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Jej odwieczny problem... zegarek, perfumy, a może krawat?
W tym samym czasie on panikuje, czy na pewno dobrym
pomysłem będą kolczyki. Gdy pojawiają się takie myśli, to
znak, że nadchodzą święta. Tak samo ważna jest dekoracja
stołu, przystrojenie domu i wybranie koloru bombek na
choinkę. Trendy świąteczne zmieniają się co sezon, sklepowe
witryny wprowadzają chaos, mieszając nam w głowach, a
sąsiad opowiada, że na te święta zaskoczy oświetleniem domu
całą dzielnicę. Aby Boże Narodzenie nie zamieniło się w bieg z
przeszkodami, „Prestiżˮ biegnie wam z pomocą. Jak? W tym
numerze na pewno dowiecie się, co niepowtarzalnego można
upolować w sklepie, pomijając renifery i misie. (str. 8)
Przygotowując świąteczny stół, warto wykreować swój własny
styl, inspirując się naszymi propozycjami. Święta powinny być
relaksem, czasem spędzonym na luzie w gronie rodziny, a nie
siedząc na sztywno przy stole wyjętym z katalogu. Pokażemy
wam, jak połączyć najnowsze trendy z tradycyjnymi akcentami.
Całe szczęście okazuje się, że coraz chętniej przypominamy
sobie o tradycji. Odwiedzając bożonarodzeniowe jarmarki,
zmarznięci ogrzewamy się ciepłym winem i chrupiemy
pieczone kasztany. Na razie w Berlinie (str.38), ale ponieważ u
nas też szykują się liczne zmiany (str. 51 ), może niedługo nie
będziemy musieli uciekać tak daleko.
Życzę wam także, by przy łamaniu się wigilijnym
opłatkiem waszej głowy nie zaprzątał żaden smutek. Święta
niech będą przepełnione ciepłem rodzinnym i uśmiechem.
Niech wokół roznosi się zapach cynamonu i pieczonych
świątecznych ciast. Życzę wam także brylantów, futer i
samochodów, ale jestem przekonana, że radość znajdziecie
także przy tych mniejszych i skromniejszych podarkach,
szczególnie gdy będą rozpakowywane w gronie najbliższych.
Spotkamy się ponownie w Nowym Roku. „Prestiżˮ, pełen
nowych pomysłów, będzie czekał na was jak zwykle w
ulubionych miejscach. A do tego czasu zaglądajcie na nasz
nowy portal www.magazynprestiz.com.pl. Do zobaczenia w
kolejnym, na pewno nie mniej ciekawym roku.
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Centrum, nowy apartamentowiec,
2 pok 48 m2, garaż

3000,-

349 000,-

Do wynajęcia nowy dom wolno stojący
w Mierzynie, wysoki standard wykończenia.

Warszewo, działka uzbrojona 926 m2, aktualny
plan zagospodarowania przestrzennego

Pogodno II 3 pok 120 m2 piętro domu, wysoki
standard wykończenia. Do wynajęcia

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

3000,-
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Centrum, parter 90 m2 lokal biurowy
do wynajęcia.
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Święta
W MODZIE

R

enifer zamiast mikołaja, w miejsce bombek kwiaty na choince, a na stole
zastawa z rysunkami Andy’ego Warhola – to tylko niektóre pomysły szczecińskich
sklepów na świąteczny wystrój naszego mieszkania. Tradycyjny wizerunek
polskich świąt powoli miesza się z nowymi trendami. Miłośnicy nowoczesnego designu
mogą naprawdę „poszaleć” przed świętami. „Prestiż” pokazuje jak.
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Bardzo modne są lampiony

Stroik zrobiony przez Arkadiusza Preisa - projektanta mody
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Stół to jeden z najważniejszych elementów
świąt. Warto zadbać, by był miły dla oka.
Nasi eksperci twierdzą, że na świątecznych stołach nie powinno zabraknąć bieli,
czerwieni i zieleni. W dodatkach i ozdobach znajdziemy za to dużo zestawień matowych i z błyszczącymi akcentami.
– Na przykład na matowy obrus kładziemy drugi błyszczący i to wszystko dekorujemy jeszcze zielonymi gałązkami
bluszczu. Można także rozsypać orzechy,
laski cynamonu czy suszone pomarańcze
– radzi Agnieszka Sienkiewicz, właścicielka sklepu Villeroy & Boch.
Biel zastawy stołowej w połączeniu z
zielonymi podstawkami, a do tego srebrne
sztućce i kryształowe kieliszki na wino
będą wyglądały bardzo elegancko – dodaje.
– Święta to tradycja i bogactwo kolorów
– mówi Jadwiga Brejwo, właścicielka salonu Rosenthal. – Gdy chcemy mieć tradycyjnie nakryty stół, nieodzowna będzie
porcelana w kolorze ecru, z delikatnym ornamentem, i obowiązkowo srebrne
sztućce, do tego zdobiony złotem obrus w
kolorze burgunda.
Pięknym dodatkiem będą porcelanowe
anioły i obowiązkowo świece w klasycznym czerwonym kolorze.
Szczecińska prawniczka Anna Krzywoń
znalazła bardzo ciekawą propozycję w
Almi Decor.

Ś W I Ę TA

– Zastawa stołowa łączy w sobie odważne kolory szarości i różu z tradycyjnym
starym srebrem sztućców, pater, pojemników na pieprz i sól – opowiada. – Tak będzie w tym roku wyglądał mój świąteczny
stół.
Ważnym elementem dekoracji stołu
jest stroik. Gdy chcemy być oryginalni,
możemy zamówić stroik u projektanta
mody. Nie trzeba wyjeżdżać w tej sprawie
do Mediolanu. Stroiki własnoręcznie przygotowuje Arkadiusz Prajs, szczecińskiego
projektant mody z firmy Trykot Arne Carlsson.
– Stroiki robię sam. Używam do nich
wyłącznie naturalnych ozdób, są więc
orzechy, gałązki, laski cynamonu, suszone
śliwki i pomarańcze. Taki stroik nie tylko
fantastycznie wygląda, ale również daje
niepowtarzalny zapach – zapewnia Arkadiusz Prajs.
Jak choinka, to obowiązkowo żywa.
Możemy kupić drzewko cięte lub razem z
doniczką.

– Od wielu sezonów króluje jodła kaukaska – mówi Joanna Górecka, sprzedawca z Rajskiego Ogrodu. – To drzewko
wygląda jak malowane, a dodatkowym jej
atutem jest to, że nie gubi igieł. Gdy
chcemy mieć prawdziwy świąteczny zapach lasu, proponujemy wybranie tradycyjnego świerku. Dużym powodzeniem
cieszy się też świerk srebrzysty. Moda obowiązuje również w wystroju naszego
drzewka. Jeśli więc chcemy, aby nasza choinka była „modna”, powinniśmy zaopatrzyć się w ozdoby nawiązujące do
motywów florystycznych – kwiatów i
bluszczu w kolorze srebra różu czy fioletu.
Nowością na rynku są ozdoby miedziane,
które doskonale komponują się z odcieniami czerwieni. Zamiast tradycyjnych mikołajów, bałwanów, jabłek oraz reniferów
można powiesić łańcuchy z imitacji szlachetnych kamieni lub kryształów, sztuczne
ptaki czy korale.
– Nieco cieplejszy efekt otrzymamy,
wykorzystując zestawienie złota z kolorem

ecru – radzi Katarzyna Łozowska, kierownik Almi Decor. – Zimowy nastrój
osiągniemy, wieszając na choince kryształowe sople lodu, renifery, śnieżynki i kokardki, a także aniołki z białej porcelany.
Do najbardziej popularnych ozdób
wnętrz należą też wszelkiego rodzaju wianuszki. Warto je wykorzystywać nie tylko
na stołach, ale również jako ozdoby kominków, drzwi wejściowych, a nawet
żyrandoli. I wcale nie musimy używać do
tego iglaków, równie atrakcyjnie będą wyglądać gałązki z drzew liściastych.
A co zawiesić w oknach? Zamiast tradycyjnych dzwoneczków czy reniferów
możemy powiesić latarenki, czy ozdoby w
kształcie sopli lodu lub kryształowe korale.
Dom to nie tylko salon. Atmosfera
świąt powinna być widoczna już w kuchni
– uważa Agnieszka Sienkiewicz.
W ofercie Villeroy & Boch znajdziemy
więc pojemniki na pieprz i sól, cukier czy
mąkę z motywami świątecznymi. Dla tych,
którzy chcą uciec od tradycyjnego wy-

stroju stołu i będą chcieli zrobić wrażenie
na gościach, propozycją godną rozważenia
będzie na pewno zastawa stołowa z rysunkami Andy’ego Warhola.
Pięknie oświetlone domy to nieodłączny element każdych świąt. I choć
Polacy, w przeciwieństwie do Amerykanów, nie mają bzika na tym punkcie, to i
tak coraz częściej szczecińskie i podszczecińskie dzielnice domów jednorodzinnych
mienią się kolorami podczas świąt Bożego
Narodzenia. Efekt psuje jednak z pewnością świadomość, że takie oświetlenie domu
i ogrodu jest prawdziwą bombą energetyczna. Ale i tu jest wyjście - np. energooszczędne światełka diodowe, które świecą
pięknym blaskiem, a zużywają zdecydowanie mniej energii.
– Są co prawda dwukrotnie droższe od
zwykłych światełek, ale starczają na dziesięć razy dłużej i pobierają dziesięciokrotnie mniej energii – wyjaśnia kierownik
działu ogrodniczego Castoramy Robert
Wons.

Świąteczny stół według Almi Decor...

... Vileroy & Boch...

...Rosenthal
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Modne i ekologiczne światła diodowe

W nowoczesnym mieszkaniu renifer...

...a w ogrodzie lustro

JUŻ WKRÓTCE NOWA STRONA WWW.MAGAZYNPRESTIZ.COM.PL

11

Ś W I Ę TA

Generalnie modne są światełka w jednym kolorze, najlepiej białym. Dla zwolenników kolorów ciekawą propozycję
stanowi oświetlanie konarów drzew liściastych oraz niskich krzewów za pomocą
węży świetlnych. W oknach, drzwiach balkonowych oraz na balustradach zawiesić
możemy girlandy ze sznurami lampek.
Na energooszczędne lampki przerzucił
się w tym roku szczeciński adwokat Tomasz Kowzan.
– Lubię mieć oświetlony cały dom, a
skusiła mnie ich ekonomiczność. Poza tym
świecą ładniej niż zwykłe światełka – wyjaśnia.
Ogród to prawdziwy festiwal pomysłów
na dekoracje świąteczne. Dzięki oświetleniu również po zmroku może wprowadzać
nas w bożonarodzeniowy nastrój.
– W tym roku królują lampiony. Najlepiej
białe lub czarne ze świecami w środku. Modne
są też ceramiczne choinki i przezroczyste wazony, które możemy ustawić na tarasie lub
schodach – wyjaśnia Joanna Górecka.
W ogrodzie ustawiamy drewniane drabiny, a nawet lustra, które sprawią, że poczujemy się jak w scenerii Harry’ego
Pottera. Atmosferę gościnności stworzą latarenki ustawione na schodach do domu.
Na drzwiach wejściowych świątecznie prezentują się wianuszki inspirowane tradycją
skandynawską, wykonane z wikliny, szyszek oraz suszonych owoców.
Niezależnie od tego w jakim stylu
ustroimy dom, musimy czuć się w nim
dobrze, a świąteczne ozdoby powinny odpowiadać naszym upodobaniom. „Prestiż”
życzy twórczej weny podczas przygotowań.

Filiżanka z rysunkami Andy’ego Worhola

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Świąteczna akcenty w kuchni
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PREZENTY

Worek
prestiżowych
prezentów
B

Baltica Welln
ess
Bony podarunk & Spa
owe
Srebrny poda
runek” – 100 zł
„Świąteczny cz
as
„Zimowy sen” ” - 200 zł
- 30
„Gwiazdka z Ni 0 zł
eb
Do każdego bo a” - 500 zł
nu dołączane
są gratisowe
zaproszenia do
Strefy Wellnes
zabiegi spa.
s lub
Bony dostępne
w recepcji BA
LTICA
Wellness & Sp
a na parterze

ez paniki! Robienie
świątecznych
prezentów to przecież
przyjemność a nie
obowiązek. Jeśli wahasz się
między kolejnymi
perfumami lub następną
koszulą mamy kilka
ciekawszych propozycji. Dla
ciebie to będzie mały
wysiłek i żaden kłopot dla
obdarowanej osoby wielkie
szczęście. Zobacz jakie to
proste i na wyciągnięcie
SCK
ręki.

Baltica
pl. Rodła 8; InformacjaWellness & Spa
(91) 359 44 00

AT
FOT. M

Nowe notebo
oki Dell Studio
wszystkim uż
ytko
podkreślenie
indywidualneg wnikom
o stylu dzięki
niespotykany
m kolorom or
az
grawerowanym
wzorom.
Dell Studio 17
35
Panoramiczny – 2999zł
ekran 17'' 1440
Procesor Intel
x900 Pixeli;
Core 2 Duo 2.
0G
3 GB; Dysk 25
0 GB; Window Hz; Pamięć
s Vista;
Gwarancja 3 la
ta

ERIAŁY

BALTIC

A SPA

14

ul. Rayskiego 1; tel. 091

SCK
8137577

FOT. M

ATERIA
ŁY

SCK

Daria Prochenka umożliwiają

PREZENTY

LJK
Każda Pani uc
ieszy się
z takiego prez
entu jak
skórzana tore
bka
firmy Paters 390 zł

CHILLI
Bluzka wieczor
owa
135 zł
Spódnica 179
zł

LJK
CH Galaxy (parter
Ochnik)
ul. Krzywoustego
al. Wojska Polskiego 19
ul. Ks. Bogusława X 39
11

al. Wyzwolenia 18 -

Chilli
giellońska 13

tel. 091 486 41 54, ul.Ja

12000
Wybór z Henryka
w
ó
rysunk utografem
a
Sawki z
ment
.
ra
to
HS Menagwka.pl
au
sa

FOT. MATERIAŁY HS MENAGMENT

w.
688 49, ww
+48 91 / 48

LA
FOT. MATERIAŁY

SER STUDIO

FOT. ADAM FEDOROWICZ

Via di moda
ODA
Salon VIA DI M pu
ku
za
do
za
as
pr
za
bonów
prezentowych nych.
cz
te
ią
Św
ul. Jagiellońska 85; tel.

FOT. MATERIA
ŁY

VIA DI MODA
(91) 433 06 37

LASER ST
Najlepsze na UDIO
pr
pakiety świą ezent
teczne –
do wyboru
zabiegi
laserowe m
edycyny
estetyczne
endermolog j,
ie,
makijaż
permanentn
y...

VIA DI MOD
A

Laser Studio
tel.091 489-36-88
www.laser-studi ;
o.pl

Idealn
Matin
e
Emble na prezent s Bleus
me - 1
ręcznik
0
100x1 0% bawełn i
a.
50 cm
-3
65x10
5cm - 09 zł
159
40x60
cm - 5 zł
9 zł
al. Boh. W
arszawy
42;

Mati
tel: (91) ns Bleus
464 64 70

VIA
FOT. MATERIAŁY

MATINS BLEU

ul.Jagiellońska 85;
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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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Firma Drobimex Sp. z o.o., należąca do niemieckiej grupy
drobiarskiej PHW, zmieniła znak handlowy na Wiesenhof
Polska by Drobimex.

Pierwsza
dama
szczecińskiej operetki

LUDZIE

Mama i córka na jednej scenie
w musicalu Machiavelli

18

LUDZIE

Ś

piewaczka, aktorka i
tancerka, mama
primadonny Grażyny
Brodzińskiej. Prywatnie
skromna i nieśmiała, gdy
jednak wychodziła na scenę,
porywała publiczność. Irena
Brodzińska, największa
gwiazda w historii
szczecińskiej opery.

niowska, która przez wiele lat z nią pracowała, wiedziała, że Brodzińskiej podpowiadać nie trzeba.
- No i gram kiedyś Elizę w „My fair
lady”. I nagle, co mi się nigdy dotąd nie
zdarzało, zapomniałam tekstu. Po prostu
ściana. Więc patrzę na Krysię błagalnie. A
ona podnosi kciuk do góry „Super, wyglądasz świetnie!”. Nie podrzuciła mi tekstu! – śmieje się pani Irena.
Jej marzeniem był wspólny występ z
córką. Udało się w roku 1978 na scenie
Operetki Szczecińskiej, zagrały razem w
musicalu „Machiavelli” Jerzego Wasowskiego z librettem Jeremiego Przybory.
Wcieliły się w role matki i córki. Spektakle
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Do teatru przychodziły tłumy, które
chciały zobaczyć obie panie Brodzińskie na
jednej scenie.
– Śpiewałyśmy duet, w którym powinnyśmy być na siebie złe. Było tam jednak
miejsce, które doprowadzało nas do śmiechu. A że obie jesteśmy śmieszkami, musiałyśmy odwracać się do siebie tyłem,
aby się nie widzieć i w spokoju dośpiewać
do końca – wspomina Grażyna Brodziń-

Grażyna Brodzińska
o swojej mamie:
Mamę kochali wszyscy. Na scenie
czarowała urodą, uśmiechem i
niesamowitą charyzmą. Porównywano
ją do Rity Hayworth. Pamiętam, że
publiczność miała zwyczaj witać ją
brawami. Wiem, jakie to wspaniałe
uczucie, bo sama tego doświadczam, a
ostatnio w warszawskiej Sali
Kongresowej. Mówią, że jesteśmy
podobne do siebie na scenie, co bardzo
mnie cieszy. Życzeniem mamy było,
abym była jej kontynuacją. Tak też się
stało, chociaż tata znając blaski i cienie
tego zawodu był początkowo temu
przeciwny. Pamiętam, że gdy brakowało
mu jednego dziecka w obsadzie
„Barona cygańskiego” Straussa, nie
chciał mnie wziąć do przedstawienia,
choć idealnie nadawałam się do rólki
małej Cyganki. Dopiero mama wpłynęła
na zmianę jego decyzji. Była moim
najsurowszym krytykiem. Kiedy
przychodziła po spektaklach i
koncertach, mówiła: „Patrzę na ciebie
nie jako matka, tylko jak widz. Bo chcę
cię obiektywnie ocenić.” Te słowa mamy
są dla mnie wyrocznią. Ona przecież
była wspaniałą śpiewaczką, aktorka i
tancerką. Publicznością władała jak
królowa. Była artystką jedyną w swoim
rodzaju. Nie było, nie ma i nie będzie
takiej drugiej jak ona.

ska. – Robiłyśmy tak na każdym przedstawieniu.
Niedługo po tym przedstawieniu Irena
Broszniowska zeszła ze sceny. Osiągnęła na
scenie wszystko, czego może oczekiwać artysta – zagrała najsłynniejsze postacie, w jakie
mogła się wcielić, oraz zyskała uwielbienie
publiczności. Uważa się za artystkę spełnioną.
– Nigdy nie żałowałam, że tak szybko
odeszłam ze sceny – mówi Irena Brodzińska. – Okazało się że można bez sceny żyć,
chociaż początkowo wydawało mi się to
niemożliwe. Teraz cieszę się sukcesami
moich dzieci i trójki cudownych wnuków.
To moja największa duma i radość. Mam
wspaniałego męża, Gustawa Tijewskiego
(emerytowanego kapitana żeglugi wielkiej),
jestem spełniona życiowo i zawodowo.
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

ZDJĘCIA: ARCHIWUM IRENY BRODZIŃSKIEJ

„Szczecinianie stulecia”, wyd. Piątek Trzynastego, Łódź 2000.
Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński,
„Pasjonaci szczecińskiej kultury”,
wyd. Książnica Pomorska, Szczecin 2003.
Specjalne podziękowania za pomoc w realizacji materiału
składamy pani Aleksandrze Nieżychowskiej-Stankiewicz.

