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OD NACZELNEJ

początkiem nowego roku
prawie zawsze oczekujemy
zmian, niekiedy je sobie
obiecujemy. Niestety,
najczęściej najbardziej
widoczną zmianą jest licznik
naszego wieku, który bezlitośnie
przeskakuje, w dodatku nie pytając o
zdanie. Postanowienia postanowieniami a
życie życiem. Mijają dni, a sprawy jak stały
w miejscu, tak stoją. Samo się nie zrobi.
Wiedzą o tym nasi styczniowi bohaterowie.
Dlatego biorą los w swoje ręce. Czy znacie
takie nazwiska jak Monika Piotrowska,
Robert Narwojsz lub Mario Cordina?
Ten kto rozpoznał, brawo! Dla
pozostałych mam wiadomość – być może
już niedługo o nich usłyszą i to nie tylko za
sprawą „Prestiżu”.
Można czasem odnieść wrażenie, że nie
zauważamy talentów, które są najbliżej nas.
Zachwycamy się gwiazdami lansowanym
przez media. Zapraszamy je do Szczecina,
oklaskujemy. I OK. Ale chyba nie tylko o to
chodzi miastu starającemu się o tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury.
Noworocznym postanowieniem
„Prestiżu“ jest pokazywanie osób, które
mają zapał, cel i talent. Dlatego pod hasłem
„Nasi zdolni” przeczytacie wywiad z
Moniką Piotrowską z zespołu MOPI, a
także artykuły o Narwojszu czy Cordinie –
krótko mówiąc – osobach z „naszego
podwórka”. Czy im się uda i spełnią swoje
marzenia? Zależy to przede wszystkim od
nich, ale trochę również od Was. To może
być jedno z Waszych postanowień, bo
przecież artysta bez fanów usycha. A tego
pewnie nikt nie chce, zwłaszcza w
najbardziej roztańczonym miesiącu w roku.
Korzystając z okazji Nowego Roku
zaprosiliśmy do współpracy nową
osobę - Joannę Osińską.
Była bohaterką
czerwcowego numeru
„Prestiżu”, na co dzień
spogląda na nas ze szklanego
ekranu w TVP. Od stycznia
specjalnie dla czytelników
„Prestiżu” będzie pisała
felietony. Wspaniale zaczyna
się ten rok.
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„Prestiż” także koszaliński
Wiele tytułów prasowych różnej rangi odegrało istotną rolę
w życiu swoich społeczności. »Prestiżowi« życzę, aby takim
tytułem się stał - napisał nam Dariusz Herman,
koszaliński architekt.

M

iesiąc temu w Koszalinie pojawił
się po raz pierwszy (ale na pewno
nie ostatni) magazyn „Prestiż”. Egzemplarze pierwszego numeru, który ukazał się w pięciotysięcznym nakładzie,
znaleźć można w prawie 80 prestiżowych
miejscach.
Uczymy się skuteczności od naszego
starszego o ponad rok szczecińskiego brata
i już wiemy, że „Prestiż” to całkiem atrakcyjny i skuteczny sposób na uczynienie
naszego życia bardziej eleganckim, kulturalnym i kolorowym.
Koszalinianie znajdują
nas m.in. w salonach samochodowych, biurach nieruchomości, eleganckich butikach czy teatrze i już wyrażają
swoje opinie, w których przeważa zadowolenie, że wreszcie
mają gazetę, na jaką długo czekali.
Robert Grabowski, rzecznik prezydenta miasta: – „Prestiż” czyta się
jak luksusowy magazyn o odległym
świecie. A tymczasem – nie. Jest to
czasopismo o naszym mieście, porusza
tematy z „naszego podwórka”, prezentuje sylwetki ludzi nietuzinkowych, którzy swoje pasje realizują właśnie w
Koszalinie.
Katarzyna Kużel z Radia Koszalin cieszy się, że pierwszy numer „Prestiżuˮ już
się ukazał. – Nie zawiódł moich oczekiwań
– mówi – choć patrząc na roczne dokona-

nia szczecińskiego wydania, poprzeczkę
wszyscy mieli ustawioną dość wysoko.
Od 22 stycznia można w Koszalinie zacząć poszukiwania drugiego numeru miesięcznika.
KUBA GRABSKI

REKLAMA

-@ƤOLNUDC@ƘƤ
ZIELONE PODDASZA
3±Ò,ß}>ũÊ>Ò¨Í
Ò.ëUëjU
0j±Òì¨®Ò{Ø¨Ðkxì
0j±Ò¡±ÒìÐ¨ÝìØÍÐx
æææ±vÅ>>ÕjÊÕ±«

2

. /m
ŧ
ë
Ò
ì
ì
od {x
<>jÕéÒ>ÊëéUÒjÊë>ũÒÕ¡\

Ò¡v¡ÅÕÒÒ8éÊ¡>Ò>¡žĶ
ÒßU¡>>Ò>ÅUÕjÕßÅ>Ò
Ò8é}¡_éÒÅ¡ëŧ>_Ò«¡jÊëUëjũ
ÒjÊë>>Òæé¡ũUë¡jÒ«¡_ÒßUë
Ò¡Ɯæ¡žĶÒß«>ÒjÊë>>ÒëÒjJ>
jÊë>>Òë>_ßĴÒÊňÒ«ÅëéÒß±ÒÅß_ëĴ_ëjÒ«ÅëéÒ
Êë«Õ>ßÒ>Ò'¡¡Åë>>U®]ÒJjë«¡žÅj_¡Ò«ÅëéÒ«>ÅßÒtttÒ
Ý]Ø]ÒÒ{Ò«¡¡¡æjÒnÒ¨ÒÒÝÒ«¡ë¡¡æj±Ò¡æ>Òjjæ>U>Ò
Jß_éß]Ò¡æéÒ_>U]ÒæéÊ¡ÒÊÕ>_>Å_Òæé¡ũUëj>±
3æ>}>tttÒëjžĶÒjÊë>ũÒjÊÕÒßƜÒæé>ňÕéU]Ò
¡ƜjÊëÒæňUÒß«ĶÒjÊë>jÒëÒ>jUĴ]Ò
U¡Ò}æ>Å>ÕßjÒÒÊÕ>ŧéÒ«ÅëéUģ_ÒU¡ÒjÊĴUÒttt

-HDƤIDOPDźKTƤLçźNDCáHàHDK Ƥ
LçOH@C@KTƤRţ@OáDƤáHDNQBGçKçźBHƤ
á@ƤOLNUDC@Ƙ

8

ROZMOWY W POCIĄGU

Podróże
kształcą

FOT. ADAM FEDOROWICZ

Joanna Osińska
dziennikarka TVP

– I nuda – wypalił chłopak. – A gdzie miejsce na
seks, gorące pocałunki, czyli wszystko to, co związkowi
dodaje temperatury?
Kobieta uśmiechnęła się ze zrozumieniem i zapytała:
– Ile pan ma lat?
– 23.
– Dużo jeszcze przed panem. Z pewnością znajdzie
pan kobietę swojego życia i będziecie, tak jak ja i mój
mąż, żyli długo i szczęśliwie. Opowiem panu jednak
pewien dowcip na pamiątkę naszego spotkania. W
życiu ważne jest poczucie humoru. Zwłaszcza gdy z
jednym partnerem przeżyło się 36 lat.
Spotykają się dwie przyjaciółki. Obie z solidnym
małżeńskim stażem.
– Mój mąż zupełnie się mną nie interesuje jako
kobietą.
– Spróbuj włożyć seksowną czarną bieliznę! – radzi
koleżanka.
– Już to zrobiłam… Podniósł głowę znad gazety i
zapytał: – kto umarł?

pewnością już parę razy objechałam
kulę ziemską podróżując, z pracy – do
pracy, pociągami relacji Szczecin –
Warszawa. Zastanawiam się nawet,
czy dokładnie nie policzyć tych setek
kilometrów – może trafiłabym do Księgi
Guinnessa.
Tak czy inaczej podróże kształcą i nie jest to tylko
puste zdanie – slogan, lecz najczystsza prawda.
Najważniejszą częścią każdej wyprawy są ludzie,
których spotykamy i nasza z nimi interakcja: czy chcemy
ich poznać, czy potrafimy słuchać, zadawać pytania.
Tylko w przedziale wagonu kolejowego wytwarza się
taka atmosfera rozmów. Ludzie otwierają się nagle i nie
ma tematów tabu. To działa jak wehikuł czasu. Ze
świata, w którym wszyscy narzekają na trudną
rzeczywistość i ciężkie życie, przenosimy się nagle do
krainy przyjaźni i zrozumienia, gdzie wszystkie
problemy są właściwie rozwiązywalne, trzeba tylko
umieć rozmawiać. Okazuje się, że jesteśmy spragnieni
rozmowy, nie zdawkowej, lecz szczerej. W codziennym
życiu – nie mamy jednak na nią czasu!!!
Polacy uwielbiają rozprawiać o polityce, ale tematy,
które naprawdę rozgrzewają nas do białości, to miłość i
małżeństwo. Rozmówcy, bez względu na przedział
wiekowy, który reprezentują, wciągają się w takie
dyskusje z równym zaangażowaniem.
To coś w rodzaju terapii zbiorowej. Po takiej podróży
człowiek czuje, że żyje w całkiem niezłym świecie. Tak to
wygląda przynajmniej przez chwilę – kiedy wysiadamy z
pociągu naładowani doświadczeniami i słowami naszych
współpodróżnych. Chce nam się wtedy pamiętać słowa
Ernesta Juengera, że: „…każdy człowiek ma jakieś dobre
strony, trzeba tylko przekartkować te złe…”.

Przyszło mi wtedy do głowy, że mężczyźni w życiu
codziennym raczej nie bywają romantykami. I to jest
fakt. Wyjątki jedynie potwierdzają regułę. Jeśli kobiety
pragną romantyzmu – od czego jest poezja, np.
Aleksandra Puszkina. To również podróż w nieznane.
Kochałem panią – i miłości mojej
Może się jeszcze resztki w duszy tlą,
Lecz niech to pani już nie niepokoi
Nie chcę cię smucić nawet myślą tą.
Kochałem bez nadziei i w pokorze,
W męce zazdrości, nieśmiałości trwóg,
Tak czule, tak prawdziwie – że daj Boże,
Aby cię inny tak pokochać mógł.
Po takiej lekturze od razu lepiej, a ponieważ
(podobno) przez żołądek – do serca mężczyzny...
Szkoda gadać, lepiej wziąć się do roboty. Do garów
kobiety. Tym razem niech będzie tradycyjnie.
Sama mistrzem kuchni nie jestem, ale zdradzę
przepis, zapisany oczywiście w podróży koleją żelazną.
Podobno świetny.
Szaszłyk z grejpfrutem
Składniki: 1/2 kilograma piersi z kurczaka, 1
czerwony grejpfrut, sól, pieprz, bazylia, olej.
Mięso pokroić w kostkę, oprószyć solą, pieprzem i
bazylią, skropić olejem, odstawić na godzinę w chłodne
miejsce. Grejpfruta podzielić na dość duże kostki. Na
drewniane patyczki nadziewać na przemian kurczaka i
grejpfruta, wstawić do rozgrzanego piekarnika na ok.
30 minut. Podawać z ryżem.

Na zakończenie jeszcze jedna myśl zasłyszana w
pociągu:
– Dlaczego małżeństwo się nudzi i nie ma już tej
adrenaliny, która napędza nas na początku związku? –
zapytał nagle młody mężczyzna. Jego pytanie było reakcją
Nie warto pętać się noworocznymi postanowieniami.
na opowieść dojrzałej kobiety, która przeżyła w związku
Warto traktować początek każdego dnia jak początek
36 lat i deklarowała, że wygrała los na loterii. Zaznaczyła
nowego roku.
jednak, że małżeństwo to nie sielanka, lecz nieustający
festiwal kompromisów. Jeżeli rozumie to jedna i druga
strona, to nawet gdy wygasa gorąca miłość, to jej miejsce
Do zobaczenia w następnej podróży.
powinna zająć przyjaźń. Oto klucz do sukcesu.
Joanna Osińska
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MUZYKA TO
Żyjemy życiem gwiazd
polskich i zagranicznych,
a często nie dostrzegamy,
że na własnym podwórku
mamy wielkie muzyczne
talenty. „Prestiż” długo nie
musiał szukać. Mario
Cordina, funkujący
Maltańczyk, od ponad
dekady związany
ze Szczecinem. Robert
Narwojsz, nastrojowy
i liryczny kompozytor.
Monika Piotrowska,
wokalistka rockowego
zespołu MOPI, młoda,
seksowna dziewczyna, która
dopiero rok temu pojawiła
się na froncie sceny.
Z pozoru różne osoby,
z różnym doświadczeniem.
Mają jednak wspólną pasję
– muzykę. I wspólny cel –
osiągnąć sukces na scenie
muzycznej. A przy okazji
promować Szczecin. Są już
blisko. Oto przyszłe gwiazdy.
10
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MÓJ ŻYWIOŁ
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MONIKA PIOTROWSKA

GOTOWA

NA SUKCES

Stali bywalcy klubów muzycznych Szczecina doskonale wiedzą jak
wygląda Monika Piotrowska. Ciemnowłosa dziewczyna, pełna
energii, kilka razy w miesiącu szaleje na scenie. Dla pozostałych
jeszcze nie rozpoznawalna, ale… do czasu, bo plan na życie ma
mocno ukierunkowany. Gdy schodzi ze sceny, z wulkanu energii
staje się spokojną dziewczyną, co więcej – zamiera, widząc
czerwone światełko dyktafonu. Nie na długo, po chwili wywiadu
już się rozkręca, żartuje. Nie ma to jak temperament. Wtedy
sukces gwarantowany.
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Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl
Zobacz teledyski MOPI,
Roberta Narwojsza
i Mario Cordino

– Dyktafon nie gryzie… Pomyśl, że to
taki inny mikrofon.

Monika Piotrowska: (śmiech) Masz
rację, ale jak patrzę na to czerwone światełko, nie mogę się skupić.
– To jak radzisz sobie na scenie przed
tłumem słuchaczy?

– Żaden problem. Wychodzę i śpiewam.
To jest mój żywioł. Już jak byłam dzieckiem, skakałam i śpiewałam do udawanego
mikrofonu, naśladując Michaela Jacksona.
Mam to we krwi.
– Mopi istnieje dopiero od roku,
a gdzie można było Cię wcześniej
usłyszeć?

– Śpiewałam na początku w chórkach

szczecińskiego zespołu AD HOC i występowałam z nimi w klubach.
– Jak to się stało, że teraz jesteś
na pierwszej linii?

– Kilka razy mieliśmy problemy z wokalistą, a koncerty były umówione. Ktoś musiał
wystąpić, więc postanowiliśmy zrobić band
ze mną na froncie już pod nazwą MOPI.
– Wyglada na to, że poradziłaś sobie
znakomicie.

– (śmiech) Teraz, gdy śpiewam, nie
mam zadyszki, ale pierwsza próba i pierwszy koncert to był dramat. Po kilku utwórach byłam tak zasapana, że myślałam, że
mi płuca wyskoczą. Ale pociągnęłam cały
koncert.

– Nie miałaś żadnego przygotowania
muzycznego? Wokaliści uczą się
oddychania przeponą i innych technik?

– Śpiewanie zawsze było moim hobby.
Uczyłam się instynktownie, słuchając
moich ulubionych wykonawców. Zawsze
byłam samoukiem. Wszyscy się śmiali, że
głośniej oddycham niż śpiewam. Nie
miałam emisji głosu, nie potrafiłam
ryknąć. Oczy otworzyła mi Jola Szczepaniak, świetna wokalistka jazzowa, świetny
trener wokalny, i pokazała mi, którą
dróżką mam dreptać. No i drepcę.
(śmiech )
Skończyłam socjologię, a wcześniej zajmowałam się sportem. Myślę teraz o dodatkowych lekcjach śpiewu, bo choć
występuję na scenie, chciałabym być lepiej

Możesz pomóc MOPI
dostać się do Arenafest
Jest to przełomowa koncepcja, pomysł pierwszego
na żywo wydarzenia, jakiego
jeszcze nie było, które ma
miejsce na głównych arenach
Stanów. Rozpoczyna
się 10 czerwca 2009. Sprawdź:
http://arenafest.sellaband.com
i głosuj na MOPI.
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni
w kwietniu 2009 r.
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przygotowana technicznie do tego, co chcę
robić w życiu.
– Sportowcy chyba mają silne płuca?

– Tak, ale gdy przytrafiła mi się kontuzja,
zaprzestałam sportu. Wtedy właśnie pojawiło
się śpiewanie. Ale „lalalalalala” w chórkach to
żaden wysiłek. Co innego, gdy musisz się wyginać na scenie i dawać z siebie wszystko
przez całą godzinę, a czasami i więcej.
– Jak ze stadionu traﬁłaś na scenę?

– Tak się rozbiegłam, że nawet nie zauważyłam, jak wyleciałam ze stadionu i
znalazłam się w sali prób przed mikrofonem. (śmiech)
A tak na serio, dwóch kolegów z kapeli
przyłapało mnie na przeglądzie kapel rockowych, gdzie występowałam… jako garowy. (śmiech)
– Można w Szczecinie przeżyć z grania?

