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OD NACZELNEJ

Prawdziwa miłość
nie boi się niczego” – Seneka Młodszy
… i podobno pomaga przenosić
góry. Na pewno sprawia, że ludzie
robią zwariowane rzeczy, na przykład
przeciwstawiają się całej rodzinie i są gotowi
dostać porządne lanie. Ze złością ojca spotkała się bohaterka naszego lutowego numeru,
ponieważ wyszła za mąż nie za tego, którego
chciała rodzina. Historia niczym z filmu Bollywood przydarzyła się naprawdę, a my
razem z Anitą Agnihotri przeniesiemy się na
chwilę do kolorowych Indii. Jej wspomnienia
z dzieciństwa i z bajkowego ślubu mogłyby
posłużyć do napisania scenariusza filmowego
idealnego na Walentynkowy wieczór.
Z magicznego Bollywoodu przeniesiemy się także na drugi koniec świata. Zobaczymy Argentynę okiem Joanny
Skrzyniarz, dziennikarki i fotoreporterki,
która spędziła tam ponad dwa miesiące. Tańczyła ogniste tango, jeździła konno u boku
przystojnego Argentyńczyka po bezkresnych
stepach. Kolejna historia niczym z filmu,
która wydarzyła się naprawdę.
Takich przygód Wam życzę. Zwariowanych, burzliwych, romantycznych i nieprzewidywalnych. Takich, jak ten z pozoru zimny
miesiąc. Ale żeby nie być posądzonym o faworyzowanie kobiet, panów zapraszam na typowo męskie strony „Prestiżu”. W numerze
coś dla miłośników Porsche, komputerów z
jabłuszkiem oraz pięknych kobiet. A wszystkim o usposobieniu „antywalentynkowym”
na deser polecam felieton Joanny Osińskiej –
Dlaczego zdradzamy?
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Możemy opalać

się topless

Szczecin, to nie tylko największe miasto w zachodniopomorskim, to także miasto pełne ciekawych historii, ludzi, wydarzeń wartych
pokazania i ocalania od zapomnienia.
Mam nadzieję, że w rubryce CZY WIECIE, ŻE...
uda mi się kilka z tych „szczecińskich ciekawostek” przybliżyć.

FOT. MICHAŁ STEFANIAK

WYDARZENIA

Rafał Podraza

D

orota Krzysztofek oraz jej koleżanka Anna, które bez staników
opalały się na miejskim kąpielisku, zostały uniewinnione. Wydarzenie miało miejsce w maju 2008 roku na kąpielisku miejskim Arkonka w Szczecinie. Obie panie odmówiły przyjęcia mandatu. Wtedy
policja skierowała sprawę o ukaranie do sądu grodzkiego. Dorota
Krzysztofek, która pracowała jako fotomodelka (znana m.in. z sesji
dla CKM-u), uważa, że nie ma powodu wstydzić się biustu i postanowiła walczyć o swoje racje w sądzie. – W całej Europie można się
opalać topless i nikt z tego nie robi problemu. To był absurd. Zawsze
opalałam się topless i dalej będę to robić – zapowiada. Wyrok zapadł
imj
w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Jest prawomocny.

...swoją przygodę z piosenką na II Festiwalu Młodych
Talentów w Szczecinie rozpoczęła HALINA FRĄCKOWIAK?
Zadebiutowała dokładnie 10
kwietnia 1963 roku, w dniu swoich
szesnastych urodzin. I jak to często
bywa, jej kariera była wynikiem
przypadku. Jako uczennica Technikum Ekonomicznego, w poznańskim Domu Kolejarza w
ramach eliminacji do II Festiwalu
Młodych Talentów, przyszła na
koncert grupy Czerwono-Czarni,
a że uczestnicy eliminacji wchodzili za darmo, jej koleżanka powiedziała ochronie, że „Halinka
przyszła na konkurs”... Chcąc nie
chcąc, Frąckowiak zaśpiewała wówczas „Mister Wonderful” z repertuaru Ludmiły Jakubczak i... zakwalifikowała się do następnego etapu.
Z miejsca otrzymała też propozycję koncertów z Czerwono-Czarnymi, z czego ochoczo skorzystała, choć jej rodzice nie byli zbytnio
tym zachwyceni. W finale II Festiwalu Młodych Talentów zaśpiewała
piosenkę pt. „I’m sorry“. Jej brawurowe wykonanie przeboju Brandy
Lee spowodowało, że obok Kasi Sobczyk, Zdzisławy Sośnickiej, Marianny Wróblewskiej, Miry Kubasińskiej, Tadeusza .Nalepy i Czesława
Wydrzyckiego (znanego bardziej jako Czesław Niemen) znalazła się
w Złotej Dziesiątce laureatów szczecińskiego festiwalu. Z tego okresu
pochodzi wzmianka prasowa, w której uznany krytyk muzyczny Jerzy
Waldorff przepowiadał jej wielką karierę piosenkarską, nazywając
szesnastoletnią Frąckowiak „drugą Demarczyk”! Piosenkarka na
przestrzeni swojej ponad 45-letniej kariery wielokrotnie zmieniała
image – pełnymi garściami czerpała z różnych gatunków muzycznych,
co spowodowało, że dzisiaj nazywa się ją „pierwszą damą polskiego
rp
beatu” albo „polską Arethą Franklin”.

FOT. ARCHIWUM HALINY FRĄCKOWIAK

FOT. ARCHIWUM DOROTY KRZYSZTOFEK

CZY WIECIE, ŻE...

Pies na wybiegu
reację dla yorka przygotowała
szczecińska projektantka Kasia
Hubińska. Zaprezentuje ją 14 lutego
na pokazie mody w Warszawie. Modelkom, występującym w najnowszej
wiosennej kolekcji projektantów z
Young Polish Desingners Foundation
(do której należy Kasia), towarzyszyć
będą pieski w strojach specjalnie zaprojektowanych na tę okazję. Po pokazie odbędzie się licytacja ubranek,
która zasili konto schroniska dla
zwierząt „Porzucony Kundelek”, oraz
imj
wybory Miss i Mistera York.
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„Prestiż”
w ZKDP
Ekologiczne
autobusy

a początku roku obiecaliśmy zmiany. Oto pierwsza z nich: „Prestiż” został przyjęty do grona członków Związku
Kontroli Dystrybucji Prasy. Obecność w ZKDP to pewnego rodzaju
certyfikat jakości. Jak podaje sam związek – jego misją jest współtworzenie etycznych i biznesowych standardów regulujących polski rynek
prasowy, m.in. poprzez dostarczanie obiektywnych i starannie zweryfikowanych informacji o nakładach i rozpowszechnianiu tytułów
prasowych. Należą do niego wszystkie liczące się w Polsce wydawnictwa, a od stycznia także „Prestiż – Magazyn Szczecińskiˮ. To także
br
prawo do używania logo „nakład kontrolowanyˮ.

Majdana

N

a ulice Szczecina trafi osiem przegubowych autobusów pomalowane w nowe barwy miasta. – Te pojazdy kończą epokę zakupów
używanych pojazdów dla Szczecina – mówi prezydent Piotr Krzystek.
W ciągu dwóch lat miasto chcę wymienić 25 procent taboru. Solarisy
LR są to bardzo nowoczesne pojazdy komunikacji miejskiej. Autobusy
mają 18 metrów długości, niską podłogę i są w pełni klimatyzowane.
Posiadają monitoring, zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Wyposażone są w silniki spełniające najwyższą normę emisji spalin EEV,
wyższą niż obecnie dopuszczalna Euro 4. Silniki mają taki sam poziom zanieczyszczeń, jak silniki hybrydowe, które jeżdżą w cyklu spalinowym. Partnerem miasta przy zakupie nowych autobusów jest BRE
Leasing - jedna z najstarszych polskich firm w tej branży. - Jesteśmy
dumni, że możemy współpracować z miastem i spółką SPA Dąbie mówi Jarosław Ernest - Dyrektor Oddziału BRE Leasing Sp. z. o.o..Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy w dalszym ciągu uczestniczyli w wielu istotnych przedsięwzięciach dla miasta i regionu - doimj
daje.

Miss

Pogoni Szczecin
W

dzięk, urok osobisty i kibicowanie drużynie portowców to najważniejsze
cechy, jakie powinna mieć
przyszła Miss Pogoni Szczecin. A wybierać ją będą trzy
internetowe
redakcje
związane z klubem. Spośród
kandydatek, które wypełnią
formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronach Pogoni, jury wybierze finalistki,
które wystąpią 6 marca na gali w szczecińskim klubie Can Can.Na
dziewczyny czekają cenne nagrody, między innymi weekendowy
pobyt dla dwóch osób w hotelu Sandra SPA w Pogorzelicy i rejs wodoimj
lotem w klasie VIP dla dwóch osób.

nowe pomysły
na życie
D

użo się dzieje w życiu Radosława Majdana, który kończy powoli karierę sportową. Teraz
spróbuje swoich sił jako model.
Co prawda jeszcze jest bramkarzem w Polonii Warszawa, ale podpisał już umowę z warszawską
agencją Mag Models. W ramach
niej będzie chodził po wybiegach,
uczestniczył w sesjach zdjęciowych
wraz z innymi modelami z agencji.
– Zaproponowaliśmy panu Majdanowi pracę i zgodził się.
Chcemy go promować. Oczywiście jeśli zgłosi się poważna firma z propozycją reklamowania produktu, na przykład odzieżowa, może zostać
twarzą owej firmy – mówi producentka Mag Models Paula Marciniak.
Nie ustają też spekulacje na temat jego związku z Dorotą Rabczewską.
Mimo że są po rozwodzie, Majdan postanowił się nie poddawać i
nadal wierzy, że przed nim i Dodą stoi jeszcze jedna życiowa szansa.
– Na pewno będę rozmawiał z Dorotą. Żebyśmy odwrócili proporcje
– więcej szczęścia niż cierpienia – powiedział ostatnio w wywiadzie
dla magazynu „Viva”. – Jeżeli będziemy mieli podobne nastawienie co
do związku, co do tego, co chcemy dalej robić, czy chcemy być ze sobą,
to właśnie o nic innego mi nie chodzi. Sukces to widzieć w sobie wzajemnie ojca i matkę naszych dzieci. I dawanie sobie poczucia bezpieczeństwa. Ja umiem je zapewnić – wiem o tym. Myślę, że to teraz
najważniejsza nauka przed nami – wyznał bramkarz.
Jednak największe wyzwanie przed Majdanem to czekający go proces
karny. Pod koniec stycznia prokuratura okręgowa w Koszalinie skierowała
przeciw niemu i dwóm innych osobom akt oskarżenia w sprawie pobicia
i znieważenia policjantów. Chodzi o głośną bójkę w lipcu ubiegłego roku
w Mielnie. Majdanowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności, a w
imj
związku z tym utrata mandatu radnego województwa.

FOT. ADAM FEDOROWICZ

FOT. HERMAN
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ROZMOWY W POCIĄGU

Dlaczego

Joanna Osińska
dziennikarka TVP

FOT. ADAM FEDOROWICZ

zdradzamy?

a czym to skończyliśmy?
Chyba na Puszkinie, czyli
rozmowach o miłości – to ulubiony
wątek rozważań w kolejowym wagonie. Apropos! Aleksander miał życiowe podejście i nazywał rzeczy po imieniu. Pisał dobitnie i z humorem, co
uzmysłowiła mi moja nieoceniona telewizyjna koleżanka – Monika Szwaja, cytując z pamięci fragment:
...Pamiętam cudne zachwycenie, (po rosyjsku brzmi to lepiej,
napiszę fonetycznie: ja pomniu czudnoje mgnowienije)
Przede mną pojawiłaś się TY.
Dziś, z Bożą pomocą miałem Annę Michajłownę.
Czyż to nie piękne? Zderzenie życia - z romantyzmem, który
najczęściej trwa obok naszej egzystencji. Niech żyje prawdziwe
życie! Nawet czudnoje mngnawienie nie jest pod ochroną. Liczy
się, kiedy można zaliczyć… A jeszcze z Bożą pomocą… każdemu
wszak może zdarzyć się jakieś niedomaganie.
Kolejna podróż: Szczecin-Warszawa-Szczecin i nowy zestaw pasażerów. Na początku cisza. Większość zaczytana. Ukradkowe spojrzenia zdradzają atmosferę rozmowy, która rozgorzeje, gdy tylko
będzie impuls. Polityka – to dobry początek. Ledwie zdążyłam pomyśleć, gdy jedna z pań zaczęła ubolewać nad naszymi mężami stanu.
- …żeby mężczyzna – polityk, taki doświadczony, nie młody porzucił nagle rodzinę, trójkę dzieci dla młodszej…
To było to! Kolejowy klub dyskusyjny rozpoczął swoje krótkie,
ale jakże intensywne życie. Liczy się przecież jakość, a nie ilość,
zwłaszcza w dobie kryzysu.

- …miał sobie znaleźć starszą? Dodał, śmiejąc się, starszy pan.
-… wiadomo - ze strony tej młodej, to nie miłość. Liczy na pozycję i pieniądze. Dzięki Niemu będzie kimś.
-… a co żona? Młodość oddała jemu, a teraz zostanie sama. Kobiety to mają ciężki los.
Nastąpiła lawina rozważań: czemu zdradzamy, rozbijamy swoje
związki, o co nam chodzi.... Dlaczego zdradzamy? Powodów jest
wiele, zależy od tego kim jesteśmy, ile mamy lat, doświadczeń. Jacy
byli - są, dla siebie nasi rodzice, jakie mamy wzorce.
Mężczyźni?
Oto przyczyny, które wymieniają bez zająknięcia:
- Chęć bycia atrakcyjnym, pożądanym,
- szukanie nowych doznań seksualnych,
- nuda w związku.
Wszystko krąży bardziej wokół ciała niż duszy. Nowe podboje
dają adrenalinę, jest więc siła, by wciąż się sprawdzać. Facet to
myśliwy. Jest wtedy w swojej roli. Ale, uwaga! Często bardziej interesuje go samo polowanie, niż upolowana już kobieta. Po fakcie,
myśli o nowych podbojach. Te, które to rozumieją i chcą utrzymać
kochanego przy sobie, muszą wciąż uciekać, nie do końca dać się
upolować. Koszmar. Wierzę, że są inne rozwiązania. W końcu nie
wszyscy faceci to dzikie zwierzęta. Są też oswojone.
A kobiety?
- poczucie braku zainteresowania i opiekuńczości,
- on nie czuje już moich nowych perfum, nie widzi fryzury, pyta
tylko co dziś na obiad,
- nie ma już dawnych rozmów i tego pragnienia bycia razem
I tak żony, konkubiny, które czują się jak stare pudła lub dzbany
w których ucho się urwało, pogrążają się we wspomnienia, marzenia, w harlekiny. Te bardziej odważne wypatrują okazji, by sprawdzić czy są jeszcze kobietami, czy tylko matkami, kucharkami,
sprzątaczkami. W nich tkwi demon seksu. Trzeba go tylko obudzić. Najlepiej, jak w poezji Puszkina – romantycznie, a nie w
stylu leśnych drwali.
Dla równowagi trochę statystyki. Kobiety zdradzają tak samo
często, jak mężczyźni, mają jednak zupełnie inne powody.
Skoro tyle dziś poświęciłam sprawom bardziej doczesnym, to
dobry będzie przepis - tradycyjnie zasłyszany w podróży, na:
Banany zapiekane w szynce.
Składniki: tyle bananów - ile osób, tyleż samo plastrów szynki;
olej, musztarda, curry, śmietana, żółty ser.
Szynkę cienko posmarować musztardą, posypać curry, owinąć
banany lekko podsmażone na tłuszczu. Ruloniki ułożyć w
natłuszczonym naczyniu, polać śmietaną i posypać tartym serem.
Zapiekać ok. 20 minut piekarniku.
I gotowe.
Jeszcze myśl, która być może okaże się pomocna, kiedy będziemy
szukali drogowskazu:
”Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne
drogowskazy.” (Charles Chaplin)
Do zobaczenia w następnej podróży...
Joanna Osińska
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Życie jak film

To był ślub jak z bajki. Wszędzie unosił się zapach kadzideł, kobiety ubrane w piękne
kolorowe sari, a wśród nich piękna panna młoda. Egzotyczny był tylko narzeczony z Polski.
Po ślubie życie napisało swoją historię. Anita Agnihorti z magicznych Indii trafiła do
szaroburego Szczecina. Była samotna i poznała co to łzy. Po latach bilans wychodzi na plus.
Ma swój „Bombay”, silną tradycję i wspomnienia. Jakie? Opowiedziała to „Prestiżowi”.
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Daria Prochenka: Choć nie każdy
zna Panią osobiście, jednak od
razu kojarzy, kto to Anita
Agnihotri. Jest Pani częstym
gościem w programach
telewizyjnych czy radiowych.
Czuje się Pani przez to osobą
medialną, naszą lokalną
celebrities?
Anita Agnihotri: Mimo tego
że mieszkam tutaj tyle lat, nadal
jestem inna, egzotyczna. A ludzie
lubią odkrywać nowe rzeczy. Zawsze dodaję koloru w miejscu,
do którego jestem zapraszana, bo
nie ma w Szczecinie na stałe dużo
Hindusów.
Polska nie jest chyba zbyt
atrakcyjnym krajem dla
Hindusów, chociażby ze względu
na klimat. Jak Pani się tu
znalazła?
Moja rodzina nie była zachwycona moim wyjazdem i ślubem z
obcokrajowcem. W Indiach prędzej mężczyźni decydują się na taki
ślub i mieszkają za granicą. Nie jest
to popularne, żeby dziewczyny wychodziły za mąż za obcą osobę. Jesteśmy bardzo tradycyjnym
narodem i normą są aranżowane

