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R E K L A M A

Otocz się wyspami
- tajlandia

poczuj woń kwitnącej wiśni
- japonia

zakochaj się w...
- madera

i wiele innych miejsc

www.apollotour.pl, tel.091 433 41 79
kom.500 26 00 77, biuro@apollotour.pl

Niemieccy organizatorzy, 
last minute z niemieckich lotnisk 

czyli wypoczynek w najlepszym wydaniu!

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

KAWIARNIE
Brama Jazz Cafe, pl. Hołdu Pruskiego 1
Cafe 22, pl. Rodła 8
Cafe Club, CH Galaxy, 1 piętro
Cafe Po godzinach, Deptak Bogusława 9
Cafe Cube, CH Galaxy, 2 piętro
Cafe Milano, CH Piast, ul. Mieszka I 73
Cafe Porto, ul. Księcia Bogusława X 47
Cafe Prawda, ul. Wielka Odrzańska 20
Cafe Teina, al. Bohaterów Warszawy 93
Castellari, al. Papieża 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. Papieża Jana Pawła II 43
Sklep Kolonialny, CH Turzyn, 
al. Bohaterów Warszawy 42
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 1a
Columbus, Wały Chrobrego 1
Cutty Sark Tawerna, al. Bohaterów Warszawy 111
Da Vinci, ul. Włościańska 1
El Greco, ul. Łukasińskiego 4
EuroClub, ul. Jagiellońska 71
Gościniec pod aniołami, Dobra, ul. Przytulna 1a
Karczma Polska Pod Kogutem, pl. Lotników 3
Klubik, ul. Kuśnierska 13
Lepianka, ul. Bławatkowa 2 / Dołuje 
Ładoga, ul. Jana z Kolna 
(vis- a`-vis Wałów Chrobrego)
Mezzoforte, Deptak Bogusława 8
… na Mariackiej, ul. Mariacka 26 
Piwnica Kany, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Pizza Hut, al. Wojska Polskiego 21
Pizza Hut, al. Wyzwolenia 18
Pizza Hut, ul. Struga 26
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
Enklawa Day Spa, ul. Wojska Polskiego 40
Estetic, ul. Kopernika 6
EVITA- SPA, Przecław 96E
Fantasy, ul. Ku Słońcu 71
Filozofia Piękna, ul. Mała Odrzańska 19, Podzamcze
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2a
Gabinet Kosmetyczny, ul. Pocztowa 37
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz, 
ul. Mazurska 20
Hair & Tee, ul. Potulicka 63/1
Hair Med, ul. Witkiewicza 58u/9
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Impressio, ul. Piłsudskiego 37
Instytut Urody "LA NATURE", 
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Lejdis, ul. Duńska 98
Make Up Institute Stockholm, 
ul. Wielka Odrzańska 21 (Podzamcze)
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 YES, ul. Małkowskiego 6 
Salon fryzjerski, Warzymice 53 - Osiedle Kresy
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
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 9
Inferno, al. Wojska Polskiego 20
Intro, al. Papieża Jana Pawła II 11
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67
Rocker Club, ul. Partyzantów 2
Royal Jazz Club, ul. Mariacka 26
Tiger Pub, ul. Felczaka 9
U Wyszaka, ul. Mściwoja 8, Podzamcze
Wasabi, ul. Kolumba 4

HOTELE
Atrium, al. Wojska Polskiego 75
Campanile, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 30
Focus, ul. Małopolska 23
Novotel, al. 3 Maja 31
Park Hotel, 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
ABT Łazienka & Styl, ul. Krasińskiego 45
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
Artform, ul. Jagiellońska 35
Atelier Sylwii Majdan, al. Wojska Polskiego 45/2
B&M, al. Wojska Polskiego 43
Bandolera, ul. Jagiellońska 12
Boutique, CH Galaxy, parter
Caterina, pl. Zgody 1F
Centrum Mody Ślubnej, ul. Kaszubska 58
Chilli, ul. Jagiellońska 13
Como Moda – atelier Sylwii Romaniuk, 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
Dheli Decor, Top Shopping, ul. Hangarowa 13
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 
Eventi, ul. Jagiellońska 7/1
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, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Jubiler Terpiłowscy, CH Turzyn, 
al. Bohaterów Warszawy 42
Kwiaciarnia Tulipan, ul. Mieszka I 73 (CH Piast)
Lauren vidal, 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
Macsimum, al. Papieża Jana Pawła II 42
Matins Bleus, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
Marc Cain, ul. Wojska Polskiego 43
Max Mara, ul. Księcia Bogusława X 43/1
Milano Fashion, CH Fala, al. Wyzwolenia 44a
Mike's American Bikes, ul. Mieszka I 63/64 
(teren Autogryfu/Fiata)
Momo, ul. Krzywoustego 72/9
Pan Twardowski Studio dekoracji okien, 
al. Papieża Jana Pawła II 41
Perfumeria Aureus, ul. Księcia Bogusława X 43/2

Platinum, Deptak Bogusława
Rosenthal, ul. Księcia Bogusława X 15/1a
SCK, ul. Rayskiego 1
sklep for DJ, al. Piastów 11/1
Soraya, ul. Zygmunta Starego 3a
Trend Łazienki, ul. Modra 85
Tru Trussardi, al. Wojska Polskiego 29
Tuzzi, ul. Jagiellońska 96/2
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2
Villeroy & Boch, ul. Rayskiego 27/1
Vincent, ul. Krzywoustego 67/u3
Vincent, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
VIP, CH Galaxy, parter
Yes Salon Jubilerski, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67

BIURA NIERUCHOMOŚCI
Artbud, ul. 5 lipca 19c
BK Nieruchomości, ul. Jagiellońska 30/2
Broker, ul. Piotra Skargi 19
Calbud, ul. Kapitańska 2
Carre, ul. Królowej Korony Polskiej 24
Ciepliński Nieruchomości, ul. Księcia Bogusława X 9
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Extra Invest, al. Wojska Polskiego 45
Fundament, ul. Bohaterów 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
NZOZ "LASER", ul. E. Gierczak 38/8
Panacum- Centrum Terapeutyczne, ul. Kopernika 1
Perładent - Gabinet Stomatologiczny, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 4c
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1c
Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna 
dr Gajda, ul. Narutowicza 16a
Prywatna Praktyka Ginekologiczna, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczno - Położnicza 
Piotr Becker, ul. Szpitalna 13/1
Prywatna Praktyka Stomatologiczna 
i Ginekologiczna, al. Wojska Polskiego 43/2
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. Księcia Bogusława X 15/4
Kancelaria Adwokacka adw. Dariusz Jan Babski, 
ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
Kancelaria SMK, Semeniuk, Marecki, Kaczarewski, 
ul. św. Ducha 5a/12
Kancelaria Radców Prawnych sp, Biel, Judek, 
Poczobut - Odolanicki, ul. Piotra Skargi 23
Mikołajczyk, Cieślik adwokaci i radcowie prawni s.j., 
ul. Wyszyńskiego 14
Lizak, Stankiewicz, Królikowski adwokaci s.c., 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1/4
Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych,
adw. Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 17
Kancelarie Prawne i Podatkowe Bejnarowicz, 
Kuropatwa, Zieliński, ul. Nowy Rynek 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22

Szóstak, Municzewski, Malko adwokaci i radcowie
prawni sc, 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
Apollo Tour, al. Wojska Polskiego 50
Chorwacja Tour, ul. Łokietka 7/10 
(wejście od ul. Księcia Bogusława X)
Itaka, ul. Krzywoustego 7
L'TUR, CH Galaxy, parter
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

INNE
4 office, ul. Tkacka 66c
AME Akademia, ul. Źródlana 37
Apteka ZDROWIE, ul. Milczańska 50
Apteka ZDROWIE, al. Niepodległości 29
Apteka ZDROWIE, ul. Kołłątaja 1/10
Apteka ZDROWIE, ul. Boh. Warszawy 42
Apteka ZDROWIE, ul. Leszczynowa 23
Apteka ZDROWIE, ul. Zawadzkiego 141
Apteka, ul. Chopina 22
Auto Center Będargowo, Będargowo 30 
Baltimex, ul. Piotra Skargi 5a
Binowo Park Golf Club, Binowo
buco.pl, ul. Małkowskiego 4
Centrum Kształcenia Sportowego, 
ul. Mazowiecka 40
Delphinus – Centrum nurkowania, 
ul. Mickiewicza 10
DIVE POINT Szkoła nurkowania, 
ul. Monte Cassino 19e
Dom Druku Cyfrowego BONO, ul. Jagiellońska 93
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1
Garden design, ul. Jasna 5 (Wołczkowo)
Gazeta Wyborcza, ul. Pobożnego 11 
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16
La Passion du Vin, ul. Sienna 8
Meritum - Szkolenia i Tłumaczenia, 
ul. Rayskiego 18/1
MK Bowling, CH Galaxy, 2 piętro
MS Studio Maciej Szymula, ul. Ściegiennego 29
Norbelino (plac zabaw dla dzieci), 
al. Wojska Polskiego 20 
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1
Opera Na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pionier kino, al. Wojska Polskiego 2 
Piwnica Przy Krypcie, ul. Korsarzy 34
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28
Polskie Radio Szczecin, al. Wojska Polskiego 73
Północna Izba Gospodarcza, 
al. Wojska Polskiego 164
Przyjazne domy, ul. Lubczyńska 11c, Załom
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Kolumba
86
Szczecińskie Centrum Tenisowe, ul. Dąbska 11a
Szczeciński Klub Tenisowy, al. Wojska Polskiego 127
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, 
ul. Mieszka I 61c
Teatr Kana, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Teatr Polski, ul. Swarożyca 5
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24
Unity Line, pl. Rodła 8
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4
U.studio, Deptak Bogusława
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, 
al. Wojska Polskiego 128
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Centrum Roz-
woju Biznesu, ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
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O D  N A C Z E L N E J

iosna sprawiła, że „Prestiżˮ dorósł do
kolejnych zmian. W maju razem z bzem

kwitniemy i rozrastamy się. Więcej stron,
grubszy grzbiet, twardsza okładka i mnóstwo

gwiazd. I to nie tylko lokalnych. Krzysztof Czeczot,
znany szczecinianom głównie z Polskiego Radia Szcze-
cin, gdzie pojawiał się jako Pan Czeczi, a także z desek
Teatru Współczesnego, wkroczył na krętą, ale i nie-
zwykle ponętną ścieżkę kariery filmowej. Choć postać
grana przez niego w serialu „BrzydUlaˮ nie jest naj-
ważniejsza, trudno nie zauważyć charakterystycznego
przyjaciela tytułowej bohaterki. A sam serial emito-
wany w telewizji TVN gromadzi nie byle jaką, bo aż
czteromilionową publiczność. Zresztą Czeczot na se-
rialu poprzestać nie zamierza. Niebawem zobaczymy
go w jednej z głównych ról w nowej polskiej komedii
romantycznej, a także w kilku innych filmach. 

Krystyny Jandy nikomu przedstawiać nie trzeba.
Najbardziej znana w naszym kraju aktorka specjalnie
dla „Prestiżuˮ opowiedziała o swojej pracy i planach.
I nie tylko o tym. Z ciekawego wywiadu, jaki przepro-
wadził Rafał Podraza, dowiemy się, jaki jest jej stosu-
nek do udziału w reklamach czy choćby tego, czy
aktorka kojarzona z wielkimi i trudnymi rolami
chciałaby zagrać „słodką blondynkęˮ.

Razem z aktualnym „Prestiżemˮ możecie także
przygotować się do lata. Mamy kilka wakacyjnych
smaczków dla panów (str 30 „Europa na sportowo” i
str 37 „Kamperem po Europie, czyli wakacje na czte-
rech kółkach”) i jak zwykle wiele porad dla pań (str 42
„Akcja lato”).

Koniecznie zapoznajcie się też z naszym wakacyjnym
przewodnikiem po polskich festiwalach. Jeśli jeszcze
nie podjęliście decyzji, jak spędzić wakacje, „Prestiżˮ
na pewno wam pomoże. Przyjemnej lektury!
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Rewelacja na rynku!



WYDARZENIA
10Press o "Prestiżu" - Artykuł o

bezpłatnych lifestyle'owych
magazynach. 
Czy wiecie, że .. -  W Książnicy
Pomorskiej można odnaleźć
rękopiśmienne perełki?

11Bibliotekarka to też kobieta -
Pracownice biblioteki walczą ze
stereotypem na swój temat 
Życie zaczyna się po 50 - Rusza druga
edycja programu "Karta seniora"

12Historie wojenne - Książka o polskiej
armii w Iraku

13Matkowski dla samouków - Szczeciński
tenisista nagrał film instruktażowy.
Nowa naczelna, nowy magazyn -
Zmiany w „Zachodniopomorskim
przedsiębiorcy”

FELIETON
15Rozmowy w pociągu - Czemuś biedny?

Boś głupi...! - pisze Joanna Osińska

TEMAT Z OKŁADKI

16Podbija Warszawę - Człowiek orkiestra,
tak o Krzysztofie Czeczocie mówią
znajomi

LUDZIE
22Alicja w krainie ska - Jedna z

najzdolniejszych wokalistek i
saksofonistek

24Specjalnie dla Prestiżu 
- Krystyna Janda

PODRÓŻE
30Europa na sportowo - W czasie licznych

podróży Michał Kugler zwiedził niemal
50 stadionów 

TECHNIKA
32Podglądając w sieci - Szukamy

informacji, które czynią nasze życie
wygodniejszym

MOTORYZACJA 

34Luksus w rozmiarze XXL - Mercedes
doskonały na wakacyjne wyprawy

STYL ŻYCIA
37Kamperem po Europie, czyli wakacje na

czterech kółkach - Przyszła do nas
moda na jeżdżące mieszkania

ZDROWIE I URODA
41Ekspert pięknego wyglądu - Nowości

kosmetyczne z perfumerii

42Akcja lato - Sprawdzone metody na
wyszczuplenie ciała

50Pupa jak marzenie - Co zrobić, by mieć
prawdziwie kobiecą sylwetkę 

MODA
52Nowoczesna para młoda - Sesja

zdjęciowa z wykorzystaniem
nowatorskich pomysłów projektantów

58Ach te dodatki... - Mocny akcent na
pewno zwróci uwagę wszystkich 

59Pomysł na prezent 
- Inspiracje dla gości

KULTURA
62Letnia inwazja gwiazd - Przewodnik po

polskich festiwalach

65Prestiżowe imprezy, czyli subiektywny
przegląd wydarzeń

67Portrety kobiet - Unikalna galeria zdjęć
Eweliny Marteniak

68Smolik ciągle zaskakuje - Ostatnio
zachwycił odświeżeniem projektu
Peyotl

69Wydali płytę, czas na koncerty - The Last
Ride to młody szczeciński zespół 

SPORT

70Szczecin Open 2009 - Już po raz drugi
w Szczecinie spotkają się zawodowe
tenisistki 

73Szczecin BMX Jam - W Szczecinie
odbyły się rowerowe zawody 
Poczet szczecińskich olimpijczyków -
Jan Pawłowicz

KRONIKA PRESTIŻU

74Najpiękniejsze studentki, Modne
urodziny, Paprykarzowe
podziękowania

75Kultowe motory w Szczecinie, Psy z
Karbali, Nasze rodzime gwiazdy,
Okrągłe urodziny

76Półmetek konkursu, Koncertowo
zagrane, Powietrzna bitwa

77Najpiękniejsza koszalinianka, Strzelanie
w Dobieszczynie, Premiera nowego
chevroleta 

78Zachwycili publiczność, Fashion Bazar,
VIP premiera w operze

 6

S P I S  T R E Ś C I

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin
tel. 091 421 46 42 
e-mail: redakcja@eprestiz.pl
www.magazynprestiz.com.pl

Redaktor naczelna Daria PROCHENKA 
Współpraca Izabela Magiera-Jarzembek, Dariusz
Wołoszczuk, Maja Holcman, Adam Fedorowicz, Ma-
teusz Ligocki, Dariusz Buczyński, Bartosz Klimasiń-
ski, Aneta Dolega

Kolportaż Sławomir ZAJDEL, tel. 604 497 778
Reklama Wojciech WŁODARCZYK, tel. 508 053 661,
e-mail: reklama@eprestiz.pl
Wydawca Fabryka Słowa sc T. Chaciński, M.
Stankiewicz
Skład: YOSHIKO IN DESIGN Agencja Kreatywna, tel.
504 155 091, www.yoshiko.pl
Korekta: Małgorzata Duda / dudowie.pl
Druk PPH Zapol S.J., tel. 091 434 10 21
Redakcja nie odpowiada za treść reklam.

m a g a z y n  s z c z e c i ń s k i

NA OKŁADCE:

KRZYSZTOF CZECZOT

ZDJĘCIE :  

ALEKSANDRA GROCHOWSKA



 7

R E K L A M A



Bądź piękna latem 
Większe piersi, kształtne pośladki, twarz bez śladu zmarszczek 

i to w niecałą godzinę? Jest to możliwe. Bez operacji, bólu 

i długotrwałej rekonwalescencji możemy olśniewać wyglądem 

w letnie miesiące. 



– Dzięki najnowszym osiągnięciom medycyny estetycznej można
przejść błyskawiczną metamorfozę – zapewnia dr Andrzej Dmytrzak,
chirurg i właściciel kliniki Aesthetic Med w Szczecinie.

Kwas hialuronowy i botoks to duet idealny do walki z oznakami
starzenia się twarzy. Botoks powoduje czasowe rozluźnienie mięśni, a
przez to uniemożliwia marszczenie się na nich skóry, a kwas
hialuronowy wypełnia zmarszczki i bruzdy. W rezultacie zmarszczki
stają się mniej widoczne, a twarz wygląda młodziej. 

– Preparaty te stosowane są w wielu gabinetach, ale tylko umiejęt-
ność ich łączenia i znajomość najnowszych technik zapewnia doskon-
ały i natychmiastowy efekt. Pacjentka już po godzinie wraca do domu. 

Kolejny pogromca zmarszczek to kwas polimlekowy. Preparat ten
wyrównuje głębokie zmarszczki i fałdy, pobudza twarz do produkcji
własnego kolagenu, co daje bardzo naturalny efekt, który utrzymuje się
ponad dwa lata. Możemy zdecydować się na błyskawiczne podwiesze-
nie twarzy – face lifting przy użyciu specjalnych nici. 

Zabieg trwa około godziny, następnego dnia pacjentka może wrócić
do codziennych zajęć. Efekt zabiegu utrzymuje się przynajmniej trzy
lata – mówi dr Tomasz Hamera, chirurg z kliniki Aesthetic Med. 

Gdy chcemy mieć gładkie czoło, możemy zdecydować się na jego pod-
niesienie metodą endoskopową. Chirurg wykonuje od trzech do pięciu
nacięć o długości 1,5 cm w obrębie owłosionej skóry. Przez jeden z ut-
worzonych w ten sposób otworów wprowadza się kamerę endoskopową.
W kolejnym etapie operacji wchłanialne „haczyki” są mocowane do kości.
Na nich zawiesza się tkanki, uzyskując przez to efekt podciągnięcia brwi.
Główną zaletą operacji są niewielkie nacięcia i związane z nimi maleńkie
blizny oraz nieznaczne obrzęki, które szybko zanikają.

W niecałą godzinę i bez operacji możemy też powiększyć piersi, sko-
rygować kształt pośladków, łydek czy wygładzić nierówności po lipo-
sukcji. Służy temu preparat Macrolane. To pierwszy produkt na bazie
kwasu hialuronowego, który może być wstrzykiwany w dużych objętoś-
ciach. Dodatkową zaletą zabiegu jest natychmiastowy rezultat połąc-
zony z długo utrzymującymi się efektami.

– Wypełniacz Macrolane to dobre rozwiązanie dla kobiet, które chcą
uzyskać pełniejsze kształty, ale boją się skalpela i bolesnej rekonwales-
cencji lub nie chcą mieć implantów piersi – wyjaśnia dr Dmytrzak. – Po
mniej więcej godzinie niemal bezbolesnego zabiegu wraca się do domu i
codziennych zajęć, nie trzeba też nosić żadnego ubrania medycznego. 

AESTHETICMED
ul. Niedziałkowskiego 47/3, 71-403 Szczecin
tel. 091 422 00 38, fax 091 424 06 05
e-mail: aestheticmed@aestheticmed.com.pl
www.aestheticmed.com.pl



Darmowy luksus dobry w kryzysie” –
pod takim tytułem miesięcznik

„Press” zamieścił artykuł na temat
bezpłatnych lifestyle’owych magazynów w
Polsce, w tym także o „Prestiżu”.
„Press”, który jest czołowym ogólnopol-
skim miesięcznikiem branży mediów,
reklamy i public relations, wskazał dwa
regiony – Małopolskę i Zachodniopo-
morskie. W Krakowie działa Stowarzy-
szenie Artystów Młodej Sztuki, które
wydaje miesięcznik „Modny Kraków” i
kwartalnik „Modne Zakopane”. Jest też
miesięcznik „Miasto Kobiet”. Drugim
wydawnictwem – zasługującym zda-
niem „Pressu” na wyróżnienie – jest
szczecińska Fabryka Słowa, wydawca
dwóch „Prestiżów” – w Szczecinie i Ko-
szalinie. „Press” – piórem dziennikarki
Magdaleny Tobik – zaliczył wszystkie
wspomniane tytuły do segmentu prasy
luksusowej, podkreślając jednocześnie
ich dobrą kondycję na tle obecnej re-
cesji. Artykuł można przeczytać w inter-
necie na stronie www.press.pl              br
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Czy wiecie, że...
...w Szczecinie, w istniejącym

nieprzerwanie od 1905 roku

gmachu biblioteki, dziś

KSIĄŻNICY POMORSKIEJ, można

odnaleźć rękopiśmienne perełki?

Jedną z najcenniejszych kolekcji,
której zazdrościć mogą nam inne
znaczące biblioteki w kraju, są
WITKACJANA, czyli spuścizna li-
teracka po Stanisławie Ignacym
Witkiewiczu, wybitnym drama-
turgu i zarazem niezwykłym człowieku. Trzon tej kolekcji stanowią listy
z lat 1924-1939, będące niegdyś własnością, jego żony Jadwigi Witkiewi-
czowej. Po jej śmierci (1968) listy trafiły w ręce Marii Flukowskiej, żony
poety i dramaturga Stefana Flukowskiego, będącej dobrym duchem i
opiekunką Ninki (tak nazywał Jadwigę Witkacy), która kilka lat później
przekazała je właśnie Książnicy. W efekcie to właśnie u nas, w Szczecinie,
znajduje się ponad 1270 prywatnych listów Witkacego do żony, wiele
prywatnych zdjęć oraz sześć obrazów jego autorstwa, a wśród nich piękny
i często reprodukowany portret żony.