– Niezupełnie. Właśnie dostałam pracę
w urzędzie pracy w Policach. Gdy nie jest
się znanym, pieniądze za granie nie są
duże. Mogłabym śpiewać na weselach, ale
nie o to mi w życiu chodzi. Gdybym miała
podpisany kontrakt na kilka lat z jakimś
klubem, to byłoby to bardziej możliwe.
Rocker jest naszym stałym miejscem grania. Gramy tam przynajmniej dwa razy w
miesiącu, coraz częściej pojawiamy się też
w Kafe Jerzy. Ale to wszystko nadal za
mało, żeby utrzymywać się tylko z tego.
– Gracie przeważnie covery, ale wiem,
że przyszłość wiążecie z własną
twórczością.
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– Tak, teraz stawiamy na własną twórczość. Dlatego gdy się spotykamy na próbach, pracujemy przede wszystkim nad
własnym materiałem. Igor (gitarzysta
MOPI – przyp. red.) jest odpowiedzialny
za promocję zespołu i zawsze wynajduje
jakieś ciekawe możliwości. Zarejestrował
nas na stronie internetowej wytwórni Sellaband. Znajdują się na niej nasze piosenki, a fani dzięki tej stronie mogą
wykupić nasze „akcje” i wspomóc nas.
Gdy zgromadzimy 50 tysięcy dolarów,
nagramy płytę w tej wytwórni.
– Jakie macie do tej pory szanse na
wydanie płyty?

– Musisz się śpieszyć, bo fani lada
chwila mogą cię uprzedzić i wykupić
wszystkie jednostki (śmiech). A każdy,
kto kupi nasze akcje, potem, gdy płyta
będzie w sprzedaży, nie dość, że otrzyma
darmowe egzemplarze, to na dodatek ma
udział w sprzedaży. Sama widzisz, naprawdę musisz sie spieszyć (śmiech). A
tak na poważnie, to zainteresowało się
nami do tej pory 49 osób i zainwestowało
w nas ponad sześć tysięcy dolarów.
– To mało czy dużo?

– W cotygodniowym rankingu spośród około ośmiu tysięcy kapel na Sellaband jesteśmy w pierwszej 25 – „Charts”
zespołów najbardziej opłacanych przez
inwestorów. Believerzy, czyli inwestorzy,
traktują to jak dobrą inwestycję, niektórzy na Sellaband mają zainwestowane po
20 tysięcy dolarów i więcej. Sądzę, że z
nami nie jest źle.

– Ciekawy sposób na zaistnienie i
nagranie płyty. Macie więcej takich
pomysłów w zanadrzu?

– Oczywiście. Naszym najbliższym
celem jest Arenafest. To trasa koncertowa po Stanach Zjednoczonych i jedyna
okazja, abyśmy mogli wystąpić na żywo
przed dziesiątkami tysięcy ludzi latem
2009 roku w USA. Aby się dostać
do Arenafest, musimy przejść pomyślnie
przez trzy rundy. Najpierw zebrać
jak najwięcej głosów swoich fanów. Co
tydzień zespół z największą liczbą
głosów kwalifikuje się do drugiej rundy.
Musimy zebrać 10 tysięcy dolarów lub
200 inwestorów przed 4 marca, wtedy
kwalifikujemy się do drugiej rundy automatycznie. Jury złożone z samych ekspertów wyselekcjonuje też najbardziej
interesujące i obiecujące bandy i na podstawie występów na żywo osądza je. W
rundzie trzeciej najlepiej występujące
bandy zostaną zaproszone na ostatnią
konsultację z członkami SellaBand –
ArenaFest jury.
– Czyli niedługo będziemy mieli w
Polsce nowe gwiazdy?

– Taki jest nasz cel.

z takimi artystami jak: Robbie Williams,
Rod Stewart, Shania Twain, Prince, U2 czy
Red Hot Chilli Peppers, uważa, że nasze
numery są bardzo radiowe. Każdy ma
swoją politykę i polskie wytwórnie pewnie
też ją mają.
– Wiem też, że masz już za sobą
pierwszy występ przed naprawdę dużą
publicznością.

– Tak, w 2006 wystąpiłam podczas Superjedynek w Opolu razem ze Skibą.
– Plany rodzinne?

– Na razie plany rodzinne ciągle
przekładam. Nie można mieć wszystkiego
naraz. Skupiam się na płycie i promocji zespołu.
– Jeteś gotowa na sukces?

– Jestem.
– Zgodziłabyś się, gdyby teraz
zadzwonił ktoś z wytwórni i powiedział
„Pani Moniko nagrywamy razem
płytę”?

– Tak, oczywiście, ale z całym zepołem.
MOPI to zespół, pracujemy razem.

– Dlaczego nie próbujecie wydać płyty
przez wytwórnię w Polsce?

– Nie myślałaś nigdy o solowej
karierze? Chyba łatwiej w Polsce tak
dotrzeć na szczyt?

– Były wstępne rozmowy z Sony Music
Polska. Na początku byli zainteresowani,
ale to wszystko. W innych wytwórniach
pozostali głusi na naszą muzykę, zabrakło
jakiejkolwiek reakcji. A z drugiej strony np.
Paul Lani, producent, który współpracował

– Na razie nie. Bo jestem zauważona
dzięki MOPI. Nie zostawię chłopaków. To
oni są motorem. Co innego, jeśli wezmę
udział w jakimś programie telewizyjnym i
okaże się, że ludzie poznają mnie tylko
jako Monikę Piotrowską.
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MOPI

FOT. MATERIAŁY PRASOWE MOPI BARTEK„FELIZ” KLIMASIŃSKI

Skład zespołu:
Monika Piotrowska – wokal
Igor Kołtunowski – gitara
Dariusz Słoma – gitara
Mirosław Staniewicz (Małpa)
– perkusja
Dariusz Siudak (Wally) – bas

– A weźmiesz udział?

– Uważnie śledzę nowe nabory.
– Dałabyś sztabowi wizażystów i
stylistów zmienić siebie i swój
wizerunek?

– Jeśli to będą mądre i normalne osoby,
to tak. Ale muszą mnie przekonać, dlaczego np. miałabym zrobić sobie blond irokeza. (śmiech)
– Chłopcy z zespołu nie są zazdrośni o
to, że Ty, jako osoba na pierwszej linii,
będziesz z czasem bardziej
rozpoznawalna?

– Mam nadzieję, że nie, nie widzę tego.
Poza tym są tak samo ważni. Kapela jest
jak ręka. Utnij jeden palec, a dłoń nie będzie już tak sprawna.

skate. Szerokie luźne spodnie i jakiś T-shirt.
Dziwne, że ktoś chciał ze mną rozmawiać.
– Przykuwasz uwagę na scenie.
Zwłaszcza męską uwagę…

– Ludzie reagują zawsze bardzo
żywiołowo na naszych koncertach.
Skaczą, bawią się, śpiewają razem z nami
i to jest najfajniejsze. Natarczywa męska
płeć nie ma najmniejszych szans... W
połowie drogi jest zawracana przez
chłopaków z kapeli i zawsze blisko jest
ochrona. (śmiech)
– Jesteś przecież piękną seksowną
kobietą…

– Lubię być seksowna, ale na scenie
lubię być ubrana wygodnie i na luzie.
– Nie chcesz być drugą Dodą?

– A kto ma najwięcej do powiedzenia
na próbach?

– Zawsze jest burza męskich głosów. Ja
najpierw słucham i dopiero wkraczam do
akcji jak mi naprawdę coś mocno się nie podoba. Mam jednak do nich duże zaufanie.
– Przygotowujesz się jakoś specjalnie
do koncertów? Osobna garderoba,
wizażystka?

– (śmiech) Oczywiście. Bez szampana
nie wychodzę na scenę i mam na etacie
własną stylistkę. Tak naprawdę ubieram sie
w ciągu 15 minut … tylko spóźniam się trzy
godziny. (śmiech) Nigdy nie przywiązywałam do tego dużej wagi. Mam dwie pary
spodni i jestem szczęśliwa. Gdy trafiłam do
zespołu, mój styl można było określić jako

– Tak rozpoznawalna chętnie, ale w
innym stylu.
– Czy przeprowadziłabyś się do
Warszawy, żeby pozyskać sławę? Tam są
bankiety, imprezy, paparazzi.

– Jeśli miałabym tam pracę i realną
szansę na nagranie płyty, to tak... Reszta zespołu pewnie też. Póki co zostajemy w
Szczecinie. Na razie stawiamy na Sellaband.
ROZMAWIAŁA DARIA PROCHENKA
PRZYGOTOWANIE SESJI:
ZDJĘCIA: ADAM FEDOROWICZ
WIZAŻ I STYLIZACJA: MAJA HOLCMAN

PODZIĘKOWANIA DLA HOTELU ATRIUM

Jak zainwestować w MOPI?
Fani – tak jak na giełdzie – wykupują „akcje” swojego zespołu.
Jedna akcja jest warta dokładnie $10 i jest inwestycją. Kiedy
zespół uzbiera 5 tys. akcji (w sumie za 50 tys. USD), nagrywa i
wydaje za te pieniądze profesjonalną płytę. Pieniądze są
przeznaczone na studio (jedno z tych, w których nagrywały najbardziej znane zespoły na świecie), na marketing (w tym spoty telewizyjne i mnóstwo innych akcji promocyjnych) oraz na wydanie i rozesłanie
samej płyty. Z kolei fani za każdą wartą 10 $ akcję otrzymują egzemplarz
limitowanej edycji płyty! Bez żadnych dodatkowych kosztów, pocztą do
domu. Oprócz tego do sklepów trafia „normalna” edycja krążka, a zyski ze
sprzedaży są dzielone równo między zespół, fanów i SellaBand.

∙

∙∙
∙

Krok po kroku:
wejdź na www.sellaband.com i zarejestruj się jako Believer kup akcje
(profil Mopi znajduje się tu: www.sellaband.com/mopi) zespół osiąga
50 tys. $ powstaje płyta 5-tysięczna limitowana edycja (z dodatkowymi materiałami wideo itp.) trafia prosto do fanów standardowa edycja płyty jest sprzedawana on-line (m.in. przez amazon.com) i w
sklepach na całym świecie, a 1/3 zysków trafia do wszystkich, którzy
kupili akcje gdy kupisz więcej niż jedną akcję – dostaniesz więcej płyt.
Możesz je zatrzymać, rozdać, sprzedać za ile chcesz (lub sam Sellaband
sprzeda je z zyskiem dla Ciebie). Edycja limitowana to tylko 5 tysięcy
sztuk i jest naprawdę ekskluzywna w porównaniu ze zwykłą.

∙

∙

∙

∙

Ważne rzeczy:
W dowolnym momencie można wycofać akcje zespołu i przerzucić je
na inny zespół lub wypłacić pieniądze Żeby kupić akcje samodzielnie,
potrzebna jest karta kredytowa lub konto PayPal. Ważne, żeby profil
był założony przez Ciebie, z Twoimi danymi kontaktowymi. Dzięki temu
płytę dostaniesz na swój adres korespondencyjny.
Prestiż patronuje temu wydarzeniu. Kupiliśmy akcje MOPI!!!

∙ ∙

ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA DO SESJI
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MARIO CORDINA

FOT. ADAM ZIELIŃSKI „ŁONA”

MALTAŃCZYK ZE SŁO

Jak pogodzić pasję muzyczną z pracą nauczyciela? Wie o tym najlepiej Mario Cordina,
Maltańczyk, ale w sercu szczecinianin. Tu założył rodzinę oraz dwa zespoły muzyczne –
Ambulanzę i Skambomambo. Tutaj zmagał się z poważną chorobą gardła, która o mały włos nie
zadecydowała o zakończeniu kariery. O mały włos, bo wygrał i właśnie nakręcił teledysk do
piosenki „Taxi Driver” („Taksówkarz”), promujący niedawno wydaną płytę.

C

zerwony trabant Helmut wypożyczony od rapera Łony, a w
środku regularna impreza, czyli
parodia teledysków R’N’B. Tak w
skrócie można streścić teledysk
promujący płytę zespołu Skambomambo
wydaną przez szczecińską wytwórnię
Jimmy Jazz Records. Ostatni rok można
śmiało zaliczyć do najlepszych w działalności zespołu. Wydali debiutancką płytę
„Made In Pol-SKA”, która całkiem nieźle
się sprzedaje i trafiła na playlistę nowej stacji radiowej RMF Muzzo. Wystąpili też w
nowym muzycznym programie TV4
„Nowa generacja”, gdzie zostali wybrani w
drodze przesłuchań i castingów z ponad
500 zespołów z całej Polski.
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Motorem tych wszystkich działań jest
właśnie Mario, niewysoki ciemnowłosy
mężczyzna, o typowej dla południowców
urodzie i temperamencie. Kiedy jedenaście
lat temu przyjechał do Szczecina, nie
sądził, że tak przywiąże się do naszego
miasta. Jako nauczyciel języka angielskiego
odbywał praktyki w wielu krajach Europy
i tak też trafił do Szczecina.
– Z miesiąca zrobiły się dwa, potem
trzy, pracy jako native speaker miałem bardzo dużo, szybko minął rok. Na początku
trochę przerażał mnie chłodny klimat, ale
przyzwyczaiłem się. Nawet kuchnię polubiłem, chociaż tęsknię za rybami prosto z
morza – opowiada Mario.
Został więc, ale nie było łatwo. W tam-

tych czasach zatrudnienie obcokrajowca
graniczyło z cudem.
– Nie zliczę ścieżek, które wydeptałem,
żeby załatwić meldunek, pozwolenie na
pobyt, nikt nie mógł mnie legalnie zatrudnić! Gdyby nie pomoc przyjaciół i uruchomienie wszelkich możliwych znajomości,
chyba wróciłbym na Maltę – wspomina
Mario.
Nie tylko praca przywiązała go do
Szczecina. Niedługo później poznał Nataszę, swoją żonę. Po czterech latach zdecydowali się na ślub, a wesele odbyło się w
ojczyźnie Maria, w zabytkowym pałacu w
Medinie.
– Natasza ujęła mnie cudowną osobowością i perfekcyjną znajomością języka angiel-

skiego – wspomina Mario. – Postanowiliśmy
się pobrać na Malcie, gdyż mam bardzo
liczną rodzinę i uznaliśmy, że łatwiej będzie
przenieść polską rodzinę na Maltę.
Jego pasją życiową jest oczywiście muzyka. Edukację wokalną zaczął na Malcie,
gdzie przez sześć lat należał do chóru Amadeus Chamber Choir, z którym występował
w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech.
Jego chór brał udział w wielu musicalach,
takich jak „Cats”, „Phantom of the Opera”,
„Oklahoma”. Jak mówi, w Polsce muzyka
odnalazła go sama. W 1997 roku wyjechał
do Niechorza, by zarobić śpiewaniem w
czasie wakacji. Tam poznał zespół Acid
Milk z Kielc, któremu zabrakło wokalisty.
Wystąpili więc razem i tak się wszystko za-
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FOT. ARCHIWUM MARIO CORDINA

ŁOWIAŃSKĄ DUSZĄ

częło. W 2000 roku Mario zaangażował się
już w dwa projekty muzyczne – najpierw
Ambulanzę, a parę miesięcy później w
Skambomambo. Jak mówi, udaje mu się
pogodzić obie te fascynacje muzyczne.
Ambulanza, grająca melodyjny i pulsujący funk, w której występuje jako doktor Mario, zdecydowanie szybciej zyskała
uznanie publiczności. Już w 2002 roku nagrali singiel wydany przez RMF FM, a
potem teledysk emitowany przez VIVA
Polska.
– Pamiętam kręcenie tego teledysku.
Było to w Cafe Brama. Jak na doktorów
przystało, podjechaliśmy… karetką. Świetnie się przy tym bawiliśmy – opowiada
muzyk.
Ambulanza rozpoczęła podróżowanie
po festiwalach, a Mario tymczasem zaczął
śpiewać także w Skambomambo. To formacja grająca muzykę ska, która pochodzi
z Jamajki i jest połączeniem kilku gatunków: rythm 'n' bluesa, calypso i swingu.
Pierwsze sześć lat okazało się jednak okresem upadków i wzlotów. Tak naprawdę regularnie zaczęli działać w 2007 roku, wtedy
też m.in. zostali finalistami Gramy 2007, co
stało się impulsem do udziału w kolejnych
festiwalach.
Ważnym momentem w historii zespołu

była klubowa trasa koncertowa obejmująca
największe miasta Ukrainy. Trasa ta okazała się sukcesem, muzycy zostali rewelacyjnie przyjęci na koncertach. Tu też
jednak zaczęły się problemy. Dosłownie z
dnia na dzień Mario… stracił głos. Ostatnie dwa koncerty zostały odwołane, a w
Polsce okazało się, że nie jest to zapalenie
strun głosowych, ale polip, który trzeba
usunąć operacyjnie.
– Na początku byłem załamany – wspomina muzyk. – Mogło się okazać, że już
nigdy nie będę śpiewać. Jednak na szczęście
po dwóch operacjach okazało się, że jest
całkiem dobrze. To taka choroba zawodowa
piosenkarzy, podobne problemy mieli m. in.
Frank Sinatra i Freddy Mercury.
Na pewno nie zamierza zwolnić tempa.
Przygotowuje materiał na kolejną płytę
Skambomambo, przymierza się do wydania płyty Ambulanzy. W styczniu mają
dwa koncerty na WOŚP. Poza tym regularnie występują w Kontrastach i Free Blues
Clubie.
– Nadal też chcę pracować jako
wykładowca angielskiego, bo kocham tę
pracę. Gdyby ktoś kazał mi wybrać pomiędzy muzyką a nauczaniem – miałbym poważny dylemat – śmieje się Mario.