Nasz ślub
był jak na
bollywoodzkich
ﬁlmach

małżeństwa. Ja wyszłam za Andrzeja (Łuszczewskiego – przyp.
red.) na przekór wszystkim. Byłam
pierwsza w historii rodzinnej i
nawet dostałam za to lanie (śmieje
się). Działo się to ponad 30 lat
temu, były to inne czasy.
Dzisiaj Indie są inne?
Młodzież zachowuje się tak jak
wszędzie na świecie, bo ma dostęp do internetu i komputerów.
Wielu młodych studiuje za granicą, a tradycja nie jest już taka
mocna.
Jak to się stało, że młoda
dziewczyna w Indiach poznała
polskiego chłopaka? Jak Pani
wychodziła za mąż, miała
przecież dopiero 18 lat!
Andrzej mieszkał z rodzicami
w Indiach, ponieważ jego tata był
tam przedstawicielem PŻM-u.
Znaliśmy się wcześniej przez
kilka lat, bo chodził do szkoły z
moją siostrą. Ale nie lubiłam go
wtedy. Gdy się poznaliśmy, podobał mi się ktoś inny i ktoś inny
był wybrany dla mnie przez rodziców (śmiech).
Historia zaczyna być niczym z
ﬁlmu Bollywood…

Anita Agnihotri
urodziła się w roku 1958
w miejscowości Shahjehanpur
w północnych Indiach. W 1973
roku zdobyła tytuł Miss
Madrasu, a następnie tytuł
Miss Indii. Jej młodsza siostra
Rati jest znaną aktorką
Bollywoodu. Do Polski Anita
przeprowadziła się w 1977
roku, po ślubie z Andrzejem
Łuszczewskim, szczecińskim
biznesmenem. Od ponad 15
lat prowadzi restaurację
indyjską Bombay, która została
wyróżniona przez Pascala.
W 2008 roku napisała książkę
„Smaki i zapachy Indii”.
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I tak było (śmiech). Namiętnie
oglądam te filmy, bo moja siostra
jest w Indiach znaną aktorką i
faktycznie moje życie czasem
przypomina takie produkcje. Na
pewno historia mojego ślubu.
Andrzej trafił na moment, w którym obraziłam się na hinduskich
chłopców. Stwierdziłam na przekór wszystkim, że będę przyjaźnić się z obcokrajowcem. Był
outsiderem, bo był inny, nie z naszego świata. Dlatego wybrałam
jego i zaczęłam się z nim pokazywać na naszych prywatkach.
Oczywiście nie było wtedy klubów i dyskotek, które są teraz,
spotykaliśmy się w domach. Ale
gdy zaczęłam się z nim spotykać,
moi znajomi musieli zapraszać
nas we dwójkę. Byłam twarda i
nie odpuszczałam.
Była Pani wtedy też już sławna i
chyba nie wypadało Pani nie
zaprosić na prywatkę.
(śmiech) Pewnie tak. Byłam
już wtedy Miss Indii i znaną modelką. Za jeden kontrakt dostawałam więcej pieniędzy niż mój
tata, który nie zarabiał tyle przez
miesiąc. A jak przychodziłam na
jakaś naszą imprezę, to brałam ze
sobą Andrzeja. Zaprzyjaźniliśmy
się. Poznałam też wtedy jego rodziców, którzy serdecznie zapraszali mnie do Polski. Akurat
zbliżał się czas ich powrotu do
kraju. Stwierdziłam, że pojadę na
wakacje z nimi.
Nie wierzę, że to było takie proste
dla18-letniej dziewczyny w
Indiach.
Nie było to proste, bo mój tata
mi zabronił wyjeżdżać. Oczywiście się buntowałam. Bo skoro zarabiałam więcej od niego, to
stwierdziłam, że wszystko mi
wolno (śmiech). Rodzice Andrzeja, żeby przekonać mojego
tatę kilka razy przychodzili do nas
w gości i go namawiali. Mama
Andrzeja obiecywała, że zaopiekuje się mną i wrócę bezpiecznie
do domu. Ale tata był nieugięty i
krzyczał, że młoda dziewczyna
nie może ot tak sobie pojechać za
granicę bez męża. W końcu od
słowa do słowa, a nie obyło się
bez alkoholu, padła propozycja
„niech się pobiorą”… I mój tata
się zgodził (śmiech).
I zgodziła się Pani? Tak od razu?
Oczywiście. Dla mnie to była
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Sari w którym brałam ślub cały czas wygląda jak
nowe. Było specjalnie zamawiane z najlepszego materiału
tkanego złotą nicią.

szansa na wyjazd, poza tym nagle
byłam w centrum zainteresowania. Ceremonia ślubna w Indiach
to bardzo ważna rzecz i mnóstwo
przygotowań. Byłam bardzo
podniecona, że dostanę posag,
zaczęłam kupować nowe rzeczy,
naprawdę to był szalony czas. Co
prawda niektórzy dawali temu
małżeństwu tylko rok czasu, ale
przetrwaliśmy ponad dwadzieścia.
Jak wyglądał ślub? Znamy te
uroczystości tylko z
bollywoodzkich ﬁlmów.

Nasz ślub był bardzo tradycyjny i była to dokładnie taka
sama uroczystość, jaką widzi się
na tych filmach. Jak czasem je
oglądam, bardzo się wzruszam,
bo mam wrażenie jakbym patrzyła na swój własny ślub.
Wszystko było tak samo. Zjechała się moja cała moja rodzina,
ze strony Andrzeja byli tylko rodzice. Wszystkie ceremonie przebiegały zgodnie z tradycją.
Ale tak jak bollywoodzki ﬁlm się
kończy, tak i z wesela i
kolorowych Indii trzeba było

wrócić do rzeczywistości, do
szarego Szczecina. Nie żałowała
Pani nigdy przyjazdu i swoich
życiowych wyborów?
Nie, nigdy. Byłam zajęta byciem żoną, potem urodził się mój
syn. Na pewno tęskniłam za rodziną, ale kiedyś nawet częściej
jeździłam do Indii, byłam tam co
parę miesięcy. Jak tu była komuna, to przywoziłam wszystko
co mogłam w torbach, byłam
czasem obładowana jak wielbłąd.
Moja mama myślała, że po rozwodzie wrócę do Indii i faktycznie przez chwilę miałam takie
myśli, ale w Polsce czuję się bardzo dobrze i nigdy nie było mi
źle, nawet pod wzgledem materialnym. Miałam wtedy 40 lat i
myślałam, że mam jeszcze tyle
energii, żeby poznać głębiej tę
moją straconą kulturę. Ale jak się
ma interes, to trzeba go pilnować,
a mój Bombay jest w Szczecinie.
(śmiech)
Małżeństwo przetrwało aż
dwadzieścia czy tylko dwadzieścia
lat?
Dla mnie jako Hinduski tylko
dwadzieścia, bo nie będę już
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Przygotowania do ślubu trwają wiele godzin wszystko
musi odbyć się zgodnie z tradycją

miała nigdy innego męża. Poślubiamy tylko raz. Gdybym została
wdową, to co innego, ale w przypadku rozwodu nie mogę mieć
nikogo innego. Poza tym też nie
chcę.
Nie uwierzę, że za piękną
hinduską kobietą nie ustawia się
kolejka adoratorów.
(śmiech) Było kilku, ale to mój
wybór, żeby zostać samą. Mam
syna, czekam na synową i radzę
sobie świetnie. Żałuję tylko, że
mój syn nie jest za bardzo zainteresowany restauracją. Twierdzi,
że to nie zajęcie dla niego i
założył swój własny biznes zupełnie nie związany z gastronomią. Wcześniej przez kilka lat był
u dziadków na Florydzie, ale
wrócił do Polski.
Gdyby teraz była Pani nastolatką,
jeszcze raz, tak samo potoczyłaby
się ta historia?
Choć należę już do innego pokolenia, wydaje mi się, że zawsze
byłyby lęki, obawy i sprzeciw rodziców. Mimo że Indie to dzisiaj
znaczący kraj na arenie międzynarodowej pod względem gospodarczym, życiem rodzinnym

nadal kieruje tradycja, religia i
system kastowy. Gdybym miała
córkę, chciałabym, żeby ta tradycja w naszym domu była utrzymana.
Ale ma Pani syna...
Tak. I czasem, gdy zastanawiam się, jaką bym chciała synową, to wiem, że ważne dla
mnie będzie to, aby pewne wartości były w naszym domu kultywowane. Ale bałabym się
aranżować mu małżeństwo, bo
on jest wychowany w Polce i ma
inną mentalność. Zresztą woli
Polki, bo to przecież bardzo
ładne dziewczyny (śmieje się).
Gdy pierwszy raz Pani
wylądowała w Polsce to...
Przeniosłam się z ciepłych,
słonecznych, kolorowych Indii,
stanęłam na lotnisku i się przestraszyłam. Bałam się policji, bo
byli bardzo niegrzeczni. Nie
wiem, czego konkretnie się
bałam, ale atmosfera była tak nieprzyjazna, czułam po prostu, że
muszę się bać. Dookoła nas straszyły też wielkie slogany komunistyczne. Mój mechanizm
obronny był taki, że postano-

W pracy, czy chcę,
czy nie, muszę być
w hinduskim
ubraniu, bo klienci
są rozczarowani jak
widzą mnie
w spodniach

wiłam być miła dla wszystkich,
bo większości rzeczy nie rozumiałam. To mi zostało. Teraz
chcę być asertywna, mam drugie
życie i stwierdziłam, że będę
silna. Zobaczymy czy mi się uda,
po tylu latach przyzwyczajenia.
Trudno było odnaleźć się w
Polsce?
U mnie nastąpiła wielka
transformacja. Gdy patrzę z
perspektywy czasu, moje myślenie, zwyczaje i tradycja
wszystko przeszło przemianę.
Początki były bolesne, bo musiałam odnaleźć się w nowej sytuacji, ale jak człowiek jest
młody, to szybciej się przyzwyczaja. Nie mam żalu do życia, bo
wiem, że wylądowałam bardzo
dobrze. Teraz, po tylu latach,
uważam się za szczeciniankę.
Mieszkam tu prawie całe swoje
życie. Jako małe dziecko przez
pierwsze 12 lat mieszkałam w
Bombaju, potem przez pięć lat
byłam w Madrasie, a najdłużej,
bo już ponad 30 lat, mieszkam
w Szczecinie. Nie czuję się
Polką, bo jestem bardzo dumną
Hinduską, ale zawsze powta-
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Nie czuję się Polką,
bo jestem bardzo
dumną Hinduską,
ale jestem też
szczecinianką
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Po zdobyciu tytułu Miss Indii posypały się propozycje reklam.
Dzięki temu Anita za jedną sesję zarabiałą więcej pieniędzy
niż jej ojciec w miesiąc

rzam, że jestem też szczecinianką.
Szczecinianką, która jednak
zazwyczaj podkreśla swoją
narodowość. Podczas wywiadu
ma Pani na sobie też tradycyjne
ubrania hinduskie. Nosi też Pani
na przykład dżinsy?
Na co dzień, gdy jestem w
pracy, czy chcę, czy nie, muszę
być w hinduskim ubraniu, bo
klienci są rozczarowani gdy jestem w spodniach czy zwykłej
spódnicy. Dopiero jak mam więcej wolnego i załatwiam w mieście inne rzeczy, ubieram się
inaczej.
Poza tym wszystkie moje sari
są bardzo strojne i nie mam ich
gdzie ubierać. Niemal każde z
nich ma swoją historię. Jedno to
prezent od mojego pierwszego
chłopka, w innym brałam ślub
lub dostałam w posagu. Są naprawdę piękne i niezniszczone. Z
bardzo drogich tkanin, wyszywanych na przykład prawdziwą
złotą nicią. Nie wszystkie już na
siebie włożę, bo nie tylko lat mi
przybyło (śmiech).

Oprócz tych pięknych sari ma Pani
inne tradycyjne ubrania. Kupuje
je Pani w Indiach, czy jest gdzieś
w Europie ciekawe miejsce, w
którym można je nabyć?
Tradycyjne rzeczy kupuję
tylko w Indiach, poza tym moja
siostra jest aktorką, wielką
gwiazdą Bollywood, i ma osobistych krawców. Zawsze troszczy
się o kochaną starszą siostrę
(śmieje się). Tylko w Indiach są
tak przepiękne jedwabie. Marzyłam kiedyś, żeby zrobić w
Szczecinie eleganckie atelier. Ale
nie typowy hinduski sklep, gdzie
będą tylko ciuchy, ale miejsce
gdzie zgromadzę pashminy, jedwabie, drobiazgi do domu. Mam
dostęp do takich rzeczy, bo wielu
moich znajomych jest importerami. Wymyśliłam sobie, że będę
miała więcej powodów, żeby
częściej odwiedzać rodzinę. Ludzie by wtedy zamawiali jakieś
rzeczy, a ja mogłabym zrobić
sobie podróż. (śmiech)
Na razie jeżdżę tylko raz w
roku, bo mam swój szczeciński
Bombay i nie daję rady czasowo.

Jak już tam jestem, dużo czasu
poświęcam na odwiedziny, bo
mam dużą rodzinę i każdy
mieszka w innym mieście.
Nikt z Pani rodziny nie chciał
przyjechać do Polski na stałe?
Nie, moja siostra jest bardzo
zajętą aktorką, mama jest już
wiekową osobą i nie chcę się odrywać od swojej kultury. Odwiedzają mnie, ale nigdy nie zostali
na dłużej.
Mimo wszystko świetnie
poradziła sobie Pani na
obczyźnie. Restauracja
prosperuje wspaniale, została
nawet wyróżniona przez
przewodnik Pascala oraz przez
Makłowicza i Bikonta. To zasługa
dobrej kuchni. Gotuje pani?
W domu hinduskim nigdy nie
gotowałam. Mieliśmy w domu
służbę i kucharza. Nie mogłam
nawet wchodzić do kuchni, bo
drzwi, które dzieliły pomieszczenia kuchenne od jadalni, zawsze
były zamknięte. Nauczona byłam
także od małego, że dziewczyny
nie powinny gotować, bo zawsze
mężczyźni byli kucharzami. Dla-

Mój „Bombay” jest
w Szczecinie
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Jako nastolatka brała udział w wielu kampaniach
reklamowych - np. biżuterii.

Od lewej: Anita z mamą i siostrą Rati

tego jak przyjechałam do Polski,
to był dramat. Moja teściowa dostawała szału, bo ja nawet nie
umiałam pokroić chleba, tylko go
piłowałam. Ale czego można spodziewać się po dziewczynie karmionej bollywoodzkimi filmami
i wychowanej w zupełnie inny
sposób? Po ślubie musiałam jednak nauczyć się gotować i w
domu przygotowywałam przeważnie hinduskie potrawy.
Często do nas przychodzili goście, nasi znajomi, którzy byli zafascynowani tą kuchnią. Najlepiej
wspominam coroczne imprezy
andrzejkowe. Mój mąż to Andrzej, więc zawsze przychodziło
do nas pół miasta. Sparzyłam
sobie zawsze ręce, ale gotowałam
tradycyjnie. Wszyscy zachwycali
się potrawami, dlatego wiedziałam, że gdy otworzę restaurację, to wszystkim zasmakuje.
I zasmakowało, bo restauracja
działa już ponad 15 lat. Co jest
tajemnicą Pani sukcesu?
Kucharze... (śmiech) Mam kolejkę kucharzy, którzy chcą tu
pracować, ale trzymam się ludzi,
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którzy są mocno poleceni i
sprawdzeni w Indiach. Jak pojawia się nowy chętny do pracy, to
moja rodzina robi ogromne przyjęcie i kucharz musi gotować dla
40-50 osób.
Chyba trudno było się odzwyczaić
od tego, że w Polsce nie ma Pani
służby?
Właśnie zawsze mi to przeszkadzało, że nie mam kucharza, dlatego kombinowałam, co
by tu zrobić, żeby kogoś zatrudnić. Chciałam go sprowadzić
prywatnie, ale nie dostałam pozwolenia, a to były takie czasy,
że nie mogłam tak sobie zatrudnić pomocy do domu. Dlatego
wymyśliłam mały punkt gastronomiczny. Wtedy kucharz
mógłby przyjechać i gotować
przede wszystkim dla mnie i
mojej rodziny, a przy okazji dla
gości. Tak sobie wymyśliłam, ale
nie miałam w ogóle orientacji,
w co się wpakowałam. (śmiech)
Nie byłam świadoma, jak
ogromne jest to przedsięwzięcie. Myślałam, że załatwię sobie
kucharzy, przyjadą i będą dla

nas gotować, a jak ktoś będzie
coś chciał, to też sobie zje.
Ale poradziła Pani sobie ze
wszystkim, z nowym życiem i ze
sporym biznesem.
Bardzo starałam się znaleźć
tutaj swoje miejsce i ciężko pracowałam, żeby mój dom był specyficzny. Pilnowałam wszystkich
swoich rytuałów, które są standardem w Indiach. Zawsze tak
się dzieje, gdy ktoś jest na emigracji, oderwany od swoich korzeni. Pielęgnowanie tradycji
staje się ważne i potrzebne. Ja
jestem większą Hinduską niż
moja siostra, która mieszka w Indiach. Mój dom jest urządzony
bardzo tradycyjnie. Jej dom jest
bardzo europejski. Ja mam w
domu prawdziwe hinduskie
meble, ołtarzyk, przy którym
modlę się codzinnie po kąpieli.
To tradycja. Mój syn jest młody
i na przykład woli styl minimalistyczny. Ma sentyment do Indii,
ale wybrał styl budda-zen. Bardzo jest związany z rodziną w
Azji, ale nie przesiąkł tą kulturą.
Na razie nie potrafi docenić tego

