na www.wspolczesny.szczecin.pl

21 listopada – 6 grudnia
Teatr Współczesny, Klub 13 Muz, Teatr Mały 

Andrzej Grabowski Show

n Nabór do filmu? A może konkurs wiedzy
o teatrze? Najlepiej jedno i drugie,
zwłaszcza gdy prowadzącym jest Andrzej
Grabowski. 
Niezwykły komediowy talent aktora, który rów-
nie dobrze czuje się na ekranie, jak i na scenie.
Tym razem Grabowski zaprezentuje kabaretowy
program, w którym przypomni starsze i zapre-
zentuje nowe teksty, komentujące bieżące wy-
darzenia polityczne. Publiczność weźmie udział
w naborze do filmu i konkursie znajomości his-
torii teatru, a wszystko to po to, by skutecznie po-
radzić sobie z listopadową szarzyzną i jesienną
depresją.

7 grudnia
Opera na Zamku, godz. 17 i 19.15; bilety 39-59 zł

REKLAMA

REKLAMA
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digital_ia.08

n Interaktywne grafiki zamiast tradycyj-
nych obrazów – sztuka cyfrowa jest
coraz bliżej nas. 

Zaskakujące, nieprzewidywalne, fascynujące
spotkanie w Klubie 13 Muz. Przez cztery dni,
publiczność zaznajomi się z różnymi odmia-
nami ekspresji sztuki cyfrowej – fotografią, fil-
mem, rzeźbą i muzyką. W trakcie trwania
przedsięwzięcia przekonamy się, że cyberkul-
tura to nie tylko dźwięki i obrazy pochodzące
z komputera, ale też narzędzia codziennego
użytku.

27-30 listopada
Klub 13 Muz; wstęp wolny

Love Boutique

n Sex-shop, ona, on i pełna zwrotów gra.
Pewna siebie kobieta wkracza do
sklepu z artykułami erotycznymi. 
Przy zakupach wdaje się w rozmowę ze
sprzedawcą. Stopniowa wymiana zdań staje
się coraz bardziej intymna, wreszcie – para
idzie na całość. Zabawa sado-maso staje się
jednak zaczątkiem przewrotnej gry, której
stawką nie jest bynajmniej seks... Sztukę Pe-
tera Turriniego wyreżyserował Paweł Ni-

czewski, a w rolach głównych występują
Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska i Jacek
Piątkowski.

29 listopada
Teatr Krypta, godz. 18; bilety 10-15 zł

W świetle świec

n Mała scena, soliści opery, kameralna at-
mosfera i... świece. Recitale i słowno-mu-
zyczne programy prezentować będą artyści
Opery na Zamku w trakcie cyklu spotkań z
publicznością. „W świetle świec” (taki tytuł
nosi przedsięwzięcie) to okazja do zetknięcia
się z repertuarem klasycznym w nieco bardziej
kameralnym wydaniu niż podczas tradycyj-
nych muzycznych spektakli. W andrzejkowy
wieczór wystąpi Janusz Lewandowski. W pro-
gramie: „Zimowa podróż” Franza Schuberta
oraz „Pieśni i tańce śmierci” Modesta Musorg-
skiego.

30 listopada
scena eL Opery na Zamku, godz. 17; bilety 20 zł 

W Y S TA W Y  

W dążeniu 
do doskonałości i piękna

n Buty, torebki, kapelusze i sukienki –
czybez nich istnieje prawdziwa ko-
biecość?
Pewnie tak, ale z pewnością trudniej ją od-

kryć. W uroku rozsiewanym przez panie
niemałą rolę odgrywają przecież ze-
wnętrzne atrybuty ich elegancji. I to one
właśnie zebrane zostały na bardzo intere-
sującej wystawie w Galerii Północnej.
Wśród blisko 800 eksponatów pokazane
zostaną atłasowe pantofelki, koronkowe
szale, krynoliny, wachlarze i pióra wpinane
we włosy. Najstarsze przedmioty pochodzą
z lat 30. XIX wieku, najnowsze – z lat 30.
XX wieku.

27 listopada
Zamek Książąt Pomorskich

M I E J S C A

Chivas Poker Night 

n Ekskluzywna rozrywka dla wybranych.
Noc pełna emocji i niespodziewanych wyda-
rzeń. Zaproszeni goście przy dziewięciooso-
bowych stołach do pokera doznają
prawdziwych emocji związanych z wygraną i
przegraną. Kolejno rozgrywane partie
wyłaniają stół zwycięzców. Ostatnia pozostała
w grze dziewiątka gra o główną nagrodę,
ufundowaną przez ambasadora marki Chivas
18yo w Polsce. Finaliści otrzymują cenne i nie-
zwykle wytworne nagrody. Impreza ma cha-
rakter zamknięty. Wstęp tylko dla stałych gości
lokalu i specjalnie zaproszonych gości.

