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NATUZZI STORE SZCZECIN

nowa harmonijna przestrzeń, przygotowana na przyjęcie ekskluzywnej kolekcji sof i mebli do wyposażenia salonu.
Wszystko to zaprojektowane i wykonane przez Natuzzi, wiodąca włoską markę.

NATUZZI STORE
ul. A.Struga 25
70-784 Szczecin
tel./fax 091 4626370
e’mail: natuzzi@ital-pol.pl
www.natuzzi.com

Godziny otwarcia:
Pon - Pią: 10:00 - 18:00
Sob: 10:00 - 16:00
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TERAZ BLIŻEJ Ciebie
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Od naczelnej

o miesiąc do waszych rąk wędruje świeżutki „Prestiż“. To 
zasługa wielu osób. Bez nich wszystkich nie dalibyśmy 

sobie rady z zapełnieniem takiej liczby stron. Dlatego też 
całą redakcję zawsze cieszy wasze zainteresowanie gazetą. 

Ale cieszy też uznanie ze strony dziennikarskiej branży. 
Gwoli ścisłości – tej warszawskiej. Po raz kolejny „Prestiż“ trafił na łamy 
ogólnopolskiego„Pressa“, tym razem obok takich tytułów jak „Maleman“ 
czy „Bluszcz“. Wszystkie uznano za ciekawe projekty, z powodzeniem za-
gospodarowujące wydawnicze luki. Wcześniej pisał o nas nie tylko „Press“, 
ale i „Rzeczpospolita“. Zawsze dobrze. My również staramy się pokazać 
wam dobre strony lokalnych mediów. Także w tym numerze, gdzie znaj-
dziecie m.in. informacje o nowej siedzibie „Gazety Wyborczej“ i o cieka-
wej wystawie zdjęć jej fotoreportertów. Co ponadto? Specjalnie na nasze 
zaproszenie do Szczecina przyjechał Bartek Kasprzykowski, szczecinianin 
z krwi i kości, obecnie warszawiak. Najwięcej produkcji serialowo-filmo-
wych dzieje się w stolicy, Bartek więc musi być na miejscu, by trzymać 
rękę na pulsie. Nie zapomina jednak o rodzinnym mieście. Tylko tu może 
odpocząć od natarczywych paparazzich. Dlatego z ogromną przyjemno-
ścią przyjął nasze zaproszenie i przyleciał, by wziąć udział w zwariowanej 
sesji.  O rodzinnym Szczecinie pamięta też Izabela Janachowska, piękna 
tancerka, której urodą, a także tańcem zachwyca się pół Polski. Ona rów-
nież wyemigrowała do stolicy, by tam robić karierę. I to z powodzeniem. 
Po raz kolejny można oglądać ją w „Tańcu z gwiazdami“. Wcześniej wy-
stąpiła  w parze z aktorem Wojciechem Medyńskim, potem Radosławem 
Majdanem, a teraz tańczy z Przemysławem Saletą. Żyje w ciągłym biegu, 
zawzięcie trenuje, uczy się. I czasem tęskni do Szczecina. 

Ale nie myślcie sobie, że wszyscy wyjechali i w Szczecinie nic się nie 
dzieje.  Dla wszystkich fanów mocnych brzmień proponujemy trochę hi-
storii Jimmy Jazz Records i jego założyciela Zdzisława „Dzidka” Jodko. 
Jedna z nielicznych niezależnych wytwórni w Polsce świetnie radzi sobie 
na rynku muzycznym. Historia JJR pokazuje, że można z sukcesami pro-
dukować muzykę, nie tylko mieszkając w Warszawie. I to na dużą skalę.

W tym miesiącu także przeżyjemy prawdziwe oblężenie imprez, które 
spokojnie można nazwać europejskimi. Już wkrótce inSPIRACJE, PRO-
GRESSteron czy Kontrapunkt. Nad wszystkimi patronat sprawuje „Pre-
stiż“. Informacje o nich znajdziecie w dziale kulturalnym.  Wszystkie in-
formacje i aktualizacje tematów znajdziecie także w naszym e-wydaniu na 
www.magazynprestiz.com.pl. A dla wszystkich, którzy nie potrafią żyć bez 
internetu, mamy niespodziankę. Zapraszamy na Facebooka. Zostańcie fa-
nami magazynu „Prestiż“! 
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O siedle Pionierów to enklawa zieleni w is m centrum
Szczecina – ukryta mi zy ównymi arteriami miasta :
al. Piastów i ul. N arutowicza.

Budynek jest uk czony,
a do jego budowy
zastosowano najw szej
jako i materi y
i nowoczesne rozw
ar chitektoniczne.
N a  Osiedlu Pionierów
odnajdziesz poczucie
bezpiecz stwa , spokój
i domow atmosfer

7 2 s p . z o . o .
Biuro sprz y:
ul. kowskiego 24 , pi ro XIV
71-410 Szczecin
tel. 91 422 64 46
infolinia 8 01 110 111
e-ma il: osiedle@ pionierow.pl

O siedlePionierów

Zamieszkaj
ju

Zielono i blisko
www.osiedlepionierow.pl

Pierwsi lokatorzy odebrali już
klucze do mieszkań.

Sowińskiego

Lokalizacja naszego osiedla to idealne rozwiązanie
dla wszystkich, krórzy pragną ciszy i prestrzeni,
a jednocześnie nie chcą marnować w korkach czasu
na dojazd do szkoły, pracy czy na spotkanie.
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Piękne życie po czterdziestce
– mamy swoją wicemiss
kosmetyczek
„Prestiż” wstrzelił się
w lukę – pisze o nas „Press”
Czy wiecie, że... – w Szczecinie 
ścięto ostatnią czarownicę
na Pomorzu?
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olimpijczyków
– Ryszard Dawidowicz

Charytatywny koniec
karnawału, Moda i zdrowie
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OKŁADKA
Na okładce:
Bartek Kasprzykowski
Zdjęcie: Panna Lu
Stylizacja: Maja Holcman
Podziękowania za pomoc
w realizacji sesji dla Tomasza 
Dembowskiego ze studia tańca 
Dance Factory





kcję zainicjowali stu-
denci Wyższej Szkoły 
Humanistycznej TWP 

w Szczecinie. Jej celem jest po-
moc mieszkankom schroniska 
dla bezdomnych kobiet i matek 
z dziećmi. 

– Prowadzimy zbiórkę kosme-
tyków, nierozpakowanych i na-
dających się do użytku. Chętnie 
przyjmiemy tez inne małe ko-
biece bibeloty: lusterka, kosme-
tyczki, itp. Wszystko to, co jest 
przydatne lub potrzebne w ży-
ciu codziennym każdej kobiety. 
Mogą to być również tak zwane 
nietrafione prezenty, zalegające 
w zakamarkach naszych szafek, 
które mogłyby odzyskać swo-
ją pierwotną funkcję i sprawić 
radość komuś innemu – mówi 
„Prestiżowi” Marta Klamann, 
przewodnicząca samorządu 
studentów WSH TWP w Szcze-

cinie, która poznała problemy 
pań, pracując w schronisku jako 
wolontariuszka.

Krem, perfumy, tusz do rzęs 
– żadna z dzisiejszych kobiet 
nie uzna tych rzeczy za luksus 
i zbytek. Niestety kobiety miesz-
kające w schronisku mogą o nich 
tylko pomarzyć. A młode mamy 
w pierwszej kolejności myślą 
o zapewnieniu potrzeb dzieci, 
o swoich – kobiecych potrzebach 
zapominając. – Chcemy dać coś, 
co sprawi im przyjemność i wy-
woła uśmiech na ich twarzach – 
dodaje Marta Klamann.

Akcja potrwa do końca mar-
ca. Chodzi o kosmetyki codzien-
nego użytku, kosmetyki koloro-
we, perfumy, ale także wszystkie 
inne kobiece akcesoria. Rzeczy 
można przynosić do biura WSH 
TWP przy ul. Monte Cassino 
15, do redakcji „Prestiżu” albo 

bezpośrednio do schroniska 
dla kobiet bezdomnych i matek 
z dziećmi przy ul. Piasecznej 4.

Dzień Kobiet za nami. Pamię-
tajmy o nich nie tylko 8 marca. 

„Prestiż” gorąco zachęca czytel-
niczki do wzięcia udziału w akcji 
„Kobiety kobietom”.                                                                                                    

                                                   em

Wydarzenia

A

REKLAMA

Kobiety kobietom
Przyda się każda rzecz: krem, tusz do rzęs, perfumy, a może pomadka. Coś, co zalega gdzieś w naszej szufladzie i nie jest

potrzebne. Zebrane kosmetyki dostaną bezdomne panie, w tym samotne mamy z małymi dziećmi. Zbiórka potrwa do końca marca.
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mpreza zorganizo-
wana przez firmę ko-
smetyczną Clarena 

odbyła się pod honorowym pa-
tronatem wyborów Miss Polonia. 
Do pierwszego etapu zgłosiło się 
57 kosmetyczek z całego kraju, 
do drugiego przeszło zaledwie 
dziewięć. Pierwsza wicemiss 
przyznaje, że do udziału w kon-
kursie namówił ją mąż. – Zawsze 
byłam odważna i lubię nowe wy-
zwania, dlatego nie musiał mnie 
długo przekonywać – mówi. 

Klaudia Kampioni-Michałow-
ska ma 42 lata, jest mamą dwójki 
dzieci i żoną o 10 lat młodszego 
mężczyzny. – Po sali przeszły po-
mruki zdziwienia, kiedy zaczę-
łam swoją prezentację od słów, 
że prawdziwe życie zaczyna się 
po czterdziestce. Byłam najstar-
szą uczestniczką wyborów, nie 
mam problemu, żeby się do tego 
przyznać – mówi. – Zawsze pod-
kreślam, że kobieta spełniona to 

kobieta dojrzała – dodaje. 
Na trzydniowym zgrupo-

waniu, odbywającym się we 
wrocławskiej siedzibie firmy 
Clarena, kandydatki uczyły się 
choreografii do gali finałowej, 
przymierzały kreacje, pracowały 
ze stylistami i wizażystami. – Nie 
było atmosfery rywalizacji, do 
tego stopnia, że nawiązałyśmy 
ze sobą kontakt i planujemy się 
ponownie spotkać – opowiada 
Klaudia Kampioni-Michałow-
ska. W jury zasiadła m.in. Miss 
Polonia 2009 Maria Nowakow-
ska, właścicielka i prezes Clareny 
Patricia Popławska, Mirosław 
Wróbel z Mercedes Benz oraz 
specjaliści z dziedziny kosme-
tologii i przedstawiciele prasy 
branżowej. Oceniano nie tylko 
urodę i wdzięk kandydatek, ale 
doświadczenie zawodowe i wie-
dzę.

Pierwsza wicemiss przyznaje, 
że o urodę dba regularnie. Ko-

rzysta ze wszystkich kosmetycz-
nych zabiegów, często odwiedza 
siłownię i dużo pływa. Przede 
wszystkim nie pali papierosów, 
co dobitnie podkreśla. – Uwa-
żam, że kobieta po czterdziest-
ce może być zgrabna, zadbana 
i seksowna – mówi. Tytuł, który 
zdobyła na wyborach Miss Ko-
smetyczek, najlepiej to udowad-
nia.                                              em

Wydarzenia
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Szczecinianka Klaudia Kampioni-Michałowska zdobyła tytuł pierwszej wicemiss podczas pierwszych w Polsce wyborów Miss Kosmetyczek. 
„Prestiżowi” zdradza, jakie są jej sposoby na zatrzymanie urody oraz jakie może być życie kobiety po czterdziestce.

Piękne życie po czterdziestce

I

Klaudia Kampioni-Michałowska (pierwsza z lewej) już jako wicemiss
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„Prestiż” jest na Facebooku!
Dołącz do naszych fanów, komentuj i dowiaduj się

o najnowszych wydarzeniach!



Wydarzenia

w Szczecinie 19 sierpnia 1620 roku ścięto ostat-
nią czarownicę na Pomorzu? 

statnią „babą-jagą” była szlachcianka o nieprzeciętnej uro-
dzie i zdolnościach SYDONIA VON BORCK. Wiedźma 
urodziła się w Strzmielach. Uważano ją za najpiękniejszą 

pannę na Pomorzu. Była dwórką księżnej Amelii Saskiej i została 
poproszona o rękę przez książęcego syna Ernesta Ludwika. Do ślu-
bu jednak nie doszło, bo książę wycofał się z obietnicy i ożenił się 
z księżniczką brunszwicką.

Sydonia opuściła wtedy dwór. Dalsze jej losy to ciągłe procesy są-
dowe, zacząwszy od dochodzenia spadku po rodzicach, przez liczne 
zatargi z sąsiadami, a skończywszy na procesie o czary. Początkowo 
zamieszkała w Szczecinie, gdzie została wciągnięta w proces o znie-
sławienie księcia Jana Fryderyka i oszustwa finansowe. Z akt sądo-
wych można wyczytać, że była konfliktowa, agresywna i zgryźliwa. 
Często odgrażała się ludziom, a wiele z jej proroctw się sprawdzało. 
Otaczała się zwierzętami, kontaktowała z zielarkami, udzielała porad 
lekarskich. Między innymi dlatego oskarżono ją o czary. Najpoważ-
niejszym z zarzutów było pomówienie o rzucenie klątwy na rodzinę 
książąt. W wyniku procesu, gdzie została oskarżona z 74 artykułów, 
osadzono ją w 1619 roku w więzieniu. Na torturach, przyznała, że jest 
czarownicą. Sydonię skazano na śmierć, a wyrok wykonano na placu, 
przy Bramie Młyńskiej, w pobliżu obecnego Muzeum Narodowego. 

W rocznicę jej śmierci członkowie Szczecińskiego Towarzystwa 
Historycznego składają tam kwiaty. Ciało pięknej Sydonii spoczęło 
na cmentarzu biedoty, który znajdował się w miejscu obecnej ulicy 
Sowińskiego.                                                                                              rp 

Czy wiecie, że...

O

ROZWIĄZANIE KONKURSU Z NUMERU 02(31)  

Prezenty od Kimama Dance Studio wygrały:

Maria Karkiełło i Dorota Żurkiewicz
Zwyciężczynie o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

Wejdź na 
www.magazynprestiz.com.pl

i odpowiedz na proste pytanie.
Instytut kosmetyczny Dr Irena Eris

ufundował dla naszych czytelników zabiegi kosmetyczne

KonKurs
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ress“ w swoim najnowszym wydaniu w artykule „Wstrze-
lili się w lukę” opisuje niszowe projekty, które okazały się 
sukcesem wydawniczym. Jest więc płatny „Maleman“, luk-

susowy ogólnopolski dwumiesięcznik dla panów, jest i „Bluszcz“, ma-
gazyn literacki dla pań o nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. „Prestiż“ 
znalazł się w tym zestawieniu jako jedyne pismo bezpłatne. W arty-
kule podkreślono nie tylko jakość, ale i rozwój gazety. Magazyn za-
czynał w 2007 roku z objętością 36 stron. Dzisiaj tylko w Szczecinie 
ma 90, klejoną okładkę i zespół kilkudziesięciu współpracowników. 
Od grudnia 2008 r. wychodzi w Koszalinie, a od grudnia 2009 r. 
w Trójmieście. 

To już kolejny raz „Press“, opiniotwórczy miesięcznik w branży 
mediów i reklamy, opisuje „Prestiż“. We wrześniu ubiegłego roku na-
szą gazetę opisała także „Rzeczpospolita“.                                           em

Artykuł można znaleźć na stronie www.press.pl

P

„Prestiż”
wstrzelił się w lukę
Luksusowy magazyn „Maleman“, wysokonakładowy miesięcznik

dla kobiet „Bluszcz“ i oczywiście „Prestiż“ – to zdaniem miesięcznika 
„Press“ najciekawsze pomysły, które odniosły sukces

wydawniczy na krajowym rynku prasy.



Rozmowy w pociągu
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Instrukcja obsługi 
mężczyzny – Ludzie! Co mi się przytrafiło. Kocham po-

dróże koleją żelazną. Tym razem w przedziale 
spotkałam Cygankę. Nie, nie, nie. Żadne tam 
wróżby. Dostałam coś więcej – instrukcję obsłu-
gi mężczyzny.

Joanna Osińska

Dziennikarka TVP, prezen-

terka programu informacyj-

nego TVP Szczecin „Kronika”. 

Prowadzi serwis ekonomiczny 

„Biznes” w TVP.Info

n a początek relacji jednak o tym, jak wyglądała 
owa Cyganka – bo to też jest ciekawe i na pew-
no złamie stereotypy. Kobieta przed trzydziest-
ką. Europejsko ubrana, choć niepozbawiona 
elementów etnicznych (stąd domyśliłam się jej 
korzeni), ale wszystko w dobrym stylu, świet-

nie dopasowane. Wracała z Warszawy ze szkolenia. Nie py-
tałam jakiego, ponieważ rozmowa zeszła na tory problemów 
damsko-męskich. 

Zwróciła moją uwagę dzięki uśmiechowi, który wydawał 
się być przyklejony do jej twarzy. Byłyśmy tylko we dwie 
w przedziale. Przeprosiłam za ciekawość, tłumacząc się 
„zboczeniem zawodowym” i zapytałam wprost, dlaczego się 
tak uśmiecha do swoich myśli, zwłaszcza że moje były wtedy, 
jak pamiętam, pod psem. Chciałam się zarazić tym jej opty-
mizmem. Odpowiedź była z tych prosto z mostu.

– Jestem zakochana, a co ważniejsze – wiem co i jak zro-
bić, żeby i on mnie kochał tak mocno jak teraz, do końca 
życia.

Zatkało mnie. Czekałam, co powie za chwilę. Przez ten 
czas przebiegły mi przez głowę myśli o wątpliwej poczytal-
ności rozmówczyni, miłości naiwnej co ogłupi nawet Mino-

taura, itd.
– Wiem, że jest pani zasko-

czona – odezwała się w koń-
cu. – Mężczyzna nie jest 
skomplikowany, jeśli trafi na 
mądrą kobietę.

W tym momencie poczu-
łam się jeszcze bardziej zdoło-
wana, pewnie jak 90 procent 
żeńskiej populacji, czyli jak 
ktoś, kto wciąż nie wie o co 
chodzi w grach damsko-mę-
skich, a już na pewno nie wie 
jak je rozgrywać w olimpij-
skim stylu, np. Justyny Kowal-
czyk. Trzy medale z rzędu: 
brązowy, srebrny i złoty. Inne 

Polki mają trzy rozwody z rzędu i też żyją. Ale czy o takie 
życie warto zakładać na starcie? Oto jest pytanie. Będzie 
i odpowiedź. Tak, tak, tak. Grunt to dobra instrukcja, którą 
prędzej czy później i tak dostaniemy. 

– Zna pani opowieści Szeherezady? – zapytała, przery-
wając moje myśli.

– Czytałam „Opowieści tysiąca i jednej nocy”. Czy o to 
chodzi? – odpowiedziałam, czekając, co będzie dalej. 

– To powinna pani znaleźć klucz do każdego mężczyzny. 
Znowu porażka – pomyślałam.
– Chyba czytałam z zawiązanymi oczami – odpowiedzia-

łam trochę zmieszana.
– W takim razie polecam książkę „Gawędy starszej pani”. 

Rzecz jak najbardziej współczesna i godna największej uwa-
gi. Tam wszystko wyklarowane jest przejrzyście, podane na 
tacy, wzięte z życia, choć niepozbawione poezji. Zaczyna się 
od opowieści Szeherezady. Przypomnieć?

– Tak, proszę. Jestem ciekawa pani wersji, to znaczy tej 
„starszej pani”.

– Pewien sułtan spośród wielu żon szczególnie ukochał 
sobie tylko jedną. Inne z zazdrości postanowiły ją zamordo-
wać. Po śmierci ukochanej mężczyzna znienawidził kobiety. 
Każda, która trafiała do jego łoża, rankiem traciła życie. 
Ogłaszano żałobę, która trwała do południa W południe 
przedstawiano szachowi nową narzeczoną, którą wieczorem 
poślubiał. W królestwie zaczynało brakować nowych „wy-
branek”. Panowała wielka żałoba.

Szeherezada była jedyną córką pewnego bogatego kupca. 
Bardzo ją kochał. Wiedział, że sułtan prędzej czy później po 
nią pośle, bo takie było prawo. Ukrywał więc dziewczynę, ale 
ona miała dość życia w lęku i postanowiła stawić mu czoła. 
Mimo rozpaczy ojca, znalazła się w pałacu.

– Panie, zanim legniemy w łożu, opowiem ci historię, 
aby ukoić twoje cierpienie. – I zaczęła swoją opowieść, 
a sułtan słuchał z coraz większym zaciekawieniem. Szehe-
rezada wiedziała, że jeżeli skończy przed świtem, rankiem 
zostanie stracona. Dlatego, jeszcze przed pianiem koguta, 
w najciekawszym momencie, urwała opowieść, mówiąc, że 
jest zmęczona i musi odpocząć. Mężczyzna umierał z cieka-
wości i czekając ciągu dalszego, darował dziewczynie życie. 
I tak było przez tysiąc i jedną noc. Sułtan bardzo pokochał 
Szeherezadę i pojął ją za żonę. Do królestwa wróciły radość 
i spokój.

Oto instrukcja obsługi, która działa na każdego mężczy-
znę. Połączona z mądrością kobiety – gwarantuje sukces 
w miłości do „grobowej deski”.

A czego nie dopowie Cyganka, to dokończy pewna, rów-
nie mądra – starsza pani.

Cytat na sukces:
„Jeśli kobieta czegoś chce… Bóg tak chce”
(Romain Gary, „Obietnica poranka”)

Przepis na wiosenne pobudzenie sił witalnych 
Surówka z selera z rodzynkami sułtańskimi
Seler, rodzynki, miód, pieprz Cayenne, sok z cytryny
Seler obrać, utrzeć na tace na pasemka i skropić sokiem 

z cytryny, dodać 2 łyżki miodu i sparzone wcześniej rodzyn-
ki sułtańskie (bez pestek). Przyprawić do smaku pieprzem 
Cayenne. 

Do zobaczenia w następnej podróży…
Joanna Osińska



Bartek Kasprzykowski
 Blaski i cienie show-biznesu

O zawodzie aktora marzył od dziecka. Dziś jest znanym artystą młodego pokolenia. Popularność przyniosły mu seriale „Magda M.”, „Halo, 
Hans!”, „Teraz albo nigdy”. Prywatnie – świeżo upieczony tata i życiowy partner jednej z najpiękniejszych polskich aktorek – Tamary Arciuch.