Grażyna Brodzińska,
primadonna polskiej operetki.
Współpracuje z czołowymi
orkiestrami filharmonicznymi
i operowymi. Dzięki gościnnym
występom za granicą podziwiała ją
publiczność na całym świecie.
Rokrocznie bierze udział w festiwalu
im. Jana Kiepury Bogusława
Kaczyńskiego w Krynicy. Brała udział
w bardzo popularnym cyklu
programów telewizyjnych „Z batutą
i humorem” Macieja Niesiołowskiego.
Ma za sobą wiele głównych ról
w czołowych przedstawieniach
muzycznych. Nagrała 5 płyt.

FOT. WWW.GRAZYNABRODZINSKA.PL

trzydzieści razy miesięcznie! Oprócz występów w teatrze jeździli też z przedstawieniami po całej Polsce.
– Byłam na wszystkich próbach, gdy
występowała mama – wspomina Grażyna
Brodzińska, słynna polska śpiewaczka operetkowa. – Tylko ci, którzy widzieli ją na
scenie, wiedzą, jaka była wspaniała. Pamiętam ją także w duetach z tatą. Jak razem
śpiewali, to wszyscy płakali, a potem na
stojąco bili brawa.
Trudno zliczyć role, które były tryumfem pani Ireny. Do niezapomnianych na
pewno należy zaliczyć tytułową rolę w
„Cnotliwej Zuzannie”, Adelę w „Zemście
nietoperza”, Roxy w komedii Connersa,
Hannę Glawarii w „Wesołej wdówce” i
główną bohaterkę w „Hallo Dolly”. Wiele
razy wcielała się także w postać Elizy z
„My Fair Lady”. Choć była uważana za
pierwszą damę szczecińskiej operetki, nie
miała cech przypisywanych primadonnom. Nie kaprysiła, nie spóźniała się na
próby, zawsze skromna, pracowita, punktualna i otwarta na uwagi reżysera.
Nigdy nie potrzebowała też suflera.
Długoletnia suflerka Krysia Brosz-
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– To jest artystka! Wyjątkowa – zachwyca
się Jacek Nieżychowski, założyciel i pierwszy dyrektor szczecińskiej operetki.
Nieżychowski wie, co mówi, bo to właśnie on ściągnął Brodzińską do Szczecina. –
To pewnie był najlepszy ruch w historii
operetki – ocenia dzisiaj Nieżychowski.
I pewnie się nie myli, choć sama Irena
Brodzińska na początku swojej kariery nie
przypuszczała, że zostanie śpiewaczką,
gdyż taniec był zdecydowanie bliższy jej
zainteresowaniom. Ukończyła szkołę podstawową sióstr augustianek, gimnazjum
sióstr klarysek w Krakowie, później mama
wysłała ja do Szkoły Baletowej w Krakowie. Pracowała jako solistka baletu teatrów
muzycznych Krakowa, Poznania i Lublina.
Tańczyła ze sławami polskiej sceny baletowej – Witoldem Grucą, wybitnym tancerzem i choreografem, oraz ze Stanisławem
Szymańskim, pierwszym tancerzem Teatru
Wielkiego w Warszawie.
– Pierwszy angaż dostałam, mając 15
lat. Pojechałam pociągiem do teatru muzycznego w Lublinie. Przyjechałam wcześnie rano, teatr był jeszcze zamknięty, więc
przysiadłam na schodach, oparłam głowę
o wielką puchową poduszkę, którą dała mi
mama, i zasnęłam – wspomina pani Irena.
– Tak zastali mnie dwaj panowie, ówczesny
dyrektor teatru Antoni Niemczynowski i
Edmund Wayda. „Jakie piękne dziecko, co
ty tutaj robisz?” – zapytali. „Przyjechałam,
żeby tańczyć” – odpowiedziałam.
Tak poznała swojego pierwszego męża
Edmunda Waydę , śpiewaka-tenora, aktora, reżysera i dyrektora teatrów muzycznych w Lublinie, Szczecinie. Parę miesięcy
później wzięli ślub, niedługo potem urodziła się córka Grażyna. W tym też czasie
pani Irena odkryła w sobie talent śpiewaczy i zaczęła kształcić głos. Pierwszą
główną rolę – Adeli w „Zemście nietoperza” – otrzymała w Operetce Gliwickiej.
Pokonała wtedy trzy kandydatki – uznane
śpiewaczki.
Życiową decyzję podjęła w 1957. Jacek
Nieżychowski, w latach 50. solista Operetki
Gliwickiej, powrócił do rodzinnego Szczecina, by utworzyć operetkę. I zaprosił do
niej Brodzińską z mężem. Początki były
trudne. 25 stycznia 1957 roku, w sali ZBMu odbyła się pierwsza premiera muzycznego przedstawienia. Była to „Kraina
uśmiechu” Franza Lehara.
Później
skromny lokal w sali gimnastycznej dała…
Milicja Obywatelska. Irena Brodzińska wystąpiła jako prześliczna Chineczka Mi,
partnerował jej mąż.
– Doskonale pamiętam tę premierę –
mówi pani Irena. – Zima, przeraźliwy ziąb,
między sceną a widownią w suficie była
dziura. My w eleganckich, wydekoltowanych sukniach, widzowie siedzieli w futrach, a z dachu sypał autentyczny śnieg!
Miała to być tymczasowa lokalizacja. To
„tymczasem” trwało ćwierć wieku. W
umowie o wynajem sali był punkt, że MO
otrzyma na każde przedstawienie 20
miejsc i drugą lożę po lewej stronie sali. I
te miejsca zawsze były zajęte. Takie były
początki szczecińskiej operetki.
– Wszyscy tworzyliśmy ten teatr i nikt
nas nie pytał za ile. Pieniądze nie były najważniejsze. Kochaliśmy naszą publiczność
i ona tę miłość odwzajemniała. Teatr był
naszym życiem – mówi Irena Brodzińska.
W tamtych czasach aktorzy pracowali
bardzo dużo, zdarzało się, że grali ponad
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rawdziwie
rockandrollowy finał
miały obchody 20-lecia
szczecińskiego zespołu Quo
Vadis. Podczas koncertu w
klubie Słowianin lider grupy
Tomasz Skuza oświadczył się
ze sceny swojej narzeczonej
Katarzynie Kulikowskiej i
został przyjęty! O
nietypowych zaręczynach, a
także dwóch dekadach
wspólnego grania,
współpracy z Jurkiem
Owsiakiem i
niezapomnianych imprezach
z Bogusławem Lindą –
specjalnie dla „Prestiżu” lider
zespołu Quo Vadis Tomasz
Skuza.
– Już od dawno chciałem oświadczyć się
Kasi – opowiada Tomasz Skuza. –
Chciałem, żeby oświadczyny miały oryginalną oprawę. I udało się! Oczywiście
wcześniej kupiłem pierścionek i wszystko
dokładnie zaplanowałem.
– Ja nie spodziewałam się zupełnie, więc
kompletnie mnie zamurowało – opowiada
Katarzyna Kulikowska. – Gdy w trakcie
koncertu Tomek poprosił mnie na scenę i
zapytał, czy zostanę jego żoną, po prostu
odebrało mi mowę. Chciało mi się śmiać i
płakać równocześnie, nie słyszałam, co się
dookoła mnie działo. Ale zdołałam powiedzieć „tak”! To był jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu! – opowiada
wzruszona.
Publiczność oszalała, wszyscy bili
brawo, śpiewali sto lat. A miał kto gratulować, bo na koncercie bawiło się ponad 600
osób. Szampan lał się strumieniami, a
splendoru dodawał fakt, że wystąpili
wszyscy dotychczasowi członkowie zespołu. Na koncercie bawił się też radny Jędrzej Wijas, który, jak się okazało, jest
wieloletnim fanem Quo Vadis.
Wszystko zaczęło się 1988 roku. Trzech
zbuntowanych nastolatków postanowiło
założyć zespół. Mariusz „Bączek” Bączkiewicz zaprosił do współpracy Tomka
„Skayę”, potem do zespołu dołączył też
Wojtek Słabicki. Połączyła ich muzyczna
pasja i typowy dla wieku bunt przeciw
wszystkiemu. Nazwę wymyślił Bączek.
– Jak oglądam zdjęcia z tamtych lat, to
płakać mi się chcę ze śmiechu. Obowiązkowo długie włosy z trwałą, do tego
wąs à la Małysz, gumowe lycry i dżinsowe
katany z naklejkami. Po prostu klasyczni
metalowcy – śmieje się Skaya.
Koniec lat 80. i początek 90. to prawdziwy rozkwit metalu w Europie i w Polsce.
Znane już na Zachodzie takie zespoły jak
Sepultura, Metallica, Slayer, Destruction,
Kreator czy Sodom stawały się coraz popularniejsze również u nas. Plebiscyt na najpopularniejszy zespół w Polsce w 1993
roku wygrał punkowy zespół Armia, a
słuchanie muzyki innej od czadowej
uważane było za „wielką zdradę”. To czasy,
kiedy powstał pierwszy teledysk Quo Vadis
do utworu „Rzeźnik” o Stalinie. Teledysk
kręcili na lotnisku w Dąbiu, a włosy rozwiewało im autentyczne śmigło samolotu.
Tytułowy utwór z drugiej kasety demo
MONofobia pojawił się w 1989 roku. Był
to hymn ówczesnego pokolenia chłopaków
w wieku poborowym.
– W tamtym czasie strach przed wojskiem był spory, a o sposobach unikania
zasadniczej służby wojskowej mógłbym tu
cały elaborat napisać… Nikt z podstawowego składu w wojsku nie służył – śmieje
się Tomasz.
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20 lat zespołu Quo Vadis

Metalowe
zaręczyny
Początki były trudne. Na pierwszą płytę
pieniądze zdobywali w najróżniejszy sposób, pożyczali od znajomych, rodziców.
Także druk i dystrybucję robili sami.
Sprzedali łącznie 40 tysięcy egzemplarzy,
co w tamtych czasach było dużym sukcesem. Dla porównania teraz status złotej
płyty osiąga się po 15 tysiącach sprzedanych płyt. Potem była płyta „Politics” i
ponad 45 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Wykorzystali na płycie stary przebój
Roya Orbisona „Pretty Woman”, który
wszedł do żelaznego repertuaru grupy.
– Na tym niestety skończył się sukces finansowy – podsumowuje Skaya. – Oczywiście fajnie byłoby żyć z muzyki, ale z
drugiej strony obawiam się, że tam, gdzie
zacząłby się obowiązek „wypluwania” z siebie co rok kolejnej płyty, skończyłyby się
„spontan” i radość – dodaje.
Innym aspektem był imprezowy tryb
życia, który doprowadził do rozpadu już
niejednego zespołu. Dlatego panowie zna-

leźli bezpieczną równowagę pomiędzy
światem muzyki a normalnym życiem.
Mają rodziny, dzieci. Skaya i Seba pracują
w szczecińskiej Poczcie Polskiej, Cimas jest
geodetą. Matkowi udało się połączyć pracę
z pasją, gdyż pracuje w muzycznym sklepie
Fun.
– Chociaż lata lecą, jeszcze nie czuję się
za stary żeby grać metal – uważa Skaya. –
Niektórzy koledzy założyli rodziny, zapuścili brzuchy i spędzają wolny czas przed telewizorem. Cieszę się, że mam muzykę, bo
siedząc tylko w domu, można zgnuśnieć.
A moja córka nie ma nic przeciwko temu,
że tata czasem założy skórę i daje czadu na
koncercie.
Zespół od lat zaangażowany jest w
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i
cieszy się przyjaźnią z Jurkiem Owsiakiem.
Niemal każdego roku występują w finale
tej imprezy, w tym dwukrotnie w katowickim Spodku, trzykrotnie w telewizji w
Warszawie. W kwietniu 2000 roku otrzy-

Legenda szczecińskiej sceny
metalowej. Ma na swoim koncie
siedem płyt długogrających.
Występowali na wielu
festiwalach, m.in. Metalmanii, w
Jarocinie, na Przystanku
Woodstock, a także w
Kopenhadze na It's Alive ’94,
gdzie byli jedynym
zagranicznym zespołem. W
Polsce znani m.in. z coverów
„Kocham cię kochanie moje” i
„Pretty Woman”. Obecny skład:
Tomasz Skuza „Skaya”, założyciel
zespołu (wokal), Marcin „Cimas”
Szeremeta (gitara), Mateusz
„Matek” Lazar (gitara) i
Sebastian „Seba” Górski
(perkusja).

LUDZIE

mali też zaproszenie od Jurka Owsiaka do
wzięcia udziału w V Przystanku Woodstock pod hasłem „Wieczór z Quo Vadis –
Quo Vadis & Przyjaciele”. To było dla nich
ogromne wyróżnienie.
– Jurek Owsiak to świetny gość i prawdziwy wizjoner. Jest szczery i naturalny do
bólu. Niczego nie udaje – opowiada Skaya.
Podczas występów w katowickim
Spodku poznali kiedyś Bogusława Lindę.
Prowadził konferansjerkę i miał ich zapowiedzieć. W jednej z piosenek jest cytat z
filmu „Psy”: „A kto umarł, ten nie żyje”.
– Po koncercie zerwaliśmy się z bankietu, mieliśmy swoją bazę w biurze.
Wchodzimy, a tam siedzi Bogusław Linda.
Zrobiliśmy wtedy niezłą imprezę... Linda
to naprawdę fajny facet – wspomina Skaya.
Znajomość zaowocowała późniejszą
współpracą. Pod koniec 2000 roku zespół
nagrał dwie piosenki do filmu Bogusława
Lindy „Sezon na leszcza”. Były to covery:
„Żółty jesienny liść” i „Beata z Albatrosa”.
Skaya bardzo miło wspomina te nagrania,
gdyż gościnnie na akordeonie zagrał w nich
jego tata – Antoni, czyli „Duży Skaya”.
– A to przecież po nim mam muzyczną
duszę – dodaje Tomek.
Zespół od zawsze kibicował szczecińskiej Pogoni, więc nie dali się długo prosić
o napisanie klubowego hymnu.
– Hymn miałem w sercu i gdy dowiedziałem się, że będziemy mogli go stworzyć, przelałem go na papier. Mam
nadzieję, że usłyszę go, gdy Pogoń wróci do
ekstraklasy – czego i im, i sobie życzę –
mówi Tomek.
Jakie mają plany na przyszłość? Bynajmniej nie zamierzają zarzucić grania.
Właśnie przygotowują kolejną płytę. I ma
być ostra. Siedem kawałków jest już dopracowanych, pozostało jeszcze pięć do zrobienia, ale od dwóch miesięcy zajmują się
głównie jubileuszem, dlatego płyta musi
jeszcze poczekać. Już za kilka miesięcy do
sklepów muzycznych powinno też trafić
DVD z tego jubileuszowego koncertu.
„Prestiż” życzy Quo Vadis kolejnych sukcesów i co najmniej następnych dwudziestu lat na metalowej scenie.

Narzeczona Kasia Kulikowska właśnie przyjęła
oświadczyny Skayi na koncercie jubileuszowym
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Nagrodzeni
przez „Vivę” i „Plaboya”

T

rzech szczecińskich
fotografów – Adam
Fedorowicz, Remigiusz
Kozdra i Bartosz (Feliz)
Klimasiński – zostało
docenionych przez
ogólnopolskie magazyny
„Viva” i „Playboy”. Musimy
dodać – dwóch z nich stale
współpracuje z „Prestiżem”.

basenie – wspomina Bartek. – Warto dodać,
że zdjęcia zostały zrobione tradycyjnym
aparatem z użyciem czarno-białej kliszy.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

imj

Adam Fedorowicz
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Cała trójka wzięła udział w konkursach fotograficznych ogłoszanych przez
te dwa pisma. Fedorowicz i Kozdra w
„Vivie”, a Klimasiński w „Playboyu”.
Udało się!
Remigiusz Kozdra był bezkonkurencyjnyw kategorii „beauty”. Jego czarno-biały
portret modelki z połową twarzy w cieniu
zachwycił jury.
– Nieskazitelne, zimne i niedostępne
piękno. W sam raz do podziwiania – tak o
zdjęciu wypowiadała się projektantka i
członek jury Gosia Baczyńska.
– Zdjęcie nie było przygotowywane specjalnie na potrzeby konkursu, ale stanowi
część portfolio modelki – opowiada Remigiusz. – Sesja powstała w Szczecinie przy
współpracy wizażystki Joanny Bąk i fryzjera Marka Marosza.
Adam Fedorowicz podbił serca jury w
kategorii „fotografia przedmiotu”.
– Zdjęcie było przygotowane na potrzeby
reklamy butów. Wspaniałych nóg użyczyła
modelka Natalia Chajrewicz – opowiada
Adam. – Ogromną przemysłową pralkę znaleźliśmy w pralni hotelu Radisson. Zdjęcie
nie jest fotomontażem, widoczna jest gra kolorów i światła. Staram się w moich zdjęciach
nie oddawać do końca rzeczywistości – opowiada.
Prace obu panów można podziwiać na
wystawie w warszawskim Traffic Clubie.
Tam też odbyła się uroczystość wręczenia
nagród.