Valentino Ristorante
6 grudnia, godz. 20

Andrzejki z Vabankiem

n Muzyka filmowa i jazzowe aranżacje -
trudno sobie wyobrazić bardziej
zmysłową mieszankę.
Dwa andrzejkowe koncerty, dużo swingu i  te-
maty muzyczne z polskich filmów – tak po-
krótce wygląda najbliższy miesiąc w Royal

Jazz Clubie. Publiczność dwukrotnie zobaczy
grupę Swing Lovers (21 listopada i 6 grudnia),
dwukrotnie też wysłucha koncertu „Jazz na
Andrzejki” w wykonaniu Jazz Brothers Quartet
(28 i  29 listopada). Specjalną propozycją na
wieczór wróżb - 30 listopada, będzie koncert
z okazji 2 urodzin klubu. W „Nocy Vabank” naj-
piękniejsze polskie tematy filmowe w wersji
jazzowej zagrają Piotr Wojtasik, Marcin Jahr,
Joanna Knitter i Szczecińska Orkiestra Jazzowa.
Początek imprezy – godz. 19 (bilety 40 zł). 

Royal Jazz Club
listopad-grudzień

Max Klezmer Band 

n Uczta dla miłośników muzyki żydow-
skiej.
Unikalny styl muzyczny, połączenie tradycyj-
nej muzyki żydowskiej i jazzu oraz oryginalny
dobór instrumentów – to wyróżniki Max Klez-
mer Bandu. Grupę w 1998 r. Założył Max Ko-
walski. Od tego czasu zespół odbyć wiele
podróży po Polsce, Szwecji, Niemczech, Fran-
cji, Belgii czy Czechach, współpracując z wie-
loma uznanymi artystami.

3 grudnia
Royal Jazz Club, bilety 35 zł

REKLAMA

achodniopomorskie

towarzyszenie

azzowe

PUB  RESTAURACJA  CATERING 

24.11.2008, godz. 21
Zespół KRZAK 

Jan Błędowski - viol
Leszek Winder - g, 

Krzysztof Ścierański - bg, 
Ireneusz Głyk - dr.

01.12.2008, godz. 21
DOUG JOHNSON TRIO (USA)

 Doug Johnson - p, 
Eduard Perez - b, 

Harry Tanschek - dr.
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BOMBAY
RESTAURACJA INDYJSKA

Exotic couisine of  INDIA
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Myśliwy to rodzaj
ekologa – mówią
zgodnie szczecińscy

myśliwi. Gdyby nie my, dzikiej
zwierzyny by nie było. Od lat
jednak Zachodniopomorskie
uważane jest za królestwo
dzików. Polować można
na sarny, jelenie, gęsi czy
kaczki.

– Nie ma nic lepszego niż obcowanie z
przyrodą, podglądanie z bliska zwierząt –

opowiada Jerzy Pieścikowski, szczeciński
przedsiębiorca, a jednocześnie myśliwy.
Łowiectwo to nie tylko polowania, ale cała
gospodarka łowiecka. Polska ma bardzo
bogate tradycje myśliwskie. W związku z
tym łowiectwo w Polsce ma bardzo dużo
zasad etycznych i znajduje się pod dużym
wpływem kulturowym.

Myśliwi skupiają się wokół kół łowiec-
kich, do których zapisują się jeszcze przed
rozpoczęciem przygody z łowiectwem. To
sport elitarny, do którego przystępują nie-
liczni.

Każde koło łowieckie ma swoje okręgi,
które są później rejonami ich łowów.

Myśliwym nie zostaje się w pięć minut.
Ale to sport dla osób o nieposzlakowanej
opinii i osób niekaranych.

Poprzez koło łowieckie lub zarząd okrę-
gowy trzeba zostać przyjętym na staż kan-
dydacki, który trwa równy rok
gospodarczy. To rodzaj praktyki, podczas
której kandydat na myśliwego otrzymuje
opiekuna, tzw. wprowadzającego. Na po-
czątek wspólnie wybierają się na polowania
indywidualne, a adept zajmuje się na-
gonką, patroszy zwierzynę, wykonuje
prace na rzecz koła (wykonuje ambony dla
myśliwych, paśniki dla zwierząt). 