O rodzinnym Szczecinie, blaskach i cieniach show-biznesu – Bartek Kasprzykowski.

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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o Szczecina przybywa 
specjalnie na nasze za-
proszenie. To dla niego 

dobra okazja, by odwiedzić ro-
dziców, których z racji obowiąz-
ków zawodowych nie widuje za 
często. Praktycznie przyjeżdża 
tu tylko na święta. Bez problemu 
daje się namówić na zwariowaną 
sesję w pidżamie w konwencji 
bajek Tima Burtona, który jest 
jednym z jego ulubionych re-
żyserów. Praca z Bartkiem to 
prawdziwa przyjemność – jest 
uprzejmy, uśmiechnięty i na lu-
zie. Z miejsca podbija serca całej 
ekipy „Prestiżu”. 

Szczecin – Kraków
– Warszawa 

Wychował się na szczeciń-
skim prawobrzeżu. Jego drugim 
domem była Puszcza Bukowa, 
w liceum na wagary chodził na 
Zamek Książąt Pomorskich. 
Mieścił się tam KLAN, czyli 
Klub Ludzi Artystycznie Nie-
wyżytych. Jak mówi, aktorstwo 
było jego wielkim marzeniem, 
do którego konsekwentnie dążył. 
Już w szkole podstawowej ujaw-
nił artystyczny pazur – recyto-
wał wiersze Gałczyńskiego, grał 
na trąbce, uczył się także tańca 
towarzyskiego.

– Byłem wtedy małym gruba-
skiem i dziewczyny nie bardzo 
chciały ze mną tańczyć – śmie-
je się Bartek. – Nawet im się nie 
dziwię, bo średnio mi to wtedy 
wychodziło! 

Solidna praca opłaciła się, bo 
do szkoły aktorskiej we Wro-
cławiu dostał się za pierwszym 
podejściem. Uważa to za niesa-
mowity fart, bo za pierwszym 
podejściem nie dostaje się prak-
tycznie nikt. Do tej pory nie ma 
pojęcia, jak mu się to udało. 
Już na studiach zaczął odnosić 
pierwsze sukcesy. Na drugim 
roku zadebiutował w filmie i se-
rialu „Syzyfowe prace” rolą An-
drzeja Radka. 

– Pamiętam taką scenę, gdy 
jako Radek wybiegałem z wody 
na golasa i goniłem dorożkę, 
którą powoził Józef, czyli legen-
da polskiego kina Franciszek 
Pieczka. – Niedawno spotkali-
śmy się ponownie na planie se-
rialu „Ranczo”. Przypomniałem 
mu historię naszego pierwszego 

spotkania, był nieco zaskoczony 
– śmieje się Bartek. 

Pierwszym jego sukcesem 
była „Noc Helvera” w Teatrze 
TV, gdzie wcielił się brawurowo 
w tytułową rolę upośledzonego 
umysłowo agresywnego 30-latka 
zamieszanego w ruch neonazi-
stowski. Za tę pierwszoplano-
wą rolę został nominowany do 
głównej nagrody aktorskiej na 
I Festiwalu Teatru Radia i Tele-
wizji w Sopocie. 

– To była potężna, ale bardzo 
owocna i satysfakcjonująca pra-
ca – wspomina. – A nie stałoby 
się to, gdyby nie reżyser Barbara 
Sass-Zdort, która wydobyła ze 
mnie te wszystkie emocje.

Po szkole teatralnej trafił do 
teatru im. Słowackiego. Angaż, 
i to w dodatku w Krakowie, to 
było ogromne wyróżnienie dla 
początkującego aktora.

– Kraków to bardzo herme-
tyczne miasto, które z trudem 
przyjmuje każdy obcy element. 
Z czasem odnalazłem się, zaczą-
łem poznawać Kraków, „wgry-
zać się w niego” i odkryłem tam 
wiele cudownych miejsc.

Z sentymentem wspomina 
Podgórze Krakowskie z urokli-
wymi kamieniczkami wspinają-
cymi się na skałki czy Kazimierz 
– magiczną dzielnicę z kultowy-
mi Piersióweczką i Fajeczką na 
placu Solnym, gdzie kupował 
rum do herbaty, oraz barem 
U Endziora, nad którym ochy 
i achy wznoszą najsłynniejsi 
pismacy kulinarni. Dla wyja-
śnienia właścicielką pierwszego 
miejsca jest królowa Kazimierza 
– czyli pani Wanda Fraczek. To 
ikona i żywa wizytówka Kazi-
mierza, znana w Krakowie m.in. 
ze swojej działalności charyta-
tywnej i artystycznej. 

Praca w teatrze, który miał być 
spełnieniem marzeń Bartka, nie 
układała się po jego myśli. Do-
stawał niewielkie role, a dyrek-
tor nie miał na niego pomysłu. 
Bartek grał wtedy po dwie sztuki 
w miesiącu i ciężko było z tego 
wyżyć. Chwytał się więc rożnych 
sposobów, by zarobić na życie. W 
czasie świąt dorabiał jako święty 
Mikołaj w przedszkolach. 

– Mimo przeciwności losu, 
nigdy nie chciałem zrezygnować 
z aktorstwa – mówi bez waha-
nia. – Najważniejsze jest to, aby 
– niezależnie od okoliczności – 

D
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nie poddawać się. – Trzeba także 
zrozumieć, czego nie uczą nas w 
szkołach teatralnych, że jest się 
w pewnym sensie towarem. Na-
leży w siebie inwestować, dobrze 
wyglądać, znać języki, mieć ak-
tualne zdjęcia i roznosić je gdzie 
się da. 

W taki sposób jego portfolio 
trafiło na biurko Doroty Cham-
czyk, producentki TVN, która 
dała mu szansę na zdjęciach 
próbnych do „Magdy M.”. Był 
przekonany, że nic z tego nie 
wyjdzie. Zdążył już zapomnieć 
o castingu, gdy zaproszono go na 
dalsze eliminacje. Pojechał i zdo-
był rolę. To był strzał w dziesiąt-
kę. Żeńska część polskiej wi-

downi pokochała go za postać 
Wojtka Płaski. 

– Mój bohater miał być posta-
cią marginalna, jednak stało się 
inaczej. Sam wymyślałem, im-
prowizowałem, aż stworzyłem 
Wojtka, którego polubili widzo-
wie. Była to świetna praca. Czę-
sto słyszę, że to postać podobna 
do mnie i cieszy mnie to. Znaczy, 
że dobrze wykonałem swoja pra-
cę. Ludzie polubili Wojtka i po-
myśleli, że taki jestem.

Po „Magdzie M.” posypały się 
propozycje. Został jednym z naj-
bardziej rozchwytywanych akto-
rów. Coraz częściej przyjeżdżał 
do Warszawy na castingi i plany 
filmowe. Żył w zawrotnym tem-

pie. Niemal mieszkał w pocią-
gu. Postanowił przenieść się do 
Warszawy.

– Pamiętam, że podczas krę-
cenia „Magdy M.” po pracy nie 
wiedziałem co mam ze sobą zro-
bić, gdzie pójść – tak mało zna-
łem tam osób – wspomina.

Takie były początki. Jednak 
szybko zadomowił się w stolicy, 
a pracy z dnia na dzień przyby-
wało. Można go zobaczyć m.in. 
w serialach: „Halo, Hans!”, „Ran-
czo”, „Teraz albo nigdy”, „Dom 
nad rozlewiskiem”, wystąpił tak-
że w „Tańcu z gwiazdami”.

– Wachlarz postaci, w które 
się wcieliłem, jest bardzo sze-
roki. Od agenta wywiadu Han-

sa Klopssa w sitcomie „Halo, 
Hans!”, poprzez wikarego 
w „Ranczu”, skończywszy na za-
rozumiałym Robercie Orkiszu 
w „Teraz albo nigdy”. Wcześniej 
był jeszcze Wojtek Płaska, czy-
li ciapowaty romantyk. Mam 
szczęście – mówi Bartek. 

O tym, jakim szacunkiem 
i posłuchem cieszą się księża, 
przekonał się, gdy przechadzał 
się w sutannie po miasteczku, 
gdzie powstaje „Ranczo”. Miesz-
kańcy kiedyś wezwali go do… 
pogrzebu.

– Powiem szczerze – nie wie-
działem co powiedzieć – śmieje 
się Bartek. – Było mi bardzo 
przykro odmówić zrozpaczo-
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BARTEK KASPRZyKOWSKI

Urodził się w 1977 r. w Szczecinie. Ukoń-
czył PWST we Wrocławiu w roku 2000. Za-
debiutował rolą w filmie i serialu „Syzyfo-
we prace”. Przez kolejne lata studiów brał 
udział w kilku produkcjach serialowych 
i filmowych. Jego drugim przedstawie-
niem dyplomowym była „Noc Helvera” 
w Teatrze TV. Za tę pierwszoplanową rolę 
w 2000 r. był nominowany do głównej 
nagrody aktorskiej na I Festiwalu Teatru 
Radia i Telewizji w Sopocie. Od 2000 r. ak-
tor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. 
Wystąpił tam m.in. w sztukach: „Chory 
z urojenia” Moliera, „Na zachód od Shan-
non” McDonnagha, „Miarka za miarkę” 
Szekspira, „Opera za trzy gorsze” Brechta, 
„Kaligula” Camusa, „Tartak” Odiji. Znany 
jest też z programu „Taniec z gwiazdami” 
gdzie dotarł do finału. Wcielił się w postać 
adwokata Wojtka Płaski w serialu TVN 
„Magda M.”, który miał ponadtrzymilio-
nową widownię. Ma na swoim aktorskim 
koncie Grand Prix Festiwalu „Kontrapunkt” 
w Szczecinie oraz Grand Prix Festiwalu 
„Wiosna Teatralna” w Bielsku-Białej, które 
zdobył spektaklem „Kamienie w kiesze-
niach” w reżyserii Łukasza Witt-Michałow-
skiego.
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Stylizacja i przygotowanie sesji:
Maja Holcman
Zdjęcia:
Panna Lu
Podziękowania za pomoc w realizacji sesji 
dla Tomasza Dembowskiego ze studia 
tańca Dance Factory



nej wdowie, jednak nie mogłem 
udawać księdza! Na szczęście te-
raz już nie zdarzają mi się takie 
sytuacje. 

Miłość nie na sprzedaż

W Warszawie poznał też swo-
ją życiową partnerkę – Tamarę 
Arciuch (znaną m.in. z roli pan-
ny młodej w „Weselu”, Karoliny 
w „Niani”). Poznali się na pla-
nie serialu komediowego „Halo 
Hans!”. Bartek podziwiał profe-
sjonalizm i talent Tamary, Tama-
ra jego poczucie humoru i życz-
liwe podejście do ludzi. Wtedy 
byli tylko kolegami z pracy. 

Jednak media mocno zaczęły 
interesować jego życiem prywat-
nym, na siłę chcąc zrobić z nich 
parę. Dopadła go ciemna strona 
polskiego show-biznesu W pra-

sie pojawiało się mnóstwo zmy-
ślonych informacji na temat jego 
i Tamary. Ten medialny szum 
przysporzył im dużo stresu, a nie 
chcąc wchodzić w dialog z bru-
kowcami, wybrali milczenie. 
Wytoczyli też procesy najbar-
dziej napastliwym tabloidom.

– Odzieranie nas z prywat-
ności jest niezgodne z prawem 
i nigdy się z tym nie pogodzę 
– mówi stanowczo. – Brukow-
ce wymyślają o nas „prawdziwe 
historie”, robią zdjęcia z ukrycia, 
zatruwają życie. To niszy nas 
i nasze rodziny, odbiera nam siły. 
My, aktorzy, nie zgadzamy się 
z tym i będziemy walczyć. Musi-
my uświadomić tym, którzy czy-
tają tego typu gazety, jak niewiele 
jest w nich prawdy o nas. 

Żyją jak normalna rodzina. 
Skupieni są przede wszystkim 

na dzieciach, odnajdują w tym 
spełnienie i radość. Chodzą na 
spacery, jedzą wspólne obiady, 
oglądają telewizję. Oboje z Ta-
marą bywają roztrzepani, nie 
lubią nadmiernego porządku 
i ciągle mogą jeść to samo – zupę 
tajską. Najważniejsza jest dla 
nich miłość, praca w zawodzie 
i… święty spokój. 

– A w przyszłości, kto wie… 
może otworzę jakąś knajpkę 
i rzucę aktorstwo – uśmiecha się 
przekornie Bartek. 

Teraz jednak chce zrobić 
jeszcze coś ważnego w swoim 
zawodzie. Marzy o roli Myszki-
na w „Idiocie” Dostojewskiego. 
Chętnie zagrałby też jakiś czar-
ny charakter, bo jak mówi – złe 
postacie naprawdę dobrze się 
gra. Chciałby wystąpić w filmie 
science fiction, których niestety 

nie robi się w Polsce. Jest fanem 
fantastyki naukowej. Zaczynał 
od „Conana barbarzyńcy” Ro-
berta Howarda, potem przyszedł 
czas na „Diunę” Franka Herber-
ta czy „Wiedźmina” Andrzeja 
Sapkowskiego. Zaczytywał się 
także w książkach Tolkiena i Sta-
nisława Lema, a ostatnio w try-
logii Chine Mieville’a. Mimo 
że często gra postacie pewnych 
siebie facetów, prywatnie bywa 
nieśmiały. 

– Na przykład długo zbieram 
się, jak muszę coś zareklamować, 
na przykład nieświeże krewetki 
– śmieje się Bartek. – Taki już je-
stem, że nie lubię robić ludziom 
kłopotu. To jedyny przypadek, 
kiedy prywatnie zdarza mi się być 
aktorem!
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Bartek Kasprzykowski z rąk Prezydenta Szczecina odbiera nagrodę Grand 
Prix 42. Festiwalu Małych Form Teatralnych „Kontrapunkt” Bartek z autorką wywiadu Izabelą Magierą-Jarzembek



Ludzie
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Piękna, utalentowana i bardzo pracowita. Iza Janachowska jest jedną z najlepszych polskich tancerek. Jej osiągnięcia dostrzegli
producenci „Tańca z gwiazdami“ i namówili, by wzięła udział w programie, gdzie tworzyła gorącą parę z Radosławem Majdanem.

Obecnie przygotowuje się do trzeciej edycji, w której zatańczy z Przemysławem Saletą. Od czterech lat mieszka w Warszawie,
ale regularnie odwiedza rodzinny Szczecin.

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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Izabela Janachowska
tańczy z gwiazdami
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Ludzie
ropozycję udziału 
w „Tańcu z gwiazda-
mi” miała już w drugiej 

edycji, jednak w tamtym czasie 
pochłaniały ją przygotowania do 
turniejów. Sytuacja uległa zmia-
nie w 2009 roku. Iza rozstała się 
z partnerem i postanowiła spró-
bować szczęścia w programie. 

– Ta decyzja była strzałem 
w dziesiątkę – wspomina Iza. – 
Byłam wtedy w trudnym okre-
sie, nie wiedziałam, czy dalej 
chcę dalej brać udział w turnie-
jach, a przecież taniec był całym 
moim życiem. 

Jej umiejętności taneczne 
i wdzięk zaskarbiły sympatię wi-
dzów oraz przychylność produ-
centów programu. Pierwszy raz 
wystąpiła z aktorem Wojciechem 
Medyńskim, jednak sukces od-
niosła w kolejnym programie, 
w którym była partnerką Rado-
sława Majdana.

Wytańczyli półfinał

– Nie wiedziałam zbyt wiele 
o Radku, gdyż większość czasu 
przybywałam za granicą. Nie 
wiedziałam nawet, że pochodzi 
ze Szczecina – śmieje się Iza. – 
Pierwsze treningi były bardzo 
trudne… Byłam przekonana, że 
odpadniemy po drugim, trzecim 
odcinku. Jednak Radek to praw-
dziwy wojownik! Świetnie nam 
razem się pracowało, pewnie 
dlatego dotarliśmy tak daleko.

Jak mówi, praca w programie 
to 24 godziny na dobę z przerwą 
na sen, praca pod presją czasu. 
Instruktor musi nie tylko na-
uczyć partnera kroków tanecz-
nych, ale także wymyślić chore-
ografię, stroje i całą koncepcję 
tańca. Ma na to dokładnie pięć 
dni. Do tego dochodzi ogromna 
rywalizacja pomiędzy parami.

– Faktycznie jest tak, że nie-
którzy aktorzy mają ogromne 
parcie na sukces – przyznaje Iza. 
– Ja jednak koncentruję się na 
swojej pracy, partnerze i staram 
się zachować dystans. Po prostu 
robię swoje. Na przykład w 10. 
edycji atmosfera za kulisami 
była cudowna. Wszystko zależy 
od ludzi. 

Przyznaje jednak, że praca nad 
programem to ogromny wysiłek 
i stres. Dlatego po wszystkim Iza 
wyłącza telefon, obkłada się po-

duszkami, je i śpi. Tak regeneruje 
siły.

– Uwielbiam jeść, przepadam 
za czekoladą. Nigdy nie stosowa-
łam żadnej diety – śmieje się Iza. 
– Czasem chudnę, czasem tyję – 
jak normalna kobieta. 

Ze Szczecina
do Warszawy

Wszystko zaczęło się w Szcze-
cinie. Wychowywała się na Po-
morzanach, tam skończyła szko-
łę podstawową i gimnazjum, 
a później X LO. Iza postanowiła 
tańczyć, kiedy zobaczyła na tur-

nieju tancerki i ich bajecznie ko-
lorowe suknie. Została tancerką 
Politechniki Szczecińskiej. Jako 
jedna z nielicznych nie zrezygno-
wała z regularnych treningów, 
a taniec stał się najważniejszą 
częścią jej życia. Cały wolny od 
zajęć szkolnych czas spędzała na 
sali treningowej, a wakacje za-
zwyczaj na obozach tanecznych. 

– Nie miałam czasu na kino, 
dyskoteki czy życie towarzyskie. 
Taniec zdominował całe moje 
życie, ale absolutnie tego nie ża-
łuję – mówi Iza.

Szybko stała się jedną z najlep-
szych tancerek w klubie, a póź-

niej jedną z najbardziej utytuło-
wanych tancerek w Polsce. Ma na 
swoim koncie wiele sportowych 
sukcesów. Zwyciężyła w Pu-
charze Europy w 10 tańcach, 
zdobyła także tytuł wicemistrza 
w Pucharze Świata. Zwyciężała 
także na Mistrzostwach Polski. 
Jej medale i puchary zajmują 
cały pokój w domu rodziców 
w Szczecinie.

– Dzięki tańcowi towarzyskie-
mu zwiedziłam praktycznie cały 
świat. Mam znajomych na róż-
nych kontynentach, mogłam też 
poznawać różne kultury i zwy-
czaje – opowiada. 

Po maturze postanowiła spró-
bować szczęścia w stolicy. Zosta-
ła partnerką Żory Koroliowa, ra-
zem trenowali i zdobywali trofea. 
Początki były trudne, tęskniła za 
domem w Szczecinie. Bardzo 
wspierała ją wtedy rodzina.

– Najtrudniejsze było pierwsze 
pół roku – wspomina Iza. – Po 
treningach wracałam do pustego 
domu, płakałam i tęskniłam. Na 
szczęście często przyjeżdżała do 
mnie mama i rozpraszała moją 
samotność.

Z czasem Warszawa stała się 
jej drugim domem. Niedawno 
kupiła mieszkanie, uczy w szkole 
tańca, występuje w reklamach. 
Iza nigdy nie zaniedbała też na-
uki, włada biegle trzema języ-
kami: niemieckim, angielskim 
i rosyjskim. W tym roku przy-
gotowuje się do obrony pracy 
magisterskiej w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej Almamer. Obo-
wiązki pochłaniają ją do tego 
stopnia, że w Szczecinie bywa 
tylko na święta. 

– To jedyny moment w roku, 
kiedy mogę spotkać się ze 
wszystkimi najbliższymi, od-
świeżyć kontakty ze znajomymi, 
którzy mieszkają w Szczecinie. 

Jej ulubione miejsce to Wały 
Chrobrego i tam zazwyczaj 
spotyka się z przyjaciółmi. Lubi 
także wypić kawę na Deptaku 
Bogusława.

– Ostatnim razem gdy byłam 
w Szczecinie, wybrałam się na 
zakupy do Galaxy. Poczułam się 
dziwnie, bo wszyscy na mnie pa-
trzyli. Podeszły do mnie młode 
dziewczyny, poprosiły autograf 
– to było bardzo miłe. Dotarło 
do mnie, że Szczecin też ogląda 
TVN! – żartuje Iza.

P

IZABELA JANACHOWSKA

(ur. 1986 w Szczecinie) – polska tancerka klasy S w tańcach 
latynoamerykańskich i tańcach standardowych. Regularne 
treningi zaczęła w wieku 11 lat. W latach 2000-2005 tańczyła 
w parze z Michałem Stukanem, z którym reprezentowała Aka-
demicki Klub Tańca Towarzyskiego Politechniki Szczecińskiej. 
Z Michałem Stukanem wywalczyła Mistrzostwo Polski w 10 
tańcach. W latach 2005-2006 tańczyła w parze z Żorą Koro-
liowem. Ma na swoim koncie wiele sportowych sukcesów, 
m.in. czterokrotnie zajęła pierwsze miejsce na mistrzostwach 
Niemiec. Była półfinalistką turnieju w Blackpool w 10 tańcach. 
Zwyciężyła w Pucharze Europy w 10 tańcach, a także zdobyła 
tytuł wicemistrza w Pucharze Świata. Była również wielokrot-
ną finalistką turniejów IDSF (Międzynarodowa Federacja Tań-
ca Sportowego) na całym świecie.
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Szczecinianie w USA
Stany Zjednoczone to kraj w którym poza Rzeczpospolitą mieszka najwięcej naszych rodaków. Nieoficjalne liczby mówią, że żyje tutaj dziesięć 

milionów osób polskiego pochodzenia, z których blisko półtora miliona mówi naszym językiem. W grudniowym „Prestiżu”
relacjonowaliśmy wizytę Pogoni Szczecin w USA. Jak się okazuje, wielu Polaków zamieszkujących Chicago czy Nowy Jork

jest związanych z Pogonią. „Prestiż” poszedł ich śladami. 