– Było to dla nas ogromne przeżycie,
choćby ze względu na fakt, że mogliśmy
osobiście poznać przewodniczącego jury
Ryszarda Horowitza, kultową postać w
świecie fotografii, Roberta Wolańskiego i
wielu innych wspaniałych fotografów –
opowiada Adam.
Z kolei Bartek Klimasiński może pochwalić się wyróżnieniem zdobytym w konkursie Fotoerotica miesięcznika „Playboy”.
– Sesję przygotowywałem specjalnie na
potrzeby konkursu w Pałacu Maciejewo na

Remigiusz Kozdra

FOT. MANGO MODELS

Bartosz
(Feliz) Klimasiński

LUDZIE

FOT. GURUGOMEZ

Teledyski

FOT. PAWEŁ LEWANDOWSKI

Filip Tymczyszyn na planie

Teledysk PMM

Produkcją klipów zajął się trzy lata temu,
od dwóch ma własną wytwórnię GCM. Na
swoim koncie ma już około 15 profesjonalnych teledysków. Stara się nie czerpać
wzorców z innych producentów, chce być
oryginalny.
– Zawsze interesowało mnie robienie
zdjęć, od dziecka miałem kamerę w rękach
– opowiada Filip. – Kilka lat temu zająłem
się montażem i trochę zaniedbałem swoją
pierwszą pasję. Podobało mi się, jak można
manipulować przekazem, obrabiając nagrany materiał. Naturalne więc dla mnie
było, że z czasem połączyłem oba zainteresowania.
Początkiem przygody z wideoklipami
było zrobienie teledysku do piosenki „Autodisy” dla szczecińskiej grupy Habesh. –
Można powiedzieć, że w chwili obecnej
produkuję głównie teledyski dla wykonawców muzyki hip-hop – dodaje.
Mimo trzyletniego doświadczenia w
kręceniu teledysków lista wykonawców, z
którymi współpracował, jest imponująca.
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Pracował z DonGURALesko czy Peją, dla
którego zrobił już dwa klipy, a w tej chwili
trwają prace nad trzecim. Wykonał klip dla
Projektantów Stylu feat. O.S.T.R. Miał
przyjemność współpracy z warszawskim
zespołem Afrokolektyw, którego najnowsze wideo ukaże się już wkrótce. Na premierę płyty czeka także teledysk
szczecińskiej grupy PMM.
Chętnie współpracuje także z wykonawcami z lokalnego podwórka. Wykonanie teledysków zlecili mu Łona i Webber,
Beata Andrzejewska, Wooden Kimono czy
Quo Vadis.
– Podjąłem również współpracę z niezależnym projektem muzycznym ogarnijsie.pl, czego efektem było powstanie
teledysku do utworu „Spółdzielnia” – dodaje Tymczyszyn.
Ostatnią produkcją Filipa był klip dla
laureata Szczecińskiego Festiwalu Młodych
Talentów Gramy 2008 Roberta Narwojsza.
Ale to nie koniec działań tego producenta.
Obecnie współpracuje z nowo powstałą
wytwórnią muzyczną Stoprocent, która
związana jest ze znaną marką odzieżową.
– Jesteśmy właśnie w trakcie przymiarek
do wyprodukowania teledysków do utworów singlowych z pierwszego wydawnictwa tej wytwórni, którym będzie solowa
płyta szczecińskiego rapera Soboty – zdradza Tymczyszyn. – Ze Stoprocent i Sobotą
znamy się zresztą dobrze z czasów realizacji teledysku Stoprocent, którego byłem

Teledysk Afro Kolektywu
„Przepraszam”

współtwórcą. Na nim oprócz Soboty wystąpiła czołówka polskich raperów.
Właśnie teledysk Stoprocent, w którym
wystąpiła śmietanka polskich hiphopowców, okazał się jak dotąd największym
hitem. Klip, w którym wystąpili Peja, Kaczor, Gural, Pih, Borixon, Kajman i Sobota
obejrzano w internecie już 2 miliony razy.
Proces stworzenia teledysku wymaga
wiele pracy w studiu i w plenerze. – Zaczyna się od przesłuchania utworu, następnie tworzy się scenariusz i pomysły na
jego realizację oraz wyszukuje lokacje do

FOT. KUBA

N

ie ma jeszcze
trzydziestki, a pracuje
z najlepszymi
hiphopowcami w kraju. Filip
Tymczyszyn opowiada jak
powstają teledyski.

zdjęć – dodaje. – Po wykonaniu zdjęć zostaje już tylko montaż i postprodukcja. Nie
jest to łatwa praca, chociażby dlatego, że
jest się odpowiedzialnym za czyjś wizerunek w mediach. Czasami ciężko jest zaspokoić czyjeś oczekiwania i jednocześnie
zrealizować projekt zgodnie ze swoją
wizją.
Jakie są marzenia związane z produkcją
teledysków? – Marzy mi się zrealizowanie
teledysku dla kogoś, kto dałby mi w stu
procentach wolną rękę i nieograniczony
doo
budżet – dodaje.

REKLAMA
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PODRÓŻE

W

ilno, Kaszuby,
Kartuzy – to tylko
niektóre miejsca na
trasie dwumiesięcznej
wędrówki, jaką odbyli
szczecinianie Danuta i Marek
Polakiewiczowie.
Bynajmniej nie są to miejsca
leżące w Polsce czy na
Litwie, ale w… Kanadzie.
Danuta i Marek Polakowiczowie na co
dzień są hotelarzami ze Szczecina, pan
Marek jest też redaktorem leksykonu encyklopedycznego Who is Who w Polsce.
W wakacje 2006 roku postanowili odwiedzić Kanadę, a szczególnie miejsca
związane z Polakami.
– Zostaliśmy zaproszeni przez przyjaciół mieszkających od dwudziestu lat w
Kanadzie, gorących patriotów. To oni namówili nas na taką sentymentalna podróż
– opowiada pan Marek.
Zaczęli jednak od miejsc typowo kanadyjskich. Kraj najbardziej znany jest z
wielkich centrów biznesu i handlu – Toronto, Montrealu i Ottawy na wschodzie
kraju oraz Vancouver i Edmonton na zachodzie.
– Z tych miast, które zwiedziliśmy, największe wrażenie zrobiły na nas Toronto
oraz Ottawa, stolica Kanady, która urzekła
nas bardzo europejskim charakterem –
opowiadają „Prestiżowi”.
Toronto to największa metropolia w
kraju. Główną atrakcją miasta jest przede
wszystkim jego różnorodność. Większość
ciekawych miejsc skupia się w centrum
wokół słynnej CN Tower. Tuż obok
wznosi się garbata sylweta stadionu SkyDome. Pożywkę dla ducha oferuje Art
Gallery of Ontario, która ma w swoich
zbiorach najlepsze obrazy kanadyjskich
artystów, a także Royal Ontario Museum
ze zbiorami sztuki chińskiej.
– W Toronto język polski można
usłyszeć w wielu miejscach, a wśród śladów Polski najbardziej poruszający wydaje się potężny monument – Pomnik
Katyński, stanowiący w zamyśle autora
pęknięte i rozdarte polskie serce – opowiada wzruszona pani Danuta.
Z kolei Ottawa to gwarne, otwarte na

Danuta i Marek Polakiewiczowie
w centrum Ottawy
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KANADA
po polsku

Odprawa gwardii kanadyjskiej

świat miasto liczące 330 tys. mieszkańców.
Największe jej atrakcje skupiają się na
stromych południowych brzegach rzeki
Ottawy, po obu stronach kanału Rideau.
Można tam podziwiać monumentalne
wiktoriańskie gmachy na Parliament Hill,

znakomite zbiory sztuki w National Gallery, militaria w Canadian War Museum,
okazałą bazylikę Notre Dame lub zajrzeć
na ByWard Market, gdzie skupia się najwięcej restauracji i barów. Wszystko to
wystarczy, by żądny wrażeń turysta zatrzymał się tu na parę dni…
Kanada to nie tylko wielkie centra biznesu i handlu. To przede wszystkim turystyka, gdzie prym wiedzie Niagara, niemal
jeden z symboli narodowych. Ryk wodospadu słychać z odległości paru kilometrów, jednak sam widok przechodzi
wszelkie oczekiwania. Biały łuk spowija
gęsta mgiełka, zaś w dole krążą statki –
kruszynki na tle kotłującej się wody,
podpływające niemal pod sam wodospad.
– Niagarę trzeba koniecznie zobaczyć na własne oczy, bowiem
żaden opis nie odda w pełni
piękna, ale też i wspaniałej organizacji i wzorcowej obsługi turystycznej tego miejsca – opowiada
pan Marek.
Ale Niagara słynie nie tylko
z wodospadu. W centrum

miasta jest usytuowana tablica pamiątkowa poświęcona inż. Kazimierzowi
Gzowskiemu, którego Kanadyjczycy nazywali Casimirem. Był on słynnym budowniczym mostów i projektantem
słynnego mostu International Bridge
łączącego Kanadę ze Stanami Zjednoczonymi. Kazimierz Gzowski, który osiedlił
się w Niagarze w XIX wieku, stał się patronem całej kanadyjskiej Polonii.
W trakcie swojej wędrówki Polakiewiczowie trafili także na Kaszuby. Jest to region,
który figuruje

ZDJĘCIA: ARCHIWUM DANUTY I MARKA POLAKIEWICZÓW

PODRÓŻE

Panorama Ottawy

na oficjalnych mapach Kanady. Tereny te
zostały odkryte na początku lat 50. ubiegłego
wieku przez polskiego księdza – franciszkanina Rafała Jana Grządziela. Można tam bardzo często spotkać się z polskimi nazwami
miejscowości czy uliczek, jak choćby Kopernik, Vistula czy Kartuzy. Również wiele lokalnych dróg nosi polskie nazwy.
– Podróżując po tym przepięknym rejonie, natrafiliśmy na miejscowość Wilno
– wspominają. – Nie wierząc własnym
oczom, musieliśmy wyjść z auta, aby zrobić
zdjęcie tablicy z nazwą miasteczka. Okazało się, że jest to miejscowość o typowo
polskim charakterze, z obowiązkową polską restauracją i powiewającą biało-czerwoną flagą.
Okazało się, że 80% mieszkańców
Wilna stanowią potomkowie pierwszych

polskich osadników. Wspominając o emigrantach w Kanadzie, nie można zapomnieć o głównej miejscowości tego regionu,
a mianowicie o Barry`s Bay. Centralną
postacią tej miejscowości jest polski pilot
Janusz Żurakowski, który zamieszkał w
Kanadzie wraz z rodziną 21 kwietnia 1952
roku i został pilotem doświadczalnym.
Jako pierwszy w Kanadzie testował samolot lecący z szybkością dźwięku. Janusz
Żurakowski był oficerem kanadyjskiego
lotnictwa wojskowego.
– Krocząc po licznych śladach polskości, podczas naszej dwumiesięcznej
wędrówki odwiedziliśmy wiele miejsc, w
których splata się polska historia i teraźniejszość bytowania kolejnych roczników
emigrantów – dodają państwo Polakiewiczowie.

Największym zbiorowiskiem kanadyjskiej Polonii jest Mississauga
położona niedaleko Toronto. Tam język
polski jest wszechobecny. Nie można
też nie wspomnieć o pewnej niezwykle
miłej i zupełnie zaskakującej przygodzie, która spotkała podróżników podczas wizyty w jednym ze sklepów na
terenie miejscowości Barrie, około 100
km od Toronto.
– Odwiedziliśmy wraz z przyjaciółką
sklep muzyczny. Tu zainteresował się nami

szef sklepu, z pochodzenia bodajże Hawajczyk. Nagle doszła do naszej świadomości
znajoma melodia. Okazało się, iż szef usiadł
do pianina i specjalnie dla nas zagrał... polski hymn. I to bezbłędnie. Byliśmy w szoku.
Wróciliśmy do Polski bardzo szczęśliwi i
dumni także z tego, że jesteśmy Polakami.
Takiego bowiem nasycenia polskością wiele
tysięcy kilometrów stąd absolutnie się nie
spodziewaliśmy – twierdzą zgodnie państwo Polakiewiczowie.
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

REKLAMA

Tablica pamiątkowa poświęcona pilotowi
Januszowi Żurakowskiemu

Neckermann Polska
Biuro Podróży Sp. z o. o.
Oddział Szczecin
Al. Wojska Polskiego 11
(vis-a-vis kina Kosmos)
tel. 91/488 99 50;
e-mail: szczecin@neckerman.pl
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Zapraszamy
do naszej
nowej lokalizacji!

REKLAMA
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CZYM JEŻDZĘ

Pojazd jazdy
ekstremalnej

Amerykanie chcieli stworzyć pojazd, który nawiązywałby do słynnych „muscle cars” – uosobienia siły, mocy i szybkości. Naczelny
konstruktor Chryslera Bob Lutz wymarzył
sobie stworzenie auta, które mogło być
współczesną wizją słynnej cobry, zebrał więc zespół 85 inżynierów, a ich jedynym celem było
stworzenie takiego samochodu. I tak w 1989
roku powstał prototyp vipera, który wywołał
ogromne poruszenie w świecie motoryzacji. Już
w grudniu 1991 roku, niecałe trzy lata po
pierwszej prezentacji, pierwszy viper zjechał z
taśmy montażowej w fabryce Chryslera. Zaznaczono, że auto zostało wyposażone w potężny
silnik V-10, przy konstruowaniu którego wykorzystano doświadczenie koncernu w budowaniu jednostek napędowych do... ciężarówek.
O mocy i niesamowitych osiągach może
świadczyć choćby fakt, że viper
ścigał się z najlepszym odrzutowym myśliw-

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
W tym cyklu motoryzacyjnym Izabela MagieraJarzembek pokazuje
ciekawe, oryginalne i nietypowe samochody. I te najnowsze i te naj
starsze. 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: magieraeprestiz.pl.

FOT. ADAM FEDOROWICZ

S

ilnik rodem z
ciężarówki, maska długa
niczym lotniskowiec,
najszersze opony jakie
widział świat w sportowym
aucie i moc, która zapiera
dech w piersiach. Oto
kultowy dodge viper.

cem US Air
Force F-16. Oba wehikuły rywalizowały na dystansie
jednej czwartej mili i dwukrotnie wygrał
viper! Tak zaczęła się jego legenda.
Po Szczecinie jeździ krewny pierwszego
vipera – SRT 10 w wersji coupé z 2006 roku.
Jego właścicielem jest Maciej Tomaszewski,
pasjonat amerykańskich samochodów.
– Przebywałem parę lat w Stanach Zjednoczonych i tam zafascynowała mnie
marka Dodge. Kupiłem nowe auto z salonu. To samochód do jazdy ekstremalnej,
dla pasjonatów szybkości i silnych wrażeń,
niezrównany w wyścigach na 1/4 mili –
opowiada Maciej.
Model szczecińskiego Vipera produkowany jest od 2005 roku. Napędza go olbrzymi
silnik V10 o wadze prawie 250 kilogramów.
Jego pojemność to 8,2 litra, a moc może doprowadzić do zawrotu głowy, gdyż liczy
ponad 504 KM! Do tego skrzynia manualna
o sześciu przełożeniach. Producent wyposażył auto w ABS, ale już o systemie kontroli
trakcji nie ma mowy. Na szczęście układ kierowniczy ze wspomaganiem działa doskonale, a zdecydowane wciśnięcie hamulca
sprawia, że viper praktycznie staje w miejscu.
Zastosowane tarczowe hamulce Brembo są
bardzo skuteczne i prawie nie do zdarcia.
– Ryk silnika porównywalny jest z ferrari. By wyciszyć nieco kabinę, zamontowano tłumiki w progach, które dodatkowo
głuszą hałas – opowiada Tomaszewski. –
Ciekawostką są też bardzo szerokie, 350-milimetrowe opony, które pozwalają szybko i
dynamicznie ruszyć tej bestii z miejsca.
Nadwozie to łagodne biegnące linie kontrastujące z agresywnym charakterem auta.
Proste i ascetyczne
d o

bólu
dwumiejscowe wnętrze wyposażono w prosty i funkcjonalny panel
sterowania z centralnie umieszczonym obrotomierzem i zegarem prędkościomierza. Oficjalna szybkość to 250 km/h, ale założony jest
ogranicznik prędkości. Tradycyjnym elementem stosowanym od wielu lat w samochodach sportowych jest starter w formie
przycisku – znajdziemy go także w viperze.
Wnętrze jest jakby dopasowane do kierowcy,

włączając w to
kształt bardzo stabilnych, kubełkowych foteli. Jest ciasno, czyli tak jak
powinno być w rasowym, sportowym aucie.
– Viper SRT-10 nie poddaje się porównaniom. Stanowi klasę sam dla siebie. Na
pewno nie zawiedzie nikogo, kto lubi ekstremalną jazdę – uważa właściciel.

Marka

Dodge Viper SRT10

Rok:
Pojemność:

2006
8200 cm3, V10

Spalanie:
30 l benzyny na 100 km
Masa:
0-100 km:
Max prędkość:
Moc:

1500 kg
4,2 s
250 km/h
505 KM

PODZIĘKOWANIA Z UDOSTĘPNIENIE
MIEJSCA DO SESJI DLA SALONU
SAMOCHODOWEGO „PROMENADA”
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MOTORYZACJA

FIATY

POŚCIGOWE

K

to z nas nie pamięta
milicyjnych polskich
fiatów? Obok poloneza
to były najbardziej
charakterystyczne wozy
pościgowe późnego PRL-u.
Teraz policja znów sięgnęła
po tę markę. Oczywiście we
włoskim wydaniu.

(157 KM). Policyjne wozy otrzymały najmocniejszą jednostkę, dzięki czemu bez trudu
rozpędzają się do ponad 165 km/h. Każdy bus
może przewieźć sześć osób oraz spory ładunek. Ducato trafią m.in. do Szczecina i Koszalina, a także mniejszych miast powiatowych.
Wszystkie policyjne fiaty mają m.in. klimatyzację, ABS, wspomaganie układu kierowniczego, dwie poduszki powietrzne i
br
podgrzewane lusterka boczne.

FOT. KWP SZCZECIN

Nowe modele to Bravo i Ducato. Te pierwsze to osobowe samochody z silnikiem Diesla
o pojemności 1,9 l i mocy 150 KM. Dość
szybko, bo w 9 sekund osiągają setkę. Prędkość maksymalna to 209 km/h. I co najważniejsze – niewiele spalają. Według danych
producenta – w trasie 4,5 l na 100 km, a w
mieście 7,6. Oczywiście oleju napędowego.
Zachodniopomorski garnizon wzbogacił się
o pięć samochodów – po jednym dla Koszalina, Stargardu, Łobza, Białogardu i Szczecina.
Będą jeździły jako auta nieoznakowane.
Znacznie więcej, bo aż 17, przybędzie za
to busów Ducato. Fiat oferuje je z trzema silnikami: 2,2 l (100 KM), 2,3 l (120 KM) i 3 l
REKLAMA

Zajmujemy się sprowadzaniem samochodów osobowych, ciężarowych,
specjalistycznych oraz motocykli.
Sprowadzamy samochody na zamówienie i załatwiamy wszystkie
formalności związane z zakupem.
Samochodydowozimy w wyznaczone przez klienta miejsce.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę przez
co gwarantujemy jakość zamówionych
samochodów, które są sprawdzane
przez naszych specjalistów.
Każdemu klientowi zapewniamy
bezpieczeństwo i pewność
tranzakcji poprzez umowy
pisemne.