W Książnicy także znajduje się między innymi: 96 listów księdza Jana
Twardowskiego do długoletniej pracownicy biblioteki Barbary Arsoby,
111 listów Marii Dąbrowskiej do jej siostry Heleny Hepke i siostrzenicy
Danuty Kelch, choszczeńskiej bibliotekarki, kilkanaście listów Stanisława
Lema do szczecińskiego prozaika Franciszka Gila! Warto o tych skarbach
pamiętać w myśl zasady: „Cudze chwalicie, swego nie znacie!”.

RAFAŁ PODRAZA

REKLAMA
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„Press” o„Prestiżu”



Życie zaczyna
się po 50

Już 1 lipca rusza druga edycja
programu „Karta seniora”.

Dzięki niemu, na wzór kart stu-
denckich, osoby po 50. roku życia
otrzymają karty, na podstawie których mogą starać się o zniżki w re-
stauracjach, kawiarniach, aptekach czy nawet w klubach fitness. Po-
mysłodawcą karty jest Pomorska Szkoła Informatyki, przy której od
kilku lat działa Akademia Seniora. Dzięki tej instytucji młodzi duchem
mogą korzystać z zajęć komputerowych, uczyć się języków obcych, a
teraz także przystąpić do programu „Karta seniora”. – Dziś mamy roz-
danych około 2000 katalogów z prezentacjami firm, które przygotowały
specjalne bonusy i zniżki na towary. Staramy się cały czas dotrzeć do
jeszcze większej grupy seniorów – mówi Hanna Swatkowska z Akade-
mii Seniora. Uczestnictwo w programie i otrzymanie katalogu z ofertą
firm jest zupełnie bezpłatne. Jedynie za kartę płaci się jednorazowo 1
zł. Trwają też nadal poszukiwania nowych partnerów. – Do tej pory w
naszej akcji bierze około 30 firm. Uważam, że to ciągle za mało – mówi
Swatkowska. – Akademia szuka do programu jeszcze więcej restauracji,
klubów fitness, aptek, księgarni, kin, teatrów i wszystkich innych insty-
tucji, w których bywają seniorzy. Firma przystępująca do programu mu-
siałaby zapłacić 300 zł za promocję w katalogu i internecie. Natomiast
sama może ustalać wysokość zniżki i określić towar, który będzie objęty
rabatem. – Ludzie po pięćdziesiątce dalej żyją, robią zakupy, chodzą do
restauracji i często, wbrew powszechnej opinii, mają pieniądze. Takich
programów dla ludzi młodych jest mnóstwo, natomiast młodzi duchem
są marginalizowani. Nie zapominajmy jednak, że wszystkie głowy po-
krywa w końcu siwy włos – mówi Hanna Swatkowska. dp

 11

W Y D A R Z E N I A

Bibliotekarka 
to też kobieta

Kok, szary garnitur, mocne okulary, najlepiej w grubych oprawkach.
To najczęstszy stereotyp bibliotekarki. Książnica Pomorska posta-

nowiła go jednak zmienić. W tym celu zatrudniła swoje pracownice
w nietypowej dla nich roli – modelek i fotomodelek.

Hasłem imprezy mającej zmienić – jak się okazało niesprawiedliwy
– wizerunek bibliotekarek  było „Biblioteka to plus minus kobietaˮ.

– Chcemy pokazać, że wizerunek współczesnej bibliotekarki to nie
kok, okulary i szary sweterek – przyznaje Małgorzata Bartosik z
Książnicy Pomorskiej.

Panie bibliotekarki wystąpiły w pokazie mody, były także bohaterkami
wernisażu fotografii Jarka Romackiego z Fabryki Wizerunku. – Chętnie
podjąłem się tego zadania, bo byłem ciekawy, jak bibliotekarki sprawdzą
się w roli fotomodelek. Atmosfera podczas sesji na dachu Książnicy Po-
morskiej była świetna. Panie miały dużo
dystansu do całej akcji i potrafiły się
dobrze bawić – mówi Jarek Romacki. 

Z tej okazji został przygotowany także
film w reżyserii Rafała Bajeny poka-
zujący z przymrużeniem oka pracę bib-
liotekarzy. Może dzięki całej akcji
czytelnicy zauważą pracujące w
Książnicy Pomorskiej panie. 

Impreza odbywała się w ramach „Ty-
godnia bibliotekˮ i oprócz zmiany wi-
zerunku miała jeszcze jeden,
ważniejszy cel – promocję czytelnictwa.

Fotorelacja z imprezy w kronice to-
warzyskiej na stronie 75. dp

Małgorzata Bartosik, 
starszy kustosz

Alicja Bieńkuńska, 
starszy bibliotekarz

Anna Maria Kowalska,
Młodszy bibliotekarz
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- Jest dziesięć historii, bo w
Iraku służyło dziesięć kontyn-
gentów – wyjaśnia Adam Za-
dworny, jeden z autorów. – A
tytuł? Jedna z historii mówi o
leczącym się psychiatrycznie
Piotrze Kmicie, któremu szczeka-
nie psów przypomina to, co przy-
darzyło się w Karbali Polakom i
Bułgarom broniącym budynku
City Hall. Psy odgrywają w tej
historii ważną rolę. Nie zdradzę
jednak jaką, odsyłam do książki
– dodaje Zadworny.

Na pomysł napisania książki
wpadli w trakcie tworzenia serii
artykułów o Iraku w „Gazecie
Wyborczej”, w której są dzienni-
karzami. W jednym z tekstów
Marcin Górka opisał sprawę
dwóch żołnierzy oskarżonych o
tchórzostwo na polu walki w
Iraku. Okazało się, że to pierwsza
taka sprawa w polskiej armii od
czasów II wojny światowej. 

– Dotarliśmy do tych dwóch
żołnierzy, a także do ich kolegów.
Razem byli w zasadzce, pod ku-
lami. Ci dwaj nie chcieli wyjść z
sanitarki, strach ich spara-
liżował. Przy okazji okazało się,
że różni żołnierze w całkiem
inny sposób przedstawiają to, co
się tam wtedy wydarzyło. Zu-
pełnie jak u Kurosawy. Po prostu
byli w szoku – relacjonuje Za-
dworny.

Powstał z tego reportaż, potem
kolejne. Większość z nich można
spiąć jedną klamrą – są o lu-
dziach, których życie całkowicie
się zmieniło przez Irak. 

– W książce jest reportaż o
księdzu, kapelanie kawalerii po-
wietrznej z Tomaszowa Mazo-
wieckiego, który pierwszy
przynosi rodzinom wiadomość o
śmierci żołnierza. Do dziś boi się
dźwięku swojej komórki w
środku nocy. Albo o archeologu,

który pojechał ratować zabytki
Babilonu i zaraził się wojną –
zdradza dziennikarz.

Zaletą książki jest też mnóstwo
ekskluzywnych, niepublikowa-
nych zdjęć zrobionych przez

żołnierzy. Książka jest już do-
stępna w księgarniach, można ją
też kupić w internecie. br

Fotorelacja z promocji książki
i spotkania z jej autorami w Kro-
nice „Prestiżu” na stronie 75.
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Historie wojenne
„Psy z Karbali” to pierwsza książka dotycząca udziału polskiej armii w misji w Iraku. 

Znalazło się w niej dziesięć pikantnych wojennych historii napisanych przez 
szczecińskich dziennikarzy – Marcina Górkę i Adama Zadwornego.
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Nowa naczelna,
nowy magazyn

Czas na zmiany” – pod takim hasłem Północna Izba
Gospodarcza promuje nowe wydanie

magazynu „Zachodniopomorski
Przedsiębiorca”, którego
redaktorem naczel-
nym została Magda-
lena Tarasiuk.
Kobieca dłoń to świeże
spojrzenie na tematy
gospodarcze oraz
okołobiznesowe. – W naj-
nowszym wydaniu opisu-
jemy m.in. jak wypada
promocja Szczecina na tle
innych polskich miast – opo-
wiada nowa naczelna. – Do-
datkowo czytelnicy dowiedzą
się, jak prowadzić interesy w Abu
Dhabi i jaki powinien być praw-
dziwy menedżer - dodaje. Są też
inne tematy, np. humorystyczne
spojrzenie Sylwestra Woronieckiego
na prezydenta Szczecina. dp

Matkowski
dla samouków

Najbardziej znany szczeciński tenisista Marcin Matkowski i jego de-
blowy partner Mariusz Fyrstenberg nagrali film dla początkujących

tenisistów. Na płycie z nagraniem dzielą się swoją wiedzą. – Pierwsza
część, którą wydaliśmy, uczy gry forhendu i bekhendu. Na następnej,
którą planujemy nagrać, nauczymy serwisu i woleja – mówi Marcin Mat-
kowski. – Pierwsze komentarze, które słyszeliśmy, są bardzo przychylne.
Podobno wyszło nam to bardzo fajnie – dodaje z uśmiechem. Ponieważ
nie mają planów, by zostać w przyszłości trenerami, przy nagrywaniu
korzystali z pomocy Błażeja Okuki,
trenera tenisowego. – Powiedział
nam, jak uczyć poszczególnych
uderzeń, by były one łatwo przy-
swajalne. Oczywiście technikę i
wykonanie zostawił Mariuszowi i
mnie – opowiada Matkowski. Mar-
cin nie ma jeszcze planów przecho-
dzenia na sportową emeryturę.
Świadczyć o tym mogą jego naj-
bliższe plany. – Za kilka dni gram
w turnieju wielkoszlemowym Ro-
land Garros w Paryżu, a potem
przygotowuję się do turniejów tra-
wiastych w Anglii i na Wimbledon
– mówi Marcin. dp

W  K A Ż D Ą  S O B O T Ę  O D  G O D Z .  1 3  D O  1 6

S P O N S O R  A U D Y C J I :  P A T R O N I  A U D Y C J I :  

REKLAMA
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Domowe obiady w godz. 11.00 - 15.00
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R O Z M O W Y  W  P O C I Ą G U

Poznaniu dosiadł się mężczyzna w średnim wielu,
w bardzo dobrym humorze – to takie niepolskie. Przy-

witał się łamaną polszczyzną i teoretycznie wszystko
stało się jasne – cudzoziemiec. Okazało się, że Ben urodził

się i wychował w Izraelu. W Polsce mieszka już od 13 lat i robi
tu niezłe interesy.

Uwaga! Właśnie rozpoczynała się rewolucja umysłowa i pytania:
– Dlaczego kiedy ja chodziłam do szkoły, tego nie uczyli? 
Pomyślałam – hm, a teraz uczą? 
Jeśli nie szkoła, to powinni rodzice, ale trzeba to sobie uświadomić

i to właśnie zrobił Ben. UŚWIADOMIŁ NAM. 
Chodziło o to, aby pieniądze pracowały dla nas, a nie my dla pie-

niędzy. To podobno różni bogatych od biednych. I jeszcze sposób myś-
lenia.

– Jeśli ktoś mówi: „Nigdy nie będę bogaty” to jest jak samo-
spełniające się proroctwo. Rzeczywiście taki człowiek nie będzie bo-
gaty. Sam blokuje sobie drogę do sukcesu – mówił Ben z wielkim
przekonaniem, po czym zapytał:
– W jaki sposób w waszym domu rodzinnym rozmawiało się o pie-
niądzach? (Warto odpowiedzieć sobie na to pytanie.) Kto, jeśli nie ro-
dzice, powinien nauczyć dzieci jak być bogatym.
Jaką drogę obrać, żeby pracować na siebie, a nie na innych? Rodzice
często mówią swoim dzieciom: uczcie się, zdobądźcie dobre wykształce-
nie, wtedy znajdziecie dobrą posadę w jakiejś renomowanej firmie.
A dlaczego nie mówią: uczcie się, zdobywajcie dyplomy i wiedzę żeby
kupić dobrą firmę, być jej właścicielem i zatrudniać innych. Używaj-
cie głowy do bycia wolnym, a nie niewolnikiem.

Cały przedział PKP był pod wrażeniem słów Bena, który – jak de-
klarował – pracować już nie musi. Wystarczy dla niego i jego dwójki
dzieci. Oczywiście uczył się biznesu także na swoich błędach, bywało,
że nie miał gdzie mieszkać i co jeść, ale nie tracił głowy i pozytyw-
nego myślenia. Powtarzał sobie: Tarapaty finansowe są przejściowe,
a bieda jest wieczna. Myśl to potęga, a myśl rodzi się w głowie –
źródle naszego bogactwa.

– Benie, ale od czego zacząć naukę naszych dzieci, skoro nas nie
uczono jak postępować z pieniędzmi. Większość od małego słyszała,
że trzeba oszczędzać i ciężko pracować.

– Trzeba też umieć ryzykować, a konkretnie kalkulować ryzyko.
Inwestować – podkreślił Ben.

Tego trzeba się nauczyć. Nie mówcie, że pieniądze nie mają zna-
czenia, mówcie, że pieniądze to potęga!!! Nie mówcie nigdy swoim
pociechom w chwili życiowej słabości: „Nie jestem bogaty, bo mam
dzieci i ciągłe wydatki”. Mówcie: „Mam powód, by być bogatym – to
są moje kochane dzieci”.

Wpajajcie swoim dzieciom wiarę w sukces, umacniajcie ich samo-
ocenę, niech uwierzą w siebie, ale nie zapomnijcie, że do tego po-
trzeba konkretnych działań.

Dajcie dziecku 50 zł i powiedzcie: „Proszę, to pieniądze dla cie-
bie, wydaj je jak chcesz, możesz je także schować do skarbonki”
lub: „Proszę masz 100 zł. Jest sobota, zorganizuj nam wszystkim
dzień: kino, lody itd. Jeśli coś zostanie, reszta będzie dla ciebie.
Możesz je także zainwestować w rodzinnym banku (wytłumaczę
ci co to jest i jak działa). Bank trzyma mama i wypłaca 4,5% w
skali roku”.

Pomysłów na to, jak oswajać dziecko z pieniędzmi, jest wiele.
Szczęśliwy człowiek umie zarabiać kasę, a potem sprawić, żeby ona
na niego pracowała. Następnie musi także umieć wydawać pie-
niądze, czyli z nich korzystać.

Życie jest piękne. Jakie to cudowne spotykać mądrych ludzi i umieć
ich słuchać. To jak podszept od dobrego losu.

Zdania – drogowskazy, tytułem przypomnienia, bo to, co oczy-
wiste jest najtrudniejsze:

Zbliżają się wakacje, a to najlepsza pora na zacieśnienie więzów z
dziećmi. Dawaj im jak najwięcej swobody, ale uważnie obserwuj, a
zdziwisz się, jak wiele twoje dzieci potrafią, na jak wiele je stać.

Przysłowie tej podróży: „Czemuś biedny? Boś głupi. Czemuś głupi?
Boś biedny!!!”.

Smak bogactwa, czyli Krewetki à la mamona
0,5 kg dużych krewetek, pół kostki masła, 5 dużych ząbków

czosnku, sól, pieprz, oregano lub wasza ulubiona mieszanka ziół i
przypraw

Krewetki rozmrozić, przepłukać, osuszyć. Masło podzielić, zostawić
1/5, resztę roztopić w woku lub na głębokiej patelni. Do roztopionego
masła dodać czosnek i przyprawy, wrzucić krewetki, posypać ore-
gano. Podgrzewać na silnym ogniu, ale bardzo krótko, bo krewetki
stwardnieją. Przed samym podaniem dodać pozostałe masło. Poda-
wać z białym pszennym pieczywem i białym winem.

Do zobaczenia w następnej podróży.
JOANNA OSIŃSKA

Czemuś biedny?
Boś głupi…!

Joanna Osińska, dziennikarka TVP
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Jest poniedziałek. Dzwoni,
że spędzi w Szczecinie kilka
dni, bo ma parę spraw. Gra
we Współczesnym, kończy

razem ze Stanisławem Sojką
słuchowisko dla Radia Szczecin,
więc trzeba dograć sprawy z pro-
ducentem Tomkiem Ćwiekiem.
Aha, jeszcze spotkanie w Operze

na Zamku. Wpada jak po ogień.
Zdążamy też omówić temat ko-
lejnego felietonu Pana Czecziego
dla Polskiego Radia Szczecin.
Wyjeżdżając do Warszawy, rzuca:
„Widzimy się za tydzień na pre-
mierze w radiu” – tak najczęściej
wyglądają spotkania z Czeczo-
tem. 

Z Bytowa do Szczecina

– Po aktorze Rafale Mohrze i
niegdyś świetnym kolarzu
Czesławie Langu mam szansę być
kolejnym znanym bytowianinem –
żartuje Czeczot. Jak sam mówi, ak-
torstwo wcale nie było jego wyma-
rzonym zawodem. Tak wyszło.

– Właściwie to nie wiem, dla-
czego zdawałem do szkoły teatral-
nej, bo w liceum niespecjalnie
interesowałem się teatrem, nie
było też ku temu możliwości.
Chciałem się wyrwać z rodzin-
nego miasta, to pewne – chciałem
pracować krótko, zarobić dużo i
szybko pójść na emeryturę, żeby

Podbija Warszawę
Człowiek orkiestra – mówią o nim znajomi. Sam podejrzewa, że chyba ma gdzieś ukryty
dodatkowy napęd. To coś nie pozwala mu spokojnie usiedzieć pięciu minut i powoduje, 

że raz jest prześmiewczym Panem Czeczi, raz pisze libretto do operetki, 
realizuje słuchowisko radiowe, pisze dla Teatru Telewizji, a na co dzień znamy 

go jako Maćka z TVN-owskiej „BrzydUli”. I ciągle mu mało, a ma niespełna 30 lat. 
Specjalnie dla „Prestiżu” wschodząca gwiazda – Krzysztof Czeczot.
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móc podróżować po świecie.
Wtedy myślałem, że są dwie drogi
– zostać zawodowym żołnierzem
lub aktorem. Teraz wiem, jak na-
iwny byłem, ale bardzo tej mojej
naiwności jestem wdzięczny, bo
mam wspaniałą pracę i czasami
gdzieś uda mi się w świat pojechać
– mówi Czeczot.

Krzysio przyjechał
z jakimś siniakiem
na twarzy. To 
mnie trochę
uwiodlo, 
bo był taki biedny 

– JULIA KAMIŃSKA ("BRZYDULA")
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Po łódzkiej szkole teatralnej
trafił do Szczecina, do Teatru
Współczesnego, pod skrzydła
Anny Augustynowicz.

– Do szczecińskiego Teatru
Współczesnego trafiłem po Festi-
walu Szkół Teatralnych w Łodzi,
gdzie otrzymałem nagrodę, co
może nie jest istotne, istotne jest
natomiast to, że w jury była pani
Ania Augustynowicz. Zadzwo-
niłem kilka dni po festiwalu, zos-
tałem zaproszony na rozmowę i...
zostałem – wspomina.

Ostatnia jego duża rola to Pan
Młody w Weselu. Drzwi do ka-
riery otworzyły się przed nim
na dobre rok temu. Właśnie
wtedy zdecydował, że po sześciu
latach zamieni Szczecin na War-
szawę.

– Chcąc grać nie tylko w teat-
rze, musiałem się ruszyć. Był
okres, że miałem prawie podpi-
sane miejsce w pociągu Szcze-
cin – Warszawa. Jechałem o 5
rano a wracałem o 16. I tak w
kółko – opowiada Czeczot. W
2008 roku zagrał m.in. jedną z

głównych ról w kręconej na
Śląsku komedii romantycznej
„Zgorszenie publiczne”. Aktorzy
posługują się w nim śląską
gwarą a scenerią są bytomskie
familoki. Czeczot wystąpił też w
nowym filmie Wojciecha Sma-
rzowskiego „Dom zły” oraz w
debiucie Pawła Borowskiego
„Zero”. Niebawem filmy
wchodzą do kin.  Dużego kopa
do przodu dał jednak jego ka-
rierze przede wszystkim angaż
w produkcji TVN – „BrzydUli”.
Gra tam Maćka, przyjaciela ty-
tułowej bohaterki.

– Po pierwsze pracuję ze
świetnymi ludźmi, po drugie ta
praca pomaga mi się rozglądać
za innymi propozycjami – mówi
Czeczot.

Rola nie jest pierwszopla-
nowa, ale jego energię za-
uważają koledzy z planu.

– Podziwiam Krzyśka za jego
energię. Słyszałem, że robi wiele
rzeczy poza aktorstwem. To go
odróżnia od wielu aktorów.
Myślę, że kiedyś na stałe zajmie

miejsce po drugiej stronie ka-
mery – prorokuje Marek
Włodarczyk, filmowy ojciec
BrzydUli, znany też jako komi-
sarz Zawada z serialu „Gliny”.

Równie ciepło wypowiada się
o nim Julia Kamińska, tytułowa
BrzydUla.

– Poznaliśmy się mniej więcej
rok temu na castingu i Krzysio
przyjechał z jakimś siniakiem
na twarzy. To mnie trochę
uwiodło, bo był taki biedny –
śmieje się Julia Kamińska. –
Bardzo się cieszę, że to on gra
mojego przyjaciela, bardzo go
lubię. Najważniejsze jest jednak
to, że Krzysiek to świetny aktor
i mam nadzieję, że jeszcze kie-
dyś spotkamy się na innym pla-
nie. Wiem też, że jest
dramaturgiem, jeszcze nie czy-
tałam nic jego autorstwa, ale za-
mierzam to nadrobić –
zapewnia Julia.

Dzięki pracy w BrzydUli po-
woli poznaje też smak sławy. Se-
rial codziennie oglądają średnio
cztery miliony Polaków. 

Krzysztof Czeczot
– aktor, dramaturg, felietonista.

Urodził się 25 lipca 
1979 roku w Bytowie. 

W 2002 roku ukończył wydział
aktorski PWSFTViT w Łodzi. W

tym samym roku rozpoczął
pracę w Teatrze Współczesnym

w Szczecinie. Wystąpił m.in. w
„Karierze Nikosia Dyzmy”,

serialach „Ekipa” i „Odwróceni”,
aktualnie gra w „BrzydUli”. Jest
autorem m.in. dramatu „Bajzel”

zrealizowanego przez 
Teatr Telewizji. W 2008 roku

otrzymał nagrodę 
za reżyserię słuchowiska

„Dublin.One way” podczas
Festiwalu Teatru Radia 
i Telewizji „Dwa teatry” 

w Sopocie.