JAn PAchLowsKI

a wstępie trzeba za-
znaczyć, że wbrew 
pozorom to zadanie 

bardzo trudne. W USA prze-
ważają Polacy, którzy pochodzą 
z białostockiego oraz z całego 
południa Polski. Pozakładali 
oni tutaj przeróżne kluby oraz 
organizacje – szczególnie utoż-
samiające się z regionami Polski, 
z których pochodzą. Organizują 
przeróżne spotkania, zabawy, 
a w okresie świątecznym np. wi-
gilię. Polonusom szczególnie za-
leży, aby mieć kontakt z ludźmi 

z tego samego regionu w którym 
się wychowali. Niestety szczeci-
nian jest tak mało, że dotychczas 
nie powstał żaden klubowy or-
ganizm, który utożsamiałby się 
z godłem Gryfa.

Nie oznacza to jednak, że 
szczecinian nie ma czy nie było. 
Na początku warto wspomnieć o 
tych, którzy w Chicago spędzili 
kilka lat i wrócili już do kraju. Jed-
nym z nich był Jarosław Jasiński. 
W latach 2005-2007 był konsu-
lem generalnym naszej placówki 
dyplomatycznej w wietrznym 

mieście. Podczas swojej kadencji 
cały czas interesował się losem 
Pogoni, a najwięcej informacji 
czerpał od brata do dziś miesz-
kającego w Szczecinie. 

A skoro już jesteśmy przy 
morskim klubie, to należy wspo-
mnieć o Tomaszu Stępniewskim, 
czyli popularnym ,,Sandale”. Dziś 
jest on jednym z szefów klubu 
kibica Pogoni. Z USA wyjechał 
w 2004 roku i miał bardzo duży 
wpływ na budowanie klubu ki-
bica miejscowego Chicago Fire. 
Poza tym wywieszał flagi Pogoni 

podczas meczów naszej repre-
zentacji, które rozgrywane były 
w mieście największego skupiska 
Polaków w Ameryce.

Zresztą sportowi szczecinia-
nie przeważają chyba wśród 
tych mieszkających w Chicago, 
którzy pochodzących z naszego 
regionu. Amatorsko swoją przy-
godę z piłką nożną kontynuuje 
Przemysław Ziarek. Jest on wy-
chowankiem Pogoni Szczecin, 
a przeszłości występował rów-
nież w drugoligowym Chemiku 
Police. Gra w jednym z miejsco-
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wych polonijnych klubów, po-
dobnie jak Jacek Lechowicz.

Trenerem w młodzieżowej 
akademii piłkarskiej PNA Soccer 
Academy jest Tomasz Bednarek, 
który w Szczecinie mieszkał do 
19. roku życia. Trenował w re-
zerwach Pogoni Szczecin pod 
okiem takich znanych trenerów 
jak Kazimierz Biela i Wiktor 
Mazurek. Przygodę z piłka noż-
ną kontynuuje do dziś. Z grodu 
Gryfa zabrał ze sobą do Chica-
go swoją dziewczynę Wiolę. Od 
ponad dwóch lat są już szczęśli-
wym małżeństwem. – Do Polski 
na razie nie zamierzam wracać – 
mówi z rozmowie z „Prestiżem” 
Bednarek. – Już niedługo skoń-
czę studia ekonomiczne. Wiola 
jest szefową kuchni w polskiej 
restauracji Ferajna. Na razie do-
brze nam tutaj, ale do Szczecina 
podchodzę zawsze bardzo senty-
mentalnie. Praktycznie codzien-
nie mam kontakt z rodziną która 
tam mieszka i wiem o wszystkim, 
co się dzieje w mieście – dodaje 
Bednarek. 

Swoją przygodę z trenowa-
niem młodzieży kontynuuje 
również inny szczecinianin, 
a obecnie mieszkaniec Chi-
cago – Tomasz Drążek. Swój 
fach piłkarskiego szkoleniowca 
rozpoczynał właśnie w Pogoni, 
teraz pracuje w klubie Chicago 
Eagels. Między innymi jednym 
z jego wychowanków w mor-
skim klubie był właśnie Tomasz 
Bednarek.

W Chicago odnalazł się rów-
nież Dariusz Lewandowski, któ-
ry w latach 1997-1998 był pod-
porą defensywy szczecińskiej 
drużyny. Do USA przyleciał 
w grudniu 2003 roku. Od razu 
jego wybór padł na Chicago. Do 
Ameryki piłkarz zabrał ze sobą 
żonę Kasię i 13-letniego wów-
czas syna Damiana. – Trudno 
tak jednoznacznie powiedzieć, 
jak to się stało, że się tu znala-
złem – opowiada „Prestiżowi” 
Lewandowski. – Gdy grałem 
w Radomsku, moja małżonka 
postanowiła wysłać zgłoszenie 
na losowanie o zieloną kartę. 
Mnie na tym kompletnie nie za-
leżało. Doszło do tego, że Kasia 
nie miała skąd wziąć zdjęcia do 
mojego formularza. Wówczas 
wpadła na pomysł. Wycięła moją 
twarz widniejącą na bilecie wstę-
pu na mecz z czasów gdy jeszcze 

grałem w Pogoni. Myślałem, że 
to się nie uda, a jednak! Nie dość 
że amerykańskie władze emigra-
cyjne przychylnie spojrzały na 
nasze petycje, to jeszcze zaak-
ceptowały mnie wyciętego z bi-
letu. Pobyt w Szczecinie wspo-
minam bardzo dobrze. Nigdzie 
nie spotkałem takiej atmosfery 
kibicowania jaka wówczas pa-
nowała na stadionie przy ulicy 
Twardowskiego – uśmiecha się, 
wspominając dawne czasy, Da-
riusz Lewandowski. 

Szczecinian można również 
znaleźć w okręgu nowojorskim. 
To właśnie tutaj zaraz po Chica-
go mieszka najwięcej Polaków 
w USA. Wśród nich jest bardzo 
znany Wojciech Ziembowicz. 
Jest on bardzo aktywnym dzia-
łaczem sportowym, prowadzi 
również swój program w lo-
kalnym polonijnym radiu. Za 
swoją działalność na rzecz krze-
wienia polskiego sportu za gra-
nicą otrzymał wyróżnienie od 
ministra sportu. W listopadzie 
włączył się w organizację pobytu 
piłkarzy Pogoni Szczecin, która 
przebywali na tournee w Ame-
ryce. Warto dodać, że swoją 
przygodę ze sportem rozpoczy-
nał w naszej Arkonii.

Na zachodnim wybrzeżu, 
a dokładniej w Los Angeles, uda-
ło się nam znaleźć Krystiana Or-
lińskiego. Co prawda urodził się 
on pod Warszawą, ale praktycz-
nie całe swoje życie w kraju spę-
dził w Szczecinie, z którego wyje-
chał w 1981 roku. Jest on bardzo 
cenionym operatorem agencji 
Reuters. Pracował z kamerą na 
trzech konfliktach zbrojnych, na 
Dalekim Wschodzie oraz w by-
łej Jugosławii. W grodzie Gryfa 
bywa bardzo często, gdyż do dziś 
na Niebuszewie mieszka jego 
tato. – Szczecin ma znakomite 
położenie i takie warunki jak 
mało innych miast w Polsce. Nie 
mamy jednak szczęścia do lokal-
nych władz. Myślę, oczywiście 
patrząc z dystansu, że Szczecin 
to miasto utraconych szans – ze 
smutkiem stwierdza w rozmo-
wie z nami Orliński. 

Takiego samego zdania jest 
również autor artykułu, obecnie 
mieszkający w Chicago, ale ser-
cem i pochodzeniem prawdziwy 
szczecinianin

Dariusz Lewandowski w swoim chicagowskim mieszkaniu z koszulką Pogoni Szczecin

Tomasz Bednarek z żoną Wiolą

Krystian Orliński z mistrzem świata Formuły 1 Michaelem Schumacherem
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Publiczności trzeba słuchać

Jay-Z, Cypress Hill, Pink, Snoop Dog, Faithless, Kanye West, White Stripes, Björk, Beastie Boys, Sex Pistols, Massive Attack, The Prodigy, 
Chemical Brothers, Editors, Kings of Leon, White Lies, Faith No More – co łączy tych znakomitych światowych artystów? Wszyscy zagrali

na Heineken Open’er Festival, a do Polski sprowadził ich gdynianin Mikołaj Ziółkowski, szef agencji Alter Art organizującej tę imprezę. 

Rozmawiał Jakub Jakubowski

zy pamiętasz, jak 
i kiedy narodziła się 
idea Festiwalu Heine-

ken Open’er?
– Idea taka narodziła się w na-

szych głowach dziesięć lat temu 
i wypływała z wiedzy, jaką mia-
łem o rynku muzycznym. Alter 
Art, czyli firma, którą kieruję, 
działa jako promotor wydarzeń 
muzycznych, rozrywkowych 
i artystycznych już od połowy 
lat 90. Doszedłem do wniosku, 
że w Polsce w najbliższej przy-
szłości będzie miejsce na takie 
klasyczne, duże, wielkoforma-
towe wydarzenie muzyczne. 
Z tego przekonania narodził się 
Heineken Open’er Festival, któ-
rego pierwsza edycja odbyła się 
w Warszawie. 

– Czy wtedy, myśląc dopiero 
o stworzeniu takiej imprezy, 
myślałeś i czy w ogóle zakła-
dałeś, że będzie ona miała tak 

gigantyczny wymiar w niedale-
kiej przyszłości?

– Byłem przekonany, że rynek 
muzyczny rozwinie się w takim 
kierunku, że w Polsce i w ogóle 
w tej części Europy takie wyda-
rzenie się nie tylko przyjmie, ale 
też będzie w stanie konkurować 
z najlepszymi. Skoro dobre fe-
stiwale od wielu lat odbywają 
się w Wielkiej Brytanii, w Niem-
czech czy w Danii, to dlaczego 
nie w Polsce? Aczkolwiek wie-
lu w to wątpiło, wszak Polska 
z punktu widzenia muzyczne-
go nie jest krajem kluczowym 
w Europie. Racja była jednak po 
mojej stronie. Dziś mamy naj-
lepszy duży festiwal w Europie, 
skutecznie rywalizujemy z inny-
mi festiwalami, które mają 30, 40 
lat tradycji. Udało się dojść do 
takiej pozycji w ekspresowym 
tempie. 

– A jak rywalizują festiwale 

między sobą?
– Po pierwsze festiwale ry-

walizują o artystów, po drugie 
w mniejszym lub większym 
stopniu o publiczność, po trzecie 
o prestiż. Open’er odbywa się za-
wsze w pierwszy weekend lipca. 
W tym samym czasie w różnych 
częściach Europy odbywa się 
około 10 innych dużych wyda-
rzeń muzycznych, w tym słynne 
Roskilde i Rock Werchter. Widz 
ma więc w czym wybierać. 

– Powiedziałeś, że festiwale 
rywalizują o prestiż. Bardziej 
prestiżowej nagrody jak Best 
Mayor Festival w konkursie 
European Festival Awards nie 
można sobie wymarzyć?

– Faktycznie, ta nagroda, któ-
rą otrzymaliśmy kilka tygodni 
temu, była zaskoczeniem nie 
tylko dla nas, ale też dla całego 
muzycznego świata. Wiadomo, 
że gdzieś w głębi duszy tliła się 

nadzieja, że wygramy, ale nie 
byliśmy wymieniani w gronie 
faworytów. Zaskoczeń nie było 
w innych kategoriach, więc gdy 
ogłaszano wynik w naszej kate-
gorii, to wszyscy byli przekona-
ni, że wygra kto inny. A tu nagle 
prowadzący wyczytuje nazwę 
Heineken Open’er Festival. Zbu-
rzony został porządek muzycz-
nego świata (śmiech). Radość 
była ogromna. 

– Ta nagroda to dowód na to, 
że…

– Najważniejsze jest to, że na-
grodę tę przyznała publiczność, 
której chciało się zagłosować, 
poświęcić czas na oddanie gło-
su. To nie było jedno kliknięcie 
myszką, tylko cała, dość długa 
procedura. To też dowód na to, 
że ta relacja, którą staramy się 
zbudować między nami a festi-
walowiczami, jest bardzo mocna. 
Dzisiaj o publiczność trzeba dbać, 
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trzeba zbudować relacje part-
nerskie. Pamiętajmy, że żyjemy 
w zupełnie innej rzeczywistości 
muzycznej niż dziesięć lat temu. 
Polska nie jest muzyczną pusty-
nią. Grają u nas tacy artyści jak 
U2 czy Madonna. Ale niezwykle 
ważne jest, aby obok takich mu-
zycznych gigantów, obecnych na 
rynku od kilkunastu a nawet od 
kilkudziesięciu lat, zapraszać do 
Polski najbardziej pożądanych 
artystów młodego pokolenia, jak 
Kings of Leon, Arctic Monkeys 
czy The Killers. To są artyści, 
którzy potrafią zapełnić najwięk-
sze stadiony świata, ale w przeci-
wieństwie do Madonny czy U2 
nie wystąpią w każdym zakątku 
kuli ziemskiej, tylko w staran-
nie wybranych miejscach. Ta-
kich miejscach, w które publika 
przyjdzie, bo kocha ich muzykę, 
zna tekst każdej piosenki, a nie 
tylko dlatego, że nazywa się Ma-
donna. Takich artystów staramy 
się właśnie zapraszać, nie tylko 
na Open’era, ale też na Coke Live 
Music Festival, którego jesteśmy 
organizatorem. Publiczności 
trzeba słuchać i spełniać jej ży-
czenia. Wracając do tej nagrody, 
to oczywiście jest to również do-
wód na to, my Polacy potrafimy. 
Heineken Open’er Festival to 
impreza światowa, a takich suk-
cesów światowych Polska nie ma 
zbyt wielu. 

– Co jest kluczem do zrobie-
nia dobrego festiwalu?

– Klucz jest jeden. To wiedza.
– Wiedza o czym?
– Wiedza nie tylko o tym, co 

się dzieje w muzyce, ale też wie-
dza o tym, co się dzieje w tren-
dach społecznych, kulturalnych, 
czy nawet cywilizacyjnych. To, 
co trzeba robić permanentnie, 
to komunikować się ze swoją pu-
blicznością i cały czas pokazywać 
nowe, ważne, ciekawe rzeczy, nie 
tylko jeśli chodzi o muzykę. Bo 
na taki festiwal przyjeżdża się nie 
tylko dla muzyki. W momencie 
gdy przestaje się o festiwalu w 
ten sposób myśleć, lub gdy po-
pada się w rutynę, sprowadzając 
tylko i wyłącznie stare, spraw-
dzone gwiazdy, to jest początek 
końca. Drugi aspekt to wie-
dza, jak to wszystko zbudować. 
Głównie chodzi o 60-tysięczne 
festiwalowe miasto, które musi 
sprawnie funkcjonować na wie-
lu poziomach. Tego nie da się 

nauczyć z książek. Wiele razy 
trzeba samemu stanąć po kola-
na w błocie, w piekącym słońcu 
i nauczyć się po prostu na wła-
snych doświadczeniach. To uni-
kalna wiedza. 

– Ostatnie lata obfitują w Pol-
sce w koncerty światowych 
gwiazd, kolejne miasta próbują 
też robić festiwale, np. Poznań, 
a w ubiegłym roku Szczecin 
Rock Festival. Czy jest miejsce 
na tak dużą liczbę imprez? 

– Rynek koncertowy dyna-
micznie się rozwija, ale granica 
istnieje. Twierdzę, że osiągnęli-
śmy ją w ubiegłym roku. Dużo 
imprez realizowanych na fali 
sukcesu już istniejących wyda-
rzeń nie osiągnie oczekiwanych 
rezultatów, rynek muzyczny 
szybko je zweryfikuje. Teraz 
przed nami kolejne lata pracy, 
rozszerzanie skali, przestrzeni 
funkcjonowania muzyki i kon-
certów w Polsce. Gwałtowne, 
często chaotyczne działania, po-
dyktowane doraźnymi interesa-
mi, wcale temu nie służą.

– Czy takie imprezy jak 
Szczecin Rock Festival mają 
szansę przebicia się? Co pora-
dziłbyś organizatorom?

– Nie naszą rolą jest pouczać 
publicznie organizatorów innych 
imprez.

– Heineken Open’er jest 
z roku na rok coraz bardziej 
popularny. Do jakiej liczby 
uczestników można dojść do-
celowo? Czy jest jakaś granica?

– Tak, postawiliśmy tę granicę 
na poziomie 60 tysięcy osób każ-
dego dnia.

– Czy kiełkują Wam już 
w głowie nowe projekty mu-
zyczne i festiwale?

– Mamy nowe plany i my-
ślę, że już w tym roku ujrzą one 
światło dzienne.

– Jak będzie wyglądał Heine-
ken Open’er Festival za lat pięć, 
dziesięć czy piętnaście?

– To, czego jestem pewien, to 
fakt, że nadal będzie to świetna im-
preza pod względem muzycznym, 
a coraz większe znaczenie będą 
miały również aspekty społeczne 
i sama przyjemność przebywania 
razem, doświadczania różnych 
zjawisk, wydarzeń towarzyszą-
cych, itp. Open’er zawsze będzie 
starał się być w awangardzie myśli 
o kulturze, muzyce i cywilizacji. fo
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zisiaj trudno znaleźć 
melomana ciężkiego 
grania w Polsce, któ-

ry nie kojarzyłby Jimmy Jazz 
Records. Oczywiście nie chodzi 
o klasycznego rocka. Specjalno-
ścią wytwórni jest niezmiennie 
popularny na świecie punk rock 
i ska. Tutaj swoje płyty wydawali 
punkowi Kolaboranci, Popłoch 
Wśród Dziewcząt, tutaj wydają 
Analogs czy grające ska Vespa 
i Skambomambo. To tylko kilka 
przykładów.

– To ajatollah punk rocka. 
Nie ma kawałka i nie ma kapeli 
z gatunku punk, których by nie 
słyszał – mówi o „Dzidku” Do-
minik „Harry” Pyrzyna, wokali-
sta Analogs. 

Sam „Dzidek”, choć zaczął 
swoją przygodę z muzyką jako 
wokalista punkowej kapeli Cor-

pus X, ba, wystąpił nawet z nią 
na festiwalu w Jarocinie w 1982 
roku – przyznaje, że już wtedy 
zdecydowanie wolał wydawać 
i sprzedawać nagrania innych. 
Zaczął od sprzedawania. W 1988 
roku skończył więc ekonomikę 
transportu na US, odbył służbę 
wojskową, a rok później – razem 
z kolegą ze szkoły, założył sklep 
Rock’n’Roller.

– Ludzie przychodzili, sia-
dali pod sklepem, spotykali się 
i rozmawiali. Jeśli ktoś miał parę 
groszy i chciał je wydać akurat 
na muzykę, której lubił słuchać, 
przychodził i kupował kasety – 
wspomina swój kultowy sklep 
„Dzidek”. 

Do Rock’n’Rollera trafiała mu-
zyka niedostępna gdzie indziej, 
głównie alternatywna, metal, 
punk. Jego właściciel w katalo-

gach wytwórni starał się znaleźć 
takie tytuły, których ciężko było 
doszukać się w sklepach. Tym 
sposobem w RnR znalazły się ta-
śmy Sex Pistols czy Motorhead. 

– Pamiętam nieprzespane 
noce, gdy jeździliśmy maluchem 
do Warszawy po kasety – opo-
wiada „Dzidek”. – Dojeżdżali-
śmy rano, później cały dzień jeż-
dżenia po firmach i kupowania 
kaset. 

Z takiej wyprawy potrafił przy-
wieźć 300 tytułów. Rock’n’Roller 
zmieniał swoje miejsce, a z nim 
szli klienci. Na początku mieścił 
się w lokalu po kwiaciarni przy 
al. Wojska Polskiego, naprzeciw 
kina Kosmos, potem w piwnicy 
Hotelu Pomorskiego koło Bramy 
Portowej. W pewnym momencie 
firma miała swoje punkty także 
w Stargardzie i Gryfinie. Po dro-

dze RnR stał się firmą trzyosobo-
wą. Trzecim wspólnikiem został 
Maciek Kempiński, z którym 
„Dzidek” znał się z czasów pracy 
w klubach studenckich.

To przecież „balada”!

– Przez Rock’n’Rollera przewi-
nęło się ponad 30 osób – wspo-
mina „Dzidek”. W hurtowni 
pracowali Artur „Tatinek” Szysz-
kowski, dzisiaj znany radiowiec, 
prezenter i DJ, Robert „Siwy” 
Nowak, jeden z założycieli radia 
ABC, obecnie w radiu w Dubli-
nie. A w sklepie – m.in. Joanna 
Tyszkiewicz z Polskiego Radia 
Szczecin, Jacek Chrzanowski, 
członek zespołów Hey i Dezer-
ter, czy w końcu Piotr Banach, 
założyciel Hey, a później Indios 
Bravos.
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Zdzisław Jodko, pseudonim „Dzidek”, to nie tylko chodząca historia polskiej sceny rockowej, ale twórca i właściciel prężnej, niezależnej
wytwórni muzycznej Jimmy Jazz Records, jednej z nielicznych w kraju. Ma w swoim katalogu 130 płyt, nie tylko szczecińskich.
A w latach 90. – dzięki jego sklepowi Rock’n’ Roller przy Bramie Portowej – wszelkie odmiany rocka poznawało całe pokolenie
szczecinian. – Było fajnie, bo było rodzinnie – wspomina atmosferę w sklepie Piotr Banach, dzisiaj gwiazda Hey i Indios Bravos,

wtedy sprzedawca. Wytwórni właśnie stuknęła dwudziestka.

KonRAd cZARnEcKI

N

Joanna i „Dzidek” - Jimmy Jazz 2010
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Ajatollah punk rocka



– Miałem swoich stałych klien-
tów, takich, którzy dzień w dzień 
pojawiali się w sklepie. Byli tacy, 
którzy przychodzili po konkret-
ne tytuły, ale byli też tacy, którzy 
całkowicie zdawali się na mnie – 
mówi Piotr Banach. – Pewnego 
dnia stanęła przed ladą pani nie-
pasująca wiekiem i wyglądem do 
klienteli RnR. Poprosiła o dwie 
kasety, które miały być prezen-
tem urodzinowym dla jej syna. 
Kiedy zacząłem dopytywać o gu-
sta jubilata, powiedziała: „Pro-
szę dać, co pan uważa za dobre. 
Synowi zawsze podoba się to, co 
pan mu poleca” – mówi Piotr. 