70-784 Szczecin, Struga 27
tel. 091 4626 997
Fax: 091 4640 606
Kom.605-332-268
e-mail: biuro@promenada.auto.pl
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Godziny otwarcia:Pon. - Piątek: 10:00-18:00
Sobota: 10:00-15:00
Specjalista ds. sprzedaży:
Mariusz: 790-403-306
Maciej: 790-403-305

TECHNIKA

Piszą o Szczecinie

i swoich dzielnicach
C

o słychać na naszym
osiedlu? Co wydarzy się
w mieście? Coraz
bardziej interesujemy się
tym, co dzieje się w naszym
otoczeniu. Zdobywaniu tych
informacji sprzyjają portale
internetowe o charakterze
lokalnym. Pojawia się ich
coraz więcej.

„Prestiż” postanowił się przyjrzeć niektórym z nich.
Przy obecnym rozwoju techniki, dostępności do internetu, możliwości wykonywania zdjęć i nagrań wideo tworzenie
stron internetowych nie przysparza żadnych trudności. Wiele osób odczuwa coraz
większą więź ze swoim miastem i dzielnicą,
w której mieszka.
Niewątpliwie największy i najbardziej
profesjonalny jest miejski serwis samorządowy – dziś dostępny zarówno pod adresem
www.szczecin.pl
jak
i
www.um.szczecin.eu. W tym miesiącu
Urząd Miasta uruchomił drugi portal –
promocyjny. Aby obejrzeć zawarte na nim
informacje, wystarczy wejść na stronę
www.szczecin.eu. Zdaniem urzędników
zadaniem Promocyjnego Portalu Miasta
Szczecin jest prezentowanie treści dotyczących spraw związanych z miastem. –
Stworzenie portalu promocyjnego pozwoliło na oddzielenie komunikatów dotyczących funkcjonowania samego urzędu
od treści dotyczących ogólnego funkcjonowania miasta i jego mieszkańców – mówi
Piotr Landowski z biura promocji i informacji Urzędu Miasta. – Przekaz promocyjny miasta stanie się czytelniejszy i
profilowany. W planach rozwojowych
portalu promocyjnego jest stworzenie
pełnej oferty dla mieszkańców, turystów,
inwestorów z całej Polski i zagranicy. Prowadzony jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej.
Jednak oficjalne serwisy samorządowe
są tylko namiastką wszystkich informacji

dostępnych w sieci na temat Szczecina.
Coraz częściej tworzymy własne strony internetowe. Tworzone są portale dotyczące
funkcjonowania miasta, kultury, turystyki,
komunikacji, historii.
Najstarszym, największym i jednym z
najpopularniejszych portali poświęconych
miastu i regionowi jest serwis www.infoludek.pl. W październiku tego roku liczba
wejść do portalu wyniosła 1,8 mln.
Ideą portalu, jak piszą na stronie jego
twórcy, jest „integracja mieszkańców naszego miasta i regionu”.
Spore ambicje mają twórcy portalu
www.wszczecinie.pl. Portal ten przekazuje
to, co dzieje się w mieście. – Różnimy się
od innych portali tym, że nie jesteśmy portalem społecznościowym. Idziemy w
stronę pokazywania rzeczy pozytywnych –
mówi twórca portalu Wojciech Wirwicki.
Mimo że portal działa od trzech lat i
obecnie zajmuje się przekazywaniem
głównie informacji dotyczących kultury i
rozrywki, dzięki umieszczaniu aktualnych
informacji ma już swoich stałych odbiorców. – Staramy się jak najszybciej publikować informacje – mówi Wirwicki. –
Dziennie publikujemy od dwóch do dziesięciu informacji.
Na stałe z portalem współpracuje ok. 20
osób w wieku od 19 do 50 lat. Część z nich
na zasadzie wolontariatu.
Dla miłośników kultury w 2003 roku
stworzony został portal Echo Szczecina
(www.echo.szczecin.pl). Dziś tworzy go
ponad 15 osób. – W chwili obecnej zajmujemy się głównie zapowiedzią wydarzeń
kulturalno-rozrywkowych – mówi Tomasz
Poniewiera z Echa Szczecina. – Oprócz
tego można zapoznać się z bogatą ofertą
lokali gastronomicznych czy klubów.
Na bieżąco umieszczane są fotorelacje z
najważniejszych szczecińskich imprez, repertuar kin i teatrów.
Miłośnicy historii Szczecina niewątpliwie powinni zajrzeć na stronę www.sedina.pl.
Portal miłośników dawnego Szczecina
powstał przed czterema laty. Początkowo
miał być miejscem wirtualnych spotkań
miłośników historii miasta. Dziennie
portal, na którym znajduje się 20 tys. zdjęć,
nierzadko unikatowych, 2 tys. artykułów i

przeszło 100 tys. wątków na forum, odwiedzany jest 400 razy dziennie.
Nieco inne spojrzenie na historię Szczecina mają twórcy portalu www.podziemnyszczecin.pl. Strona o podziemiach
powstała w 2004 roku (od października 2006
roku działa jej nowa wersja). Portal jest jedynym w swoim rodzaju kompendium wiedzy
na temat szczecińskich podziemi, zawiera
m.in. liczne zdjęcia, plany oraz przedstawia

informacje na temat ich bezpiecznego zwiedzania. Dziś grupa Podziemny Szczecin skupia około 20 osób. – Braliśmy udział w
programach telewizyjnych, nasze zdjęcia i informacje były używane wielu artykułach, a
nasze plany podziemi były wykorzystane
przez policję w poszukiwaniach groźnego
przestępcy, który ukrywał się w podziemiach
Puszczy Bukowej – mówi o sukcesach Rafał
Depa z portalu Podziemny Szczecin. doo
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Coraz chętniej opisywane są dzielnice, w których mieszkamy. Przykładów jest sporo. O Warszewie możemy
poczytać na portalu www.warszewo.pl; miłośnicy i mieszkańcy Niebuszewa informacje na temat swojej dzielnicy
znajdą na portalu www.niebuszewo.pl.
Swoje strony mają także m.in. Pogodno (www.pogodno.szczecin.pl), Wielgowo (www.wielgowo.pl) i Podjuchy (www.naszepodjuchy.pl). Swój portal ma także prawobrzeże – www.prawobrzeze.eu.
Typowo rodzinny charakter ma strona www.pogodno.szczecin.pl. Portal powstał w 2005 roku.
Tworzy go małżeństwo: Mariola i Radosław Walasowie. – Początkowo strona poświęcona była tylko zdjęciom
tej dzielnicy, obecnie są też informacje na temat Pogodna – opowiada o powstaniu portalu Radosław Walas.
– Głównym powodem założenia strony była chęć zobrazowania Pogodna i pokazania go szerszemu gronu osób.
Początkowo strona funkcjonowała pod adresem pogodno.net – jednak adres był mało szczeciński i został
zmieniony na www.pogodno.szczecin.pl.
Bardziej rozbudowaną formę ma portal www.warszewo.pl, który działa od 2004 roku. Znajdują się tu wszystkie istotne informacje dotyczące dzielnicy (aktualizowane na bieżąco), bogata galeria zdjęć, historia dzielnicy.
Radosław Porwich, twórca portalu, mówi:
– Powstanie portalu było pokłosiem wystawy „Warszewo wczoraj i dziś”. Zgromadzone po raz pierwszy w
jednym miejscu stare pocztówki, zdjęcia, relacje pionierów dzielnicy wzbudziły wielkie zainteresowanie mieszkańców. Potem pojawiły się sugestie, aby umożliwić stałą jej prezentację.
Z powodu braku lokalu do wystawienia eksponatów twórcy postanowili wykorzystać… internet. Początkowo wszelkie informacje dotyczące tej dzielnicy dostępne były na stronie www.historia.warszewo.pl, która
następnie przeobraziła się w portal www.warszewo.pl.
– Chcemy pokazać wszystkim, a w szczególności nowym mieszkańcom Warszewa, którzy traktują portal
jako swoisty przewodnik po swoim nowym miejscu zamieszkania, że Warszewo to „dzielnica z duszą” – dodaje
Porwich.
W tym roku twórcy portalu, dzięki warszewskim bocianom, stali się znani w całej Europie. Ich autorski
projekt monitoringu bocianiego gniazda znajdującego się w sąsiedztwie kościoła, które można było oglądać
za pośrednictwem portalu, stał się popularny w wielu krajach Europy.
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Zwycięstwo

w Chinach
I

wicemiss Polonia 2008 Ania
Tarnowska zdobyła Chiny. Po
prawie miesięcznym pobycie w
Azji oprócz wielu wspomnień
przywiozła kolejny tytuł. Tym
razem, pokonując 60 kandydatek
z całego świata, została II
wicemiss International.

FOT. ANDRZEJ OPOKA

FOT. MATERIAŁY ANI TARNOWSKIEJ

O wyborach Ania wiedziała już wcześniej i
specjalnie się do nich przygotowywała.
– Musiałam przede wszystkim zebrać odpowiednią garderobę. Pomogła mi przy tym
Gosia Rożniecka z Miss Models Organization,
która była kilka lat temu w Chinach na tych
wyborach – opowiada Ania Tarnowska.
Jako reprezentantka Polski Ania musiała
przygotować strój narodowy.
– Wypożyczyłam strój z zespołu tańca. Gdy go
pierwszy raz zobaczyłam, byłam lekko załamana.
Mimo że jest strojny, nie jest marzeniem kobiet
no i nie jest zbyt wygodny – śmieje się.
Na zgrupowaniu okazało się jednak, że Ania
nawet w stroju narodowym świetnie się prezentuje. – Wszystkim się bardzo podobał. Każda z
kandydatek go dokładnie oglądała, bo dla
dziewczyn z innych rejonów świata był bardzo
egzotyczny – mówi. – Podobne stroje miały
tylko Czeszka i Słowaczka. Dziewczyny z Ameryki Południowej po scenie chodziły prawie całe
porozbierane, ale przecież tak wyglądają ich narodowe stroje – dodaje rozbawiona.

Podczas wyborów Ania pokazała się w kreacjach szczecińskich projektantek Kasi Hubińskiej
i Yuliyi Babich oraz biżuterii Yes. Na tę okazję
miała też specjalnie dla niej zaprojektowaną sukienkę od Damiana Stroińskiego z Łodzi.
– Choć resztę rzeczy dostałyśmy od organizatorów, i tak miałam niewiarygodnie ciężkie
walizki. Ale spędziłam w Azji prawie miesiąc –
mówi. – Finał odbył się w chińskiej prowincji
Makao, ale zwiedziłyśmy też Tokio, Kioto i
Hongkong – dodaje.
Dla Ani była to pierwsza tak daleka podróż
i styczność z Azją. – Jest to zupełnie inna kultura, wszystko było niesamowite. Jednak miesiąc z dala od rodziny to dla mnie trochę za
długo. Bardzo tęskniłam – mówi.
Finał był transmitowany przez telewizję.
Po konkursie Ania jako II wicemiss International była w Chinach prawdziwą sławą. –
Wszyscy ludzie, którzy nas mijali,
chcieli robić sobie z nami zdjęcia
lub choć nas dotknąć. Byłyśmy
dla nich niemałą sensacją –
śmieje się.
Na razie Ania nie planuje
kolejnych konkursów. Skupia
się na nauce i szkole, w której
nie była przez wiele tygodni. –
Muszę wrócić do rzeczywistości i porządnie się najeść
polskiego jedzenia. Bo
choć chińszczyzna w
Azji jest zupełnie inna
niż ta sprzedawana u
nas, już nie mogę na
dp
nią patrzeć.
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Nasz miejski luksus
Ś

wiat luksusu zawsze
wzbudzał pożądanie.
Od niedawna jest bliżej
nas, bo dobra z najwyższej
półki zaczęły kusić także
odbiorców na naszym rynku.
W Polsce pojawił się Bentley,
Lamborghini, a sklepy z
biżuterią odnotowują
rekordową sprzedaż
brylantów.

klientom wypoczynek, zadbaliśmy o to,
by na plaży oprócz restauracji były także
domki plażowe z wbudowanym wewnątrz
jacuzzi – wymienia Sylwester Jurek.
Luksus to także spełnianie kaprysów.
– Niektóre panie czasami błagają mnie,
żebym jechała już do Włoch po zakupy, bo potrzebują na przyjęcie nowej sukienki –
mówi Joanna Kwaśniak ze sklepu
buco.pl.

– Wiedzą, że towar, który przywiozę,
jest niepowtarzalny i na pewno inna pani
nie pojawi się na przyjęciu w identycznej
sukience – dodaje.
Choć w Szczecinie jest już kilka firm,
które sprowadzają rzeczy z Włoch od światowych projektantów, okazuje się, że
wciąż jest zapotrzebowanie na
nowe sklepy. – Włoskie
szaleństwo na punkcie jakości dotarło także do

Swobodniejszy dostęp do elitarnych produktów spowodował także zmiany w naszym zachowaniu. Nie kupujemy już na
pokaz. Passé jest bluzka z wyszytym logo
Gucciego czy torebka z widoczną metką
Prady. Jesteśmy bardziej dyskretni i nie
obnosimy się z bogactwem.
Coraz chętniej szukamy także urokliwych miejsc w kraju, na uboczu.
– Polska na nowo stała się modna.
Okazuje się, że Polacy do zamieszkania
chętniej wybierają zaciszny kompleks na
przykład nad morzem niż wielki apartamentowiec w dużym mieście – mówi Sylwester Jurek z Comfortime Developer. –
Dlatego zdecydowaliśmy się na drugą po
Villi Marea inwestycję w Międzyzdrojach
– dodaje.
Elitarne grono sąsiadów to wielki luksus, dlatego nie dziwi fakt, że sprzedanych zostało już kilkanaście
apartamentów, choć nie ruszyła jeszcze budowa.
– W kompleksie Sea Forest Residence
największe pożądanie budzi penthouse z
prywatnym spa i cudownym widokiem na
morze – opowiada Sylwester Jurek.
Każdy apartament wyposażony będzie
w designerskie meble oraz sprzęt audiowideo najwyższej klasy, a specjalny serwis
obsługowy będzie błyskawicznie spełniał
niemal wszystkie zachcianki mieszkańców 24 godziny na dobę. Podobnie jak w
luksusowych hotelach – dodaje.
Teraz, aby zachęcić ludzi do kupowania
apartamentów, nie można ograniczać się
do ochrony czy obsługi zajmującej się
utrzymaniem porządku, transportem lub
bezpieczeństwem dzieci. Pobyt we własnym domu musi być relaksem. – Dlatego
aby jeszcze bardziej uprzyjemnić naszym
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nas. Dla klientów ważne jest to, że ubrania
produkowane są na przykład we Włoszech,
a nie w Wietnamie. Jest to zupełnie inna jakość, na którą postawiłam, i takie rzeczy
mam u siebie – wyjaśnia Joanna.
Marki, które sprowadza do Szczecina,
to Gattacicova, Lanvin, Christian Lacroix,
Dries Van Noten, Comme de Garçons czy
Moschino. – Są to czasem bardzo odważne rzeczy, ale mam pewność, że nie
ma ich nigdzie więcej w naszym mieście
– mówi. – Kupuję pojedyncze egzemplarze, czasami pod konkretne klientki.
Firmy takie jak Gattacicova nie powtarzają swoich kolekcji. Ich rzeczy po prostu
nie można domówić, bo szyją małymi seriami. Kto pierwszy, ten lepszy – mówi.
Pani Joanna potrafi na kilka dni zamknąć sklep, by osobiście pojechać do
Włoch i wybierać towar. – Wiem, czego
oczekują moje stałe klientki i robię często
zakupy na specjalne zamówienie, czasami
dla jednej osoby przywożę trzy pary
butów. Nie są to tanie rzeczy, ale panie już
wiedzą, że mimo wszystko zapłacą mniej,
niż musiałyby wydać na przykład w Berlinie – opowiada.
Luksus to wygoda i bardzo łatwo do
niego przywyknąć. Chociaż w dzisiejszych czasach bilety lotnicze są bardzo
tanie, panie nie jadą same do Włoch, by
kupić sobie nową torebkę. – Często na
miejscu problemem okazuje się bariera językowa. Poza tym mam swoje źródła i
wiem, gdzie mogę kupić coś taniej – mówi
Joanna. – Nie zamawiam bezpośrednio w
fabryce, bo tam musiałabym wziąć całą
rozmiarówkę, ale też nie jeżdżę po outletach. Bazuję na pojedynczych i wyjątkowych egzemplarzach.
Kobiety nie zawsze są na tyle odważne,
by kupić zwariowaną rzecz od japońskiego Comme de Garçons czy od Antonio Marrasa, za którym ostatnio szaleje
cała Italia.
Dla takich osób, które mimo wszystko
chcą coś wyjątkowego, ale bardziej stonowanego, pojawił się butik Lalu, sprzedający rzeczy m.in. Ermanno Scervino
czy Galliano.
– Są to bardzo drogie marki, które do
tej pory można było zdobyć przez internet
lub w Berlinie – opowiada Beata Sarna z
Lalu. – Ale nie każdy lubi kupować w wirtualnej rzeczywistości. Panie chcą mieć
pewność, na co wydają pieniądze i jak w
tym wyglądają – dodaje.
Oprócz codziennych ubrań takich jak

Biuro Obrotu Nieruchomościami

ul. Opłotki 2/1 tel./fax: (0-91) 812 71 72
70-556 Szczecin tel: (0-91) 812 71 73
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jak bóbr, lis czy nutria, robią
wrażenie – dodaje.
A jeszcze większe wrażenie robi,
gdy pod futrem znajduje się piękna
biżuteria ze szlachetnymi kamieniami.
Po takie rzeczy nie trzeba już
też wybierać się do Cartiera
czy Tiffany’ego. Dostęp do
brylantów, szafirów czy rubinów jest powszechny, wystarczy tylko odpowiednia
zasobność portfela. – Jednym z najcenniejszych obiektów, obok którego nie można
przejść obojętnie, jest pierścionek z kolekcji Trylovia. Do niego
można dobrać do kompletu wisiorek i kolczyki. Całość kosztuje powyżej 70 000 zł – opowiada Tomasz
Kwiatkiewicz, dyrektor działu biżuterii z
kamieniami szlachetnymi Yes Biżuteria.
– Dla niektórych jest to na pewno cena
zaporowa, ale wszystkie kryteria wpływające
na wartość tej biżuterii są poświadczone certyfikatem największego niezależnego instytutu gemmologicznego IGI – szybko dodaje.
Dla bardzo wymagających klientów,
którzy za prawdziwe dzieło kunsztu
złotniczego ozdobione najcenniejszymi
kamieniami szlachetnymi są w stanie
zapłacić duże pieniądze, przygotowano pierścionek z
kolekcji Yes Prestige. –
Jest to biżuteria z
białego złota o bardzo
prostej, nowoczesnej formie, ozdobiona naturalnymi białymi i czarnymi
brylantami. Naprawdę są to propozycje z najwyższej półki i są na nie klienci – mówi
Kwiatkiewicz.
Luksus przyciąga i motywuje, przyzwyczaja i uzależnia. Także w Szczecinie. Może
za rok będziemy mogli napisać także o helikopterach i odrzutowcach? Poczekamy...