Ambulanza
Oprócz Dr. Maria w zespole występują: Dr Subaqua, czyli Konrad
Cwajda (gitara), Dr Artur, czyli Artur Pargulski (gitara basowa), Dr Rad,
czyli Radosław Wośko (bębny). Mają na swoim koncie wiele
koncertów plenerowych w Polsce i za granicą, m.in. imprezy Red Bull,
Air and Water Creative, Pepsi Faza, RMF FM, Przystań na Bosmana. Swój
styl określają żartobliwie jako „paramedical funk”, czyli swego rodzaju
muzykoterapia. W roku 2002 ukazał się singiel „Fly with Funky Music”
wydany przez RMF FM. Utwór ten znalazł się również na kompilacji
Pepsi Faza, a teledysk do utworu „Fly with Funky Music” emitowała VIVA
Polska. Ich duży sukces to udział w Pepsi Sziget Music Festival w
Budapeszcie. Tam zespół Ambulanza wystąpił obok takich
wykonawców jak Placebo, Morcheeba, Run DMC, Fun Loving
Criminals, No Doubt, Ash. Obecnie zespół na jakiś czas musiał zawiesić
działalność, gdyż jeden z „doktorów” zachorował.
Skambomambo
Początek regularnej działalności to rok 2007, wtedy też ustabilizował
się skład grupy. Aktualnie tworzą go: Adam Dudek – gitary, Kuba May
– perkusja, Pawel „Kokolino” – bass, Pauleta – saksofon, David – trąbka.
Pierwszy sukces grupy to GRAMY 2007, kiedy to Skambomambo jako
jeden z finalistów znalazł się na płycie – składance Polskiego Radia
Szczecin. Zostali także wybrani do ścisłego finału Pepsi Vena Music
Festival 2008 – jednego z prestiżowych festiwali w polskiej branży
muzycznej.

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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Tym razem solo
Robert Narwojsz

Prawie dwadzieścia lat w branży muzycznej.
Na swoim koncie ma pierwsze prywatne
szczecińskie studio nagrań, współpracę z
gwiazdami, muzykę do filmów i reklam, a za sobą
wiele wzlotów i upadków, jak ten po rozpadzie
Teges Nara. Teraz przeżywa drugą młodość i znów
chce walczyć o karierę muzyczną. W „Prestiżu”
człowiek-orkiestra: Robert Narwojsz.
18

FOT. ANDRZEJ KUTYS, ADAM FEDOOROWICZ
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uż w lutym będzie można zobaczyć
teledysk do utworu „Słońce”, który
ma promować album Roberta „We
wanna fly”. Wkrótce powstanie drugi
klip do piosenki „Każdego dnia”, z
którym wiąże spore nadzieje.
– Ten nastrojowy utwór, jeśli tylko uda
nam się zainteresować ogólnopolskie
media, na pewno stanie się przebojem, po
który sięgać będą odbiorcy twórczości Roberta, którym to przede wszystkim
chciałby dedykować swoją muzykę – nie
kryje entuzjazmu jego menedżer Mr.V .
Robert był dotychczas mistrzem drugiego planu. Pomimo tego że ma świetny
głos, tworzył muzykę, robił aranżacje, grał
na instrumentach klawiszowych – jednakże wokalistykę powierzał wcześniej
innym.
– Ktoś mi kiedyś powiedział, abym lepiej nie śpiewał, gdyż mam „zbyt czysty
wokal bez zadęcia rockowego i chrypki” –
śmieje się Robert.
Jak wyglądały jego muzyczne początki?
Na poważnie wszystko zaczęło się w 1989
roku w klubie Korab. Później przerzucił się
na śpiewanie coverów, które ma w swoim
repertuarze do dziś. W 1991 roku założył
w Szczecinie pierwsze studio nagrań. Okazało się, że z produkcji muzyki można żyć
i to całkiem nieźle. Nagrywał spoty reklamowe, komponował muzykę do reklam
oraz dżingle dla rozgłośni radiowych m.in.:
Radia Jazz w Warszawie czy dla szczecińskiego Radia ABC i Radia AS.
– Śpiewałem o umywalkach, armaturze,
łazienkach i bidetach – śmieje się Robert.
– Dzięki temu, nie oglądając się na nikogo,

zarobiłem sporo pieniędzy, za które kupiłem sprzęt i wyposażyłem studio nagrań.
Współpracował również z Urszulą m.in.
podczas jednego z sopockich festiwali. W
1994 roku, łącząc siły z Wojtkiem Bartzem
oraz Grzegorzem Walczyńskim, stworzył
profesjonalne studio nagraniowe Midat.
Kolejne lata przyniosły Robertowi
współpracę z zespołem Mauritius, który
tworzył razem z Wojtkiem Wójcickim. W
2000 roku Robert został liderem zespołu
Teges Nara, w którym wokalistą był Maciej
Silski. Powstał pomysł na wydanie płyty, w
swoim repertuarze mieli dwa utwory, które
wyprodukowane zostały przez Krzysztofa
Pszonę – muzyka i producenta nagrań
Kayah. Z trudem zdobywali fundusze,
mieli już nawet zarezerwowane profesjonalne studio nagrań. W tym samym czasie
Maciek Silski wygrał eliminacje do kolejnej
edycji „Idola”, podpisał kontrakt z wytwórnią płytową BMG i… zaczęły się kłopoty.
– Byliśmy o krok od wydania płyty.
Łączyła nas pasja i frajda wspólnego, dynamicznego grania własnych utworów. Niestety nie udało się, Maciej poszedł „drogą
idola”, a tym samym zespół przestał istnieć…
To był trudny okres, marzenia o płycie legły
w gruzach, rozstaliśmy się w nieciekawych
klimatach – wspomina Robert.
Postanowił wówczas „odpocząć” i wyjechał do Irlandii i Anglii, gdzie grywał w
różnych klubach. W Dublinie wziął m.in.
udział w koncercie charytatywnym Residents Against Rasism.
– Otrząsnąłem się po porażce zespołu,
mocno podszkoliłem język i nabrałem tam
pewności siebie – opowiada muzyk.

Tam też uświadomił sobie, że zbyt często
dzielił się pasją tworzenia muzyki z osobami,
które potem szły własną drogą. Postanowił
wrócić do Polski i jeszcze raz spróbować.
Tym razem z młodszymi muzykami. I tak
konsekwentnie, bez „branżowych kompromisów”, przymierza się do wydania solowego
albumu. Mimo że materiał na płytę jest już
gotowy, cały czas zmienia i udoskonala go.
Podczas intensywnej pracy nad płytą
znajduje zawsze czas na wytchnienie. A najlepiej odpoczywa, spędzając czas ze swoją rodziną, bawiąc się ze swoją trzyletnią córeczką
Gabrysią. Uwielbia także fotografować. Wiele
inspiracji muzycznych czerpie z malarstwa
współczesnego, fotografii i sztuki wideo wykorzystującej najnowsze technologie.
– Nie potrafię robić niczego powierzchownie, więc poświęciłem się w pełni muzyce. To moja prawdziwa pasja, którą
chciałbym się dzielić z innymi i zatracić się
na koncertach, z wymagającymi, a przez to
prawdziwymi słuchaczami. To dla nich
tytuł mojej płyty „We wanna fly”, która
mam nadzieję ukaże się już niedługo –
opowiada Robert.
W ubiegłym roku Narwojsz wziął udział
w Festiwalu Młodych Talentów „GRAMY
2008”. Razem z grupą szczecińskich muzyków zdobył Nagrodę Prezydenta Miasta
Szczecina. Nagrodą była produkcja teledysku do piosenki „Słońce”. Scenariusz zlecili utalentowanemu szczecińskiemu
realizatorowi wideoklipów – Filipowi
Tymczyszynowi.
Zobacz teledysk Roberta Narwojsza
na www.magazynprestiz.com.pl

Nie potraﬁę robić
niczego
powierzchownie, więc
poświęciłem się
w pełni muzyce.

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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Hotel „WOLIN” SPA w Międzyzdrojach
zaprasza nad morze!
Oferujemy doskonałe warunki do wypoczynku,
rekreacji i organizacji konferencji.
Dysponujemy 163 miejscami w przestronnych
pokojach 1- 2- i 3- osobowych.
Kompleks posiada jedną z największych baz
konferencyjno-rekreacyjnych w tym regionie.
Na potrzeby organizacji spotkań szkoleniowo – konferencyjnych
czy prezentacji marketingowych oddajemy do Państwa dyspozycji
wielofunkcyjne, klimatyzowane sale z pełnym wyposażeniem
audiowizualnym i multimedialnym.
Posiadając szerokie możliwości przy organizacji imprez
towarzyszących, jesteśmy w stanie przygotować ofertę, zgodnie z
indywidualnymi oczekiwaniami i Państwa potrzebami.
Nasze Centrum SPA to idealne miejsce na relaks
po zakończonej konferencji czy szkoleniu.
Polecamy: basen z systemem podwodnych przeciwprądów, jacuzzi
z wodą słodką, jacuzzi solankowe, saunę fińską, saunę parową,
solarium, grotę solną, kręgielnię, bilard.

72-500 Miedzyzdroje, ul. Nowomysliwska 76;
tel. /fax +48 (91) 328 10 35; e-mail:recepcja@hotelwolin.pl

Zaplanuj Swoje
spotkanie konferencyjne już teraz !
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Mam swoje pięć minut
ichał Pawłowski

FOT. ARCHIWUM MICHAŁA PAWŁOWSKIEGO

Jest pierwszym tancerzem ze Szczecina, który dostał się do ścisłej czołówki You Can Dance. Odpadł przed samym finałem,
ale zdążył zaskarbić sobie sympatię widzów. Kibicował mu cały Szczecin, wszędzie wisiały plakaty z jego zdjęciem,
działała też poczta esemesowa nawołująca do głosowania. – Każdy z nas, kto dostał się do programu – wygrał
– uważa Michał Pawłowski.

S

potykamy się w szczecińskiej
Cafe Brama. Michał z nieodłącznymi słuchawkami na
uszach. Muzyka to jego pasja, z
niej czerpie też inspirację do
tańca. Opadł już z niego wielotygodniowy stres związany z programem.
Czy ma dosyć tańca? – Nigdy w życiu –
śmieje się Michał.
– Mam nadzieję, że teraz naprawdę zacznę tańczyć! Muszę wykorzystać swoje
pięć minut.
Stał się tak popularny w naszym mieście, że gdy ostatnio poszedł z siostrą do
jednego z centrów handlowych, nie mógł
spokojnie przejść, bo niemal każdy chciał
sobie zrobić z nim zdjęcie czy wziąć od
niego autograf.
– To bardzo miłe, chociaż troszkę przeszkadza w zwyczajnym życiu. Mam jednak
świadomość, że to chwilowe i szybko minie
– opowiada. – Z drugiej strony cieszę się,
że szczecinianie tak gorąco mnie popierali,
bo kocham moje miasto.
Jak mówi, miesiące spędzone w Warszawie przy kręceniu programu należały do
najwspanialszych, ale też najcięższych w
jego życiu. Były to trzy miesiące nieustającego maratonu tanecznego, treningów
po 9-10 godzin dziennie. Ogromne zmęczenie, nadwyrężone wszystkie stawy i
obolałe mięśnie. Do tego stres i chęć, aby
zajść jak najdalej. Czasem chciało się uciekać do domu, tęsknił za rodziną, przyjaciółmi.
– Moja dziewczyna Kasia bardzo mnie
wspierała, była to duża próba dla nas. Kasia
bała się że się zachłysnę sławą, że woda sodowa uderzy mi do głowy – mówi Michał.
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Z Warszawy oprócz nowych znajomości przywiózł też wiele ciekawych kontaktów. Uczył się od najlepszych
choreografów w Polsce (m.in. Katarzyny
Kizior, Filipa Czeszyka), poznał wiele
gwiazd polskiej sceny tanecznej, miał też
dobry kontakt z jury - Augustinem Egurollą, Michałem Pirógiem i Weroniką
Marczuk-Pazurą.
– Egurolla to sympatyczny i skromny
człowiek, natomiast Michał Piróg jest…
kontrowersyjny i szczery do bólu. Zna się
na tym, co robi i nie owija niczego w bawełnę – opowiada. – Prywatnie to bardzo
sympatyczny człowiek. Pamiętam, jak
przyszedł robić z nami choreografię do
jednego z tańców, a byliśmy już wtedy
bardzo zmęczeni. Przejął się naszym stanem i każdemu dał tabletki na wzmocnienie.
Ulubiony taniec Michała to hip-hop,
którego uczył się sam. Niestety nie było
mu dane zatańczyć hip-hopu w You Can
Dance, gdyż cały czas trafiał na taniec towarzyski i modern, na których poległo w
programie wielu tancerzy. Z drugiej
strony udało mu się zajść tak daleko, bo
przez wiele lat tańczył właśnie taniec towarzyski. Gdy miał cztery lata, przeprowadził się z rodzicami do Charkowa na
Ukrainę. Tam też wieku sześciu lat został
zapisany przez rodziców do szkoły tańca.
Na początku taniec był tylko zabawą, ale
z czasem stał się jego wielką pasją, lecz nie
jedyną. Dla lata później Michał zapisał się
też do sekcji jiu-jitsu goshin-ryu. Pozornie bardzo odmienne sztuki zaczęły się
świetnie uzupełniać, pozwalając na
osiąganie sukcesów w obu dziedzinach.

Zgodnie ze swoim życiowym mottem
„Robiąc coś – rób dobrze albo wcale” został dwukrotnym mistrzem Ukrainy w jiujitsu goshin-ryu oraz wicemistrzem
Ukrainy w tańcach latynoamerykańskich.
Niestety poważna choroba taty Michała
zmusiła ich do powrotu do Polski. Nagła
zmiana otoczenia, strach o tatę, problemy
finansowe – to wszystko pomógł mu pokonać taniec. Mieszka w Polsce już od
pięciu lat i patrząc z perspektywy czasu,
cieszy się, że wrócił. W Szczecinie szkolił
się w szczecińskim studiu tańca PAA, w
którym szybko zaczął odnosić sukcesy.
Zdobył m.in. wicemistrzostwo świata w
Street Dance Show, został też mistrzem
Polski w duetach. Oprócz tańca Michał
studiuje na Politechnice Szczecińskiej, na
którą dostał się z maksymalną liczbą
punktów. Był też laureatem ogólnopolskiej olimpiady w języku rosyjskim. Zna
świetnie ukraiński i angielski. Przydało
mu się to, gdy pracował w Irlandii jako
budowlaniec. Długo jednak nie wytrzymał, po pół roku wrócił do Polski i do
tańca. Do YCD startował dwa razy, za
pierwszym odpadł, za drugim – udało się.
Wiedział, że jest to dla niego ogromna
szansa.
– Na razie nie dostałem może żadnej
lukratywnej propozycji, ale zarabiam tańcem, jeżdżę też na warsztaty – opowiada
Michał. – Moim marzeniem jest uzbierać
pieniądze na kurs tańca w Los Angeles.
Może znajdzie się jakiś sponsor. Później
chciałbym wrócić do Szczecina i otworzyć
profesjonalną szkołę tańca, bo mamy tu
wielu bardzo zdolnych tancerzy.
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Robiąc coś - rób
to dobrze, albo wcale
- to moje motto
życiowe

FOT. ARCHIWUM WOJTKA KŁODZIŃSKIEGO

SZCZECIŃSKA DROGA DO SUKCESU

Szczeciński
geniusz oprogramowania
Dla wykładowców to jeden ze studentów IV roku, młody chłopak jakich wielu. Dla wtajemniczonych – właściciel
błyskawicznie rozwijającej się firmy z branży IT, mającej na koncie wiele programów.
Wojtek Kłodziński i jego firma Enterso.