Mistrzami zakupów byli fani 
metalu. – Brali wszystkie nowo-
ści jak leci – mówi Banach. – 
Czasem tylko kazali sobie puścić 
kawałek wokalu, żeby sprawdzić, 
czy już tego nie mają, bo przy tak 
hurtowych zakupach można się 
było pogubić. Włączałem więc 

na chybił trafił jakiś kawałek, 
a oni po dosłownie trzech sekun-
dach totalnego łomotu potrafili 
powiedzieć – „A nie, dzięki, to 
już mam”. 

„Dzidek” dodaje: – Hitem 
były sytuacje, kiedy jakiś metalo-
wiec wpadał do sklepu, wybierał 
około 20 kaset i zaczynał prze-
słuchanie. Puszczałem pierwsze 
fragmenty i słyszałem: „Dalej! 
Dawaj wokal!”. Głos rzężącego 
niezrozumiale wokalisty brzmiał 
kilka sekund, a koleżka już de-
cydował: „E, to nie... balada!!! 
Dawaj następną”. Określenie 
„balada”, przez jedno „l”, robi-
ło w sklepie furorę przez kilka 
lat. Ale z tamtych czasów mam 
niezmienny szacunek do meta-
lowców. Nikt nie jest tak oddany 
swojej muzyce jak oni – ocenia. 

Bardzo często bywało tak, że 
walutą w sklepie była… muzyka. 
– Wypłaty braliśmy co sobotę, 

bardzo często w płytach – mówi 
Artur Szyszkowski. – Dla mnie 
jako dla człowieka, który zawsze 
chciał mieć dostęp do świeżej 
muzyki, to było idealne miejsce 
pracy – dodaje. 

W dodatku było to miejsce 
sławne. – Już wtedy grałem od 
lat w różnych szczecińskich 
kapelach. Koncerty, festiwale, 
przeglądy. Marzyłem o karierze 
gwiazdy rocka, o sławie i auto-
grafach i nagle okazało się, że 
bardziej kojarzony jestem jako 
pan z RnR niż jako muzyk – 

śmieje się Piotr Banach. – Nie 
twierdzę, że było to nieprzy-
jemne, co to, to nie, stanowisko 
subiekta w najpopularniejszym 
sklepie muzycznym w mieście 
było bardzo prestiżową fuchą. 
Panie się do mnie ładnie uśmie-
chały, panowie z rozmachem 
przybijali mi piątki.

 
Zespoły czekają

w kolejce

Przez pierwsze dwa lata 
działalności „Dzidek” wraz ze 
wspólnikami zajmował się tylko 
prowadzeniem sklepu. Później 
postanowił spełnić swoje ma-
rzenie jeszcze ze szkoły średniej 
i poszerzył działalność o wy-
dawanie muzyki. Na początku 
wydawali kasety tylko zespołów 
szczecińskich. Ich logo pojawiło 
się na taśmach takich zespołów 
jak Kolaboranci, Popłoch Wśród 

Dziewcząt, Dum-Dum czy Mo-
onlight. O ile wydawanie mu-
zyki szło coraz lepiej, to handel 
w sklepie coraz gorzej.

– Życie podjęło za nas decyzję 
– mówi „Dzidek”. – Kończył się 
czas kaset, a słuchacze jeszcze nie 
byli zdecydowani na kupowanie 
płyt CD – dodaje. Gwoździem 
do trumny sklepów muzycznych 
było pojawienie się sklepów sie-
ciowych Empiku i Media Markt. 
RnR został zamknięty w 1999 
roku. Wspólnicy rozstali się, 
a „Dzidek” kontynuował wyda-

wanie muzyki już pod szyldem 
Jimmy Jazz Records. Dzisiaj ka-
talog liczy ponad 130 własnych 
wydawnictw. Wierni barwom 
szczecińskiej wytwórni są The 
Analogs, szczecińscy punk roc-
kowcy. Wydali w Jimmy Jazz 11 
albumów. Właśnie pojawił się na 
rynku ich nowy krążek. Co wię-
cej, „Dzidek” często brał udział 
w ustalaniu brzmienia ich płyt.

– Jest najbardziej rzeczowym 
wydawcą muzyki w Europie 
Wschodniej – zachwala Domi-
nik „Harry” Pyrzyna z The Ana-
logs. 

– Ponad 40 zespołów wydało 
u nas swoje płyty – mówi „Dzi-
dek”. – Wielu muszę odmawiać. 
Jest kolejka zespołów, które 
oferują wszystko, by na płycie 
znalazł się znaczek Jimmy Jazz – 
dodaje. Nie wszystkim się jednak 
udaje. – Muzyka, którą wydaję, 
musi mi się podobać – mówi. – 

Są tygodnie, kiedy odmawiam 
5-10 zespołom – mówi. 

Jak dodaje, rynek muzyczny 
mocno odczuł kryzys, co widać 
po liczbie wydawanych płyt. 
W 2008 roku nakładem Jimmy 
Jazz wyszły 23 tytuły, rok później 
– 11. 

– Na 2010 rok zaplanowałem 
6 premier: The Analogs, Alians, 
Anti Dread, Rewizji, Komet, 
Emeralda i winylową składankę 
The Best of Partia. Może coś wy-
skoczy po drodze… 

Wydaje też gazetę. W latach 
80. z pomocą Wojciecha Hawry-
szuka „Bacy” organizował kon-
certy punk rockowe w Pinokiu. 
Wtedy powstał „Garaż”, biuletyn 
informacyjny rozprowadzany 
przy okazji koncertów. Z cza-
sem nabrał fanzinowego sznytu 
i choć był nielegalny, trafiał do 
fanów punk rocka w całej Polsce. 
W 1989 roku został oficjalnie 

zarejestrowany i wychodzi do 
dzisiaj.

– Robię to co lubię przez całe 
życie. Od kilku lat wspólnie 
z moją żoną Joanną – a to jest 
wielkie wsparcie i niezły czad. To 
miłe, że czasem ktoś ma frajdę 
z efektów naszej pracy. Szkoda 
tylko niekiedy, że lepiej nas znają 
i bardziej doceniają w Warsza-
wie, Berlinie czy Londynie niż 
w naszym rodzinnym mieście 
– mówi trochę z goryczą o swo-
ich bezskutecznych staraniach 
o wsparcie w ramach ESK 2016. 
– Przez ostatnie 20 lat byliśmy 
zdani tylko na siebie i choć by-
wało różnie, nigdy nikogo o nic 
nie prosiliśmy. A promujemy 
miasto dużo bardziej skutecznie 
niż wielu z tych, którzy z pomo-
cy miasta korzystają nagminnie. 
No, ale poradzimy sobie przez 
kolejne 20 lat...
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Piotr Banach, wtedy jeszcze jako sprzedawca w sklepie Rock’n’RollerThe Analogs, jeden z ważniejszych zespołów, których płyty wydaje „Dzidek”
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Muzyka, którą wydaję, musi mi się
podobać. Są tygodnie, kiedy
odmawiam 5-10 zespołom 



Za miedzą, za morzem  Dlaczego Skandynawia? Bo wbrew pozorom jest bardzo blisko. To przecież tylko 
niecałe 200 km przez Bałtyk i już pukam do bram Ystad, do bram innej kultury. Nasi północni sąsiedzi, Szwedzi 
i Duńczycy – jak każdy dobry sąsiad – nie pozwolą mi się nudzić. Pokażą mi, co u nich w domu najlepsze: zapie-
rające dech w piersiach widoki, posępne zamki, przesycone historią centra miast... A ja sobie siądę w autokarze 
klasy LUX i w towarzystwie miłego przewodnika będę chłonąć to wszystko popijając chłodne piwo Carlsberg. 
 

Przedpokój: Południowa Skania  Region Skanii to cudowne preludium do skandynawskich 
wojaży! Tamtejsze lasy i krystalicznie czyste jeziora nie mają sobie równych w całej Europie. Spróbuję 
znaleźć wśród nich ślady kultury Wikingów: grobowiec w Kivik, wioskę Wikingów w Hollviken czy 
tajemniczy Krąg w Ales Stenar. Może nawet zaplotę sobie warkoczyk? Ale Skania to nie tylko  
Wikingowie, ale też kraina ponad 200 zamków i dworów. A jeden piękniejszy od drugiego!  
Warto zwiedzić chociaż kilka z nich.

Pierwszy pokój: miasta Szwecji  Od dawna ciekawiło mnie, jak wygląda życie 
w Malmö, Lund i Göteborgu. Słyszałem o nastrojowych deptakach z kawiarenkami i licznymi 
miejscami rozrywki, czytałem o Ratuszu, Katedrach i wieżowcu Turning Torso, o muzeum 
twierdzy Malmöhus Slot, o teatrach, operze... Już niedługo obejrzę to wszystko osobiście! 
Mam nadzieję, że odnajdzie mnie tam spokój i doskonałe samopoczucie, które dominują 
w życiu skandynawskich sąsiadów. 
 

Korytarz: most Øresund  Odwiedzić Skandynawię i nie przejechać mostem Øresund 
to grzech! Ten ośmiokilometrowy most przebiega nad cieśniną oddzielającą Bałtyk od Morza 
Północnego, a prowadzi wprost do Kopenhagi. Widok z mostu jest niesamowity! Jestem 
pewien, że zatrzymam się na kilka minut na tarasie widokowym, żeby dobrze utrwalić  
to wrażenie. 
 

Salon: urokliwa Kopenhaga  Danie główne niemal każdej wycieczki do 
Skandynawii! Jest tu tak wiele do zobaczenia, że aż trudno mi będzie wybrać od czego 
zacząć... Może słynna Syrenka i malownicze nabrzeże? Albo Pałac Amalienborg 
i Zamek Christiansborg? A degustację piwa w Browarze Carlsberg zaplanować przed 
czy po szalonej zabawie w Parku Tivoli? Na szczęście będę z przewodnikiem, który 
nie pozwoli mi opuścić ani jednego punktu w programie.

Balkon: duńskie wyspy i zamki  To na deser! Dania posiada aż  
443 wyspy. Usytuowane na nich zamki i pałace tworzą niezapomniany widok. 
Oczywiście nie dam rady zwiedzić każdej wyspy, ale Zamku Hamleta  
w Krönborg na pewno nie opuszczę. Być albo nie być? Oczywiście, że być! 
 

Jestem wygodny, lubię przewodników Planując podróż do 
Skandynawii, czuję narastające podniecenie. Jako że cenię sobie wygodę, 
wybrałem wstępnie kilka 3-dniowych wycieczek autokarowych Unity 
Line. Wśród nich szczególnie ciągną mnie trzy nowości: „Magia Połu-
dniowej Szwecji”, „W poszukiwaniu Wikingów – Hollviken i Roskilde” 
i „Odense i Kopenhaga – baśniowa podróż z Andersenem”. Do począt-
ku wiosny zostało już niewiele czasu. Muszę się zdecydować... A może 
pojadę na wszystkie?

Zaplanuj fascynującą wycieczkę za morze. Zajrzyj 
na www.unityline.pl – znajdziesz tam kompleksową 
ofertę wycieczek turystycznych na cały 2010 rok, 
dzięki którym będziesz mógł odwiedzić skandynaw-
skich sąsiadów i zrealizujesz swoje marzenia. 
Cena już od 539 zł/os. 

W tym roku zima dała mi się ostro we znaki. Śniegu po kolana, przenikliwy wiatr i temperatura grubo 
poniżej zera... brrr! Choć z natury jestem towarzyski, lubię bliższe i dalsze eskapady – przez ostatnie 
trzy miesiące niemal nie wychodziłem z domu. Ale koniec z tym! Nadchodzą ciepłe dni! Już wkrót-
ce wsiadam w autokar i jadę na wycieczkę do sąsiadów. A wybór padł na Skandynawię.

Czy to ładnie 
nie odwiedzać sąsiadów?
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tajemniczy Krąg w Ales Stenar. Może nawet zaplotę sobie warkoczyk? Ale Skania to nie tylko  
Wikingowie, ale też kraina ponad 200 zamków i dworów. A jeden piękniejszy od drugiego!  
Warto zwiedzić chociaż kilka z nich.

Pierwszy pokój: miasta Szwecji  Od dawna ciekawiło mnie, jak wygląda życie 
w Malmö, Lund i Göteborgu. Słyszałem o nastrojowych deptakach z kawiarenkami i licznymi 
miejscami rozrywki, czytałem o Ratuszu, Katedrach i wieżowcu Turning Torso, o muzeum 
twierdzy Malmöhus Slot, o teatrach, operze... Już niedługo obejrzę to wszystko osobiście! 
Mam nadzieję, że odnajdzie mnie tam spokój i doskonałe samopoczucie, które dominują 
w życiu skandynawskich sąsiadów. 
 

Korytarz: most Øresund  Odwiedzić Skandynawię i nie przejechać mostem Øresund 
to grzech! Ten ośmiokilometrowy most przebiega nad cieśniną oddzielającą Bałtyk od Morza 
Północnego, a prowadzi wprost do Kopenhagi. Widok z mostu jest niesamowity! Jestem 
pewien, że zatrzymam się na kilka minut na tarasie widokowym, żeby dobrze utrwalić  
to wrażenie. 
 

Salon: urokliwa Kopenhaga  Danie główne niemal każdej wycieczki do 
Skandynawii! Jest tu tak wiele do zobaczenia, że aż trudno mi będzie wybrać od czego 
zacząć... Może słynna Syrenka i malownicze nabrzeże? Albo Pałac Amalienborg 
i Zamek Christiansborg? A degustację piwa w Browarze Carlsberg zaplanować przed 
czy po szalonej zabawie w Parku Tivoli? Na szczęście będę z przewodnikiem, który 
nie pozwoli mi opuścić ani jednego punktu w programie.

Balkon: duńskie wyspy i zamki  To na deser! Dania posiada aż  
443 wyspy. Usytuowane na nich zamki i pałace tworzą niezapomniany widok. 
Oczywiście nie dam rady zwiedzić każdej wyspy, ale Zamku Hamleta  
w Krönborg na pewno nie opuszczę. Być albo nie być? Oczywiście, że być! 
 

Jestem wygodny, lubię przewodników Planując podróż do 
Skandynawii, czuję narastające podniecenie. Jako że cenię sobie wygodę, 
wybrałem wstępnie kilka 3-dniowych wycieczek autokarowych Unity 
Line. Wśród nich szczególnie ciągną mnie trzy nowości: „Magia Połu-
dniowej Szwecji”, „W poszukiwaniu Wikingów – Hollviken i Roskilde” 
i „Odense i Kopenhaga – baśniowa podróż z Andersenem”. Do począt-
ku wiosny zostało już niewiele czasu. Muszę się zdecydować... A może 
pojadę na wszystkie?

Zaplanuj fascynującą wycieczkę za morze. Zajrzyj 
na www.unityline.pl – znajdziesz tam kompleksową 
ofertę wycieczek turystycznych na cały 2010 rok, 
dzięki którym będziesz mógł odwiedzić skandynaw-
skich sąsiadów i zrealizujesz swoje marzenia. 
Cena już od 539 zł/os. 

W tym roku zima dała mi się ostro we znaki. Śniegu po kolana, przenikliwy wiatr i temperatura grubo 
poniżej zera... brrr! Choć z natury jestem towarzyski, lubię bliższe i dalsze eskapady – przez ostatnie 
trzy miesiące niemal nie wychodziłem z domu. Ale koniec z tym! Nadchodzą ciepłe dni! Już wkrót-
ce wsiadam w autokar i jadę na wycieczkę do sąsiadów. A wybór padł na Skandynawię.

Czy to ładnie 
nie odwiedzać sąsiadów?

Promocja
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Reggae,
rum, morza szum

Jamajka kojarzy się z rumem, kawą Blue Mountain, Bobem Marleyem i reggae. Radek Dąbrowski, szczeciński DJ reggae, i Beata Kapustianyk, 
grafik – pojechali na Karaiby, nie tylko by na własnej skórze poczuć jamajskie słońce, skosztować najlepszego na świecie rumu i słuchać reggae 

śpiewanego przez mistrzów gatunku, ale też przekonać się, że Jamajka to wiele więcej.

KonRAd cZARnEcKI
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a cel podróży obrali 
Negril, leżące nieda-
leko Montego Bay. 

– Byliśmy w takich jamajskich 
Międzyzdrojach – mówi Radek. 
– Chcieliśmy oprócz zwiedza-
nia wyspy po prostu odpocząć: 
wylegiwać się na plaży i kąpać 
w oceanie – dodaje Beata. Na 
Jamajkę lecieli etapami. Z Ber-
lina do Londynu, z Londynu do 
Montego Bay, a stamtąd do Ne-
gril… okazją. A wizy? – Jeżeli 
jest się spoza Wspólnoty Bry-
tyjskiej, trzeba się liczyć z tym, 
że po miłej rozmowie z panem 
w okienku nie można bezkarnie 
odejść po bagaż – mówi Radek. 
– Zamknęli nas na jakimś lot-
niskowym komisariacie, zabrali 
paszporty, a w nich po 20 dola-
rów za wizy – opowiada Beata. – 
Czekaliśmy. Tam 15 minut to jest 
nic, a dla Europejczyka to wiecz-
ność – mówi Radek. - W końcu 
oddali nam paszporty – dodaje. 

Będąc na Jamajce pierwszy 
raz, za przejazd busem wytargo-

wali lepszą cenę niż Amerykanie, 
którzy na Karaiby przyjechali po 
raz 14. – Odbyło się to po awan-
turze, w której pan ze złotym zę-
bem powiedział mi, że mam tyle 
nie gadać – śmieje się Radek. 

Biznes po jamajsku

Jak się okazuje, targowanie się 
to na Jamajce chleb powszedni. 
Ledwo zdążyli wysiąść z samo-
lotu, na lotnisku obskoczył ich 
tłum osób oferujących transport 
pod wskazany adres. – Jamajczy-
cy widzą w białym potencjalną 
chodzącą skarbonkę – mówi 
Radek. Mieszkańcy Jamajki to 
rasowi biznesmeni. Chcą, żeby 
za wszystko im płacić. Nawet 
za okazję do zrobienia zdjęcia. 
– Gdy byliśmy na słynnej Ric-
k’s Cafe, ustawiła się kolejka Ja-
majczyków, którzy za pieniądze 
skłonni byli skoczyć z tamtejsze-
go klifu do oceanu, żebym mogła 
zrobić ciekawe zdjęcie – mówi ze 
śmiechem Beata. – Spotkaliśmy 

sympatyczne małe jamajskie 
dziewczynki, które na drzewku 
powiesiły swoje malowane kred-
kami rysunki i je sprzedawały - 
dodaje Radek. 

Handel na Jamajce to rytuał. 
Beata i Radek wychodzili na pla-
żę i tam jedli śniadanie: owoce 
i soki. Mieli swojego ulubionego 
sprzedawcę. – Przychodził do 
nas, siadał na piasku, zachwa-
lał, co ma ciekawego. Mówił: 
„wczoraj piliście taki sok, dziś 
może spróbujcie tego”, opowia-
dał o imprezach – wspomina 
Radek. – On nie mógł ot tak po 
prostu przyjść, sprzedać i pójść 
dalej – dodaje Beata. Tak na-
prawdę plażowi naciągacze 
oferują praktycznie wszystko: 
od wspomnianych już owoców 
i soków, przez ryby, rasta-gadże-
ty, smarowanie pleców aloesem, 
przejażdżkę skuterem wodnym, 
zaplatanie warkoczyków, aż po 
marihuanę i jeszcze mocniejsze 
używki. Oczywiście nie dało się 
nie targować. – Trzeba być aser-

tywnym. Jak się utargujesz, to 
nie zapłacisz ceny z kosmosu – 
mówi Radek. 

Jeśli wokalista jest 
słaby, publiczność

wygania go ze sceny 

Mieszkali na granicy kurortu 
Negri i biedniejszych przed-
mieść, wiosek rybackich. Spali 
w cottages, czyli chatkach wyglą-
dających nieco jak nasze domki 
kempingowe. – Jak w piosence 
Duane`a Stephensona: „From 
a little cottage in Negril” – mówi 
Radek.

Na Jamajce bardzo ważne 
są kontakty międzyludzkie. – 
W starym Negril ludzie byli tacy, 
że do rany przyłóż. Przychodzili 
do nas, siadaliśmy na werandzie 
przed chatką, gadaliśmy o reg-
gae – wspomina Radek. – Jeśli 
się im pokaże, że wie się więcej 
niż to, że Bob Marley jest królem 
reggae, od razu zaczyna się inna 
rozmowa. Wyciągają komórki, 
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puszczają nowości, pytają o opi-
nię o jakimś kawałku czy arty-
ście – dodaje Beata. O muzyce 
Jamajczycy mogą rozmawiać 
godzinami. Jest dla nich takim 
tematem jak dla nas polityka. 
Irie FM, stacja radiowa z reggae, 
jest puszczana wszędzie. – W Irie 
FM jak leci kawałek i jest pull up 
(puszczenie piosenki jeszcze raz 
od początku – znak, że słucha-
czom podoba się dany utwór 
– dop. autora), słychać syreny, 
a pani w spożywczym podnosi 
ręce w geście aplauzu – opowia-
da Radek. 

Beata i Radek mieli to szczę-
ście, że byli na Jamajce w tygo-
dniu urodzin Boba Marleya, co 
w praktyce oznacza tyle, że mieli 
okazję być na koncertach z okazji 
rocznicy urodzin Marleya. Jed-
nego wieczora widzieli na żywo 
Mighty Diamonds, 76, Antho-
ny`ego B, Bunny`ego Wailera, 
Etanę, Johna Holta, Gregory`ego 
Isaacsa, Marcię Griffiths, czyli 
gwiazdy reggae, którymi śmiało 
można by obdzielić trzy duże fe-
stiwale reggae w Polsce. Imprezy 
na Jamajce różnią się jednak od 
tych w Polsce. Wszystko zaczyna 

się koło godz. 21. Najpierw gra 
lokalny sound system, wychodzą 
miejscowi wokaliści i rozkręca-
ją imprezę. – Jeśli wokalista jest 
słaby, publiczność wygania go ze 
sceny, a jeśli jest dobry, publika 
zagrzewa go, żeby śpiewał dalej 
– opowiada Radek. Gwiazdy wy-
chodzą na scenę około 2 w nocy, 
grają koncerty, a później zabawa 
trwa dalej do świtu. 