FOT. MATERIAŁY IMPERIAL TYKAFURLUX

DARIA PROCHENKA

FOT. MATERIAŁY COMFORTTIME DEVELOPER

garsonki, spódnice czy kurteczki
w Lalu jest także kolekcja Galliano,
który uchodzi w świecie mody za ekstrawaganckiego projektanta. – Choć
Galliano ma czasami zwariowane rzeczy, ma też bardzo sławne nazwisko, a to przyciąga. Panie
chętniej wezmą do ręki sukienkę jego autorstwa niż
jakąkolwiek inną, nawet jeśli
między nimi jest przepaść cenowa – opowiada Sarna.
W Lalu nie ma pełnej rozmiarówki, sprowadzane są
pojedyncze egzemplarze, aby
klientki czuły się wyjątkowo. Jest
jednak pewność oryginału. –
Wszystkie rzeczy mają hologramy i
certyfikaty jakości – zapewnia BeataSarna.
– Zamawiamy unikaty, ale zdarza się, że
panie przychodzą do nas z kawałkami
gazet i pokazują wymarzoną sukienkę z
nowej kolekcji, której nie mamy. Zawsze,
gdy jest taka możliwość i potrzeba, domawiamy dany produkt – mówi.
Choć luksusowe rzeczy mają niemałe
ceny, w Szczecinie jest grupa osób, które
mają coraz większe wymagania. Mają swój
wyrobiony gust i chcą się ubierać nietuzinkowo. Elementem prestiżu i odzwierciedleniem zamożności oprócz
idealnie skrojonego
garnituru jest dla
nich także futro.
– Futro może pokazać także naszą
osobowość – mówi
Anna Lichota z firmy Imperial. – Kobiety aktywne zawodowo i
pełniące wysokie funkcje wybierają rzeczy
dobre gatunkowo i markowe. Każda z nich
chce wyglądać bajecznie i zadziwić otoczenie. Przychodzą wtedy do mnie i na zimę
zamiast płaszcza wybierają futro.
Równowartość jednego futra to czasami
małe auto, jednak kupuje się je na lata, jest
ono niemal niezniszczalne. – Dzięki nim
kobieta wygląda szlachetnie i momentalnie
wzrasta jej reputacja – mówi pani Ania.
Futrzane okrycia nie są już tak solidne i
nudne jak kiedyś. Można z nich dodatkowo zrobić bolerko, falbankę czy torebkę.
Kreatorzy zadbali o to, by współczesne kobiety mogły wybierać fasony, nie tylko rodzaje futer. – Popularne są
teraz płaszczyki z kapturem lub płaszcze z
zarysowaną talią i
z pasem – mówi
pani Ania. –
Najbardziej
elitarne są sobole, karakuły
lub szynszyle.
Ale nawet
mniej prestiżowe,
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T

ylko 160 kilometrów na
zachód, niecałe dwie
godziny w aucie i
jesteśmy w innym świecie –
w Berlinie. Wiele szczecinian
jeździ tam nie tylko na
zakupy, ale po to, by
odpocząć. Teraz dodatkową
atrakcją są jarmarki
bożonarodzeniowe.
Miejsce, do którego zawsze jeżdżą tłumy
Polaków i które jako pierwsze wymieniane
jest w opowieściach o Berlinie, to ulica
Kurfürstendamm, nazywana w skrócie
Ku’damm. Jest to jedno z najdroższych
miejsc. Mieszczą się tam zarówno bardzo
ekskluzywne butiki znanych kreatorów, jak
i marki dla średnio zamożnego klienta.
– Staram się jeździć do Berlina przynajmniej raz na dwa tygodnie – mówi Tomasz
Ćwiek, prezenter Kroniki w TVP Szczecin.
– Polska jest krainą hipermarketów, a ja nie
odnajduję się w tym spędzie ludzi. Zauważyłem, że w Szczecinie największą
przyjemnością jest chodzenie po galerii
handlowej. Wiem, że gdy pojadę na zakupy
do Belina, to zrobię je z przyjemnością, taniej, szybciej i przede wszystkim kupując
oryginalne i niepowtarzalne rzeczy – dodaje.
Cała Polska zazdrości nam bliskości
Berlina, bo tu bardzo często odbywają się
koncerty artystów z całego świata i niezliczone wystawy. – Ostatnio byliśmy z przyjaciółmi na niezapomnianym show
Madonny. Zostaliśmy w Berlinie na cały
weekend, który oczywiście zakończył się
zakupami – śmieje się Ćwiek. – Zawsze
obowiązkowo zahaczamy też o sklep Ikea,
którego Szczecin nie doczekał się do tej
pory. Rytuałem są też obiady w hinduskiej
knajpce.
Wielokulturowość Berlina to kolejny
plus, bo na każdym kroku można znaleźć
restauracje z jedzeniem z całego świata. –
Ostatnio odkryłem świetną restaurację z
tajską kuchnią. Wszystko idealnie doprawione i smakowało jak prawdziwe jedzenie
z Azji – mówi adwokat Mikołaj Marecki. –
Mam tam także swojego ulubionego Kebaba, który niczym nie przypomina tego,
co serwowane jest w naszych fast foodach.
Po posiłku nie ma nic lepszego niż spacer z kawą po Alexanderplatz lub Friedrichstrasse, kolejnych dwóch miejscach
znaczących dla wszystkich zakupoholików.
– Biorę najczęściej swoją ulubioną kawę w
Starbucks i przyglądam się wszystkim
kuszącym wystawom – mówi Magda Niegrebecka, współwłaścicielka prywatnego
przedszkola. – Obowiązkowe przystanki to
galeria La Fayette oraz KaDeWe – dodaje.
Są to jedne z najdroższych domów towarowych na świecie i, jak twierdzi Magda,
jedne z najlepszych. – Kupując w Burberry
czy Peek & Cloppenburg, mam pewność,
że są to oryginalne ubrania, a nie podróbki.
Poza tym niemieckie rzeczy są szyte na
prawdziwe kobiety, nie tylko w rozmiarze
34 – mówi. – Zauważyłam też, że szczecińskie sklepy nie mają całych kolekcji, w Berlinie zawsze kupię coś niepowtarzalnego –
dodaje.
Słowa te potwierdza projektantka
biżuterii Mirella Palmi, która jest też zapalonym graczem w golfa. – Na polu golfowym podczas gry obowiązuje pewien dress
code. Jak każda kobieta lubię mieć rzeczy
wyjątkowe. To, co jest dostępne jest w
Szczecinie, mogą kupić wszystkie panie,
dlatego ja szukam nowości – opowiada
Mirella.
Jej odkrycie to Golfino shop. – Wszystkie rzeczy, które mam stamtąd, służą mi
nawet przez wiele lat. W ogóle się nie
niszczą – zapewnia.
Ale nie tylko golf jest celem jej wizyt w
Berlinie. – Jestem też fanką rzeczy od Ralpha Laurena i Donny Karan, a po zaku-
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Magiczny
Berlin

Kadewe to jeden z najdroższych domów
towarowych na świecie

STYL ŻYCIA
Z kawiarni na I piętrze jest znakomity widok
na pięknie przystrojony Ku’damm w Berlinie

Można tu kupić oryginalne i niepowtarzalne
rzeczy

Miasto wygląda pięknie wśród migoczących lampek i ozdób, nawet gdy nie
ma śniegu. – Po śnieg można pojechać w
góry, a do Berlina na zakupy – podsumowuje Mikołaj Marecki. Ponieważ jest
fanem snowboardu, zawsze szuka nowych
kolekcji i dobrego sprzętu. – Mam swój
ulubiony sklep snowboardowy i robię w
nim zakupy przed każdym sezonem. Mam
gwarancję jakości i świetne ceny. Bez
względu na to, jaki aktualnie jest kurs euro
– mówi. – W poprzednim sezonie kupiłem
cały sprzęt i dzięki temu dostałem naprawdę ogromny rabat. W Polsce jeszcze

Jedna z najpopularniejszych
ulic w Berlinie Kurfürstendamm.

mi się nie zdarzyło, żeby sklep sam wyszedł
z taką propozycją i dał lepsze ceny, szczególnie przed świętami.
Nie tylko przed Bożym Narodzeniem
Belin jest chętnie odwiedzany przez Polaków. Kolejna fala rodaków przyjeżdża tam
tuż po Nowym Roku, gdy zaczynają się zimowe wyprzedaże. Upusty niekiedy dochodzą nawet do 75% pierwotnej ceny. –
Moja żona zawsze kupuje ubrania w Belinie, dlatego też chętnie obserwujemy wyprzedaże – mówi Tomasz Ćwiek. Magda

Niegrebecka poluje także na okazje w outletach, gdzie można trafić perełki w końcówkach kolekcji.
Berlin do tego stopnia przyciąga, że Tomasz Ćwiek rozważał kupno mieszkania za
granicą. – Długo o tym myśleliśmy, bo jak
się okazuje, ceny nieruchomości są zbliżone.
Na razie pomysł upadł, ale kto wie, może
szybko do niego wrócimy. Moim zdaniem
Berlin jest idealnym miejscem. Blisko Polski, a ma o wiele więcej możliwości.
DARIA PROCHENKA

Na tradycyjnym jarmarku bożonarodzeniowym można
napić się grzanego wina i zjeśc pieczone kasztany
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FOT. WS

pach chętnie jadam w minibistrach. W
Szczecinie bałabym się, że dostanę jakieś
podejrzane lub stare posiłki. Tam jedzenie
na stojąco, szczególnie na jarmarkach
świątecznych, to sama przyjemność –
mówi.
Tradycyjny Weihnachtsmarkt przed
świętami odbywa się w całym mieście. Przepięknie przystrojone ulice, grzane wino, pieczone kasztany i występy zespołów
muzycznych wprowadzają wszystkich w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Spacer uprzyjemnia unoszący się
wszędzie zapach cynamonu, kandyzowanych owoców i świątecznych ciast. – Po zakupach z żoną i córkami lubimy zjeść lunch
i przyglądać się, jak pięknie wygląda Berlin
wieczorem, gdy świecą się wszystkie ozdoby
– mówi Rafał Rudziński, stomatolog.
– Ponieważ jestem jedynym mężczyzną
w rodzinie, zazwyczaj zakupy trwają cały
dzień – śmieje się Rafał. – Ale po wielu wizytach znam już Berlin doskonale i mam
swoje ulubione miejsca na odpoczynek –
mówi. – Nasza ulubiona knajpka znajduje
się na pierwszym piętrze przy Ku’Dammie.
Stamtąd wszystko doskonale widać.
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FOT. MATEUSZ LIGOCKI

URODA

Karnawałowe
paznokcie

M

iłe panie, nadchodzi
czas karnawałowej
zabawy. Pora
porzucić stonowany francuski
manicure i trochę poszaleć.
Paznokcie mogą mieć w tym
sezonie nie tylko odważne
kolory, ale i kształty.
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– W karnawale stanowczo znikają pastelowe kolory lata, a do łask powracają
głębokie satyny – mówi Agnieszka Paluszkiewicz, właścicielka salonu
stylizacji paznokci Visage. – Króluje fiolet, modne są
także brązy,
śliwki i ognista
purpura, a także
czerń.
Paznokcie powinny być bogato
zdobione. Dodatkową ozdobą mogą być
wtapiane koronki, złote
folie, cekiny, cyrkonie
oraz kryształy w
różnych kolorach nie
tylko na paznokciach,
ale także na dłoniach.
Coraz popularniejsze są
też kolorowe końcówki
paznokci, idealnie komponujące się z dodatkiem cyrkonii, brokatu czy perełek. Modne są także
inspiracje Wschodem, a
tureckie arabeski czy
imitacja indyjskiej
henny będą oryginalnym dodatkiem do
kreacji.

– Oczywiście musimy pamiętać, by paznokcie komponowały się z naszym strojem i
makijażem. Kunsztownie wykończone, lśniące złotem lub srebrem mogą zastąpić nawet
biżuterię – uważa Agnieszka Paluszkiewicz.
Na koniec coś dla odważnych. Paznokcie-szpice są absolutnym hitem tego sezonu, zarezerwowanym dla pań lubiących
eksperymentować. Pięknie ozdobione na
pewno będą z daleka przyciągać wzrok.
Jednak takie paznokcie mogą być zrobione
jedynie na tipsach.
– Tylko na nich uzyskamy odpowiedni
kształt i oszałamiający efekt – uważa nasza
imj
stylistka.
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PROMOCJA

Jak we francuskim filmie
PROMOCJA

P

amiętacie film „Samotność w sieci”
lub kultowe „Taxi” Luca Bessona?
Jeśli tak, to na pewno nie przegapiliście znaczących scen, w których
znaczącą rolę odegrała... pościel.
Okazuje się, że nie tylko kostiumy są
ważne, szczególnie w filmach gdzie
większość scen jest kręconych w sypialni. Fachowcy z branży filmowej doskonale znają się na trendach, bo
wybrali same prestiżowe marki.
Laura Ashley, Jardin Secret, Jalla, Descamps i Lacoste to nazwy, które powinny znaleźć się na liście zakupów
każdego poszukiwacza elegancji. Nie
trzeba szukać daleko, bo najbliższy adres
to Matins Bleus w szczecińskim C. H Carrefour -Turzyn (parter obok Kolportera).
- Nasz salon starannie dobiera marki,
co pozwala zaspokoić potrzeby zarówno klientów szukających elegancji,
tradycji i klasyki, jak i tych, dla których
liczy się nowoczesny design oraz innowacyjność - mówi Beata Wilhelm, właścicielka salonu Matins Bleus.
Pościel przez wielu uważana jest jedynie za dodatek do wnętrza, a tak na
prawdę jej obecność w naszym domu
jest niezwykle znacząca. Może dodać romantycznego uroku naszej sypialni, lub
uwypuklić nowoczesny styl mieszkania.
Nie mówiąc o wygodzie i komforcie spania. Minęły czasy sztywnej i krochmalonej pościeli. Teraz pierwszeństwo mają
miękkie i przytulne materiały spod któ- celem dnia jest kolejny zakup eleganrych nie chce się wynurzać. Nawet, gdy ckiego szlafroka, który będziemy już
dzwoni nieznośny budzik. Chyba, że niedługo mogli dostać w nowym salonie.
PROMOCJA

Plastyka brzucha po porodzie

Beata Wilhelm. – Tymczasem zapraszamy też do naszego sklepu internetowego www.matinsbleus.pl.
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brzucha. Poprzez repozycję mięśni, usunięcie
nadmiaru skóry i poprawę wyglądu pępka
operacja ta może pomóc przywrócić utraconą
figurę.
Zabiegowi można się poddać już trzy miesiące
po porodzie (optymalnym okresem jest sześć
miesięcy). Chociaż jest to złożona operacja, po
której pacjentka musi przejść dosyć długi
okres rekonwalescencji (około sześciu tygodni), w wielu przypadkach stanowi jedyne
skuteczne rozwiązanie, dając trwały i spektakularny efekt.

magazyn szczeciński

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.

Na pytanie odpowiada
specjalista chirurg plastyk
z Prywatnej Kliniki Chirurgii
Plastycznej Artplastica
w Szczecinie
lek. med. Maciej Pastucha
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Dla wielu kobiet macierzyństwo jest najradośniejszą i najwspanialszą rzeczą, jaka może się
zdarzyć w ich życiu. Może jednak ona nieść za
sobą zmiany kształtów ciała kobiety, których
nie są w stanie odwrócić ani niezliczone diety,
ani ćwiczenia.
Po porodzie wiele młodych mam szuka sposobów przywrócenia sobie komfortu bycia we
własnym ciele. Oczywiście kosmetyczka czy
masaże są wspaniałe, ale coraz więcej kobiet,
które zdecydowanie pragną powrócić do swoich kształtów sprzed ciąży, znajduje rozwiązanie problemów z sylwetką w chirurgii
plastycznej.
Brzuch w okresie ciąży jest jedną z najbardziej
podatnych na zmiany części ciała. Mięśnie
brzucha oraz skóra rozciągając się, tracą na
swojej gładkości i sprężystości. W momencie
kiedy się kurczą, pozostaje najczęściej nadmiar skóry, którego w większości przypadków
same kobiety, pomimo niezliczonej ilości wykonanych brzuszków i stosowania drastycznych diet, nie mogą się pozbyć. W wielu
przypadkach jedynym wyjściem jest plastyka

- Dobra wiadomość dla stałych klientów. Niebawem otwieramy sklep w
Galerii Centrum Kaskada- dodaje pani
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Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Laserowa
korekcja wzroku:

Pierwszyy w Polsce - laser MEL 80!
Partner Medyczny NZOZ Dom Lekarski - 091 46 41 922
Marketing ZOZ MSWiA w Szczecinie – 091 43 29 515
Na Państwa pytania odpowie
dr Andrzej Lipiński pod numerem telefonu – 0 607 284 049

Chirurgia refrakcyjna, czyli korekcja wad wzroku przy pomocy lasera excimerowego, jest coraz pozytywniej postrzegana zarówno przez środowisko okulistyczne, jak i przez pacjentów. Szacuje się, że do tej
pory przeprowadzono już ponad 12 milionów takich operacji na świecie. Zabiegowi laserowej korekcji
wzroku poddają się reprezentanci grup zawodowych, gdzie dobry wzrok bez użycia okularów jest
wymogiem, ale również inne osoby prowadzące aktywny tryb życia czy po prostu mające dosyć noszenia
okularów bądź soczewek kontaktowych. Przy użyciu lasera można skorygować wady wzroku, takie jak:
krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm.