Sam staż jest bezpłatny, ale trzeba
zapłacić 600 złotych za szkolenie strzelec-
kie. Niezbędne jest też poznanie zasad gos-
podarki łowieckiej, przepisów dotyczących
polowań czy broni.

Kiedy kandydat na myśliwego opanuje
wiedzę, musi zdać egzamin teoretyczny

oraz praktyczny strzelecki. Kolejny egza-
min, który upoważni do polowań na
większą liczbę gatunków zwierząt, zda do-
piero po trzech latach.

Należy pamiętać o stosownym ubiorze
i wyborze odpowiedniej strzelby. Stereoty-
pem jest mówienie, że myśliwy chodzi w
gumofilcach i moro. Dziś myśliwi ubierają
się w specjalistycznych sklepach, a zakup
odzieży to wydatek kilku tysięcy złotych.
Kolejne kilka tysięcy to wydatek na
strzelby, naboje czy lornetkę.

Można być także myśliwym niezrzeszo-
nym, ale trzeba płacić za prawo do polo-
wań. Każdy myśliwy może polować tylko
na zwierzęta z listy zwierząt łownych. Myś-
liwi polują indywidualnie lub spotykają się
na polowaniach zbiorowych. – Łowiectwo
to także udział w życiu gospodarczym –
wyjaśnia Jerzy Pieścikowski. – Budowa
ambon, paśników, prowadzenie badań w
ośrodkach hodowli zwierząt czy hodowla
zwierząt.

Każdego myśliwego obowiązuje swoisty
kanon zachowania. Jerzy Pieścikowski
mówi: – Poluje się bronią palną by nie
zadać bólu. Zranienie zwierzyny w środo-
wisku uznawane jest za obciach. Każde
zranione zwierze należy odnaleźć. Zmar-
nowanie zwierzyny, która później padnie,
w łowiectwie jest bardzo dużym grzechem. 

Po każdym polowaniu zwierzyna jest
patroszona, badana. Część myśliwy może
zabrać do swojego użytku, część oddaje do
skupu. dawo

Podstawowe 
wyposażenie myśliwego:
n broń gładkolufowa: cena od

900 zł przez 5 tys. zł (średniej
klasy), 10 tys. zł (z wyższej
półki) do blisko 80 tys. zł;

n broń kulowa: czeski sztucer
kupimy za 2 tys. zł, broń
średniej klasy 5 tys. zł; wyższej
8-9 tys. zł;

n celownik optyczny
(obowiązkowy w polowaniu
na dziki);

n lornetka (od kilkuset złotych
do kilku tysięcy – kupuje się
ją podczas stażu).

n strój, w skład którego
wchodzi: bluza, koszula,
spodnie, kurtka (często
z podpinką) - trzeba wydać
od 300 zł do nawet 2 tys. zł.
Na zakup obuwia (często z
wyściółką z wielbłądziej
skóry) trzeba wydać nawet
800 zł. 

n musimy kupić jeszcze naboje:
za paczkę śrutowych (25 szt.)
zapłacimy 30 zł, za jedną
sztukę naboju kulowego 
od 3 do 8 zł.

Pasja 
ze strzelbą w tle
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Miłośnicy piłki nożnej
spotkali się w dniach
7-9 listopada

w Centrum Handlowo-
Rozrywkowym „Galaxy”
na szczecińskich eliminacjach
do mistrzostw Polski w grze
FIFA 2009.

Do walki o tytuł najlepszych na pufach
imitujących piłki przed ogromnymi moni-

torami zasiadły 223 osoby w wieku od 5 do
60 lat. Sześciu najlepszych wyłonionych
podczas sobotnio-niedzielnych gier spotka
się 30 listopada w Warszawie ze zwycięz-
cami podobnych eliminacji w innych
miastach.

Od kilku lat gra ukazuje się w polskiej
wersji językowej i z polskimi komenta-
rzami. W role komentatorów w grze wcie-
lają się znani z TV Dariusz Szpakowski
i Włodzimierz Szaranowicz.

Szpakowski był gościem szczecińskich
eliminacji i na żywo obserwował zmagania
zawodników biorących w nich udział.

tekst i fot.:dawo

REKLAMA

Futbol na monitorze
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Przygoda z offroad
Salon Holda przygotował prawdziwą niespodziankę dla

miłośników offroadu. Do dyspozycji zaproszonych gości
był tor kartingowy, na którym można było przetestować
najnowsze jeepy: wranglera, cherokee, commandera i
wiele innych. Krótkiego instruktażu przed jazdą udzielił
znany rajdowiec i wielokrotny mistrz Polski w rajdach Ma-
riusz Podkalicki, a po jeździe każdy z uczestników dostał
Certyfikat Świadomego Offroadowca. Dla chętnych była
także szkoła przetrwania prowadzona przez wyspecjalizo-
waną jednostkę komandosów i pokaz udzielania pierwszej
pomocy medycznej. Imprezę zakończyło ognisko i pie-
czone kiełbaski. jmj