W domu
hinduskim nigdy
nie gotowałam.
Moja teściowa
dostawała szału,
bo ja nawet nie
umiałam pokroić
chleba
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Podczas ślubu siostry, od lewej: Anita z siostrą Rati
jej mężem i przyjaciółmi

dziedzictwa, które ma już w
sobie, bo dla niego jest wszystko
na wyciągnięcie ręki. Docenia się
takie rzeczy i zauważa, gdy ich
zabraknie. Tak jak było to u
mnie.
Dzięki temu, że pani jest w
Szczecinie i dba bardzo o swoją
tradycję, my mamy bliżej do Indii.
Prawdopodobnie umrę w
Szczecinie, dlatego bardzo
chciałabym tu coś po sobie zostawić. Jestem zdania, że jeśli
człowiek jest obcokrajowcem i
korzysta z wielu dóbr w danym
kraju, to nie może tylko brać,
musi też coś dać. Uważam, że
moim obowiązkiem jest podzielenie się swoją kulturą. Zaczęłam
od kuchni, bo byłam pewna, że
ludziom będzie smakować. Opowiadam też chętnie moim gościom o naszych tradycjach.
Turyści, którzy pochodzą z
moich stron, a także wszyscy Pakistańczycy i Bengalczycy potrzebują namiastki domu i tu
czują się dobrze. Mają wrażenie,
że są bliżej swoich rodzin. Często
odwiedzają mnie dzieci, które

studiują tu medycynę. Przychodzą do restauracji się uczyć,
jak nie zdadzą egzaminu, płaczą
mi w rękaw, opowiadają jak się
zakochają lub jak się rozstają. Jestem dla nich „ciocią Bombay”.
Bardzo boleję, że nie ma tu żadnych kompletnych rodzin hinduskich.
A jakie były marzenia małej
Anitki?
Chciałam być stewardessą.
Marzyłam o tym, by podróżować
po całym świecie. 40 lat temu był
to bardzo prestiżowy zawód, wybierali dziewczyny bardzo starannie. Dostawały się tylko te
najładniejsze. Potem studiowałam public relations i marketingi. Uważałam, że będzie to
idealne dla mnie, bo zawsze lubiłam dużo mówić (śmiech) a w
takim zawodzie trzeba często
czarować słowem. W Polsce niestety na Uniwersytecie powiedzieli mi, że moje studia to
propaganda amerykańska i mi
ich nie uznali.
Ale uznanie przyszło później.
Niedawno przecież wydawnictwo

Pascal zaproponowało Pani
napisanie książki.
Tak, chciałam spróbować i
podjęłam się tego wyzwania.
Przedstawiłam w niej smaki
północy, południa, wschodu i zachodu. Znam świetnie Indie, ale
największy problem miałam z
opisaniem wschodu, bo nigdy
tam nie mieszkałam. Dzięki tej
książce odbyłam rytualną podróż
po kraju i sięgnęłam bardzo daleko w głąb mojego dzieciństwa.
Pomogło mi wspomnienie o
moim ojcu, który był wielkim
smakoszem. Dzięki niemu poznałam jako dziecko wiele smaków.
Umarł bardzo młodo, w wieku 47
lat, i właściwie powinnam jemu
zadedykować tą książkę. Cofając
się w czasie, wyobrażałam sobie,
że trzymam go za rękę i łatwiej
było mi przypomnieć sobie zapachy, kolory i smaki.
Czy oprócz restauratorki można
już nazwać Panią pisarką?
Może niedługo tak, bo spodobało mi się pisanie i niedawno
pojawił się w mojej głowie nowy
pomysł na książkę. Będzie to

prezent od Hinduski dla Polki.
Wydawnictwo obiecało, że to
wyda. Książka opowie o kobietach z Indii od momentu narodzenia. Opiszę w niej wszystkie
rytuały, jak wybiera się jej męża,
jakie obowiązki ma matka, jak
kobiety się malują, czym robią
makijaż. Będzie też rozdział o
kamasutrze i o tym, jaką rolę ma
kobieta w życiu seksualnym w
małżeństwie. To wszystko są
ważne rzeczy. Uważam, że Polki
są ładne, ale trochę zgubione.
Ciągle biegną za czymś, zapominając o swojej kobiecości. A kobieta powinna być zawsze
kobietą, dumną z tego i dbającą
o siebie. Przez te wszystkie lata
spotkałam setki pań, takich,
które dbały o siebie, i takich,
które zapominały o tym.
Chciałabym być taką wróżką dla
nich. Powinnyśmy trzymać się
razem, dlatego ja zawsze mam
koło siebie wiele kobiet. Są przecież dla siebie naturalnym
wsparciem, powinny się solidaryzować.
Jest Pani taką stuprocentową
kobietą, która lubi otaczać się
pięknymi rzeczami,
kosmetykami, czy raczej
reprezentuje Pani tym
bizneswoman?
Jestem zdecydowanie stuprocentową kobietą i dlatego
chciałabym, żeby wszystkie panie
dbały o siebie. W domu mam dużo
kosmetyków i lubię się malować.
Przywiązuję też wagę do perfum,
lubię te starsze, klasyczne. To przyjemne chyba dla każdej z pań, gdy
ma piękne włosy, zadbaną cerę,
ślicznie wygląda i pachnie. Zawsze
z Indii przywożę wspaniałe kosmetyki, naturalne, które pięknie
pachną. Tam kobiety bardzo przywiązują wagę do swojej urody. Niestety jeżdżę tam rzadko, bo tylko
raz na rok, ale właśnie zbliża się
czas mojej wizyty, bo skończyły mi
się chociażby moje tradycyjne
kropki. Zawsze przywożę ich mnóstwo, a potem rozdaję w prezentach. Mają naprawdę wzięcie
wśród moich przyjaciółek.
Dziękuję za rozmowę
i z niecierpliwością czekam
na Pani nową książkę.
ROZMAWIAŁA DARIA PROCHENKA
ZDJĘCIA: ADAM FEDOROWICZ, ARCHIWUM ANITY AGNIHORTI
WIZAŻ: MAJA HOLCMAN
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WŁADCA
PARTYTUR
Adam Sztaba,
podobnie jak dobre
czerwone wytrawne wino
(np. hiszpańskie Bodegas Toro
Albala ) z 1975 roku, ma już 34
lata, i podobnie jak ów
szlachetny napój z wiekiem
nabiera wyrazistości.
Wyostrza mu się także
poczucie humoru. Każde
spotkanie z nim pełne jest
śmiechu. Zgadza się z tym,
że humor to jeden z
mierników inteligencji.
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Liczy się tylko jak
najlepsze
wykonanie swojej
pracy, niezależnie
od miejsca w
szeregu.

T

rudno dziś powiedzieć, czy
Adam zostałby muzykiem,
gdyby nie utalentowani przodkowie. Po obu stronach, czyli jak to
się kiedyś mawiało, po mieczu i
po kądzieli. Muzykalni byli i
dziadkowie, i tato, który często
uspakajał swoje żywe srebro grą
na skrzypcach. Przyszły dyrygent
już w wieku trzech lat wygrywał
różne melodie (m.in. wojskowe)
na mandolinie, a pani prowadząca w przedszkolu zajęcia z
rytmiki zwróciła uwagę na nietuzinkowe poczucie rytmu małego
Adasia. Kiedy przyszło do wyboru instrumentu w szkole muzycznej, wraz z rodzicami
zdecydował się na fortepian,
mimo iż temperament nakazywałby raczej perkusję. Ten sam
temperament spowodował, że
naukę rozpoczął, mając rok mniej
niż powinien.

Warto tu dodać, że jest jeszcze
jeden zdolny Sztaba, sześć lat
młodszy Łukasz, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach,
znany między innymi ze
współpracy z inną znaną koszalinianką Kasią Cerekwicką.
Zaczęło
się od Januszów
Któregoś dnia, w roku 1992,
pokazywany był w Koszalinie
słynny musical „Metro”. Była to
wymarzona okazja dla będącego
jeszcze przed maturą Adama,
żeby uzmysłowić swoje istnienie
Józefowiczowi i Stokłosie (twórcom spektaklu – dop. autora).
Byli dla niego absolutnymi guru,
a o współpracy z nimi nawet nie
marzył. Żył w tym czasie, wraz z
koleżankami i kolegami ze szkoły
muzycznej, spektaklem własnej

produkcji pt. „Fatamorgana”
(muzyka: Adam, libretto: Marcin
Perzyna), który powstał w
związku z powodzeniem „Metra”.
– Udało nam się go pokazać
Januszom – opowiada Adam – co
zaowocowało naszym występem
w koszalińskim amfiteatrze jako
support. Dzięki temu spotkaniu
rozpocząłem współpracę z Teatrem Buffo. Tam zobaczyła mnie
Maryla Rodowicz (przez kilka lat
Adam był szefem muzycznym jej
zespołu), u Maryli zobaczyła
mnie Edyta Górniak. Więc gdyby
nie ten splot zdarzeń, wszystko
mogłoby się potoczyć inaczej,
może zostałbym w Koszalinie, ale
mój mistrz (Józefowicz), powiedział mi: „przyjeżdżaj do Warszawy”, a nie do Katowic, jak
miałem w planach, „tu czeka na
Ciebie praca i mnóstwo projektów”.

Adam Sztaba,
koszalinianin, ur. 1975,
absolwent koszalińskiej szkoły
muzycznej (w jednej klasie
ze Sławkiem Kurkiewiczem
i Marcinem Wasilewskim
z Marcin Wasilewski Trio)
i warszawskiej Akademii
Muzycznej, kompozytor,
pianista, aranżer, dyrygent,
producent muzyczny, ostatnio
dyrygował Orkiestrą Adama
Sztaby w czterech edycjach
programu TVN „Taniec
z gwiazdami” i w „Fabryce
gwiazd” w Polsacie.
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A oni już są sławni ! Adam patrzy na zdjęcie swoich
kolegów ze szkoły Marcina Wasilewskiego i Sławka
Kurkiewicza z lat 80-tych, dziś bardzo uznanych nie tylko
w Europie jazzmanów

Adam z Martyną Melosik, laureatką „Fabryki gwiazd”

I odtąd
to jego życie
Jeszcze zanim wyjechał, charakterystyczny, z blond włosami
sięgającymi połowy pleców, dał
się poznać sporej rzeszy melomanów Koszalina. Kilka prezentacji
„Fatamorgany” zawsze miało
pełną widownię. I mimo że widzowie znali talent Adama i jego
kolegów, nikt nie zakładał wówczas, że sen młodych ludzi o sukcesie tak szybko się spełni.
– Kiedy pracowaliśmy nad tym
spektaklem – wspomina – nie
mieściło nam się w głowie, że
mogą nam się kiedyś urwać kontakty, mówiliśmy sobie, że będziemy się spotykać do dojrzałej
starości, przynajmniej dwa razy w
roku, tymczasem tak naprawdę
wszyscy się rozeszli, widujemy się
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sporadycznie, mimo że w spora
grupa, osiem czy dziewięć osób,
jest w Warszawie. Kilka osób jest
w Teatrze Roma, Marcin Perzyna
pracował jako niezależny producent i agent koncertowy, obecnie
w Polsacie, Renata Jusis – wiadomo. Życie to wszystko zweryfikowało, ale się cieszę z jednej
rzeczy – ten spektakl i ten nasz
czas ukierunkował wielu ludzi.
Dał im emocjonalnego kopa. Dla
wielu z nas ta fatamorgana stała
się czymś jak najbardziej realnym, w czym pomógł na pewno
szczęśliwy ciąg zdarzeń.
Fatamorgana
w Szczecinie
Jakoś tak się ułożyło, że dla
wielu koszalinian to właśnie
Szczecin jest swoistym przystan-

kiem na drodze do stolicy. Nie
inaczej było w przypadku
Adama. Przez kilka miesięcy regularnie podróżował pociągiem
relacji Gdańsk – Berlin, aby w
siedzibie Radia Szczecin przy
ulicy Niedziałkowskiego pracować nad dźwiękową realizacją
swojego młodzieńczego musicalu. Do dziś pamięta dużą
pomoc realizatora Romana Zielińskiego, dzięki któremu udało
się zarejestrować pięć utworów z
„Fatamorgany”. Można ich
posłuchać na www.sztaba.pl. W
czasie tych podróży zdarzyła się
też i taka, kiedy z powodu zaspania w pociągu spędził prawie
całą noc na dworcu PKP w
Szczecinie. To była zima 1993
roku, śnieg i trzaskający mróz i
miła pani w kasie, która mimo
braku całej kwoty na bilet na po-

ranny ekspres z miejscówką
sprzedała go długowłosemu
młodzieńcowi.
Inne wspomnienia ze Szczecina dotyczą dwóch bardzo
dobrze przyjętych przez publiczność koncertów w tutejszym amfiteatrze. Gwiazdą jednego była
Maryla Rodowicz, a drugiego
Edyta Górniak.
Telewizja
czyli granie na ekranie
Od kilku już lat Adam Sztaba
jest cichym bohaterem telewizyjnych programów muzycznych,
czy to szukających nowych talentów, jak „Idol” czy „Fabryka
gwiazd”, czy pokazujących ukryte
zdolności już uznanych artystów,
jak „Taniec z gwiazdami”. Chociaż określenie „cichy bohater”
nie jest do końca trafione, bo
wraz ze swoją Orkiestrą potrafi
nieźle hałasować.
– No to fakt, że hałasowałem –
śmieje się. – Ja już przy realizowaniu „Idola” zorientowałem się,
ku memu zaskoczeniu, że ludzie
zwracają uwagę na drugi plan.
Wydawało mi się, że jest on w
cieniu, że najważniejsi są główni
bohaterowie. Potem różne reakcje widzów pokazały, że oni dostrzegają na tym drugim planie
najmniejsze nawet detale. To z
kolei spowodowało, że nie
mogłem pozwolić sobie na najmniejsze odpuszczenie, na
ulgowe potraktowanie tego, co
robię. Szybko zrozumiałem, że
liczy się tylko jak najlepsze wykonanie swojej pracy, niezależnie
od miejsca w szeregu.
Jeśli chodzi o tempo pracy i
profesjonalizm, to w polskiej
branży rozrywkowej nie ma wielu
równych Adamowi. Kiedy po
czterech edycjach rozstawał się z
„Tańcem z gwiazdami”, naturalne
było to, że to właśnie on będzie
„namaszczał” swojego następcę.
Ci sławni!
Sztaba od lat pracuje z największymi nazwiskami w branży
(Rodowicz, Krawczyk, Górniak,
Kowalska, Małas-Godlewska,
Jose Cura) i traktuje to całkiem
normalnie. Kiedyś jednak nie
było to takie oczywiste.

Zaczęło się od codziennych
kontaktów na próbach z ludźmi z
„Metra”, których losy śledził
wcześniej z wypiekami na twarzy
w mediach.
– To było niesamowite – opowiada – ale też nie obyło się bez
poczucia zawodu. Myślę tu o
swojej chorej ambicji, która nie
zawsze przekładała się na oczekiwania innych, Zdarzali się i tacy,
którzy podchodzili do swojej
pracy lajtowo i to zderzenie było
dla mnie dość bolesne. Ja sam w
tym wszystkim byłem dość stremowany, kiedy dochodziło np.
do zwracania uwagi Zbyszkowi
Zamachowskiemu (pracowałem
z nim przy kontynuacji Big Zbig
Show), że zaśpiewał coś nierówno albo nieczysto. Było to dla
mnie trudne na początku – myślałem sobie, czy Wielki Mumin
(ksywka Zamachowskiego) powinien słuchać jakiegoś 22-latka?
Było dziwnie, ale po mniej więcej
rocznej aklimatyzacji zaczęło się
robić normalnie.
Przyszły szef Orkiestry przestał mieć skrupuły, żeby zwracać
uwagę gwiazdom czy prosić je o
coś. – Zrozumiałem – mówi – że
taka jest moja rola i nie ma innego wyjścia, jeśli chce się
osiągnąć efekt. Zdarzało się, że
byłem ostry i nawet niektóre zdania adresowane do Maryli Rodowicz przeszły do swoistego
kanonu wśród moich następców
w tym zespole. Teraz to bardzo
mile wspominam, była to niezła
szkoła dla tego, co najbardziej
pochłania mnie teraz, czyli realizowania dużych, żmudnych projektów, najczęściej w krótkim
czasie.
Pytany o sukces mówi, że nie
ma na to recepty albo jest ona banalna: nie robić rzeczy, których
się nie czuje, które będą robione
na siłę, niezgodnie ze sobą, i wyciskać z siebie maksimum, mieć
poczucie, że na tę chwilę zrobiłem wszystko, co było możliwe,
mimo że po czasie ta ocena się
zmienia, że chce się poprawiać,
ulepszać.
Droga do celu
Mimo iż skończył dyrygenturę
i stał się dzięki niej rozpoznawalny, mimo że właśnie jego nie-

FOT. K.JURKOWSKI K. JARCZEWSKI, J. STAFANOWICZ
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Nagle przestałem
mieć skrupuły,
żeby zwracać
uwagę gwiazdom.
banalne aranżacje znanych utworów w dużym stopniu wpłynęły
na oglądalność programów telewizyjnych z jego udziałem, to
Adam najbardziej czuje się kompozytorem. Uśpionym jak pracownik wywiadu. Ale to się
wkrótce zmieni.
Ma przed sobą jeszcze produkcję i aranżację płyty laureatki
„Fabryki gwiazd” Martyny Melosik, ale równocześnie rozpoczyna
kolejną przygodę. Jest nią napisanie muzyki do filmu fabularnego
i poprowadzenie dużej orkiestry
w trakcie nagrywania jej w studiu.
– Za kilka tygodni rozpoczynam rejestrację swoich nut w studiu – opowiada Adam – a pod
koniec marca zapraszam do kin
na premierę „Od pełni do pełni”.
Będzie to film prawie samych debiutantów – reżysera Tomka
Szafrańskiego, aktorów Kasi
Glinki i Andrzeja Neumana

(dotąd nieobecnych na dużym
ekranie), operatora Artura
Żurawskiego i mój. Grający tu
także Andrzej Grabowski i Jerzy
Bończak byli pod dużym
wrażeniem scenariusza i profesjonalizmu reżysera. Ma być to
całkiem inna od dotychczasowych i przede wszystkim
śmieszna komedia romantyczna.
No i wreszcie rzecz, na którą
czai się od prawie pięciu lat. Autorska płyta. Z ulubionymi artystami. Trochę ich ma. Być może
będzie wśród nich nawet Michael
Bolton, z którym miał okazję
dwukrotnie pracować. Po takim
nazwisku postanawia następnych
nie wymieniać. Ma już sześć –
siedem utworów i wizję tego wydawnictwa. Ma nadzieję, że projekt zacznie wcielać w życie
późną wiosną tego roku. Bo na
razie żadna z telewizji nie planuje
kolejnej edycji swojego muzycznego show.
KUBA GRABSKI
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Zwycięstwo
mają w genach

Legendy klubu nie mogło zabraknąć
na 60-leciu Pogoni

FOT. ARCHIWUM

Piękny uśmiech i nienaganna
figura Maxime podbiły jury

Maxime z mamą Beatą

Do piłki nożnej zawsze ciągnęły kobiety. A do wybitnych piłkarzy te
najpiękniejsze. Tak też jest z Marianem Kielcem, legendarnym piłkarzem
Pogoni, oraz Maxime Calington, finalistką ostatnich wyborów Miss
Polonia. Choć mieszkają na różnych kontynentach, łączy ich Szczecin i
miłość. I to jaka! Dziadka i wnuczki.