Kiedyś na stałe 
zajmie miejsce 
po drugiej
stronie kamery 

MAREK WŁODARCZYK
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– Rzeczywiście, zdarza się
coraz częściej, że ktoś prosi o
autograf albo o wspólne zdjęcie.
Nie będę ściemniał – to bardzo
miłe – przyznaje Czeczot.

Jak potoczą się jego filmowe
losy, nie wiadomo. Produkcja
serialu ma się zakończyć jesie-
nią.

Na nudę na pewno jednak nie
będzie narzekał. 

– Jak praca nie przyjdzie do
mnie, to ja pójdę do niej. Jestem
bardzo spokojny o przyszłość.
Bozia mi tak dała, że jak mi grać
nie pozwalają, to piszę teksty.
Spełniam się artystycznie i na
chleb też jest. 

Nie tylko aktorstwo

Czeczot wciąż szuka nowych
form. W zeszłym roku napisał
przejmujące słuchowisko „Dub-
lin. One Way” poświęcone życiu
polskich imigrantów w Irlandii.
Dostał za nie nagrodę za reżyse-
rię na sopockim festiwalu Dwa
Teatry. W maju w Radiu Szcze-
cin odbyła się kolejna premiera.
Tym razem w słuchowisku
„Jeszcze się spotkamy młodsi”.
Tu poruszył temat trudnych re-
lacji między ojcem i synem.

Czeczotowi udało się namó-
wić do współpracy Stanisława
Sojkę, który skomponował mu-
zykę.

– Praca nad muzyką, która
miała opisywać m.in. niebo, nie
była prosta, ale Krzysiek
dokładnie wiedział, co chce
usłyszeć i czasem wręcz nam
podpowiadał – mówił po pre-
mierze w Szczecinie Stanisław
Sojka.  

– Ten człowiek otwiera radio
i słuchowisko radiowe na nowe
formy, ma czasem zwariowane
pomysły, ale ja to kupuję –
mówi Krzysztof Soska, prezes
Radia Szczecin.

Jednocześnie Czeczot zakoń-
czył pracę nad librettem do
„Pięknej Heleny” Jacques’a
Offenbacha. Premierę w szcze-
cińskiej operetce zaplanowano
na początek czerwca. 

– To będzie duża rzecz – opo-
wiada Czeczot. – Operetka jest
absolutnie wyjątkową dziedziną
sztuki. Soliści, chór, orkiestra.
Myślałem, jak w to wszystko

wkomponować tekst. W efekcie
napisałem go trzynastozgłoskow-
cem. Historia dzieje się
współcześnie, gdzieś na wcza-
sach. Generalnie wszystko jest
nowe, ale w zgodzie z oryginalną
historią – dodaje.

Ostatnia z twarzy Czeczota to
Pan Czeczi – prześmiewczy ra-
diowy felietonista. Przez ponad
rok regularnie raz w tygodniu w
hiphopowej stylistyce komento-
wał bieżące wydarzenia z życia
politycznych elit Szczecina i
Polski. 

– W tym wszystkim jest dużo
zabawy i dużo dystansu, a hasło
wiodące to „nie dajmy się zwa-
riować”. Bohaterowie moich fe-
lietonów, kiedy ich spotykam, w
większości przypadków reagują
życzliwie, bo za co się tu ob-
rażać – śmieje się Czeczot.

Projektem pod nazwą Pan
Czeczi zaczął zajmować się
jego menedżer Tomasz Ćwiek.
On zaproponował, by Czeczi,
jako „pierwszy lambadziarz IV
RP” poprowadził koncerty na
dużej scenie podczas szczeciń-
skiego finału The Tall Ships’
Races. 

– To był początek Krzyśka w
roli prowadzącego. W Polsce
brakuje „świeżych konferansje-
rów”, dlatego na scenach poja-
wiają się „znani z ekranu”. Ale
to nie wystarczy, do tego trzeba
mieć jeszcze warsztat, pomysł
na każdy występ i samego sie-
bie. Czasem zdarza się też, że
trzeba szyć na gorąco i tu wielu
ma problemy. Krzysztof to po-
trafi, a w dodatku jest pełen
energii: jak Sneakers.  Uwalnia
ją, a publiczność to czuje – tak
samo zresztą jak on czuje pub-
liczność – opowiada Tomasz
Ćwiek.

Czeczot ma niespożyte siły. O
konkretnych planach nie chce
mówić. Po prostu jakaś siła pcha
go cały czas do przodu. 

– To co dla mnie najważnie-
jsze, to wymyślać i realizować
pomysły z kręgu „tego jeszcze
nie było” czy też „to się nie uda”.
Ale żeby móc to robić, trzeba
mieć ludzi, którym się ufa i któ-
rzy ufają tobie. Wtedy nie ma
rzeczy niemożliwych – kończy
Czeczot. tch
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To tylko niektóre z cytatów,
jakie można znaleźć na
temat Alicji Mireckiej.
Dla bardziej wtajemni-

czonych – jednej ze zdolniejszych
szczecińskich wokalistek i równie
zdolnej saksofonistce. To m.in.
dzięki niej jeden z najciekaw-
szych szczecińskich zespołów –
Vespa robi ogólnopolską karierę.

Ska? A co to takiego?

Alicja z muzyką była związana
od zawsze. No prawie od zawsze.
Miała 15 lat, gdy po raz pierwszy
przyszła na próbę do szczeciń-
skiego zespołu Vespa, który
wkrótce stanie jednym z naj-
ważniejszych bandów w Polsce
grających unikalną mieszankę
ska, rocka steady i swingu. Przy-
szła, bo panowie potrzebowali
muzyków do…. sekcji dętej. –
Od koleżanki Ani Piekarz
usłyszałam, że jest taki jeden ze-
spół grający w VIII LO i poszu-
kuje do składu „dęciaków” –
opowiada Alicja. – Grałam wtedy
miesiąc, może dwa na saksofonie.
No i poszłyśmy. Ska narodziło się
na przełomie XIX i XX wieku w
Kingston na Jamajce i powstało w
wyniku połączenia rhythm’n’blu-
esa, jazzu nowoorleańskiego,
swingu i calypso. Dzięki jamaj-
skim emigrantom styl ten w krót-
kim czasie dotarł na Wyspy
Brytyjskie, gdzie został zaadapto-
wany przez białą młodzież. Ska
ewoluowało i stało się po prostu
modne. Amerykański zespół No
Doubt ze swoją gwiazdą Gwen
Stefani wprowadził ska na salony
muzyki pop. – Ale ja wtedy nie
miałam pojęcia co to za muzyka.
Dopiero co przyszłam do szkoły
średniej. Myślę, że panowie też
nie wiedzieli co grają, przynaj-
mniej na początku. Nie wiedzieli
do tego stopnia, że wokalista
mówi do nas: „dziewczyny test
wizualny przeszłyście, teraz wy-

Alicja w krainie ska
„Z wykształcenia i zamiłowania czarownica, członkini Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego,
absolwentka Akademii Magii i Okultyzmu”. „Nieoceniony talent w dziedzinie żartów i docinków”.

„Niesamowita głębia głosu, tajemniczy seksapil i wrodzony talent sceniczny”. 
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ciągnijcie instrumenty” – śmieje
się. – Mówiąc serio, trochę jed-
nak wiedziałam. Zaczęłam się in-
teresować tą subkulturą. Przez
siostrę, która wtedy mieszkała w
Hiszpanii, poznałam rockabilly i
psychobilly. Od zawsze jest też
Elvis. 

Dmuchanie w konewkę

Wkrótce Alicja została jedyną
kobietą w grupie. co jednocześ-
nie uczyniło ją „jedną z bardziej
zauważalnych postaci w zespole”.
– Bycie jedyną kobietą w zespole
ma swoje plusy. Nie noszę
sprzętu, nie zdzieram naskórka
ze swoich pięknych długich pal-
ców, tylko liczę pieniądze. Oni
zarabiają, a ja liczę – mówi żar-
tobliwie. Koledzy z zespołu
chwalą Alicję. Na stronie inter-
netowej Vespy poświęcają jej
dużo miejsca. Można tam prze-
czytać m.in.: „Doskonale spraw-
dza się jako saksofonistka – nie
bez znaczenia pozostaje bogate
doświadczenie zdobywane w Or-
kiestrze Dętej Technikum Eko-
nomicznego w Szczecinie oraz
różnego rodzaju składach big-
bandowych o charakterze zarob-
kowym, spośród których
najsłynniejszym pozostaje pro-
jekt Śnieżynki”.  – Gdy wybie-
rałam szkołę średnią,
wiedziałam, że jest tam orkiestra
– dodaje już sama Alicja. – Wie-
działam od razu, że chcę grać na
saksofonie. Wizualna zajawka –
tak to nazwę. Nie słuchałam ni-
kogo, kto gra na tym instrumen-
cie. Po prostu patrzysz i wiesz, że

chcesz na nim grać. Ach... mam
za sobą epizod grania na tubie.
W Bawarii. Wygrałam wtedy
walkmana, miałam chyba z 16
lat.

Kolejny wpis na stronie: „Poza
wokalizami i dmuchaniem w ko-
newkę spełnia w Vespie istotną
rolę bezpośredniego nadzorcy
Sekcji Dętej Blaszanej”. – Bez
chłopaków nic bym nie znaczyła,
choć wypychają mnie ciągle na-
przód. Nie lubię udzielać wywia-
dów. Nie jest mi to potrzebne do
szczęścia. Nie potrafię chyba roz-
mawiać o swoim życiu, o swoich
sukcesach zawodowych. Jakby tu
teraz przyszła jakaś starsza pani z
bardzo „poważnejˮ gazety, to
pewnie nie odezwałabym się ani
jednym słowem – stwierdza. –
Vespa zajmuje w moim życiu ja-
kieś 25 procent. To nie praca,
tylko pasja. Studiuje psychologię
w Poznaniu i pewnie po skończe-
niu studiów będę pomagać
innym kapelom w rozwiązywa-

niu wewnętrznych konfliktów,
tak jak człowiek, który pomagał
członkom Metalliki – dodaje ze
śmiechem. „Zdecydowanie
najładniejszy członek zespołuˮ –
to też informacja z internetu.

– Na co dzień noszę dżinsy i
bluzę z kapturem. Z braku czasu.
Nie mam go na siedzenie całymi
dniami przed lustrem i robieniu
idealnych kresek oraz podcinaniu
grzywki – mówi Alicja. – Ale mam
słabość do kropek. Duża część
mojej garderoby to kropki.
Mężczyzna, który ma na sobie
kropki, jest dla mnie atrakcyjny.
Pytana, kim chciała być gdy doroś-
nie, odpowiada: – Miałam chyba
wtedy z pięć lat. Był taki sklep bie-
liźniarski. Bardzo podobało mi się,
jak ta pani składa majtki w arty-
styczne kwadraty – żartuje. – Pó-
źniej chciałam pracować na
uczelni.... A teraz? Można grać i
grać. Jestem dopiero na początku
drogi. Zamierzam dożyć setki. 

ANETA DOLEGA

„VESPA to dancingowy blichtr
tanich garniturów, spod których
w najgorszym stylu wyzierają
(niegdyś) białe koszule; to
wąskie czarne krawaty, pamię-
tające studniówki naszych rodzi-
ców, lśniąca sekcja dęta i
muzyka, która nijak nie pasuje
do obowiązujących trendów.
Szczycąca się mianem »najgor-
szego zespołu w Polsce« Vespa
to jedna z niewielu w kraju grup,
która uprawia ska, swobodnie
wplatając w nie elementy pija-
nego swingu i leniwego roc-
ksteadyˮ. To fragment recenzji,
jaką grupa wystawiła samej
sobie. Vespa to jeden z najlep-
szych zespołów nurtu ska w Pol-
sce. Powstała w połowie lat 90.
na gruzach legendarnych już
szczecińskich zespołów Żaró-
weczki i Green Indian Tears. W
1997 nakładem niezależnej wy-
twórni QQRYQ ukazał się debiu-
tancki materiał zatytułowany
„Vespaˮ. Płyta okazała się hitem
„podziemnej sprzedażyˮ, nabyło
ją 19 tysięcy osób! Wtedy też
utwór „Skuterowy gangˮ trafił na
listy przebojów, a Vespa zagrała
dużą trasę u boku Turbo. W 2004
roku zespół wydał drugą płytę
„Bujaj sięˮ okrzykniętą wtedy
najlepszym polskim albumem
ska. W 2007 ukazała się trzecia,
najnowsza płyta „Potwór“, po-
twierdzająca klasę zespołu jako
czołowej swingującej kapeli w
Polsce. Rok później zespół poje-
chał w trasę po 30 miastach Pol-
ski i Niemiec. W tym roku
planowany jest czwarty album
„Starsi, grubsi, bogatsiˮ.
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Nie jestem 
awanturnicą

S P E C J A L N I E  D L A  P R E S T I Ż U
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– Krystyna Janda to dziś
instytucja; założycielka i dyrektor
artystyczny Teatru Polonia,
pisarka, felietonistka, aktorka,
reżyser, producentka,
piosenkarka, do tego matka i
babcia... Czy nie czuje się Pani
tym wszystkim momentami
zmęczona? 
– Oj, jestem bardzo zmęczona.

I nie tylko momentami, ale w
ogóle. Powoli ograniczam więc
swoją działalność. Staram się
mniej grać, wybierać i elimino-
wać propozycje zawodowe. Teatr
w tej chwili nie wymaga już ode
mnie aż takiego wysiłku i stałej
obecności, skupiam się więc na
moich obowiązkach rodzinnych.
A poza tym nie mam już ani ta-
kiej siły, ani nawet takiej determi-
nacji jak dawniej. 

– Zawsze wybiegała Pani przed
szereg. W wielu działaniach
wyprzedzała epokę: nowatorski
sposób gry, pamiętnik w
internecie, własny teatr, spektakl
grany w Warszawie, na placu
Konstytucji w godzinach
szczytu... Lubi Pani wyzwania?
– Przy każdej z tych aktyw-

ności, kiedy ją podejmowałam,
nie zdawałam sobie sprawy, że
jest nowatorska czy niezwykła.
Zawsze robię to, co wydaje mi
się aktualne, na co jest czas, a
jednocześnie mnie interesuje.
Wydaje mi się, że generalnie
robię wszystko bez specjalnego
wysiłku i napięcia, mimo że z
zewnątrz moje wybory,
działania wyglądają na wielkie
wyzwania. Ja tego tak nie od-
bieram. 

– Agnieszka Osiecka powiedziała
mi przed laty: „Janda jest perełką,
której w tym kraju się nie
docenia, której nie pozwala się,
przez różnego rodzaju układy,
zawiść – rozwinąć”. Zgadza się
Pani z tym stwierdzeniem?
– Chyba nie... Czuję się doce-

niona. Wszelkie ograniczenia
pokonałam w momencie, kiedy
stworzyłam własną scenę i to ja
dokonuję suwerennie wyborów.
Oczywiście wcześniej zdarzały
się nieprzyjemności, szczególnie
od kiedy zaczęłam reżyserować,
ale przeżywa je chyba każdy
twórca, składający propozycje
produkcyjne, czy to w teatrze, czy

w telewizji. Odmowy są wliczone
w zawód reżysera.  

– Mimo przeciwności losu w
„środowisku” mówi się, że jest
Pani osobą pogodną. Pani
Krystyno, to prawda czy tylko
maska; twarz na pokaz?
– Maska na pewno nie. Chyba

nie udałoby mi się tak długo uda-
wać. Pracuję intensywnie już
ponad 30 lat. To naprawdę za
długo na maskę i grę w życiu pry-
watnym.   

– Kilkakrotnie „sprzedała” Pani
swój wizerunek reklamie. Czy dziś
dla polskiego aktora reklama to
szybkie pieniądze czy środki na
przetrwanie?
– Ja pieniądze, jak to pan

określił – na przetrwanie – mam.
Honorarium za udział w rekla-
mie to – w moim przypadku –
szybkie i spore pieniądze na in-
westycje. Choćby na nowe przed-
sięwzięcia teatralne. 

– Suknia balowa godna Marii
Antoniny, na głowie peruka o
nieokreślonej wysokości... Oto
Pani strój na porodówce, do
dzisiaj ochoczo omawiany przez
pielęgniarki jednego z
warszawskich szpitali...
– No tak... Telefon z infor-

macją, że moja córka rodzi,
złapał mnie na planie Teatru Te-
lewizji. Natychmiast, tak jak
stałam, udałam się do szpitala.
Nikt się nie dziwił nawet moim
wyglądem, wszyscy uznali to za...
naturalne. To było miłe. To była
szczęśliwa noc. 

– Często podejmuje Pani decyzje
pod wpływem impulsu?
– Bardzo często! Jestem ko-

bietą, a do tego bardzo emocjo-
nalną, i nigdy tego nie
żałowałam. Nie jestem za to ani
narwana, ani nierozsądna. Nie
jestem też awanturnicą. Wydaje
mi się poza tym, że szybko myślę
i umiem przepraszać kiedy na-
broję. W każdym razie NIGDY
nie mam złych intencji. 

– Jest Pani jedyną aktorką na
świecie, która uzyskała przed laty
zgodę Marleny Dietrich na
śpiewanie jej piosenek. Pani
Krystyno, kiedy doczekamy się
całej płyty z piosenkami
„Błękitnego Anioła”?
– Nigdy. To temat, który już

minął... Marlena śpiewała prawie
zawsze o miłości. Do 70. roku
życia udawała atrakcyjną kobietę
do wzięcia – wampa. Dziś nie
bardzo mi to już pasuje. 

– Czy ten ocean nagród, jakie ma
Pani w dorobku, nie wywołuje u
Pani skurczu serca, świadomości,
że do przysłowiowej kropki nad „i”
brakuje tylko Oscara?
– Nie. Regulamin Amerykań-

skiej Akademii Filmowej przy-
znającej Oscary mówi, że
statuetkę można dostać tylko za
rolę wykonaną w języku angiel-
skim. Ja nie mówię po angielsku
– nie mam więc żadnych szans.
Ale życzę, żeby komuś z Polski to
się wreszcie udało. Najbliższa
Oscara była przed laty Ida Ka-
mińska. 
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Krystyna Janda w przedstawieniu 
„Ucho, gardło, nos”
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– Od początku kreowała Pani role
kobiet niezależnych; Agnieszka w
„Człowieku z marmuru”, Krystyna
Traczyk w „Kochankowie mojej
mamy”, Antonina Dziwisz w
„Przesłuchaniu”, Marlena Dietrich
w monodramie „Marlena”, Maria
Callas w „Lekcji śpiewu”. Nie
miałaby Pani ochoty, tak dla
kontrastu, zagrać roli słodkiej
blondynki?
– Gram, jak muszę. Ale to nie

moje emploi i zawsze bardzo się
w takich rolach męczę. W teatrze
zagrałam dużo takich ról.
Przykładowo mój debiut teat-
ralny to Aniela w „Ślubach pa-
nieńskich”, będąca wręcz
symbolem tego rodzaju postaci.
W pewnym sensie moja przed-
ostatnia rola filmowa – pani Jad-
wiga Stańczakowa – naiwnością i
słodyczą przewyższała to emploi. 

– Pani epizody w „Niani” czy w
„Superprodukcji” udowadniają,
że ma Pani do siebie dystans. Czy
to role godne aktorki, która już za
życia jest legendą?
– Dziwne pytanie... Ja nadal

żyję, nadal pracuję, nadal gram –

ryzykuję... Mam do siebie spory
dystans i spore – tak mi się przy-
najmniej wydaje – poczucie hu-
moru. Niegodne byłoby, gdybym
się wygłupiała i nie dorastała do
swego wizerunku w życiu pry-
watnym. Aktorstwo to zawód.
Umiem więc zagrać wszystko, no,
prawie wszystko. Traktuję go po-
ważnie wtedy, kiedy propozycja
na to zasługuje, ale jak wspom-

niałam, umiem się też bawić i
śmiać, najczęściej sama z siebie. 

– Marzenie Krystyny Jandy –
dzisiaj już nie do spełnienia?  
– Hmm... Chciałabym zbudo-

wać magazyny na dekoracje dla
Teatru Polonia, ale to marzenie jest
jak najbardziej do spełnienia... Ma-
rzeń nie do spełnienia nie miewam,
chyba jestem na to za dorosła.

– Dziękuję za rozmowę.  
RAFAŁ PODRAZA

KRYSTYNA JANDA (ur. 1952r.)
Aktorka filmowa i teatralna. Jej
debiutem filmowym była rola

Agnieszki w filmie Andrzeja
Wajdy „Człowiek z marmuru”.  Od

lat 80. gra nieprzerwanie w fil-
mach oraz w sztukach teatral-

nych. Od 10 lat także reżyseruje
w teatrze i telewizji.  Jest lau-

reatką wielu nagród (za rolę w
„Przesłuchaniu” otrzymała Złotą

Palmę na festiwalu w Cannes).
Pisze felietony, wydała sześć płyt
i pięć książek. Wielokrotnie była

nagradzana jako najpopularniej-
sza i najbardziej ceniona aktorka

w kraju. Została wybrana naj-
większą polską aktorką stulecia.

W 2005 roku – jako jedna z
pierwszych –  stworzyła własny

prywatny teatr Polonia w War-
szawie. Jest również fundatorką i
prezesem zarządu Fundacji Kry-

styny Jandy na rzecz Kultury.
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Z Maciejem Stuhrem 
na jednej scenie podczas „Boskiej”
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Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że coraz więcej osób kupuje
mieszkania pod wynajem jako formie inwestycyjnej, zabezpieczającej
ich przyszłą emeryturę. Najlepiej jeśli jest niewielkie, dwu- lub trzypoko-
jowe. Lokalizacja jest mniej istotna, ważne, że takie mieszkanie można
kupić naprawdę tanio i w krótkim okresie znajdzie się najemcę, który
„spłaci” nasz kredyt.

Jeśli myślisz o zakupie mieszkania, to może być to ostatni dzwo-
nek by kupić je niedrogo. Z obserwacji firmy PIONIER NIERUCHO-
MOŚCI wynika, iż drugi kwartał tego roku przyniósł ożywienie na lokalnym
rynku nieruchomości. Mimo, iż podaż mieszkań jest wciąż wysoka, to ceny
przestały spadać, a wręcz lekko wzrosły. Sprzedający mniej chętnie pod-
chodzą do negocjacji, a ceny transakcyjne niewiele różnią się od ofertowych. 