Pokaż, jakim jesteś 
kogutem

Jamajczycy lubią się dobrze 
ubrać. Myślą w kategoriach: 
„Idziesz się bawić, ubierz się 
ładnie, pokaż, jakim jesteś kogu-
tem”. Bawią się kolorami, łączą je 
ze srebrnym i złotym. Wszyst-
ko musi być modne, markowe, 
złote. – Sportowe buty Nike, hi-
phopowe spodnie, wielkie bluzy 
i koszulki, fryzura na Movado 
(jeden z najpopularniejszych 
artystów dancehall na Jamajce 
– dop. autora) – tłumaczy Be-
ata. – Albo styl rocksteady: buty 
Clarks, dżinsy na kancik, koszul-
ka, kaszkiecik, okulary Ray Ban 
– wymienia dalej Radek. Z ko-

lei rasta noszą raczej militarne 
ubrania. – Jamajczycy z rzeczy 
prowincjonalnych zrobili sztukę. 
U nas byś coś ubrał i byś wyglą-
dał jak kogut czy inna papuga, 
a tam zakładasz i jest pełen sza-
cun – mówią. 

My jesteśmy macho,
a wszystkie nasze

dziewczęta są piękne
i gorące

Sprawy tolerancji wyglądają 
na Jamajce zupełnie inaczej niż 
w Europie. Anthony B, znany 
z homofobicznych tekstów pio-
senek, w Europie jest powścią-
gliwy, a na Jamajce pozwala 
sobie na 15-minutową impro-
wizację o homoseksualistach 
na koncercie. Jamajczycy zdają 
się być raczej nietolerancyjni 
wobec odmiennych zachowań. 
Myślą w kategoriach: „My jeste-
śmy macho, a wszystkie nasze 
dziewczęta są piękne i gorące”. 
– W kwestiach seksu są otwarci 
i wyzwoleni, ale uważają, że to 
Europa jest bardziej zepsuta – 
mówi Radek. - Rozwinięta jest 
seksturystyka, ale polega ona na 

tym, że panowie w różnych ty-
pach rasta oferują swoje usługi 
Niemkom czy Amerykankom – 
dodaje. 

Marihuana nie jest tematem 
tabu. – Formalnie jest to zakaza-
ne, ale i tak palą wszyscy, a tech-
niki krycia się z paleniem mają 
opanowane do perfekcji – opo-
wiada Radek.  

Jamajskie poczucie czasu

Rzeczą, na punkcie której 
Jamajczycy mają „hopla”, są sa-
mochody. Auto Jamajczyka musi 
mieć piękne felgi. Nieważne, że 
to zardzewiały pick up złożony 
z trzech generacji Toyoty. – Jeż-
dżą bardzo niebezpiecznie – 
zauważa Beata. – Widzieliśmy 
ludzi, którzy jadąc motorem, 
czyścili sobie paznokcie u nóg. 
Albo takich, którzy we troje je-
chali motorem, z czego dwie 
osoby tańczyły przy prędkości 
70km/h – dodaje Radek. 

Na dużą skalę jest rozwinię-
te jeżdżenie okazją. – Jeśli ktoś 
niesie coś w jednej ręce, macha 
drugą i zaraz zatrzymuje się auto, 
jest szybka negocjacja ceny i jadą 

Podróże

Wioska rybacka w starym Negril
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dalej razem – opowiada Radek. 
Jamajczycy chodzenie pieszo 
uważają za coś dziwnego. Przy 
tamtejszych temperaturach na-
wet spacer do sklepu staje się 
prawdziwą wyprawą. – Upał 
sprawiał, że zatracało się poczu-
cie czasu, trochę jak u Marqueza 
w „Stu latach samotności” – do-
daje Beata. A co ze stereotypem 
o jamajskim poczuciu czasu, 
który mówi, że mieszkańcy wy-
spy są niepunktualni? – To nie-
prawda. Jeśli się umawiają na 
konkretną godzinę, zawsze są na 
czas – wyjaśnia Radek. 

Jamajczycy nie przestają 
się uśmiechać 

Ciekawe jest to, że Jamajczycy 
nie przestają się uśmiechać. – Je-
śli idziesz ulicą i się nie uśmie-
chasz, to oni podchodzą i pytają, 
czy wszystko w porządku, czy 
nikt cię nie okradł – mówi Ra-
dek. 

Są optymistyczni na przekór 
biedzie. Coś, co z punktu widze-
nia Europejczyka jest skrajną nę-
dzą, tam pozwala przeżyć. Bieda 
w połączeniu ze słabą i drogą 

służbą zdrowia sprawia, że na Ja-
majce znacznie częściej niż u nas 
można spotkać ludzi z proble-
mami skórnymi, kaszlem, wy-
chudzonych. 

Innym problemem na Jamaj-
ce jest przestępczość. Kingston 
i Montego Bay to miasta z naj-
większymi na świecie wskaźni-
kami morderstw. Beata i Radek 
byli w Negril bezpieczni. Biały 
jest w Negril nietykalny. – Była 
sytuacja, że jeden pan nam wy-
grażał, ale inni, delikatnie mó-
wiąc, pogonili go – mówi Beata. 
Do Kingston planują wybrać się 
następnym razem. Z przewod-
nikiem, który będzie wiedział, 
gdzie jest bezpiecznie, a w które 
zaułki lepiej nie wchodzić. 

Mango zostawia wąsik

W jamajskim jadłospisie Beaty 
i Radka nie brakowało owoców. 
– Są świetne! Mango ma zupeł-
nie inny kolor, konsystencję, zo-
stawia na ustach pomarańczowy 
wąsik – zachwala Beata. – Bardzo 
dobre są małe karaibskie banany 
czy trzcina cukrowa: idealna na 
upał – mówi Radek. – Na Jamaj-

Uliczni biznesmeni
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kę warto wziąć ze sobą dobry 
scyzoryk do obierania owoców 
na plaży – sugeruje Beata. 

Jamajską rewelacją jest jerk 
chicken. To kurczak, odpo-
wiednio doprawiony, pieczony 
w beczce, na grillu z drewna 
owocowego. – Do tego jeszcze 
grillowany chlebek. Rewelacja! 
– zachwyca się Radek. Każdy 
strzeże swojej receptury na sos 
do jerk chicken. – Nam najbar-

dziej smakował kurczak kupiony 
od chłopaka stojącego przed wej-
ściem na imprezę – mówi Beata. 
- Młody poszedł rozmieniać pie-
niądze, a my mu pilnowaliśmy 
paleniska – śmieje się Radek. 

Bardzo dobry jest też ackie: 
owoc który smakuje jak jajeczni-
ca i tylko przez moment jest doj-
rzały. Trzeba go zerwać w odpo-
wiednim momencie, żeby nie był 
trujący. – Ackie z rybką, lekko na 

ostro: rewelacja! – mówi Beata. 
Będąc na Jamajce, grzechem 

jest nie spróbować tamtejszego 
rumu. – Świetny jest ze zmikso-
wanymi bananami z mlekiem, 
kruszonym lodem i odrobiną li-
kieru truskawkowego – wspomi-
na Radek. Miksują też rum z colą 
i tingiem: jamajskim odpowied-
nikiem sprite`a. Do tego jeszcze 
bardzo dobre piwo Red Stripe. – 
Zawsze chciałem otworzyć piw-

ko przed domkiem na Jamajce 
– mówi ze śmiechem Radek. 

Beata i Radek już planują ko-
lejną podróż na Jamajkę. – Jeśli 
nie w tym roku, to na pewno 
w następnym – zapewniają. Chcą 
znowu oglądać jamajskie zacho-
dy słońca, targować się z plażo-
wymi naciągaczami i szukać płyt 
z reggae w małych sklepikach 
muzycznych. 

Podróże
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PrzePis na jerk chicken – kurczaka Po jamajsku
(www.jamaicatravelandculture.com)

składniki (dla 4 osób)
- 4 udka kurczaka (mogą być piersi)
- 1 1/2 łyżeczki mielonego tymianku
- 1 1/2 łyżeczki ostrej papryki
- 1 1/2 łyżeczki czarnego pieprzu
- 3/4 łyżeczki szałwii
- 3/4 łyżeczki gałki muszkatołowej
- 3/4 łyżeczki mielonego cynamonu
- 2 łyżeczki mielonego imbiru
- świeży czosnek 
- 1/4 łyżki brązowego cukru
- sos sojowy
- 1/4 szklanki ciemnego rumu
- ocet
- sok pomarańczowy
- 2 papryki
- 3 cebule
Przygotowanie 
Pokrój paprykę i cebulę. zgnieć czosnek. Wszystkie składniki zmiksuj ze sobą lub połącz 

w blenderze. udka kurczaka włóż do miski, natrzyj sosem i pozostaw na noc w lodówce. 
Pieczenie 
Grill: pieczemy do momentu, aż skórka stanie się chrupiąca. najlepszy jest grill na 

drewnie drzew owocowych. 
Piekarnik: rozgrzewamy piekarnik do 350 stopni celsjusza. Wkładamy kurczaka. Po 

30 minutach obracamy i pieczemy kolejne 30 minut. 
Podawanie 
z ryżem i warzywami. można także polać sosem jerk, który został z marynowania. 

smacznego!

Ocean jest tak ciepły, że nie da się tego opisać - mówi Beata
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Poślizg kontrolowany

Ponad 50% wypadków drogowych w dużych 
miastach to potrącenia pieszych. Na drodze spo-
tykają się dwie strony – kierowca i pieszy.

Mariusz Podkalicki

Kierowca rajdowy i wyścigo-

wy, wielokrotny mistrz Polski, 

od 2008 roku motoryzacyjny 

„ekspert Prestiżu”

C

Dwa sprzeczne 
interesy

 zęsto nikt nie chce odpuścić, pieszy 
stoi, a w zasadzie idzie na pozycję 
przegraną. Sytuacja zmienia się, kie-
dy kierowca wysiada z samochodu 

i przypomina sobie o prawach pieszego.
A co mówi ustawa? „Kierujący pojazdem, zbli-

żając się do przejścia dla pieszych, jest obowią-
zany zachować szczególną ostrożność i ustąpić 
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na 
przejściu”. Jeszcze precyzyjniej: postawienie nogi 
na przejściu lub pojawienie się pieszego w jego 
przestrzeni jest traktowane jako pieszy na przej-
ściu. Niby proste i czytelne, ale na drodze widzi-
my to inaczej. Wyprzedzanie przed przejściem 
i na przejściu nie jest czymś niezwykłym. Nikt nie 

ma czasu się zatrzymać, 
bo każdy się spieszy. Te 
sekundy z doby decy-
dują o naszym życiu. 
Pieszy wchodzi na pasy 
w przekonaniu, że usta-
wa gwarantuje mu bez-
pieczeństwo. Kierowca 
jedzie, bo wie, że pieszy 
mu nie zagraża. Te dwa 
przeciwne stanowiska 
powodują, że żaden nie 
ustępuje. Czasami więc 
dochodzi do wypadku. 

Kierowca nie ma racji, a pieszy często ginie. On 
miał za sobą ustawę, a kierowca miał samochód. 

Nasz region nie ma wielu powodów do chwały. 
W wypadkach drogowych Szczecina 70% ofiar to 
piesi. Patrząc na dane ogólnopolskie – niestety, 
prowadzimy w tym rankingu. Nasze ulice pełne 
są bohaterów. Wszyscy piesi wypowiedzieli wojnę 

pojazdom. Dzielni emeryci, uczniowie, gospo-
dynie domowe i studenci traktują pasy i zielone 
światło jak pole walki. Można o nich powiedzieć: 
„wyznawcy zielonego światła”. Nie oglądają się 
na boki i nie patrzą na nadjeżdżające pojazdy. 
Idą, bo zielone światło gwarantuje im bezpie-
czeństwo. To ułuda bezpieczeństwa. Matrix też 
był zielony… 

Chcesz być pragmatykiem, chcesz być bezpiecz-
ny? Myśl za kierowcę. Załóż, że się spieszy. Załóż, 
że przejedzie na czerwonym, bo jest np. daltonistą. 
Załóż, że jest easy rider. Załóż, że rozmawia przez 
telefon i nie zatrzyma się przed pasami. Jeżeli to 
zrobisz, z pewnością nie znajdziesz się w grupie 
tych 70%. Opowiedz to w pubie i na urodzinach 
cioci. Niech usłyszą to piesi i usłyszą to kierowcy. 
I niech dla wszystkich będzie to przestrogą. 

Piesi – zanim wejdziecie na pasy, popatrzcie 
w obie strony. Kierowcy – zastanówcie się, zanim 
naciśniecie pedał gazu. Po fakcie wszyscy żałują, 
że nie mogą cofnąć czasu. 

Kierowca to nie jest potencjalny zabójca. On 
też chciałby bezkolizyjnie przejechać swoją trasę. 
Gdzie jest ten konflikt interesów, który powoduje 
tyle ofiar? Konfliktu nie ma – jest bezmyślność. 
Kierowca myśli, że pieszy się nie odważy, a pie-
szy twardo trzyma się prawa gwarantowanego 
ustawą. Jest to zderzenie praktyki z teorią. Teore-
tycznie pieszy wygrał, praktycznie często kończy 
w szpitalu. Pytanie retoryczne – zostać na chod-
niku czy ryzykować życie, kiedy ośrodek intere-
sów jest po drugiej stronie ulicy? A dla kierowców 
– lepiej jeździć czy siedzieć za nieumyślne spowo-
dowanie śmierci?

             Mariusz Podkalicki
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IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Niełatwo go zobaczyć, bo po ulicach Szczecina jeździ tylko jeden taki egzemplarz. To eleganckie, komfortowe i bardzo dynamiczne auto.
Mowa o nissanie 370 Z – japońskiej odpowiedzi na porsche caymana i audi TT

Nissan 370Z

Foto: Adam Fedorowicz

Czym jeżdżę?
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a pierwszy rzut oka 
– kolejna sportowa 
zabawka naszpi-

kowana elektroniką. Jednak 
nissan ma też swoje drugie 
oblicze. Potrafi być surowy 
i trudny do okiełznania. Pod-
czas standardowej przejażdż-
ki wydaje się, że pokładowa 
elektronika ma niewiele do 
roboty. Wystarczy jednak wy-
łączyć ESP, by przekonać się 
jaki temperament ma to auto. 
Wyposażone jest w mecha-
niczną szperę na tylnej osi. 
Dzięki temu idzie bokiem na 
każde zawołanie pedału gazu, 
ma pokłady nadsterowności 
i potrafi wywołać ogromne 
emocje. Dlatego przed prze-
jażdżką warto odbyć kilka 
jazd pod okiem instruktora. 

– Uczyłem się nim jeździć 
na torze w Magdeburgu – 
opowiada Rober Ogonowski, 
właściciel auta. Od zawsze był 
entuzjastą sportowych moto-
cykli, jednak odkąd został oj-
cem, postanowił zmienić dwa 
kółka na cztery. Wersje testo-
wą 370 Z zobaczył w szczeciń-
skim salonie Nissan Polmotor 
i postanowił ją kupić. 

370 Z mocno różni się od 
swojego poprzednika – 350Z. 
Zmienił się kształt nadwozia, 
które zyskało charaktery-
styczną, subtelnie unoszącą 
się linię tylnego okienka bocz-
nego. To ewidentne nawiąza-
nie do oryginalnego 240Z 
z 1970 r. – pojazdu, który zre-
wolucjonizował podejście do 
samochodów sportowych po-
przez unikatowe połączenie 
osiągów i stylu. 370Z jest też 

szybszy i mocniejszy. Sprawia 
to pokaźna liczba 340 koni, 
które generuje sześciocylin-
drowa V-ka o pojemności 3,7 
litra - znana z poprzednika, 
ale poważnie zmodyfikowa-
na. Napęd na tylną oś jest 
przekazywana poprzez sze-
ściobiegową skrzynię ręczną. 
Kolejne zaskoczenie spotka 
nas, gdy nadepniemy na pe-
dał hamulca, który w pierw-
szej chwili zdaje się bardziej 
pasować do limuzyny, ale tak 
naprawdę nissan hamuje nie 
gorzej niż porsche. A dzieje 
się tak dzięki zastosowaniu 
tarcz ceramicznych sygnowa-
nych przez firmę Brembo. 

Wewnątrz nissana jest no-
wocześnie i bardzo elegancko. 
Utrzymany w kolorze czarno-
pomarańczowym, uzupełnio-
ny chromowanymi elementa-
mi, naprawdę robi wrażenie. 
Wyposażenie auta mocno 
odbiega od standardów, obok 
ręcznie szytych cielęcych 
skór połączonych z alcanta-
rą, dzięki której kierowca nie 
ślizga się na fotelu, szczeciń-
ski model wyposażony jest 
dodatkowo w aluminiowy 
sportowy wydech, aluminio-
we są także wykończenia kie-
rownicy i przekładni zmiany 
biegów oraz klamki. Do tego 
jeden z najlepszych systemów 
nagłośnienia Bosse, z olbrzy-
mim subwooferem w miej-
scu zapasowego koła, które 
sprawiają, że jazda nissanem 
staje się prawdziwą przyjem-
nością. 

Motoryzacja
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N Dane techniczne:
 
Nissan 370 Z
Rok: 2009
Silnik: 3,7 l
Moc: 340 KM
0-100 km/h: 5,0 s
Prędkość max: 280 km/h
Masa: 1800 kg
Spalanie: 12-15 l/100 km
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IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Nieduże, ekonomiczne, na każdą kieszeń. Idealne w miejskich korkach, na zatłoczonych parkingach i w ciasnych uliczkach. Tym razem
testowaliśmy małe auta miejskie. Wybór padł na opla corsę, nissana micrę, kię soul i volkswagena polo. 

W miejskiej dżungli 
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akie były najważ-
niejsze kryteria, 
którymi kierowa-

li się nasi eksperci Mariusz 
i Klaudia Podkaliccy? Po 
pierwsze powinny mieć jak 
najwięcej miejsca w środku, 
pomimo niewielkich rozmia-
rów zewnętrznych. Muszą 
też być zwinne i zwrotne, bo 

przecież w większości będą 
wykorzystywane do jazdy 
w zatłoczonych miastach. Ich 
silniki powinny niedużo pa-
lić. Oczywiście ważne jest też 
wyposażenie. Jak bliskie ide-
ału był testowane samochody, 
o tym na dalszych stronach 
magazynu. 

Tradycyjnie test rozpoczął 

się od jazdy po torze gokarto-
wym na ul. Wojska Polskiego, 
tam sprawdzaliśmy ich skręt-
ność, dynamikę oraz osiągi. 
Mierzyliśmy ich czas od 0-100 
km/h oraz sprawdzaliśmy 
czas jednego obrotu na torze 
o długości 500 metrów. I tak 
na pierwszym miejscu upla-
sował się volkswagen polo 

z czasami 9,9s, 44,63s, po nim 
kia soul 12,10s, 45,37s, dalej 
nissan micra 13,67s, 45,84s, 
wyścig zakończył opel corsa 
z czasami 14,84s, 46,60s. Test 
zakończył się przejażdżką po 
mieście i próbą parkowania 
przy rynku Pogodno. 

J
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Klaudia
Ładne wnętrze samochodu. Jego 
nowoczesny uporządkowany 
kokpit jest nie tylko starannie 
wykończony, lecz także wyjątko-
wo przyjazny w obsłudze. Mamy 
poczucie jakbyśmy siedzieli 
w samochodzie wyższej klasy. 
Ma bardzo wygodne fotele, do-
brze wyprofilowane, z dużym 
zakresem regulacji. Dużo miej-
sca na nogi, sporo poręcznych 
schowków. Niestety minusem 
jest kierownica – plastikowa nie-
miła w dotyku. Jest bardzo prze-
stronny, ma duże szyby, co daje 
znakomitą widoczność. Trochę 
za małe boczne lusterka.

Mariusz
Auto ma zdecydowanie więcej 
zalet niż wad. Jedyne co mi się 
nie podoba to jego plastikowe 
wykończenie. Fotele są wygod-
ne, z boczkami, które powodują, 
że podczas pokonywania zakrę-
tów bardzo stabilnie siedzimy 
za kierownicą. Auto jest bardzo 
zwinne i skrętne, nie ma proble-
mu z zaparkowaniem nawet na 
bardzo małej przestrzeni. Za-
wieszenie jest świetnie zestrojo-
ne. Samochód ma charakter auta 
luksusowego – jest stosunkowo 
miękki, a zarazem dobrze trzy-
mający się drogi. Na zakrętach 
prowadził się poprawnie. 

Opel Corsa 

Moc: 80KM
Poj. silnika: 1.2 
Masa: 1145 kg
Max prędkość: 168 km/h
Rok produkcji: 2009
Spalanie: cykl mieszany
5,8 l/100 km
Cena: 41 000 zł

Nissan Micra 

Moc: 80 KM 
Poj. silnika: 1240 cm3 
Masa: 1056 kg
Max prędkość: 167 km/h
Rok produkcji: 2009
Spalanie: miejski / poza
miastem / średnio:
7,4 / 5,1 / 5,9
Cena: 41 990 zł

Klaudia
Z zewnątrz miły dla oka. Niestety, 
gdy do niego wsiadłam – rozcza-
rował mnie. Bez wyrazu smutny, 
jakby zatrzymał się w nim czas. 
Ma niewygodne fotele, nie są 
wyprofilowane, cały czas z nich 
„zjeżdżałam”. Bardzo mało jest 
miejsca na nogi. Atutem jest kie-
rownica, bardzo wygodna i ład-
nie wykończona z panelem ste-
rowania radiem, tempomatem 
i funkcją odbierania telefonu. 
Czytelny jest też panel sterowa-
nia, nie musimy się domyślać, 
co oznaczają przyciski. Myślę, że 
to samochód stworzony z myślą 
o starszych kierowcach. 