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
a Spraw
Spra Wewnętrznych
We nętr n ch i Administracji w Szczecinie
S c ecinie ul.
l Jagiellońska 44
44, 70
70-382
382 S
Szczecin
c ecin
Kontakt: Sekretariat: tel. 091 43 29 500, fax 091 43 29 501; Przychodnia: tel. 091 43 29 507; Izba przyjęć: tel. 091 43 29 511; 091 43 29 522
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Ortodoncja ● Protetyka ● Chirurgia
Zamiast wiercenia i bólu:
● żel stomatologiczny
● abrazja powietrzna
Wybielanie zębów metodą:
● nakładkową - nocną
● w gabinecie - 1 godzinną
Implanty:
● miniimplanty
- 100 % utrzymania protezy całkowitej
● mosty porcelanowe
na podparciach szklanych

Nowość:
Ozon! Botox! Wypełniacze!
Sz-n, ul. Krzywoustego 19/5 Sz-n, ul. Królowej
tel. 091 489 11 63
Korony Polskiej 9
tel. 091 489 13 07
tel. 091 423 33 58
www.ra-dent.com.pl - info@ra-dent.com.pl
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Coś

Udaną wymianę ciuchów najlepiej uczcić lampką szampana. Od lewej:
Agnieszka Vanhoefen, Joanna Fajfer, Magdalena Gonciarz - Gołębiewska,
Marta Łaźniowska, Joanna Leszczyńska - Pankrac (z córką) i Agata
Chacińska

FOT. JOANNA LESZCZYŃSKA  PANKRAC

za coś...

MODA

Agnieszka Vanhoefen przymierza
bluzkę jednej z koleżanek

M

ężczyźni na te
spotkania nie mają
wstępu. Pewnie
dlatego nazywają je „zlotem
czarownic”. „Sabat” odbywa
się nieregularnie, bo trudno
zgromadzić w jednym
miejscu o jednej porze zajęte
„czarownice”. Tym razem
jednak się udało. I to w jakim
składzie!

kobiety, jak nowy ciuch! A fatałaszki,
które nie znalazły chętnych, trafią do Caritasu.
Clothing swap, czyli wymiany ciuchów,
odbywają się na całym świecie. Do Polski
dotarły stosunkowo niedawno. Najgorętszym miastem ciuchowych szaleństw jest
Warszawa. I to jak na stolicę przystało – na
dużą skalę. Tu wynajmuje się salę i wywiesza plakaty: Wielka Wymiana Ubrań,
Butów i Wszelkich Dodatków. Spotyka się
nawet kilkadziesiąt kobiet. Panuje jedna
zasada: ciuchy muszą być czyste i w
dobrym stanie. Po Warszawie bakcyla
połknęły Wrocław, Łódź i Poznań.
Wymiany odbywają się także przez internet. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę
„wymiana ciuchów“ i znajdujemy profile
osób chętnych do „zabawy“. Profesjonalni
wymieniacze mają na swoich stronach
zdjęcia ciuchów i opisy, jak stali się posiadaczami konkretnego fatałaszka.
Clothing swap (w bardzo wolnym
tłumaczeniu „odzieżowe coś za coś”) ma
też swoją ekologiczną stronę: ciuchy trafiają w obieg, a nie do śmieci i nie zalegają
na wysypiskach. Wymiana ciuchów i promowanie tzw. drugiego obiegu to nie tylko
nowy ekotrend w modzie. To także trend
towarzyski. Szczególnie atrakcyjny dla fashionistek-amatorek. I bardzo ekonomiczny, bo te ciuchowe szaleństwa nie
MARGE S.
kosztują nas fortuny.
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„Sabat“ odbył się jednak nie na Łysej
Górze, ale na szczecińskich Gumieńcach,
w przepięknym domu Magdaleny Gonciarz-Gołębiewskiej. Pewnego jesiennego
wieczoru sześć kobiet wymieniało się tam
ciuchami… i plotkowało o nowinkach
modowych. Co ciekawe, owe panie spędzają ze sobą mnóstwo czasu, bo pracują
razem w szczecińskim oddziale Telewizji
Polskiej. Ale to i tak za mało. Odkąd się
poznały, regularnie spotykają się także
poza pracą. Bo autentycznie lubią się i
przyjaźnią. Łączy je też fascynacja modą.
I jeszcze jedna rzecz: w ich szafach „wiszą”
miłości nieodwzajemnione, czyli ciuchy,
które w sklepie wywoływały euforię, a

potem okazywało się, że nijak nie pasują.
Właśnie nimi postanowiły się powymieniać. I tak na wspólną kupkę trafiły
bluzki, żakiety, spodnie, czapki, a nawet
torebki, w większości z metkami i
pachnące nowością. Było w czym przebierać, bo każda z kobiet ma swój styl i zna
liczące się modne adresy. Przed Joanną
Fajfer Berlin nie ma tajemnic. Magdalena
Gonciarz-Gołębiewska garderobę uzupełnia w Stanach, gdzie ceny markowych
ciuchów są wyjątkowo atrakcyjne, a
Marta Łaźniowska dwa razy do roku lata
do Londynu i buszuje po Oxford Street i
Notting Hill. Agnieszka Vanhoefen po
ekstrawaganckie buty jeździ do Hamburga, a Joanna Leszczyńska-Pankrac z
wakacji spędzanych we Włoszech i Francji przywozi zawsze coś oryginalnego.
Ale żeby tym razem uniknąć wpadek...
na spotkanie przyszła Agata Chacińska.
To kobieta, która wie, co w modzie
piszczy. Surowym spojrzeniem oceniała
jak leżą nowe nabytki i radziła: „tu przydałby się pasek, najlepiej duży, ale nie
czarny; te spodnie nie leżą najlepiej, weź
spódnicę; ta długość ci nie pasuje, tak to
twój kolor”. Po wymianie i doskonałej zabawie, której towarzyszyły triumfalne
okrzyki radości, nastąpiło podsumowanie: każda z urodziwych czarownic znalazła coś dla siebie i tym samym wprawiła
się w dobry nastrój, bo nic tak nie cieszy
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Bytom

Euforia & J.Fashion

Vincent

Via di moda

MODA

P

onad tysiąc osób wzięło udział w kolejnej edycji
„Weekendu mody”, tym razem w hali przy ul.
Narutowicza. Miejsce okazało się trafione.

black jacka. Na gości czekał także poczęstunek i bar.
Mimo dodatkowych atrakcji większość
gości skupiała się na modzie. Dla pań zaprezentowały się butiki Via di moda, Euforia &
J.Fashion, Tru Trussardi, Mona oraz futra z
LKJ. Panowie mogli zobaczyć, co proponuje
salon mody męskiej Vincent oraz Tom Tailor.
Ciekawe propozycje pokazali szczecińscy
projektanci. Największe brawa wśród nich
zebrała kolekcja sukien wieczorowych dla
pań przygotowana przez Kasię Hubińską
oraz pokaz pełnej kolekcji Arkadiusza Prajsa.
– Podczas każdej edycji staramy się zaskoczyć naszych gości czymś nowym. Tym
razem była to impreza urodzinowa niespodzianka. W tym samym dniu urodziny obchodził Wojciech Miziewicz, dyrektor
U.studio, dlatego after party było
połączone z jego świętem. Rozpoczęliśmy
ogromnym tortem – opowiada Elwira Żniniewicz.
Po kilku godzinach pokazów na imprezie zostali nieliczni, najbardziej wytrwali.
Największą reprezentację stanowiła grupa
z loży VIP-ów.
„Prestiż” także dołączył się do urodzinowych życzeń i czeka na kolejne spotkadp
nia z modą.

Imprezę prowadził Conrado Moreno
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Kto nie oglądał pokazów mody
mógł spędzić czas w mini kasynie

„Weekend mody” odbywa się dwa razy do
roku. Impreza zdobyła już renomę, ma
swoich stałych bywalców i wiernych fanów.
Obecność na niej jest już nie tylko szansą
na zobaczenie nowych kolekcji, ale to także
świetna okazja, by spotkać się z ludźmi nie
tylko z branży odzieżowej. Oprócz projektantów, modeli i modelek bywają tam
przedsiębiorcy, politycy czy sportowcy.
I tym razem byli niemal wszyscy.
– Frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Liczyliśmy na ok. 600 osób, a było znacznie więcej. Całe szczęście, że sala spokojnie
pomieściła wszystkich bez ścisku – mówi Elwira Żniniewicz, organizatorka imprezy.
Wcześniejsze spotkania odbywały się w
halach Międzynarodowych Targów Szczecińskich oraz w klubie Can Can. – Niestety
na Struga z centrum jest trochę za daleko,
a klub jest zbyt mały na nasze potrzeby –
mówi ze smutkiem pani Elwira. – W tym
roku postanowiliśmy sprawdzić halę przy
ul. Narutowicza. Pomysł okazał się idealny
– dodaje zadowolona.
Przygotowanych było ok. 600 miejsc
siedzących.
Oprócz oglądania przez kilka godzin
pokazów można było spędzić czas w minikasynie. Był kącik z ruletką i stołami do
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a szczecińskiej
ziemi, w samym
centrum miasta
- na Deptaku
Bogusława, można
poczuć smak Włoch,
wystarczy tylko
odpowiednio skierować
swoje kroki.

Valentino Ristorante, to miejsce dla
tych, którzy lubią czerpać przyjemność z życia i doceniają jego walory dużymi oknami wychodzącymi na Dewszystkimi zmysłami.
ptak. Charakterystycznym miejscem w
części lokalu jest „strefa PeWłoski styl i elegancja centralnej
roni”, można tam wygodnie usiąść na
skórzanych kanapach i zrelaksować się
Tłoczone tapety doskonale kom- po ciężkim dniu, oddając się swobodponują się z klasyczną, prostą prze- nym, towarzyskim rozmowom. W tej
strzenią, restauracji. Spójność ta, części chill out, znajduje się ścienny
tworzy stylowe i eleganckie wnętrze, ekran LCD oraz niezależny system dźciepłe i bezpretensjonalne. Klimaty- więku souround. Można w niej palić.
zacja i strefy dla palących zapewniają Dalej znajduje się mała sala, najbarkomfort i nie rodzą konfliktów.
dziej wystawna i elegancka część VaW restauracji, dzięki specjalnemu lentino. Doskonała na niewielkie,
podziałowi przestrzeni istnieje możli- zamknięte i wyjątkowe uroczystości.
wość wydzielenia 4 sal, co umożliwia Piękna zastawa i stylowe dekoracje
dowolną aranżację wnętrz i organizo- wpływają na jej niepowtarzalność.
wanie imprez nawet do 150 gości. Bankiety, duże uroczystości okoliczKażdą salę cechuje inny klimat i ory- nościowe, konferencje, szkolenia czy
ginalny wygląd. Pierwsza, główna sala pokazy mody, odbywają się w najwiękrestauracyjna jest bardzo przytulna, z szej, bardzo ustawnej sali bankietowej.
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Rukoli z dodatkiem parmezanu) czy
Pannacotta Fragole e Lampone (Pannacotta z musem malinowym i owocami). Ceny nie odbiegają od cen w
innych, szczecińskich restauracjach a
wyśmienite menu – z pewnością.
Mało tego, do godziny 15-tej obowiązuje stały 25% rabat.

Catering? Fajerwerki?
Czy Paintball?

Zaopatrzona jest ona również w profesjonalny sprzęt multimedialny

Smaki
i aromaty włoskiej
kuchni
Valentino Ristorante, to nie tylko
niepowtarzalne wnętrza, ale przede
wszystkim doskonałe włoskie jedzenie, przygotowane tylko ze świeżych i
najlepszych produktów. Z pewnością
warte grzechu są np. Vitello Tonato
(cieniutkie plastry soczystej cielęciny
w kremowej salsie z tuńczyka), Zuppa
Pescatora (zupa z owoców morza z
pomidorkami Cherry), Tagliata di
Manzo (Krojona polędwica wołowa w
czerwonym winie Malbec, podana na

Valentino Catering wchodzi w skład
grupy „Valentino” - Valentino Ristorante oraz Valentino Event’s. Daje to
gwarancję spełnienia wszelkich oczekiwań klientów, podczas organizacji
nawet najbardziej wyszukanej i ekskluzywnej imprezy. Dbają też o kompleksową organizację, atrakcje, klimat
oraz oprawę w smaki i aromaty.
Współpraca z grupą specjalistów sprawia, że nie umyka im żaden szczegół.
We wszystko co robią wkładają maksimum wysiłku i serca. Sprawia to, że
każda okoliczność, przyjęcie, imprezy
team building, czy bankiet organizowane przez „Valentino” stają się
wyjątkowe i na długo zapadają w pamięci. Polecamy serdecznie.

Otwarte cały tydzień, od godz.
12:00 do 24:00
Ul. Ks. Bogusława X 8
70-440 Szczecin
Tel. (091) 818 32 72
www.valentino-ristorante.com
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hoć święta już za pasem,
to nie wszyscy zapadają
w zimowy sen
i leniuchują. W kilku
miejscach trwają intensywne
remonty, w innych prace już
zakończono i nastąpiły
pewne zmiany. A te są
konieczne, bo pobudzają
do działania i inspirują.
„Prestiż“ odwiedził kilka
takich miejsc.

Zmiany
,
ZMIANY....
– Współpracując od lat z tymi firmami, zostałam zaszczycona propozycją przystąpienia
do „Corner IT plus” – opowiada Jowita Jędruszczak. – Jest to oficjalny „kącik” tych pięciu
firm z którymi współpracujemy. Na całym
świecie można znaleźć sklepy sprzedające ich
towary, które tworzą swego rodzaju zrzeszenie. Możemy się pochwalić, że jesteśmy wśród
nich.
Gdy pojedziemy do Rzymu, Nowego
Jorku czy Mediolanu, znajdziemy niemal
identyczne „cornery”. – Nasz niczym się nie
różni. Mamy już własny zakątek luksusu w
Szczecinie – dodaje Jowita Jędruszczak.
Dzięki zaproszeniu do „cornera” Euforia
musiała przejść przeobrażenie. – Nowe wnętrze musieliśmy dostosować do standardów
obowiązujących na całym świecie. Stworzył je
dla nas włoski architekt Giorgio Mirri – mówi
Jędruszczak.
Efekt to więcej miejsca, przejrzyste witryny, więcej światła i eleganckie kolory.
O tym, jak bardzo ważne jest wnętrze, wie
także Wojtek Bieńkowski z klubu Wasabi. Postanowił całkowicie odmienić surowe mury
lokalu przy ulicy Kolumba 4. Wyczyścił starą
cegłę i zamalowane okna. – Praca nad doprowadzeniem tych pomieszczeń do stanu właściwego zajęła nam wiele miesięcy. Ale efekt
przekroczył nasze oczekiwania – mówi Wojtek. – Zachowaliśmy surowy klimat, ale dzięki
wprowadzeniu odpowiedniego oświetlenia i
białych tkanin uzyskaliśmy efekt szyku i elegancji – mówi.
W klubie ma obowiązywać ostra selekcja
przy wejściu. – Ci, którzy wejdą, nie pożałują,
bo zamierzamy sprowadzać wyjątkowych
muzyków – chwali sie Wojtek.
Zmiany są potrzebne. Jedni remontują
lokal, inni malują wnętrze, pojawiają się też
nowe lokale. „Prestiż” uważnie śledzi wszystkie zmiany i dociera do tych wyjątkowych
miejsc.
DARIA PROCHENKA

FOT. MATERIAŁŁY WASABI

FOT. MATERIAŁŁY INVIERNO &VERANO

FOT. MATERIAŁŁY ANDEGRAND.PL

FOT. MATEUSZ LIGOCKI

Nasz trop zaprowadził nas w okolice Deptaku Bogusława, gdzie już niedługo pojawią
się dwa nowe miejsca. Pierwsze z nich to Platinum. Jak na platynowe miejsce przystało,
będzie można w nim kupić dobre markowe
rzeczy. Wszyscy fani sportowej odzieży doskonale znają Roxy, Quicksilver czy Billabong.
– Wszystkie ubrania tych marek są bardzo
wesołe, często koszulki mają kolorowe nadruki i szalone kolory. Wiosenne rzeczy, które
będziemy już mocno promować od stycznia,
na pewno nie będą nudne, tak jak nie są
wszystkie kolekcje wspomnianych firm – zapewnia Marek Obuchowicz, menedżer
sklepu Platinum.
Zwolennicy tej odzieży do tej pory robili
zakupy w Berlinie czy Poznaniu. – Pojedyncze rzeczy tych marek pojawiały się już w
Szczecinie, ale teraz będziemy mieli całe kolekcje i już nikt nie będzie musiał wyjeżdżać
z miasta, żeby dostać te rzeczy – mówi Obuchowicz.
Sklep będzie mieścił się na dwóch piętrach. Na ponad 300 m2 bez problemu pomieści kolekcje firm od Etnies zaczynając, na
Volcom czy Vans kończąc.
Tuż obok remontuje się kolejne miejsce.
Butik ten znają już na pewno wszystkie panie,
które uwielbiają kupować buty. Invierno &
Verano do tej pory mieściło się przy ul. Jagiellońskiej 7, przenosi się teraz na Deptak Bogusława.
– Chcemy dać klientkom możliwość dotarcia do najnowszych kolekcji i jednocześnie
latem w swoim ogródku serwować kawę
wśród gwarnych kawiarenek i restauracji –
tłumaczy decyzję Aneta Olszewska,
współwłaścicielka sklepu.
Nowy lokal będzie znacznie większy. – W
trzech pomieszczeniach na dwóch poziomach chcemy zaoferować jeszcze więcej kolekcji niż dotychczas – opowiada Olszewska.
Wzorując się na salonach Prady czy Gucciego, postawili na elegancką prostotę oraz
czerń i biel. – Korzystaliśmy z najnowszych
trendów lansowanych przez Elle Decoration
czy Vogue – mówi Aneta Olszewska.
Oprócz Deptaku Bogusława zmiany widoczne są także przy al. Wojska Polskiego. Na
podobną kolorystykę postawiła Jowita Jędruszczak z Euforia & J.Fashion. W butiku,
który ma całą gamę włoskich projektantów,
takich jak Cavalli, GF Ferre, CNC, Galiano
czy EXT nastąpiła całkowita zmiana designu.
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KOLOR
króluje na stoku

Kask Red: 239zł; Buty męskie Moto brown:
599zł; Spodnie Sherpa PNT: 660 zł; Kurtka
Burton Esquire JKT: 699zł; Deska Voelkl Zenit:
1800zł; Wiązania Flow NXT 999zł; Bandana
Burton: 50zł
Energysports ul. Welecka 13, Mierzyn,
tel. 091 462 47 69
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Przed sezonem zimowym warto dokładnie zapoznać się
z aktualnymi trendami, bo moda na stoku zmienia się
z roku na rok. Do Szczecina trafia coraz więcej markowych
produktów, które oprócz modnej kolorystyki i fasonu
zapewniają także komfort, funkcjonalnoś
i bezpieczeństwo. Miłośnicy białego szaleństwa Mariusz
i Marta specjalnie dla „Prestiżu” przymierzyli
i przetestowali kilka nowych propozycji.

Mariusz Peroński, na co dzień
związany z firmą Andegrand, to
także zapalony sportowiec. Kilka
lat temu spróbował swoich sił
w snowboardzie. Choć nie ma w
Szczecinie gór, udowodnił, że
zapał wystarczy, by w ciągu kilku
sezonów treningów móc mierzyć
się ze specjalistami śnieżnych
akrobacji. Podczas zawodów EH
Snow Contest zajął II miejsce
w kategorii amatorów
Jako zapalony snowboardzista
długo przekonywał Martę
o wyższości snowboardu nad
nartami.