U

dało mu się przechytrzyć Google i – jak twierdzi – jego programy w prosty sposób mają
pomagać w codziennym życiu.
Kłodziński jest dowodem na to,
że w Szczecinie, będąc bardzo młodym,
mając pomysły, można odnieść sukces
nawet w bardzo silnej i trudnej branży. Na
co dzień w trybie dziennym studiuje na IV
roku automatyki i robotyki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (do niedawna Politechnika).
– Wykładowcy nie wiedzą nic na temat
firmy – opowiada. – Nie było takiej potrzeby, by im o tym mówić.
Nie ukrywa, że nie jest łatwo pogodzić
życie zawodowe, prywatne i szkołę.
– Brakuje czasu. Rodzina docenia to, co
robię, i to, że mam w sobie tyle energii. Rodzice pomagają mi. W domu nie mam
praktycznie żadnych obowiązków, co pozwala mi na rozwijanie firmy.
Swoją przygodę z programowaniem
rozpoczął w wieku 13 lat. – Były to proste
programy – wspomina Kłodziński. – Później zacząłem pisać programy dla małych
firm.
Przełomem okazał się 2005 rok, kiedy
to nawiązał kontakt z maklerem giełdowym z Krakowa. – Zlecił mi napisanie programu do analizy giełdowej – opowiada. –
Wkrótce ta współpraca stała się bliższa.
Pracowałem nad stworzeniem systemu do
grania na giełdzie. To był full automat,
który miał określić, w którym momencie
zagrać. 10 godzin dziennie rozmawialiśmy
za pośrednictwem Skype’a przez ponad
dwa lata.
Kolejnym przełomem było stworzenie
portalu do analizy giełdowej www.investray.pl. Dziś serwis ten jest nieco zaniedbany, ale programiści planują już wkrótce
jego rozbudowę. – W 2006 roku zacząłem

zastanawiać się jak wypromować ten serwis – wyjaśnia Wojtek Kłodziński. – Na
początku ręcznie promowałem strony w
internecie, aby zyskiwały wyższe pozycje.
Dziennie poświęcałem temu ponad 40
minut. Po dwóch tygodniach stwierdziłem,
że to żmudna robota. Zawsze dążyłem do
automatyzacji. Tak powstał program do
pozycjonowania stron WWW – Adder.
Program ten jest oczkiem w głowie firmy,
bo przynosi realne dochody. Dziś informatycy pracują nad jego siódmą wersją. Mówiąc językiem laika, chodzi tu o jak
najlepszą reklamę strony WWW: umieszczanie serwisu w wyszukiwarkach, przede
wszystkim Google, na jak wyższej pozycji.
Kluczowym momentem w życiu Wojtka
Kłodzińskiego był sierpień 2006 roku,
kiedy powstał Adder 3 (można było sprzedawać w nim usługi osobom trzecim). –
Zobaczyłem, że zainteresowanie tym programem jest bardzo duże i że należy w tym
kierunku iść. Porzuciłem tymczasowo projekt investray – opowiada. – Do tej pory
traktowałem to jako zabawę, formę dorobienia. Zacząłem jednak myśleć o tym zajęciu na poważnie.
We wrześniu 2006 roku założył firmę
Enterso i aktualizował swoje oprogramowanie. Logo wraz z wizerunkiem firmy
projektował przez trzy miesiące profesjonalny grafik z Holandii.
Powstawały kolejne wersje Addera. W
grudniu 2007 roku postanowił zatrudnić
pracownika i wynająć biuro (na początku
było to niewielkie pomieszczenie w
wieżowcu telewizji). Zatrudniona przez
niego osoba zajmowała się tworzeniem nowego oprogramowania, jego aktualizacją
zajął się kolejny pracownik.
Dzisiaj firma Wojtka to prawdziwy
kombinat informatyczny. Właśnie trwają
przenosiny do nowego biura przy ul. Bo-

lesława Śmiałego. Tam, obok właściciela
firmy, zatrudnienie znajduje siedem osób i
dwóch praktykantów. Nowe lokum pozwoli na realizację kolejnych pomysłów. –
Realizujemy własne innowacyjne pozycje
w świecie IT – mówi twórca Enterso. –
Obecnie to siedem autorskich pomysłów.
Jednym z nich jest program OSK Office
stworzony do zarządzania naukami jazdy.
– W skrócie chodzi o pozbycie się tych
wszystkich papierowych grafików – mówi
Wojciech Kłodziński. – Docelowo instruktor będzie mógł zalogować się w domu i
poznać grafik swoich jazd.
Za dwa miesiące ukaże się siódma
wersja programu SEO Adder oraz trzy inne
programy do pozycjonowania stron
WWW w Polsce i za granicą.
Będzie też program eMailer 2 do zarządzania e-mailami czy system SmartLotto do mądrego typowania i
sugerowania, jakie liczby mogą wypaść
podczas losowania Lotto.
– Program ten sugeruje grupę liczb,
jakie mają większe szanse na wylosowanie
– mówi Kłodziński. – Dzięki temu zamiast
wydawać 20 złotych na zakład, wystarczą
2 złote przy tej samej skuteczności.
Kłodzińskiemu nie brakuje pomysłów.
– Już teraz wystarczy ich na dwa – trzy lata
– zdradza. – Chciałbym też zająć się tworzeniem portali internetowych. Obecnie są
już trzy serwisy o konsolach. Xboxm.pl –
najpopularniejszy w Polsce oraz wiionline.pl i psonline.pl .
Jakie są marzenia szczecińskiego geniusza programowania? – Chciałbym w wieku
26 lat móc powierzyć kierowanie firmą
menedżerowi, a sam zająć się realizowaniem życiowych pasji: uprawianiem sportów ekstremalnym (jest miłośnikiem
rowerowego trialu) i podróżami po całym
świecie.
doo

Szczecinianie silni
w branży IT:

Slidepad
Szczecińscy wynalazcy
skupieni wokół firmy Denco
Logic wymyślili slidepada. To
urządzenie, które ma zastąpić myszkę w komputerze, touchpada w laptopie
czy joystica w telefonie
komórkowym. Slidepad
został stworzony by ułatwić
poruszanie się kursorem po
ekranie monitora.
IAI System.com
Dwaj szczecinianie, Paweł
Fornalski i Sebastian
Muliński, są właścicielami
firmy IAI System.com. Firma
obsługuje ponad 300
sklepów internetowych w
Polsce.
Home.pl
Firma zajmująca się utrzymaniem serwisów internetowych, kont poczty
elektronicznej oraz usługami
związanymi z rejestracją i
utrzymaniem domen internetowych czy sklepami internetowymi. Home.pl
obsługuje 280 tys. podmiotów z Polski i zagranicy –
w tym także duże koncerny.
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Śladami Fiedlera

1000 kilometrów w 30 dni. Na rowerach albo
pieszo. Daleko od cywilizacji. Zdani tylko na siebie.
Taką wyprawę zaplanowała trójka szczecinian –
Arkadiusz Ziemba, Piotr Sudoł i Zbigniew Sas.
Wybór padł na Madagaskar, czerwoną wyspę
znaną m.in. z książek wybitnego polskiego
podróżnika Arkadego Fiedlera.
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W

arto było, bo to przygoda naszego życia – mówi Arek
Ziemba. Mimo że od podróży
minęło już kilka miesięcy, wciąż ją wspominają.

Marzenie
o czerwonej wyspie
Na pomysł wpadł Arek Ziemba, na co
dzień podróżujący po świecie jako pilot
wycieczek. – Choć od wielu lat non stop
jestem w drodze, takiej wyprawy nie zorganizowałem nigdy wcześniej – opowiada Ziemba. – Miałem dość
zwiedzania, stąd pomysł na ekstremalne
doznanie.
Był to bardzo ambitny plan, dlatego
przygotowania prawie roku czasu.
Dobór kompanów nie był przypadkowy,
bo nie była to zwykła turystyczna wycieczka, tylko wyczerpująca fizycznie i
psychicznie wyprawa.
– Od razu pomyślałem o Piotrze i
Zbyszku. Brali udział w rowerowych rajdach ekstremalnych. Co do ich kondycji
nie miałem wątpliwości. Piotrek jest nie
do zajechania – śmieje się Arek. – Tak
naprawdę największe obawy miałem
wobec siebie – dodaje.
Jako pilot wycieczek jest perfekcyjnie
przygotowany do każdego wyjazdu, tym
razem nie mogło być inaczej. Już dawno
zaciekawił go Madagaskar, gdy zaczytywał się w książkach Fiedlera. Postanowił
sprawdzić, czy faktycznie wyspa jest taka,

jak opisuje ją autor. Dopiero gdy zagłębił
się w temat, zdał sobie sprawę, że o tym
kraju jest bardzo mało informacji. – Przewodniki traktuję jako beletrystykę. Z nich
nie dowiem się całej prawdy, tylko poznam powierzchowne dane – opowiada.
Żeby dowiedzieć się, czego tak naprawdę mogą się spodziewać na miejscu
i jak komunikować się z mieszkańcami,
korespondował z ludźmi z całego świata.
Największą wiedzę mają misjonarze i
wolontariusze, którzy spędzili tam więcej czasu niż tydzień. – Jednego z nich
znalazłem w Poznaniu – mówi. – Od
niego dowiedziałem się na przykład,
jakie są możliwe zagrożenia.

Przygotowania
do wyprawy
Żeby połączyć trening ze zdobywaniem informacji, jeździł do stolicy Wielkopolski na rowerze. – To był najlepszy
trening – śmieje się Arek. – Wiedziałem
już, że mogę przejechać 300 km w jeden
dzień. Oprócz tego przez pół roku codziennie jeździłem na rowerze do pracy.
Żeby dać sobie wycisk, wszyscy trzej zapisaliśmy się na intensywne zajęcia ze
spinningu, Piotrek na tyle się rozkręcił,
że został instruktorem – dodaje.
Finałem ekspedycji miało być dotarcie do wioski Ambinanitelo fantastycznie opisywanej przez Arkadego Fiedlera.
Ale celem samym w sobie była podróż
przez Madagaskar.

Prawie rok opracowywali autorską
trasę przez najbardziej niedostępne tereny wyspy. Przez dzikie góry i dżunglę.
Chcieli poznać ostatnie miejsca na wyspie, do których nie docierają biali.
Miejsca bez dróg, bez wszystkich udogodnień, które znamy z naszego codziennego życia.
Podczas przygotowań szukali przede
wszystkim map, ale żadna ze współcześnie dostępnych nie była kompletna. –
Przy wytyczaniu trasy korzystaliśmy ze
starych pofrancuskiech dokumentów,
najbardziej wiarygodnych. Ale i tak nie
było stuprocentowej pewności, czy trasa
jest do przejechania – wspomina Arek
Ziemba.
W górach bez dróg i komunikacji nie
można liczyć też na przypadkową
pomoc. Aby nie zostać uwięzionym na
pustkowiu i móc liczyć na gościnność
mieszkańców, musieli nauczyć się podstaw malgaskiego. – Kupowałem specjalnie książki do nauki tego języka po
niemiecku i angielsku. Na tych terenach
można porozumieć się tylko po malgasku. W wiosce ukrytej wśród gór nie
można liczyć na komunikację w jakimś
innym języku – opowiada.
Podczas rocznych przygotowań jedną
z ważniejszych rzeczy były ich rowery. –
To im poświęciliśmy najwięcej czasu –
mówi Ziemba. Szczególnie istotny był
też ekwipunek. – Na koniec targowaliśmy się w teamie o każdy gram bagażu
– śmieje się.
Ostatecznie w jednokołowych przy-

UCZESTNICY WYPRAWY:
Zbigniew Sas – restaurator
ze Szczecina, członek zespołu Navigator Szczecin,
startuje w rajdach przygodowych
Arek Ziemba – od 10 lat
jest rezydentem i pilotem
wycieczek turystycznych,
pomysłodawca wyprawy
na Madagaskar;
ma w planach ekspedycję
na Papuę
Piotr Sudoł – właściciel
firmy sprzedającej meble,
instruktor spinningu
i uczestnik rajdów
adventure race
Więcej o wyprawie
na www.madagaskar-extreme.com
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czepkach znalazł się zestaw do naprawy
rowerów, zapas akumulatorów, lekarstwa,
mikroskopijne kosmetyki, napoje izotoniczne, batony energetyczne, lustrzanka
i najmniejsze śpiwory świata. Także jeden
dwuosobowy namiot musiał wystarczyć
im trzem. – Z jednej rzeczy mogłem zrezygnować, z dodatkowego obiektywu –
dodaje. – Ale reszta bardzo się przydała.
Trasa, którą wybrali, prowadziła ze
stolicy przez najrzadziej zaludnione tereny na wyspie. Żadnych dróg, miejsca,
o których nikt nic nie wiedział. – Eksperci od Madagaskaru mówili, że tu
nawet lemury zawracają – mówi rozbawiony Arek. Byli zdani tylko na siebie,
bo w tej części kraju nie działa żaden wolontariusz, żaden misjonarz.

ARKADY FIEDLER
Pisarz i podróżnik. W latach
1937-1938 na półtora roku
zamieszkał na Madagaskarze.
Opisał wyspę m.in. w książkach
„Gorąca wieś Ambinanitelo”
i„Madagaskar okrutny
czarodziej”
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Zdani
tylko na siebie
Jedne z pierwszych skojarzeń to glina,
mętne, gorące błoto i trucht przez dżunglę
z rowerami na ramionach. Ale gdy opada
zmęczenie, tuż po nich wyłaniają się też
inne przeżycia, jak eksplozje malgaskiego
śpiewu i tańca oraz zwierzęta i rośliny niewystępujące nigdzie indziej na świecie.
– Pierwszego dnia trasy zostaliśmy
pożegnani przez tłum miejscowych
łącznie z biskupem z niedalekiej Ambatondrazaki. Nie wiedzieliśmy, dlaczego
wyprawa wzbudza takie zainteresowanie, ale po trzecim dniu wszystko się wyjaśniło – opowiada Arek. – Teren stał się
całkowicie bezludny, nawierzchnia jak
na Księżycu, rozpadliny, głazy, wyerodowane dziury w ziemi – dodaje.
Trasę poprowadzili ze stolicy na
północ. Przez najmniej poznane tereny
na wyspie, praktycznie nieodwiedzane

przez białych. Nawigowali za pomocą
mapy i kompasu.

Pierwsze
chaty
Po tygodniu w górach osiągnęli Mandritsara, jedyne miasteczko na trasie. –
Trafiliśmy akurat na coroczny festiwal,
więc z oddalonych wiosek przybyły tu tysiące ludzi. To była prawdziwa eksplozja
śpiewu i tańca. Gdy Malgaszki zaczęły
tańczyć, wiele szczęk opadło z wrażenia
na ziemię, także nasze – śmieje się Arek.
WMandritsara zdążyli trochę naprawić
swoje rowery i podjeść. Na Madagaskarze
podstawowym pożywieniem jest ryż i
rano nampango, czyli woda po ryżu, dlatego po tak monotonnych i mało kalorycznych posiłkach opychali się tutaj
makaronem. Musieli najeść się na zapas,
bo przez następny tydzień czekały na nich
góry. – Gdy zobaczyliśmy jakiekolwiek
zwierzę, pierwszą myślą było, żeby je zjeść
– mówi Arek. – Teraz mogę się śmiać z
tego, że Zbyszek, nasz restaurator, objadał
się kurczakiem. Tylko ich kurczak to same
ścięgna i kości, nasz polski przy nim to
grubas – wspomina. -Malgaskie kurczaki
są często pozbawione mięsa.

Spięcie
z szefem wioski
Niebezpiecznie było, gdy pojawili się o
zmroku w jednej z kolejnych wiosek. –
Myślałem o najgorszym scenariuszu, bo gdy
tam dotarliśmy, wzięli nas za białych czarowników – opowiada. Należy tam koniecznie docierać do wiosek przed
zmrokiem, bo Malgasze wierzą mocno w

duchy przodków i są bardzo przesądni. Zły
biały czarownik może rzucić klątwę, zabrać
kości z grobu czy ukraść dziecko. Żeby zdobyć ich sympatię, trzeba się mocno napracować.
– Przyniosłem do szefa wioski rum i
choć po długiej drodze byłem bardzo
zmęczony, jak najpiękniej umiałem –
wytłumaczyłem cel naszej podróży. Niestety nie chcieli nas w tej wiosce, a z drugiej strony nie chcieli nas z niej
wypuścić– dodaje.
Atmosfera zrobiła się nieprzyjemna i
młodzi chłopcy stali się wobec intruzów
bardzo agresywni. Dyskusja o tym, czy
mogą spać w wiosce, trwała prawie do
świtu. – Sytuację dopiero rozładował
Piotr, który zaczął robić zdjęcia telefonem komórkowym. Wtedy wygrała ich
ciekawość i napięcie na chwilę zniknęło
– wspomina. Po następnej godzinie zdecydowałem się na tradycyjną, oficjalną
przemowę do miejscowych. Zrobiło im
się niewyraźnie i powoli się rozeszli.
Jednak była to najkrótsza noc na trasie. Od razu jak tylko zaczęło wschodzić
słońce, ruszyli dalej.
– Kolejne wspomnienia z tamtego tygodnia to tylko góra, dół, góra, dół. Na
odcinku ośmiu kilometrów ten sam scenariusz. Góra, koszmarny zjazd na hamulcach 300 metrów w dół do bagna,
przeprawa i 300 metrów w górę. Wyciskanie kierownicy, wciąganie roweru na
górę – opowiada Arek Ziemba.
Do tego oprócz niewiarygodnych obciążeń fizycznych musieli uważać na pchły
błotne, które pod paznokciami składają
swoje jaja. – Na Madagaskarze nie ma dzikich niebezpiecznych zwierząt, najgroźniejsze są insekty, które wbijają się pod skórę jak
nasze kleszcze. Niestety, nie udało nam się
ich uniknąć – niechętnie wspomina Arek.

FOT. AREK ZIEMBA
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Kolejny przystanek to Matsoandakana, tam mogli odpocząć pół dnia
przed kolejną przygodą. Dżunglą.

Powitanie
dżungli
Cztery dni w górzystej, dziewiczej
dżungli to brodzenie strumieniami,
strome podejścia, przeciskanie się szczelinami wyżłobionymi przez ulewy.
– Przy akompaniamencie stad lemurów balansowaliśmy z rowerami. Bywało, że brnęliśmy na kolanach pod
konarami. Tu udało nam się naprawdę
zmęczyć – wspomina.
Żeby dotrzeć do celu, czyli Ambinanitelo, które leży blisko wybrzeża, trzeba
wytracić wysokość.
– Nie dało się normalnie jechać, a
ból przy zakładaniu ramy na ramię był
zbyt silny. Lepiej się czołgać niż masakrować ramiona – opowiada Arek. –
Odcinki były tak trudne, że myśleliśmy,
że po tym podejściu czy zejściu musi
być lżej. A było gorzej, ciężej, tak bez
końca. Jak patrzyłem na chłopaków, widziałem obłęd w ich oczach – wspomina.
Na koniec zsunęli się po stoku 800
metrów w dół przed dżunglę. Dotarli w
jednym kawałku, po śliskich konarach i
kamieniach.
Obawiali się na tej wyprawie dwu
rzeczy: kontuzji i tego, czy wspaniale
opisywane przez Fiedlera miasteczko
Ambinanitelo ich nie rozczaruje. – To,
co zobaczyliśmy, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Ambinanitelo było
warte tej wyprawy – mówi zadowolony
Arek.