Ostatnie chwile 
„kryzysowych cen”

T E L E F O N :  ( 9 1 )  4 8 8 - 4 0 - 4 0 ,  ( 9 1 )  4 8 8 - 4 0 - 4 5 ,  W W W . P I O N I E R . N I E R U C H O M O S C I . P L
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OFERTA NR SMI65017/08/200 APARTAMENT MIĘDZYZDROJE OFERTA NR 00101688

Poniżej prezentujemy wybrane oferty BARDZO NISKICH CEN:



 28

R E K L A M A



 29

R E K L A M A



Michał jest typowym
sportowym fanaty-
kiem. Z wykształce-
nia socjolog i

politolog, z zawodu dziennikarz
sportowy i menedżer futsalu Po-
goni 04, a z zamiłowania wielbi-
ciel piłki nożnej, hokeja,
siatkówki, skoków narciarskich.

– Zwiedziłem też kilkadziesiąt
hokejowych lodowisk, stadionów
żużlowych i lekkoatletycznych.
Jeżdżę regularnie na mecze na-
szej reprezentacji – opowiada
Michał. 

Największym sentymentem
darzy jednak stadiony piłkarskie.
Amsterdam, Manchester, Wie-
deń, Bruksela, Belgrad, Helsinki,
Lizbona – to miejsca, o

k t ó r y c h

mógłby opowiadać godzinami.
Ogromne wrażenie zrobiła na
nim Amsterdam Arena, jeden z
najnowocześniejszych stadionów
sportowych świata.

– Wysuwające się trybuny i
murawa boiska, rozsuwany dach,
parkingi piętrowe czy też tunel
powietrzny prowadzący z dworca
kolejowego wprost na stadion –
to tylko niektóre drobiazgi, ja-
kich długo pewnie jeszcze u nas
nie zobaczymy – dodaje Kugler.

Miał okazję zwiedzić też stary
stadion Wembley, na którym w
1999 roku oglądał mecz Anglia –
Polska. Był to jak na tamte czasy
istny pałac, w środku którego po-
sadowiono boisko piłkarskie.
Charakteryzowały go głównie
dwie bliźniacze wieże pałacowe,

a dach stadionu był tak zro-

biony, że wszystkie okrzyki kibi-
ców Anglii zostawały w środku. 

Ulubionym stadionem Michała
jest Old Trafford w Manchesterze
o pojemności prawie 80 tysięcy,
nazywany także Dream Theater.
To wspaniały obiekt, dopraco-
wany w najdrobniejszych szcze-
gółach, który dzięki doskonałej
logistyce błyskawicznie się za-
pełnia i wyludnia. 

– Żadnych płotów, pełny mo-
nitoring i ogromne kary za prze-
kroczenie linii wyznaczonej przez
organizatorów, za próbę wniesie-
nia racy i za rzucenie serpentyny
na boisko – opowiada. – Panuje
tam niesamowita atmosfera. 

Z sentymentem wspomina też
stadion Zimbru Kiszyniów w
Mołdawii, gdzie pojechał, kibi-
cując Pogoni Szczecin. Tam też
przekonał się, że na naszych pol-
skich stadionach nie jest wcale
tak źle. W Kiszyniowie nie było
problemu z wejściem na stadion
z alkoholem, nie wspominając
już o braku sanitariatów czy też
drewnianej tablicy z wynikami. 

Adam Małysz, Martin
Schmidt, Dariusz Michalczewski,
Rusłan Szagajew czy Leo Been-
hakker to tylko kilka ze sław,
które miał okazję spotkać w cza-
sie swoich sportowych podróży.

– Poznałem Leo Beenhakkera
– to bardzo sympatyczny otwarty
człowiek, natomiast Adam
Małysz jest dokładnie taki jak w
telewizji: skromny i trochę nie-
śmiały – wspomina.
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o Ponad 50 stadionów
piłkarskich, prawie
20 hal widowiskowo-
sportowych i tyle
samo skoczni
narciarskich – takim
turystycznym
dorobkiem pochwalić
się może
szczecinianin Michał
Kugler. W czasie
swoich licznych
podróży zwiedził
niemal całą Europę.
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Michał Kugler ze swoją 
imponującą kolekcją piłkarkskich szalików Z Martinem Schmidtem podczas zawodów Pucharu Świata

Z Adamem Małyszem podczas zgru
w CoS OPO Zakopane w 2007 
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Michał jest także kolekcjone-
rem sportowych pamiątek. W
swoim domu nagromadził już
ich tyle, że można by nimi ob-
dzielić niejedno muzeum. W ko-
lekcji ma proporczyki, szaliki,
koszulki, zdjęcia z autografami i
wiele innych trofeów. 

– Kiedyś pomyślę o zorganizo-
waniu wystawy moich wszyst-
kich pamiątek – mówi.

Na wyprawy jeździ zazwyczaj
z przyjaciółmi, sam finansuje
swoje podróże. Teraz zbiera fun-
dusze na przyszły rok, a plany ma
ambitne. Postanowił wyruszyć
poza Europę, chce zobaczyć
Mistrzostwa Świata w RPA w
piłce nożnej oraz zimowe Ig-
rzyska Olimpijskie w Vancouver. 

IZA MAGIERA-JARZEMBEK
PODZIĘKOWANIA DLA ADAMA WOSIKA ZA POMOC

W REALIZACJI MATERIAŁU

Old Trafford – stadion Manchesteru United, zwany
często Teatrem Marzeń. Stadion powstał w 1911
roku za gigantyczną wówczas sumę 120 tysięcy
funtów. Ze względu na bliskie sąsiedztwo Kanału
Manchesterskiego stadion został zbombardowany
podczas II wojny światowej. Jedyną zachowaną
oryginalną częścią przedwojennego Old Trafford są
mury tunelu między ławkami rezerwowych,
którym niegdyś piłkarze wychodzili na mecz.
Boisko ma 106 metrów długości i 65 metrów
szerokości, zaś trawa (o nazwie Kentucky Blue)
została sprowadzona ze Stanów Zjednoczonych.
Ostatni remont został ukończony latem 2006 roku.
Rozbudowano trybuny znajdujące się w
narożnikach boiska, tak by sięgały one na
wysokość trzeciego piętra miejsc przeznaczonych
dla widowni. Po przebudowie limit 68 000 miejsc
został zwiększony do 76 300 widzów.

Amsterdam Arena - jego budowa rozpoczęła się
w 1993 roku, a została ukończona w 1996. Stadion
kosztował 250 milionów guldenów. Materiały
zużyte na budowę to: 4000 ton stali i 70 000 m³
betonu. Stadion zajmuje powierzchnię 35 000 m².
Jego wysokość wynosi 75 m, długość 235 m, a
szerokość 180 m. To pierwszy stadion w Holandii z
rozsuwanym dachem. Pojemność stadionu wynosi
51 133 miejsca, widoczność z każdego miejsca jest
bardzo dobra. Nad trybunami wiszą dwa telebimy,
pokazujące powtórki z akcji podczas meczów. Pod
murawą znajduje się dwupoziomowy parking,
który pomieści 2600 samochodów, obok stadionu
mieści się drugi parking na 8500 aut. Na stadion
można się dostać przez 65 wejść. ŹRÓDŁO : WIKIPEDIA
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odczas zgrupowania 
ne w 2007 roku

Zakopane 2007 

z Dariuszem Michalczewskim

Michał (w środku) z piłkarzami Pogoni Krzysztofem

Michalskim i Michałem Łabedzkim w Kiszyniowie,

czerwiec 2005
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Co 
z e-głosowaniem? 

Niektórzy twierdzą, że wybie-
ramy całe życie, co jakiś czas
tych, którzy o nim decydują. 

Nie brakuje głosów, że głoso-
wanie internetowe znacznie
zwiększy frekwencję wyborczą.
Właśnie zakończyły się prace nad
serwisem E-glosowanie.org,
który ma w przyszłości doprowa-
dzić do tego, że możliwe będzie
głosowanie za pomocą kliknię-
cia. Ostateczną decyzję dotyczącą
wyborów w internecie podejmie
Sejm, a ich  testowa wersja zapla-
nowana została na 4 czerwca.

Google przegra 
z Wolfram Alpha?

Trwają prace nad nową wyszu-
kiwarką, która ma szansę zagro-
zić dominacji firmy Google. W
odróżnieniu od innych, ta nie bę-
dzie wcale wyświetlać list wyni-
ków. Będzie ona po prostu
odpowiadać na konkretne pyta-
nia. Jeśli więc zapytamy o wynik
matematycznego działania bądź
co znajduje się na setnym miej-
scu po przecinku w liczbie π,
uzyskamy konkretną odpowiedź. 

Ponoć na
zamkniętych
testach dla jed-
nego z portali tech-
n o l o g i c z n y c h
wyszukiwarka wypadła świetnie.
Czy przypadnie nam do gustu,
okaże się wkrótce, gdyż w naj-
bliższym czasie zostanie udostęp-
niona szerszej publiczności. 

Komputer czyta 
z warg i rozpoznaje 

języki

Naukowcy z University of East
Anglia’s School of Computing
Sciences stworzyli komputer,
który automatycznie czyta z
ruchu warg i na dodatek rozpoz-
naje język, w którym dana osoba
mówi. Co ciekawe komputer na
razie rozpoznaje dziewięć języ-
ków, w tym polski. Powstanie ta-
kiej technologii możliwe było
dzięki opracowaniu statystycz-
nego modelu, który powstał
dzięki pomocy 23 lingwistów
posługujących się biegle dwoma
lub trzema językami. Ich ruchy
warg pomogły opracować
wspomniany model, który
według naukowców sprawdza się
bardzo dobrze. Komputer roz-
poznaje język i mowę dzięki ana-
lizie specyficznych kształtów,
ruchów i sekwencji, jakie tworzą

nasze usta i język podczas mó-
wienia w danym języku.

Opłaty 
za ściąganie danych 

z sieci?

Przedstawiciele American
Cable Association twierdzą, że
internauci nie unikną powrotu
do opłat, których wysokość była
odliczana na podstawie ilości
danych, jakie pobraliśmy z
sieci. Przyczyną takiej zmiany
jest bardzo szybki rozwój tech-
nik telekomunikacyjnych.
Osoby które chciałyby wyko-
rzystywać nowe usługi (np.
VoD – Video on Demand), mu-
siałyby więc płacić za dodat-
kowe pasmo. Bardzo możliwe
wydaje się więc, że niedługo
pojawiać się będzie coraz więcej
ofert, w których klient będzie
miał ograniczoną ilość danych
do pobrania, a za przekroczenie
tego limitu będzie musiał do-
datkowo zapłacić. Większym
problemem będzie jednak sy-
tuacja, kiedy takie właśnie pa-
kiety zaczną wypierać z rynku
popularne aktualnie oferty,
które oferują nieograniczoną
ilość danych.

Co robić 
ze zmoczoną 

komórką?

Nasze komórki latem wpadają
do jeziora a zimą są zalewane
kawą. Spróbujmy zminimalizo-
wać straty. Na pewno bezwzględ-
nie nie próbować włączać
telefonu. Wyjąć natychmiast bate-
rię. Wyciągnąć również kartę SIM.

Jeśli telefon miał krótki kon-
takt z w miarę czystą wodą, po-
winno wystarczyć rozłożenie go
na tyle, na ile to możliwe, i
odłożenie na około jeden dzień
do wyschnięcia. Dobrze jest
wziąć czystą podkładkę i położyć
w suchym, ciepłym (ale nie
gorącym) miejscu. Kartę SIM i
styki w telefonie wystarczy prze-
trzeć czystą bawełnianą szmatką.

Jeżeli telefon „wykąpał się” w
kawie, coli czy innym niebędącym
czystą wodą płynie, trzeba się na-
pracować nieco więcej.

Najmniejszy problem, jeśli
mieliśmy stary model, a teraz
mamy pretekst żeby kupić nowy.

KUBA GRABSKI

Podglądając w sieci
Nie zawsze pamiętamy, że nowoczesna technika może
służyć nie tylko do podglądania nas, ale także my
możemy podglądać świat. Oczywiście najłatwiej w
sieci. Podglądajmy 
i szukajmy zatem, czyniąc nasze życie
wygodniejszym. Dobra informacja to ciągle
bardzo cenny towar. Świadome
przeszukiwanie sieci nierzadko
przynosi zaskakująco 
pożyteczne treści. 
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Szczeciński model mercedesa
GL został stworzony na specjalne
zamówienie. 

– Czekałem na niego pół roku,
ale było warto. Oprócz standardo-
wego wyposażenia ma wszelkie
możliwe udogodnienia, systemy i
układy – mówi Piotr Bogusz, ho-
dowca kotów i właściciel biura
nieruchomości.

Zewnętrznie GL od razu rzuca
się w oczy. Masywna sylwetka,
agresywny, a jednocześnie do-
stojny wygląd. Jednak już przy
otwieraniu samochodu czuć po-
wiew luksusu. Zamiast kluczyka
jest czytnik, który automatycznie
otwiera samochód. Po otwarciu
drzwi na progu powita nas pod-
świetlany na niebiesko napis
„Mercedes- Benz”. W zasadzie
ciężko znaleźć fragment tapicerki
niebędący skórą (skórzane jest całe
pokrycie deski rozdzielczej). Do
tego chromowane detale. Fotele
ustawiane są elektrycznie  w wielu
możliwych zakresach dodatkowo
doposażone w system dopompo-
wywanych poduszek dopaso-
wujących się do jego ergonomii
oraz specjalny system wentylacji i
ogrzewania. Samochód jest wprost
naszpikowany różnymi udogod-
nieniami: system  czujników par-
kowania, tuner TV, nawigacja
satelitarna, wysokiej klasy sprzęt
Hi Fi firmy Harman-Kardon  i dla
pasażerów tylnej kanapy monitory
w zagłówkach i dodatkowy odtwa-
rzacz DVD z możliwością
podłączenia innych źródeł np.
Play Station lub kamerę cyfrową,

Luksus 
w rozmiarze

XXL
Doskonały na wakacyjne wyprawy. W jego wnętrzu spokojnie pomieści

się duża rodzina. Co jednak czyni go wyjątkowym? Po pierwsze moc,
która sprawia, że jest pogromcą wielu aut sportowych. Po drugie

wyposażenie, dzięki któremu mercedes GL jest najbardziej luksusowym
samochodem w swojej klasie. 
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Oprócz masy standardowych w
tej klasie systemów bezpieczeń-
stwa, takich jak elektronika kon-
trolująca zachowanie samochodu,
poduszki powietrzne, jest także
system Pre-Safe, który w razie
kłopotów napina pasy, podnosi
szyby, ustawia pionowo oparcia fo-
teli. Auto wyposażone jest także w
Distronic, który informuje kie-
rowcę o zmniejszającym się dys-
tansie pomiędzy jego autem a
pojazdem poprzedzającym i utrzy-
muje właściwy odstęp i prędkość.

Ukoronowaniem dzieła jest sil-
nik. Widlasty diesel z dwiema tur-
bosprężarkami został poddany
modyfikacji firmy Brabus. Wy-
miana chipu zajmuje zaledwie pół
godziny, a efekt jest mocno odczu-
walny. Moc silnika wzrasta z 320
do 390 KM, a moment obrotowy
do 900 Nm. Ogromny ponad 2,5-
tonowy GL po modyfikacjach
osiąga setkę w ok.  7 sekund , a
prędkość maksymalna wzrasta z
230 do ok.  250 km/h.

- Klasa GL jest samochodem
najczęściej zamawianym na życze-
nie klienta. W najbliższym czasie
zostanie wprowadzona homologa-
cja ciężarowa dla silników wyso-
koprężnych w tym modelu w
wyniku czego przewidujemy stop-
niowy wzrost sprzedaży tej klasy –
mówi Grzegorz Klaus z-ca Szefa
Sprzedaży samochodów osobo-
wych Mercedes-Benz w salonie
Mojsiuk – Szczecin. 

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

PODZIĘKOWANIA DLA BARTŁOMIEJA WIERZBICKIEGO

ZA POMOC W REALIZACJI MATERIAŁU

Dane techniczne

Marka 
Mercedes GL, 420, diesel V8 

Moment obrotowy 900 Nm

Moc 390 KM

Masa 2,8 tony

0-100 7 s 

Rok 2008

Spalanie: 
trasa 12-13 / miasto 20-22 l

Skrzynia biegów 

automatyczna,
siedmiobiegowa 7G-Tronic
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CZYM JEŻDŻĘ
W tym cyklu

motoryzacyjnym Izabela
Magiera-Jarzembek

pokazuje ciekawe,
oryginalne i nietypowe

samochody. I te
najnowsze i te

najstarsze. Te luksusowe i zwykłe. Ogląda
wyposażenie, patrzy pod maskę i do bagażnika,

sprawdza komfort wnętrza i prowadzenia.
Wszystko, oczywiście z udziałem właścicieli.

Zapraszam do prezentacji swoich
samochodów: 

magiera@eprestiz.pl.
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ul. Jagiellońska 7/1 
091/433 70 50

Moda włoska 

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

Sz-n, ul. Krzywoustego 19/5
tel. 091 489 11 63
tel. 091 489 13 07

www.ra-dent.com.pl - info@ra-dent.com.pl

Sz-n, ul. Królowej 
Korony Polskiej 9
tel. 091 423 33 58



 

S T Y L  Ż Y C I A

Ten aktywny sposób spę-
dzania wolnego czasu bę-
dzie się w naszym mieście
rozwijał. Coraz częściej

uciekamy od zatłoczonych hoteli
i wybieramy bliższy kontakt z na-
turą i swobodę w wyborze kie-
runku podróży – nie ma
wątpliwości Piotr Pszczółkowski
z firmy Bońkowscy Caravaning
w Szczecinie. 

Gdzie jechać?

Kamperem możemy jeździć
zarówno po Polsce, jak i za gra-
nicą. W kraju dobre warunki są
w całym pasie nadmorskim, w
szczególności na Helu, na Mazu-
rach, a także w górach. Chętniej
jednak wybieramy się poza gra-
nice naszego kraju: do Skandyna-
wii, Niemiec i Austrii lub na
południe Europy, do Fran-
cji, Włoch, Grecji, a nawet
Hiszpanii. 

– Nie narzucamy limitu
kilometrów przy wynajmie,
dlatego też można udać
się nawet na południe
Europy, gdzie jesienią
jest wciąż bardzo
ciepło. Dodatkowo w
tym okresie wprowa-
dzamy atrakcje pose-
zonowe, promocje
dla klientów –
tłumaczy Piotr
Pszczółkowski. 

Co przemawia za
wyjazdem za granicę?
Na pewno świetna infra-

struktura przygotowana pod tego
typu turystykę. W Niemczech
czy Francji jest mnóstwo parkin-
gów, gdzie bez problemu można
uzupełnić zapasy wody czy
opróżnić toaletę chemiczną. W
Polsce nadal jest to pewien pro-
blem, czasem nawet pola kem-
pingowe nie są przystosowane do
wymagań posiadaczy kamperów. 

Zdaniem miłośników carava-
ningu największym atutem pod-
różowania jest sposób zwiedzania,
który daje pełną swobodę wyboru
trasy podróży, pozwala na wypo-
czynek kiedykolwiek tylko ma się
na to ochotę. 

– Na wakacje obowiązkowo
kamperem – tłumaczy
Bartłomiej

Gajcy, właściciel warsztatu samo-
chodowego ze Szczecina, który
podróżuje tak od 10 lat. – To
przede wszystkim swoboda, no i
zawsze jesteśmy u siebie. 

W ten sposób pan Bartłomiej
wraz z rodziną zwiedził już wy-
brzeże Chorwacji, Grecję, nor-
weskie fiordy i Sycylię. 

–

Kamperem
po Europie, 

czyli wakacje na czterech kółkach
Moda na te jeżdżące mieszkania zbudowane na bazie aut dostawczych przyszła 

do nas ze Skandynawii. Chociaż kampery w Szczecinie widać od niedawna, 
zdobyły już sobie liczne grono entuzjastów.
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Podczas takich wyjazdów liczy
się przede wszystkim spontanicz-
ność. Jedziemy przed siebie, a
jeśli coś ciekawego po drodze wi-
dzimy, to się zatrzymujemy,
oglądamy, zwiedzamy – opo-
wiada. – Co ważne, jest nas cała
grupa, jeździmy zazwyczaj w trzy
samochody. Tak jest bezpieczniej
i raźniej. 

Pan Zbigniew Rzeszowski, ju-
biler ze Stargardu Szczeciń-
skiego, w zeszłym roku wybrał
się z rodziną w podróż po Fran-
cji. 

– W czasie 10-dniowej wy-
cieczki zwiedziliśmy niemal całą
Francję, od Paryża aż po Lazu-
rowe Wybrzeże – opowiada. –
Było wspaniale, piękna pogoda,
nieograniczona swoboda i do-
skonale przygotowana infra-
struktura dla podróżujących. Nie
było problemu ze znalezieniem
miejsca na nocleg, nabraniem
świeżej wody czy sprzątnięciem
kampera. 

Wyposażenie 

Wyposażenie zależy od klasy
kampera – im jest bogatsze, tym
bardziej wzrasta cena jego wy-
najmu. Standardowo mają
miejsca do spania oraz miejsca
siedzące do podróży, posiłków i
wypoczynku. Elementy możemy
dowolnie rozkładać i obracać.
Obowiązkowo znajdziemy też
łazienkę z prysznicem, aneks ku-
chenny z lodówką, zlewozmywa-
kiem i kuchenką. Często jest także
telewizor z satelitą. Standard to
chemiczna toaleta, której nie
wolno opróżniać w dowolnym
miejscu, ale na autostradowych
parkingach, tylko w dozwolonych
miejscach. Podczas podróży nie
jesteśmy ograniczeni zmienną po-
godą, gdyż kamper ma zarówno
klimatyzację, jak i ogrzewanie. W
samochodzie kempingowym
zmieścić może się cała rodzina –
w zależności od rodzaju dostępne
są samochody, które pomieszczą
od dwóch do siedmiu osób. Za-
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zwyczaj do prowadzenia ich wy-
starcza prawo jazdy kategorii B. 

– Musimy jednak pamiętać, że
optymalna liczba osób w kampe-
rze to cztery, przy większej
zmniejsza się komfort naszej
podróży – uważa Bogusław Pa-
chołek z wypożyczalni kampe-
rów Mobilny Dom w Szczecinie. 

Ile to kosztuje?

W Szczecinie wynająć kam-
pera możemy m.in. w firmach
Mobilny Dom, Camper Styl i
Bońkowscy Caravaning. Powin-
niśmy jednak zarezerwować go
odpowiednio wcześniej. 

Samo wynajęcie kampera, w za-
leżności od sezonu i samochodu,
kosztuje 250-1000 zł na dobę. –
Cena uzależniona jest od sezonu
(wyróżniamy sezon wysoki, średni
i niski), jak również od komfortu
samochodu i jego wyposażenia –
wyjaśnia Bogusław Pachołek.