Mariusz
Bardziej dynamiczny od opla 
corsy, aczkolwiek nie jest „de-
monem szybkości”. Jak dla mnie 
to auto zrobione pod kobietę, 
mocno zaokrąglona bryła, bar-
dzo duże wygodne miękkie sie-
dzenia, które jednak kompletnie 
nie trzymają na zakrętach. Jest 
bardzo skrętny, ma stosunkowo 
twarde zawieszenie, które spra-
wia, że auto lepiej prowadzi się 
na zakrętach, trochę gorzej jeź-
dzi się nim na nierównościach. 
Atutem są bardzo dobre hamul-
ce. 
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Klaudia
Podoba mi się. Zaczynając od 
ładnej bryły auta, a na gustow-
nym wyposażeniu kończąc. Już 
na torze kartingowym pokazał 
na co go stać i zdystansował 
inne auta. Zrobiony ze smakiem, 
świetnie wykończony. Ma bar-
dzo wygodne fotele z różnymi 
opcjami regulacji. Z przodu jest 
bardzo dużo miejsca, do tego 
wygodny podłokietnik. Nic 
dziwnego, że zdobył tytuł „Sa-
mochodu roku”. 

Mariusz
Ma klasę i charakter i nie jest 
przerysowany pod żadnym 
względem. Prowadzi się perfek-
cyjnie, zawieszenie jest bardzo 
dobrze zestrojone z mocą tego 
samochodu. Jest też świetnie wy-
tłumiony, pięknie wybiera dziury 
i nierówności. Bardzo zwrotny, 
nie ma problemu w parkowa-
niem. Perfekcyjnie chodzi też 
skrzynia biegów. Lekko i dyna-
micznie pokonuje również za-
kręty. Jestem pod wrażeniem. 

VW Polo Highline,
1,2 TSI 

Moc: 105 KM 
Poj. silnika: 1197 cm3
Masa: 1088 kg
Max prędkość: 190 km/h
Rok produkcji: 2010
Spalanie: cykl miejski /
poza miastem / średnio:
6,8 /4,5 / 5,3
Przyśpieszenie 0-100 km/h: 
9,7 s
Cena samochodu testowego: 
60 240 zł 

Kia Soul 

Wersja: XL
Moc: 128 KM
Poj. silnika: 1582 cm3 CRDI
Masa: 1364 kg
Max prędkość: 182 km/h
Rok produkcji: 2009
Spalanie: cykl miejski /
poza miastem / średnio:
6,3 / 4,6 / 5,2
Cena: 62 900 zł

Klaudia
Zastanawiam się, co mieli na 
myśli konstruktorzy tego auta. 
Jest wysokie, ale za niskie na 
małą terenówkę. Bez problemu 
sforsuje wysokie krawężniki. Jest 
przestronne, spokojnie zmiesz-
czą się w nim cztery dorosłe oso-
by. Ma duże, wygodne, dobrze 
wyprofilowane fotele, wygodna 
jest też kierownica. Ma przydat-
ne funkcje, wejście USB, MP3, 
tak jakby w zamyśle skierowany 
był do młodych ludzi. Odważ-
ny design (testowany model był 
w kolorach czerwono-czarnych 
– przyp. red.), zmieści się w nim 
deska do kite’a czy snowboardu.

Mariusz
Auto dynamiczne, ale dopiero 
po osiągnięciu 2000 obrotów – 
wtedy zaczyna jechać. Jednak 
możemy śmiało wyruszyć nim 
w długą podróż i nie obawiać 
się wyprzedzania. Jest skrętne, 
nie sprawia żadnych problemów 
przy parkowaniu. W zakrętach 
trzyma się dobrze drogi, jest sta-
bilne, daje dużo przyjemności 
podczas jazdy. Niestety mamy 
tu sztywne zawieszenie, co czuć 
zwłaszcza na nierównościach. 
Słabo wybiera dziury, jest nie-
zbyt dobrze wyciszone. 
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NOWOŚ
Ć !!!

Posiadanie własnego źródła energii jest bardzo istotne w obliczu coraz większego 
zapotrzebowania na prąd oraz kurczenia się zasobów kopalnych, a ciągły wzrost 
cen "czarnej energii” sprawia, że inwestowanie w czystą energię staje się coraz 
bardziej opłacalne. Turbiny wiatrowe firmy Urban Green Energy to nowoczesne 
urządzenia   wytwórcze,   zaprojektowane   do   wykorzystania   jako   przydomowe
elektrownieelektrownie wiatrowe. Zastosowana technologia pionowej osi obrotu sprawia, że są 
to urządzenia wyjątkowo ciche, więc bez przeszkód mogą być instalowane w terenie 
zabudowanym,  a  nawet  na  dachach  budynków.  Zastosowane  w  generatorach
neodymowe magnesy trwałe zapewniają wyjątkową wydajność i pracę w zakresie 
niskich prędkości wiatru, a prosta i trwała konstrukcja  -  bezawaryjną pracę przez 
lata.
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W krainie beżu
dARIA PRochEnKA

Odwiedziliśmy mieszkanie pani Jadwigi Policzkiewicz jako pierwsi! Tuż po jej przeprowadzce, zanim nawet obejrzała je rodzina, mieliśmy 
okazję zrobić zdjęcia i zobaczyć efekt końcowy kilku miesięcy przygotowań. Wnętrze zaaranżowane przez architekt Agnieszkę Drońską

raz na zawsze przekonuje, że nowoczesny wystrój może być przytulny

Fo
to

: A
da

m
 Fe

do
ro

wi
cz

MARZEC 2010 / PRESTIŻ / 45

Prestiżowe wnętrze



Skąpane w słońcu

Bez natłoku mebli, jasne, z dużą 
ilością szkła – mogłoby się wydawać, 
że będzie surowe i zimne. Nic bar-
dziej mylnego. Pokoje umieszczone 
od strony południowej codziennie 
zalewa jasne światło słoneczne. Dzię-
ki temu pokoje nagrzewają się natu-
ralnym ciepłem, przez co mieszka się 
bardzo ekonomicznie. Poduszki, kapy, 
dywany i zasłony otulają całe wnętrze, 
z którego nie chce się wychodzić. 

Szklana tafla

Na pierwszy rzut oka nigdzie nie 
widać szkła. A jednak gdy uważniej 
się przyglądamy, okazuje się, że jest 
w każdym pomieszczeniu. Pokryte 
są nim całe ściany, kominek, a nawet 
sprytnie ukryte kaloryfery. Kolory 
beżu i wzory na nim malowane od-
wracają uwagę od zimna szklanej ta-
fli. 

Jak kawa z  mlekiem

Tonacja i poruszanie się w obrębie 
podobnych kolorów to trudne zada-
nie. Wszystkie elementy muszą do 
siebie pasować, lecz z drugiej strony 
nie mogą się zlewać. Wtedy byłoby 
nudno i monotonnie. Różne odcienie 
beżu rozbite bielą świetnie współgra-
ją i rozjaśniają pomieszczenia. Tylko 
gdzieniegdzie dla kontrastu umiesz-
czony został ciemniejszy kolor kawy. 
Żeby nie wprowadzać dodatkowych 
kolorów, np. czarnego sprzętu rtv, na-
wet telewizory dobrane zostały w bia-
łym, modnym ostatnio kolorze. 

Dopasowany duet

Aby mieć wymarzoną garderobę, 
pani Jadwiga nie wahała się pomniej-
szyć sypialnię. Dzięki stworzeniu do-
datkowego pomieszczenia w miesz-
kaniu nie ma zbędnych szaf, szafek, 
półek i półeczek. Każdy mebel ma 
swoje miejsce i swoje przeznaczenie, 
a mieszkanie wygląda jak z katalo-
gu. Efekt końcowy to kilka miesięcy 
ciężkiej pracy projektantki Agnieszki 
Drońskiej z właścicielką mieszkania. 
Dla pani Jadwigi, która całe życie 
mieszkała w klasycznych wnętrzach 
starego domu na Pogodnie, to całko-
wita zmiana. Ryzyko było wielkie, ale 
godzinne debaty i wspólne wybieranie 
elementów dały efekt znakomity. Pani 
Jadwiga bardzo szybko przestawiła się 
na mieszkanie w nowoczesnym wnę-
trzu.
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Design

 Wiosna przez cały rok
weRonika bulicz

Miłośnicy pięknych kolorowych kwiatów nie muszą już czekać na wiosnę – mogą na stałe wprowadzić je do własnego domu
i cieszyć się najpiękniejszą porą roku niezależnie od aury za oknem.

okół mnożą się pięk-
ne peonie, eleganckie 
róże, skromne sto-

krotki, tulipany... Czy jesteśmy 
w ogrodzie? Nie! Wzory łączące 
barwne kwiaty z optymistyczny-
mi barwami wiosny i lata poja-
wiają się w tej chwili wszędzie 
– w sypialniach, salonach, kuch-
niach, a nawet w łazienkach. Na 
tapetach, tapicerkach, narzutach, 
kocach, poduszkach czy kafel-
kach. Nadają wnętrzom przytul-
nego charakteru, a w zależności 
od zestawień, możemy osiągnąć 
efekt klasyczny, rustykalny i ro-
mantyczny, styl popartowy i za-
bawny, ale również nowoczesny. 
Pora rzucić w kąt przeświadcze-

nie, że kwiatki to domena poko-
jów dziewczynek i nastolatek.

Sielanka i relaks

W sypialni, gdzie odpoczywa-
my i śpimy, dobry nastrój, spo-
kój oraz harmonia są niezbędne. 
Efekt uzyskamy, urządzając ją 
w niezbyt krzykliwych barwach 
czy kontrowersyjnym stylu. 
Naturalne wzory oraz kolory 
sprawdzą się tutaj w stu procen-
tach. Duże motywy kwiatowe na 
pościeli, pledach, poduszkach, 
ale również np. na abażurach 
nocnych lamp, tapetach, deli-
katnych firankach lub cięższych 
zasłonach nadadzą wnętrzu 

sypialni romantycznego cha-
rakteru i pozwolą zrelaksować 
się w sielankowej atmosferze. 
W podobnym klasycznym sty-
lu można urządzić salon, gdzie 
o stylu przesądzi na przykład 
duża, komfortowa sofa obita 
kwiecistą tkaniną.

Siła różnorodności

W przypadku wyraźnych ak-
centów – a kwieciste tapicerki 
niewątpliwie do takich należą – 
warto wybrać właśnie element 
dominujący we wnętrzu, a z nim 
łączyć pozostałe: meble, tkaniny, 
dodatki. Łąka w domu będzie 
wyglądać pięknie, jeśli nie po-

zwolimy jej się zanadto „roz-
rosnąć”. Wzory należy łączyć 
umiejętnie, aby uniknąć nieza-
mierzonego efektu przerysowa-
nia. Dlatego też, jeśli już sporych 
rozmiarów sofa obita jest kwieci-
stą tkaniną, tapicerkę foteli moż-
na wybrać gładką. A jeśli lubimy 
odważniejsze zestawienia, to 
nawet z zupełnie innym wzorem 
– np. w paski lub kratki.Obecnie 
trendy wręcz wymagają takiej 
różnorodności, więc nie warto 
przed nimi uciekać!

– Wiele osób nadal boi się 
odważnych zestawień barw 
i wzorów – mówi Małgorzata 
Miśkiewicz z Sofa Latte. – A tak 
naprawdę to, co jeszcze kilka lat 
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temu było nie do pomyślenia, 
dzisiaj jest absolutnie na topie!

Tak samo w przypadku faktu-
ry – łączenie skórzanych i płó-
ciennych tapicerek już dawno 
przestało być zabronione, a tak 
zwane komplety wypoczynko-
we są coraz częściej zamieniane 
w naszych salonach na urozma-
icone połączenia.

Powinniśmy wystrzegać się 
monotonii – wystrój oparty 
wyłącznie na motywach kwia-
towych zabije ich lekkość i całe 
piękno. Dlatego zastanówmy 
się zanim urządzimy cały dom 
przy pomocy powtarzających się 
wzorów. Efekt prawdopodobnie 
okaże się odwrotny od zamie-
rzonego.

Gdy już zdecydujemy, w jakiej 
formie i ilości kwiatowe motywy 
pojawią się we wnętrzach, drzwi 
wszystkich pomieszczeń sta-
ną przed nami otworem. W tej 
chwili bardzo często całoroczna 
wiosna panuje np. w łazienkach, 
gdzie możemy wykorzystać ka-
fle, zasłonki prysznicowe lub 
obrazy przedstawiające kwitnące 
rośliny.

– Oczywiście to najczęściej 
kobiety wybierają dodatki 
w kwiaty, ale myślę, że jest to 
spowodowane tym, że to w ogóle 
one najczęściej uzupełniają wnę-
trza dodatkami – mówi Beata 
Gaik ze sklepu Magiczny Do-
mek. Gadżetami różnego rodza-
ju uzupełnimy wystrój w kuchni 
(ceramika, malowane szkło, ob-
rusy, zasłony), a nawet w przed-
pokoju, gdzie kwiaty możemy 
mieć pod stopami – na kaflach 
lub dywanikach.

– Najczęściej można zauwa-
żyć pewną konsekwencję: jeśli 
w salonie wiszą zasłony w róże, 
to właśnie ten gatunek króluje 

na dodatkach w całym pomiesz-
czeniu – mówi pani Beata. Zde-
cydowanie na topie są obecnie 
lawenda i właśnie klasyczne 
i piękne róże.

Trochę zabawy

Nie tylko romantycznie urzą-
dzone wnętrza pełne klasycznych 
lub rustykalnych drewnianych 
mebli pozwalają wykorzystywać 
kwieciste wzory. Motywy kwia-
towe to czasem tylko pośrednie 
nawiązanie do natury. Wykorzy-
stując je, można śmiało bawić 
się formą, kolorem oraz fakturą, 
tworząc zabawne kompozycje 
lub eleganckie nowoczesne aran-
żacje wnętrz.

– Sympatycy nowoczesnych 
rozwiązań często nie do końca 
dobrze czują się w ascetycznych 
wnętrzach, jakie w ostatnim cza-
sie były najmodniejsze – opo-
wiada Małgorzata Miśkiewicz. 
– Teraz mogą śmiało dopełniać 
i ocieplać te wnętrza tkaninami, 
tapetami i dodatkami, które nie 
ujmą nic z ich nowoczesności.

Nic nas nie ogranicza, a prze-
wodnikiem jest nasza fantazja 
i upodobania. Do wyboru mamy 
tworzywa sztuczne, szkło: białe 
lub barwione, tkaniny: matowe, 
błyszczące i wszystko, czego du-
sza zapragnie. 

Kwiaty możemy dobrać odpo-
wiednio do naszych upodobań 
– niektóre będą romantyczne 
i malownicze, inne zaś zabaw-
ne, kolorowe, powstałe jakby za 
pomocą barwnych flamastrów. 
Takie rysunki pojawiają się na 
tapetach, które w zależności od 
barw mogą być dopełnieniem 
zabawnego popartowego lub 
eleganckiego i nowoczesnego 
wnętrza.
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Aranżacja okna sklep „Pan Twardowski” al. Jana Pawła II 41(Plac Grunwaldzki) Szczecin

materiały dostępne www.soffalatte.pl
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Design

Zdjęcia: Panna Lu
Przygotowanie: Maja Holcman

Nie trzeba szukać przebiśniegów na ogródku 
żeby wiedzieć, że wios na jest tuż-tuż. Tym 
sezonie kwiaty zakwitłynajpierw w naszych 
salonach. Udekorowane są nimi zarówno
meble, jak i elementy. Robiąc wiosenne 

porządki pamiętajcie, że wszystko powinno 
zakwitnąć na wiosnę! 

Zegar z sercem 123 zł
Magiczny Domek Beata Gaik

al. Wojska Polskiego 10/3
www.magicznydomek.pl

Krzesło obite tkaniną Romo- Simonii 1200 zł 
Soffalatte
al. Jana Pawła II 32
www.soffalatte.pl

Patera szklana autorstwa Moniki Młynarskiej 286 zł
Galeria Za Szafą
w Hotelu Radisson
zaszafa@gmail.com

Tkanina zasłonowa Viline- Viena 98 zł/mb
Salon Dekoracji Okien „Pan Twardowski”

al. Jana Pawła II 41
www.pantwardowski.pl

Serwis kawowy manufaktura Limoges 390 zł 
Galeria Soraya 

ul. Zygmunta Starego 3a
www.galeriasoraya.pl
galeria@soraya.biz.pl
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Zdrowie i uroda

amiast używać przy-
borów do golenia czy 
wosku, warto raz na 

zawsze pozbyć się problemu 
dzięki epilacji, czyli trwałej depi-
lacji. – Dzięki niej raz na zawsze 
usuniemy niechciane owłosienie 
we wszystkich partiach ciała – 
zachęca Beata Krawętkowska 
z Baltica Welness & Spa. – Po 
cyklu zabiegów włosy na skórze 
już po prostu nie wyrastają – do-
daje.

Epilacja laserowa to jedna 
z najbardziej popularnych me-
tod. Polega ona na likwidowaniu 
cebulek poprzez parzenie wiąz-
ką laserową. Zabieg wykonany 
przez specjalistę jest całkowi-
cie bezpieczny. – Laser zawiera 
chłodzące szkło szafirowe, przez 

które przechodzą impulsy depi-
lujące bez przerywania chłodze-
nia skóry – tłumaczy dr Ilona 
Osadowska, właścicielka gabine-
tu medycyny estetycznej.

Epilację laserową można wy-
konywać u większości osób. – 
Ważne jest, aby usuwane włosy 
zawierały choć trochę barwnika 
i były koloru ciemniejszego niż 
jasny blond – mówi dr Osadow-
ska. – Zdecydowana większość, 
także blondynów, ma wystarcza-
jącą ilość barwnika i owłosienie 
ich jest skutecznie usuwane – 
dodaje.

Innym ograniczeniem mogą 
być niezaleczone zmiany skórne 
lub zbyt ciemna karnacja skóry. 
– Jednak u osób o skórze typowej 
dla naszej szerokości geograficz-

nej występują one bardzo rzadko 
– uzupełnia pani Ilona.

Po kilku pierwszych zabiegach 
włosy są bardzo osłabione i po-
jawiają się coraz rzadziej. – Jedy-
nym minusem jest to, że efektu 
nie uzyskujemy natychmiast, 
ponieważ musimy wykonać cykl 
zabiegów – mówi Beata Krawęt-
kowska. 

Warto więc o epilacji pomy-
śleć wcześniej, najlepiej kilka 
miesięcy przed latem. Aby za-
chęcić klientów do przychodze-
nia na zabiegi wcześniej, część 
gabinetów kusi promocjami. 
Baltica Welness & Spa postano-
wiła swoim klientom dać rabaty 
aż do 30%. – Chcemy uświado-
mić naszym gościom, że na takie 
zabiegi potrzeba czasu. Miesiąc 

przed wakacjami będzie za póź-
no, ponieważ po zabiegu nie 
powinno się wystawiać skóry na 
słońce – tłumaczy Beata Krawęt-
kowska.

Trzeba też pamiętać, że każ-
da osoba ma inny rodzaj włosa, 
co ma wpływ na liczbę zabie-
gów. Oczywiście im więcej, tym 
drożej, ale w konsekwencji gdy 
pozbędziemy się wszystkich nie-
chcianych włosów, już nigdy nie 
będziemy wydawać pieniędzy 
na kosmetyki do golenia ani na 
inne zabiegi usuwania włosów. 
Poza tym aby przyspieszyć efekt, 
można jednorazowo poddać się 
epilacji w kilku obszarach. – Dla 
tak wytrwałych osób przygoto-
waliśmy wiosenne zniżki – za-
chęca też dr Osadowska.

usuwanie owłosienia
Wczesna wiosna to ostatni moment na niektóre zabiegi. Jeśli nie lubicie depilatorów, maszynek do golenia czy wosku, warto w tym roku skusić 

się na epilację laserową. Można pozbyć się problemu z włosami raz a porządnie. Ale uwaga! To zabieg tylko dla cierpliwych.
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ie tylko Piotr przyzna-
je się do problemów ze 
snem. Dotyka to coraz 

więcej dorosłych, bez względu na 
wiek, płeć czy zawód. Od gospo-
dyń domowych, przez znanych 
artystów, po polityków. Nieprzy-
jemny ucisk w żołądku, gonitwa 
myśli, przyspieszony oddech… 
Kolejna nieprzespana noc, a my 
nie wiemy dlaczego. Chwytamy 
się różnych sposobów, by wpro-
wadzić się w upragniony stan: 
nudna książka, telewizja, kubek 
gorącego mleka, aromatyczna 
kąpiel, a nawet liczenie „bara-
nów”. I nic. Nad ranem jesteśmy 
rozdrażnieni, boli nas głowa, sa-
mopoczucie zaczyna gwałtownie 
się obniżać a wygląd pozostawia 
wiele do życzenia – opuchnięte 
i przekrwione oczy stają się nor-
mą. Oznacza to, że cierpimy na 
bezsenność. 

Stres wrogiem snu

Według badań portalu abc-
Bezsennosc.pl problemy ze 

snem nasiliły się zaraz po tym 
jak nastąpił kryzys ekonomiczny. 
Ponad 80 proc. dorosłego społe-
czeństwa naraża się na różnego 
rodzaju zaburzenia i choroby, 
których powodem są właśnie 
problemy ze snem.  Śpimy po 
pięć godzin, a niekiedy nawet po 
cztery. Tylko mniej niż połowa 
z nas śpi zalecane osiem godzin 
dziennie. A przecież zdrowy sen 
jest nam niezbędny do regene-
racji organizmu. Podczas snu 
następuje budowa nowych ko-
mórek oraz naprawa uszkodzeń 
powstałych w ciągu dnia. Nie 
bez powodu mówi się, że sen to 
najlepszy sposób na zachowa-
nie młodości i urody, działający 
lepiej niż niejeden „cudowny” 
krem. Brak snu może prowadzić 
do obniżenia jakości życia, po-
wodować rozdrażnienie i spadek 
koncentracji, co przekłada się na 
wydajność pracy i jakość naszego 
życia. Niekiedy bezsenność jest 
jednym z objawów niepokoju, 
stresu, lęków, a nawet depresji. 

– Najczęściej kłopoty ze snem, 

z zaśnięciem czy sen przerywany 
wiążą się z problemami natury 
psychicznej, co nie znaczy oczy-
wiście, że ktoś, kto ma kłopoty 
ze spaniem, zachoruje psychicz-
nie – wyjaśnia lekarz psychiatra, 
szefowa szczecińskiego Cen-
trum Psychiatrycznego dr Ewa 
Kramarz. - Mamy kłopoty na 
co dzień. Panie je mają, pano-
wie również. Późno zasypiamy, 
wcześnie się budzimy, mamy 
problemy ze snem głębokim. 
Wiąże się to często ze stresem, 
z zaburzeniami depresyjnymi. 
Żyjemy w pośpiechu, obarczeni 
problemami i później zaczyna-
ją się kłopoty z zaśnięciem. To 
objaw naszych czasów, na który 
wpływ ma nasze niewłaściwe 
funkcjonowanie psychiczne i fi-
zyczne.