Całkowity dystans
przejechany na rowerze
– 830 km
Najdłuższy etap
dzienny
z Ambatondrazaka
do Antsiradava
– 76 km
Najkrótszy etap
dzienny z góry Anjiabe
do Ankaitombaka
– 20 km

DARIA PROCHENKA
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Zatańcz merengue
- Dominikana
Zapal cygaro
- Kuba
Przejdź śladami Majów
- Meksyk
i wiele innych miejsc

Nie
last min mieccy organiza
ut
torzy,
czyli wy
poczyne e z niemieckich
lotnisk
k w najl
epszym
wydaniu
!

www.apollotour.pl, tel.091 433 41 79
kom.500 26 00 77, biuro@apollotour.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.
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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Dla wojska i rodziny
Ma prawie pięć metrów długości i ponad dwa szerokości, waży cztery tony. Został stworzony na potrzeby armii Stanów
Zjednoczonych, a prawdziwym chrztem bojowym była dla niego akcja „Pustynna burza” w Iraku. Pierwszym posiadaczem
cywilnej wersji hummera był Arnold Schwarzenegger, a wkrótce po nim wszystkie gwiazdy Hollywoodu zapragnęły mieć
terenówkę US Army. Hummerem jeździ m.in. Madonna, 50 Cent oraz Paris Hilton. Ostatnio do grona szczęśliwych posiadaczy
dołączyła także Doda, która zamówiła wersję 14-osobową w kolorze… różowym. Hummery jeżdżą też po Szczecinie.

W

Szczecinie można spotkać zarówno klasyczny wojskowy
model, czyli H1, jak i jego bardziej cywilizowaną wersję - H2.
Pierwszy – zgodnie z przeznaczeniem
użytkuje wojsko.
– H1 wypożyczyliśmy od krakowskiej 6.
Brygady Desantowo-Szturmowej w celu
szkolenia naszych żołnierzy na misje w
Iraku i w Afganistanie – opowiada kapitan
Janusz Błaszczak, rzecznik prasowy 12.
Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni
Józefa Hallera, stacjonującej w Szczecinie i
Stargardzie. – Używaliśmy go także do
akcji promocyjnych, by pozyskać kandydatów na zawodowych żołnierzy. Wzbudzał ogromne emocje.
Nazwa hummer pochodzi od określenia
humvee. Tak żołnierze amerykańscy potocznie nazwali HMMWV (High Mobility
Multi – Purpose Wheeled Vehicle), co
oznacza wielozadaniowy pojazd kołowy
wysokiej mobilności. Hummer w wersji
wojskowej napędzany jest potężnym 6,5litrowym silnikiem Diesla o mocy166 KM.
Auto rozpędza się do 110 km/h i może
przewieźć prawie 2,5 tony ładunku na dystansie 500 kilometrów. Jest wyposażony
także w dodatkowy zbiornik na paliwo,
gdyż przy spalaniu 22 litrów na 100 km –
80-litrowy zbiornik nie wystarcza na
długo. Na specjalnie przystosowanej platformie można zamontować m.in. karabin,

działko czy wyrzutnię granatów i rakiet.
Na temat wytrzymałości H1 krążą legendy,
a obliczono, że jego konstrukcja jest dwukrotnie mocniejsza niż wymagają tego
wojskowe standardy. W praktyce oznacza
to, że hummera można zrzucić na ziemię
z transportowego śmigłowca albo samolotu (oczywiście wtedy, gdy samolot leci
na niewielkiej wysokości).
– H1 pokona niemal każdą przeszkodę.
Pokonuje 60-stopniowe wzniesienia, potrafi brodzić w wodzie o głębokości półtora
metra – opowiada kapitan Janusz Błaszczak. Do standardowego wyposażenia należą też kuloodporne szyby i kewlarowe
blachy. Ciekawostką jest, że auto posiada
niezależne zawieszenie i stały napęd na
obie osie, a także system wyrównywania
ciśnienia powietrza w oponach. Nawet jeśli
jedna z nich zostanie przebita, samochód
jest w stanie przejechać jeszcze 30 kilometrów z prędkością 50 km/h. Alternatywą dla
spartańskiego H1 jest luksusowa wersja
H2, która pojawiła się na rynku w 2003
roku. Dumnym posiadaczem jednego ze
szczecińskich H2 jest Arkadiusz Kranz,
właściciel sklepu Garaż Motor.
– Szukałem auta łączącego w sobie
komfort wyposażenia z oryginalnym wyglądem i siłą ciężarówki – opowiada Arek
Kranz. – Kiedy mogę, jeżdżę na motorze,
ale zimą chętnie przesiadam się do hummera.

Wersja H2 praktycznie tylko z zewnątrz
przypomina swojego poprzednika. H2 jest
dłuższy od H1 o 13 cm (482 cm zamiast
469 cm), węższy o 12 cm (208 cm w
miejsce 212 cm), wyższy o 7 cm (198 cm
zamiast 191 cm) i lżejszy o prawie tonę.
Nawet po tych modyfikacjach w porównaniu z innymi samochodami terenowymi
jest naprawdę wielki! Sylwetki nie da się
pomylić z żadnym innym samochodem –
kanciaste i proste linie nawiązują do twardego samochodu jakim jest H1. Minusem
takich rozmiarów jest ogromny ciężar
(3800 kg), przez co hummer zakwalifikowany jest jako samochód ciężarowy i do
jego prowadzenia potrzebne jest prawo
jazdy kategorii C. Nie miejmy także
złudzeń co do parkowania w mieście, to
auto potrzebuje nie jednego, ale dwóch
miejsc parkingowych!
We wnętrzu znajdziemy komfortowe
nowoczesne wyposażenie obejmujące telewizję, DVD, nawigację, podgrzewane skórzane fotele, klimatyzację, otwierany dach,
system audio, komputer pokładowy podający informacje o parametrach dotyczących funkcjonowania samochodu.
– Dodatkową zaletą auta jest to, że
wzbudza dużą sympatię wśród innych kierowców, którzy przepuszczają mnie w korkach. Być może boją się zderzenia z tym
czołgiem – śmieje się Arek Kranz.

Marka HMMWV, H1
Moc 166 KM
Silnik 6,5 l diesel, V8
Masa 4627 kg
Spalanie: 20-25 l/100 km
Max. prędkość 130 km/h
Marka Hummer, H2
Moc 350 KM
Silnik 6,0 l, V6, benzyna
Masa 3800 kg
Spalanie: 22 l/100 km
Max. prędkość 160 km/h

Podziękowania za pomoc
w realizacji materiału
dla Bartłomieja
Wierzbickiego.
FOT. ADAM FEDOROWICZ
ZDJĘCIA Z AKCJI: ARCHIWUM 12 BZ

IZABELA MAGIERA JARZEMBEK
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Proponujemy kompletną ofertę nowoczesnych mebli, krzeseł
i sof, dzięki której można wyposażyć cale biuro, począwszy od
gabinetu menedżera poprzez stanowiska pracownicze, miejsca
spotkań, relaksu, sale konferencyjne etc. Kluczem jest
spójność: poszczególne elementy oferty wzajemnie do siebie
pasują, pod względem funkcjonalnym, jak i wzorniczym.

TERAZ TYLKO U NAS LEASING ZAMIAST KUPNA

Sp.zo.o.
ul.Tkacka 66c, 70-556 Szczecin,tel. kom. 601 285 672
tel. 091 81 37 067, fax 091 81 37 068
e-mail: m.bienias@4-office.pl, www.4-office.pl
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CZERWONA
niemiecka perła
Jest nieduży, czerwony, ma 36 lat i jest zabytkiem. Chociaż w Niemczech był tak pospolity jak w Polsce
„maluch” czy polonez, to ma jednak w sobie to coś, co sprawia, że na jego widok ludzie
odwracają głowy, by dłużej go widzieć.

Kiedy kupiłem to bmw, było białe. Zastanawiałem się, czy nie zostawić tego koloru, ale
ostatecznie zdecydowałem się na czerwony.
Mimo niewielkich wymiarów pojazd
ma dużo miejsca w środku i bagażnik, któremu pojemności (ponad 400 litrów) może
pozazdrościć wiele nowoczesnych aut.
Robert Malinowski to prawdziwy fan
marki BMW. Do tej pory miał tych samochodów już 11. Wśród nich były podobne do
czerwonego BMW 1602 samochody: BMW
1502 z 1975 roku i BMW 1802 z 1973 roku
czy z zupełnie innej półki BMW 850i. W garażu ma jeszcze nieposkładane przedwojenne bmw. Jego czerwone BMW 1602, choć
pojawia się na ulicach rzadko, jest pojazdem
bardzo rozpoznawalnym. Widać je wszędzie
tam, gdzie dzieje się coś związanego z motoryzacją i zabytkowymi pojazdami. – Brałem
udział w wielu rajdach i zlotach zarówno w
Polsce, jak i za granicą – opowiada – W
ubiegłym roku uczestniczyłem w Mistrzostwach Polski Pojazdów Zabytkowych.
W tym roku plany są podobne: mistrzostwa Polski i zagraniczne imprezy.
Silnik o pojemności 1573 cm3 sprawuje
się bez zarzutu, a dzięki mocy 85 KM auto
może rozpędzić się nawet do 160 km/h doo

FOT. DOO

O

czym mowa? O BMW 1602 z 1973
roku. To nieduże dwudrzwiowe
auto, którego właścicielem jest Robert Malinowski ze Szczecina.
– To najpopularniejsze i najbardziej pospolite ze wszystkich bmw produkowanych
na przełomie lat 60. i 70. XX wieku – mówi
jego właściciel. - W Szczecinie takich samochodów jest kilka.
Jednak to, z jaką starannością Malinowski wykonał remont, sprawia, że nikt obok
tego samochodu nie przechodzi obojętnie.
Staranna i czasochłonna naprawa pochłonęła kilkadziesiąt tysięcy złotych oraz
wiele godzin. – Ale patrząc na zainteresowanie tym samochodem, widać, że warto
było to zrobić – dodaje Malinowski.
Kupił auto w 2002 roku. Było na chodzie. Jest jego trzecim właścicielem. Przed
nim użytkowały go dwie kobiety. Najpierw
Niemka, potem Polka. Do Szczecina samochód trafił z Wrześni. – Tam samochód
praktycznie cały czas stał – mówi o nim
szczeciński właściciel.
Po przeprowadzce do Szczecina bmw
przeszło remont. Trwał dziewięć miesięcy. –
Wszystko oprócz kierownicy i koloru zostało
bez zmian – opowiada Robert Malinowski. –
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ZprzezKAWĄ
cały dzień
Najdroższa kawa na świecie to afrykańska Kopi Luvak. Kilogram
kosztuje dwa tysiące złotych, a filiżanka 32 zł. Nie trzeba jednak jechać
do Afryki, żeby spróbować tego specjału. Szczecin nie zostaje w tyle za
najnowszymi trendami, a właściciele kawiarni są zgodni – mieszkańcy
naszego miasta stają się coraz bardziej wytrawnymi smakoszami.
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K

awa jest jednym z najbardziej popularnych napojów, a według
badań CBOS piję ją regularnie 80
procent dorosłych Polaków. Kawa
to nie tylko napój, to także styl
życia. Jak grzyby po deszczu powstają stylowe kafeterie, w których coraz chętniej
spędzamy czas. Kawa to także cały zestaw
niezbędnych akcesoriów, w których prym
wiodą ekspresy. Są nie tylko ozdobą mieszkania, ale dzięki nim zaparzymy pyszne
aromatyczne espresso.
„Po turecku”, czyli zalewana wodą w
szklance, powoli odchodzi w zapomnienie,
a cały rytuał picia kawy już dawno przeniósł się do szczecińskich firm, biur i urzędów. Teraz jednak kładziony jest nacisk na
jakość. W wielu odwiedzanych przez nas
miejscach już w drzwiach uderza miła woń
świeżo parzonej kawy.
– To bardzo poprawia nastrój i na
pewno wpływa na rozmowy biznesowe.
Kanonem dobrego wychowania jest częstowanie gościa filiżanką kawy. Sposób jej podania: cały serwis, markowy ekspres i
jakość ziaren są elementem budowania wizerunku i wywarcia jak najlepszego
wrażenia na kontrahencie. A aromatyczne
espresso, latte czy cappucino – to skuteczne
narzędzia wpływu – uważa Maciej Borowy,
właściciel firmy Butterfly, zajmującej się
sprzedażą upominków reklamowych.

Kto chce dziś być modny, uczy się rozróżniać gatunek arabica (lepszy) od robusty (gorszy) i wie dużo o różnych
sposobach palenia kawy.
– Nasi klienci coraz częściej wybierają
wysokogatunkowe kawy, takie jak Brasil
Santos czy Blue Mountain – potwierdza
Karolina Berdzik, kierowniczka Sklepu
Kolonialnego w centrum handlowym
Ster.
Rosnącą świadomość zręcznie wykorzystują i podsycają sieciowe kawiarnie. O
całej ideologii picia kawy możemy mówić
choćby w przypadku szczecińskiej Coffee
Heaven, która obok kawy sprzedaje też designerskie akcesoria, a nawet wydaje
własne składanki muzyczne z chilloutowymi utworami. Na dobre ekspresy i dobrą
kawę postawiło też wiele niesieciowych kawiarni, które można chociażby znaleźć na
naszej liście prestiżowych miejsc. Znajdziemy w nich kawy niemal z każdego
zakątka świata.
– To właśnie klienci namówili mnie,
żebym sprowadziła dla nich Kopi Luvak –
mówi Barbara Milewska, właścicielka kafeterii Fanaberia. – Bardzo mnie cieszy, że
wzrasta zasób wiadomości o kawie, a
mieszkańcy Szczecina poszukują nowych
smaków i doznań.
Najpopularniejsza kawa w naszym mieście to espresso – czyli esencja kawy, aro-

matyczna i mocna, podawana w malutkich
filiżankach.
- Do espresso koniecznie należy podać
coś słodkiego i szklankę niegazowanej
wody mineralnej, która neutralizuje jej
mocny smak – uważa Barbara Milewska.
Inne popularne rodzaje kawy powstają
na bazie espresso. Latte, czyli kawa z mlekiem, składa się z długiego, a więc rozcieńczonego espresso i takiej samej ilości
mleka. Cappuccino to 1/3 espresso, 1/3
mleka i 1/3 mlecznej piany. Szczecin uwielbia też warstwową kawę z mlekiem – latte
machiato.
– Coraz bardziej lubimy też eksperymentować ze smakami, gatunkami. Popularne są
aromatyzowane kawy: śmietankowa, migdałowa, irish cream – dodaje Karolina Berdzik.
Kawa to także cały kuchenny design:
ekspresy, akcesoria do zaparzania, kubki,
filiżanki czy puszki na kawę. Wśród ekspresów prym wiodą firmy Saeco, Krups,
De Longhi, Philips oraz bardziej ekskluzywna marka – Jura. Odchodzimy od ekspresów przelewowych, zastępując je
ciśnieniowymi – ręcznymi bądź automatycznymi. W ekspresach ręcznych kawę
mieloną lub w saszetkach umieszczamy w
specjalnym uchwycie-łyżce, który montujemy do urządzenia. Napełniona łyżka pozwoli na zaparzenie maksymalnie dwóch

Najdroższa kawa na świecie
Kopi Luvak produkowana jest
w bardzo niecodzienny sposób.
Jagody z krzaków kawowych
uprawianych w Sumatrze zjadane
są przez cywety, zwierzęta
z wyglądu przypominające koty.
Cyweta jest zwierzęciem
wybrednym – z kawowych
krzaków wyjada tylko
najdojrzalsze i najsmaczniejsze
jagody, które poddane w jej
organizmie działaniu enzymów są
częściowo przetrawiane
i nabierają aksamitnego, z lekka
czekoladowego smaku.
W stwardniałej postaci są
wydalane, a następnie jako
zwierzęce odchody są zbierane
z ziemi, obmywane i starannie
prażone. Roczny zbiór kawy Kopi
Luwak wynosi tylko 500
kilogramów.
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SZCZECINIANIE O KAWIE
Khaled Chekh,
właściciel restauracji Akropolis
Zaczynam dzień od
kawy. Piję cztery – pięć
dziennie espresso z
cukrem, ale nigdy po 18.
Mój ulubiony rodzaj to
włoska Segafredo. Z
ojczyzny przywiozłem
też recepturę mojej
mamy – kawę po grecku.
Przyrządzam ją w tyglu,
na gotującą się wodę dodaję kawę i
odrobinę kardamonu. Gdy ktoś lubi, można
w trakcie podgrzewania dodać także cukier.
Piję się ją w małych filiżankach jak espresso.

filiżanek kawy. Dużo wygodniejszy i
łatwiejszy w obsłudze jest ekspres automatyczny. Wsypuje się do pojemnika ziarna
kawy, wlewa wodę, wybiera rodzaj kawy i
liczbę filiżanek, ustawia naczynia, a ekspres
samoczynnie odmierza ilość kawy, mieli ją,
parzy i wlewa do filiżanek. Dzięki temu, że
za każdym razem kawa jest świeżo mielona, możliwe jest uzyskanie jeszcze lepszego aromatu.
Jak kształtują się ceny? Ręczny ekspres
ciśnieniowy kupimy już od 500 zł, jednak
jeżeli chcemy mieć w nim także młynek do
kawy, program płukania, regulację twardości wody, automatyczne wyłączanie,
podgrzewanie filiżanek czy regulację mocy
kawy, cena wzrasta. Takie ekspresy to koszt
rzędu 2000-3000 zł. Nieco droższe są ekspresy klasy premium – Jura, gdzie wersja z
młynkiem do kawy to koszt rzędu 28005000 zł. Furorę robi ekspres Innova stylizowany na tradycyjny. Nie należy się
sugerować jego fasonem – wewnątrz kryje
się nowoczesny mechanizm bazujący na
systemie w pełni profesjonalnym, a kosztuje około 2000 zł.
Akcesoria do kawy to także przeróżnej
maści szklanki, kubki, filiżanki czy puszki
do kawy. Bogatą ofertę i wybór znajdziemy
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w sklepach Almi Decor, Duca czy
Home&You.
– Coraz większą popularnością cieszą
się także akcesoria do zaparzania kawy:
włoskie kawiarki do podgrzewania (150300 zł) czy francuskie zaparzacze z
tłokami, dzięki którym można oddzielić
kawowe fusy od esencji (70-250 zł) – mówi
Barbara Milewska.
W Sklepie Kolonialnym znajdziemy też
tygielki za 50-100 zł, oraz ubijacze do
mleka (50-150 zł).
– Wielu klientów zamawia u nas akcesoria do parzenia kawy z przekonaniem,
że takie upominki zawsze zyskają uznanie, niezależnie od osobistych gustów i
preferencji. Mamy w sprzedaży wiele zestawów upominkowych związanych z
kawą i to jest najlepszy dowód na popularność i rangę tego napoju – uważa Maciej Borowy.
Kultowa „mała czarna” to czas wyrwany
z codzienności i poświęcony na swobodną
inspirującą rozmowę w otoczeniu wyszukanych przedmiotów: ozdobnych młynków, dzbanków, garnuszków, kielichów do
kawy po wiedeńsku oraz markowej ceramiki. Nie sposób się temu oprzeć.
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Krzysztof Rączka,
dyrektor Bankowego Funduszu
Leasingowego SA
(grupa PKO Bank Polski)
Kawa jest dla mnie
nieodzownym
składnikiem śniadania,
ważniejszym od samego
śniadania, jakie
codziennie
przygotowuję dla mojej
żony Agnieszki i
oczywiście dla siebie.
Jest też najlepszym
sposobem na regenerację sił około południa.
Nie uważam się za konesera kaw ani znawcę
gatunków, uznaję jak większość
Europejczyków Włochy za podstawowy
autorytet w tej dziedzinie – piję wyłącznie
espresso, podwójne espresso lub espresso
przedłużone, czasami pozwalam sobie na
capuccino. Nie wyobrażam sobie kawy
posłodzonej. W domu stosuję głównie
Lavazzę, a poza domem mam kilka miejsc,
gdzie podają wyśmienitą kawę.
Henryk Sawka,
satyryk
Dzień zawsze zaczynam
od trzech espresso. Jak
kawa, to bez mleka i
cukru, bo to zabija jej
smak. Lubię zaparzyć
sobie kawę w domu,
lubię także wypić ją na
mieście. Nie mam
jakiegoś specjalnie
ulubionego gatunku. Ma
być smaczna i aromatyczna i przyznam, że
miejsc serwujących taką kawę w naszym
mieście jest coraz więcej.