M

imo że Szczecin to ich ukochane rodzinne miasto, są
rozrzuceni po całym świecie. Marian i jego zięć Leszek Wolski (również wybitny piłkarz Pogoni,
rekordzista pod względem liczby
pierwszoligowych
występów)
osiedlili się w Kanadzie, a Maxime
wraz z mamą Beatą mieszka na stałe
w szwedzkim Ystad. Nie ma jednak
roku, by nie spotkali się w Szczecinie. Cała rodzina, mimo dzielącej
ich odległości, jest ze sobą bardzo
związana.
– Jesteśmy klasycznym przy-

26

kładem rodziny kosmopolitycznej
– uważa Marian Kielec. – Teraz
świat bardzo skurczył. Niemal codziennie ze sobą rozmawiamy,
praktycznie co roku jestem w Polsce. Spotykamy się w Szczecinie, w
Ystad albo w Kanadzie.
Wnuczka Maxime
Ma prawie 180 wzrostu, nienaganną figurę i piękny uśmiech.
Nic dziwnego, że podbiła polską
publiczność. Maxime jako pierwsza reprezentantka Polonii

szwedzkiej w historii Miss Polonia znalazła się w czołówce pięciu najpiękniejszych Polek.
Została wybrana w Szwecji na
castingu w Malmö, gdzie ośmioosobowe jury podjęło decyzję,
kto będzie reprezentował Szwecję
na wyborach w Polsce. Nie miała
zbyt dużo czasu na przygotowanie się. Pojechała na zgrupowanie dziewcząt do Juraty. Tam
ćwiczyły przez tydzień, niedługo
potem odbyła się gala finałowa w
Łodzi. Pomogło jej to, że kilka
razy już chodziła po wybiegu

Maxime Calington
Ma 19 lat, do Szwecji
z rodzicami
przeprowadziła się,
mając 5 lat. Dostała się
na studia na wydziale
prawa w Lundzie.
Perfekcyjnie włada
trzema językami:
szwedzkim, angielskim
i polskim. Zna też język
hiszpański. Pracuje jako
modelka. Posiada
podwójne
obywatelstwo polskie
i szwedzkie.

FOT. ARCHIWUM MAXIME CALINGTON
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„Zawsze jak jestem w Szczecinie pierwsze
kroki kieruję na Pogoń”

(pracuje w szwedzkiej agencji
modelek).
– Pamiętam, że przyjechałam
jako ostatnia na galę i została mi
najmniejsza suknia ślubna.
Ledwo się w nią zmieściłam –
śmieje się Maxime.
Jury spodobały się jej błyskotliwe odpowiedzi i naturalność. W
tych rozmowach wyraźnie deklasowała swe konkurentki. Pytanie
zadawał jej między innymi Marcin Meller, redaktor naczelny
„Playboya”. Zapytał ją, kim
chciałaby być za 20 lat. Odpowiedziała, że chce być dokładnie
taka jak mama.
– Wyczytano mnie jako ostatnią, która zakwalifikowała się do
ścisłego finału – opowiada. – Pamiętam triumfujący krzyk
mamy. Radość przyszła później.
Teraz czeka ją pracowity rok.
Została organizatorką i przedstawicielem Miss Polonia w Szwecji.
Będzie dbała o całą oprawę wyborów. Wkrótce po powrocie do
domu Maxime wystartowała też
w konkursie Super Model of The
World, Ford Models, zajmując w
regionalnym finale trzecie
miejsce i kwalifikując się tym
samym do szwedzkiego finału
konkursu, jako jedna z dwunastu
najlepszych modelek w Szwecji.
Dostała też kilka ciekawych propozycji w Polsce, ale na razie nie
chce zdradzać szczegółów.
– Mam parę naprawdę ciekawych propozycji. Dopóki nie jestem pewna na sto procent, nie

chcę zapeszać. Na pewno zostałam twarzą jubilera B.E. Kleist
w Szczecinie – mówi Maxime.
Dziadek Marian
– Na wieść o konkursie bardzo
się ucieszyłem i mocno trzymałem
kciuki za Maxi. Oczywiście była
najpiękniejsza! – tak o wnuczce
mówi pan Marian. – Byłem pod
ogromnym wrażeniem jej występu. Sam lubię wygrywać, więc
ma to chyba po mnie.
Marian Kielec walkę ma we
krwi. W Pogoni słynął z niezwykłego refleksu pod bramką
przeciwnika i spektakularnych
goli. Ze względu na nieprzeciętne
umiejętności techniczne, błyskotliwość i typ urody często nazywany był „czarną perłą”.
–To były wspaniałe czasy Pogoni – wspomina Kielec. – Na
mecze chodziły całe rodziny. Tysiące ludzi na stadionie, pełne
trybuny. Meczem żyło dosłownie
całe miasto.
Kiedy wraca do Szczecina,
pierwsze kroki kieruje na Pogoń.
Stamtąd pamięta zabawną, ale i
wzruszającą historię.
– Siadłem sobie kiedyś na
meczu Pogoni w zwykłym sektorze. Obok mnie siadł facet w
średnim wieku. Czułem, że mi
się przypatruje. W końcu nie wytrzymał, podszedł do mnie i zapytał: „ To ty jesteś Marian
Kielec?”. Jak potwierdziłem, to
podszedł, pocałował mnie w

czoło i uciekł! – śmieje się pan
Marian.
Jako sportowiec nie dorobił się
majątku, ale stać go było na dobre
życie – eleganckie restauracje,
podróże. A gdy zjawiał się z żoną
na dancingu w modnym wówczas
Orbisie, orkiestra na powitanie
grała mu ulubionego czardasza
Montiego. Jego kariera zakończyła
się niespodziewanie. U szczytu
sławy postanowił rozstać się z
piłką nożną, a miał zaledwie 28 lat.
– Byłem wtedy kapitanem
drużyny, a trener posadził mnie
na ławie rezerwowych bez żadnej
realnej przyczyny! Bardzo mnie
to dotknęło, uniosłem się ambicją i powiedziałem, że więcej
już nie zagram – opowiada.
Emetytura
w Kanadzie
Na kilkanaście lat sławny portowiec zamienił się w marynarza.
Pływał na statkach PŻM, a także u
zagranicznych armatorów. W
1985 roku, gdy emigrowały tysiące
Polaków, postanowił wyjechać do
Kanady. Szybko zaaklimatyzował
się w nowych warunkach. Jak
mówi, czasy się zmieniają i trzeba
było przystosować się do nowoczesnego świata. Przez cztery lata
prowadził zespół piłkarzy Polonia
Hamilton. Teraz jest już na emeryturze, ale od czasu do czasu zjawia
się na stadionie, uczestniczy w
spotkaniach oldbojów. Mieszka 60
kilometrów od wodospadu Nia-

gara i 40 kilometrów od miasta
Missauga, w którym jest prawie
100 tysięcy Polaków. Organizują
spotkania, imprezy plenerowe. W
Toronto mieszka też jego zięć Leszek Wolski. Często się odwiedzają, ulubionym tematem ich
rozmów jest oczywiście piłka
nożna. A gdy dopadnie go tęsknota za krajem, to rezerwuje bilet
i wyrusza w podróż.
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Marian Kielec
Największa gwiazda
portowej jedenastki lat 60.
Ulubieniec kibiców,
pierwszy zawodnik Pogoni z
tytułem króla strzelców
ekstraklasy (1962/1963),
reprezentant juniorskiej i
młodzieżowej reprezentacji
Polski, w kadrze A wystąpił
tylko raz. Wybrany na
najlepszego gracza
granatowo-bordowych w
plebiscycie na 50-lecie
klubu. Rozegrał 217 spotkań
o mistrzostwo I ligi, zdobył w
nich 81 bramek (w II lidze –
66 występów, 32 gole).
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Szczeciński
mistrz kolarstwa

FT. MATERAŁ A. SKRZPŃSKEG

Wolę przegrać, wiedząc, że zrobiłem wszystko, a rywal był lepszy, niż wygrać w czymś innym,
gdzie rywale specjalnie nie naciskali – mówi Arkadiusz Skrzypiński,
szczeciński niepełnosprawny kolarz.

O

d urodzenia porusza się za
pomocą kul. Dziś jest
czołowym zawodnikiem na świecie w handbike’u – odpowiedniku kolarstwa dla ludzi, którzy
nie mogą używać do jazdy własnych nóg. Zamiast tego rower
napędzają pracą rąk.
Przygodę ze sportem rozpoczął
w Polskim Radiu Szczecin, gdzie
jako reporter został poproszony o
przygotowanie materiału o niepełnosprawnych sportowcach.
Wówczas wybrał się do Klubu
Sportowego Inwalidów Start i…
związał się z nim na długie lata.
Od początku zajął się kolarstwem. – Gdy zaczynałem w
1995 roku, nikt nie słyszał jeszcze
o handbike’u – wspomina. –
Wtedy były wyłącznie wózki
sportowe. Przejeździłem na nich
10 lat.
Niejako przy okazji odniósł
sukcesy w innych dyscyplinach
sportowych: jest brązowym medalistą Mistrzostw Polski w Narciarstwie Klasycznym, wicemistrzem
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Polski w ciężarach. Grał w siatkówkę, strzelał z pistoletu. Na
wózku sportowym zdobył medale
niemal na wszystkich dystansach.
Kilka lat przejeździł na polskiej
konstrukcji z włókien węglowych. – Dzisiaj jeżdżę na niemieckim Sopurze z aluminium –
opowiada dalej. – Jest bardzo wytrzymały, masywny. Leżę płasko
tylko trzy centymetry nad ziemią. Tylko tym się to różni. Koła,
przekładnie, hamulce to już
zwykły rower.
Dzięki wytrwałości, treningom i
talentowi dzisiaj jest zawodnikiem
najlepszej drużyny na świecie – niemieckiego Sopur Team. Jest zwycięzcą dwóch maratonów w 2008,
wygrał w Nowym Jorku i Bostonie.
Jego sukcesy dostrzegł Achilles
Track Club, organizacja posiadająca ponad sto oddziałów na
całym świecie. Wybrała go na
sportowca roku. – Było to dla
mnie ogromne zaskoczenie – nie
ukrywa Skrzypiński. – Tym
większe, że w Polsce nie jestem

bywalcem gal, a doceniono mnie
w Nowym Jorku.
Trenuje głównie w Szczecinie.
Zimą w domu i na siłowni, latem
na Torze Kolarskim i na szosach
w okolicach Dobrej. – Aby spotykać mniej aut, często przekraczam z kolegami granicę w Buku
– mówi o swoich treningach. .
Godzi pracę zawodową na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym z treningami
i udziałem w zawodach.
Na ten rok ma bardzo ambitne
plany. – Chciałbym pokonać 180
km w wyścigu w Szwajcarii poniżej pięciu godzin i złamać magiczną barierę jednej godziny w
maratonie – zdradza.
Poza życiem sportowym jego
czas wypełnia praca i czteroletni
synek Jędrzej. – Przez sport nie
mam jednak czasu na nudę, a
uwielbiam nic nie robić, wiecznie
są jakieś zaległości. Ale takie już
moje życie. Przyszłość wiąże ze
Szczecinem. Tu jest moje miejsce.
Tu się urodziłem - dodaje. doo

Największe sukcesy:
Zwycięstwo w New
York City Marathon –
2008 r.
Zwycięstwo w 112.
Boston Marathon –
2008 r.
Brązowy Medalista
Mistrzostw Europy w
jeździe indywidualnej
na czas
Tytuł Sportowca Roku
przyznany w 2008
roku przez Achilles
Track Club
Rekordzista Polski w
maratonie
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ARGENTYNA

ojczyzna tanga i zaklinaczy koni

Dwa miesiące wyprawy i cztery kobiety podróżujące dookoła Arg
- to nie same kłopoty, jak myślą niektórzy. To setki zdjęć, przejechanie w
klimatycznych, nauka tanga w samym Buenos Aires i konna wyprawa
z oszałamiająco przystojnym zaklinaczem koni.
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eby marzenie o przygodzie stało się rzeczywistością, wystarczyło tylko
rzucić hasło. – Na jednym z naszych babskich spotkań
umówiłyśmy się, że w marcu widzimy się w boskim Buenos –
opowiada Joanna Skrzyniarz,
szczecinianka,
dziennikarka

Argentyny
ie wszystkich stref
rawa przez step

współpracująca z ogólnopolskimi
miesięcznikami i fotoreporterka
współpracująca z agencją fotograficzną Agory. – Spotykamy się
rzadko, bo każda z nas mieszka w
innym mieście. Dlatego postanowiłyśmy zaszaleć – śmieje się Asia.
Czas płynął szybko i gdy
zbliżał się umówiony termin,
dziewczyny zaczęły w panice
dzwonić do siebie niemal co pół
godziny. Konsultowały wnikliwie, co zapakować. – Kupiłam
wtedy najbrzydsze na świecie
sandały na rzepy, lekki malutki
śpiwór i wielką kartę pamięci do
aparatu – wspomina. – Gdy tylko
zapakowałam się do plecaka specjalnie dostosowanego do kobiecych
kształtów,
mogłam
wyruszyć na spotkanie z przyjaciółkami.
Roztańczone
Buenos Aires
Pierwsze wspomnienia po
wylądowaniu to smog i hordy
bezpańskich psów. – Boskie Buenos przez chwilę nie wyglądało
zachęcająco, ale całe szczęście
tym razem pierwsze wrażenie
było mylne. Wystarczyła krótka
jazda autobusem, żeby przekonać
się, że ma w sobie coś z Paryża,
Mediolanu, Sewilli czy Londynu
– wspomina Asia.
Ponieważ dziewczyny zaplanowały dłuższy pobyt w mieście,
wynajęły pokój w San Telmo, najstarszej dzielnicy Buenos Aires. –
Był to świetny wybór, bo nasza
gospodyni była sławną tancerką
tanga. A ja przyjechałam tam
właśnie po to, by poznać tajniki
tego niesamowitego tańca –
mówi.
Wystarczyło przejść się kawałek na pieszo po mieście, by
zobaczyć prawdziwe tango. Na
każdym kroku można spotkać
roztańczone pary. Zawsze znalazł
się ktoś z akordeonem, harmonijką czy gitarą. Argentyńczykom wystarczy pretekst, by
ruszyć w tango. – Byłyśmy
dosłownie otoczone muzyką –
opowiada Asia.
W mieście roi się od darmowych pokazów, wieczorków tanecznych i szkół tańca. Tańczą
wszyscy i wszędzie.
– Któregoś razu, zachwycona

Joanna Skrzyniarz fotoreporterka i dziennikarka
podczas swojej dwumiesięcznej wyprawy do Argentyny

Podczas przypadkowego postoju spotkały lwa morskiego
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Przejechały ponad 15 tys. kilometrów
przez wszystkie strefy klimatyczne