Smakowicie było podczas pierwszych urodzin firmy
Life & Design. Specjalnie na tę okazję przyjechał warszaw-
ski kucharz Adam Michalski, specjalista od kuchni mole-
kularnej. Na oczach gości przyrządzał halibuta na parze,
polędwiczki, małże, były nawet płonące krewetki. Aby
osłodzić ten wieczór, na deser podano truskawki zapie-
kane z miodem. Mniam. Życzymy jeszcze smaczniejszego
kolejnego roku.  dp

Właścicielki Salonu Life & Design: Agnieszka
Kuckiel - Bobko i Iwona Moroz

Każdy mógł sprawdzić swojego cela... ... i siłę swoich mięśni

Auta świetnie sprawdzały się w polowych
warunkach

Renata Watral (firma Madar), 
Agnieszka Kuckiel-Bobko (Life & Design)

Pan Grzegorz Krakowiak (Firma Miele) przygląda
się co gotuje Adam Michalski 

Przy płonących krewetkach od prawej 
Małgorzata Miśkiewicz (Studio SoffaLatte), 

kucharz Adam Michalski 

Płonące krewetki na urodziny

Dawnych
wspomnień czar

„Dinozaury szczecińskiego big-beatu” to tytuł kon-
certu, który odbył się w szczecińskim Royal Pallace. Wy-
stąpiło w nim wiele znakomitości tego nurtu muzycznego,
między innymi: Andrzej Szpak,  Basia Włodarczyk i Ewa
Wołosz. Zaproszeni goście mogli poczuć się jak na daw-
nych prywatkach. jmj
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Okrągły jubileusz
Rozmach i dobra zabawa towarzyszyły tej wyjątkowej

uroczystości. Ponad tysiąc zaproszonych gości, cztery ze-
społy muzyczne, dwa torty dwumetrowej długości, pokazy
mody, show barmańskie i kasyno. Tak właśnie przez dwa
dni firma Mojsiuk świętowała swoje dziesięciolecie w au-
toryzowanej sieci Mercedes Benz, połączone z otwarciem
nowej stacji serwisowej. Niekwestionowaną gwiazdą byli
Golec uOrkiestra, prezydent Szczecina Piotr Krzystek
przeciął wstęgę, a prezes Kazimierz Mojsiuk przechadzał
się między stolikami, osobiście witając się z gośćmi. Jes-
teśmy pod wrażeniem. imj
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Prezes Kazimierz Mojsiuk 
z żoną powitali swoich gości.

Gość honorowy prezydent Szczecina Piotr
Krzystek przeciął wstęgę w nowym salonie

Prestiżowy fotograf Adam Fedorowicz
w towarzystwie braci Golec

Poszukujący domów czy mieszkań  w Niemczech teraz
będą mogli je kupić np. u byłego ministra gospodarki. Pie-
chota od roku zajmuje się biznesem. Teraz wspólnie z Ra-
dosławem Popielą otworzył biuro nieruchomości – Jacek
Piechota Immobilien. Firma mieści się w Szczecinie, ale za-
rejestrowana jest w Niemczech. Na otwarciu obecni byli m.in.
przedsiębiorcy, politycy lewicy oraz dziennikarze. tch

Nieruchomości Piechoty

Herbatka 
u Kapuścińskiego

W styczniu przyszłego roku minie druga rocznica śmierci mistrza
reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Z tej okazji przyjaciele i miłoś-
nicy jego twórczości  spotkali się w Willi West Ende. W kameralnej
atmosferze, przy kawie i herbacie, wysłuchali  wspomnień żony pisa-
rza Alicji Kapuścińskiej oraz anegdot  dziennikarzy: znakomitego re-
portera i podróżnika Wojciecha Jagielskiego oraz Mirosława
Ikonowicza, dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej. Spotkanie uś-
wietniła wystawa pięćdziesięciu unikatowych zdjęć reporterskich Ry-
szarda Kapuścińskiego. imj
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Radosław Popiela i Jacek Piechota 
– wspólnicy JP Immobilien

Po prawej Przemysław Wojnarowski –
również znany w szczecińskiej branży
nieruchomności

Po lewej Zbigniew Pankiewicz (dziś BL
Stream, dawniej TVP Szczecin)
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Futro nie tylko
na wielkie wyjście

Futra to okrycia dla ludzi, których stać na luksus, dla-
tego też pokaz nowej kolekcji Tykafurlux odbył się tylko
dla wyselekcjonowanego grona osób.