Kurtka Snow jewel: 749zł;
Rękawice snow: 160zł;
Czapka Supa Coop: 80zł
Energysports ul. Welecka
13, Mierzyn,
tel. 091 462 47 69

MODA

Marta Szymczak to zawodniczka w drużynie siatkarskiej
Pro Kon Stal Piast Szczecin. Trenuje codziennie, jednak na
nartach nie jeździła od wielu lat. Zwierzyła się „Prestiżowi”,
że bardzo chętnie wróci na stok. Wybierając rzeczy, stawia
na wygodę, luz i komfort ruchu. Jak każda kobieta chce mieć
modne w tym sezonie fasony i twarzowe kolory. Na stoku
musi wyglądać ładnie i zgrabnie.
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MARTA: Kurtka Burton Mutiny JKT: 549
zł; Spodnie Natalya: 299zł; Polar Sing
Song: 259zł; Kask Burton: 259zł; Gogle Gland Shiny black: 189zł; Buty Atomic:
599zł; Narty Salomon
MARIUSZ: Buty męskie Moto brown:
599zł; Spodnie Sherpa PNT: 660 zł;
Bielizna Burton Pipe Jersey: 110zł; Deska
Voelkl Zenit: 1800zł; Wiązania Flow NXT
999zł; Bandana Burton: 50zł
Energysports ul. Welecka 13, Mierzyn,
tel. 091 462 47 69

Żaden snowboardzista nie zapomina o bluzie lub o bieliźnie termo aktywnej.
Kolejne niezbędniki to czapka lub kask, a także profesjonalne rękawice.
Zestaw Marty ma stylowy dopasowany krój. Kurtka to ochrona przed wiatrem i
deszczem, a bluza jest idealna przy termoizolacji w przypadku niższych temperatur.
Tygrysia kurtka dobrze się komponuje z kaskiem o podobnych wzorach, a także z
żółtymi rękawicami. System szelek i wewnętrzne kołnierze przeciwśniegowe są
ważnymi dodatkami na stoku. Do tego obowiązkowo gogle, najlepiej z żółtymi
obwódkami pasującymi do kompletu.
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Dobrze dobrana kurtka powinna zapewniać
wentylację, nieprzemakalność i być
wiatroodporna. Bardzo ważne są także
anatomiczne szwy, funkcjonalne ściągacze i
poręczne kieszenie wewnętrzne.

Czapka DC model YEPA: 89zł; Rękawice ANALOG
model ENTRY: 279zł; Wiązania BURTON model
CUSTOM YO!: 599zł; Decha BURTON promodel JEREMY
JONES: 1929zł; Buty BURTON model FREESTYLE:
666zł; Spodnie BURTON model POACHER: 489zł;
Gogle DRAGON model DX LimitedEdition
SKULLCANDY: 399zł; Kurtka BURTON model POACHER:
539zł
Andegrand.pl, al. Wojska Polskiego 49
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Kurtka powinna odzwierciedlać trendy z
pokazów mody. W tym sezonie króluje krata,
kropki i futrzane kaptury. Z wielkim hukiem
powraca styl lat 80., czyli mocno jaskrawe
kolory. Nieśmiało pojawiają sie kombinezony z
paskiem w talii i obcisłe spodnie imitujące
narciarskie. Bardzo popularne są w dalszym
ciągu paski i imitacje dżinsu.

Bielizna Burton: 130zł; Kamizelka Burton:
280zł; Czapka Supa Coop: 80zł;
Energysports ul. Welecka 13,
Mierzyn, tel. 091 462 47 69

Nadchodzący sezon to dużo kontrastowych połączeń.
Odchodzi się od pastelowych kolorów na rzecz mocnych
czerwieni, jaskrawego różu, żółci i fioletów.

PRZYGOTOWAŁA: DARIA PROCHENKA
FOTO: MATEUSZ LIGOCKI
WIZAŻ: MAJA HOLCMAN
PODZIĘKOWANIA BACÓWCE NA SZCZECIŃSKIEJ
GUBAŁÓWCE ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA
DO SESJI.

Bluza BURTON model BONDED: 279zł;
Kask R.E.D. model SKYCAP II : 239zł
Andegrand.pl, al. Wojska Polskiego 49
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K U LT U R A

Silny K azik pod Wez waniem

(Nie)sielska poezja
na nowe czasy
M

Płyta nie poraża aranżacją i nie zaskakuje
wykonaniem. Zresztą Kazikowi chyba nie
o to chodziło. Jak wspominał w wywiadach od dawna fascynował się twórczością
Silnej Grupy pod Wezwaniem i żałował, że
została trochę zapomniana. Dlatego już
kilka lat temu przypomniał jeden z przebojów grupy „W południe”, a teraz postanowił przypomnieć większość repertuaru.
A przy okazji samą grupę, co mu się udało,
bo już ruszyła fala wspomnień i porównań. Dziennik „Rzeczpospolita” w recenzji
płyty zauważył, że fascynujemy się czeskim, a mamy własnego Józka z Bagien.
Porównanie wzięło się pewnie z komedii
„Milion za Laurę”. W filmie gdzie SGPW
zaśpiewała jeden ze swoich sztandarowych
utworów — „Pochód Świętych”. Kamery
podczas utworu skupiają się na śpiewającym Tadeuszu Chyle, a w trakcie refrenu na Jacku Nieżychowskim
wykonującym nietypową choreografię,
grając na bębnie i talerzach. Trzeba tu
przypomnieć, że Nieżychowski nie tylko
potężną masą ciała, ale i o głowę przewyższał swoich kolegów, czym zawsze budził respekt. Ale na tym porównanie do
Czechów się kończy, bo SGPW w PRL-u
była wielką kabaretowo - muzyczną instytucją. Niestety na płycie Kazika zabrakło
trochę historii zespołu, a ta jest
wyjątkowa.
Zespół powstał w latach 60. z inicjatywy Tadeusza Chyły, który był już wtedy
znanym artystą i kompozytorem, m.in.
jako autor „Ballady o cysorzu”, Kazimierza Grześkowiaka (także śpiewaka) i
Jacka Nieżychowskiego. Nieżychowski
był już wtedy po kilku dużych projektach.
W latach 50. zakładał Operetkę Szczecińską, a na początku lat 60. organizował
szczeciński Festiwal Młodych Talentów,
który wylansował wiele sław muzyki big
— beatowej. Można powiedzieć, że czego
się dotknął — zamieniało się w złoto, ale,
że złoto ciążyło i raziło po oczach
ówczesną władzę to niestrudzony organizator wciąż miał kłopoty. Tak było z operetką, kiedy po kilku latach jej szefowania
musiał udać się emigrację do Operetki
Śląskiej. Tak też było z Festiwalem
Młodych Talentów, który skończył się na
dwóch edycjach, a Nieżychowski rozpoczął przygodę z filmem. W drugiej
połowie lat 60. spotkał Chyłę i Grześkowiaka. Jak na artystów przystało urzędowali w kawiarni, tym razem Hotelu
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FOT. FILMPOLSKI.PL

ariola, urocza gąska i
Kazik Staszewski w
pasiaku. W ten
sposób muzyk powraca do
swoich fascynacji
repertuarem Silnej Grupy
Pod Wezwaniem. Grupy która
powstała 40 lat temu, a
jednym z jej liderów był
szczecinianin Jacek
Nieżychowski. O nowej płycie
Kazika i wspomnieniach
starych czasów - pisze Michał
Stankiewicz, dziennikarz i
zarazem wnuk Jacka
Nieżychowskiego.

W 1966 Jacek Nieżychowski zagrał w komedii
"Kochajmy Syrenki", tu na zdjęciu z Alicją Sędzińską

Europejskiego. Nieżychowski przywitał
się z nimi i powiedział „Panowie coś
trzeba zrobić”. I tak się zaczęło. W wymyślaniu nazwy pomagał im Jerzy Duda
- Gracz. Jako muzyk dołączył Andrzej
Zakrzewski. Silna Grupa była zjawiskiem,
potem pojawił się w niej Krzysztof Litwin
(zamiast Chyły), grał nawet Włodzimierz
Nahorny. Duda - Gracz projektował dekoracje i okładki. I czasem pisał.
Zespół szybko zdobył sławę i uznanie,
m.in. w 1969 roku zdobywając w Opolu
nagrodę dziennikarzy. Cała Polska śpiewała „To je moje” czy „Mariolę”. Był konkurencją dla samego siebie. Na ich występy
czekały tłumy ludzi. Mając świeżą płytę
Kazika w ręku szybko zadzwoniłem do
Jacka Nieżychowskiego, do Świnoujścia,
gdzie teraz mieszka. Wie o niej, ale jeszcze
nie słuchał. A mnie intrygowało czym
właściwie byli. Jak ich zdefiniować?

- Pytali się nas wielokrotnie czym jesteśmy zespołem czy kabaretem? Odpowiedź zawsze była jedna — silną grupą.
Nasza twórczość była reakcją na big —
beat. Takie cepeliowskie granie — odpowiedział mi dość przewrotnie, bo przecież
kilka lat wcześniej sam ten big — beat lansował. — Ale trzeba iść do przodu, poza
tym szybko mi się nudzi.
- Dlatego po kilku latach się rozwiązaliście? — dopytywałem.
- Mieliśmy mnóstwo koncertów, w
samym Sopocie w ciągu miesiąca dawaliśmy po 30 koncertów. Bilety szły błys-

kawicznie. To było dowcipne, a nam
sprawiało przyjemność. Ale w końcu
poczuliśmy się zmęczeni, no wiesz życie
artystyczne... — uciął. — No i nie byliśmy łatwi dla władzy. Miała z nami
kłopot. Nasze poetyckie powitanie z
publicznością, które wygłaszał Kazik
Grześkowiak brzmiało tak: „Jeleń pasie
w się w gaiku, /a na stawie dwa łabędzie. / I tak dobrze, i tak cicho, / i tak
zawsze kurwa będzie?”
Jak tu nie lubić Silnej Grupy? Polecam
płytę Kazika. A jeszcze bardziej oryginalne
nagrania zespołu.

REKLAMA

RESTAURACJA INDYJSKA

BOMBAY

Exotic couisine of INDIA

GABINET PSYCHOLOGICZNY
Iwona Piotrowicz
70-470 Szczecin, al. Wojska Polskiego 7
rejestracja telefoniczna 696-533-586

-zaburzenia nerwicowe
i depresyjne
-problemy wychowawcze
-problemy w relacjach rodzinnych
-radzenie sobie ze stresem
-pomoc w sytuacjach kryzysowych

-psychoterapia indywidualna
-systemowa terapia rodzin
-mediacje rodzinne
-warsztaty terapeutyczne
-terapia NLP
-szkolenia
-coaching
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FOT. MATERIAŁY PRASOWE

ą wokaliści, którzy nie
potrzebują wielkiej
orkiestry za plecami,
bo każdy instrument
potrafią zastąpić własnym
głosem. Pojedynczo
stanowią pewną artystyczną
ciekawostkę. Gdy jednak
zbierze ich się cała grupa,
publiczność może mieć
pewność, że stworzą
wysokiej klasy widowisko –
tak jak Take 6 w Szczecinie.
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Głos

jak instrument

Występ legendarnej amerykańskiej
formacji odbył się w ramach „Szczecin
Music Fest” – cyklu, organizowanego
przez impresariat Dariusza Startka, któremu patronuje „Prestiż“. Miejsce (katedra św. Jakuba) wyjątkowo dobrze

(mimo zimna i problemów z widocznością) wpasowało się w sam klimat
koncertu: pieśni gospel i chrześcijańskich wystąpień członków zespołu. I o
ile te ostatnie w przypadku innych wykonawców mogłyby irytować, to przy

Take 6 zupełnie nie raziły, a nawet wywoływały spory oddźwięk u publiczności. Tak samo zresztą jak i reszta
koncertu – sekstet zbierał brawa i za covery, i za bluesy, i za wspomniany
wcześniej gospel. Nic dziwnego: istniejący od 20 lat zespół, wielokrotnie
honorowany najważniejszymi na świecie muzycznymi nagrodami, dał występ
najwyższej artystycznej klasy, w którym
wokalna precyzja splatała się z dobrą zabawą.
Już w przyszłym roku do Szczecina
zjadą kolejne światowej sławy gwiazdy.
Dariusz Startek nie chce na razie zdradzić
wszystkich nazwisk – wiadomo jedynie,
że będą wśród nich David Harrington,
John Sherba, Hank Dutt i Jeffrey Zeigler,
czyli „Kronos Quartet”, uznawany przez
wielu za największy współczesny zespół
kas
smyczkowy.

TYTUŁ DZIAŁU

Klejnot dla muzeum
Nowe
oblicze radia
J
Czeka nas prawdziwa rewolucja medialna, bo radia mówiącego przez całą
dobę o sprawach miasta, w którym sprawy
polityki będą na marginesie, jeszcze nie
było. Ma być za to dużo pozytywnych informacji z bieżącego życia miasta. Dużo
kultury i promocji wszystkiego ciekawego,
co będzie miało miejsce w Szczecinie.
Odbiorcami nowej stacji mają być
osoby z przedziału wiekowego 25-35 lat,
czyli potencjalni słuchacze stacji komercyjnych, takich jak RMF Maxx czy Eska. Muzyka prezentowana przez Szczecin FM
będzie znacznie różnić się od tej, którą prezentują obie stacje.
Większość z kilkunastu dziennikarzy,
którzy pracować będą w nowym radiu, to
osoby mające małe doświadczenie medialne. Nowością będzie to, że część programów prowadzonych będzie przez
obcokrajowców po angielsku i niemiecku.
Swoje audycje będą mieli np. Hawajczyk
Christian Diamond i Nowozelandczyk

FOT. CAFOT

uż w styczniu
szczecinianie będą mogli
posłuchać nowego radia.
Na częstotliwości 94,4 FM
nadawać będzie Szczecin FM
– antena miejska Radia
Szczecin.

M

Peter Robb. Będzie też pakiet informacji o
Berlinie.
Radio obejmie swoim zasięgiem Szczecin i jego okolice.
Nowa stacja będzie miała swoją stronę
internetową. Nie będzie ona jednak
wyłącznie przekaźnikiem informacji. Będzie istniała możliwość założenia m.in.
własnego bloga czy umieszczenia zdjęć w
doo
galeriach.

a osiem centymetrów
i wykonany jest ze
złota, diamentów,
rubinów i masy perłowej.
Krzyżyk księżnej Erdmuty po
latach powrócił do Szczecina.
Pamiątkę po żonie księcia
Jana Fryderyka
(wsławionego rozbudową
Zamku Książąt Pomorskich)
zakupiło do swoich zbiorów
Muzeum Narodowe.
Krzyżyk z umieszczoną na nim figurką
Chrystusa uznawany jest za niezwykle
piękny i cenny eksponat, godny miejsca

w kolekcjach najbardziej renomowanych
muzeów na świecie. Powstał na
przełomie XVI i XVII wieku, najprawdopodobniej dla owdowiałej już Erdmuty
(1561-1623). Klejnot wydobyto w
połowie XIX wieku z umieszczonego w
zamkowej krypcie sarkofagu księżnej i
przekazano przedstawicielom berlińskiej
gałęzi rodu Hohenzollernów, z którego
pochodziła Erdmuta.
Szczecińskie Muzeum Narodowe, posiadające już w swych zbiorach niezwykle
cenną renesansową biżuterię, odkupiło
krucyfiks od paryskiego antykwariatu za
100 tys. euro. Najważniejszy w tym roku
zakup możliwy był dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego.
O tym, jak piękny jest krzyżyk księżnej
Erdmuty, przekonać się można samemu –
od 6 grudnia prezentowany jest w gmachu
kas
przy ul. Staromłyńskiej 27.
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ZAPOWIEDZI

Prestiżowe imprezy,
czyli subiektywny przegląd wydarzeń

C

ałkiem niepostrzeżenie dobiliśmy do końca roku 2008, bogatego w ciekawe
wydarzenia kulturalne, świetne koncerty czy dobre i ważne spektakle. Grudzień kojarzy się co
prawda głównie z kolędowaniem przy choince i lepieniem bałwana, mamy jednak nadzieję, że
gdzieś w przerwie pomiędzy przygotowaniami do jednego i oczekiwaniem na drugie, zerkną Państwo
Katarzyna Stróżyk
na nasz zestaw propozycji kulturalnych. A nuż coś Wam przypadnie do gustu?
Czekamy na wasze zapowiedzi  redakcjaeprestiz.pl

DO SŁUCHANIA

Baltic Neopolis Orchestra

n W klimat Bożego Narodzenia
wprowadzi publiczność kameralna
orkiestra.
Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki przygotowała specjalnie na świąteczny koncert Baltic Neopolis Orchestra, złożona z muzyków
kwartetu smyczkowego Sedina i Orkiestry Filharmonii Szczecińskiej. Oprócz nich na scenie
pojawi się także Wioletta Hebrowska (mezzosopran). W programie koncertu znajdzie się
REKLAMA

64

świecie, prowadzi też zajęcia na uczelniach
miejsce również dla„Concerto grosso” A. Corel- n Dobry koncert i pomoc
muzycznych. W Tigerze wraz z Rayem Blue wylego oraz „Serenadę na smyczki” E. Elgera.
potrzebującym?
stąpią: kontrabasista Krzysztof Ciesielski, trę19 grudnia
W City Hall się to udaje!
bacz Maciej Fortuna oraz perkusista Roman
Filharmonia Szczecińska, godz. 19
Od trzech lat muzycy, didżeje i wokaliści spo- Ślefarski.
tykają się pod koniec roku i dają wspólny cha19 stycznia
rytatywny występ, z którego dochód
Tiger Club, godz. 21
Szczecin Razem
przeznaczany jest dla osoby szczególnie potrzebującej. W tym roku będzie to raper DeWu.
Artysta podczas wakacji uległ ciężkiemu wy- Miesiąc w ﬁlharmonii
padkowi i stracił władzę w nogach. Obecnie
walczy o powrót do zdrowia. By mu pomóc,
do udziału w koncercie zgłosili się dj Calvin, dj
Badkarma, dj Koval, Michael Modoolar, Family
Groove – Mario/Jazzmix oraz 21 gram – Twister/Falcon/Wullah/Snack.
27 grudnia
City Hall, godz. 21; bilety 20 zł

Ray Blue Quartet
n Pasja i precyzja, wrażliwość i
żywiołowość, a wszystko to na scenie
Tigera.
Ray Blue to saksofonista mający na koncie
współpracę z takimi artystami jak Wycliﬀe Gordon, Michael Cochrane czy John Gilmore. Grywał na festiwalach jazzowych na całym