To nie wszystko. Do tego do-
chodzi kaucja, którą musimy
wpłacić przed wyjazdem. To suma
rzędu 2000-4000 zł. Koszty paliwa
REKLAMA



zależą od wielu czynników. Na-
leży zwrócić uwagę na rodzaj pa-
liwa i prędkość z jaką się
poruszamy. Przy ekonomicznej
jeździe spalanie spada nawet o kil-
kadziesiąt procent (średnie
zużycie na 100 km to 8-11 litrów). 

– Często firmy odnajmujące sa-
mochody kempingowe stosuje li-
mity przejechanych kilometrów.
Każdy kilometr powyżej limitu
wiąże się z dodatkowymi kosz-
tami. Na koszty eksploatacji części
kempingowej wpływa cena gazu,
środków chemicznych do toalety
oraz specjalnego papieru toaleto-
wego. Koszty te wahają się od 50
do 100 złotych na tydzień. W na-
szej firmie nie ma limitu kilomet-
rów, zaopatrujemy wóz także w
papier toaletowy i butle gazowe –
dodaje Piotr Pszczółkowski. 

W samochodzie potrzebujemy
również wody, którą najczęściej
nieodpłatnie pobieramy na więk-
szych stacjach benzynowych.
Tam można również pozbyć się
ścieków oraz opróżnić kasetę sa-
nitarną. Potrzebne są także środki
utrzymujące wodę w stanie zdat-
ności do spożycia. Musimy pa-
miętać także o tym, by oddać
samochód w takim samym stanie,
w jakim go otrzymaliśmy. Jeżeli
nie chcemy posprzątać kampera
sami, firma wypożyczająca zrobi
to za dodatkową opłatą. 

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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DZIAŁKI BUDOWALNE NAD RZEKĄ - SZCZECIN

WWW.DZIALKINADRZEKA.PL                    TEL 695254343

REKLAMA
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Wejdź na stronę www.magazynprestiz.com.pl i weź
udział w konkursie. Do wygrania upominki

ufundowane przez Perfumerię Douglas.
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Jeśli zależy nam na modelo-
waniu sylwetki bez udziału
chirurgii w Szczecinie poja-
wiła się absolutna nowość-

zabieg Ultra Shape, dostępny w
salonie Laser Studio. 

-Polega on na usuwaniu ko-
mórek tłuszczowych za pomocą
ultradźwięków, uwolniony
tłuszcz wchłaniany jest przez
wątrobę – wyjaśnia Dorota Izo-
tow, fizjoterapeutka z salonu

Laser Studio. -To bezbolesny nie-
inwazyjny zabieg po którym od
razu wracamy do normalnego
funkcjonowania.

Dzięki Ultra Shape zreduku-
jemy  obwód ud, talii, boczków i
usuniemy  cellulit. Efekty są za-
uważalne mniej więcej po
dwóch, a najpóźniej czterech ty-
godniach, zmniejszenie obwo-
dów widać zazwyczaj już po
pierwszym zabiegu.

- Liczbę zabiegów dopasowu-
jemy indywidualnie, zazwyczaj są
to od dwóch do czterech - mówi
Dorota Izotow. W tym czasie po-
winniśmy pić dwa, a nawet trzy
litry wody i stosować dietę nie
obciążającą dodatkowo wątroby. 

Zgrabna sylwetka w połączeniu
z gładką, idealnie napiętą skórą to
marzenie każdej z nas. Można to
osiągnąć dzięki masażowi w pod-
ciśnieniu Body Health.

-To masaż całego ciała z pomi-
nięciem okolic piersi - wyjaśnia
Magdalena Morawska kosme-
tyczka z salonu Cosmedica. -
Masaż wykonywany jest przez
specjalny kombinezonie, dwie
rolki umieszczone w hermetycznej
komorze działają w połączeniu z
podciśnieniem. Podciśnienie za-
sysa fałdę skórną, a rolki rozmaso-
wują nierówności i rozbijają
tkankę tłuszczową.

Akcja Lato
Ultradźwięki, masaż w podciśnieniu, elektrostymulacja to najnowocześniejsze 
metody na  wyszczuplanie naszego ciała. Takich szybkich i nie wymagających 

wyrzeczeń sposobów na uzyskanie idealnych kształtów jest wiele.  
Postanowiliśmy sprawdzić te najskuteczniejsze.
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Aby uzyskać najlepsze rezul-
taty potrzebne jest  od 8 do 12 za-
biegów wykonywanych dwa lub
trzy razy w tygodniu. Każdy trwa
mniej więcej  50 minut. W trak-
cie trwania kuracji, w celu uzys-
kania jeszcze lepszego efektu
należy przestrzegać zasad zdro-
wego odżywiania oraz pić dwa
litry wody dziennie.

Kolejna propozycja salonu
Cosmedica to New Life
B.E.A.M. - nowoczesne urządze-
nie , które poprzez stymulację
pracy mięśni, przyspiesza meta-
bolizm i  krążenie krwi. Zabieg
odpowiada wielogodzinnemu
treningowi na siłowni.

- Na skórze podłącza się samo-
przylepne elektrody, które po-
przez wysyłanie impulsów
elektrycznych do układu nerwo-
wego naśladują naturalne skurcze
mięśni- wyjaśnia Magdalena
Morawska.    

Najlepiej wykonać całą serię,
czyli  około 10 zabiegów 2-3 razy
w tygodniu. 

Bella Contour, to kolejna  no-
woczesna  technologia zmniej-

szająca  obwód ciała i redukująca
cellulit. Zabieg dostępny jest w
Medi Clinique.

- Bella Contour doskonale
kształtuje i rzeźbi ciało – zapewnia
dr kosmetolog Dorota Szwarc-
Szczubiał.- To nieinwazyjna pro-
cedura oparta na technologii
rezonansu ultradźwiękowego,
która w odróżnieniu od innych
urządzeń, jest bardzo bezpieczna,
nie stosuje rolek, ścierających kre-
mów i maści oraz szkodliwych fal
ultradźwiękowych o dużej energii. 

Wszystkie etapy zabiegu Bella
Contour są dokumentowane,
sprawdzane i nadzorowane.
Całość nadzoruje komputer, a
efekty są od razu widoczne na
monitorze. Sonda urządzenia
umieszczona zostaje na ciele pa-
cjenta, a następnie precyzyjnie
identyfikuje tkankę do zabiegu.
Zależnie od stanu tkanek, pełny
proces wysczuplenia to ok. 6-10
sesji zabiegowych, a widoczne
efekty osiąga się już po 2-3 zabie-
gach. Jedna sesja trwa około 40
do 80 minut.

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Zadbaj o twarz latem  
Nasza twarz w czasie słonecznych, letnich miesięcy
szczególnie narażona jest na odwodnienie, utartę kolagenu, 
a tym samym staje się podatna na powstawanie zmarszczek.
Dlatego  w tym czasie musi być pod specjalną ochroną. Salon
Laser Studio poleca nowoczesny zabieg
przeciwzmarszczkowy firmy Thalgo - The wrinkle control
modelling treatment (płat kolagenowy), modelujący kontur
twarzy polecany przed i po opalaniu. Oparty jest na kolagenie
z dodatkiem cząsteczek kwasy hiauluronowego, regeneruje
skórę na  twarzy i pobudza ją do produkcji m.in.  kolagenu i
elastyny. -Efekty są widoczne natychmiast, Zabieg regeneruje
skórę, redukuje ilość i głębokość zmarszczek oraz modeluje
owal twarzy – mówi Joanna Pawlak, kosmetyczka z  salonu
Laser Studio.
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LASEROWA KOREKCJA WAD WZROKU

-

KONTAKT: 

P A R T N E R  M E D Y C Z N Y :

W  Z A K Ł A D Z I E  O P I E K I  Z D R O W O T N E J  M S W i A  W  S Z C Z E C I N I E

Tylko do 31 maja 
nowy niższy cennik! 
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ul. Krasińskiego 45, Szczecin

www.abt.szczecin.pl

wyposażenie łazienek

tel. 091 455 75 75 ; 515 198 403

 biuro@abt.szczecin.pl 
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szafy · garderoby · zabudowa wnęk
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Chyba każdy mężczyzna potwierdzi, że jed-
nym z atrybutów kobiety jest kształtna
pupa. Dlatego panie, by podobać się
mężczyznom, bardzo dbają o swoje po-

śladki. Coraz więcej pań chce mieć pupę jak aktorka
Eva Mendes, czy Monica Belluci, które dumnie ob-
noszą się ze swoimi skarbami. Dzięki kremom, ma-
sażom czy ćwiczeniom fitness możemy poprawić
napięcie mięśni i jędrność pośladków, ale kształt
pozostanie bez zmian. O tym, co zrobić, by mieć
prawdziwie kobiecą sylwetkę i okrągłą pupę za-
miast płaskiej rozmawiamy z dr Grażyną Jurek,
specjalistą chirurgiem plastykiem z Kliniki Chirurgii

Plastycznej Artplastica w Szczecinie.

– Czy dla Pani pacjentek pupa to ważny element
ciała?

– Wiele kobiet uważa, że to ich główny atrybut. W obec-
nej kulturze nie jest grzechem mieć ładne pośladki. Jest

taka moda, że często są one eksponowane. Jednak szczupła
sylwetka niekoniecznie wiąże się z posiadaniem ładnych po-

śladków, bo nie mają one zachowanej tkanki tłuszczowej. Gdy
panie odchudzają się i ćwiczą, nie mogą często zmienić kształtu

pośladków. Zamiast kształtnej pupy robi im się taki płaski stoli-
czek. 

– Przychodzą do Pani raczej szczupłe kobiety? 
– Przychodzą kobiety, które zaczynają analizować swój wygląd i

chciałyby coś uzyskać, by rozwiązać swój problem. Często mają nie-
wielką otyłość, ale okolice ich pośladków są niekształtne, kwadra-
towe i niedamskie. Są też takie pacjentki, które się odchudziły i
straciły swoje kształty, a przecież wszystkie panie chcą być ponętne.

– Mężczyźni lubią kobiece kształty. Szczególnie takie pupy i
figury, które teraz są mocno promowane w Brazylii. 

– Brazylijki muszą być perfekcyjne. Tam jest wspaniale rozwinięta
chirurgia plastyczna. W tym kraju mają swój model wyglądu ko-
biety, który nie do końca jest u nas akceptowalny, bo ich kobiety są
przerysowane. Muszą być ściśle wcięte w pasie i mieć krągłe po-
śladki. Bardzo dużo robi się tam operacji odsysania tłuszczu z gór-
nych partii pasa i przeszczepia się ten tłuszcz w pośladki. Dzięki
temu robią się duże, okrągłe i kształtne, ale moim zdaniem te ob-
jętości są za duże. Przeszczepia się kobiecie nawet do 700 ml, to
niewyobrażalnie dużo. Dla porównania podczas operacji w Polsce
za pierwszym razem swoim pacjentkom przeszczepiam do 150 ml,
a u młodej osoby do 100 ml. 

Pupa 
jak 

marzenie



– Czy operacja taka bardzo
wpływa na psychikę pa-
cjentki?

– Pacjentki są zawsze bardzo
zadowolone z efektów. Na
pewno nie zmieni to ich życia,
ale bardzo wzrasta samoakcep-
tacja. Muszą przejść okres goje-
nia, noszenia nieciekawych
majteczek, ale sam zabieg jest
bardzo bezpieczny i skuteczny. 

– Skąd bierze Pani tłuszcz
do wypełnienia pośladków?

– To zależy, kto gdzie ma go za
dużo. Najczęściej są to okolice
bioder, pasa, brzuszka. Tam
właśnie mamy najczęściej nad-
miary. Zależy, jaki kobieta ma
typ sylwetki – czy gruszka, czy
jabłko. Za jednym razem mode-
lujemy całą okolicę, jest to dzięki
temu ogromnie wartościowy za-
bieg dla kształtowania sylwetki. 

– A jeśli kobiety nie mają
tego nadmiaru tłuszczu, ale
mają płaską pupę i chcą to
zmienić?

– Kiedy nie mamy tłuszczyku,
to możemy skorzystać z me-
tody Macrolane. Jest to kwas

hialuronowy, którego jedyną
ujemną stroną jest to, że się
wchłania. Jego obecność w po-
śladkach widać jednak trwale,
ponieważ stymuluje on rozwój
tkanek włóknistych i trwale
podnosi pośladki. Trzeba go
powtarzać, ale jest to jedyne
wyjście, gdy nie mamy z czego
wziąć tłuszczu. Efekt jest wi-
doczny od razu, a ograniczenie
aktywności pacjentki to tylko
około dwóch do trzech ty-
godni. Osoba, która się zdecy-
duje na ten zabieg, jeśli jest
mało wrażliwa na ból, może
przejść go w znieczuleniu miej-
scowym i od razu może sobie
pójść do domu. Macrolane to
przyszłość. Z czasem tego typu
metod będzie się korzystać na
zasadzie pójścia do dentysty. 

– Czy często trzeba to po-
wtarzać, skoro ten preparat
się wchłania?

– Mamy opracowane sche-
maty postępowania. Po pierw-
szym roku warto dostrzyknąć
50% pierwotnej objętości, a na-
stępnie co rok po 25% w celu

utrzymania efektu. Preparat jest
biologicznie tożsamy z kwasem
hialuronowym i nasz organizm
traktuje go jak własny kwas i
rozkłada w ciele, dlatego nie
jest on groźny. Kiedyś były pro-
blemy z zabiegami na pośladki,
bo wszczepiano implanty i było
ryzyko powikłań. W wielu kra-
jach odstąpiono od tych metod
na rzecz tłuszczu i Macrolane. 

– Czy po tych zabiegach
zostają blizny?

– Miejsca, z których wprowa-
dzam tłuszcz, są niemożliwe do
okazania, bo to jest powyżej
szpary pośladkowej. Chyba że
ktoś całkiem się rozbierze, ale to
jest taki przecinek, ze trzeba by
się dobrze wpatrywać. Część
osób ma skłonności do prze-
rostu blizn, ale ranka jest taka
malutka, że nie powinno stano-
wić to problemu.

– Czy przed wakacjami
zdążymy zrobić sobie taki za-
bieg? 

– Przeszczep tłuszczu to cze-
kanie około dwóch miesięcy na
regenerację tkanek. W przy-

padku Macrolane zdążymy
dojść do siebie do czterech ty-
godni przed wakacyjnym wy-
jazdem. 

– Ile kosztują pośladki na
przykład na wzór Jennifer
Lopez?

– Wszystko zależy od pierwo-
tnego wyglądu naszych poślad-
ków i tego, z ilu okolic
odsysamy tłuszcz. Szacunkowa
cena to około 12 tysięcy przy
odsysaniu jednej okolicy. Mac-
rolane jest drogi. Jeśli wykorzys-
tamy sporo preparatu, na
przykład po 150 ml w każdy po-
śladek, to zabieg będzie koszto-
wał około 21 tysięcy. 
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REKLAMA

Na
pytanie

odpowiada
Dr Grażyna

Jurek,
specjalista

chirurg plastyk, z Prywatnej
Kliniki Chirurgii Plastycznej

Artplastica w Szczecinie 



Nowoczesna
PARA MŁODA

Czasy sukienki ślubnej typu beza odeszły w niepamięć. Nowoczesna panna
młoda, by wyglądać wyjątkowo, korzysta z nowatorskich pomysłów
projektantów. Dozwolone jest łączenie kolorów i asymetryczne cięcia.
Długość sukienki to już tylko fantazja panny młodej.
Pan młody, by nie odbiegać wyglądem od swojej
wybranki, ma także duże pole do popisu. Sztywny
garnitur w nowoczesnym wydaniu nabiera dużo
luzu.Specjalnie dla tych najbardziej wymagających
czytelników przygotowaliśmy sesję opartą na
ciekawych propozycjach naszych szczecińskich
projektantek i salonu z modą męsko Niko.

Projekt Yuliyi Babich, który można zobaczyć tylko w
„Prestiżu”. Sukienka została dosłownie uprowadzona spod
igły specjalnie na naszą sesję! Ta propozycja idealnie trafi
w gust wielbicielek nowoczesnego wydania sukien z epoki
secesji czy rosyjskiej arystokracji rodem z XVIII wieku.
Mocno podkreślona talia z krótszym przodem. 
Beżowy garnitur z serii Tziacco z wełny z domieszką
poliestru jest zapinany na dwa guziki. Do tego typu
garniturów nadaje się zarówno klasyczny krawat, krawat
kaskadowy, jak i najmodniejszy w tym sezonie wąski.

Ona: Sukienka jedwab z bawełną i elastanem: 3500 zł

On: Garnitur kość słoniowa WILVORST 1950 zł
Krawat kaskadowy CZAKO 99 zł, Buty CONHPOL 319 zł,
Spinki SORAYA 59 zł. Salon Mody Męskiej Niko, ul.
Bolesława Krzywoustego 25/1, Szczecin, 
www.salon-niko.com.pl
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STUDIO KAROLCZYK 
WWW.JACEK-KAROLCZYK.PL



Sukienki projektu Darii Salamon (Fanfaronada) to stroje dla odważnych i nowoczesnych
kobiet. Idealne dla tych pań, które chcą podkreślić swój charakter. Wykonana z bawełny
dwukolorowa kreacja może być spełnieniem marzeń każdej wielbicielki amerykańskiej
mody lat 50. U Darii w zupełnie innej odsłonie.

Ona: Sukienka Daria Salamon (Fanfaronada) 1850 zł
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STUDIO KAROLCZYK 
WWW.JACEK-KAROLCZYK.PL



Druga sukienka projektu Darii Salamon za
pomocą głębokiego dekoltu ma pięknie
podkreśloną linię pleców. Ciekawy
geometryczny ażurowy wzór na dole sukienki
sprawia, że jest ona dla tych naprawdę
odważnych panien młodych. Dla nowoczesnego
pana firma Niko przygotowała garnitur męski
w wersji Slim Line dla szczupłych mężczyzn
firmy Wilvorst. Zapinany na dwa satynowe
guziki z taliowaną marynarką z wełny z
domieszką moheru.

Ona: Sukienka Daria Salamon 
(Fanfaronada) 1600 zł

On: Garnitur stalowy WILVORST: 1650 zł
Krawat czarny WILVORST 150 zł, Buty CONHPOL

319 zł, Spinki SORAYA 59 zł, 
Salon Mody Męskiej Niko, 

ul. Bolesława Krzywoustego 25/1, Szczecin
www.salon-niko.com.pl

 54

M O D A

STUDIO KAROLCZYK 
WWW.JACEK-KAROLCZYK.PL



Tym które chcą wyglądać jak współczesna
Sophia Loren, proponujemy projekty Katarzyny
Hubińskiej. Kreacja ślubna jej pomysłu
stworzona jest dla kobiet silnych i
niezależnych. Komplet składa się z ołówkowej
stylowej spódnicy połączonej z delikatną i
zwiewną satynową bluzką z żabotem.

Ona: Biały komplet 
Katarzyny Hubińskiej 450 zł
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STUDIO KAROLCZYK 
WWW.JACEK-KAROLCZYK.PL



Każda panna młoda przykuje wzrok gdy pojawi
się w zwiewnej sukience z białej lekkiej tafty.
Przestrzenne wycinanki kwiatowe, stwarzają
wrażenie łączki. Wycinanka jest projektem
autorskim Darii Salamon.

Ona: Sukienka Daria Salamon 
(Fanfaronada) 1450 zł

On: Garnitur  Beżowy garnitur 
z serii Tziacco 

– Salon Mody Męskiej Niko, 
ul. Bolesława Krzywoustego 25/1, Szczecin

www.salon-niko.com.pl
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STUDIO KAROLCZYK 
WWW.JACEK-KAROLCZYK.PL



Sukienka Katarzyny Hubińskiej umiejętnie
podkreśla kobiecy seksapil i naturalne piękno.
Dla wielbicielek włoskiej elegancji i pięknych
szlachetnych materiałów. Srebrna sukienka
bombka jest idealna dla młodej, subtelnej i
eleganckiej kobiety.

Ona: Sukienka 
Katarzyny Hubińskiej 329 zł

PRZYGOTOWANIE: 

DARIA PROCHENKA I MAJA HOLCMAN

FOTO: ADAM FEDOROWICZ

STYLIZACJA I ORGANIZACJA SESJI: MAJA HOLCMAN

WIZAŻ: MAKE UP INSTITUTE

FRYZURY: STUDIO KAROLCZYK 

WWW.JACEK-KAROLCZYK.PL

MODELE: AGATA TYSZCZUK, 

MICHAŁ ZARZYCKI/MANGO

DZIĘKUJEMY ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA DO SESJI

SALONOWI MOOI PRZY UL. BOGUSŁAWA 43A
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Ach, te dodatki…
Diabeł tkwi w szczegółach. Nie rzucaj się jednak na wszystko, co upolujesz w sklepach. Czasem

mniej znaczy lepiej, a jeden mocny akcent i tak zwróci uwagę wszystkich. Zastanów się, 
czy zawsze marzyłaś, by być księżniczką z diademem na głowie, czy raczej pociągały 

cię zwariowane torebki. Przy prostej sukience warto postawić na odważne buty 
albo widoczny bukiet. Poszalej z dodatkami...

J.Fashion, 
al. Wojska Polskiego 37

Euforia, 
al. Wojska Polskiego 37

Diadem 
Galeria Soraya, ul. Zygmunta Starego 3a

Obrączki
Pracownia złotnicza Irek Markun, 

ul. Małkowskiego 2Kolia 
Galeria Soraya, 

ul. Zygmunta Starego 3a

Torebka 
Galeria Soraya, 

ul. Zygmunta Starego 3a

Bukiet
Kwiaciarnia Grota CH Turzyn, al. Boh. Warszawy
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Pomysł na prezent
Ceremonia ślubna to także wielkie przygotowania dla gości. Oprócz kreacji i fryzury trzeba

także przygotować wyjątkowy prezent. Podpowiemy Wam, co wybrać, zamiast 
dawać standardową kopertę. Kilka inspiracji znaleźliśmy w MOOI, 

które po holendersku znaczy „piękne”.

Nazwa sklepu wzięła się z fascynacji Holandią, jej designem i
niesamowitą atmosferą, która tam panuje. Holendrzy
zainspirowali właścicieli do stworzenia tego miejsca, a sklep
inspiruje klientów do niebanalnych zakupów. Można znaleźć tu
stylowe meble, tkaniny, a nawet napić się herbaty. 

Znakomity pomysł na prezent.
Odpowiednio wkomponowany we wnętrze
doda charakteru i przykuje uwagę. Przed
zakupem warto nabrać pewności, czy
będzie pasował do mieszkania młodej pary
i czy trafia w gust młodych.