Oprócz płaszczy, czapek i futrzanych kurtek zaproszeni
goście mogli obejrzeć biżuterię z salonu Kruk i torebki eli-
tarnych projektantów, takich jak Dries Van Noten czy
Christian Lacroix, przygotowane przez buco.pl. Panie były
zachwycone fasonami i chętnie przymierzały wybrane rze-
czy. Jak raz się ubierze takie ciepłe i miękkie futro, trudno
się z nim potem rozstać. dp

W Muzeum Narodowym wieczorem 17 października
właściciele firmy Remondis wraz z zaproszonymi gośćmi
świętowali 15-lecie istnienia firmy.  Zwieńczeniem obcho-
dów jubileuszu był wernisaż wystawy ławeczek  wykona-
nych z surowców wtórnych autorstwa Moniki Szpener.
Oprócz ekologicznej części imprezy odbyły się dwa kon-
certy. Amerykańska wokalistka jazzowa Judy Bady zacza-
rowała wszystkich swoim głosem. Świetnie wypadła też
szczecinianka Beata Andrzejewska. 

Po pokazie Sylwia Majewska opowiadała 
o swojej nowej książce

Każdego roku firma prezentuje swoją kolekcję 
w Mediolanie, wybrane panie nie musiały jechać
tak daleko

Na pokazie zaprezentowano wzór modelu
zaprojektowanego specjalnie dla Fendi

Organizatorka spotkania Anna Lichota i Joanna Kwaśniak (buco.pl)

Miłośniczka futer  adwokat Grażyna
Wódkiewicz uważnie przyglądała się

projektom

Szczecin na JVC
Jazz Festival Paris

Podczas jazzowego festiwalu w Paryżu nie zabrakło sil-
nej reprezentacji naszego miasta. Filharmonicy szczeciń-
scy towarzyszyli podczas koncertu znanemu polskiemu
trębaczowi Piotrowi Wojtasikowi. dp

Archie Shepp, Monnette & Anna Lemańczyk

JVC Paris – Jazz Family – Steve McCraven, 
Piotr Wojtasik,

Prezes firmy Remondis Szczecin Roman Laska z żoną (z
lewej), wymieniają wrażenia po uroczystej gali.

Koordynator akcji „15 ławeczek na 15 lecie” Monika
Krupowicz z agencji Open Mind

Przybyli goście podziwiają ławeczki wystawione
w Muzeum Narodowym w Szczecinie
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Już od15 lat w Szczecinie
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Rockowo 
w Operze

Władze miasta, dziennikarzy, artystów,
a przede wszystkim melomanów zgroma-
dziło najnowsze dziecko Opery na Zamku
– musical „Rent”. Tuż przed rozpoczęciem
spektaklu, na scenie, pod wyświetlanym
napisem: „Opera jest jak wino: jeśli nie
spróbujesz, nie wiesz jak smakuje” dyrek-
tor Opery na Zamku Warcisław Kunc
otrzymał medal Gloria Artis. Zaraz potem
zaczęło się przedstawienie. Na reakcję wi-
downi nie trzeba było długo czekać. Już po
pierwszym akcie rozlała się prawdziwa fala
wzruszeń – ludzie śmiali się, płakali i oczy-
wiście klaskali. „Rent” z pewnością podbił
serca szczecinian. imj
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Mariusz Napierała – autor scenografii 
do Musicalu RENT z córeczką

Halina Więcek-Przybyła dziennikarka Polskiego
Radia Szczecin (wierny odbiorca i komentator

spektakli realizowanych przez operę)

Warcisław Kunc dyrektor Opery na Zamku, Witold Jabłoński 
– wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego, 

Tomasz Jarmoliński –z-ca prezydenta Szczecina

Od lewej – Karol Gałecki wice dyrektor Teatru Polskiego 
i Tomasz Kowalczyk – wice prezes Kuriera Szczecińskiego

Od lewej Andrzej Ozga – reżyser Musicalu RENT,
i Tomasz Tworkowski  - choreograf musicalu Rent 

Pudel zaryczał
Pod Błękitnym Pudlem to nowe miejsce na kulinarnej mapie Szcze-

cina. Lokal mieści się nieopodal Teatru Polskiego w poniemieckiej ka-
mienicy. Nazwa oddaje klimat wnętrza – wzorzyste tapety o
intensywnych kolorach, kryształowe i kolorowe (!) żyrandole, orygi-
nalne stoły – czynią niewątpliwie to miejsce jednym z ciekawszych wy-
szynków w Szczecinie. 