Dziękuję, nie śpię

Są tacy ludzie, którzy twierdzą, 
że sen nie jest im potrzebny do 
życia. Nie śpią w ogóle albo po 
kilka godzin. Żyją na wysokich 
obrotach, szybko i intensywnie, 
co wcale nie wpływa źle na ich 
funkcjonowanie. Powiedze-
nie, że „wyśpię się po śmierci” 
w przypadku takich osób staje 
się życiową maksymą. 

– Nie pamiętam od kiedy nie 
śpię. Po prostu zaczynam się do-
brze czuć wtedy, kiedy wszyscy 
już śpią.  Jest cicho, przyjemnie, 
bez pośpiechu, bez emocji , bez 
stresu i bez złych wibracji, ale 
jest to uciążliwe, ponieważ nie 
da się prowadzić normalnego 
trybu życia, będąc niewyspa-
nym – wyznaje Piotr. – Kiedy 
nie mogę zasnąć, piszę, tworzę, 
rozmyślam, mam czas dla siebie, 
wysyłam maile z informacjami 
do znajomych, ale najchętniej 
lubię cieszyć się ciszą i brakiem 
negatywnych wibracji.

Ale czy na pewno rezygno-
wanie ze snu lub świadome jego 
ograniczenie, ze względu na brak 

potrzeby odpoczynku, jest czymś 
normalnym?

– Oczywiście, przez jakiś czas 
można żyć na przyspieszonych 
obrotach, ale przychodzi taki 
moment, że ci ludzie odreagują 
to dłuższym snem albo potrzebą 
urlopu. Pracują maksymalnie, 
ale potem się spalają. Dwa, trzy 
dni można w ten sposób funk-
cjonować, ale później następuje 
kryzys. Należy więc rozkładać 
swoją energię na raty, ostrożnie, 
a nie maksymalnie się eksplo-
atować. To dla organizmu spore 
obciążenie.

– Brak snu ma swoje konse-
kwencje. Niestety – przyznaje 
Piotr Heugel. – Po nieprzespanej 
nocy jestem po prostu zakręco-
ny… Czasem mocno rozkojarzo-
ny, a nawet poirytowany. Tylko 
nie wiem nigdy, czy to brak snu, 
czy może wpływ złych emocji 
wysyłanych przez zagonionych 
ludzi?

Zmiana nawyków

Brzmi to wszystko groźnie, 
ale nie ma powodów do paniki, 
bowiem bezsenność można le-
czyć albo próbować na wszelkie 
sposoby pozbyć się jej ze swoje-
go życia. Można oczywiście brać 
specjalne lekarstwa, ale można 
zacząć od zmiany swoich nawy-
ków. Medycyna naturalna także 
próbuje rozprawić się z brakiem 
snu poprzez zastosowanie aku-
presury, medytacji czy wizualiza-
cji. Niezawodna jest także wizyta 
u psychoterapeuty. Szczecińskie 
gabinety psychoterapeutyczne 
i neurologiczne oferują pomoc 
w zakresie leczenia objawów 
bezsenności. Pomoc także znaj-
dziemy w salonach urody. Masaż 
relaksacyjny, wizyta w spa czy 
wspomniane zabiegi – to wszyst-
ko służy temu, by nas wyciszyć 
i doprowadzić do równowagi. Nie 
dość, że zadbamy o ducha, to przy 
okazji i ciało na tym skorzysta.

Zdrowie i uroda

Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris
Szczecin, ul. Felczaka 20; tel. (91) 421 00 04

e-mail: szczecin@instytut.eris.pl; www.DrIrenaEris.pl/Instytut/Szczecin

www.DrIrenaEris.com/Instytut

PIĘKNO – ZDROWIE – HARMONIA
   

profesjonalna diagnoza skóry połączona z doborem kosmetyków 
Dr Irena Eris Prosystem Home Care

ekskluzywne zabiegi na twarz i ciało dla kobiet i mężczyzn
konsultacje i zabiegi z dermatologii estetycznej 

zabiegi manicure i pedicure
usługi fryzjerskie

  

W sprzedaży Podarunek Piękności – 
wyjątkowy prezent dla Twoich najbliższych. 

seks zamiast czekolady, sen zamiast kremu

Dla mnie najlepszym sposobem na bezsenność jest imprezowanie w gronie sprawdzonych przyjaciół, których obecność czasami potrafi
zdziałać cuda – mówi Piotr Heugel, wokalista i lider szczecińskiej grupy Piloci Nocy oraz odtwórca roli Dilera w musicalu „Rent”.

– Używam życia – to najlepsze lekarstwo.

N
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Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris
Szczecin, ul. Felczaka 20; tel. (91) 421 00 04

e-mail: szczecin@instytut.eris.pl; www.DrIrenaEris.pl/Instytut/Szczecin

www.DrIrenaEris.com/Instytut

PIĘKNO – ZDROWIE – HARMONIA
   

profesjonalna diagnoza skóry połączona z doborem kosmetyków 
Dr Irena Eris Prosystem Home Care

ekskluzywne zabiegi na twarz i ciało dla kobiet i mężczyzn
konsultacje i zabiegi z dermatologii estetycznej 

zabiegi manicure i pedicure
usługi fryzjerskie

  

W sprzedaży Podarunek Piękności – 
wyjątkowy prezent dla Twoich najbliższych. 
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iosna to idealny czas 
na rozpoczęcie wy-
szczuplania. Nie każ-

dy jednak z radością biega na 
fitness czy siłownię. Dla wszyst-
kich leniuchów powstał zabieg 
Ultracontour. Jak mówi pani 
Małgorzata Figurska z Lady Fit-
ness, jest to jeden z nudniejszych 
zabiegów. – Klientka tylko leży 
i przez ponad godzinę się nudzi 
– śmieje się pani Małgorzata. 

Jednak warto przeleżeć te kil-
kadziesiąt minut, ponieważ efekt 
wyszczuplenia widoczny jest już 
po pierwszej serii. 

– Zabieg wykonujemy w obrę-
bie wybranej partii ciała. Takiej, 
która najbardziej nam doskwiera 
– mówi Małgorzata Figurska. – 
Jeśli zdecydujemy, że skupiamy 
się na brzuszku, to rozprowadza-
my ultradźwięki tylko w danym 
miejscu. Podczas kolejnych wizyt 
także skupiamy się na tej samej 
partii – dodaje.  Warto wykonać 
minimum trzy zabiegi w odstę-
pie kilku dni. Dopiero po pew-
nym czasie organizm naturalnie, 
poprzez wątrobę, wydali zalega-
jący tłuszcz.  Ale na efekt warto 
poczekać, ponieważ obwód ciała 

w danym miejscu po takiej tera-
pii może zmniejszyć się średnio 
o 4 do 6 centymetrów.  Każdy 
zabieg podzielony jest na dwie 
części. Podczas pierwszej z nich 
głowica maszyny przesuwa się 
po ciele i za pomocą wiązek ul-
tradźwięków niszczy komórki 
tłuszczowe. – Cały proces za-
chodzi w przestrzeni międzyko-
mórkowej, ale klient niczego nie 
odczuwa. Tylko leży – tłumaczy 
Figurska. 

Druga połowa godziny to 
drenaż limfatyczny. Wykonuje 
się go za pomocą elektrod, które 
przez około 15 minut dotykają 
naszej skóry. Udrożniają naczy-
nia limfatyczne i odprowadzają 

płyny z przestrzeni międzyko-
mórkowej. Tłuszcz wędruje do 
wątroby i potem naturalnie jest 
usuwany z organizmu. Ultradź-
więki na stałe likwidują komórki 
tłuszczowe, podobnie jak dzieje 
się to podczas liposukcji. Nie 
naruszają jednak okolicznych 
tkanek, naczyń krwionośnych 
czy nerwów. Jak przy każdym za-
biegu są pewne przeciwwskaza-
nia, ale zanim klientka zostanie 
poddana zabiegowi, przeprowa-
dza się z nią szczegółowy wy-
wiad na temat zdrowia. – Waż-
na jest także waga naszego ciała 
i współczynnik masy ciała BMI 
– dodaje kosmetyczka Urszula 
Iwanik, która również wykonu-

je ten zabieg. – Nie każdy może 
poddać się tej terapii. Nie jest 
to dla osób otyłych, tylko ta-
kich, które trochę przekraczają 
normy. W przypadku dużego 
otłuszczenia sam zabieg nie wy-
starczy. Trzeba zmienić nawyki 
żywieniowe i po prostu pójść na 
ćwiczenia – tłumaczy.  Oczywi-
ście nawet w przypadku osób 
zakwalifikowanych do zabiegu 
sama maszyna nie zrobi całej 
pracy. Aby efekt był naprawdę 
widoczny, po zabiegu należy pić 
dużo wody i ograniczyć spoży-
cie pokarmów wysokotłuszczo-
wych. – Ma to też znaczenie ze 
względu na wątrobę, która po 
zabiegu jest trochę bardziej niż 
zwykle obciążona wytrąconym 
tłuszczem – tłumaczy pani Ur-
szula. – Przy okazji przekonuje-
my klientki do zmiany nawyków 
żywieniowych – dodaje. Sam 
zabieg to nie wszystko. Warto 
na stałe dbać o siebie, zwiększyć 
aktywność fizyczną i dbać o kon-
dycję. Możemy pozbyć się kilku 
centymetrach na udach, ale tylko 
dzięki ćwiczeniom sprawimy, że 
nasze mięśnie nabiorą elastycz-
ności i pięknych kształtów.

Liposukcja bez skalpela
Czy możliwe jest pozbycie się tkanki tłuszczowej bez morderczych ćwiczeń, bez drastycznej diety lub bez użycia skalpela?

Brzmi to jak science-fiction. A jednak pojawiło się urządzenie, które usuwa tkankę tłuszczową z efektem podobnym do liposukcji.
Czy to czary? Nie, to ultradźwięki. 

W
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Kwiaty na ustach! 
Zdrowie i uroda

Z dnia na dzień mamy coraz
większą ochotę na koloryzację.
Po szaroburych dniach jesteśmy 
spragnieni mocnego ożywienia.
Nic prostszego, szminki w dłoń
i do dzieła! Ładnie zarysowane,
wypełnione i soczyste usta są 
zawsze sexy.
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Uroda

Zanim je pomalujemy na zdecydowany i odważny kolor, musimy pamiętać, że po mroźnej zimie 
najpierw trzeba się dobrze do tego przygotować. Zróbmy porządny peeling i nałóżmy na noc grubą 
warstwę miodu. To najlepszy i najprostszy sposób na ponętne i zadbane usta. Najlepszym tłem dla 
mocnych w kolorze ust jest idealna jasna cera i równo nałożony podkład.

Usta w tonacji mocnej czerwieni czy różu nie lubią konkurencji. Najlepiej wyglądają okraszone czer-
nią i minimalną ilością biżuterii. Królestwo kwiatów ma nieskończoną paletę barw i może być dla nas 
doskonałą inspiracją podczas makijażu. Usta pomalowane na kolory zaczerpnięte z natury to hit tego 
sezonu!
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Zdjęcia: Panna Lu
Wizaż i stylizacja: Maja Holcman

Modelki: Żaneta  i Aneta
Podziękowaniania dla hurtowni kwiatów 

sztucznych Wilga przy ul. Gorkiego 

Zdrowie i uroda



62 / PRESTIŻ / MARZEC 201062 / PRESTIŻ / LUTY 2010



Moda

Ten sezon będzie wyjątkowy. Kreatorzy mody dają nam pełną
swobodę wyboru. Koniec z ograniczeniami – tej wiosny możemy poszaleć, dozwolone jest prawie wszystko.

Trendy wiosna/lato 2010 

obiecość to najważniejszy trend wiosny/lata 2010. To ona determinuje 
fasony i tkaniny. W dalszym ciągu nosimy seksowne spodnie rurki, 
koniecznie w towarzystwie butów na wysokim obcasie. Żeby taki 
zestaw nie był banalny, wystarczy wybrać buty w awangardowym 

wydaniu. Platformy, ćwieki, klamry, wiązania mile widziane – im dziw-
niej, tym lepiej. Nie bójmy się nosić takiego zestawu na co dzień. 

Dla mniej odważnych, a także ceniących komfort, dobra wiadomość. 
Po kilku sezonach zapomnienia wracają niższe obcasy. Nie ujmą ko-
biecości, jeśli zestawimy je z super modnymi, dopasowanymi sukien-
kami, które są bezapelacyjnie numerem jeden tej wiosny. I tu też duża 
dowolność – miksujemy kolory, wzory, tkaniny. - Mogą być drapo-
wane, modelowane  zakładkami, krótkie, asymetryczne, do pracy 
i od święta. Wielość form daje szeroki wybór: od klasycznych typu 
dwurzędowy trencz po bardzo seksowne, opinające ciało zdrapo-
waną materią. Sukienka to hołd projektantów dla kobiecości -mówi 
Nina Kliszczak, kierownik salonu Caterina.  Zasada jest prosta – ma 
być seksownie. Nosimy sukienki krótkie, długość poniżej kolan su-
rowo zabroniona. Talia obowiązkowo podkreślona.

Projektanci zachęcają do zabaw z geometrią, delikatne wzory 
ustępują miejsca architektonicznym motywom i metalicznemu poły-
skowi. Proporcje sylwetki mogą być złamane. Wielki come back tego 
sezonu – poduszki – pojawiły się na wszystkich topowych pokazach 
mody, podobnie jak skazane na modową banicję motywy zwierzęce – 
wracają cętki, zebry, tygrysy. Modne będą wszelkie marszczenia, bufki, 
falbany. Nosimy je w wersji mini, albo z lekkim przymrużeniem oka 
– z pełnym rozmachem i z zamierzonym efektem kiczu. 

Do łask powraca dzianina – potraktowana surowo nabiera wy-
raźnego charakteru. Nie lubi konkurencji, dlatego pozwólmy jej 
zagrać główną rolę.

Na szczególną uwagę zasługuje paryski trend eksponujący bie-
liznę. Ozdobne gorsety, odsłonięte, koronkowe staniki są na tak! 
Stawiamy na błyszczącą satynę, przezroczystości. Tu nie ma miej-
sca na kompromisy. 

Wiosną zawsze bardziej doceniamy na kolor. Cała paleta nasy-
conych barw jest dozwolona. Intensywny pomarańcz, gorący róż, 
makowa czerwień, królewski błękit, granat, limonka – to kolory 
tego sezonu. – We wszystkich kolekcjach dominuje granat, kie-
dyś niechętnie noszony. Widać go szczególnie w trendzie mary-
narskim, bardzo modnym tej wiosny – mówi Anna Michalczyk 
z salonu Betty Barclay.  Nie bójmy się odważnych zestawień – 
jeśli decydujemy się na stonowane szarości i beże, dodajmy im 
wyrazu, kupując soczyście czerwoną kopertówkę. Wszystkie 
akcesoria występują w wersji maksi. Duża, wyraźna biżuteria, 
szerokie paski, chusty to dodatki obowiązkowe. - Modna bę-
dzie biżuteria wieczorowa, w której dominują eleganckie ko-
lie, lśniące bransolety, kolczyki oraz pierścienie wzbogacone 
o kamienie Swarovskiego, cubic cyrkonię. Biżuteryjny Savoir 
vivre w tej linii podyktowany będzie intensywnymi kolorami 
takimi jak: ognista czerwień, fiolet, wszystkie odcienie sre-
bra i złota. Idealnym dopełnieniem stroju będą torebki wie-

K



64 / PRESTIŻ / MARZEC 2010

Do naszej sesji chętnie dołączyły klientki salonu Cate-
rina, pokazując na sobie najnowszą kolekcję. Jako mo-
delki wystąpiły Aneta i Agata Łakomiak. Mama ubrana 
w kolekcję Caterina Collection, córka w nową linię mło-
dzieżową Seest.

Modelki:
Aneta Łakomiak: szczecinianka, wiceprezes
zarządzająca działającą w całym kraju
rodzinną firmą Stolbau-Eko
Agata Łakomiak: studentka I roku PAM
w Szczecinie

Stylizacja: Nina Kaliszczak, kierownik Salonu
Caterina
Makijaż: Agnieszka Iwasiuk
Fryzury: Krystyna Szczechla
Salon Victoria, ul.Obrońców Stalingradu 3

adres salonu: pl. Zgody 1F

Moda
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Moda
czorowe, które są połączeniem 
oryginalnego wzoru i  użytych 
materiałów: cekinów, pawich 
piór, kryształów Swarovskiego – 
mówi Magdalena Szyłow z Gale-
rii Soraya. – Drugą linię stanowi 
kolekcja autorska. Projektantem  
jej jest pan Andrzej Małyska, 
właściciel Galerii Soraya. W tej 
linii znajdzie się biżuteria wyko-
nana z rogu bawolego, egzotycz-
nego drewna bayong i kama-
gong oraz niekonwencjonalnego 
połączenia drewna ze srebrem. 
Wśród tej kolekcji  znajdą się 
wzory geometryczne,  ujmujące 
swoją prostotą i elegancją, oraz 
takie które swoim stylem nawią-
zują  do folkloru, finezji Filipin 
oraz indyjskiej estetyki – dodaje. 
Warto kupić dużą torbę. Jest nie 
tylko modna, ale również prak-
tyczna – pomieści wszystkie nie-
zbędniki właścicielki. 

Lekki trencz to pozycja obowiązkowa. 
Metaliczny połysk przełamie nudę i jego klasyczny charakter.

Modelki:
Aneta Łakomiak: szczecinianka, wiceprezes
zarządzająca działającą w całym kraju
rodzinną firmą Stolbau-Eko
Agata Łakomiak: studentka I roku PAM
w Szczecinie
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Projektanci są zgodni – wio-
senno-letnie trendy 2010 roku 
to wolność wzorów, kolorów, 
stylów. Zdajmy się na własną 
wyobraźnię, cieszmy się modą 
i wykorzystujmy możliwości ja-
kie nam oferuje. Przede wszyst-
kim pamiętajmy, że to moda ma 
służyć nam. – W naszej nowej 
kolekcji uwzględniliśmy potrze-
by zarówno osób młodych, jak 
i dojrzałych pań. Chcemy żeby 
kobieta w każdym wieku znala-
zła coś dla siebie – mówi Nina 
Kliszczak z salonu Caterina.  
Podstawowe przykazanie tego 
sezonu: mamy się czuć dobrze 
w tym, co nosimy

Sukienka z owczej skóry – LKJ 950 zł
Skórzane rękawiczki – Ochnik 149 zł

Torebka Ewa Minge dla Cholewiński – LKJ 490 zł
Drewniane bransoletki – Galeria Soraya 59 zł szt.

Moda



MARZEC 2010 / PRESTIŻ / 67

Czerwone drewniane korale – Galeria Soraya 55 zł
Kopertówka z pawimi piórami – Galeria Soraya 130 zł

Zdjęcia: Panna Lu
Wizaż i stylizacja: Maja Holcman

Modelka: Sara Zych

Marynarski sweterek – Betty Barclay 299 zł
Granatowa ołówkowa spódnica – Betty Barclay 349 zł
Sukienka w kolorze królewskiego błękitu – Betty Barclay 849 zł
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Stylizacja: Maja Holcman
Zdjęcia: Panna Lu

Jeśli po mrocznej zimie potrzebujesz szaleństwa, wprowadź kolor do swojej garderoby lub wybierz 
zwariowane dodatkami. Podczas poszukiwań wiosennej świeżości spotkaliśmy na swojej drodze
projektantkę torebek i biżuterii Katarzynę Lewandowską, która ukrywa się pod pseudonimem LULU
Torby wykonane są  z naturalnych surowców, ze skóry i bawełny. Rysunki są ręcznie malowane przez 
artystów z, którymi współpracuje LULU. Każde dzieło projektantki to pojedynczy egzemplarz.

Moda

Ręcznie
malowane 



Kultura

owa uczelnia powsta-
nie z połączenia szcze-
cińskiej filii Akademii 

Muzycznej w Poznaniu, Wyższej 
Szkoły Sztuki Użytkowej oraz ka-
tedry Edukacji Artystycznej US. 
Będzie pierwszą taką placówką 
w Szczecinie z prawdziwego zda-
rzenia. 

– Pod jednym dachem będzie 
można studiować kilka gatun-
ków sztuki, m.in. kierunki mu-
zyczne, plastyczne, w przyszłości 
teatralne. Druga rzecz to przeni-
kanie się ich ze sobą, za pomocą 
wspólnych projektów tworzonych 
przez studentów. Na przykład do 
wernisażu grafiki skomponowana 
zostanie specjalnie muzyka, a stu-
denci uczący się sztuk multime-
dialnych zadbają o wizualną stro-
nę przedsięwzięcia. To oczywiście 
tylko przykład – mówi Sylwester 
Ostrowski, koordynator ds. utwo-
rzenia Akademii Sztuki w Szczeci-
nie, a także prezes Stowarzyszenia 
Orkiestra Jazzowa. – Na pewno 
będzie to nowoczesna instytucja, 
w której znajdzie się miejsce i na 
tradycję, i na bardzo współczesną 
wizję nauczania.

Uczelnia funkcjonować będzie 
na wzór innych europejskich aka-
demii, z których dwie najbliższe 
znajdują się w Berlinie i brytyj-
skim Brighton. AS będzie kształci-
ła zarówno przyszłych plastyków, 
muzyków, jak i twórców multime-

dialnych, stawiając nacisk na two-
rzenie dużych interdyscyplinar-
nych projektów. Kadrę stanowić 
będą sławy światowej klasy, jak 
trębacz jazzowy Piotr Wojtasik, 
wybitna rosyjska pianistka Wa-
lentyna Igoszyna, legenda jazzu, 

amerykański perkusista Newman 
Taylor Baker, współpracujący 
z London Symphony Orchestra 
dyrygent Paweł Kotla, laureat-
ka BBC Young Musician 2002 
klarnecistka Sarah Williamson, 
znakomity grafik, ilustrator i pla-

kacista prof. Andrzej Tomczak, 
specjalista od form graficznych, 
designu, a także działacz włoskie-
go ruchu zwanego „radykalną ar-
chitekturą” Tarshito. To oczywiście 
tylko mały fragment długiej listy 
wykładowców, jacy zadeklarowali 
się współpracować ze szczecińską 
uczelnią.