Lampion (ze świecą). Prezent który
idealnie dopasuje się do każdego wnętrza.
Doda ciepła i uroku w każdym domu. Kolor
świecy można zmieniać dowolnie od
nastroju i okoliczności.

Poduszka Rosy, Kapa Velvet.  Aby młodej parze było zawsze miękko i
przytulnie! Dodatki te powleczone luksusowymi tkaninami będą pasowały
do niemal każdego wnętrza i stworzą niepowtarzalną atmosferę. Sklep
zajmuje się także kompleksową aranżacją wnętrz.

Lustro z kokardą. Delikatna rama nie przytłacza, dzięki czemu doskonale
wygląda nawet w mniejszym pomiszczeniu. 

ul. Bogusława 43a, Szczecin
Jeśli goście nie mają czasu ani

pomysłu na prezent, warto
skorzystać z pomocy MOOI. Sklep

realizuje zamówienia z listy
prezentów. 

Szczegóły na miejscu.
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Nasz Hotel położony w sąsiedztwie malowniczego 
Wolińskiego Parku Narodowego, oferuje bogate menu 

usług fizykoterapeutycznych oraz odnowy biologicznej. 
Do dyspozycji gości oddajemy: basen kryty, jacuzzi zwykłe 

i solankowe, saunę suchą i parową, grotę solną, gabinety 
fizykoterapeutyczne, gabinety masażu. 

Hotel otoczony jest 1,5 ha parkiem wraz z kortem do tenisa, boiskiem 
do siatkówki, badmintona oraz miejscem do grillowania i zorganizowania 

ogniska.
Posiadamy 70 komfortowych pokoi z dużymi balkonami oraz 2 apartamenty, 

2 klimatyzowane sale konferencyjne przygotowane multimedialnie oraz monitor-
owany parking.

Hotel WOLIN ***
ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje

tel./fax +48 (0 91)3281035
www.hotelwolin.pl

19281~ ~

ul. szeroka 19, 71-215 szczecin tel. 501186428, 505180859, www.starymlyn1928.pl, e-mail: galeria@starymlyn1928.pl 

Zapraszamy Państwa do Galerii Stary Młyn 1928

Odrestaurowne wnętrza starego młyna wybudowanego w 1928 roku ,są niepowtarzalnym 
miejscem do zorganizowania różnego rodzaju spotkań oraz imprez okolicznościowych. 

Atmosfera i nastrój wnętrza starego młyna, ciepło palącego się kominka, pozwolą przeżyć 
niezapomniane chwile i nadać uroczystości wyjątkowy charekter. 

...stare wnętrza nowe przeżycia... 

yją y

Serdecznie zapraszają gospdarze sterego młyna

Pałac w Gadomiu
Organizujemy wesela i imprezy okolicznościowe. | www.gadom.pl | tel. 607 105 262, 608 468 880 
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70-544 Szczecin
al. Wyzwolenia 18
Galeria ,,Galaxy” 

sklep ,,Ochnik”
tel. (91) 483 95 65

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

EKSKLUZYWNA ODZIEŻ SKÓRZANA

FUTRA I KOŻUCHY O NIEPOWTARZALNYCH WZORACH

www.lkj.sklep.pl 

www.lkj.sklep.pl /sklep
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BYDGOSZCZ
n 29.05. Smooth Jazz Festival – pod-
czas imprezy największą gwiazdą bę-
dzie Macy Gray.  Tuż obok niej wystąpi
Lura oraz zespół Chambao.

Wyspa Młyńska, impreza niebiletowana;
info: www.smoothfestival.net

CHORZÓW
n 6.08. U2 – Możemy czuć się docenieni,
bo dadzą mało koncertów, a z wielu in-
nych wybrali  Polskę. Przywiozą naj-
większą scenę, jaka była do tej pory u
nas w kraju.

Stadion Śląski, bilety 140-1110 zł; 
info: www.livenation.pl

GDYNIA
n 2-5.07. Opener Festival – Opener
Festival - impreza sponsorowwana
przez Heineken Music na stałe wpisała
się do kalendarza największych festi-
wali nie tylko w Polsce, ale w i Europie.
Festiwal promuje przede wszystkim
nowych, ale już uznanych na świecie
artystów - głównie rockowych. W tym
roku lista wykonawców, a w zasadzie
gwiazd jest imponująca. Wystąpią
m.in. Duffy, Artctic Monkeys, Moby,
Kings of Leon, Lily Allen, Ting Tings,
Placebo, Prodigy. Pojawią się też

gwiazdy sprzed lat, m.in. gwiazda
rocka z lat 90., Faith No More, czy
najsłynniejszy na świecie zespół popu-
laryzujący muzykę SKA - Madness.

Lotnisko Babie Doły, bilety 100-300 zł; 
info: www.opener.pl

GDAŃSK
n 11-12.07. Gdańsk Dźwiga Muzę – pub-
liczność na pewno bez problemu udź-
wignie wszystkie koncerty. Będą takie
sławy jak Joss Stone czy Katie Melua. 

Plac Koncertowy, bilety 87-300 zł; 
info: www.ticketonline.pl

JAROCIN
n 17-19.07. Jarocin Festiwal – w tym
roku pojawią się Bad Brains oraz brytyj-
ska alternatywa lat 80. New Model Army. 

Impreza niebiletowana; 
info: www.jarocinfestiwal.pl

KOSTRZYN 
nad ODRĄ

n 31.07.-2.08. Przystanek Woodstock.
impreza niebiletowana; 

info: www.wosp.org.pl

KRAKÓW
n 5-6.06. Selector Festival – nowa im-
preza, która debiutuje od mocnego
uderzenia. Wystąpi Franz Ferdinand,
Rõyksopp, Orbital, a brytyjski hip-hop
będzie reprezentował Dizzee Rascala.

Błonia, bilety 135-200 zł; 
info: www.selectorfestival.pl

n 12.06. Tito & Tarantula
Rotunda; bilety 80-95 zł; info: www.ticketn 

n 20.06. Lenny Kravitz – wystąpi pod-
czas corocznej imprezy „Wianki”. Wpi-
sał on do swojego kalendarza koncert
w naszym kraju jako jedyny na trasie z
darmowym wejściem. 

Bulwary Wiślane, impreza niebiletowana;
info: www.livenation.pl

n 20.06. Steve Hogarth 
Rotunda, bilety 90-130 zł; 

info: www.goodmusic.com.pl
n 20-22.08. Coke Live Music Festival –
obok Openera jeden z ważniejszych
festiwali w kraju. To wszystko za
sprawą doboru wykonawców: The Kil-
lers, 50 Cent i Gentelman. 

Lotnisko przy Muzeum Lotnictwa, 
bilety 100-200 zł; 

info: www.livefestival.pl, pro.pl
n 22.06. Down

klub Studio, bilety 120-130 zł; 
info: www.ticketpro.pl

n 11-12.07. Knock Out Festival
stadion WKS Wawel, bilety 100-220 zł; 

info: www.knockoutfest.pl
n 18-19.09. Aphex Twin

Nowa Huta, Hala Ocynowni Chemicznej,
bilety 66-99 zł; info: www.sacrumprofanum.pl

n 21.09. Nouvelle Vague
Rotunda, bilety 79-100 zł; 

info: fabrykaproductions.com

ŁÓDŹ
n 12.09. Festiwal producentów – goś-
ciem będzie Daniel Lanois, współpra-

cownik i producent Boba
Dylana i U2..

n 27.05. Laibach
Filharmonia, bilety na koncert 50-90 zł;

info: www.msl.org.pl

MYSŁOWICE
n 6-9.08. Off Festival – mekka fanów
muzyki alternatywnej. Zagrają: Spiri-
tualized i The National. 

Słupna Park, bilety 35-150 zł; 
info: www.2009.off-festival.pl

PŁOCK
n 7-9.08. Audioriver – to festiwal mu-
zyki elektronicznej, ale także kino i
teatr. Zaproszenie przyjęli m.in. Richie
Hawtin, The Whip.

Bilety 40-100 zł; 
info: www.audioriver.pl

POZNAŃ
n 23.06. Nine Inch Nails, Festiwal Malta

Międzynarodowe Targi Poznańskie, bilety
95-225 zł; 

info: www.malta-festival.pl
n 8.07. Jane’s Addiction, Festiwal Malta

Międzynarodowe Targi Poznańskie, bilety
95-225 zł; 

info: www.malta-festival.pl
25.08. Radiohead, Festiwal Malta. Ze -
spół grał w Polsce tylko na samym po-
czątku swojej kariery.

bilety 95-220 zł; 
info: www.malta-festival.pl

n 18.06. Steve Hogarth 
Eskulap; bilety 90-130 zł; 

info: www.goodmusic.com.pl

Letnia 
inwazja gwiazd 

Polskie miasta zaczęły mocno konkurować w ściągniu muzycznych gwiazd. I bardzo dobrze. Dzięki temu każdy meloman znajdzie ofertę
dla siebie, bo przekrój gatunków muzycznych reprezentowanych przez gwiazdy jest w tym roku naprawdę imponujący - od mocnego

rocka po muzykę poważną. Niektóre gwiazdy będą na wyciągnięcie ręki. No prawie na wyciągnięcie... Tylko nieco ponad 200 km dzielić
nas będzie od Radiohead, które pojawi się w Poznaniu, a ponad 300 od Macy Gray (Bydgoszcz) lub Faith No More (Gdynia). Obok tych

znanych festiwali pojawiły się też niespodzianki. I to stosunkowo blisko Szczecina. Kto wie gdzie jest Zamełowo? Sprawdźcie na mapie.
Warto. Zapraszamy do naszej koncertowej ściągawki. Z pewnością każdy znajdzie gwiazdę dla siebie.
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n 23.06. Chick Corea
Aula Uniwersytecka, bilety 100-200 zł; 

info: www.go-ahead.pl

SZCZECIN
n 24.05.-9.07. Szczecin Music Fest –
lista gwiazd jest długa: Nicola Conte
Jazz Combo, Orchestra Baobab, Chick
Corea, Kronos Quartet i Calexico..

Bilety: przedsprzedaż 60-70 zł, 
info: www.szczecinmusicfest.pl, 

www.koncerty.com

n 24-25.06. Szczecin Rock Festiwal –
po raz pierwszy w Polsce wystąpi Limp
Bizkit. Ponadto Chris Cornell, Kaiser
Chiefs oraz polscy wykonawcy. 

Stadion Pogoni, bilety 79-149 zł; 
info: www.ticketpro.pl

n 17-18.07. Boogie Brain – w ciągu
dwóch dni wystąpią: Roy Ayers,
Scratch Perverts, Jazzanova, Coki & Sgt
Pokes, DJ Storm & Mc Rage, Tymański
Yass Ensemble, EastWest Rockers, Ro-
bert Owens. Imprezom towarzyszy
szereg dodatkowych projektów:.

Teatr Letni, bilety 30-70 zł, 
www.boogiebrainfestival.pl

SZCZYTNO
n 23-25.07. Hunter Fest

lotnisko Szymany, bilety 200-240 zł; 
info: www.hunterfest.pl

WARSZAWA
n 3.06. Zappa Plays Zappa

Stodoła, bilety 119-159 zł;, 
info: www.stodola.pl

n 9.06. Slipknot
Torwar, bilety 125-180 zł; 

info: www.livenation.pl
n 13.06. Tito & Tarantula

Proxima, bilety 80-95 zł; 
info: www.ticketpro.pl

n 17.06. Patricia Kaas
Sala Kongresowa, bilety 90-340 zł; info:

www.makroconcert.pl
n 20.06. Steve Hogarth

Palladium; bilety 90-130 zł; 
info: www.goodmusic.com.pl

n 25.06. Lauryn Hill
Sala Kongresowa, bilety 120-420 zł; info:

www.makroconcert.pl
n 30.06. Jon Anderson

Teatr Roma, 
bilety 130-270 zł; info: www.ticketpro.pl

n 1-8.07. Warsaw Summer Jazz
Days - wystąpią m.in. Angélique Kidjo,
Dianne Reeves, Lizz  Wright, John Zorn.

Sala Kongresowa, Pałac Kultury i Nauki,
bilety 110-180 zł; 

info: www.adamiakjazz.pl
n 7.07. Morrisey

Palladium, bilety 189-220 zł; 
info: www.go-ahead.pl

n 20.07. Joss Stone
park Sowińskiego, bilety 130 zł; 

info: www.ticketpro.pl
n 24.07. Britney Spears

tor na Służewcu, bilety w sprzedaży od 15
maja: 120-400 zł; 

info: www.britney.com/pl

n 28.07. Suzanne Vega
Sala Kongresowa, bilety 100-260 zł; 

info: www.ticketonline.pl
n 15.08. Madonna – królowa muzyki pop
pojawi się w końcu w Polsce. Support:
Paul Oakenfold.

Lotnisko Bemowo, bilety 220-400 zł, 
info: www.livenation.pl

n 29.08. Andrea Bocelli
stadion Gwardii, bilety 175-750 zł; info:

www.makroconcert.pl

n 1.09. Jethro Tull
Sala Kongresowa, bilety 143-187 zł; 

info: www.livenation.pl

n 4-5.09. Orange Warsaw Festival –
pojawi się producent Pharrell Williams
z zespołem N*E*R*D, nowojorska
grupa MGMT oraz Groove Armada. 

Plac Defilad, impreza niebiletowana; info:
www.orangewarsawfestival.pl

n 19.09. Nouvelle Vague
Palladium; bilety 79-100 zł; 

info: fabrykaproductions.com

WĘGORZEWO
n 9-11.07. Eko Union of Rock Festival
– wystąpią nowojorski Biohazard oraz
brytyjski Paradise Lost.
Oprócz nich pojawi
się kilkunastu pol-
skich wykonawców.

Bilety 30-95 zł; 
info: www.rock.

wegorzewo.pl

WROCŁAW 
n 14.06. Tito & Tarantula

Od Zmierzchu do Świtu, 
bilety 80-95 zł; info: www.ticketpro.pl

n 20.09. Nouvelle Vague
OX; bilety 79-100 zł; 

info: fabrykaproductions.com

ZAMEŁOWO
n 24.07.-16.08. Festiwal Legend
Rocka - to nie lada gratka dla miłośni-
ków starego rocka. Kto by powiedział?
Wystąpią prawdziwe legendy świato-
wej sceny m.in. The Troggs (pamiętacie
"Wild things"?), Wishbone Ash, The Yar-
dbirds (pierwsza grupa Jimmy'ego Pa-
ge'a, lidera Led Zeppelin), Slade
(liderzy glamrocka), Bugdie, Spencer
Davis Group, Nazareth.

Dolina Charlotty, bilety 40-170 zł; info:
www.ticketpro.pl

PRZYGOTOWAŁA: DARIA PROCHENKA

WARSZAWA

GDAŃSK
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PŁOCK
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POZNAŃ

KOSTRZYN 
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DO OGLĄDANIA

Premiera w Teatrze
Współczesnym 
Na Arce o ósmej godzinie mają stawić się zwie-
rzęta, jeśli chcą być ocalone z potopu. Ale tylko
po dwa okazy z każdego gatunku. Pingwiny do-
wiadują się o tym fakcie od Gołębia, który wręcza
im dwa bilety na pokład statku. Tylko  że Pin-

gwiny są trzy… Kłócą się ze sobą, biją, mają trudne charaktery, ale żyją w przyjaźni. To
nie będzie łatwy problem do rozwiązania. Przewrotna, pełna humoru opowieść
współczesnego dramaturga niemieckiego mówi przede wszystkim o przyjaźni, która
została wystawiona na próbę.

Teatr Współczesny, 1 czerwca, godz. 18

Ucho, gardło, nóż
Krystyna Janda tym razem wcieli się w
rolę Tonki Babić, bohaterki kontrowersyj-
nego „Ucho, gardło, nóż”. To kobieta po
pięćdziesiątce, która spędza bezsenną noc.
Leży w łóżku przy włączonym bez dźwięku
telewizorze i, pochłaniając kolejne tab-
liczki czekolady, opowiada swoje życie.
Przeskakuje z miejsca na miejsce. Tra-
giczne wydarzenia przeplata komicznymi
epizodami, rwie narrację, droczy się z ciekawskim czytelnikiem-podglądaczem. Jest
szczera aż do bólu, nie oszczędza nikogo, ale przede wszystkim nie oszczędza samej sie-
bie. Spektakl dozwolony od lat 18!

Teatr Współczesny, premiera 1 czerwca, 28 czerwca, godz. 17 i 20, bilety 110 i 130 zł

Berek, czyli upiór 
w moherze 
Gwiazdorska obsada: Paweł Małaszyński,
Ewa Kasprzyk. Miejsce akcji to typowy
polski blok, typowe niewielkie mieszkania.
W jednym z nich mieszka Anna – typowy
moherowy beret. W drugim Paweł – ty-
powy gej. Oboje są samotni i nieszczęśliwi.
I oboje się nienawidzą. Anna obwinia
Pawła za całe zło i zepsucie polskiej rze-

czywistości, on widzi w niej uosobienie hipokryzji i religijnego fanatyzmu. Oboje zatru-
wają sobie nawzajem życie ze wszystkich sił, prześcigając się w wymyślaniu coraz
bardziej dokuczliwych złośliwości. Nakręcająca się spirala nienawiści musi doprowadzić
wreszcie do nieoczekiwanego zwrotu akcji… 

Opera na Zamku, 22 maja, godz. 19

Miss Pomorza 
Zachodniego 
Gala Miss Pomorza Zachodniego odbędzie się
w hotelu Radisson SAS. Wśród dziewczyn,
które przeszły do półfinału, wybrano 12 do-
rosłych i 12 nastolatek, które będą walczyć o
tytuł najpiękniejszej panny z naszego regionu.
Miss Pomorza Zachodniego będzie ubiegać się
o koronę najpiękniejszej Polki 2009.

Radisson SAS, 23 maja, godz. 20

Spektakl teatralny
Murdas
Spektakl nagrodzony za kreację aktorską
Pawła Chomczyka na XXI Międzynarodo-
wym Festiwalu Teatralnym „Walizka” w
Łomży. Bajka dla młodzieży i dorosłych,
zrealizowana w koprodukcji Kompanii Do-
omsday i Białostockiego Teatru Lalek, opo-
wiadana przez aktorów i przedmioty. Z
morałem…

Teatr Polski, 31 maja, godz. 20, bilety 19 zł

„Różany Ogród Sztuki”
„Różany Ogród Sztuki” to rozbudowana
kontynuacja zeszłorocznego projektu
Szczecińskiej Agencji Artystycznej „Mu-
zyczne impresje Różanki”. W każdą sobotę i
niedzielę (począwszy od 31 maja) o godz.
12 w Ogrodzie Różanym będą odbywały
się koncerty plenerowe w wykonaniu
młodzieży, studentów szkół muzycznych
oraz artystów szczecińskich scen muzycz-
nych. Koncertom towarzyszyć będą liczne
działania artystyczne. A w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca od godz. 12 zapraszamy
wszystkie dzieci na specjalny program artystyczny pn. „Bajeczki Różaneczki”.

Różanka, inauguracja 31 maja, godz. 12–15

Casting do czasopisma „Dziewczyna”
Zapraszamy na casting wszystkie zaintereso-
wane panie w wieku 14-25 lat. Co miesiąc
wybrana zostanie Dziewczyna Miesiąca. Na-
grodą dla niej będzie sesja zdjęciowa w mie-
sięczniku „Dziewczyna” oraz nagroda
ufundowana przez firmę Remington. Na ko-
niec konkursu finalistki zostaną zaprezento-
wane międzynarodowemu jury –
przedstawicielom najlepszych agencji mode-
lek z całego świata.

Hotel Focus, 6 czerwca, godz. 11-13 

Mister Pomorza 
Zachodniego
Wszyscy chętni wzięli udział w castingu
18 maja w Valentino Ristorante. Tam zos-
tali wybrani finaliści, którzy wezmą udział
gali finałowej. Laureat będzie reprezento-
wał nasz region w ogólnopolskich wybo-
rach Mister Polski 2009.

Deptak Bogusława, 19 czerwca 

DO SŁUCHANIA

Filharmonia
Orkiestra Symfoniczna FS , Sławomir Chrza-
nowski – dyrygent , Rafał Kwiatkowski –
wiolonczela , Krzysztof Meisinger – gitara , W
programie: A. Piazzolla – Koncert na gitarę i
wiolonczelę; H. Villa-Lobos – Bachianas Brasi-
leiras; G. Bizet – I i II suita „Arlezjanka” 

22 maja, godz. 19
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Prestiżowe imprezy 
czyli subiektywny przegląd wydarzeń 



Perły symfoniki. Orkiestra Symfoniczna FS,
Czesław Grabowski – dyrygent, Natan
Dondalski – skrzypce, W programie: A. Vi-
valdi – „Cztery pory roku”; E. Elgar – Wa-
riacje „Enigma” 

29 maja, godz. 19 

Koncert familijny „Na Dzień Dziecka”. Or-
kiestra Symfoniczna FS; Paweł Osuchowski
– dyrygent; W programie: I. Strawiński –
„Ognisty ptak”; M. Ravel – „Moja matka
gęś”

5 czerwca, godz. 19

Gwiazdy w Filharmonii; Orkiestra Symfo-
niczna FS; Marek Pijarowski – dyrygent,
Kevin Kenner (USA) – fortepian, W pro-
gramie: P. Czajkowski – Koncert fortepianowy b-moll; W. Kilar – „September Sym-
phony”

31 maja, godz. 17

MOPI w Kafe Jerzy
Zespół MOPI jest młodą grupą, powstałą
zaledwie pół roku temu, ale muzycy
tworzący skład zespołu to doświadczeni
instrumentaliści, mający za sobą dzie-
siątki koncertów w różnych miejscach.
Wszystko zaczęło się po Opolu 2006,
kiedy to dwójka muzyków z tego składu
otwierała koncert Superjedynek w projekcie razem z Krzyśkiem Skibą. Zespół jest w
trakcie zbierania i rejestrowania swojego materiału. 

Kafe Jerzy, 22 maja, w godz. 19-20 wstęp wolny, od godz. 20 wstęp panie 10 zł, panowie 15 zł

Nicola Conte –
Szczecin Music Fest 
Nicola Conte to prezentujący nowe oblicze
współczesnego jazzu prekursor nowych
muzycznych trendów, wszechstronnie uta-
lentowany DJ, producent i kompozytor. W

swojej twórczości łączy takie gatunki jak: retro jazz, bossa nova z subtelnymi brzmie-
niami elektroniki, sięgając odważnie do włoskiej muzyki filmowej lat 60. i 70. i takich
znakomitości jak Morricone czy Piccioni.