K U LT U R A

n 21 grudnia, godz. 17: Koncert familijny –
DO OGLĄDANIA
„Grudniowa opowieść” ; Orkiestra SymfoID
MIEJSCA
niczna FS, Paweł Osuchowski – dyrygent, W
programie: S. Moniuszko – „Bajka”; P. Czaj- n Niepokojąca premiera w Teatrze
kowski – „Dziadek do orzechów”
45. urodziny kina Zamek
Współczesnym.
n 31 grudnia, godz. 20: Sylwester z MacieMaria, Heidi i Sylwin – trzy opowieści o trzech
jem Niesiołowskim; Orkiestra Symfoniczna
duszach uwięzionych w trzech ciałach. Historia n Stare, nowe, krótkie i reklamowe –
FS; Renata Drozd – sopran; Rafał Bartmiński
ludzi, którzy dali się oszukać, w następstwie
– tenor; W programie: słynne arie i duety;
czego ich życie zmieniło się w koszmar. Spekn 1 stycznia, godz. 17: Nowy Rok z Macietakl przygotowany został w kooperacji z Teatjem Niesiołowskim; Orkiestra Symfoniczna
rem Łaźnia w Krakowie oraz Temps d'Images
FS; Renata Drozd – sopran; Rafał Bartmiński
2008/ CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie,
– tenor; W programie: słynne arie i duety
na podstawie reportaży Angeliki Kuźniak i Renaty Radłowskiej. Reżyseria Marcin Liber, w
rolach głównych: Beata Zygarlicka, Arkadiusz
Buszko i Robert Gondek.
19 grudnia
Teatr Współczesny, godz. 20; bilety 20-25 zł

31 grudnia
Royal Jazz Club; bilety 390 zł

Śpiewająco
n Arie z lampką szampana.
Jedyna okazja, by usłyszeć i zobaczyć zapowiedź operetki Oﬀenbacha „Piękna Helena”,
traﬁ się w sylwestra. Publiczności zostanie zaprezentowana na razie jedynie jej koncertowa
wersja. Autorem polskiego tłumaczenia jest
Krzysztof Czeczot. Pełna wersja operetki zapowiadana jest na maj 2009 r.
31 grudnia
Opera na Zamku, godz. 23 ; bilety 120–150 zł

Teatralnie

Jak zarobię 200 złotych...
ﬁlmy wszystkich rodzajów w najmniejszym szczecińskim kinie.
Jedno z dwóch ostatnich małych kin w Szczecinie świętować będzie swój jubileusz przez
cały grudzień. W planach siedem projekcji
przedpremierowych (prezentowane ﬁlmy
wejdą na ekrany dopiero w przyszłym roku),
powtórki ﬁlmów ważnych, pokazy etiud studenckich i najlepszych reklam na 55. Festiwalu
Cannes Lions, ﬁlmy twórców szczecińskich (w
tym „Brzask” Rafała Bajeny!) oraz mnóstwo
niespodzianek dla widzów.
do 28 grudnia
Kino Zamek; karnet 65 zł

n 9 stycznia, godz. 19: Karnawał w Filharmonii ; Orkiestra Symfoniczna FS; Łukasz Borowicz – dyrygent; Emilian Madey –
n Elegancja wprost z przedwojennych
fortepian; W programie: L. Bernstein – Suita
kabaretów.
z musicalu „West Side Story”; W. Szpilman –
Na kameralnej scenie eL wystawiony zostanie
Concertino na fortepian, muzyka z ﬁlmu
spektakl oparty na polskich i francuskich pio„Pianista”
senkach przedwojennego kina i kabaretu oraz
na dialogach, monologach i skeczach z tamtych lat. Ulotny wdzięk utworów zapomnianych nieco kompozytorów i autorów polskich
pozwala zapomnieć o wszystkim i poczuć się
jak w dawnej Warszawie, Krakowie czy Paryżu.

SYLWESTER
REKLAMA

n Fredro w wersji hiphopowej.
„Zemsta” – zaskakujące przedstawienie Anny
Augustynowicz, z tekstem Aleksandra Fredry,
oprawionym w rytmiczne bity grane przez dja. W rolach głównych występują: Arkadiusz
Buszko, Wiesław Orłowski, Joanna Matuszak,
Wojciech Sandach i Klara Piąty. W programie
sylwestrowego wieczoru także quizy, konkursy i lampka szampana.

19 grudnia, godz. 17 i 19
20 grudnia, godz. 19; Opera na Zamku

31 grudnia
Teatr Współczesny, godz. 19 ; bilety 75 zł

W Y S TA W Y

Kabaretowo

Tatarzy polscy

19 grudnia
Zamek Książąt Pomorskich

Jazzowo
n Standardy, muzyka rozrywkowa
i wschodząca gwiazda polskiej sceny.
Dla wszystkich, którzy zdecydują się spędzić
noc sylwestrową w Royalu, zagra zespół
złożony z młodych szczecińskich jazzmanów –
Just In Time. Na parkiecie królować będzie muzyka taneczna, z pewnością zatem nikt nie poczuje się zawiedziony.

n Dwie imprezy sylwestrowe jednego
wieczoru? To możliwe tylko
w Polskim!
n Najpierw odbędzie się Sylwestrowa Rewia
Kabaretowa z konkursami i nagrodami oraz
toastem za pomyślność w roku 2009. Później
widzowie pójdą do domu. Prawdziwa zabawa dopiero jednak się zacznie – dla kolejnego kompletu publiczności aktorzy zagrają
„Tuwima zaczarowanego”, do tańca na żywo
zagra zespół muzyczny, nie zabraknie też
suto zastawionych stołów.
31 grudnia
Teatr Polski, godz. 19 i 22; bilety 120-130 zł oraz 300 zł
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BOSUN PUB
Chcesz miło spędzić popołudnie,
zorganizować imprezę?
Zapraszamy!
al. Papieża Jana Pawła II 9 •70-415 Szczecin • tel. kom. 792 460 444
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n 16 stycznia, godz. 19; Karnawał w Filharmonii z Grażyną Brodzińską; Orkiestra Symfoniczna FS; Zygmunt Rychert – dyrygent

n Co Ty wiesz o Tatarach?
Dzięki zamkowej wystawie – dowiesz się
czegoś więcej. Słabo zbadana mniejszość etniczna zamieszkuje Polskę już od 600 lat,
kultywując swoją wiarę, kulturę i tradycje, i
cały czas uważając się za Polaków. Ekspozycja obejmie starodruki, obrazy, graﬁki, militaria, tkaniny, Korany i monety.
Prezentowane w Galerii Gotyckiej precjoza
pochodzą z kilkunastu muzeów w Polsce,
meczetów, bibliotek i zbiorów prywatnych.

KRONIKA „PRESTIŻU”

Duńskie święto w koszarach
Z kościoła garnizonowego procesja św. Łucji zaprowadziła
wszystkich wprost na tradycyjne duńskie przyjęcie. Jak co
roku żołnierze z Dowództwa Wielonarodowego Korpusu
Północno-Wschodniego i ich rodziny tak świętowali Jule
Glögg, czyli przedświąteczny czas. Po duńsku Jule – znaczy Nowy Rok, a Glögg – to czerwone grzane wino. Na
stołach królowały śledzie, bez których nie odbywa się
żadna duńska uroczystość. Goście zajadali się też łososiem, krewetkami, pieczonymi ziemniaczanymi kulkami
i serami. Obowiązkowo też wszyscy próbowali tradycyjnego pasztetu z mocno wypieczonym boczkiem. Ważnym
punktem spotkania był charytatywny bazar świąteczny
zorganizowany przez żony duńskich oficerów. Oczywiście
w spotkaniu wzięła udział cała społeczność wielonarododp
wego korpusu.

Samba

dla Andrzejów
Choć za oknami deszcz i plucha andrzejki w Północnej
Izbie gospodarczej były wyjątkowo gorące. A to wszystko
za sprawą tancerek, które zatańczyły ognistą sambę. Nie
zabrakło tradycyjnego akcentu i prawdziwych karcianych
dp
wróżb. Potem były już tylko tańce.

Duńskie dziewczynki w tradycyjnych
strojach podczas procesji św. Łucji

FOTO: JAKUB JURCAN

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE

Podczas Jule Glögg spotkali się z żołnierze
z Korpusu Północno-Wschodniego

Ekskluzywnie w Valentino

Choć gra nie toczyła się o prawdziwe pieniądze emocje
były zbliżone do profesjonalnych rozgrywek
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Podczas wieczoru pokerowego swoim
mężczyznom kibicowały piękne panie.
Wśród nich m.in. Liliana Nogal

Premiera renault megane
Francuskie wina i specjały śródziemnomorskiej kuchni świetnie komponowały się z prezentacją nowego renault megane w szczecińskim salonie Renault. Wszystkich zachwyciła
nowoczesna sylwetka i ciekawy design prezentowanego samochodu. Do tego standardy
jazzowe, które co odważniejszych gości porwały do tańca. Czegóż chcieć więcej? imj

FOTO: ADAM FEDOROWICZ

Od lewej: Witold Szczepkowski (ZPSB)
i Przemysław Wojnarowski czekają
na dobre rozdanie

FOTO: ADAM FEDOROWICZ

Dyskretny urok burżuazji na wieczorze Chivas Poker Night zorganizowanym przez Restaurację Valentino. Były cygaretki, 18- letnia whisky Chivas Regal, a każdy kto chciał
mógł zagrać w popularną odmianę Pokera - Texas Holden. Zaproszeni goście bawili się
imj
wyśmienicie.

Małgorzata Jaroszewska
śpiewała standardy jazzowe

KRONIKA „PRESTIŻU”

O kobietach

dla kobiet

Na uroczyste otwarcie przyszła
też Monika Stefanowicz,
prezes Mediclinique

FOTO: ADAM FEDOROWICZ

W kameralnej atmosferze, przy ciastach
domowego wypieku i lampce wina odbyła
się uroczysta inauguracja Akademii Kobiet. To kolejna propozycja dla przedsiębiorczych i otwartych na nowe pomysły
pań, które chcą doskonalić i zdobywać kolejne umiejętności. Będą seminaria zdrowia i urody, warsztaty kulinarne i
florystyczne. Oczywiście to dopiero początek, później to panie będą decydowały
o tym, w jakich dziedzinach chcą się szkoimj
lić. Życzymy powodzenia!

Założycielki akademii
Justyna Dunin-Wasowicz(z lewej)
i Agnieszka Prieditis

Portret zwykłej kobiety
Odpowiedni ubiór służy nie tylko modelce, powinien też pasować do każdej kobiety i do
każdej figury. Powinien ukrywać to, co trzeba ukryć, a uwydatniać to, co trzeba zobaczyć.
Taką też filozofią kierowała się projektantka Kasia Nizinkiewicz, przygotowując kolekcję
sukienek wieczorowych. Jak się okazało, z pełnym sukcesem, gdyż na wybiegu – zamiast
profesjonalnych modelek – pokazały się panie na co dzień zasiadające na widowni Niespodzianka się udała, występy modelek „wolontariuszek” spotkały się z ogromnym aplaudp
zem. Po pokazie można było obejrzeć portrety autorstwa Jarka Romackiego.

Szczecińska premiera BMW7

Dominika Bońkowska
prezentowała nowe BMW 7

(od lewej) Dziennikarz Andrzej
Borowczyk i Dariusz
Bońkowski

FOTO: RAFAŁ NOWOSAD/FAWIZ

FOTO: ALEKSANDRA MAGIERA

Wystawa fotografii „Portrety”

Największe brawa zebrały
modelki wolontariuszki

69

JUŻ WKRÓTCE NOWA STRONA WWW.MAGAZYNPRESTIZ.COM.PL

27 listopada odbyła się prezentacja najnowszej
limuzyny z serii 7. W kameralnej atmosferze w
hotelu Park zgromadzili się wszyscy miłośnicy,
klienci i przyjaciele salonu BMW Bońkowscy.
Nowy design wozu w połączeniu z nowinkami
technicznymi bawarskiego koncernu zrobił na
gościach ogromne wrażenie. Można było zajrzeć
pod maskę, obejrzeć wnętrze i przestudiować
wyposażenie auta. Imprezę poprowadził znany
dziennikarz motoryzacyjny i pasjonat BMW –
Andrzej Borowczyk. Już w grudniu najnowszą
„siódemkę” będzie można także przetestować w
imj
terenie. Emocje gwarantowane!

KRONIKA „PRESTIŻU”

Szczecińska akcja pomocy dzieciom z hospicjum przerosła oczekiwania organizatorów zarówno rozmachem, jak i zainteresowaniem. W klubie Can Can
odbył się pokaz mody z kolekcji pływaczki Kasi Baranowskiej i jej siostry Anny Haas. W rolach modelek
wystąpiły Otylia Jędrzejczak i Monika Pyrek, a Marek
Kolbowicz i Mateusz Sawrymowicz prezentowali się w
garniturach szytych na olimpiadę w Pekinie. Przerywnikiem pomiędzy poszczególnymi pokazami mody
były licytacje gadżetów przekazanych przez sportowców. Najwyższą kwotę uzyskała seria czterech znaczków pocztowych, z których jeden był z wizerunkiem
tyczkarki Moniki Pyrek. Kolekcję oprawioną w ramkę
przez samą lekkoatletkę wylicytowała za 1700 zł radna
Urszula Pańka. Zanim ją odebrała, dorzuciła jeszcze
300 zł do okrągłej sumy. Ze wstępnych obliczeń wynika, że podczas piątkowej akcji charytatywnej Olimpijczycy Dzieciom na rzecz Zachodniopomorskiego
Hospicjum dla Dzieci udało się zebrać około 20 tysięcy
imj
złotych.

Odbył się też koncert grupy
„Oddział Zamknięty”

FOTO: BEBA/ HERMAN

Siostry dzieciom

W roli modelek Otylia
Jędrzejczak i Monika Pyrek

Olimpijczycy bardzo chętnie wzięli
udział w akcji charytatywnej

Styl bywania
Podczas imprezy Weekend Mody pojawiły się tłumy gości, „Prestiż” również. Takiej imprezy nie można
przegapić. Wszystkie miejsca zajęte,
mnóstwo fotoreporterów i telewizja
niczym na światowych imprezach.
Nasz obiektyw także wypatrzył kilka
dp
ciekawych osób.

Mariusz Raduszewski zawsze w otoczeniu pięknych modelek.
Podczas Weekendu Mody przy boku Natalii Siwiec(w środku) i Ani Graj

Andrzejkowe

wróżby

Krzysztof Brok (Polkomtel)
postawił na karty...
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Izabela Reszczyńska (Shock) odpowiadała za stylizację
podczas pokazu z wizażystką Agnieszką Kwapiszewską

Panie perfekcyjnie były przygotowane do Andrzejek

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE

...a Maciej Pietruszka uważnie śledzi
trendy w modzie

FOTO: JAKUB JURCAN

Wróżby miłosne, lanie wosku i ustawianie butów – niczego nie zabrakło podczas tegorocznych andrzejek w
Korpusie Północno-Wschodnim. Frekwencja dopisała, na
imprezę przybyły przedstawicielki wszystkich dziesięciu
krajów. Ciekawe, czy panie wśród wesołego gwaru za podp
średnictwem tradycyjnych wróżb szukały mężów?

magazyn szczeciński

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

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

RESTAURACJE/PUBY/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 Handlowe 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. Stefana Wyszyńskiego 14
Keune The Art Of Hair Design,
ul. Małopolska 60
Modern Design Piotr Kmiecik,
ul. Jagiellońska 85
Obsession, ul. Wielkopolska 22
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Salon Victoria, ul. Obrońców Stalingradu 3

Salon fryzjerski , Warzymice 53 - Osiedle
Kresy
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Studio Bj, al. Wojska Polskiego 52/2
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3

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

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. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
Deco Deco, ul. Jagiellońska 11
Dheli Decor, Top Shopping, ul. Hangarowa 13
Elegant ,
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 3
Empik, CH Galaxy, 2 piętro
Escada, al. Wojska Polskiego 22
Euro-optyk, al. Wyzwolenia 19/u/2
Euro-optyk, ul. Słowackiego 19
Euforia, al. Wojska Polskiego 37
Fanfaronada, ul. Reymonta 75/1
Gatuzzo, Lubieszyn 1b
Gojar,
ul. Niedziałkowskiego 24 (budynek TVP)
Hexeline, CH Galaxy, parter
Imperial – futra, ul. Odzieżowa 12d/1
Intermoda, CH Galaxy, parter
Intermoda, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Invierno & Verano, 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 wieczorowych, 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
Ciepliński Nieruchomości,
ul. Ks. Bogusława X 9
Extra Invest, al. Wojska Polskiego 45
Fundament, ul. Boh. Warszawy 1/1
Horyzont, ul. Krzywoustego 15
ILS Nieruchomości, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 19
Pomorze Nieruchomości, al. Piastów 61
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18
Rent Droński, pl. Rodła 1–2
Rent Droński, Top Shopping, ul. Hangarowa 13
Rent Droński, Baszta
Temistyl Prawo i Nieruchomości,
ul.Mazurska 26
Twój Dom, ul. Opłotki 2/1, Podzamcze
Urbaniak Nieruchomości,
ul. Koński Kierat 16/2

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

KANCELARIE PRAWNE
"A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna" s.k.,
ul. Wyspiańskiego 84a
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11
Kancelaria Adwokacka, adwokat Andrzej
Zajda, adwokat Monika Zajda-Pawlik, ul.
Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, adwokat Michał Marszał, ul. Ks. Bogusława X 15/4,
Kancelaria 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 radcowie prawni s.c., ul. Królowej Jadwigi 1/4

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

BIURA PODRÓŻY
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
Centrum Kształcenia Sportowego,
ul. Mazowiecka 40
buco.pl, ul. Małkowskiego 4
Delphinus – Centrum nurkowania, ul. Mickiewicza 10
DIVE POINT Szkoła nurkowania,
ul. Monte Cassino 19e
Dom Druku Cyfrowego BONO,
ul. Jagiellońska 93
Euroafrica, ul. Energetyków 3/4
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1
Garden design, ul. Jasna 5 (Wołczkowo)
Gazeta Wyborcza, ul. Henryka Pobożnego 11
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16
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 Polskiego 164
Przyjazne domy, ul. Lubczyńska 11c, Załom
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, ul.
Kolumba 86
Szczecińskie Centrum Tenisowe, ul. Dąbska 11a
Szczeciński Klub Tenisowy, al. Wojska Polskiego 127
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61c
Teatr Kana, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Teatr Polski, ul. Swarożyca 5
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24
Unity Line, pl. Rodła 8
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4
U.studio, ul. Unii Lubelskiej 27
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział
Ekonomiczny w Szczecinie,
al. Wojska Polskiego 128
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Centrum Rozwoju Biznesu, ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34