Właścicielki restauracji: Magdalena Stankiewicz (na co dzień pre-
zenterka TVP Szczecin) i Monika Gogolin postawiły na wykwintną
kuchnię międzynarodową. Wystarczy wspomnieć, że szefem kuchni
jest Argentyńczyk. Już w pierwszym dniu działalności w restauracji
zjawiło się wielu gości, szczególnie chętnie zaglądają tam dziennikarze.
Oczywiście nie zabrakło też „Prestiżu”! br

Stolik telewizyjny, od lewej Marta Łaźniowska,
Magda Jagiełło Kmieciak i Magda Gonciarz -

Gołębiewska. W środku Andrzej Kmieciak.

Dyrektor Gemini Bartosz Bergiel z żoną Moniką

Marta Łaźniowska (TVP) z Grzegorzem Matlakiem Tam gdzie bar, tam i najczęściej panowie.... szef kuchni Martin Gimenez Castro z goścmi

Właścicielki - Magdalena Stankiewicz i Monika
Gogolin świętują otwarcie „Pudla”

Na pierwszym planie Joanna Leszczyńska - Pankrac (TVP) z mężem Dariuszem
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Dobre 
Kojotki nie są złe

Piętnaście lat temu w USA powstał lokal jedyny w swoim rodzaju lokal Coyote Ugly
Bar. Pracowały w nim piękne i odważne dziewczyny, które oprócz tego, że serwowały
drinki, tańczyły też na barze. Klub odniósł sukces, a na całym świecie powstało wiele
podobnych miejsc. Również Szczecin doczekał się Klubu Kojotek, na którego otwarcie
czekaliśmy z niecierpliwością. Było zgodnie z zapowiedziami: tańce na barze i drinki –
nalewane czasem wprost do gardła! imj

Moda po włosku
W kameralnej atmosferze, przy poczęstunku , klientki butiku Via di moda mogły obej-

rzeć nową kolekcję ubrań, butów i torebek.  Panie przez cały dzień oglądały, przymierzały
i zapoznawały się z najnowszymi trendami mody wprost ze słonecznej Italii. imj

Urodzinowy
wieczór

Już od dwóch lat przy ulicy Jagielloń-
skiej 13 można robić zakupy w butiku Ban-
dolera. Z okazji urodzin stałe klientki
zostały zaproszone na zamknięty pokaz
mody. Stylistka Monika Chrost doradzała,
co ubierać w danym sezonie, a panie przy
kawie, winie i poczęstunku przebierały się
i plotkowały do późnych godzin wieczor-
nych. Ten, kto się załapał na spotkanie,
mógł zrobić zakupy z 20% rabatem! dp
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Zdrowie wasze w gardło nasze.

Panowie nie protestowali gdy „kojotki”
serwowały im drinki wprost do gardła.

Współwłaścicielka salonu Marzena
Ościńska witała gości szampanem

Panie chętnie przeglądały nowe
skarby na wieszakach

Właścicielka sklepu Agata Gołębiewska opowiada
klientom o nowej kolekcji

Stałe klientki po pokazie mogły 
zrobić zakupy z 20% rabatem
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Mercedes 
w rytmie Abby

Prezentacja nowego mercedesa GLK w salonie DDB
Bogacka to jeszcze jeden dowód na to, że luksusowe sa-
mochody potrzebują specjalnej oprawy. Zaproszonych
gości zachwycił wspaniały głos aktorki Sylwii Różyckiej, a
aktor Mateusz Kostrzyński po mistrzowsku zagrzewał
zgromadzonych do wspólnej zabawy. Podczas prezentacji
można było spróbować znakomitych drinków w pierw-
szym w Szczecinie barze napoju energetycznego Kalash-
nikow. Zgromadzeni goście nie dali się długo prosić i po
części oficjalnej niemal wszyscy bawili się przy nieśmier-
telnych hitach zespołu Abba. imj
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Fitness tylko dla pań ma już osiem lat. Z okazji jubileuszu stałe klientki i zaproszeni
goście mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach i poćwiczyć na siłowni. Do aktywności
sportowej zachęcał olimpijczyk Marek Kolbowicz. Był tort i szampan, a także wiele na-
gród. Szczęśliwcy wylosowali darmowe karnety na nowe zabiegi. dp

Na Mazowieckiej 13

Wieczór hiszpański
Trotta saltato con Prosciutto e funghi, Gamberi Arrosto Alla Grilla, Medaglione di