Jak się tam dostać?
Z Warszawy lot do Buenos
Aires kosztuje ok. 4 tys. zł w
dwie strony (Iberią).
Taniej jest z przesiadką w
Madrycie – Easyjet za ok.
130 zł. Potem bezpośrednio
do Buenos Aires można się
dostać liniami Air Comet za
ok. 3000 zł w obie strony.
Szukając najtańszych
połączeń, warto skorzystać z
wyszukiwarki biletów lotniczych – www.edreams.com
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ich uwodzicielskimi i pełnymi
napięcia ruchami, nieopatrznie
za długo przyglądałam się jednemu z tancerzy i stało się najgorsze. Poprosił mnie do tańca. A
ja nigdy nie tańczyłam – śmieje
się Asia. – Przy każdym kroku go
deptałam, ale jestem z siebie
dumna, że nie zemdlałam z
wrażenia – mówi rozbawiona.
Do tanga trzeba dwojga, dlatego żeby potańczyć, dziewczyny
szukały też innych rozrywek. –
Ulica Defensa w weekend zamykana była dla ruchu i wtedy
mogłyśmy poszaleć przy sambie.
Znalazłam też świetne miejsce,
gdzie królowała salsa – wspomina.
W Polsce połowa podpierałaby
ściany. Nie tutaj! – Nie mogłam
nawet odsapnąć, bo cały tłum na
trzech parkietach porywał – opowiada.
Po tak wyczerpujących tańcach trzeba było się posilić.
Dzielnica w której mieszkały to

także raj dla łasuchów. Półki
sklepowe uginały się od najlepszego na świecie awokado, piekarnie i kawiarnie serwowały
pyszne tarty i empanady. – Niestety kawę mają najgorszą na
świecie, okropna lura. Dlatego
od razu przerzuciłam sie na
yerba mate! Mają za to wyśmieniete alfajory, czyli biszkopty z
nadzieniem o smaku krówki –
wspomina Asia.
Pobyt w Buenos mógłby się
przedłużać w nieskończoność,
ale przed nimi było jeszcze
wiele do odkrycia. Po około 20
dniach stwierdziły, że czas ruszyć dalej.
Słoń morski
na Wielkanoc
Celem wyprawy na Peninsula
Valdez były orki. Trzeba mieć
jednak dużo szczęścia, żeby je zobaczyć. – Gdy dotarłyśmy na
półwysep, okazało się, że orki

odpłynęły. Rozczarowane pojechałyśmy dalej.
Jednak los się do nich uśmiechnął i po drodze podczas
przypadkowego postoju zauważyły wylegującego się na
plaży lwa morskiego. – Był tak
słodki, że na poczekaniu wymyśliłyśmy mu imię Kazimierz –
opowiada Joanna Skrzyniarz.
Niestety euforia nie trwała długo,
bo w ich stronę zaczął biec jakiś
rozkrzyczany ekolog. – Okazało
się, że wchodzenie na plażę w
tym miejscu jest surowo zabronione. Ale na całe szczęście
zdążyłyśmy zrobić sporo zdjęć –
śmieje się.
Nie udało się zobaczyć orek,
ale Wielkanoc okazała się najlepsza w ich życiu. Bo zamiast nich
miały setki pingwinów na wyciagnięcie ręki, foki, lwa morskiego i wspaniały ocean w
pełnym słońcu i temperaturze
ponad 30 stopni. Dzięki temu na-
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brały jeszcze większej ochoty na
dalszą podróż.
Ruszyły na północ do Cuevas
de las Manos, czyli jaskiń z malowidłami wykonanymi przez Indian. Żeby tam dotrzeć, musiały
pokonać samochodem pół tysiąca kilometrów. Jechały przez
dwa tygodnie. Po drodze zahaczyły o koniec świata na Tierra
del Fuego tuż obok przylądka
Horn, podziwiały argentyńskie
Andy, jęzory lodowca i wyprawiły się na pieszo przez magiczną
Patagonię, aż do stóp sławnego
szczytu Fitz Roy. – Jechałyśmy legendarną drogą numer 40 przez
kamienie i żużel. Po stu kilometrach przejechanych w żółwim
tempie 30 km/h nie czułyśmy już
ciał – wspomina. Dookoła po horyzont był tylko pusty step. –
Zrobiłam wtedy mnóstwo zdjęć,
było niezwykle pięknie. Kocham
przestrzeń – mówi rozmarzona
Asia. – Jednak step usypiał naszą
czujność, a droga była bardzo

wymagająca.
Cały
czas
wjeżdżałyśmy na ostre jak
brzytwa kamienie i wszędzie trafiałyśmy na koleiny – dodaje.
Najbliższy zaplanowany przystanek miał być tylko chwilowy, by
zatankować i odpocząć. Niestety
na stacji nie było benzyny. –
Byłyśmy tym bardzo rozczarowane, ale żeby dalsza droga na
oparach benzyny nam się nie
dłużyła, opowiadałyśmy sobie
wszystkie wspomnienia – mówi.
Gdy skończyły się tematy z własnego podwórka, obgadały całe
Hollywood. Mogły też zaplanować dalszą część wyprawy.
Żeby nie nadrabiać drogi po
poszukiwaniach benzyny, wymyśliły małą zmianę wycieczki.
Zatrzymały się w połowie drogi i
na przełaj przeszły pieszo 10 kilometrów przez kompletne odludzie w kanionie. – Jedyną osobą,
na którą się natknęłyśmy, był pewien sędziwy gaucho. Wskazał
nam drogę do Cuevas de las

Manos – wspomina. Plan się
zrealizował i to z nawiązką, bo
dzięki temu spotkaniu mogły zobaczyć, jak wygląda prawdziwe
życie tych ludzi. – Często mieszkali bez prądu i bieżącej wody, a
ich jedynym środkiem lokomocji
był koń – dodaje.
Zaklinacz
koni
Po raz kolejny uśmiechnęło się
do nich wyjątkowe szczęście. W
kraju 12 razy większym od Polski
spotkały górala z Zakopanego. –
Pana Andrzeja poznałyśmy w Bariloche. Okazało się, że osiedlił się
tu na stałe i jest miłośnikiem jeździectwa. Jego oferta wyprawy
konno przez step była nie do odrzucenia – ekscytuje się Asia, która
jeździła konno całe dzieciństwo.
Pikanterii tej wyprawie dodał
Pablo, przystojny gauczo, znany
w okolicy jako zaklinacz koni.
Celem podróży było sprowa-

Gdzie spać
w Buenos Aires?
– Mansion Dandi Royal,
San Telmo,
www.hotelmansiondandiroyal.com. Hotel mieści się w
uroczej rezydencji z 1903 r.
Panuje w nim bardzo elegancka atmosfera.
– La Casita de San Telmo,
www.lacasitadesantelmo.co
m. Hotelik powstał w domu z
1840 r. Ma tylko siedem
pokoi. Wszystkie wychodzą
na ogród z drzewami
figowymi
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dzenie zbłąkanego stada. Po kilku
godzinach jazdy przez wyboiste
drogi i trudne tereny dotarli do
samotnie stojącego domu. Tam
zostali kilka dni. – Widok z okna
śni mi się po nocach. Bezkres argentyńskiej prerii, wulkan i małe
jeziorko z flamingami – mówi
rozmarzona Asia.
W dzień galopowali przez step,
ochraniając się przed zimnem stuletnim ponczo i siodłami
wyłożonymi futrem lamy. W nocy
w domu rozświetlonym tylko
świecami, lampami naftowymi i
ogniem palącym się w kominku
chłonęli atmosferę tego skrawka
Argentyny, rozmawiając do późnych godzin. – Chwile spędzone
z dala od cywilizacji były dla mnie
najcenniejsze. Poczułam, co to
znaczy prawdziwa wolność. Nie
zaznałybyśmy jej, gdyby nasza wyprawa do Argentyny opierała się
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tylko na przewodnikach lub była
zorganizowaną wycieczką. Było to
możliwe tylko dzięki elastycznemu
podejściu do wyprawy, spontaniczności i wolnym zawodom,
które uprawiamy – śmieje się Asia.
Po tak magicznej przygodzie
wróciły do domu z ogromną
liczbą zdjęć i dumne, że bez pomocy mężczyzn w wynajętym
aucie zjechały niemal całą Argentynę. – Samochodem osobowym
przejechałyśmy ok. 15 tysięcy kilometrów. Mamy podwójny
powód do dumy, bo było to nie
lada wyzwanie. Wszyscy jeżdżą
tam tylko truckami i jeepami. My
same na pustkowiu w małej osobówce to już coś – śmieje się Asia.
Argentyna zaostrzyła ich apetyty. Kolejny kierunek to Hiszpania w marcu i w kwietniu
Bałkany. Bilety już są.
DARIA PROCHENKA
ZDJĘCIA: JOANNA SKRZYNIARZ
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Gdzie wybrać się na pokaz tanga?
Bar Sur, początek godz. 20.00, cena ok. 100 zł.
La Cumparsita, start godz. 22.00, cena ok. 40 zł.
Ceny
Koszt paliwa – 1,50-2 zł za litr.
Nocleg w hostelu – około 20-30 dolarów [nocleg na plaży – za darmo]
Najtańsze zakupy – 4,50 zł za dwa wielkie awokado, pół kilograma pomidorów, cztery banany
i dwie bagietki pełnoziarniste!
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Fundacja Pro Publico Mare ma zaszczyt zaprosić na

6. BAL CHARYTATYWNY

KOCHAMY LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE
Bal odbędzie się 21 lutego 2009 o godz. 19.00 w salach „Concerto” Hotelu Radisson SAS w Szczecinie.

Dochód z balu i towarzyszącej mu loterii fantowej zostanie przeznaczony na pomoc młodym wychowankom
domu dziecka, którzy uczą się dorosłości w tzw. „mieszkaniu usamodzielnienia” gdzie poznają zasady
funkcjonowania rodziny, społeczności lokalnej, organizacji dnia codziennego oraz uczą się odpowiedzialności
za siebie i innych.
W p r o g r a m i e b a l u m.in:

UWODZICIELKI, CHŁOPCZYCE, DAMY
– portret kobiety międzywojnia

BASIA MELZER
w spektaklu Retro Show

DIXIE COMPANY
grający i porywający do ttańca
ańca
A także: pokazy taneczne, nauka argentyńskiego tanga, wybór królowej
i króla balu, loterie fantowe i wiele innych atrakcji
atrakcji.
Bilety w cenie 250 zł za osobę dostępne w Biurze Podróży Unity Travel, Plac Rodła 8, Szczecin,
tel . 091 35 95 693, 091 35 95 674, 091 35 95 76. Mile widziane stroje z epoki.
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Używane. Tylko na papierze.

Prezentujemy ofertę używanych samochodów BMW serii 1.
Wszystkie modele mają minimalny przebieg, którego nie
dostrzeżesz, ani nie odczujesz. Są w doskonałym stanie
technicznym, a ich najwyższa jakość została sprawdzona
na niemieckich drogach.
•
•
•
•

BMW serii 1 od 68 500 PLN brutto
gwarancja producenta
bogaty pakiet wyposażenia dodatkowego
kredyt 60/40 0%, atrakcyjny leasing
lub ubezpieczenie 2%

Już czas byś cieszył się swoim nowym BMW.
Dealer BMW
Bońkowscy
ul. M. Golisza 6
71-682 Szczecin
tel. +48 91 46 48 300
recepcja@bmw-bonkowscy.pl
www.bmw-bonkowscy.pl
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Samochody
Używane

Dealer BMW
Bońkowscy

Radość z jazdy
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iemiecka precyzja i włoski
temperament – tak najkrócej
można scharakteryzować to
wyjątkowe auto, które należy do
wąskiego grona samochodów supersportowych. Lista jego entuzjastów jest bardzo długa, bo
praktycznie każdy VIP ma, miał
lub będzie miał sportowe porsche.
Carrera 911 jest jednym z najsłynniejszych wozów wszech czasów i
sztandarowym produktem marki.
Po szczecińskich ulicach jeździ
Porsche 911 Carrera 4 S. Właścicielem jest Paweł Bonecki, pracujący w branży budowlanej.
– Jestem miłośnikiem samochodów, a porsche to spełnienie
marzeń każdego maniaka sportowych aut. Kupiłem go od kolegi
ze Szczecina, a serwisuję w Poznaniu – opowiada Bonecki.
Kariera modelu 911 rozpoczęła się w 1963 roku. Co ciekawe, wygląd nadwozia przeszedł
właściwie tylko niewielki lifting,
a jego konstruktorzy szczycą się
wiecznie modną, niezmienną od
lat linią. Zmieniono reflektory,
dodano podłużne światła w
przednim zderzaku, mocniej są
podkreślone błotniki i wyraźniejszy profil tylnego spojlera. Do
tego odrobinę większy rozstaw
kół i w efekcie powstało auto o
nienagannej sylwetce.

Jakkolwiek sam wygląd auta
niewiele się zmienił, w przypadku wyposażenie można
mówić o prawdziwej rewolucji .
Do standardów weszło aktywne
zawieszenie PASM (Porsche Active Suspension Management)
sterowane ze środkowej konsoli.
Ustawienie „normal” to spokojna
podróż po autostradzie z zawieszeniem reagującym na wciskanie pedału gazu. Jednak gdy
przestawimy na opcję „sport”,
konstrukcja staje się twarda,
przygotowana do ekstremalnej
jazdy.
Modyfikacjom poddano też
układ hamulcowy, który szczególnie w tym modelu wymagał
dostosowania do zwiększonej
mocy silnika. Zastosowano ceramiczne hamulce Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), a
także tarcze z kanałami wentylacyjnymi, które poprawiają efektywność chłodzenia.
Silnik jest zupełnie nową konstrukcją wspomaganą przez cztery
turbiny. W szczecińskim modelu
został dodatkowo podkręcony o…
50 KM. By uzyskać to dodatkowe
doładowanie, wystarczy wcisnąć
przycisk Power Kit (oryginalnie
montowany przez Porsche) znajdujący się na panelu sterowania.
Wtedy ryk silnika o mocy 405 KM

MOTORYZACJA

informuje nas, że zaczęła się prawdziwie ostra jazda. Nic dziwnego
więc, że na przyspieszenie od 0 do
100 km/h Carrera 4S potrzebuje
zaledwie 4,1 sekundy. Krótko mówiąc, wbija w fotel, który na
szczęście jest bardzo stabilny. W
trakcie ostrej jazdy pasażerowie
chronieni są przez sześć poduszek
powietrznych – z przodu, w
drzwiach, a nawet w w oparciu fotela.
Kolejny mocny atut porsche to
pakiet Sport Chrono Paket Plus.
Pozwala on na zmianę charakterystyki pedału gazu, pracy przy
obrotach granicznych. Istotne
jest takżeosiągnięcie maksymalnego bezpieczeństwa. Nawet w
szalonym pędzie samochód doskonale wybiera zakręty i mocno
trzyma się drogi.
Wyposażenie auta mocno odbiega od standardów. Obok ręcznie szytych cielęcych skór,
kubełkowych foteli czy sportowego wydechu szczeciński model
wyposażony jest dodatkowo w
aluminiowe wykończenia kierownicy i przekładni zmiany biegów,
podświetlane progi i firmowe walizki idealnie pasujące rozmiarem
do niewielkiego bagażnika.
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
PODZIĘKOWANAI DLA SALONU
„PROMENADA “ZA UDOSTĘP
NIENIE MIEJSCA DO SESJI

marka: Porche 911
model: Carrera 4 S, coupe
silnik: 3824 cm3
moc: 405 KM
rocznik: 2006
0-100 km/h: 4,1 s.
spalanie: 18-25 litrów
max prędkość: 320 km/h

CZYM JEŻDŻĘ
W tym cyklu
motoryzacyjnym
Izabela MagieraJarzembek pokazuje
ciekawe, oryginalne i nietypowe
samochody. I te najnowsze i te
najstarsze. Te luksusowe i zwykłe.
Ogląda wyposażenie, patrzy pod
maskę i do bagażnika, sprawdza
komfort wnętrza i prowadzenia.
Wszystko, oczywiście z udziałem
właścicieli.
Zapraszam do prezentacji
swoich samochodów:
magiera@eprestiz.pl.
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Dwudziestopięciolatek

Macintosh

FOT. ADAM FEDOROWICZ

Profesor Pasquale Policastro,
doktor prawa międzynarodowego, wykłada na US
Jestem wielbicielem i stałym użytkownikiem Macintoshy.
Intensywnie wykorzystuję Maca i iPoda
w swojej pracy naukowej, publikuję podcasty, którymi wspieram się w trakcie
wykładów. Mam ich pięć w domu i korzysta z
nich cała rodzina. Są szybkie, wygodne w
użyciu i praktycznie niezniszczalne.

W

roku 1977 firma Apple
przedstawiła światu maszynę Apple II. Był to jeden z
pierwszych komputerów osobistych na świecie. Od tego czasu
działalność Apple to nieustające
pasmo sukcesów. Po światowym
sukcesie iPodów i iPhone’ów
firma niezmiennie pozostaje liderem zarówno pod względem
możliwości technicznych tworzonych komputerów, jak i estetycznych. Flagowy produkt jej
działalności – Macintosh obchodzi swoje 25. urodziny.
Twórcą komputera Macintosh
był 34-letni wówczas Jeff Raskin.
Stworzenie komputera prostego
w obsłudze i dostępnego dla
każdego było jego życiowym marzeniem. Od samego początku
Apple tworzył produkty inne niż
te, które były już na rynku.
– Mac różni się od zwykle spotykanego peceta własnym systemem
operacyjnym, innowacyjnym i niebanalnym wzornictwem oraz jakością i niespotykaną gdzie indziej
spójnością wykonania – mówi Piotr

Matusiewicz, współwłaściciel firmy
Macsimum,
autoryzowanego
sprzedawcy Apple w Szczecinie.
Niespotykaną, gdyż Apple jest
jedyną firmą produkującą jednocześnie sprzęt, system operacyjny
i podstawowe oprogramowanie
dla swoich komputerów. Dla
Apple design to nie tylko wygląd,
ale sposób, w jaki użytkownik
korzysta z komputera.
– Cena może nie jest porównywalna z produktami z najniżej
półki, jednak dzięki zastosowanym rozwiązaniom Mac stał się
podstawowym narzędziem muzyków, grafików, fotografów i filmowców – uważa Piotr Matusiewicz.
– Architekci, na co dzień
kształtujący przestrzeń, wykonują
swoją pracę efektywniej, jeśli mają
narzędzie inspirujące ich do pracy
pod względem estetyki. Lekarze,
mając dosyć wirusów biologicznych, nie chcą poszerzać grona pacjentów z powodu 240 tys.
znanych wirusów na Windows i
dlatego wybierają Maca.
Komputery Appla stają się

coraz popularniejsze także w naszym mieście. Wiele firm przechodzi z popularnych PC, ceniąc
sobie bezawaryjność i wizjonerskie rozwiązania technologiczne
Maców. Szczeciński Autoryzowany Sprzedawca Apple – firma
Macsimum – szacuje, że na lokalnym rynku pracuje kilkanaście
tysięcy takich maszyn.
– W portfolio swoich klientów
posiadamy firmy motoryzacyjne
(np. dealer Subaru), wiele biur
projektowych i architektów (Studio A4, JBP Studio, TG Art),
agencji reklamowych (Eurotrade,
Voigt Promotion, Mediapromotion), firm handlowych i produkcyjnych (np. Forankra Pol),
notariuszy, lekarzy, muzyków i
fotografów. W sumie sprzedaliśmy kilka tysięcy komputerów,
skomputeryzowaliśmy kilkaset
firm. A to dopiero początek, bo
grono entuzjastów Maców stale
się powiększa – uważa Piotr Matusiewicz.
IZA MAGIERA-JARZEMNBEK

PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY MACSIMUM
ZA POMOC W REALIZACJI MATERIAŁU.