Zamek Książąt Pomorskich, 24 maja, bilety 55 i 70 zł. info: www.szczecinmusicfest.pl

posłuchaj muzyki: www.myspace.com/szczecinmusicfest. 100 płyt za darmo: www.100plyt.pl

Grażyna 
Brodzińska 
w amfiteatrze
Najjaśniejsza gwiazda polskiej operetki w
największych światowych przebojach. O
Grażynie Brodzińskiej Bogusław Kaczyński
powiedział: „Prezentuje najwyższy kunszt
sztuki wokalnej. Obdarzona urodą, wdzię-
kiem, scenicznym temperamentem, śpiewa, tańczy, czaruje publiczność teatralną i filharmo-
niczną. Widowisko „Magiczny Hollywood” dedykowane jest wszystkim mamom z okazji
przypadającego w maju ich święta. Gwiazda zaśpiewa m.in. „Ojca Chrzestnego”, „My way”,
„Besame mucho”, „Somewhere over the rainbow”, „Miłość ci wszystko wybaczy”. 

Amfiteatr, 30 maja, godz. 20.15, bilety 30, 40 i 60 zł 

Orchestra Baobab na Szczecin Music Fest 
Orchestra Baobab to zespół-legenda, jedna
z najwspanialszych i najbardziej charakte-
rystycznych formacji w historii muzyki af-
rykańskiej. Orchestra Baobab została
założona w 1970 i łączy rytmy afrokubań-
skie, kreolskie melodie z Portugalii, rumbę
z Kongo, high life oraz całą gamę lokalnych
stylów. To w znacznej mierze właśnie

dzięki temu zespołowi Dakar, stolica Senegalu, stał się jednym z najważniejszych mu-
zycznych miejsc Afryki.

Zamek Książąt Pomorskich, 4 czerwca, bilety 55 zł (przedsprzedaż), info: www.szczecinmusicfest.pl

posłuchaj muzyki: www.myspace.com/szczecinmusicfest.100 płyt za darmo: www.100plyt.pl

Stańko & Smolik 
– Peyotl
Płyta „Peyotl" to w dorobku Tomasza Stańki
pozycja wyjątkowa. Zainspirowany amery-
kańskim rapem z przełomu lat 70. i 80.
Stańko zaczął poszukiwać własnego spo-
sobu na połączenie słowa i muzyki. Andrzej
Smolik to najbardziej uznany polski produ-
cent, słynie nie tylko z twórczości sygnowanej swoim nazwiskiem, ale również z produkcji
dla innych artystów: Marii Peszek, Roberta Gawlińskiego, Krzysztofa Krawczyka, Myslovitz
czy Maryli Rodowicz. Obaj artyści w duecie brzmią niezwykle i przejmująco w nowej mu-
zycznej przestrzeni, występując w towarzystwie młodych polskich muzyków. 

Zamek Książąt Pomorskich, 10 czerwca, godz. 20, bilety 65-115 zł

Chick Corea na Szczecin Music Fest
Blisko cztery dekady Chick Corea wnosi do muzyki jazzowej oryginal-
ność kompozytora, wyobraźnię improwizatora, technikę wirtuoza
oraz sprawność instrumentalisty. Tak rozległe zainteresowania wy-
nikają głównie z percepcyjnych zdolności artysty, dla którego w
równym stopniu inspiracją była twórczość Bartoka, Beethovena, jak i
Milesa Davisa, Billa Evansa czy Charliego Parkera.

Zamek Książąt Pomorskich, 24 czerwca, bilety 65 i 85 zł (przedsprzedaż). info: www.szczecinmusicfest.pl. 

posłuchaj muzyki: www.myspace.com/szczecinmusicfest. 100 płyt za darmo: www.100plyt.pl

REKLAMA
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W naszym mieście
powstała unikalna
galeria zdjęć.
Stworzyła ją malarka
Ewelina Marteniak
przy współpracy
z grafikiem Pawłem
Wróblewskim. 

Galeria „Osiem kobiet” to
osiem fotografii zrobionych
przez malarkę i przygotowanych
graficznie, w rezultacie czego po-
wstały prace z pogranicza foto-
grafii i grafiki komputerowej. Te
oryginalne obrazy nawiązują do
osobowości bohaterek. Kobieta-
motyl, kobieta-syrena czy sza-
manka, tak m.in. wyglądały
bohaterki widziane oczami ma-
larki. 

– Jest to sesja fotograficzna, w
której wykorzystuję swój warsztat
malarski. Najważniejsze jest dla
mnie uchwycenie niepowtarzal-
ności fotografowanych osób i
podkreślenie ich walorów – opo-
wiada Ewelina Martyniak. 

To także propozycja dla osób,
które chciałyby posiadać swój
osobisty, nieco magiczny portret,
powstały dzięki artystycznemu

połączeniu spojrzenia malarki i
grafika komputerowego. 

– Ideą jest to, by grafiki stanowiły
ciekawą nowoczesną alternatywę
dla tradycyjnych portretów malar-
skich, coraz rzadziej spotykanych w
naszych domach – dodaje malarka. 

Więcej informacji na stronie:
www.fantazyjnasesja.pl, www.ewe-
linamarteniak.pl. imj

Portrety kobiet
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Kuba Grabski: Peyotl to

przedsięwzięcie niezwykłe,

także poprzez fakt odświeżenia

tego projektu sprzed lat. Czy

znałeś jego oryginalne

wykonanie? Co Cię w nim

najbardziej urzekło? 

Andrzej Smolik: Świetnie
znam oryginalne wykonanie.
Gdy byłem w liceum, zrobiło na
mnie ogromne wrażenie.
Urzekła mnie awangardowa for-
muła projektu i otwartość na
style, do tego jazzowe improwi-
zacje. Bardzo progresywne
brzmienie to rzadkość wtedy w
Polsce, do tego świetne interpre-
tacje Marka Walczewskiego.

– Jak się pracuje z Tomaszem

Stańką?

– To dla mnie ogromna
muzyczna przy-

jemność i zaszczyt. Tomasz ma
ogromną abstrakcyjną swobodę
w graniu i swoją energię prze-
nosi na cały zespół. Wspaniale
jest słuchać jego brzmienia pod-
czas koncertów . 

– Podążasz konsekwentnie swoją

drogą – od Wilków przez Kasię

Nosowską i Krzysztofa Krawczyka

aż po Stańkę. Można powiedzieć,

że dużo wniosłeś do ich muzyki. A

na ile takie osobowości mają

wpływ na Ciebie jako producenta

i muzyka?

– Każde spotkanie muzyczne
zostawia trwały ślad. Uczy,
zmienia lekko punkt widzenia i
to największa wartość pracy z
innymi. 

– Czy obserwujesz losy

muzyków, których

przygarnąłeś na początku ich

drogi? Na przykład Miki Urbaniak

czy Noviki, a jest ich wielu

przecież. 

– Oczywiście, mamy kontakt
i wciąż nagrywamy razem. 

– Czy umiesz przewidzieć w

jakim kierunku będzie się

rozwijać rynek muzyczny w dobie

z jednej strony powrotu do

instrumentów analogowych, a z

drugiej powolnej śmierci płyty

CD? 

– Wydaje mi się, że wracamy o
wiele bardziej wstecz, do mo-
mentu, gdzie słucha się muzyki na
żywo. Płyty CD i MP3 mają bardzo
małą wartość. Zaczynają stanowić

formę reklamy artysty,

dzięki której będzie mógł grać live,
bo jak na razie i na szczęście
żywych emocji w sali koncertowej
nie da się niczym zastąpić. 

– Czasem można usłyszeć głosy,

że Twoim następcą został Marcin

Macuk (producent płyt m.in. Kasi

Nosowskiej). Co o nim myślisz?

– Oczywiście cenię  Marcina.
Bardzo podobają mi się rzeczy,
które robi. Miło, że pochodzimy
z tych samych okolic. 

– Kim będziesz jako muzyk i

producent za 10 lat?

– Mam nadzieję rozwijać się i
choć trochę zaskakiwać samego
siebie w przyszłości.

ROZMAWIAŁ KUBA GRABSKI

Smolik ciągle zaskakuje
Kiedyś jeden z Wilków, od zawsze miłośnik i kolekcjoner analogowych instrumentów klawiszowych,

jeden z bardziej wziętych polskich producentów i muzyków. Ostatnio zachwycił odświeżeniem Peyotlu,
projektu, w którym muzyka Tomasza Stańki spotkała się z twórczością Witkacego. Andrzej Smolik

specjalnie dla „Prestiżu” odpowiada na kilka pytań.
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The Last Ride to
młody szczeciński
zespół, który powstał
z inicjatywy
gitarzysty i lidera
Tomasza Bińka oraz
wokalistki Agaty
Sobocińskiej. Właśnie
wydali swoją
pierwszą płytę
„Tysiące mil”.

Przez wiele miesięcy szukali
swojego brzmienia i drogi, którą
chcą pójść. W rezultacie powstała
dynamiczna rockowa płyta inspi-
rowana utworami takich ze-
społów jak Scorpions czy Europe.
Została stworzona w jednym z
najlepszych warszawskich stu-
diów nagrań TR Studio, w któ-
rym powstawały płyty zespołów

takich jak Łzy, IRA czy Myslo-
vitz. 

– Mówiąc dokładniej, jest to za-
powiedź płyty, którą tworzą nasze
trzy autorskie utwory – opowiada
Tomasz Biniek, lider zespołu. – W
The Last Ride Agata odpowiada
za teksty i wokal, natomiast ja zaj-
muję się stroną muzyczną. 

Do współpracy zaprosili doś-
wiadczonych muzyków, którzy
pracowali m.in. z Patrycją Mar-
kowską. Ich płyta miała już swoją
premierę w regionalnych
rozgłośniach radiowych i została
dobrze przyjęta. 

– Teraz pracujemy nad skomple-
towaniem zespołu, później bę-
dziemy grać koncerty. Chcemy
zdobyć swoją publiczność, rozwijać
się i oczywiście nagrywać kolejne
płyty. To dopiero początek naszej
drogi – zapewniają Agata i Tomasz. 

Utworów można posłuchać na
oficjalnej stronie zespołu www.the-
lastride.pl. imj

Wydali płytę, czas na koncerty
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Wielkie imprezy teni-
sowe mają w Szczeci-
nie długą tradycję. To
nie tylko możliwość

podziwiania zawodowców w
walce, ale i okazja do relaksu, spę-
dzenia czasu na świeżym powiet-
rzu, no i atrakcyjnych spotkań
towarzyskich. Lista imprez, jakie
odbywały się na kortach przy al.
Wojska Polskiego, jest długa, a
wszystkim turniejom zawsze towa-
rzyszy ogromne zainteresowanie. 

W ubiegłym roku do tenisowej
rodziny imprez dołączył kobiecy
Szczecin Open z pulą nagród 25
000 USD. Pierwsza edycja odbyła
się w maju. Wygrała ją Czeszka
Barbora Zahlavova-Strycowa, dzi-
siaj zajmująca 74. pozycję w ran-
kingu WTA. W finale pokonała
Słowaczkę Lenkę Wienerovą. 

W tym roku turniej z iden-
tyczną pulą nagród o wartości

25 000 USD odbędzie się od 8 do
14 czerwca.

– Przeniesienie turnieju z maja
na czerwiec to gwarancja lepszej,
cieplejszej pogody. Poza tym taki
termin odpowiadał ITF, który
rządzi światowym terminarzem
rozgrywek – mówi Tomasz
Nieżychowski z Fundacji SKT,
organizatora imprezy.

Kogo możemy się spodzie-
wać? Na pewno Polek. Intencją
organizatorów jest to, by w im-
prezie pojawiło się jak najwięcej
naszych zawodniczek. W
ubiegłym roku w eliminacjach i
turnieju głównym wystąpiło kil-
kanaście naszych zawodniczek.
Osiem z nich zagrało dzięki tzw.
dzikim kartom. To przywilej or-
ganizatorów każdego turnieju,
którzy mogą zaprosić zawod-
niczki do udziału: cztery do eli-
minacji i cztery bezpośrednio do

turnieju głównego. Podobnie bę-
dzie w tym roku. Wśród Polek
spodziewać się możemy np. San-
dry Zaniewskiej, aktualnie zaj-
mującej 32. miejsce w
juniorskim rankingu ITF. W te-

gorocznym juniorskim Austra-
lian Open grała w finale debla, a
do Szczecina ma przyjechać pro-
sto z paryskiego Roland Garros.
Inną spodziewaną juniorką jest
Katarzyna Piter, w która w

Szczecin Open 2009
Już po raz drugi w Szczecinie spotkają się zawodowe tenisistki, w tym także Polki. W czerwcu

na kortach przy al. Wojska Polskiego rusza kolejna edycja Międzynarodowego Turnieju 
Tenisa Kobiet Szczecin Open 2009. Wraz z nim na tydzień obiekt nabierze 

międzynarodowego splendoru. Nie po raz pierwszy zresztą.

Panie, rakiety w dłoń!

Swoich sił będą też mogli spróbować amatorzy, a przede

wszystkim amatorki. W trakcie Szczecin Open zaplanowano

Amatorski Turniej Kobiet o Puchar Dyrektora TVP Szczecin.

Zapisy do turnieju przyjmowane są w biurze turnieju 

do godz. 19.00 10 czerwca. Start – następnego dnia 

(11 czerwca) o godz. 10.30, kontynuacja 12 czerwca.

Kolejny turniej, tym razem w sobotę 13 czerwca, organizuje

też Business Club Szczecin. Mecze w obydwu imprezach będą

skrócone do 2 setów i rozgrywane od stanu 2 do 2. Finał

obydwu turniejów w niedzielę 14 czerwca o godz. 11.00.

ZAPRASZAMY
DO CAFE PRESTIŻ
Podczas trwania
turnieju przenosimy się
na korty. Zapraszamy na
dobrą kawę i
odpoczynek
w "Prestiżowym"
namiocie. W specjalnej
strefie będzie można
poczytać aktualny
"Prestiż", a także
archiwalne numery. Dla
wszystkich fanów firmy
Apple salon
komputerowy
Macsimum przygotuje
dwa stanowiska
komputerowe.
Zapraszamy
do skorzystania
z darmowego internetu. 
Do zobaczenia
na kortach.FO

T. 
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ubiegłorocznym Szczecin Open
doszła aż do półfinału, osiągając
najlepszy wynik w swojej do-
tychczasowej karierze. Oprócz
Polek spodziewane są też zawod-
niczki z innych krajów, zaj-
mujące miejsca w drugiej setce
rankingu WTA.

Tegoroczny program Szczecin
Open jest znacznie bogatszy niż
rok temu. Wszystko przez Ten-
nis Europe Junior Tour. To mię-

dzynarodowy turniej dla
chłopców i dziewcząt do lat 14,
który będzie odbywał się równo-
legle do Szczecin Open.

– Zaplanowaliśmy też oczy-
wiście turnieje amatorskie. Jeden
dla pań, a drugi dla panów – do-
daje Michał Stankiewicz, organi-
zator.

Jak zapewniają organizatorzy
w trakcie turnieju każdy znajdzie
coś dla siebie. Warto chociażby

odwiedzić korty dla atmosfery
międzynarodowej imprezy i
oczywiście spotkań towarzy-
skich. Nowością będzie turnie-
jowe przedszkole w którym
miłośnicy tenisa będą mogli po-
zostawić pod fachową opieką
swoje dzieci. Gry będą rozpoczy-
nać się o godzinie 10.00, a o 19.00
zaplanowano mecze dnia.

Finał turnieju - 14 czerwca o
godzinie 13.00. br

Tennis Europe Junior Tour
W tym samym czasie co Szczecin
Open na kortach przy al. Wojska
Polskiego zostanie rozegrany mię-
dzynarodowy turniej dla dziewcząt
i chłopców do lat 14. Zawody zo-
staną rozegrane w ramach pres-
tiżowego Tennis Europe Junior
Tour, a który rozgrywany jest w Eu-
ropie (w trzech kategoriach wieko-
wych) niezmiennie od 1990 roku.
W ramach cyklu prowadzony jest
specjalny juniorski ogólnoeuropej-
ski ranking, stąd organizatorzy -
Szczeciński Klub Tenisowy - spo-
dziewają się przyjazdu zawodni-
czek i zawodników z całej Europy.
W turnieju zagra ponad 100 osób.
Warto dodać, że poprzez TEJT
swoją karierę zaczynały praktycznie
wszystkie uznane gwiazdy tenisa.
Zaczynali tutaj m.in. Justin Henin -
Hardenne, Roger Federer, Marat
Safin, Maria Sharapova, Amelie
Mauresmo, Novak Djokovic i wielu
innych.

Turniej rozpocznie się 30 maja,
a przez pierwsze dwa dni zo-

staną rozegrane eliminacje. Po
nich rozpocznie się już turniej
główny, w którym wystartuje 32
zawodników. Równolegle odby-
wać się będzie turniej deblowy.
Finały zaplanowano na 6 i 7
czerwca. Łącznie na kortach
Klubu Tenisowego „Bałtyk“ po-
jawi się 80 zawodników.

– W tym roku z powodu kry-
zysu odbywają się tylko dwa tur-
nieje letnie tej rangi w Polsce,
stąd ogromne zainteresowanie
naszą imprezą, na którą zgłosiła
się rekordowa liczba ponad 160
tenisistów – mówi Ryszard Ko-
walczyk, prezes Klubu Teniso-
wego „Bałtyk“.

Wśród rodzimych gwiazd
kortu zobaczymy m.in. Michała
Przysiężnego i Marcina Gaw-

rona. Będą też gracze notowani w
pierwszej 300 rangingu ITF.

Tradycyjnie już podczas tur-
nieju będzie wiele innych atrak-
cji. Organizatorzy przygotowali
m.in. stoiska ze sprzętem sporto-
wym, a dla zawodników Players
Party. PUF Open to także wielkie
święto towarzyskie. Od lat na
turniej ściągają znani koszalinia-
nie. Nie inaczej będzie w tym
roku. Jak zwykle odbędzie się
amatorski turniej VIP. Emocje
sportowe będą pewnie nie mniej-
sze niż przy zmaganiach zawo-
dowców. Warto przy okazji
wspomnieć, że w poprzednich
edycjach udział wzięli m.in. pre-
zydent miasta Mirosław Mikie-
tyński oraz Zbigniew
Chlebowski, któremu udało się
wyjść zwycięsko z VIP-owskiej
rywalizacji. jb

PUF Koszalin Open
Tenisiści z całego świata pojawią się także w Koszalinie. Tydzień przed naszym Szczecin Open ruszy

tam PUF Koszalin Open 2009, czyli międzynarodowy turniej tenisa rangi Future i puli nagród 10
000 USD.  Patronat nad imprezą objął koszaliński "Prestiż".
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JAN PAWŁOWICZ

Z wykształcenia technik-ślusarz. Dzisiaj prowa-
dzi własną działalność w branży budowlanej. Do
historii sportu przeszedł jako czterystumetrowiec.
Olimpijczyk z Moskwy (1980). Urodził się w Poli-
cach 9 lipca 1960 roku. Jego przygoda ze sportem
trwała zaledwie sześć lat (1978-1984). Od zawsze
związany był z klubem Budowlanych Szczecin. W

1979, po niespełna roku treningów, wziął udział w Spartakiadzie
Młodzieży do lat 19 i, ku zaskoczeniu wszystkich, zdobył złoty
medal, co automatycznie dało mu miejsce w kadrze. Dziś pierwszy
start lekkoatleta wspomina głównie ze względu na swój „markowy
strój”, na który zwrócił uwagę nawet redaktor „Wiadomości Kato-
wickich”. Otóż klub swojego zawodnika na zawody wyposażył w
przymały dres i zwykłe tenisówki. Dla żartu pan Jan wyrysował sobie
na tenisówkach symbole firmy Adidas, a nogawki spodni i rękawy
bluzy pozawijał, tak by nie było widać, iż dres jest za mały. Oczywiś-

cie po niespodziewanej wygranej od razu
otrzymał sprzęt reprezentacji. 

Jan Pawłowicz jest czterokrotnym reprezen-
tantem Polski w meczach międzypaństwo-
wych 1980-1983, mistrzem (1984) i

wicemistrzem kraju (1983) w sztafecie 4×400 m oraz halowym mist-
rzem Polski w biegu na 400 m (1981) z rekordem życiowym 46,62 sek. 

Uczestniczył w mistrzostwach Europy juniorów w Bydgoszczy
(1979), gdzie w biegu na 400 m odpadł w półfinale, a w sztafecie
4×400 m wraz z kolegami w finale zajął 6. miejsce. W finale Pucharu
Europy w Londynie (1983) w biegu indywidualnym na 400 m był 8.,
natomiast w sztafecie – 7.

Na pytanie, co dał mu sport, odpowiada krótko: – Niezwykłą przy-
godę, popartą ciężką pracą, i możliwość podróżowania oraz rozwi-
jania horyzontów. rp

POCZET SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW

Marzeniem każdego, uprawiającego sport jest start na Igrzyskach Olimpijskich, zaś zwieńczeniem tego marzenia – medal olimpijski.
Miano „olimpijczyka”, to nie tylko osobista satysfakcja, ale szansa przejścia do historii. W tej rubryce chcemy przypominać sylwetki

szczecińskich „wybrańców losu”. Kto wie, może Waszym sąsiadem jest… legenda polskiego sportu? 

FO
T. 

AR
CH

IW
UM

 D
OR

OT
Y 

BR
ZO

ZO
W

SK
IE

J

FO
T. 

JA
RO

G

Thailwhipy, barspiny, x-upy,
nofooty to nie japońskie
słowa, tylko nazwy trików i

kombinacji popularne wśród za-
wodników BMX Jam. 

Rowerowe zawody w skate-
parku przy ul. Twardowskiego
przyciągnęły miłośników dwóch
kółek i fanów ekstremalnych
sportów. Zanim rozpoczęły się
punktowane konkurencje,
można było zobaczyć popisy i
triki. Część zawodników wcześ-
niej szlifowała styl, by jak najle-
piej wypaść przed jury. Do
zawodów przystąpiło 27 uczest-

ników. Startowali w czwórkach,
przez cztery minuty starając się
zachwycić publiczność swoimi
popisowymi numerami. 