Maiale con Pancetta i Pannacota Fragole e Lampione – tego wszystkiego można było
spróbować podczas wieczoru hiszpańskiego w restauracji Valentino. Goście zachwycali
się pstrągiem, medalionami ze schabu i szaszłykami z krewetek. Jak na prawdziwie
południową ucztę przystało – nie zabrakło wina, a na deser oprócz pannacotty – pokaz
kolekcji włoskich. Goście zobaczyli styl firm z półwyspu iberyjskiego, które królują w
butiku Invierno & Verano. dp
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Monika Olsen Przedstawicielka firmy
Technic Industry

Mateusz Kostrzyński prowadzący imprezę, Daria
Bogacka-Adamus właścicielka salonu oraz Sylwia
Różycka, która umilała wieczór swoim śpiwewem

Sprawdzanie pojemności 
w nowym mercedesie GLK

Tego wieczoru goście mogli spróbować hiszpańskich
przysmaków i regionalnego wina

Klientki chętnie korzystały 
z darmowych ćwiczeń
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Halloween
- Strasznie przebierane imprezy

Rocker Club

Barrel Whisky Bar

Tiger Pub

Baila Club

Kafe Jerzy

Can Can



m a g a z y n  s z c z e c i ń s k i
Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

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

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

SALONY 
FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE, 

Australia, ul. Jagiellońska 67a
Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14
Beauty Clinique, ul. Mickiewicza 55
Belle Femme, ul. Monte Casino 37a
Beverly Hills Akademia Urody, 
CH Galaxy, parter
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec,
ul. Krzywoustego 9–10
Beverly Hills Akademia Urody, Hotel Radisson,
pl. Rodła 10
Cosmedica, ul. Leszczynowa (Centrum Hand-
lowe Zdroje-Rondo)
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Estetic , ul. Kopernika 6
EVITA- SPA, Przecław 96E
Fantasy, ul. Ku Słońcu 71
Filozofia Piękna, 
ul. Mała Odrzańska 19, Podzamcze
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2a
Gabinet Kosmetyczny, ul. Pocztowa 37
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz, 
ul. Mazurska 20
Hair & Tee, ul. Potulicka 63/1
Hair Med, ul. Witkiewicza 58u/9
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Impressio, ul. Piłsudskiego 37
Instytut Urody "LA NATURE", ul. Ks. Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego 14
Keune The Art Of Hair Design, 
ul. Małopolska 60

Modern Design Piotr Kmiecik, 
ul. Jagiellońska 85
Obsession, ul. Wielkopolska 22
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Salon Victoria, ul. Obrońców Stalingradu 3 
Salon fryzjerski  , Warzymice 53 - Osiedle
Kresy
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6 
Studio Bj, al. Wojska Polskiego 52/2 
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3

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

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

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

SKLEPY
Almi Decor, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Jean Paul, pl. Zgody 1 (wejście od Deptaku
Bogusława)
Anna M, CH Galaxy, 1 piętro
Arkadia perfumeria, ul. Krzywoustego 7
Atelier Kasi Hubińskiej, ul. Mickiewicza 126
Atelier Sylwii Majdan, al. Wojska Polskiego 20
B&M, al. Wojska Polskiego 43
Bandolera, ul. Jagiellońska 12
Boutique, CH Galaxy, parter
Caterina, pl. Zgody 1F
Chilli, ul. Jagiellońska 13
Como Moda – atelier Sylwii Romaniuk, ul. Bo-
haterów Getta Warszawskiego 23
Deco Deco, ul. Jagiellońska 11
Dheli Decor, Top Shopping, ul. Hangarowa 13
Elegant , 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 3
Empik, CH Galaxy, 2 piętro
Escada, al. Wojska Polskiego 22
Euro-optyk,  al. Wyzwolenia 19/u/2
Euro-optyk,  ul. Słowackiego 19
Euforia, al. Wojska Polskiego 37 
Fanfaronada, ul. Reymonta 75/1
Gatuzzo, Lubieszyn 1b
Gojar, 
ul. Niedziałkowskiego 24 (budynek TVP)
Hexeline, CH Galaxy, parter
Imperial – futra, ul. Odzieżowa 12d/1
Intermoda, CH Galaxy, parter
Intermoda, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Invierno & Verano, ul. Jagiellońska 7/1
J.fashion, al. Wojska Polskiego 37/39
J.fashion, CH Galaxy, parter
Jubiler Terpiłowscy, CH Galaxy, 1 piętro
Jubiler Terpiłowscy, ul. Jagiellońska 16
Jubiler Terpiłowscy, ul. Ku Słońcu 67 (CH Ster)
Jubiler Terpiłowscy, 
ul. Boh. Warszawy 42 (CH Turzyn)
Kwiaciarnia Tulipan, ul. Mieszka I 73 (CH Piast)
Lalu, ul. Księcia Bogusława X 42-2a
Life & Design. Meble ALNO, 
al. Wojska Polskiego 128