Michał Kłos, graﬁk komputerowy
Pojawienie się
pierwszego na świecie
Macintosha śledziłem z
konieczności w komputerowej prasie. W
tym czasie w Polsce
królował ZX Spectrum,
a Mac był jak z innej planety: egzotyczny i całkowicie nieosiągalny. Dziesięć lat po jego premierze
zacząłem pracować na Macach i dałem się uwieść
tak skutecznie, że dziś nie wyobrażam sobie, bym
mógł się bez nich obejść. Maców używam do
wszystkiego, jestem właścicielem kilku, najstarszy
ma 16 lat i wciąż działa, choć oczywiście nie zaspokaja już potrzeb użytkownika ery internetowej.
Adam Fedorowicz, fotograf
Używam tylko
Maca. To prawdziwie
wizjonerski komputer.
Wygoda pracy, bezpieczeństwo. Jest
praktycznie bezawaryjny, no i nie ma problemu wirusów. Apple od początku do końca
dba o wykonanie. Bardzo ułatwia życie i pracę.
Michał Bay, współwłaściciel biura architektów, Studio A4
W Macach fascynuje mnie prostota
obsługi, niezawodność, dopracowanie
w najdrobniejszym
szczególe, a przede
wszystkim widoczne
na każdym kroku myślenie o wygodzie użytkownika. To zupełnie inna ﬁlozoﬁa korzystania
z komputera. Apple nie ma sobie równych.
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STYL ŻYCIA

Ekstremalny
FOT. TOMASZ CIEŚLIK

Miron Tymoszewicz - Dirtmiron

M

iłośnik sportów ekstremalnych. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Nie ma też
miejsca na ciele, które nie byłoby
choć raz trochę poobijane. Jest
mistrzem kraks i kaskaderskich
popisów. Skacze z mostów na
kicie, kocha freestyle na snowbordzie i kręci salta na motorze.
Skończył szczeciński IKF, jest instruktorem kite’a i snowboardu.
Zimą trenuje w górach, latem nad
morzem, a w międzyczasie
mieszka w Szczecinie.
Backflip to jego popisowy
numer. Wykonuje go na rowerze,
snowboardzie, a niedawno zrealizował swoje marzenie i wykonał
backflipa na motorze – tym
samym stał się trzecią osobą w
Polsce, która wykonuje najtrudniejszy trick w freestyle motocrossie.
Popisowy
numer
poprzedziły trzy dni treningu,
wiele trudu, wysiłku, emocji oraz
przygotowań.
Kolejny spektakularny numer
w jego życiu to skok na kicie z
trasy Zamkowej w Szczecinie. W
akcję, zaangażowała się cała
ekipa: fotografowie, pięciu kamerzystów, sponsorzy i przyjaciele.
Miron szybko rozłożył żagiel, za-

ciągnął bar, przeleciał nad barierką i rozpoczął lot w dół. W
połowie wysokości wpadł w małe
zawirowania, ale cały i zdrowy
wylądował na Odrze. Obecnie
jest to rekordowy skok jeśli chodzi o polskie warunki.
– Skok z trasy był na totalnym
spontanie, pomysł zrodził się
kilka dni przed jego wykonaniem
– opowiada Miron. – Był mały
problem z wiatrem. Trochę
zmienił się kierunek, co automatycznie zmieniło kierunek
skoku. Ale zadanie musiało
być wykonane.
Swoją przygodę ze sportami
ekstremalnymi rozpoczął w podstawówce, jeżdżąc na rolkach. Na
początku liceum dostał od rodziców pierwszy motocykl Honda
MTX 80. Tak zaczęła się jego
przygoda z motocrossem. Liczne
złamania, zwichnięcia, wstrząsy
mózgu, a nawet chwilowa utrata
pamięci nie powstrzymują go
przed kolejnymi próbami następnych ewolucji. Nie należy do
tych, którzy najeżdżając na
skocznię, myślą tylko o tym, jak
ją ominąć.
– Moje motto życiowe to „No
fear, no pain” – wyjaśnia Miron.

FOT. EH

– Oczywiście myślę o konsekwencjach i zazwyczaj staram się
robić rzeczy, co do których mam
pewność, że mi wyjdą. Aczkolwiek lubię podnosić poprzeczkę
wyżej. Grunt to żeby

nie dać się zapakować w gips
– śmieje się.
We wszystkich działaniach
bardzo wspierają go rodzice, którzy dawno pogodzili się z pasją
syna i są dumni z jego osiągnięć.
Jak sam mówi, największe
osiągnięcie jest jeszcze przed nim,
a sporty w ekstremalnym wydaniu zamierza uprawiać tak długo,
jak zdrowie mu na to pozwoli.

FOT. EXSPORTS

FOT. STOPROCENT

Film z całej akcji skoku z trasy Zamkowej został
zmontowany przez znanego szczecińskiego producenta
teledysków Filipa Tymczyszyna.
Obejrzyj go na www.magazynprestiz.com.pl

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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Ubranie
na pierwszym planie

FOT. ARCHIWUM IZABELI POTOCKIEJ

FOT. PANNA LU

FOT. PANNA LU

Jedną z najbardziej komentowanych imprez na całym świecie jest oskarowa gala. Aktorzy
przygotowują się do niej wiele miesięcy wcześniej, bo dziennikarze nie przepuszczą żadnej
modowej wpadki. Ubrania czasem stają się ważniejsze od filmów. Sztaby projektantów i stylistów
pracują dniami i nocami, by „ich” gwiazda przyćmiła wszystkie inne. W Szczecinie nie mamy
co prawda gali oskarowej, ale mamy specjalistów z dziedziny mody – tzw. osobistych doradców.
I okazuje się, że mają wzięcie.

Izabela Potocka podczas wykładu w „Szkole stylu” Moniki
Jaruzelskiej. Dzięki temu może doradzać swoim klientom.

C

i, którzy nie mają pomysłu
na siebie lub nie wiedzą, co
zrobić, by wyglądać dobrze, korzystają z porad osobistych stylistów. – Nie jestem projektantką,
nie szyję ubrań. Mogę jedynie
doradzić, co danej osobie pasuje
i wskazać jej dotychczasowe
błędy – mówi Izabela Potocka,
osobista stylistka.
Po pierwszym spotkaniu z
klientem otwiera swoje wielkie
księgi, przypomina sobie nauki
Moniki Jaruzelskiej, u której kończyła „Szkołę stylu” i przygoto-
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wuje opis konkretnej osoby. –
Zawsze staram się dobrze przygotować do następnego spotkania, żeby mój klient wyniósł jak
najwięcej z naszych kontaktów –
opowiada Iza.
Trzeba określić typ budowy
ciała, kolor oczu, włosów, charakter pracy, a nawet sposób spędzania czasu wolnego. – Tak
przygotowana mogę iść z daną
osobą na zakupy i pomóc jej w
określeniu stylu – mówi.
Nie trzeba być gwiazdą filmową
czy osobą publiczną, by świetnie

wyglądać. – Problem, który zauważyłam wśród moich klientów,
to niezdecydowanie i brak konsekwencji. Często, gdy panie potrzebują spódnicy, z góry zakładają, że
nic nie znajdą, i przymierzają kolejną bluzkę, którą łatwiej do siebie
dopasują – wspomina Potocka.
Ona również zauważa, że wielu
osobom brakuje wyobraźni, a to
jeden z sekretów udanych zakupów. – Nie każdy jest artystą i nie
musi widzieć efektu od razu,
biorąc rzecz do ręki. Ale podstawowy błąd, który popełniają lu-

dzie podczas zakupów, to przychodzenie w nieodpowiednim
obuwiu lub strach przed przymierzeniem całego kompletu –
mówi. – Wielokrotnie, chodząc
na zakupy z klientami, zauważyłam, że pani, która chce
kupić na przykład eleganckie
spodnie, przychodzi do sklepu w
obuwiu sportowym. Wtedy każda
para, jaką przymierzy, nie będzie
się ładnie prezentowała. Przynoszę wtedy do przymierzalni but
na obcasie i elegancką koszulę.
Efekt jest zupełnie inny, czego
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STYL ŻYCIA

Rzeczy codzienne nie cieszą
się taką popularnością.
– Mam tylko kilka takich
stałych klientek – opowiada projektantka Kasia Hubińska
Codzienny styl Darii jest lekko
zwariowany. Kolekcje Fanfaronady to jedno, a projektowanie
na zamówienie to drugie. – Zawsze najpierw ustalam z klientką,
czego oczekuje i co jej się podoba. Robię daną rzecz pod nią,
ale zawsze dbam o to, by były to
indywidualne i oryginalne rzeczy, mające chociaż nutę mojego
stylu – mówi Daria.
Wyróżnić
się z tłumu

Czy stać cię na
projektantkę lub
osobistą stylistkę?
• Zaprojektowanie
sukienki wieczorowej
ok. 400 zł + materiał
• Zaprojektowanie
sukienki koktajlowej
ok. 280 zł + materiał
• Zaprojektowanie
bluzki ok. 150 zł +
materiał
• Sweter zrobiony
ręcznie na miarę ok.
300-400 zł + włóczka
• Zakupy ze stylistką ok.
200 zł – cena do
negocjacji

klientka nie potrafiła wyobrazić
sobie wcześniej – dodaje.
Nie każdy ma odwagę przyznać się do tego, że korzysta z
porad stylisty. Chętniej przyznajemy się do uszycia kreacji na
miarę niż do nieznajomości trendów i ignorancji w sprawach
mody. Zmiany następują, ale bardzo powoli.
W Polsce do korzystania z pomocy takiego specjalisty chętnie
przyznają się osoby publiczne, niekoniecznie aktorzy czy muzycy.
Jednak mają też większą liczbę stylistów. U nas rynek jest jeszcze
ubogi, ale jak widać potrzebny.
Kreacje
na wielkie wyjście
Często samo doradztwo nam
nie wystarcza. Obok stosunkowo
nowej sfery „doradców osobistych”
działają przecież projektanci.
– Najczęściej przychodzą do
mnie panie, które potrzebują sukienki na wielkie wyjście, takie
jak ślub – mówi projektantka
Daria Salamon.

Choć projektowanie całej garderoby na zamówienie jest jeszcze rzadkością, a zbyt oryginalne
rzeczy nie sprzedają się tak
dobrze jak w większych miastach, można zauważyć, że mimo
wszystko chcemy się jakoś wyróżniać.
– Panie chcą mieć pewność, że
dana rzecz się nie powtórzy –
mówi Kasia Hubińska. – Przynoszą czasem wycinki z gazet na
wzór, ale zawsze daną rzecz projektuję po swojemu, mając w
głowie jedynie styl do którego
dąży klientka – dodaje.
Panie dostają kilka projektów
do wyboru, ale zawsze i tak dana
rzecz jest zupełnie inna niż na rysunku. Nie każdy ma tak bogatą
wyobraźnię, żeby odzwierciedlić
sobie projekt. Wszystko zależy
od rodzaju materiału. Dlatego
część pań woli pomierzyć sobie
gotowe rzeczy w butikach.
– Gdy wstawiłam część gotowych ubrań do sklepu, okazało
się, że bardzo szybko się sprzedały – zwierza się Kasia.
Swetry i sukienki dzianinowe,
które sama robi, miały wzięcie w
salonie, bo były inne od wszystkich i w pojedynczych egzemplarzach. Ale panie nie zamawiały
ich indywidualnie u projektantki.
– Odstrasza je czas oczekiwania
na jedną rzecz – mówi Kasia. –
Poza tym nie zawsze potrafią wyobrazić sobie projekt w fazie końcowej, a gdy mają to na wieszaku,
to widzą od razu, czy im się podoba, czy nie – dodaje.
DARIA PROCHENKA

Monika Barłożewska
Bliskie mi osoby
zwróciły uwagę na
to, że powinnam inaczej się ubierać. Przejęłam się tym i
postanowiłam poprosić o pomoc Izę
Potocką, która sama zawsze jest nienagannie
ubrana. Od razu ustaliła, że niepotrzebnie kupuję
za duże rzeczy. Dzięki niej pozbyłam się kompleksów. Pokazała mi, jak ukryć niedoskonałości ﬁgury a wyeksponować to, co jest piękne. Często
korzystam z jej porad podczas zakupów lub konsultuję, swój wygląd.
Tomasz Lesiuk
Nigdy nie wpadłbym na to, żeby skorzystać z usług
osobistej stylistki,
gdyby nie kilka uwag
moich znajomych.
Stwierdzili, że wyglądam zbyt poważnie jak na swój wiek i ubiór
mnie trochę usztywnia. Efekt przerósł moje oczekiwania. Teraz wiem, co muszę zmienić, jakie
trendy są aktualnie modne i co do mnie pasuje.
Zamiast noszenia nudnych koszul, zacząłem
łączyć styl elegancki ze sportowym.
Anna Rosiak
Kiedyś
odkryłam, że zamiast
tracić czas na szukanie w sklepach czegoś oryginalnego,
mogę sobie to uszyć
na zamówienie. Traﬁłam do Darii Salamon z Fanfaronady, która zaprojektowała mi sukienkę. Świetnie dobrała
fason, kolor i materiał do mojego stylu. Zamiast
ubierać się szablonowo, tak jak narzucają to
sklepy, wolę co sezon poprosić Darię o zaprojektowanie czegoś specjalnego dla mnie. Zna
już mój gust i wie, co mi się spodoba. Mam
pewność, że nikt nie będzie miał takiej samej
kreacji.
Magda Bober
Zamiast tracić
czas na chodzenie po
sklepie, idę do projektantki Kasi Hubińskiej. Składam u niej
zamówienie dwa
razy do roku, na
wiosnę i jesień. Doskonale pamięta moje rzeczy i
dodatki. Świetnie to wszystko łączy, tak żebym
mogła skomponować sobie z tego kilka wersji.
Oprócz projektantki stała się trochę moją stylistką.
Nie muszę interesować się modą i polować na najmodniejsze kolory czy fasony. Kasia zna się na tym.
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Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Laserowa
korekcja wzroku:

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

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

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
a Spraw
Spra Wewnętrznych
We nętr n ch i Administracji w Szczecinie
S c ecinie ul.
l Jagiellońska 44
44, 70
70-382
382 S
Szczecin
c ecin
Kontakt: Sekretariat: tel. 091 43 29 500, fax 091 43 29 501; Przychodnia: tel. 091 43 29 507; Izba przyjęć: tel. 091 43 29 511; 091 43 29 522
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URODA

Hollywoodzki uśmiech

pacjenta w domu, przy użyciu
nakładek - uważa dr Stanisław
Gajda, właściciel kliniki.
Każde wybielanie zębów musi
być poprzedzone profesjonalnym
przygotowaniem (usunięcie kamienia, oczyszczenie zębów z nalotu, usunięcie amalgamatów
Lekarz pobiera wyciski w celu
przygotowania indywidualnych
nakładek. Nakładki wykonywane
są w laboratorium protetycznym
z miękkiego przezroczystego
plastiku. Pacjent przeprowadza
wybielanie samodzielnie.
- Nakładki można stosować na
noc ale polecam swoim pacjentom nosić je po parę godzin w
ciągu dnia. Po osiągnięciu zadowalającego efektu pacjent razem z
lekarzem decydują o zakończeniu
wybielania. Kuracja trwa około
dwóch tygodni .W tym czasie
zęby jaśnieją o dwa, trzy tony.
Ważne jest żeby w czasie kuracji
stosować biała dietę, czyli unikać
wszelkich napojów barwiących
jak kawa czerwone wino , soki czy
herbata - dodaje dr Witkowska.
Jeśli nie chcemy wybielać zębów
w domu lub zależy nam na czasie,
zabieg możemy powierzyć specjaliście. Po oczyszczeniu zębów (jak
w metodzie nakładkowej) lekarz
zabezpiecza dziąsła specjalnym
preparatem, nałoży na zęby żel i

pozostawi na 30-60 min. Proces
przyśpiesza naświetlanie lampą lub
laserem. Efekt widać po pierwszym zabiegu, ale najlepiej umówić
się na dwie do pięciu wizyt.
Można także wybielać zęby
martwe – związki chemiczne
wprowadza się do komory zęba
– jest to wybielanie wewnętrzne.
Wybielanie zębów martwych dokonuje się w gabinecie stomatologicznym po otwarciu komory
zęba, jej odpowiednim przygotowaniu i oczyszczeniu. Wprowadzony środek wybielający do
komory pokrywa się szczelnie na
cztery – pięć dni.