Trzech zawodników wybiło się
ponad resztę. Jury uznało, że w kon-
kurencji The Best Trick w Parku
najlepszy został „Banan” ze Star-
gardu Szczecińskiego, w kategorii
The Best Trick na Boksie zwyciężył
Kuba Braumański, a The Best Trick
na Flacie wykonał Radek Szczu-
packi. W kategorii przejazdów zwy-
ciężyli: Piotr Pawelczyk (I miejsce),
Emil Trojan (II miejsce) i Kuba
Braumański (III miejsce). dp

Szczecin        JamBMX
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Paprykarzowe 
podziękowania
Kolejny występ kabaretu z czołówki

polskiej satyry mamy za sobą.
Agencja artystyczna Brand House tym
razem zaprosiła kabaret ŁOWCY.B W
finałowej części imprezy organizatorzy
wręczyli wykonawcom pamiątkowe
medale, wykonane ze Szczecińskiego
Paprykarza, a lokalny fanklub wręczył
urodzinowy tort jednemu z artystów,
który w tym dniu obchodził swoje
święto. dp

Modne urodziny 

Pokaz nowej kolekcji Max Mara oraz prezentacja futer i skór z firmy
LKJ – tak swoje pierwsze urodziny obchodził kwartalnik „Icona Ma-

gazine”. Na bankiet do hotelu Radisson SAS przybyli przyjaciele maga-
zynu i osoby z modowej branży. Po pokazach gości poczęstowano
szampanem, był też drobny poczęstunek. dp

Najpiękniejsze studentki
Zlaptopem, karnetem na fitness, kosmetykami i automatyczną eli-

minacją do półfinału Miss Polski Nastolatek z Can Cana wyszła
Angelika Galant, nowa Miss Studentek Szczecina. Po czterech pre-
zentacjach w ubraniach ze szczecińskich butików jury nie miało
wątpliwości, które ze studentek są najpiękniejsze. Oprócz Angeliki
cenne nagrody i tytuły zdobyły: Martyna Kuleczko – I wicemiss i
Miss Foto, Matylda Sochacka – II wicemiss, Monika Główczewska
– III wicemiss. dp
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Od lewej: Klaudia Ungerman, Miss Polski 2008 aktualnie panująca, Paweł
Bielerzewski, przewodniczący jury, reprezentant Misslandu oraz dr hab.

Jacek Wróbel, prorektor do spraw studenckich Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego

Szczeciński fanklub pamiętał 
o urodzinach swojego

ulubionego jubilata

Na urodzianch magazynu Icona
chętnie czytany był także

Prestiż.... 

Anna Karbowińska z Krystyną
Figurą-Zdanowicz,

współwłaścicielki  salonu Max Mara
Monika Stefanowicz, prezes

Medi Clinique

... nie zabrakło też naszej redakcji,
dziennikarki  Izabeli Magiery-
Jarzembek i redaktor naczelnej Darii
Prochenka

Od lewej: Martyna Kuleczko (nr 13) I Vicemiss i Miss Foto Dorota Dembińska
finalistka, Angelika Galant (nr 6) Miss Studentek Szczecina 2009, Matylda

Sochacka II Vicemiss

K R O N I K A  P R E S T I Ż U



Psy z Karbali

Psy z Karbali - Dziesięć razy Irak" - to książka napi-
sana przez szczecińskich dziennikarzy Gazety Wy-

borczej - Marcina Górkę i Adama Zadwornego.
Wydaniu książki towarzyszyła uroczysta oprawa i spot-
kanie z autorami. Wszystko odbyło się w Książnicy Po-
morskiej. Szerzej o książce na stronie 12 br

Kultowe motory w Szczecinie
Wszystko zaczęło się 11 lat temu kiedy Lasse

Kludsen  spotkał Michaela Andersena w
salonie Harleya Davidsona w Danii. Połączeni
wspólną pasją otworzyli Mike’s American Bike’s
, który oprócz Harleyów zajmuje się także moto-
rami marki  Boss Hoss . W tym roku postanowili
otworzyć  swój pierwszy salon w Polsce i co
ważne w Szczecinie. Nasze miasto wygrało ze
względu na bliskość stolicy Niemiec i dobre
połączenie z Danią, która jest ojczyzną obu właś-
cicieli. Otwarcie Mike’s American Bike’s  odbyło
się w kwietniu. Było jak na prawdziwym  zlocie
Harleyowców, pośród  skór, frędzli i ogromnego
grilla  królowały kultowe maszyny, które można
bylo przetestować . Z koncertem wystąpił zespół
Jesienni Przyjaciele. imj

Nasze rodzime gwiazdy
To były niezapomniane obchody Tygodnia Bibliotek. Podczas pokazu

mody bibliotekarki z Książnicy Pomorskiej zebrały gromkie brawa.
Impreza i pomysł na propagowanie czytelnictwa poprzez pokazanie ko-
biecej strony bibliotekarek zainteresowały nie tylko lokalną telewizję, ale
także TVN. Panie martwią się teraz nie rankingami czytelników, ale zbyt-
nim wzrostem popularności. dp

Okrągłe urodziny
8maja w klubie Heyah okrągłe, 10 urodziny obchodziła szczecińska

hurtownia elektryczna Magma. Właściciele, pracownicy i goście bawili
się do białego rana a imprezę uświetnił m.in. polski raper Liber. 
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Tomasz Jarmoliński, wiceprezydent Szczecina
podziwiał prace Jarka Romackiego

Jagoda Walawko, starszy 
kustosz bez problemu 

odnalazła się w roli modelki

Paulina Rybarczyk  (Mikes American Bikes) 
w gronie entuzjastów jednośladów

Na pierwszym planie 
współwłaściciel salonu, Lasse Klaudsen 

Współwłaściciele firmy Magma Józef Świgut (po lewej) 
z narzeczoną Moniką i Dariusz Duszyński z małżonką Sylwią 

Grzegorz Matlak pełnomocnik firmy Red Box (po prawej) 
z Liberem i Sylwią Grzeszczak
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Powietrzna
bitwa

Lot na dystans, lot na czas oraz akrobatyka lotnicza to kategorie niety-
powych zawodów w rzucaniu papierowymi samolotami. Ponad 250

studentów z 83 krajów postanowiło wziąć udział w powietrznej rywali-
zacji o mistrzostwo świata w Red Bull Paper Wings. Po dwóch dniach za-
ciętego współzawodnictwa wygrali studenci z Brazylii. Polski reprezentant
Tomek Chodyra w kategorii lot akrobatyczny zajął w finale 2. miejsce.
Nasi rodacy w klasyfikacji drużynowej okazali się najlepsi! Żaden inny
kraj nie miał aż trzech reprezentantów w finale. dp

Koncertowo zagrane

Ponad dwa tysiące osób bawiło się w Teatrze Letnim podczas koncertu
grupy Kombii. Muzycy udowodnili, że mimo upływających lat wciąż

są w znakomitej formie. Szczecińska publiczność razem z nimi spiewała
wszystkie hity i długo nie pozwalała im zejść ze sceny. Agencja artystyczna
Brand House, organizator koncertu, widząc, jaki sukces odniosła impreza,
zapowiada wkrótce kolejne wydarzenia. dp

Półmetek 
konkursu
Zanim zaprezentują się przed publicznością, kandydatki na Miss Po-

morza Zachodniego musiały przejść pierwszy etap rywalizacji pod-
czas półfinałów. Choć obyło się bez potknięć na scenie, jury było
bezwzględne i wybrało tylko połowę z nich. Szczęśliwe laureatki zapre-
zentują się pod koniec maja podczas finału w hotelu Radisson SAS.           dp
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Organizatorzy konkursu Andrzej Górny i Renata Nowakowska
dokładnie przeglądali wszystkie zgłoszenia

Polscy reprezentanci 
w finale Red Bull Paper Wings w Austrii

Piękne panny 
w oczekiwaniu na decyzje jury..
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Najpiękniejsza
koszalinianka
Podczas konkursu Miss Polonia Ziemi Zachodnio-

pomorskiej, który odbył się na zamkowym dzie-
dzińcu, jurorzy oceniali urodę dwudziestu dziewcząt
z naszego regionu. Wygrała koszalinianka Żaneta
Sitko, która w ostatniej chwili zrezygnowała z lukra-
tywnej propozycji wyjazdu do Tokio, gdy okazało się,
że w tym samym czasie są finały. Już niedługo Żaneta
weźmie udział w półfinałach konkursu Miss Polonia.
Jeśli tam jej się powiedzie, to będzie ubiegać się o ko-
ronę najpiękniejszej Polki tego roku. Poza głównym
tytułem jury przyznało też inne wyróżnienia.
Pierwszą wicemiss została szczecinianka Katarzyna
Kwiatkowska, drugą wicemiss – Agata Drywa, a miss
czasopisma „Świat Biznesu” – Jolanta Gzik. imj

Premiera nowego chevroleta
Wmaju w salonie Chevrolet Kozłowscy odbyła się prezentacja najno-

wszego „dziecka” – modelu Cruze. Takiego wyglądu nikt się nie spo-
dziewał. Auto otrzymało obłą karoserię, poprzecinaną ostrymi liniami,
dzięki czemu mamy do czynienia z pierwszym chevroletem, który wy-
gląda oryginalnie, ciekawie i bardzo nowocześnie. Już w czerwcu będzie
go można także przetestować w terenie. Emocje gwarantowane!           imj

Strzelanie w Dobieszczynie
Huku strzałów z  legendarnego Kałasz-

nikowa, zapachu prochu i latających
łusek nie zabrakło na Zawodach Strzelec-
kich w Dobieszczynie o puchar Prezydenta
Miasta Szczecina. Impreza  składała się z
dwóch konkurencji: strzelanie do rzutków
ze strzelby oraz strzelanie na trzech torach
z pistoletu. W zawodach startowali strzelcy
z regionu, policjanci, wśród nich kilku an-
tyterrorystów, dodatkowo gościnnie był
poseł PO Arkadiusz Litwiński. Prawdziwą
gratką była możliwość wypróbowania
broni- legendy Kałasznikowa. Najlepszym
strzelcem i zdobywcą pucharu prezydenta
Szczecina został Marcin Skowron antyter-
rorysta ze Szczecina. O tym, że nie jest to
sport łatwy przekonała się osobiście  ekipa
„Prestiżu”, która miała okazję spróbować
strzelania do tarczy i do ruchomego celu.  imj
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Od prawej: Miss Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej
Żaneta Sitko, projektantka Kasia Hubińska, miss

„Świata Biznesu” – Jolanta Gzik

Prezes Szczecińskiego 
Stowarzyszenia Strzeleckiego Jan Żywuszko

Poseł PO Arkadiusz Litwiński próbował
swoich sił m.in. w strzelaniu do tarczy

Jan i Małgorzata Kozłowscy, 
właściciele salonu Chevrolet Kozłowscy

Najnowsze "dziecko" Chevroleta 
- model Cruze
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Fashion Bazar
Wklimatycznie urządzonym antykwariacie Se-

cesja odbyła się już druga edycja giełdy ciu-
chów Fashion Bazar. Panie przyniosły dużo
ciekawych ubrań na wymianę. Szczególną uwagę
wzbudzała złota sukienka w malowane czarne
kwiaty, uszyta przez jedną z uczestniczek. Na miej-
scu stylistki doradzały w doborze garderoby. Wśród
ploteczek i radosnego gwaru panie czuły się jak
ryby w wodzie. Sukces imprezy zmobilizował or-
ganizatorów do ponowienia Fashion Bazar już za
miesiąc. dp

Zachwycili 
publiczność

Szczecin Music Fest można uważać za rozpoczęty!
Pierwszy koncert grupy Jazz Bigband Graz roz-

poczynający cykl wydarzeń muzycznych zachwycił
muzyczną publiczność. – Przyzwyczajona do jazzu
w wersji klasycznej, trochę bałam się wykonania go
w wersji klubowej. Ale koncert okazał się strzałem w
dziesiątkę. Szczególnie zainteresował mnie jeden z
instrumentów, którego nigdy wcześniej nie słyszałam
– mówi Gabriela Skrzypek, która w dniu imprezy
odwiedziła Szczecin. Organizatorzy potwierdzają, że
bilety na następne koncerty już się świetnie sprze-
dają. dp

VIP premiera w operze
Tradycją Opery na Zamku jest, że pierwsza premiera roku dedykowana

jest szczególnej osobowości naszego miasta. W tym roku VIP premiera
baletu „Córka źle strzeżonaˮ zgromadziła ludzi świata nauki, w szczegól-
ności zaś profesorów z Pomorskiej Akademii Medycznej, którzy chcieli
wyrazić uznanie profesorowi Stanisławowi Woyke. Profesor jest doktorem
honoris causa Pomorskiej Akademii Medycznej, ma także fundamentalny
wkład w prowadzeniu na światowym poziomie nauki i dydaktyki. Jego
uczniem był m.in. Jan Lubiński, który wraz z żoną Teresą jako pierwszy
złożył gratulacje profesorowi. Po części oficjalnej odbył się bankiet z
udziałem laureata, profesorów i lekarzy PAM oraz solistów baletu.        imj
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Przeglądanie sterty ubrań 
cieszy chyba każda kobietę

Na miejscu były stylistki które
chętnie podpowiadały w czym

panie najlepiej wyglądają

Dyrektor Warcisław Kunc z
profesorem Stanisławem Woyke

Solista Artem Ryazanov 
z choreografką Natalią Fedorową
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Otocz się wyspami
- tajlandia

poczuj woń kwitnącej wiśni
- japonia

zakochaj się w...
- madera

i wiele innych miejsc

www.apollotour.pl, tel.091 433 41 79
kom.500 26 00 77, biuro@apollotour.pl

Niemieccy organizatorzy, 
last minute z niemieckich lotnisk 

czyli wypoczynek w najlepszym wydaniu!

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

KAWIARNIE
Brama Jazz Cafe, pl. Hołdu Pruskiego 1
Cafe 22, pl. Rodła 8
Cafe Club, CH Galaxy, 1 piętro
Cafe Po godzinach, Deptak Bogusława 9
Cafe Cube, CH Galaxy, 2 piętro
Cafe Milano, CH Piast, ul. Mieszka I 73
Cafe Porto, ul. Księcia Bogusława X 47
Cafe Prawda, ul. Wielka Odrzańska 20
Cafe Teina, al. Bohaterów Warszawy 93
Castellari, al. Papieża 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. Papieża Jana Pawła II 43
Sklep Kolonialny, CH Turzyn, 
al. Bohaterów Warszawy 42
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 1a
Columbus, Wały Chrobrego 1
Cutty Sark Tawerna, al. Bohaterów Warszawy 111
Da Vinci, ul. Włościańska 1
El Greco, ul. Łukasińskiego 4
EuroClub, ul. Jagiellońska 71
Gościniec pod aniołami, Dobra, ul. Przytulna 1a
Karczma Polska Pod Kogutem, pl. Lotników 3
Klubik, ul. Kuśnierska 13
Lepianka, ul. Bławatkowa 2 / Dołuje 
Ładoga, ul. Jana z Kolna 
(vis- a`-vis Wałów Chrobrego)
Mezzoforte, Deptak Bogusława 8
… na Mariackiej, ul. Mariacka 26 
Piwnica Kany, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Pizza Hut, al. Wojska Polskiego 21
Pizza Hut, al. Wyzwolenia 18
Pizza Hut, ul. Struga 26
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
Enklawa Day Spa, ul. Wojska Polskiego 40
Estetic, ul. Kopernika 6
EVITA- SPA, Przecław 96E
Fantasy, ul. Ku Słońcu 71
Filozofia Piękna, ul. Mała Odrzańska 19, Podzamcze
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2a
Gabinet Kosmetyczny, ul. Pocztowa 37
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz, 
ul. Mazurska 20
Hair & Tee, ul. Potulicka 63/1
Hair Med, ul. Witkiewicza 58u/9
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Impressio, ul. Piłsudskiego 37
Instytut Urody "LA NATURE", 
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Lejdis, ul. Duńska 98
Make Up Institute Stockholm, 
ul. Wielka Odrzańska 21 (Podzamcze)
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 YES, ul. Małkowskiego 6 
Salon fryzjerski, Warzymice 53 - Osiedle Kresy
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
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 9
Inferno, al. Wojska Polskiego 20
Intro, al. Papieża Jana Pawła II 11
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67
Rocker Club, ul. Partyzantów 2
Royal Jazz Club, ul. Mariacka 26
Tiger Pub, ul. Felczaka 9
U Wyszaka, ul. Mściwoja 8, Podzamcze
Wasabi, ul. Kolumba 4

HOTELE
Atrium, al. Wojska Polskiego 75
Campanile, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 30
Focus, ul. Małopolska 23
Novotel, al. 3 Maja 31
Park Hotel, 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
ABT Łazienka & Styl, ul. Krasińskiego 45
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
Artform, ul. Jagiellońska 35
Atelier Sylwii Majdan, al. Wojska Polskiego 45/2
B&M, al. Wojska Polskiego 43
Bandolera, ul. Jagiellońska 12
Boutique, CH Galaxy, parter
Caterina, pl. Zgody 1F
Centrum Mody Ślubnej, ul. Kaszubska 58
Chilli, ul. Jagiellońska 13
Como Moda – atelier Sylwii Romaniuk, 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
Dheli Decor, Top Shopping, ul. Hangarowa 13
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 
Eventi, ul. Jagiellońska 7/1
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, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Jubiler Terpiłowscy, CH Turzyn, 
al. Bohaterów Warszawy 42
Kwiaciarnia Tulipan, ul. Mieszka I 73 (CH Piast)
Lauren vidal, 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
Macsimum, al. Papieża Jana Pawła II 42
Matins Bleus, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
Marc Cain, ul. Wojska Polskiego 43
Max Mara, ul. Księcia Bogusława X 43/1
Milano Fashion, CH Fala, al. Wyzwolenia 44a
Mike's American Bikes, ul. Mieszka I 63/64 
(teren Autogryfu/Fiata)
Momo, ul. Krzywoustego 72/9
Pan Twardowski Studio dekoracji okien, 
al. Papieża Jana Pawła II 41
Perfumeria Aureus, ul. Księcia Bogusława X 43/2

Platinum, Deptak Bogusława
Rosenthal, ul. Księcia Bogusława X 15/1a
SCK, ul. Rayskiego 1
sklep for DJ, al. Piastów 11/1
Soraya, ul. Zygmunta Starego 3a
Trend Łazienki, ul. Modra 85
Tru Trussardi, al. Wojska Polskiego 29
Tuzzi, ul. Jagiellońska 96/2
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2
Villeroy & Boch, ul. Rayskiego 27/1
Vincent, ul. Krzywoustego 67/u3
Vincent, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
VIP, CH Galaxy, parter
Yes Salon Jubilerski, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67

BIURA NIERUCHOMOŚCI
Artbud, ul. 5 lipca 19c
BK Nieruchomości, ul. Jagiellońska 30/2
Broker, ul. Piotra Skargi 19
Calbud, ul. Kapitańska 2
Carre, ul. Królowej Korony Polskiej 24
Ciepliński Nieruchomości, ul. Księcia Bogusława X 9
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Extra Invest, al. Wojska Polskiego 45
Fundament, ul. Bohaterów 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
NZOZ "LASER", ul. E. Gierczak 38/8
Panacum- Centrum Terapeutyczne, ul. Kopernika 1
Perładent - Gabinet Stomatologiczny, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 4c
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1c
Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna 
dr Gajda, ul. Narutowicza 16a
Prywatna Praktyka Ginekologiczna, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczno - Położnicza 
Piotr Becker, ul. Szpitalna 13/1
Prywatna Praktyka Stomatologiczna 
i Ginekologiczna, al. Wojska Polskiego 43/2
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. Księcia Bogusława X 15/4
Kancelaria Adwokacka adw. Dariusz Jan Babski, 
ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
Kancelaria SMK, Semeniuk, Marecki, Kaczarewski, 
ul. św. Ducha 5a/12
Kancelaria Radców Prawnych sp, Biel, Judek, 
Poczobut - Odolanicki, ul. Piotra Skargi 23
Mikołajczyk, Cieślik adwokaci i radcowie prawni s.j., 
ul. Wyszyńskiego 14
Lizak, Stankiewicz, Królikowski adwokaci s.c., 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1/4
Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych,
adw. Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 17
Kancelarie Prawne i Podatkowe Bejnarowicz, 
Kuropatwa, Zieliński, ul. Nowy Rynek 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22

Szóstak, Municzewski, Malko adwokaci i radcowie
prawni sc, 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
Apollo Tour, al. Wojska Polskiego 50
Chorwacja Tour, ul. Łokietka 7/10 
(wejście od ul. Księcia Bogusława X)
Itaka, ul. Krzywoustego 7
L'TUR, CH Galaxy, parter
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

INNE
4 office, ul. Tkacka 66c
AME Akademia, ul. Źródlana 37
Apteka ZDROWIE, ul. Milczańska 50
Apteka ZDROWIE, al. Niepodległości 29
Apteka ZDROWIE, ul. Kołłątaja 1/10
Apteka ZDROWIE, ul. Boh. Warszawy 42
Apteka ZDROWIE, ul. Leszczynowa 23
Apteka ZDROWIE, ul. Zawadzkiego 141
Apteka, ul. Chopina 22
Auto Center Będargowo, Będargowo 30 
Baltimex, ul. Piotra Skargi 5a
Binowo Park Golf Club, Binowo
buco.pl, ul. Małkowskiego 4
Centrum Kształcenia Sportowego, 
ul. Mazowiecka 40
Delphinus – Centrum nurkowania, 
ul. Mickiewicza 10
DIVE POINT Szkoła nurkowania, 
ul. Monte Cassino 19e
Dom Druku Cyfrowego BONO, ul. Jagiellońska 93
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1
Garden design, ul. Jasna 5 (Wołczkowo)
Gazeta Wyborcza, ul. Pobożnego 11 
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16
La Passion du Vin, ul. Sienna 8
Meritum - Szkolenia i Tłumaczenia, 
ul. Rayskiego 18/1
MK Bowling, CH Galaxy, 2 piętro
MS Studio Maciej Szymula, ul. Ściegiennego 29
Norbelino (plac zabaw dla dzieci), 
al. Wojska Polskiego 20 
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1
Opera Na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pionier kino, al. Wojska Polskiego 2 
Piwnica Przy Krypcie, ul. Korsarzy 34
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28
Polskie Radio Szczecin, al. Wojska Polskiego 73
Północna Izba Gospodarcza, 
al. Wojska Polskiego 164
Przyjazne domy, ul. Lubczyńska 11c, Załom
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Kolumba
86
Szczecińskie Centrum Tenisowe, ul. Dąbska 11a
Szczeciński Klub Tenisowy, al. Wojska Polskiego 127
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, 
ul. Mieszka I 61c
Teatr Kana, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Teatr Polski, ul. Swarożyca 5
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24
Unity Line, pl. Rodła 8
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4
U.studio, Deptak Bogusława
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, 
al. Wojska Polskiego 128
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Centrum Roz-
woju Biznesu, ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
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