Lilu - salon sukienek ślubnych i wieczoro-
wych, ul. Św Wojciecha 16/1
M&M Meble, ul. Struga 27
Macsimum, al. Jana Pawła II 42
Matins Bleus, CH Turzyn, al. Boh. Warszawy 42
Marc Cain, ul. Wojska Polskiego 43
Max Mara, ul. Księcia Bogusława X 43/1
Meble Englesson, ul. Przyszłości 13c
Milano Fashion, CH Fala, ul. Wyzwolenia 44a
Momo, ul. Krzywoustego 72/9
Pan Twardowski Studio dekoracji okien, ul.
Papieża Jana Pawla II 41
Perfumeria Aureus, 
ul. Księcia Bogusława X 43/2
sklep for DJ, al. Piastów 11/1
Soraya, ul. Zygmunta Starego 3a
Tru Trussardi, al. Wojska Polskiego 29
Tuzzi, ul. Jagiellońska 96/2
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2
Villeroy & Boch, ul. Rayskiego 27/1
Vincent, ul. Krzywoustego 67/u3
Vincent, CH Turzyn, 
al. Bohaterów Warszawy 42
VIP, CH Galaxy, parter
Yes Salon Jubilerski, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67

BIURA NIERUCHOMOŚCI 
Artbud, ul. 5 Lipca 19c
BK Nieruchomości, ul. Jagiellońska 30/2
Broker, ul. Piotra Skargi 19
Calbud, ul. Kapitańska 2
Carre, ul. Królowej Korony Polskiej 24
Extra Invest, al. Wojska Polskiego 45
Fundament, ul. Boh. Warszawy 1/1
Horyzont, ul. Krzywoustego 15
ILS Nieruchomości, ul. Bohaterów Getta War-
szawskiego 23
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 19
Pomorze Nieruchomości, al. Piastów 61
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18
Rent Droński, pl. Rodła 1–2
Rent Droński, Top Shopping, ul. Hangarowa 13
Rent Droński, Baszta
Temistyl Prawo i Nieruchomości, 
ul.Mazurska 26
Twój Dom, ul. Opłotki 2/1, Podzamcze
Urbaniak Nieruchomości, 
ul. Koński Kierat 16/2

GABINETY LEKARSKIE
Artplastica, ul. Wojciechowskiego 7
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1
Dentus, ul. Felczaka 18a
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul.
Śląska 5/2
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10
Hahs Protodens, ul. Czwartaków 3 
Intermedica Centrum Okulistyki, 
ul. Mickiewicza 140
Centrum Medycyny Estetycznej MED ESTETIC,
ul. Okulickiego 46
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt&Ta-
wakol, ul. Emilii Plater 18
Medycyna Estetyczna dr Osadowska, al. Woj-
ska Polskiego 92–94 (budynek Pogotowia)
NZOZ Przychodnia Ginekologiczna „Vitrolive”,
ul. Kasprzaka 2a
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 Stomatologiczna i Gineko-
logiczna, al. Wojska Polskiego 43/2
S-Dent Klinika Implantologii i Stomatologii
Estetycznej, ul. Sienna 8/3

KANCELARIE PRAWNE 
"A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna" s.k.,
ul. Wyspiańskiego 84a
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11
Kancelaria Adwokacka, adwokat Andrzej
Zajda, adwokat Monika Zajda-Pawlik, ul.
Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, adwokat Michał Mar-
szał, ul. Ks. Bogusława X 15/4,
Kancelaria Prawna, adwokat Mikołaj Marecki,
ul. św. Ducha 5a/12
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 rad-
cowie prawni s.c., ul. Królowej Jadwigi 1/4

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

BIURA PODRÓŻY
Chorwacja Tour, ul. Łokietka 7/10 (wejście od
ul. Bogusława)
Itaka, ul. Krzywoustego 7
LTUR, CH Galaxy, parter
My Globe.pl, al. Bohaterów Warszawy 34/35
pok. 313
Neckermann, CH Galaxy, parter
Rainbow Tours, al. Wojska Polskiego 12
Tour Club, ul. Wielka Odrzańska 28a
Triada, ul. Jagiellońska 81
Tui, al. Wyzwolenia 12-14
Unity Travel, pl. Rodła 8
Vigotour, al. Wojska Polskiego 11

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