Wybielanie wystarcza zwykle
na parę lat . Efekt utrzyma się
dłużej, jeśli przebarwienia
szkliwa spowodowane koloryzującymi napojami i pokarmami
usuwa się na bieżąco czyszcząc
zęby w gabinecie.
- Zębów nie powinno się wybielać kobietom w ciąży i dzieciom mówi dr Witkowska.- Szczególnego traktowania wymagają też
osoby nadwrażliwe na składniki
preparatu. Wtedy trzeba zastosować żel znoszący nadwrażliwość.
Ta dolegliwość jednak trwa zazwyczaj tylko jedną dobę.
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

FOT. MATERIAŁY SDENT

P

iękne białe zęby stały się
dziś wizytówką nowoczesnego człowieka, a
olśniewający uśmiech
bardzo poprawia nasze samopoczucie. W szczecińskich klinikach stomatologicznych wybielić
zęby możemy już nawet w godzinę.
Dostępne na rynku pasty wybielające czyszczą lepiej niż
zwykłe, ale nie dają spektakularnych efektów. By trwale wybielić
zęby potrzeba specjalnego zabiegu, który dostępny jest tylko
w klinikach stomatologicznych .
W Szczecinie wybielimy zęby
między innymi w klinikach:
Hahs, Dr Gajda, S-Dent, RaDent, Stomatologia Na Podzamczu.
- O barwie zębów decyduje
wiele różnych czynników, w tym
genetyczne, na które nie mamy
wpływu, ale także nasza dieta, zaniedbania higieniczne czy palenie tytoniu. Szkliwo ciemnieje
również z wiekiem - mówi dr Katarzyna Witkowska z kliniki SDent.
W każdej z tych sytuacji wybielanie zębów może pomóc. Jak
się do tego zabrać?
-Najbezpieczniejszą, najtańszą
i najdogodniejszą metodą jest
wybielanie wykonywane przez
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Ortodoncja ● Protetyka ● Chirurgia

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

54

FOT. ADAM FEDOROWICZ

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!

ZDROWIE

FOT. ADAM FEDOROWICZ

Lepsza niż prozac

Joga to recepta na długie i zdrowe życie

K

undalini jest najstarszą i najpełniejszą techniką jogi.
Przez wieki udostępniana była
tylko wybranym. Dzisiaj ćwiczą ją
Madonna oraz czołowi politycy.
Od lutego znajdziemy ją w dwóch
szczecińskich klubach fitness –
Universum i RKF.
Trudno wymienić wszystkie jej
zalety. Na pewno pomaga zwalczyć bóle głowy, astmę, bezsenność. Leczy depresję i otyłość.
Zdrowa, niezbyt droga, bezpieczna i dla każdego. Nie ma w

niej przegranych, bo uprawiając ją,
walczymy tylko ze sobą samym.
Czym się różni od popularnej
hatha jogi? Jej znawcy mówią, że
poza mechanicznym wykonywaniem poszczególnych asan dodatkowo uczy kontrolować oddech,
wprowadza także wizualizację i
medytację. Asany i ćwiczenia kundalini wzmacniają i uelastyczniają
mięśnie wokół kręgosłupa, który
jest – według joginów – warunkiem zdrowia całego ciała.
– Ćwicząc regularnie, energe-

tyzujemy całe ciało, wzmacniamy
je i przywracamy do stanu równowagi, a poprzez intensywny
ruch ciała, rytm mantr i głębokość oddechu w naturalny sposób dostarczamy sobie więcej
życiowej energii – mówi Milena
Sosin, instruktorka jogi. Pracując
ze swoim ciałem, budzimy też
swoją świadomość i twórczy potencjał.
Dzięki kundalini z pewnością
uzyskamy wewnętrzny spokój
podczas aktywnego działania i

nauczymy się szybko wychodzić
ze stresu. Relaksujemy też
wszystkie mięśnie, stawy, narządy wewnętrzne, nerwy, komórki ciała.
– Ucząc w Niemczech, widzę,
jak kluby pękają w szwach –
mówi Milena Sosin. – Na zajęcia
przychodzą już całe rodziny. W
Szczecinie dotychczas udzielałam
wyłącznie indywidualnych lekcji,
ale zainteresowanie było tak
duże, że postanowiłam wprowaimj
dzić zajęcia grupowe.
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Zbliża się

FOT. MATERIAŁY U.STUDIO

we e ke n d m o d y

P

rojektanci już intensywnie
pracują, żeby zdążyć przygotować kolekcje na największe
wydarzenie
modowe w naszym regionie. Wiosenno-letnia edycja Weekendu
Mody odbędzie się już 20-21 marca.

Do konkursu Gryf Fashion
Show, który jest nieodłącznym elementem Weekendu Mody,
zgłosiło się ponad 40 projektantów
z całej Polski. Spośród nich organizatorzy wybiorą tylko cztery
osoby, które pokażą swoje po-

mysły w kategorii haute couture i
cztery w kategorii prêt-à-porter.
– Poziom prac był bardzo wysoki, a szkice, które otrzymaliśmy,
są naprawdę profesjonalne – mówi
Elwira Żniniewicz z U.studio, organizator imprezy.

Ważne było, żeby dobrze opisać swoją pracę i dołączyć próbki
materiałów. – Tylko wtedy mogliśmy dokładnie wyobrazić sobie
zamysł projektanta i zdecydować,
czy jego praca nada się do pokazania na wybiegu. Jest to ogromnie trudne. Nie jeden raz
przekonaliśmy się, że ten, kto
świetnie rysuje i przesyła piękny
szkic, niekoniecznie umie swój
pomysł urzeczywistnić.
Warto zadbać o szczegóły, ponieważ na zwycięzców czekają nagrody finansowe, rzeczowe, a
przede wszystkim promocja w mediach. Honorowy patronat objął
Prezydent Miasta Szczecin, a gośćmi specjalnymi będą przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych,
innych wyższych uczelni artystycznych, a także firm odzieżowych.
Dla młodych projektantów to
świetna okazja na poznanie osób z
branży i nawiązanie pierwszych
zawodowych kontaktów.
Weekend Mody to nie tylko
konkurs i poznanie świeżych pomysłów młodych projektantów.
To także pokazy znanych marek
odzieżowych. Wszyscy, którzy
pojawią się w tych dniach w hali
przy ulicy Narutowicza, mogą liczyć na duże widowisko. Szczecin na chwilę przeobrazi się
centrum mody. – Specjalnie dla
naszych gości zaprezentujemy
kolekcję sukien Ewy Minge. Zaprosiliśmy też do udziału w pokazach Klaudię Ungerman, Miss
Polski 2008 – mówi Elwira Żniniewicz. – Nie zabraknie też innych ciekawych rzeczy, ale na
razie niech to pozostanie niespodzianką – dodaje.
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www.twojdom.info
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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

DARIA PROCHENKA
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Świat
mody

Czy wiecie, że szczecińskie modelki zdobią okładki
światowych magazynów i biorą udział w znaczących
pokazach mody? Uczestniczą w kampaniach reklamowych
znanych marek i chodzą po wybiegach w Paryżu czy
Mediolanie. Zachwycamy się nimi, nie wiedząc czasem, że
mieszkają one obok nas. Dobra modelka to kameleon, który
zmienia się według potrzeb. Może dlatego nie zawsze ją
rozpoznajemy. Co miesiąc będziemy pokazywać Wam
modelki, o które zabiegają agencje z całego świata. Może tę
buzię poznacie z kampanii reklamowej, a może spotkacie ją
przypadkiem na ulicy...?

O Marzenie

Marzena Jarczak

• szczecinianka, 23 lata, skończyła europeistykę na Uniwersytecie Szczecińskim, od września 2009 studentka na Wydziale
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kariera
• 07.2005 – kontrakt z ML Studio, kampanie reklamowe firm
Aryton i Prima Moda
• 10.2005 – kontrakt z mediolańską agencją Women, sesje zdjęciowe dla magazynów „Chi”, „Sposa Bella”, pokazy i prezentacje
dla Roberto Cavallego, Fendi, Choparda. Kampania dla firmy
Altra Moda
• 04.2006 – kontrakt z barcelońską agencją La Agencia, sesje zdjęciowe dla magazynów „Unica”, „Women”, „AR”, „Metal”, „Clones”,
udział w Barcelona Fashion Week i Bridal Fashion Week,
pokazy dla Javiera Simorry i Junada Vidal, kampania reklamowa Evax
• 01.2007 – kontrakt z agencją Okay Models Hamburg, prace
dla magazynów: „Brigitte”, „Freundin”, „Fuer Się”, reklamy Peak &
Cloppenburg, Fuchs & Schmitt
• 04.2007 – kontrakt z grecką agencją Ace Models
• 10.2008 – kontrakt z paryską agencją Crystal, sesje dla magazynów „Avantages”, „Madame Figaro”, „Atmospheres”, reklama
Jean Louis David
• 11.2008 – kontrakt z agencją Cream z Frankfurtu

Świat mody według Marzeny
• Pierwsze zaskoczenie – że w ogóle nadaję się na modelkę.
W sklepie zauważyła mnie Magda Lipiejko z ML Studio i
bardzo szybko pojawiły się pierwsze zlecenia.
• Pierwszy sukces zawodowy – pokazy w Mediolanie dla
wielkich projektantów i domów mody takich jak Cavalli czy
Fendi.
• Pozytywne strony bycia modelką – wyjazdy i podróże. Odkryłam także, że można spotkać w podczas tej pracy przyjaciół. Z pozoru jest to świat nieprzyjemnych i
powierzchownych ludzi, jednak na dłuższych kontraktach
spotkałam bliskie mi osoby. Może mam szczęście.
• Złe wspomnienia – pokaz, który obsługiwała bardzo nieprzyjazna ekipa. Od samego początku, czyli od godziny 4 rano,
sprawili, że wszystkie modelki czuły się niepotrzebne. Źle
wspominam też pracę w Paryżu non stop 24 godz. na dobę.
• Zachwycam się – Barceloną. Wspaniali i przyjaźni ludzie, zawsze pomogą, nawet jeśli nie znają angielskiego. Piękne miasto, którym zachwycam się pod każdym względem.
• Marzenie – wystąpić w kampanii reklamowej perfum.
Najlepiej Chanel.

PRZYGOTOWAŁA: DARIA PROCHENKA
ZDJĘCIA UDOSTĘPNIONE PRZEZ AGENCJĘ ML STUDIO.
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FOT. MATERIAŁY ML STUDIO

Sesja reklamowa dla firmy Esprit

Zdjęcie na okładkę francuskiego magazynu
robione w urokliwej okolicy katedry Notre Dame
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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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Publiczności

nie da się oszukać
25 stycznia z recitalem, w filharmonii szczecińskiej, gościła HALINA KUNICKA gwiazda
polskiej piosenki, której przeboje: „Orkiestry dęte”, „Niech no tylko zakwitną Jabłonie”
czy „To były piękne dni” nuci cała Polska. Nie wypadało nam nie skorzystać z tej okazji i
nie zapytać piosenkarki o jej życie, plany.

FOT. PAWEŁ SMOLIŃSKI

Rafał Podraza: Z wykształcenia
jest Pani prawnikiem. Podobnie
jak Andrzej Kuryło, autor
tekstów. Kiedy zapytałem go, czy
powróciłby do wyuczonego
zawodu powiedział, że… NIGDY!
Halina Kunicka: A ja powtórzę
za nim! Prawnikiem zostałam
przez przypadek. Kiedy się ma 16
lat – wtedy zdałam maturę – nie
bardzo się wie, co chciałoby się
robić w życiu. Posłuchałam więc
rady rodziców. Mój ojczym był
adwokatem i marzyło mu się,
żebym w przyszłości przejęła jego
kancelarię… Już na studiach wiedziałam, że to nie to, że to nieporozumienie.
Kiedyś, żeby występować na
scenie, nagrywać płyty, trzeba
było zdać egzamin przed komisją
Ministerstwa Kultury. Czy dzisiaj,
kiedy „śpiewać każdy może”
przywróciłaby Pani ten wymóg?
Na pewno nie. Ta komisja to
była beznadzieja sprawa. Paru
panów, według swoich upodobań, oceniało przydatność
młodego człowieka do wykonywania zawodu piosenkarza –
koszmar. Nawet Anna German
musiała powtarzać ten egzamin,
bo coś nie pasowało jednemu z
członków wszechwładnej komisji! Uważam, że najlepszym jurorem jest publiczność. To ona
decyduje, czego chce słuchać,
kogo oglądać. Publiczności nie
da się oszukać.
Ponad milion sprzedanych płyt,
prawie cztery tysiące koncertów
w kraju. Z recitalami zjeździła
Pani niemal cały świat: od
Nowego Jorku po Tokio, od
Londynu po Sydney – wiele
nagród na festiwalach. Czy jako
piosenkarka czuje się Pani
spełniona?
Nigdy nie zastanawiałam się w
ten sposób nad moją karierą. Staram się nie patrzeć wstecz, nie
podsumowywać – cieszę się
każdym nowym dniem i każdym
kolejnym spotkaniem z publicznością. Cieszę się, że jest mi
wierna – widać wciąż jestem potrzebna. O tym, czy się muzycznie spełniłam, będę myślała,
kiedy nie będzie już siły na koncerty, głos odmówi posłuszeństwa, a publiczność nie będzie
chciała przychodzić na recitale.
Czyli gdzieś tak za… 20 lat!

Nie lubi Pani festiwali… To aż
dziwne, patrząc na dorobek:
Split, Opole, Sopot, Drezno,
Tokio…
Nienawidzę! Na festiwalach
występowałam tylko wtedy,
kiedy musiałam. Nie lubiłam
tego festiwalowego wyścigu, tej
nie zawsze zdrowej rywalizacji,
układów. Nie lubiłam tej zwartej
masy ludzi siedzącej na widowni.
Lucjan Kydryński – Halina
Kunicka. Duet na scenie i w życiu
prywatnym... Artystyczny układ
czy wielka miłość?
Zdarzyło mi się spotkać w
życiu kogoś, z kim byłam naprawdę szczęśliwa. Przy Lucjanie czułam się kochana i…
czułam, że żyję. A piosenki,
koncerty były tylko tłem, miłym

dodatkiem. Oczywiście w
branży złośliwi mówili, że nigdy
nie osiągnęłabym tego, co mam,
gdyby nie mąż. Może tak, może
nie... Kiedy odszedł, poczułam
się bardzo samotna i bezradna.
Lekiem, jak się okazało bardzo
dobrym, na tę samotność był
powrót na scenę. Znowu czuję
się kochana. Serce mi rośnie,
kiedy ludzie na koncertach śpiewają ze mną piosenki, kiedy
życzliwie się uśmiechają, rozmawiają. Znów czuję się potrzebna.
Tym bardziej jest to miłe, że
coraz mniej ludzi mnie rozpoznaje. Nie gram w żadnym serialu,
nie występuję w TV, nie dostarczam plotek. A poza tym młodzi
słuchają zupełnie innej muzyki,
dla nich jestem dinozaurem

albo… teściową Anny Marii
Jopek.
Według znajomych największą
wadą Haliny Kunickiej jest…
punktualność.
Wadą? Dla mnie to ogromna
zaleta. Zawsze wolę być wcześniej niż później. Przynajmniej
nikt na koncertach w Niemczech
nigdy nie obcinał mi za spóźnienie stawek, jak to było w przypadku niektórych koleżanek i
kolegów. Niemcy cenią czas i w
tej kwestii byli nieubłagani. Miło
byłoby, gdyby Polacy w tej materii wzięli z nich przykład.
Marzenia już dzisiaj nie do
spełnienia
Jeśli nie da się ich spełnić, to
po co o nich mówić… Szkoda, że
mam tylko jednego syna.
ROZMAWIAŁ RAFAŁ PODRAZA
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Trudny flirt z klasyką
Szczeciński Teatr Współczesny słynie – jak wskazuje sama nazwa
– z wystawiania dramaturgii dotykającej problemów bliskich nam: ludziom przełomu XX i XXI wieku.
Nawet jeśli pojawia się tu klasyka, to z mocną, współczesną wymową, bez kostiumów z epoki. Tym
większym zaskoczeniem jest więc ostatnia premiera mieszczącej się przy Wałach Chrobrego sceny
– „Chorego z urojenia” Moliera w reżyserii Tomasza Obary.

Ż

yjący w XVII wieku francuski pisarz słynął z bezlitosnego obnażania w swych
utworach ludzkich przywar, a te
są przecież ponadczasowe.
„Chory z urojenia” to zatem wymarzony materiał na mocną satyrę o obecnych, tak dobrze nam
znanych, realiach. Niestety,
Obara skupił się tylko na tym, by
było łatwo i przyjemnie. Efekt?
Miła, niezwykle krótka (pierwszy
akt pół godziny, drugi – 25
minut, w środku 20-minutowy
antrakt) komedyjka, o której zapomina się zaraz po wyjściu z
sali. Ustrojony w surduty, pe-

Grzegorz Młudzik,
Anna Januszewska

ruczki i stylowe suknie zespół aktorski zagrał poprawnie, z wyraźnym dystansem jednak do
przyjętej przez reżysera konwencji. Pomimo iż głównym bohaterem „Chorego z urojenia” jest
mężczyzna (w roli hipochondryka Argana występuje Wiesław
Orłowski), to najlepszą kreację
sceniczną stworzyła kobieta –
Maria Dąbrowska w roli młodej
żony, zdradzającej starego męża,
przykuwa uwagę od swojego
pierwszego pojawienia się na scenie. I to głównie dla niej warto
obejrzeć ten nie do końca udany
kas
spektakl.

FOT. WŁODZIMIERZ PIĄTEK

Wiesław Orłowski,
Maria Dąbrowska

Jacek Piątkowski, Wiesław Orłowski,
Adam Kuzycz-Berezowski
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Prestiżowe imprezy,
czyli subiektywny przegląd wydarzeń
opiero co witaliśmy 2009 rok, a tu już koniec karnawału, tanecznych szaleństw, wielkich i mniejszych bali, eleganckich
garniturów i wyjściowych sukienek... Na szczęście następujący po karnawale post nie oznacza w kulturze okresu totalnego umartwiania
się – powiedziałabym raczej, że każdy, kto chciałby znaleźć interesującą imprezę, nie będzie miał z tym kłopotu. A z wyjścia na dobry
koncert czy spektakl grzech wszak nie skorzystać!
Katarzyna Stróżyk

D

DO SŁUCHANIA

Mitch & Mitch, Kapaikos
n Energetyczna mieszanka.
Grupa przygotowała specjalny program,
w którym jej energia zestawiona zostanie z dystyngowanymi dźwiękami sekcji
dętej i wibrafonu. Kapaikos to z kolei
świetna zabawa w stylu folk. W muzyce
septetu znaleźć można rytmy z Bałkanów, sirtaki, polkę, a nawet trash!