FOT. MATERIAŁY ANITY KONOPIŃSKIEJ

FOT. ADAM FEDOROWICZ, CAFOT

Katarzyna Suchorzewska,
prowadząca program
„Śmiechu Warte”w TVP
Z kaw najbardziej lubię
stuprocentową arabicę.
Najważniejsze, żeby
miała aromat, moc jest
dla mnie mniej istotna.
Dlatego chętnie piję
kawę pół na pół z
mlekiem. Zaczynam
dzień od kawy w domu,
którą zalewam gorącym
mlekiem z dodatkiem miodu. Mam także
swój przepis – musi być świeżo zmielona z
dodatkiem mleka, kardamonu, cynamonu i
posypana z wierzchu ciemną czekoladą.
Wariant zimowy to imbir i skórka
pomarańczowa. Latem lubię kawę mrożoną
z gałką lodów śmietankowych.
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Dziewczyny
zdobywają Polskę

FOT. MATERIAŁY MARZENY CIEŚLIK

FOT. MATERIAŁY ANITY KONOPIŃSKIEJ

Uroda dziewczyn z Pomorza jest słynna w całym kraju. Zdobią okładki ogólnopolskich pism, występują w teledyskach,
wygrywają konkursy piękności. Ostatnio głośno jest o dwóch z nich – Marzenie Cieślik i Anicie Konopińskiej.

W

styczniowym numerze „Playboya”
można obejrzeć gorącą sesję zdjęciową z Marzeną Cieślik – Miss
Polonia 2006. Marzena pochodzi z Wolina,
często jednak możemy ją podziwiać na pokazach mody w Szczecinie. „Playboy” już
dawno chciał zaproponować jej sesję, ale
była związana kontraktem, który obowiązuję każdą miss.
– Biorąc udział w wyborach, zobowiązałam się do podpisania i przestrzegania warunków umowy – wyjaśnia Marzena
Cieślik. – Między innymi nie mogłam brać
udziału w takich sesjach, wyjść za mąż czy
zostać mamą. Wolność zaczyna się po roku
panowania, wtedy wygasa kontrakt, ale
tytuł Miss Polonia zostaje do końca życia.
Natomiast nasza grudniowa dziewczyna
z okładki Anita Konopińska wystąpiła w
najnowszym teledysku grupy Feel „W odpowiedzi na twój list”.
– Szukali blondynki z charakterem,
umiejącej jeździć samochodem, dlatego

wybrali właśnie mnie. Miałam
szczęście, bo dwa miesiące wcześniej zrobiłam prawo jazdy – śmieje
się Anita.
Producent teledysku Grupa 13
ściśle współpracuje z jej macierzystą
agencją modelek z Wrocławia SPP,
dlatego Anita nie musiała brać
udziału w castingu. Zdjęcia do klipu
wyreżyserowanego przez Dariusza
Szermanowicza nakręcono na początku czerwca w Nysie.
– Pracę na planie wspominam bardzo dobrze – opowiada modelka. – Lider
Piotr Kupicha jest bardzo sympatycznym
i całkiem normalnym człowiekiem, chociaż na pewno trudno zachować zimną
krew w otoczeniu tabunu piszczących
fanek, których było pełno na planie. Byłam
zdziwiona rozmachem całej akcji. Tłum
ochroniarzy, stylistów, wizażystów, do tego
dwie ekipy z „Dzień dobry TVN” i „Co za
imj
tydzień”.
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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
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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POMORSKA SZKOŁA PSYCHOLOGII
jedyna taka szkoła w Szczecinie!!
Roczne Studium Policealne dla osób nastawionych
na rozwój osobisty i zawodowy.
Kierunki:
- Psychologia Osobowości
- Psychologia Integralna
- Psychologia w Biznesie
- Psychologia Rodziny
- AstroPsychologia
- Filozofia
NABÓR DO 6 LUTEGO 2009 !!!
≈
WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:

7-15 luty 2009
KREOWANIE WIZERUNKU KOBIETY W BIZNESIE/POLITYCE

16-29 LUTY 2009
POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, CZYLI POLUBIŁAM SIEBIE.
≈
Organizujemy szkolenia na zlecenie firm.
Podejmiemy każdy temat z zakresu psychologii,
marketingu, zarządzania.

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

Zapraszamy do współpracy
Ul. Langiewicza 15/1, 70-263 Szczecin
Tel. 091 829 51 39,
www.szkolapsychologii.pl
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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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Korekta nosa
N

os jest organem znajdującym się w
centrum twarzy. Nie sposób go
zasłonić czy zamaskować. Jego
nieestetyczny kształt bywa często przyczyną kompleksów powodujących
utratę pewności siebie.

Korekta nosa jest jedną z częściej wykonywanych operacji plastycznych i zdecydowanie jedną z nielicznych, która nie
budzi większych kontrowersji. Powodami,
dla których najczęściej przeprowadza się
tego typu zabiegi, są wrodzone lub pourazowe skrzywienia przegrody nosowej oraz
ogólne niezadowolenie z jego kształtu.
Nos może być zbyt duży (w stosunku do
całości twarzy), szeroki, garbaty, może on
mieć zbyt duże nozdrza, zbyt szeroki czubek nosa (przerost części chrzęstnej),
może być asymetryczny, długi lub siodełkowaty. Wady budowy nosa mogą powodować zaburzenia w oddychaniu, które
w następstwie dają szereg innych dolegliwości – senność, zmęczenie czy bóle
głowy. Objawy te zwykle szybko ustępują
po operacji, przynosząc ulgę pacjentowi.
Operacja plastyki nosa zmienia nie
tylko kształt nosa, ale ma także bardzo
duże znaczenie dla wyglądu całej twarzy. Dla osób obdarzonych nosem o
wielkości lub kształcie, którego nie akceptują, zabieg chirurgii plastycznej ma
bardzo istotne znaczenie psychologiczne. Dobrze wykonany zabieg korekcji nosa prowadzi do głębokiej ulgi
psychicznej, a tym samym do umocnienia poczucia własnej wartości. Pacjenci
po operacji czują się swobodniejsi w

kontaktach z innymi ludźmi, czują się
pewniejsi siebie, zyskują bardziej optymistyczne spojrzenie na świat.
Zabieg jest zazwyczaj przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym i wymaga dwu-, trzydniowego pobytu w
klinice. Opatrunek stabilizujący nosi się
od siedmiu do dziesięciu dni. Trzeba zaznaczyć, że okres rekonwalescencji w
przypadku tego typu operacji jest dość
długi. Co prawda zasinienia z okolic
oczu oraz największy obrzęk ustępują w
przeciągu pierwszych dwóch tygodni
po zabiegu, niemniej jednak w dalszym
ciągu nos może być jeszcze nieco
sztywny i wciąż delikatnie opuchnięty.
Po zabiegu pacjenci są zwykle bardzo
podekscytowani i z niecierpliwością oczekują dnia zdjęcia opatrunku. Ale cierpliwość jest rzeczą kluczową w przypadku
tej operacji. Pacjent musi mieć świadomość tego, że rezultaty przeprowadzonej
korekty, jakkolwiek permanentne, nie są
natychmiastowe. Może upłynąć kilka tygodni a nawet miesięcy (najczęściej jest
to okres około sześciu miesięcy), zanim
efekt końcowy będzie w pełni widoczny.
W okresie pierwszych sześciu tygodni
po zabiegu pacjent musi zwracać na siebie szczególną uwagę: nie można się
forsować fizycznie, w tym czasie jest
m.in. zabronione uprawianie sportów.
Przez pierwsze trzy, cztery miesiące należy też unikać zbyt wysokich lub bardzo niskich temperatur. Nie należy w
tym czasie korzystać z sauny, solarium
oraz wystawiać się na silne działanie
promieni słonecznych.

Pocieszający jest fakt, że wszelki dyskomfort pooperacyjny jest związany jedynie z nieco długim okresem oczekiwania
na kompletny rezultat operacji. Dolegliwości bólowe w przypadku tej operacji raczej nie występują.
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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URODA

S.O.S.
dla
skóry,
czyli kosmetyczne last minute!
Karnawał to najbardziej intensywny czas w całym roku z masą imprez i bali. Chociaż na jednym z nich wypada się pokazać, nawet
gdy jesteś zmęczona i wiesz, że nie miałaś czasu zadbać wcześniej o swoją skórę. Świetną formę przywrócą jej błyskawiczne
zabiegi kosmetyczne, które w ciągu kilku godzin zmienią twoją poszarzałą cerę w pełną blasku.

N

ajwiększe zmęczenie widać właśnie po naszej cerze. Oznaki zmęczenia są widoczne zarówno
wtedy, gdy idziemy na siódmy bal
z rzędu czy intensywnie pracujemy. Dla
osób, które nie miały chwili, by wcześniej
zadbać o siebie przed wielkim wyjściem, w
ofertach gabinetów kosmetycznych są zabiegi specjalne. – Nie każda pani decyduje
się na radykalne metody usuwania oznak
zmęczenia i starzenia się skóry, które
mamy w ofercie. Niektóre nawet nie mają
czasu, by przed karnawałem przyjść do nas
na serię zabiegów – mówi Monika Tasarz,
kosmetyczka z Laser Studio. – Oczywiście
najlepiej by było, aby panie regularnie
dbały o swoją skórę, ale w dzisiejszych czasach nie każdy może pozwolić sobie na taki
komfort – dodaje.
Koncerny kosmetyczne doskonale o
tym wiedzą i dlatego przygotowują preparaty, które poradzą sobie nawet w takich
awaryjnych sytuacjach.
Większość gabinetów kosmetycznych
jest przygotowana na boom karnawałowy
i wcześniej w swojej ofercie zawarła zabiegi
last minute. – Świetnie działa
„Liftosome”, zabieg napinający i przy-

wracający blask przygotowany przez francuską firmę Guinot – mówi Agnieszka
Grzonkowska ze Spa Evita. – W efekcie
mamy natychmiastowy lifting – dodaje.
Zabieg został opracowany po to, by pielęgnować skórę dojrzałą. Dzięki połączonym działaniom maski termicznej oraz
aktywnych składników rozprowadza energetyzujący koncentrat z pomarańczy i żeńszenia, modelując kontur twarzy,
regenerując komórki oraz przywracając
aktywność skóry.
– W ciągu mniej niż godziny zabieg nadaje twarzy świeży, młodszy wygląd. Panie
od razu zauważają mocne wygładzenie
skóry, bez śladów zmęczenia – opowiada o
zabiegu pani Agnieszka.
Swobodnie można wykonywać go w
tym samym dniu, w którym idziemy na
wielką imprezę, bez obaw, że skóra będzie
podrażniona. Podobnie jest z Pure Collagen Pads, czyli płatkami kolagenowymi.
Znaleźliśmy je w Laser Studio. Jak mówi
kosmetyczka Joanna Pawlak: – Są one
idealne dla każdego typu skóry, nawet
bardzo wrażliwej i skłonnej do podrażnień.
Jest to świetny zabieg dla skóry odwod-

nionej, gdyż intensywnie ją nawilża. – Zabieg ten znacznie pojędrnia skórę twarzy,
wygładza zmarszczki i zapewnia skórze
świeży, młodzieńczy wygląd. Witalizuje
skórę i działa jak minilifting – dodaje Agnieszka Pawlak.
Ponieważ na balach karnawałowych odkrywamy nie tylko twarz, ale często ubieramy odważne suknie odsłaniające okolice
szyi i dekoltu, warto dodatkowo zadbać o
te partie naszego ciała. Okazuje się, że i w
tym przypadku znajdziemy ekspresowe zabiegi. – Panie w okresie szaleństw karnawałowych bardzo często pytają o zabieg
liftingujący biust i dekolt – opowiada Monika Tasarz z Laser Studio. – Zabieg, który
proponujemy, intensywnie pielęgnuje
szyję, dekolt i biust. Wyjątkowo delikatnej
skórze nadaje nowy koloryt i elastyczność,
a także przywraca „młodzieńczy” wygląd
biustu – mówi.
Gdy możemy odwołać już alarm S.O.S.
dla naszej skóry, warto zastanowić się nad
makijażem. Równie ważnym, który przetrwa całą szaloną noc. O tajnikach jego wykonania i najbardziej modnych kolorach w
tym sezonie opowiemy na str. 52

Swobodnie można
wykonywać go w tym
samym dniu, w
którym idziemy na
wielką imprezę, bez
obaw, że skóra będzie
podrażniona.

DARIA PROCHENKA
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AQUA
MAMA
zajęcia dla kobiet w ciąży
na basenie oraz na sali ﬁtness
Zalety zajęć:
• minimalizują dolegliwości kobiety,
szczególnie pod koniec ciąży
• zapewniają dobrą kondycję mamy i dziecka
przygotowując do porodu
• odpowiednio stymulują przyrost masy ciała
relaksują i odprężają

Oferujemy:
• komfortowe warunki zajęć
• miłą atmosferę
• małe grupy ćwiczących mam
• nastrojową muzykę
• zajęcia na basenie dla kobiet po ciąży

Informacje i zapisy:
www.aquamama.pl tel. 505 214 265
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URODA

Gorączka
karnawałowej nocy
Karnawał!!! Czas świecących cekinów, brokatów i oczywiście
sztucznych rzęs, których nie powinno zabraknąć w żadnej
kobiecej kosmetyczce.
Oto kilka propozycji dla odważnych i nie tylko, które pomogą
sprawić, że nawet zwykły strój nabierze karnawałowego
wyglądu, a my będziemy cieszyć się wyjątkowym wyglądem aż
po świt.
Aby makijaż był trwały i aby oszczędzić sobie widoku
odpadających zwiewnie rzęs, pamiętajmy, aby przyklejać je na
dobry klej (np. Everlash), na czystą, pozbawioną podkładu
powiekę, tuż przy linii rzęs. Można też ukryć linię klejenia,
nakładając eyeliner.

WIZAŻ: MAJA HOLCMAN
FOTO: MATEUSZ LIGOCKI
PODZIĘKOWANIA DLA ALICJI PIOTROWSKIEJ
ZA POMOC W REALIZACJI SESJI
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MODA

Gala na Zamku

Projektanci
do dzieła!

Każda kobieta marzy o tym, by mieć ślub niczym z bajki. Krokiem w tym kierunku
będzie z pewnością obecność na Gali Ślubnej „Piękny Ślub”. Tym razem
na Zamku Książąt Pomorskich.

Podczas wiosenno-letniej edycji imprezy
Weekend Mody młodzi projektanci
będą mogli pokazać swoje nowatorskie
pomysły. Konkurs Gryf Fashion Show oprócz
rywalizacji w sztuce mody jest także
idealnym miejscem
na kreowanie nowych trendów.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATORA

P

N

a trzech kondygnacjach Zamku,
na dziedzińcu i w restauracji
Zamkowej nie zabraknie miejsca.
Będzie można zobaczyć nowe
trendy w sukniach ślubnych, najbardziej rozchwytywane garnitury i fraki a
także wszelkie dodatki. – Zaprosiliśmy
wszystkich przedstawicieli branży ślubnej –
opowiada Marcin Kozłowski, organizator
Gali. – Będzie można zarezerwować sobie
termin u zespołu muzycznego, zamówić
tort, kwiaty czy kupić fajerwerki – zachęca.