Grażyna Auguścik Group
n Najbardziej ceniona Polka w muzyce jazzowej.
Grażyna Auguścik to nie tylko wokalistka, ale także aranżerka, kompozytorka. Na koncercie w Szczecinie
zaśpiewa kompozycje Andrzeja Kurylewicza, a towarzyszyć jej będzie zespół w składzie: Kurt Rosenwinkel
(gitara), Jarek Bester (akordeon),
Matthew Scott Ulery (kontrabas) i Jon
Deitemyer (perkusja).

18 lutego; Słowianin, godz. 19; bilety 25- 35 zł

Marek Pędziwiatr Trio

16 lutego; Filharmonia Szczecińska, godz. 19; bilety
65-85 zł

n Młodzi, obiecujący i świetnie przygotowani!
Nadzieja polskiego jazzu. Zachwycają swobodą, zgraniem i osłuchaniem, a krytycy i znawcy

REKLAMA

RESTAURACJA INDYJSKA

BOMBAY

Exotic couisine of INDIA
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wróżą im dużą karierę! Zespół składzie: Marek Pędziwiatr (piano), Radek Wiśniewski (perkusja)
i Adrian Kluś (bas).
20 i 21 lutego; Royal Jazz Club, godz. 20; wstęp wolny

Armia
n Legenda polskiego rocka w akcji!
Założyciele to niezwykłe osobowości: Tomasz Budzyński, Robert Brylewski i Sławomir Gołaszewski. Później do składu
dołączył Tomasz „Banan” Banasik, najsłynniejszy polski waltornista. Jego gra nadała formacji specyficzne, niespotykane brzmienie. Wydali kilkanaście płyt i dali setki koncertów.
Siła Armii tkwi w połączeniu poezji Budzyńskiego z muzyką, zawierającą elementy folk,
hard core czy klasyki.

Marek Dyjak
n Polski Tom Waits w Rockerze.
Barwa głosu, sposób interpretacji i styl życia
sprawiają, że Marka Dyjaka często porównuje się z amerykańskim wokalistą. Dyjak z
wykształcenia jest... monterem instalacji sanitarnych. Znudzony monotonną pracą na
budowie, spróbował szczęścia na scenie.
Komponuje muzykę do spektakli, nie unika
ﬂirtów z muzyką pop.

1 marca; Hormon, godz. 19; bilety 25-30 zł

Papa D
23 lutego; Rocker, godz. 20; Bilety 20-25 zł

Zbigniew
Jakubek Quartet

n Promują swoją nową płytę "Bezimienni".
Zespół znany lepiej pod nazwą Papa Dance powrócił z nową
płytą, która ukazała się pod koniec sierpnia. Zawiera 12 premierowych nagrań. Album ten
promuje utwór napisany przez Jacka Cygana o tym samym tytule.
23 lutego, Can Can, godz. 20, bilety: 38 zł (przedsprzedaż) i 45 zł (w dniu koncertu)

Miesiąc w ﬁlharmonii

n Doświadczenie w Tigerze
Zbigniew Jakubek grywał u boku najlepszych: Cyndi Blackman, Erica Marienthala
czy Chestera Thompsona. Podczas koncertu w Tigerze zagra wspólnie ze znakomitym gitarzystą Adamem Usickim,
basistą Tomaszem Grabowym (eks-Walk
Away) i perkusistą Arturem Lipińskim,
znanym ze współpracy m.in. z Urszulą
Dudziak.
23 lutego; Tiger Club, godz. 21

Cały ten Szczecin
n Trzecia edycja festiwalu stworzonego przez Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa.
Impreza ma na celu prezentację szczecińskiego środowiska
jazzowego, a zwłaszcza jego młodszej części. Wśród wykonawców: Jola Szczepaniak, Beata Andrzejewska, Agnieszka
Wilczyńska z Włodzimierzem Nahornym. Całości dopełni wspólny koncert londyńskich jazzmanów ze Stowarzyszeniem Orkiestra Jazzowa.
25 lutego – 1 marca; Royal Jazz Club

n 13 lutego, godz. 19: Mieczysław Karłowicz i jego epoka; Orkiestra Symfoniczna FS;
Zygmunt Rychert – dyrygent; Katarzyna Nowak-Stańczyk – sopran; Janusz Ratajczak
– tenor. W programie: G. Verdi – Uwertura do opery „Moc przeznaczenia”; M. Karłowicz
– „Stanisław i Anna Oświęcimowie” oraz
arie i duety z oper Pucciniego, Donizettiego i Verdiego.
n 20 lutego, godz. 19: Mieczysław
Karłowicz i jego epoka ; Orkiestra Symfoniczna FS ; Stefan Malzew (Niemcy) – dyrygent;Łukasz Długosz – ﬂet. W programie:
M. Karłowicz – Serenada na smyczki; S.
Mercadante – Koncert ﬂetowy; B. Bartok –
Koncert na orkiestrę
n 27 lutego, godz. 19: Mistrzowskie interpretacje; Orkiestra Symfoniczna FS; Jan Stanienda
– dyrygent; Dominik Gugała – skrzypce; Arkadiusz Dobrowolski – wiolonczela; Piotr Kokosiński – obój; Edyta Masłowska – fagot; W programie: F. Mendelssohn-Bartholdy – Symfonia na smyczki D-dur; J. Haydn – Symfonia koncertująca na skrzypce, wiolonczelę, obój i
fagot B-dur; L. van Beethoven – VIII Symfonia F-dur.
n 6 marca, godz. 19: Orkiestra Symfoniczna FS; Zygmunt Rychert – dyrygent; Georgij Agratina – ﬂetnia Pana; W programie: M. Musorgski – Obrazki z wystawy; A. Borodin – Tańce
połowieckie z opery „Kniaź Igor” oraz utwory na ﬂetnię Pana.

REKLAMA
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DO OGLĄDANIA

Święto Czarnego Kota
n Joanna Rawik, Krystyna Janda, Jan Janga-Tomaszewski, Artur Andrus i Alosza
Awdiejew wśród gości urodzinowych.
Najmniejsza scena Teatru Polskiego raz w roku obchodzi uroczyście rocznicę swojego powstania. W tym roku świętowanie odbywać będzie się już po raz dwunasty, a przed publicznością zaprezentują się znamienici goście: piosenkarka Joanna Rawik, aktorka Krystyna Janda,
kompozytor i aktor Jan Janga-Tomaszewski, satyryk Artur Andrus oraz bard Alosza Awdiejew.
W wieczorze urodzinowym – wiele dodatkowych atrakcji i niespodzianek.
17-23 lutego; Teatr Polski, godz. 19

Miłość z różą
n Wiedeń, secesja i ponadczasowa muzyka.
„Kawaler srebrnej róży” to jedna z najsłynniejszych oper XX wieku. Bohaterka dzieła Marszałkowa von Werdenberg i jej rozterki bardzo bliskie są dylematom współczesnych kobiet,
niemal za wszelką cenę chcących zatrzymać bezwzględnie upływający czas.
21 i 22 lutego; Opera na Zamku, godz. 18

Czary w Operze
n Balet inspirowany balladą Goethego.
Na spektakl baletowy„Magia czarów”składają się dwa arcydzieła: opera Ravela„Dziecko i czary”
oraz orkiestrowy fajerwerk„Uczeń czarnoksiężnika”Dukasa. W pierwszej części na scenie króluje
niesforne dziecko, tłukące ﬁliżanki i rwące książki. Kiedy sponiewierane rzeczy ożywają – robi
się naprawdę ciekawie. W drugim akcie poznajemy ucznia marzącego o tym, by zdyskontować
magiczne umiejętności swojego nauczyciela. Nadmierna ambicja prowadzi do katastrofy...
25-27 lutego, godz. 11; 28 lutego, godz. 17; Opera na Zamku

Kupiecz
n Nigdy niewystawiony dramat Mikołaja Reja.
Spektakl – wykład Michała Zadary i Sztarbowskiego, poświęcony zapomnianemu i nigdy
nieprezentowanemu dziełu Mikołaja Reja, pt. „Kupiecz, to jest Kstałt a podobieństwo Sądu
Bożego ostatecznego”. Autorzy projektu stawiają pytanie o szukanie klucza do tekstów dawnych i zastanowić się, czy i w jaki sposób traktat pisany na styku średniowiecza i renesansu,
da się przełożyć na dzisiejsze realia.
27 lutego; Teatr Mały, godz. 17; wstęp wolny

To jest talent
n Szansa dla najmłodszych na zrobienie muzycznej kariery.
Nowy cykl imprez dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Co niedzielę będą mogły w Tigerze spróbować swoich sił i powalczyć o nagranie w profesjonalnym studiu i wyjazd z rodzicami do
Disneylandu. Start imprezy 8.03.
Od 8.03 w każdą niedzielę, Tiger Club

W Y S TA W Y

Orientalizm
n Orientalizm w malarstwie, rysunku i graﬁce w Polsce, w XIX i 1. poł. XX wieku
Wystawa ukazuje fascynację artystów światem i kulturą szeroko rozumianego Wschodu,.
Wśród eksponatów są prace m.in. Józefa Brandta, Alfreda Wierusz-Kowalskiego, Juliusza Kossaka czy Adama Styki.
30 stycznia Muzeum Narodowe przy Wałach Chrobrego, godz. 18

Muzowa
architektura
n Kobiece akty w czerni i bieli.
Wystawa zdjęć Guentera Knopa zapowiada się na bardzo interesujące wydarzenie. Knop
jest znanym fotografem czarno-białych kobiecych aktów. Jego zdjęcia charakteryzują się
scenicznym oświetleniem oraz zestawieniem elementów architektonicznych i ludzkich
postaci.
5 lutego – 5 marca; Klub 13 Muz

5 Międzynarodowy
Festiwal Sztuki Wizualnej
inSPIRACJE 2009/Space
n Peter Greenaway reżyser i scenarzysta będzie gościł
wSzczecinie.
Oprócz niego zaproszonych zostało 65 artystów z 15 krajów,
a także takie sławy jak Zbigniew Rybczyński – zdobywca
Oscara za najlepszy ﬁlm animowany, Carlo Ratti – architekt
cyfrowego pawilonu wodnego Digital Water Pavillion prezentowanego na EXPO w Saragossie w 2008 roku. W tym roku Festiwal poświęcony zagadnieniowi„Przestrzeń”, wychodzi z galerii w przestrzeń miejską - spodziewajcie się wystaw
w parkach, na ulicach i placach.

Kabaret Hrabi

19 – 22 marca 2009 , www.inspiracje.art.pl.

n Zapewnione mamy reﬂeksje, emocje i ból brzucha ze
śmiechu
Zawsze starannie przygotowują teksty i są świetnymi aktorami. Oprócz skeczy z programu "Kobieta, mężczyzna" na
pewno usłyszymy inne świetnie znane z telewizyjnych przeglądów kabaretowych.
05 marca, Klub Can Can, godz. 18 i 20:30; bilety: 38 zł (przedsprzedaż) i 45 zł (w dniu imprezy)

DO ZABAWY

Południowe rytmy
n Taneczne szaleństwo w stylu latynoskim.
Ten nietypowy bal walentynkowy ma dodatkowy podtytuł:„Impreza przebierana” – wszelkie
kostiumy są zatem mile widziane.
14 lutego; klub Rocker
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KRONIKA PRESTIŻU

Karnawałowe bale

Gwiazdą balu przebierańców w Kafe Jerzy była śląska formacja
The Postman, obecnie najlepszy w Polsce naśladowca i wykonawca
muzyki The Beatles

Z humorem i dystansem lata 70-te w Rocker Clubie

Chilloutowy karnawał w klubie Can Can, gra dj Faber
rezydent warszawskiej Iguany
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FOT. KJ/ROCKER CLUB, CAN CAN

Gorące lata prohibicji - Bal Gangstera (Rocker Club)

KRONIKA PRESTIŻU

Dziewczyna ESKI
N

iemal jednogłośnie i jury, i publiczność wybrała Magdalenę Jodłowską
na najpiękniejszą Dziewczynę ESKI 2008. Zdobyła dwa tytuły i to jej
przypadły wszystkie nagrody, m.in. weekend w hotelu Slavia w Międzyzdrojach, zestawy kosmetyków, urządzenie wielofuncyjne HP, iPod Nano,
profesjonalna sesja fotograficzna. Na imprezie oprócz pięknych dziewczyn
dp
na scenie błyszczał wokalista grupy Akcent.

Gitarzysta Tomek Lubert i Paulina Lenda
finalistka programu Mam Talent zasiedli w jury

FOTO: ADAM FEDOROWICZ

Dziewczyny oceniali także choregoraf
Konrad Bikowski i Renata Dobosz

Magdalena Jodłowska została Dziewczyną
Eski 2008 roku i Dziewczyną Publiczności

Na każdy miesiąc inna dziewczyna - 12 finalistek z 2008 roku.

Po Wielkiej Gali Ślubnej
N

ie tylko prezentacje stoisk, degustacje, występy recitalowe i nagrody
konkursowe zachęciły do odwiedzenia Gali Piękny Ślub. 18 stycznia
na Zamku Książąt Pomorskich jedną z większych atrakcji były pokazy
mody ślubnej prezentowane przez najpiękniejsze „koronowane” szczecinianki. Tysiące par planujących ślub mogły też rezerwować sobie terminy
w restauracjach, u muzyków i kamerzystów. Zamek pękał w szwach.
dp

Pokazy mody ślubnej były jedną
z największych atrakcji gali

Pani Magda i pan Tomasz (w środku) wylosowali
główną nagrodę kompleksową organizację wesela.
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Panowie chętnie fotografowali się ze szczecińskimi
laureatkami wyborów miss

KRONIKA PRESTRIŻU

Koniki Business Clubu

Paweł

N

nagrodzony

FOT. ARCHIWUM

Szynkaruk

Na Szczecińską Galę Biznesu i Bal Klubowy przybyli przedstawiciele
największych firm na Pomorzu Zachodnim

P

FOT. MATREIAŁY ORGANIZATORA

a Szczecińskiej Gali Biznesu w Park Hotelu
zostały wręczone statuetki Konika Morskiego – honorowe wyróżnienia przyznawane
przez Stowarzyszenie Business Club Szczecin.
Statuetkę Konika Morskiego Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin” przyznało Ks.
kanonikowi Janowi Kazieczko, proboszczowi
Bazyliki Archikatedralnej Św. Jakuba Apostoła
w Szczecinie; Szczecińskiej Stoczni Remontowej
„Gryfia” SA; Unity Line Spółka z o.o. w Szczecinie; Unizeto Technologies SA w Szczecinie;
Miastu i Gminie Wolin. Te symboliczne nagrody
są dowodem uznania za osiągnięcia w 2008 roku
w gospodarce morskiej, przemyśle okrętowym.
Po części oficjalnej odbył się klubowy bal karnawałowy z tradycyjną loterią fantową, z której dochód został przeznaczony na działalność Koła
Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa
imj
TPD „Iskierki”.

Wyróżnienia wręczono ks. kanonikowi Janowi Kazieczko, proboszczowi Bazyliki
Archikatedralnej Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie; Szczecińskiej Stoczni Remontowej
„Gryfia” SA; Unity Line Spółka z o.o. w Szczecinie; Unizeto Technologies SA
w Szczecinie; Miastu i Gminie Wolin

aweł Szynkaruk, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej, otrzymał Wektora 2008 –
nagrodę Konfederacji Pracodawców Polskich. Został wyróżniony
za skuteczne przywracanie sławy
Polskiej Żeglugi Morskiej oraz za
dokonania na rzecz rozwoju floty
morskiej i realizację niezwykle
ambitnego programu inwestycyjnego PŻM. Wektory i Superwektory to wyróżnienia w świecie
gospodarki, polityki, kultury i
imj
mediów.

Nissan Polmotor już w nowej siedzibie

W orientalnej
oprawie
S

zczecińscy entuzjaści marki Nissan mają powody do zadowolenia.
Właśnie otwarto nowy salon, którego nowoczesne wnętrze robi naprawdę duże wrażenie. Uroczystość otwarcia nowej siedziby zaplanowano
z prawdziwym rozmachem. Tematem przewodnim imprezy inauguracyjnej była Japonia i przez kilka godzin salon był najbardziej orientalnym
miejscem w naszym mieście. Otwarcie zostało połączone z prezentacją
imj
najnowszego supersportowego Nissana GT-R.

FOT. MATREIAŁY ORGANIZATORA

FOT. MATREIAŁY ORGANIZATORA

Noworoczna
Pogoń

Wieczór zainaugurowali: od prawej prezesi Artur Kałużny i
Grzegorz Smolny oraz trener Piotr Mandrysz

P

ogoń Szczecin SA zorganizowała spotkanie noworoczne dla
swoich sponsorów i partnerów. Uroczystość odbyła się w
klubie Can Can i miała prawdziwie karnawałową oprawę – był
tort, toasty szampanem i samba brazylijska w wykonaniu tancerzy z Rising Stars Revue. O czym rozmawiano w kuluarach?
Na pewno o planach na przyszłość. Jakie są życzenia na nadchodzący czas, nietrudno zgadnąć – awans i szybki powrót do
imj
ekstraklasy.
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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.Chodkiewicza 2a
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
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, Deptak Bogusława
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, al. Wojska Polskiego 197/1
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 SMK,
Semeniuk, Marecki, Kaczarewski, 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