REKLAMA

W niedzielę 18 stycznia Zamek przeżyje
także oblężenie limuzyn. – W tym roku będzie w czym wybierać, bo swoją obecność
potwierdziły niemal wszystkie wypożyczalnie samochodów z okolicy –
mówi zadowolony.
Atrakcją będą na pewno pokazy sukien
ślubnych. – Specjalnie na tę okazję w role
naszych modelek wcielą się laureatki konkursów piękności. Będzie na pewno Miss
Polski 2008 Klaudia Ungerman, Foto Models Poland Kasja Najda, czy pierwsza

wicemiss Polonia 2007 Ania Tarnowska –
mówi Marcin Kozłowski.
Oprócz tego zwiedzający zobaczą pokazy fryzur i makijaży ślubnych, będą
mogli degustować wyroby cukiernicze i
przede wszystkim wziąć udział w wielu
konkursach. Jest o co walczyć, bo jak zachęca pan Marcin – jako nagrodę główną
przygotowaliśmy kompleksowe przygotowanie całego wesela.
DARIA PROCHENKA

oczątkujący projektanci będą pokazywali swoje prace w dwóch kategoriach do wyboru: prêt-à-porter oraz
haute couture. – Dzięki tej imprezie promujemy młode i utalentowane osoby.
Podczas obecności na Gryf Fashion
Show mają one okazję na współpracę z
firmami odzieżowymi i rozwijają swoją
działalność jako projektanci – mówi Elwira Żniniewicz z U.studio, organizatorka imprezy.
– Warto zgłosić się do konkursu i zaistnieć podczas Week&Mody, ponieważ jest
to największa impreza modowa w naszym
mieście. Swoją obecność zapowiedziało
ponad 800 specjalistów z branży, styliści,
projektanci i właściciele firm odzieżowych
– mówi Elwira Żniniewicz. – Dzięki
wsparciu miasta Szczecin oraz różnych
firm będzie ciekawym i oryginalnym widowiskiem.
Projektanci mogą przesyłać swoje prace
do 31 stycznia 2009 pocztą pod adres organizatora.Regulamin oraz formularz
zgłoszeniowy konkursu znajdują się na
www.gfs.ustudio.pl
W organizacji VI edycji konkursu agencję U.studio wspierają: Miasto Szczecin,
YPDF, Północna Izba Gospodarcza oraz
magazyn „Prestiż”.
dp

www.twojdom.info

NIERUCHOMOŚCI

Biuro Obrotu Nieruchomościami

ul. Opłotki 2/1 tel./fax: (0-91) 812 71 72
70-556 Szczecin tel: (0-91) 812 71 73

e-mail: biuro@twojdom.info
www.twojdom.info
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Poznaj smak, świeżość
i zdrowie włoskiej kuchni…

Valentino Ristorante - elegancko i stylowo nie znaczy drogo
@7-:2@>Ě,B,C#ţ>E.E0.49ţ?07#$##"ţBBBA,709?49:=4>?:=,9?0.:8ţ=0>?,@=,.5,+A,709?49:=4>?:=,9?0.:8
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K
A
RENT
N
A
W
A
Ł
O
W
Y

W tym miesiącu wyostrzają się wszystkie zmysły, a karnawałowe suknie eksplodują
kolorami. Czerń chowamy do szafy. Pierwszeństwo ma złoto, szmaragd i czerwień.
Wszystkie oczy zwrócone są także na aktorów musicalu „Rent”. Specjalnie dla nas
zaprezentowali ubrania na wielkie wyjście.

Suknia 1135 zł; szal 185 zł
Na zdjęciu: Karolina Adamska, Janusz Kruciński, Mariusz Totoszko, Piotr Charczuk
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Suknia 1695 zł
Na zdjęciu: Sylwia Plichta-Różycka, (od góry) Piotr Charczuk, Janusz Kruciński,
Piotr Huegel
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Suknia 695 zł
Na zdjęciu: Karolina Adamska, Janusz Kruciński, Piotr Huegel, Piotr Charczuk
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Suknia 1295 zł
Na zdjęciu: Karolina Adamska, Piotr Huegel
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MODA

Suknia 1265 zł, futro 2595 zł
Na zdjęciu: Sylwia Plichta-Różycka

PRZYGOTOWANIE SESJI:
STYLIZACJA I WIZAŻ: MAJA HOLCMAN
ZDJĘCIA: ADAM FEDOROWICZ, ASYSTENT: PAWEŁ SMOLIŃSKI
WSZYSTKIE SUKIENKI POCHODZĄ ZE SKLEPU HEXELINE W CH GALAXY
PODZIĘKOWANIA DLA OPERY NA ZAMKU ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA ORAZ REKWIZYTÓW DO SESJI.
SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA AKTORÓW„RENT” ZA UDZIAŁ W SESJI.
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EKSKLUZYWNA ODZIEŻ SKÓRZANA
FUTRA I KOŻUCHY O NIEPOWTARZALNYCH WZORACH

www.lkj.sklep.pl

70-252 Szczecin
ul. Krzywoustego 19
tel. (91) 488 25 96

70-473 Szczecin
al. Wojska Polskiego 39
tel. (91) 488 26 65

70-441 Szczecin
ul. Bogusława 11
tel. (91) 489 18 87

70-544 Szczecin
al. Wyzwolenia 18
Galeria ,,Galaxy”
sklep ,,Ochnik”
tel. (91) 483 95 65
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RAY BLUE QUARTET. Grają: R. Blue
(USA) - ts, ss, M. Fortuna - tp, flh,
K. Ciesielski - b, R. Ślefarski - dr.

JUST BIG BAND
pod dyr.Artura Juźko

achodniopomorskie
towarzyszenie
azzowe

estaura

P od
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www.zsj.com.pl

it n y m

0ODȤ"îìKITNYMȤ0UDLEMȤTELȤȤȤȤ
ULȤ3ZAROTKIȤ Ȥ Ȥ3ZCZECIN
VIS Ĥ VISȤ4EATRUȤ0OLSKIEGO Ȥ
RESTAURACJA PODBLEKITNYMPUDLEMPL

64

09. 02. 2009 godz. 21 26. 01. 2009 godz. 21

02. 02. 2009 godz. 21 19. 01. 2009 godz. 21

PUB RESTAURACJA CATERING

ANNA STĘPNIEWSKA z zespołem:
M. Wośko - p, M. Szczyciński - b,
M. Pękala - dr.

IV KARNAWAŁOWY BAL JAZZ FANA.
Gra DIXIE LOVERS i Przyjaciele.
Napoje wyskokowe 50% taniej.

K U LT U R A

W obcej skórze

FOT. WŁODZIMIERZ PIĄTEK

N

a siłę wtłoczeni w nie swoją
tożsamość, nieumiejący odnaleźć
się w świecie, w którym odgrywać muszą role wyznaczone im
przez innych – tacy są bohaterowie „ID”,
najnowszej sztuki w Teatrze Współczesnym w Szczecinie.
„ID” to po angielsku „identity” –
„tożsamość”. „Id” to też określenie znane
z teorii psychoanalizy Freuda, oznaczające
wszystkie nieuświadomione pragnienia i
popędy człowieka. Obie te definicje w
przypadku trzech postaci, występujących

w sztuce wyreżyserowanej
przez Marcina Libera, mają niebagatelne
znaczenie. Heidi Krieger była czołową
NRD-owską kulomiotką. Karmiona przez
lata sterydami, sportowy sukces opłaciła
niezwykle ciężko: zrujnowanym zdrowiem, zanikiem kobiecego wyglądu,
wreszcie – operacją zmiany płci i przemianą w Andreasa. Sylwin Rubinstein
przed wojną tańczył w duecie ze swoją
bliźniaczką. Po jej śmierci zaczął przebierać się w jej suknie, próbując choć w ten
sposób podtrzymać swoją pamięć o siostrze. Maria od Cegieł to dawna socjalistyczna przodownica pracy, obecnie żyjąca
na krawędzi nędzy. Ciężka, wymagająca
męskiej siły robota przy produkcji cegieł

zmieniła tę namiętną niegdyś kobietę w
wypaloną wyrobnicę z zachwianą świadomością własnej seksualności.
Przedstawienie Libera to trzy autentyczne historie (sztuka powstała na podstawie reportaży Angeliki Kuźniak i
Renaty Radłowskiej, opublikowanych w
„Gazecie Wyborczej”) ludzi przetrąconych
przez system polityczny, niepotrafiących
odnaleźć samych siebie w otaczającej ich
rzeczywistości. Sugestywność opowieści
podkreśla prosta, surowa wręcz forma (na
scenie stoją jedynie trzy mikrofony i trzy
krzesła dla trójki aktorów) oraz koncertowa gra aktorów – Beaty Zygarlickiej
(Heidi / Andreas), Roberta Gondka
(Maria) i Arkadiusza Buszki (fantastyczna
rola Sylwina).
KAS
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Prestiżowe imprezy,
czyli subiektywny przegląd wydarzeń

R

ankingi, podsumowania, plusy, minusy – przełom roku zawsze sprzyja różnego
rodzaju zestawieniom i refleksjom. Nie tylko artystycznym zresztą – ilu z nas obudziło się w nowym
roku z myślą, że, cytując Osiecką, styczeń nam stuka za styczniem, a garść zeszłorocznych
postanowień nigdy nie weszła w sferę realizacji? Życząc, by tym razem się udało, zapraszam do słuchania,
Katarzyna Stróżyk
oglądania i... tańca. Mamy przecież karnawał!
Czekamy na wasze zapowiedzi  redakcjaeprestiz.pl

DO SŁUCHANIA

Husky
n Nowa jakość na klubowej scenie.

Ray Blue Quartet

The Postman

W czasie sprzyjającym dobrej zabawie i tanecznym szaleństwom chce się czasem złapać
chwilę oddechu. Idealną okazję stworzy Baltic
Neopolis Orchestra, proponując karnawałowe
spotkanie z argentyńskim tangiem Astora
Piazzolli oraz z romantyczną muzyką Mieczysława Karłowicza.
31 stycznia

n Pasja i precyzja, wrażliwość
n Wycieczka do Liverpoolu z lat 60.
Filharmonia Szczecińska, godz. 18; bilety 15-20 zł
i żywiołowość, a wszystko to na scenie Kto z nas nie lubi nagrań The Beatles? NieTigera.
gdyś najpopularniejszym zespołem w Pol- W klasycznym stylu
sce grającym muzykę słynnej czwórki z
Liverpoolu były Żuki. Od kilku lat palmę n Przy czym tańczy się najlepiej? Wiapierwszeństwa dzierży jednak The Postman, domo: przy standardach!
formacja z Polkowic. W ciągu 10 lat działal- Just Big Band i Dixie Lovers to formacje, któności dała blisko tysiąc koncertów, zdoby- rych szczecińskim miłośnikom jazzu przedstawając wiele wyróżnień. Dzięki doskonałemu wiać nie trzeba. Pierwszej z grup wysłuchać
brzmieniu i dbałości o każdy szczegół – można będzie już 2 lutego. Muzykom towam.in. wiernej choreografii i wyglądzie (szyte rzyszyć będzie gwiazda. Na tydzień później zana miarę garnitury i buty prosto z Liver- planowany jest IV Karnawałowy Bal Jazz Fana,
poolu) – muzycy wielokrotnie gościli w w trakcie którego zagrają Dixie Lovers i Przyprogramach telewizyjnych . Teraz pojawią jaciele. W trakcie imprezy obowiązuje 50-proc.
się w Kafe Jerzy jako główna atrakcja balu upust na napoje wyskokowe.
2 i 9 lutego
przebierańców. Jak zapewniają organizatoTiger Club, godz. 21; bilety 10-25 zł
rzy – najlepsze przebrania zostaną nagrodzone.
31 stycznia
Kafe Jerzy, godz. 21

Maria Peszek

Ania Stępniewska
Husky to niezwykle twórczy duet Patrycji Hefczyńskiej i Jacka Dojwy. Zespół istnieje od
przeszło pięciu lat, a przed trzema wydał swój
pierwszy album„Czy słyszysz?”. Płytą zachwycano się w mediach przez wiele miesięcy. Patrycja i Jacek udowodnili, że nie trzeba popadać
w kompleksy, wpatrując się w brytyjskie
wzorce, a ciekawe rzeczy można zrobić także
na własnym podwórku.
16 stycznia
Klub 13 Muz, godz. 20.13, bilety 10-15 zł

Rosyjskie romanse
n Miłość, nadzieja i tęsknota
w kameralnej oprawie.
Ewa Filipowicz urzeka pięknym głosem i scenicznym temperamentem. Jej recital, złożony
m.in. z pieśni Rachmaninowa i najpiękniejszych rosyjskich romansów, przeniesie publiczność w świat wielkich uczuć i nostalgii za
minioną epoką. Artystce towarzyszyć będzie
pianista Paweł Kluczko.
18 stycznia
Opera na Zamku, scena eL, godz. 17

n Jazz, soul, world music i debiutancki
album.
Laureatka ważnych jazzowych konkursów
Ania Stępniewska występowała już w
Szczecinie. Ostatni raz w czerwcu, przed
koncertem Suzanne Vegi, prezentując
fragmenty swojej debiutanckiej płyty „Na
mojej drodze”. Teraz wysłuchać można
19 stycznia
będzie całego koncertu promującego
Tiger Club, godz. 21, Bilety 10-30 zł
krążek. Większość piosenek na płytę napisał pochodzący ze Szczecina pianista i
Halina Kunicka
kompozytor Miłosz Wośko, w nagraniach
wziął także udział szczeciński perkusista
n Gwiazda polskiej estrady lat 60. i 70.
Lech Grochala. Podczas koncertu wspólw Szczecinie!
nie z Anią i Miłoszem zagrają Maciej
Kto z nas nie zna „Orkiestr dętych”, „Niech no
Szczyciński (bas) i Miłosz Pękala (per- n Bezwstydnie o intymności,
tylko zakwitną jabłonie”czy sławnego walca z
kusja).
czyli seks w ﬁlharmonii.
„Nocy i dni”? Wykonawczyni tych evergreenów
26 stycznia
„Maria Awaria”to jedna z najważniejszych płyt
Halina Kunicka prezentuje bardzo różnorodny
Tiger Club, godz. 21; bilety 10-30 zł
zeszłego roku, w odważny sposób dotykająca
repertuar, od klasyki przedwojennego kabaretu
w swojej literackiej warstwie spraw damskoi rosyjskich romansów, po piosenki specjalnie Koniec karnawału
męskich. Maria Peszek otwarcie śpiewa o spradla niej napisane przez Wojciecha Młynarwach ciała, o seksie, o kobiecości. Robi to
skiego. Artystce podczas jej szczecińskiego re- z Baltic Neopolis Orchestra
jednak z poczuciem humoru i dystansem.
citalu towarzyszyć będzie Czesław Majewski. n Karnawał z argentyńskim tangiem
7 lutego
25 stycznia
Filharmonia Szczecińska, godz. 19; bilety 60 zł
i polską muzyką romantyczną.
Filharmonia Szczecińska, godz. 19, bilety 45 zł
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 świecie.
W Tigerze wraz z Rayem Blue wystąpią: kontrabasista Krzysztof Ciesielski, trębacz Maciej
Fortuna oraz perkusista Roman Ślefarski.
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BOSUN PUB
Ch
miło spędzić popo
Chccesz mi
popoł
dniie,
popołudn
zorgani
impre
zorganizzować imprez
imprezę?
Za
praszamy!
Zap
al. Papieża Jana Pawła II 9 •�70-415 Szczecin • tel. kom. 792 460 444
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wrażenie, że gdzieś już się to widziało... A
Interpretacje mistrzów
potem się przypomina – no tak, wczoraj w
n Pianista, kompozytor, wokalista
n Wieczór bardów w Tiger Clubie
urzędzie.
i jedna z największych osobowości
W Tiger Clubie szykuje się nie lada gratka. Wypolskiej muzyki.
stąpi Sebastian Górski, który natchniony mu26 stycznia, godz. 18, Szczeciński Dom Sportu;
bilety: 45 zł w dniu koncertu, 38 zł przedsprzedaż
Od lat zafascynowany jest czarną muzyką. zyką Jacka Kaczmarskiego, Włodzimierza
Prezentuje własne interpretacje klasyków Wysockiego i Bułata Okudżawy zagra i zajazzu, soulu, bluesa, ale także pieśni ludo- śpiewa utwory wielkich mistrzów, a także zaMIEJSCA
wych, a wszystko w indywidualnym i prezentuje swoją autorską twórczość.
n i e p o w t a r z a l n y m s t y l u . Wi e l e l a t
Styczeń
z
operetką
8 lutego , godz. 18,
współpracował z gitarzystą Januszem YaTiger Club; bilety: 25 zł w dniu koncertu, 18 zł przedsprzedaż n Strauss, Lehar i Kalmann
niną Iwańskim, a o ich płycie „Acoustic”
mówi się, że o kilka lat wyprzedziła modę
– najkrócej mówiąc: klasyka.
na koncerty unplugged. Z zespołem czy
n Miłośnicy operetki tym razem wybierać
D
O
O
G
L
Ą
D
A
N
I
A
solo, Soyka natychmiast znajduje porozubędą mogli spośród trzech proponowanych
Chory z urojenia
mienie z publicznością.
tytułów: „Wiedeńskiej krwi” Johanna
18 stycznia
Straussa syna, pełnej pięknych walców hisFilharmonia Szczecińska, godz. 19 bilety 50-60 zł n Przywary i śmiesznostki
torii o Hrabim Zetlau, lekkomyślnym miłoś- niezwykły dialog między fortepianami a perw ciągle aktualnej komedii Moliera.
niku pięknych kobiet (16 i 17 stycznia, kusją, w którym niemal niezauważalnie zmieSpod pióra najwybitniejszego francuskiego ko- godz. 19); „Księżniczki czardasza” Emmeri- niają funkcje instrumentów.
Evgen Malinovskiy
mediopisarza wyszło kilka arcydzieł – „Chory z cha Kalmanna, opowiadającej o Sylvii Veurojenia”to ostatnie z nich. Charakterystyczne dla rescu, divie z variete (23 i 24 stycznia, godz.
n Interpretacje utworów Włodzimierza
utworów Moliera połączenie literackiej komedii 19; 25 stycznia, godz. 18) oraz „Krainy uśWysockiego w rocznicę
oraz ludowej farsy daje efekt z jednej strony gorzki miechu” Franciszka Lehara z wiedeńskimi
urodzin Mistrza.
Malinovskiy jest jednym z najbardziej znanych – obnaża prawdy o naszych przywarach i oby- walcami, wzbogaconymi powiewem egzointerpretatorów pieśni słynnego rosyjskiego czajach, z drugiej słodki, bo bardzo śmieszny. Oś- tyki z dalekiego Wschodu (30 i 31 stycznia,
barda Włodzimierza Wysockiego. Artysta nie mieszana przez niego rzeczywistość to nie tylko godz. 19).
tylko śpiewa – gra także w teatrze oraz, od obyczajowość XVII wieku, ale barwna paleta ludz16-31 stycznia
kilku miesięcy, w serialu „Na dobre i na złe”. kich typów i ich wad – naszych, współczesnych.
Opera na Zamku
24 stycznia
Jego śpiew chwyta za serce, o czym publiczn 6 lutego, godz. 19; Jubileusz 60-lecia FilTeatr Współczesny, godz. 19; bilety 20-25 zł
ność szczecińska miała już szansę przekonać
harmonii – setna rocznica śmierci MieMiesiąc w ﬁlharmonii
się osobiście.
czysława Karłowicza; Orkiestra Symfoniczna
26 stycznia Kabaret Neo-Nówka
n 24 stycznia, godz. 18: Perły symfoniki: FS; Chór Politechniki Szczecińskiej „Collegium
Rocker Club, godz. 20 bilety 22-25 zł
w Szczecinie
Orkiestra Symfoniczna FS; Stefan Fraas (Nie- Maiorum”; Zygmunt Rychert – dyrygent; Konmcy) – dyrygent; Andreas Frölich (Niemcy) stanty Andrzej Kulka – skrzypce; Paweł Osun
Satyra
na
polityków
Voo Voo
chowski – przygotowanie chóru; W
Są z Wrocławia (i okolic). Uprawiają satyrę – fortepian; W programie: K. Penderecki – programie: W. Kilar – Kościelec 1909; M.
Połączenie rocka i folku, oparte na improwi- polityczną, ale z pomysłem – co jest nie Sinfonietta per archi; W.A. Mozart – Koncert Karłowicz – Koncert skrzypcowy A-dur; K.
zacjach i wirtuozerii muzycznej. Założona w lada sztuką. Pewnego dnia założyli mohe- fortepianowy A-dur KV 488; F. Mendel- Szymanowski – „Harnasie”
1985 roku grupa od lat uznawana jest za rowe berety i zaczęli mówić ze sceny o tym, ssohn-Bartholdy – V Symfonia D-dur „Re- n 13 lutego, godz. 19; Mieczysław Karłowicz
jedno z najważniejszych zjawisk w historii co ich naprawdę wkurza – i zostali do- formacyjna”
i jego epoka; Orkiestra Symfoniczna FS; Zygpolskiej muzyki. Voo Voo tworzy dynamiczną strzeżeni. Są więc przykładem na to, że n 30 stycznia, godz. 19: Kwadrofonik „Fol- munt
Rychert – dyrygent; Katarzyna Nowakmuzykę i egzystencjalne teksty, pełne zabaw szczerość popłaca. Nie tylko moher jest te- klove”; Magdalena Kordylasińska; Miłosz Pę- Stańczyk
– sopran; Janusz Ratajczak – tenor;
kala;
Emilia
Sitarz;
Bartłomiej
Wąsik;
słowem.
matem ich skeczy. Oprócz treści społeczW programie: G. Verdi – Uwertura do opery
31 stycznia
Kwadrofonik
to
jedyny
taki
kwartet
w
Polsce,
nych zajmują się wszechogarniającym
„Moc przeznaczenia”; M. Karłowicz – „StaFree Blues Club, godz. 21; bilety 40-50 zł
absurdem. Oglądając ten kabaret, ma się jeden z niewielu na świecie. Artyści prowadzą nisław i Anna Oświecimowie”

Stanisław Soyka

REKLAMA

RESTAURACJA INDYJSKA

BOMBAY

Exotic couisine of INDIA
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Gala Vobisu
Serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zlicytowane za 50 tysięcy złotych, telewizory dla nominowanych pracowników i Marcin Prokop rozbawiający do łez – tak
krótko można podsumować roczną galę Vobisu. Z tej okazji ponad setka pracowników
firmy przyjechała do Szczecina z całej Polski. Potańczyli do muzyki Formacji Nieżywych
dp
Schabuff, pograli w kasynie i nabrali energii na kolejny rok.

Przemysław Jakubiec, Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Logistyki Vobis SA
Jacek Zieziulewicz Wiceprezes Zarządu ds.Rozwoju Rynku i Sprzedaży Vobis SA

Anna Sowa - nominowana do nagrody w kategorii
"Innowator Roku 2008" (Vobis) i Przemysław
Papużyński (Intel Technology Poland)

Każda - nawet wysoka kobieta - może poczuć się
maleńka, przy Marcinie Prokopie, na zdjęciu z
Katarzyną Stachowiak (Product Manager – Mobile)

od lewej - Łukasz Borsch - Business Unit Manager PC & Multimedia (Vobis), Przemysław
Papużyński (Intel Polska) oraz założyciele i główni udziałowcy firmy Vobis
Włodzimierz Paszt i Dariusz Pietraszkiewicz

FOTO: ADAM FEDOROWICZ

Stoły w mini kasynie cały czas były zajęte. Pracownicy chętnie grali banknotami
100 dolarowymi z wizerunkiem wiceprezesów.

Słowackie przyjęcie

Organizatorka pokazu Anna Lichota (druga od lewej) wśród modelek

FOTO: BARTOSZ„FELIZ” KLIMASIŃSKII

Pokaz mody w kasynie to nie przypadek. Kobiety ubrane w piękne, ekskluzywne futra,
emocje unoszące się przy karcianych stołach – to scena niczym z filmu o Bondzie. Jamesie Bondzie. A wygraną najlepiej ulokować w futrze. Jest ponadczasowe i nie traci na
wartości. Wiedzą o tym wszystkie panie, szkoda tylko, że graczami są prawie sami
mężczyźni.
dp

Oprócz podziwiania pieknych futer można
było sprawdzić swoje szczęście w kartach
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Cały personel Dowództwa Wielonarodowego Korpusu stawił się na uroczystości przygotowanej przez słowacką społeczność. Aby poznać smaki Słowacji, trzeba było skosztować specjalnie przywiezionych wędlin, serów i ciasta. Hitem okazała się zupa,
dp
przypominająca polski kapuśniak, przyrządzona według oryginalnej receptury.

Przedstawiciel armii USA
zachwycony słowackim przyjęciem

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATORA

Kasyno i futra

Słowacki poczęstunek przypadł
do gustu wszystkim bez względu na narodowość

KRONIKA PRESTIŻU

Poplenerowa

wystawa
Podczas wielonarodowej wigilii
był tradycyjny polski opłatek

Przy wigilijnym stole...

FOTO: OPEN GALLERY

Na wystawie „Widzę morze w twoich oczach” w Open Gallery znaleźli się nie tylko
miłośnicy malarstwa. Kosztując smakołyków, przy dźwiękach jazzowej muzyki można
było spokojnie porozmawiać w doborowym towarzystwie. Czas zatrzymał się na
chwilę.
dp

Goście kwiatami podziękowali za spotkanie
organizatorce wystawy Monice Krupowicz

Wernisaż zaspokoił wszystkie zmysły,
nie zabrakło smakołyków i muzyki

…zgromadzili się żołnierze wszystkich dziesięciu krajów członkowskich Kwatery
Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Był tradycyjne
świąteczne potrawy, takie jak ryby, barszcz czy pierogi. W świąteczny nastój wprawiały
kolędy w wykonaniu szczecińskiego chóru Słowiki oraz bożonarodzeniowa szopka.
dp
Łamiąc się opłatkiem, wszyscy życzyli sobie wesołych świat.

Dowódca Korpusu gen. broni Zdzisław Goral
składał wszystkim świąteczne życzenia

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATORA

Na zdjęciu Adam Zadworny, dziennikarz Gazety
Wyborczej i Dariusz Staniewski, dziennikarz
Kuriera Szczecińskiego

Kolędy i pastorałki zaśpiewały
Szczecińskie Słowiki

Ekskluzywnie i charytatywnie Niecodzienne

FOTO: BARTOSZ„FELIZ” KLIMASIŃSKII

Mariola Januszewska-Wiśniewska, dyrektor domu dziecka nr 1
w Szczecinie odbiera pieniądze z aukcji charytatywnej
od Darii Bogackiej.

Dowódca Wojsk Lądowych Bundeswehry generał broni Hans –
Otto Budde odznaczył Dowódcę Wielonarodowego Korpusu
Północno – Wschodniego generała broni Zdzisława Gorala Złotym
Krzyżem Honoru Sił Zbrojnych Niemiec

Losowanie głównej nagrody
-weekendu z Oplem Insignia.

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATORA

wyróżnienie

Zbiórka charytatywna dla dzieci połączona z prezentacją
nowego opla insignia. Tak wyglądał scenariusz imprezy w
salonie Opel Bogaccy. Opel insignia został ogłoszony Samochodem Roku 2009 (Car of the Year – COTY) przez
jury złożone z dziennikarzy motoryzacyjnych z 23 krajów,
uznając ten samochód klasy średniej za prawdziwie rewolucyjny dla marki. Pieniądze uzyskane z loterii charytatywnej osobiście odebrała Mariola Januszewska-Wiśniewska,
dyrektor Domu Dziecka nr 1 w Szczecinie. Uroczystość
swoją obecnością uświetnili też Marek Kolbowicz i Konrad
Wasielewski. Całość poprowadził Mateusz Kostrzyński,
imj
aktor Teatru Polskiego.

Generał broni Zdzisław Goral został oznaczony Złotym
Krzyżem Honoru Sił Zbrojnych Niemiec. Jest to najwyższe
niemieckie odznaczenie wojskowe, przyznawane przez
Ministra Obrony Niemiec za wybitne zasługi i osiągnięcia.
Bardzo rzadko zostaje przyznane obcokrajowcom, tym
dp
bardziej uroczystość w Berlinie była wyjątkowa.
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Moda na deptaku

Panie chętnie korzystały z porad specjalistek
od paznokci z firmy Alessandro

Do grona projektantów, których kolekcje możemy nabyć w butiku Invierno&Verano,
dołączyła szczecińska projektantka Kasia Hubińska. Obecnie sklep znajduje się na Deptaku Bogusława, a uroczyste otwarcie połączone było z jego pierwszymi urodzinami.
Panie zgromadziły się tłumnie i już zrobiły pierwsze zakupy. Dalszy ciąg uroczystości
odbył się w restauracji Valentino, gdzie można było obejrzeć wystawę prac szczecińskiego
imj
fotografa Remigiusza Kozdry.

Waldemar i Donata Juszczakowie
(Kancelaria Prawnicza)

FOT. BEBA

Goście cały wieczór mogli konsultować się
z Sebastianem Jędraszkiem Dyrektorem Oddziału
Detalicznego Raifeisen Polska

Zmiana wizerunku i lokalizacji - Invierno&Verano od stycznia w nowym
miejscu przy Deptaku Bogusława

Ewa Jędrzejczak - Opałka (z prawej) (Prezes
Zachodniopomorskiego Związku PracodawcówLecznictwa)
z Krystyną Olszewską

Fotograf Hoang The Nhiem i pisarka Xuan Phuong z
właścicielem Galerii Soraya Andrzejem Małyską.
Jedna z bohaterek wieczoru Anna Żukowska (po prawej)
opowiada o swoich pracach

FOT. DARIUSZ BUCZYŃSKI

Galeria Ewy i Tadeusza Sarnackich przeżyła oblężenie podczas ekspozycji szkła użytkowego,
ręcznie malowanego i malarstwa. Tego wieczoru na Mariackiej bohaterkami oprócz prac
były ich autorki Anna Żukowska i Aleksandra Gisges-Dalecka. Ekspozycja szkła „Ciepła
dp
świetlistość” oraz obrazy „W zatrzymanej chwili” wzbudziły duże uznanie gości.

Anna Smoleń kwiatami podziękowała za wystawę
plastyczce Aleksandrze Gisges-Daleckiej
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Podczas Dni Kultury Wietnamskiej w Galerii Soraya można było spotkać ciekawych
gości z Azji. Jeden z najsławniejszych fotografów wietnamskich Hoang The Nhiem oraz
Xuan Phuong, propagatorka sztuki wietnamskiej na całym świecie, zabrali zwiedzających
w daleką podróż po azjatyckim kraju. Oprócz wystawy fotografii organizatorzy wyświetdp
lali filmy i prezentowali wietnamskie książki.

FOT. MATERIAŁY GALERI SORAYA

Na szkle i płótnie

Podróż w głąb Wietnamu

KRONIKA „PRESTIŻU”

Senatorskie

wesele

Krzysztof Zaremba, senator PO ze Szczecina postanowił zakończyć żywot singla i stanąć na ślubnym kobiercu. Wybranką jego
serca została szczecinianka Katarzyna Paszek, pracująca w branży farmaceutycznej. Uroczystość odbyła się w iście senatorskim
stylu, bo w starym dworku w Gadomiu. Najpierw w jednej sal - para wzięła ślub, by przy akompaniamencie równie zabytkowego
fortepianu (przy którym zasiadł osobiście gospodarz dworu Tomasz Nieżychowski) przejść do kolejnej z sal, gdzie ustawiła się
br
kolejka gości z życzeniami. A potem był uroczysty obiad z licznymi toastami i.....oczywiście zabawa do rana.

Poseł Arkadiusz Litwiński tak rwał się do zabawy, że czasem
niezbędna była silna ręka żony Agnieszki.

Gratulacje od Tomasza Nieżychowskiego, gospodarza dworu.
Z tyłu spokojnie czeka Rafał Stankiewicz, członek zarządu PZU
z żoną Justyną.

Z parą młodą od lewej - Piotr Płuciennik, b.wiceprezes firmy
Presspublica, wydawcy dziennika "Rzeczpospolita" i Marcin
Piskorski, wiceprezes Promedia PR.

Nie ma to jak senator... Od lewej Sylwia Misiak, Izabela Szlachetka, Agata Chacińska,
Magdalena Stankiewicz, Karolina Rudzińska.

Pierwszy taniec Młodej Pary

Para Młoda już prawie po ślubie

Dziennikarze kontra politycy. Od lewej: Michał Stankiewicz (współwłaściciel "Prestiżu"), poseł
Arkadiusz Litwiński, mecenas i jednocześnie były senator Włodzimierz Łyczywek, Pan Młody, dyr.
TVP Szczecin Piotr Lichota i Tomasz Chaciński (współwłaściciel "Prestiżu").

Kolejka gości była długa. Parze Młodej życzą Andrzej Kraśnicki
jr, dziennikarz Gazety Wyborczej razem siostrą Dominiką,
prywatnie kuzynowstwo pana młodego.
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FOT. TCH

Państwo Młodzi trzymali pieczę nad wszystkimi goścmi. Tutaj z
Cezarym Sierkowskim i Agatą Nieżychowską.

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
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
Wasabi, ul. Kolumba 4

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

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

SKLEPY
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
LKJ, al. Wojska Polskiego 39
LKJ, CH Galaxy, sklep "Ochnik"
LKJ, ul. Księcia Bogusława X 11
LKJ, ul. Krzywoustego 19
M&M Meble, ul. Struga 27
Macsimum, al. Jana Pawła II 42
Matins Bleus, CH Turzyn, al. Boh. Warszawy 42
Marc Cain, ul. Wojska Polskiego 43
Max Mara, ul. Księcia Bogusława X 43/1
Meble Englesson, ul. Przyszłości 13c
Milano Fashion, CH Fala, ul. Wyzwolenia 44a
Momo, ul. Krzywoustego 72/9

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI
Artbud, ul. 5 Lipca 19c
BK Nieruchomości, ul. Jagiellońska 30/2
Broker, ul. Piotra Skargi 19
Calbud, ul. Kapitańska 2
Carre, 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
Przychodnia ANKOMED
al. Wojska Polskiego 7
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny,
ul. Krzywoustego 19/5
S-Dent Klinika Implantologii i Stomatologii
Estetycznej, ul. Sienna 8/3
Spondylus, al. Papieża Jana Pawła II 39

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
Alpe! Alpetour Polska, ul. Wilków Morskich 9
Chorwacja Tour, ul. Łokietka 7/10
(wejście odul. Bogusława)
Itaka, ul. Krzywoustego 7
LTUR, CH Galaxy, parter
My Globe.pl,
al. Bohaterów Warszawy 34/35pok. 313
Neckermann, al. Wojska Polskiego 11
Rainbow Tours, al. Wojska Polskiego 12
Tour Club, ul. Wielka Odrzańska 28a
Triada, ul. Jagiellońska 81
Tui, al. Wyzwolenia 12-14
Unity Travel, pl. Rodła 8
Vigotour, al. Wojska Polskiego 11

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