– Będą to tzw. wykładowcy 
rezydencyjni. Część oczywiście. 
Mam na myśli wykładowców 
i artystów z zagranicy – wyjaśnia 
Sylwester Ostrowski.  – Nie było 
trudno nam ich pozyskać. Podo-
ba im się idea uczelni, jej rozmach 
i nowoczesny charakter. Zajęcia ze 
studentami będą miały charakter 
warsztatów, które zakończy pokaz 
stworzonego na zajęciach projek-
tu. Chcemy przy okazji wykorzy-
stać obecność gwiazd na uczelni 
i z pewnością ich praca pedago-
giczna połączona zostanie z kon-
certami dla publiczności.

W Akademii Sztuki będzie 
można studiować na trzech wy-
działach: edukacji artystycznej, 
instrumentalnym i sztuk wizual-
nych. Wśród kierunków naucza-
nia znajdą się m.in.: architektura 
wnętrz, grafika, nowe media, kom-
pozycja oraz dyrygentura. Akade-
mia zajmie trzy budynki: gmach 
po Wyższej Szkole Sztuki Użyt-
kowej, pałac Pod Globusem oraz 
nieruchomość przy ul. Grodzkiej 
50.                                                      ad

eżyserem spektaklu 
jest Michał Siegoczyń-
ski, jeden z najbardziej 

utalentowanych reżyserów te-
atralnych młodego pokolenia.
„Elling” jest adaptacją bestsel-
lerowej powieści Ingvara Am-
bjornsena „Brodre i blodet”. Dwaj 
byli pensjonariusze zakładu dla 
osób z problemami osobowości 
próbują odnaleźć się w codzien-
nej rzeczywistości. Są śmiertel-
nie przerażeni i zagubieni – chcą 
być twardymi mężczyznami, ale 
najbardziej boją się braku akcep-

tacji i miłości. Sztuka o potrzebie 
miłości, bliskości drugiego czło-
wieka i więziach międzyludzkich 
wnosi do współczesnego teatru 
pozytywne emocje ciepła i sen-
tymentu.

Michał Siegoczyński to jeden 
z najciekawszych młodych re-
żyserów. Jego sztuki były wielo-
krotnie nagradzane – spektakl 
„2084” doceniło jury 15. edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu na 
Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej. Michałowi Siego-
czyńskiemu przyznano nagrodę 

za najlepszą reżyserię. 
Spektakl „Elling” będzie moż-

na zobaczyć 1 kwietnia w Teatrze 

Współczesnym. Na przedstawie-
nie zaprasza agencja artystyczna 
Brand House.                            em

Akademia gwiazd

Kot i Karolak w Teatrze Współczesnym

Możemy odetchnąć z ulgą. Szczecin w końcu doczeka się upragnionej uczelni, o którą stoczono bój w Sejmie, na łamach gazet, przy biurkach 
urzędników, a nawet w internecie. Akademia Sztuki planowo powinna ruszyć w tym roku, z początkiem października

Tomasz Kot, Tomasz Karolak, Jarosław Boberek i Monika Pikuła to gwiazdy które zobaczymy w sztuce „Elling”.

N

R

Uczelnia artystyczna to ogromna szansa dla Szczecina. Takich 
szkół w Europie jest tylko kilka i cieszą się ogromnym zainte-
resowaniem młodych ludzi. To co ją różni od klasycznej szkoły 
artystycznej to interdyscyplinarność, nowoczesne spojrzenie 
na tworzenie sztuki i wolność. Wolność w wymiarze artystycz-
nym. Nie tylko edukacja, ale także rozwijanie już posiadanych 
umiejętności. Tego rodzaju uczelnie nie tylko kształcą mala-
rzy, muzyków, ale również projektantów stron internetowych, 
designerów, projektantów wnętrz, ludzi zajmujących się tzw. 
VJ’jką, czyli artystów audiowizualnych. To miejsce, gdzie kul-
tura wysoka spotyka popkulturę i dochodzi do niezwykłych 
fuzji. Miasto będzie miało bazę pod powstanie prawdziwego 
centrum sztuki współczesnej. Z pewnością przyciągnie mło-
dych ludzi, którzy do tej pory wyjeżdżali ze Szczecina.
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Pochwała 
piękna

Kultura

egoroczna edycja festiwalu według organizatorów prze-
kracza granice. Po pierwsze granice kraju – część imprezy 
odbywa się w Berlinie w Muzeum Helmuta Newtona, dzię-

ki Helmut Newton Foundation, która współorganizuje inSPIRACJE 
Glamour. Kuratorem wystawy „Sumo”, którą widzowie festiwalu zo-
baczą w Berlinie, jest Matthiew Harder. Po drugie w 2010 inSPIRA-
CJE przekroczą granice świątyń sztuki: muzeów oraz galerii i zagosz-
czą w specjalnie zbudowanym miasteczku festiwalowym. Na Wałach 
Chrobrego tylko z okazji festiwalu zaaranżowano blisko 4000 metrów 
kwadratowych zadaszonej przestrzeni.

Podczas festiwalu nie zabraknie prawdziwych gwiazd, którym mo-
tyw przewodni – styl glamour – jest najbliższy. Zobaczymy wystawę 
i performance kontrowersyjnego duetu Eva&Adele, pokaz kolekcji 
projektanta Krzysztofa Stróżyny, przygotowanej specjalnie na tę oka-
zję. Od trzech edycji festiwalowi towarzyszy też kampania społecz-
na, której temat w tym roku to „Anoreksja/Bulimia to też choroba”. 
Wszystkie działania artystów będą przybliżać widzom kanony współ-
czesnego piękna. Festiwal potrwa od 18 do 21 marca, szczegółowy 
program na www.inspiracje.art.pl.                                                        wb

T

W Szczecinie wiosnę przywitamy 6. Międzynarodowym Festiwalem 
Sztuki Wizualnej inSPIRACJE 2010. Festiwal promowany jest w całej 
Polsce, to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń marca. 
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Courtesy of Karim Rashid Inc

Villa d’Este, Lake Como, Italy 1975 © Helmut Newton Estate
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REKLAMA

Kultura

egoroczna edycja 
imprezy szykuje się 
niezwykle ciekawie. 

Tradycyjnie już teren Międzyna-
rodowych Targów Szczecińskich 
opanują dealerzy aut osobowych 
i użytkowych oraz motocykli. 
Pojawią się też sprzedawcy ak-
cesoriów, sprzętu muzycznego, 
firmy z branży finansowej, ubez-
pieczeniowej i szkoły jazdy. To 
jednak tylko jedna strona impre-
zy. Na miłośników motoryzacji 
czekać będą też atrakcje na ze-
wnątrz hal targowych. Ciekawie 
zapowiada się wybór „Króla Bło-
ta“. Wygra ten, kto samochodem 
terenowym przebije się przez 
40-metrową rynnę błota. Z ko-
lei Demolition Derby to wyścigi 

polegające na spychaniu prze-
ciwnika z toru. Organizatorzy 
ostrzegają – to będzie demolka! 
Fani motocykli zobaczą to, co 
naprawdę można zrobić z ma-
szyną –„ jazda na kole“, „palenie 
gumy“ czy backflip. Zapowiada 
się prawdziwe show.

Na targach pojawi się też ogól-
nopolski projekt „Wojna Północ 
– Południe“, czyli rywalizacja 
samochodów tuningowanych, 
którą rozstrzygną profesjonalni 
sędziowie. To trzecia edycja tej 
imprezy. W programie jest też 
Giełda Pojazdów Wyjątkowych. 
To przegląd aut , których nie spo-
tyka się na drogach.  Właściciele 
motocykli, quadów, oldmobili 
wyjątkowej konstrukcji i innych 

pojazdów pokażą swoje cacka. 
Jeśli ktoś zastanawiał się kie-

dyś, co się czuje podczas dacho-
wania samochodu, będzie miał 
możliwość przekonać się o tym 
w specjalnym symulatorze. In-
struktor pokaże, jak bezpiecznie 
wyjść z przewróconego pojazdu. 

Podczas targów Szkoła Bez-
piecznej Jazdy wykona m.in. po-
kaz testu Stewarta – jazdę z pi-
łeczką na talerzu umieszczonym 
na masce auta oraz możliwości 
poślizgu kontrolowanego.

Targi Motoshow 2010 odbę-
dą się w dniach 11-12 kwietnia. 
Szczegółowy program impre-
zy na stronie www.motoshow.
szczecin.pl                                

                                                em

Motoshow 2010
Szaleństwa na czterech kółkach

Jazda terenowym autem w głębokim błocie, Demolition Derby, czyli rywalizacja – kto kogo zepchnie z toru, „Wojna Północ – Południe“,
tj. wybory najlepszych aut tuningowanych – to tylko niektóre atrakcje nachodzących targów Motoshow 2010.

T
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dy zamykaliśmy ten 
numer „Prestiżu”, do 
ostatniej chwili czeka-

liśmy, aż zostaną potwierdzeni 
wszyscy wykonawcy. Co niektó-
rzy próbowali zgadywać, kogo 
tym razem ściągną do naszego 
miasta organizatorzy. Niektórym 
zgadywanki się nawet udały. Jed-
no jest pewne: muzycznie nie bę-
dziecie rozczarowani, bo goście 
trafią w wiele gustów.  Będzie 
coś dla fanów trąbki, usłyszymy 
miks jazzu, funku z etiopską 
melodią, popatrzymy na skarb 
narodowy Portugalii i posłucha-
my dzięki niej fado, potupiemy 
przy muzyce najsłynniejszego 
zespołu tworzącego electro-tan-
go i wczujemy się w rytmy gita-
rowe flamenco. Od kwietnia do 
czerwca, bez chwili wytchnienia.

Już 21 kwietnia wystąpi Nils 
Petter Molvaer. To reprezentant 
norweskiego jazzu zaliczany do 
elity jazzowo-elektronicznych 
dźwięków. Miesza ze sobą jazz, 
elektronikę i dub. Nazwisko 
trębacza wymieniane jest tuż 
obok Jana Garbarka, co jest wy-
starczającą rekomendacją dla 
wszystkich melomanów. Oprócz 
dźwięków podczas koncertu 
uraczy nas wizualizacjami kre-
owanymi na żywo. 

Jeśli fascynuje was Afryka, 
to koncert Mulatu Astatke jest 

dla was obowiązkową pozycją. 
20 maja Szczecin zdominowany 
będzie przez etiopską melodykę 
i elementy egipskiej muzyki sa-
kralnej. Jednak wszystko podane 
w lekki sposób, połączone z za-
chodnim jazzem i funkiem. Fani 
filmu „Broken Flowers” mogą 

kojarzyć nazwisko kompozytora. 
Na ścieżce dźwiękowej do filmu 
znajdują się właśnie jego aran-
żacje.

Po trzech latach powraca do 
nas Mariza. Sukces wcześniej-
szego koncertu spowodował, że 
organizatorzy śmiało zapraszają 

ją ponownie. Sława stylu fado 
zaśpiewa 2 czerwca. Jej ostat-
nia płyta „Terra” („Ziemia”) to 
miks stylów flamenco, morna, 
jazz, folk. Mariza podczas kon-
certu swoim głosem przeniesie 
wszystkich do Portugalii.

Fuzja tanga i muzyki współ-
czesnej to najlepsze określenie 
dla Gotan Project.  I właśnie 
takich dźwięków będzie moż-
na spodziewać się 15 czerwca. 
Wszyscy, którzy do tej pory 
wspominają magnetyczny kon-
cert Bajofondo Tangoclub, po 
prostu muszą pójść na ten kon-
cert. Gotan Project to najsłyn-
niejsza grupa electro-tango. Ich 
koncerty to muzyka i spektakle 
multimedialne dające niesamo-
wity efekt.

Pozostając w klimacie tańca, 
z rytmów argentyńskiego tanga 
przenosimy się do gorącej Hisz-
panii, w której króluje flamenco. 
Paco de Lucia, jeden 16 naj-
słynniejszych gitarzystów nie 
tylko w sferze flamenco, wystą-
pi 16 czerwca. Będzie to ostatni 
koncert cyklu Szczecin Music 
Fest i na pewno niezapomniany. 
Artysta, który nie schodzi ze sce-
ny już od ponad 55 lat, w Szcze-
cinie wystąpi ze swoim pełnym 
ośmioosobowym zespołem. 

www.szczecinmusicfest.pl
                                                 dp

Muzyczne rarytasy
Czekaliśmy w napięciu, kto będzie gościem tegorocznej edycji Szczecin Music Fest. Trzymano to w tajemnicy do ostatniej chwili.

Nareszcie wiemy! Możecie wystartować do biegu po bilety, bo będzie czego posłuchać.

G

Kultura

Paco de LuciaNils Petter Molvaer

Gotan Project

Mulatu Astatke

Mariza
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Kultura

pektakl finałowy „Try-
logia” według Henryka 
Sienkiewicza w reży-

serii Jana Klaty to jedno z waż-
niejszych wydarzeń festiwalu. 
Wystąpią m.in. Anna Dymna oraz 
Barbara Wysocka – laureatka te-
gorocznego Paszportu Polityki. 
Utrzymane w popkulturowej for-
mie widowisko zostało wielokrot-
nie nagrodzone – zdobyło Grand 
Prix Konfrontacji Teatralnych 
w Opolu w 2009 roku oraz Grand 
Prix VIII Festiwalu Prapremier 
Bydgoszcz 2009.  

Kolejna obowiązkowa pozycja 
to spektakl konkursowy „Lipiec” 
w reżyserii Iwana Wyprajewa, 
należącego do grona najważniej-
szych dramaturgów rosyjskich. 
„Lipiec” jest uznawany za jeden 

z istotniejszych tekstów rosyjskich 
początku XXI w. Napisany jako 
partytura dla aktorki, grany jest 
przez Karolinę Gruszkę. Aktorka 
młodego pokolenia ma na swo-
im koncie nagrodę Złotego Lwa 
za pierwszoplanową rolę kobiecą 
(„Kochankowie z Marlony” 2005) 
oraz nominację do nagrody Orła 
za najlepszą główną rolę kobie-
cą („Kochankowie z Marlony” 
2005).

Festiwalowi będą towarzyszyć 
imprezy: „Mały Kontrapunkt”, 
czyli minifestiwal przedstawień 
dla dzieci, oraz Kontrabanda, na 
której pokażą się młode niezależ-
ne zespoły z regionu Pomorza Za-
chodniego. 

Przegląd Małych Form Te-
atralnych „Kontrapunkt” to jeden 

z najstarszych najważniejszych fe-
stiwali     teatralnych    w    Polsce.
W tym roku obchodzi jubileusz 
45-lecia. Kontrapunkt to spotkanie 
kultury i sztuki, integracja całego 
środowiska artystycznego – od 
artystów teatralnych, pisarzy, mu-
zyków, malarzy – po fotografów. 
Na tej samej imprezie prezentują 
się zarówno debiutanci, jak i wiel-
kie nazwiska świata artystycznego. 
Markę Kontrapunktu potwierdza 
przyznanie pierwszego miejsca 
w ogólnopolskim konkursie 20la-
tRP.pl Pochwalmy się! w kategorii 
działania i zjawiska, które w mi-
nionym dwudziestoleciu budowa-
ły pozytywny wizerunek miasta 
i regionu.

Kontrapunkt rusza 17 kwietnia, 
potrwa tydzień.                             em

Gwiazdy i debiutanci razem
Spektakle „Trylogia” i „Lipiec” to najważniejsze wydarzenia 45. edycji tegorocznego Kontrapunktu. Zobaczymy m.in. Annę Dymną,

Karolinę Gruszkę i Barbarę Wysocką.
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Spektakl „Trylogia” w reżyserii Jana Klaty
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odczas PROGRESSteronowych warsztatów i wykładów 
kobiety mogą rozwijać swoje pasje i poszerzać wiedzę na 
temat kobiecości i związanych z nią spraw. Dzięki Klubowi 

Kobiet w Podróży podzielą się wrażeniami ze swoich dalekich i bli-
skich wojaży, wymienią poglądy i zachęcą koleżanki do odwiedzania 
najciekawszych zakątków świata, choćby miało to być tuż za rogiem. 
Dzięki tym spotkaniom kobiety poznają nowe kultury, zobaczą i po-
dyskutują o sytuacjach, z jakimi mierzą się przedstawicielki płci pięk-
nej w różnych miejscach na świecie. Pani Ewa Kos odbyła podróż do 
Papui Nowej Gwinei. – Życie kobiet w Papui jest wyjątkowo ciężkie 
– mówi. – Statystycznie każda kobieta tam jest w swoim życiu dwu-
krotnie zgwałcona. Ładna statystyka – dodaje pani Ewa.

Wiosenne spotkania PROGRESSteronowe zostaną zainaugu-
rowane już 18 marca w Willi West Ende wykładem dr. Ryszarda 

Kamińskiego z Zachodniopomor-
skiego Instytutu Psychoterapii. „Ko-
bieta rajem czy piekłem” to rozwa-
żania o tym, jak odbieramy własną 
kobiecość. – Serdecznie zaprasza-
my do uczestniczenia w imprezach 
i współdziałania, bo warto postawić 
na rozwój – zapewnia Bogna Czał-
czyńska, organizatorka szczecińskich 
spotkań.                                              wb

Kobiety, podróże i osobisty rozwój
Jubileuszowa, 20. edycja Rozwojowego Festiwalu dla Kobiet

PROGRESSteron zapowiada się w Szczecinie naprawdę ciekawie.
Obok bowiem znanych już formuł Relacji i Inspiracji, tym razem 

pojawią się spotkania Klubu Kobiet w Podróży.

P

Kultura

REKLAMA

siążka „Tofu landing” to jego debiut, który podbija czytelni-
ków w Wielkiej Brytanii. Choć jest dostępna na rynku za-
ledwie od miesiąca, już zdobyła status bestsellera. W Polsce 

dostępna będzie w języku angielskim. 
– Akcja dzieje się w Londynie – zdradza Evan Maloney. – Opowia-

da o grupie trzydziestolatków mieszkających pod jednym dachem, 
których jedyną zasadą… wydaje się być brak jakichkolwiek zasad. Jak 
potoczą się ich losy? Tego dowiecie się, sięgając po książkę. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na prezentację książki. 
Spotkanie odbędzie się 24 marca o godz. 18.00 w klubie Pomiędzy 
przy ulicy Siennej 9.                                                                                imj

Maloney i „Tofu landing“
Po prezentacji w Londynie rozszedł się cały nakład, czas na premierę 

szczecińską. Mowa o książce „Tofu landing”, napisanej przez
australijskiego dziennikarza mieszkającego w Szczecinie

– Evana Maloneya.
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Kultura

wykształcenia jest 
ekonomistką, a z za-
miłowania artystką-

samoukiem. Spędziła siedem lat 
w Meksyku, gdzie rozwijała się 
artystycznie. Jej praca zawsze 
związana była z szeroko pojętą 
sztuką. Od czasu powrotu do 
Polski łączy wszystkie swoje pa-
sje z dziedziny sztuki i fotografii, 
poświęcając się nowej pasji – ma-
lowaniu kolorowych obrazów.

Wystawa „Malowane na dwa 
serca – Uśpieni”, jak mówi sama 
artystka, opowiada o człowieku 
„uśpionym”, który z jednej strony 
boi się otworzyć oczy żeby ujrzeć 
otaczający go świat, z drugiej 
strony jest w stanie, gdy zaczął 
zgłębiać swoje własne wnętrze, 
lub tuż przed „przebudzeniem”. 
A czym jest to przebudzenie? 
Wyjściem poza bariery, poza 

programy, poza strach i poza to, 
kim według innych powinniśmy 
być.

Wernisaż odbędzie się 
12 kwietnia o godz. 17 w Ga-
lerii Soraya. Wystawa potrwa 
do 15 kwietnia. Z większością 
prac Doroty Kościukiewicz-
Markowskiej można zapoznać 
się na stronie www.dorota.tv.                                                          
e                                                     em

Malowane na dwa serca
Mieszkała w Meksyku, była dyrektorem kreatywnym podczas sesji do dla takich tytułów jak „Harpers Baazar”, „Maxim”, pracowała jako główny 

wizażysta marki Shiseido na Meksyk. Mowa o Dorocie Kościukiewicz-Markowskiej , której wystawę prac będzie można oglądać w Galerii Soraya.

Z

ak w dużym skrócie 
wygląda scenariusz 
komediodramatu „Bel-

canto” w reż. Ryszarda Nyczka, 
pierwszej fabuły, która otrzyma-
ła dofinansowanie (350 tys. zł) 
z Zachodniopomorskiego Fun-
duszu Filmowego „Pomerania 
Film”. Produkcja w której grają 
m.in. Cezary Pazura („Psy”, 
„Kiler”) i Magdalena Różczka 
(„Lejdis”) kręcona była w Star-
gardzie Szczecińskim. Radę pro-
gramową funduszu, czyli Mo-
nikę Szwaję, popularną pisarkę, 
Marka Osajdę, dziennikarza oraz 
Jacka Paprockiego, dyrektora 
Centrum Kultury 105 w Koszali-
nie i jednocześnie szefa festiwalu 
„Młodzi i Film”, zachwyciła fa-
buła i swieże spojrzenie na czasy 
PRL-u.  Scenarzysta pokazał je 
w krzywym zwierciadle, ale bez 
politycznej demagogi. Premiera 
filmu zapowiedziana została na 
marzec. Pierwszy pokaz odbę-
dzie się w szczecińskim kinie 
Zamek. Następnie film zostanie 

pokazany  na festiwalu filmo-
wym w Gdyni.

Światło dzienne ujrzały już 
dwie pierwsze produkcje filmo-
we zrealizowane przy wsparciu 
finansowym ZFF. To projekty re-
żysera Marcina Korneluka, które 
miały swą premierę w kinie Za-
mek. „Awans w świadomości, 
czyli fama o Famie” (producent 
Akademickie Biuro Kultury 
i Sztuki Alma Art) powstał z po-
mocą młodzieży biorącej udział 
warsztatach filmowych odbywa-
jących podczas festiwalu FAMA.  
Natomiast „W starym kinie - 
Pionier 1909” (producent Boogie 
Production Bogiel Bohdan) to 
opowieść o najstarszym kinie na 
świecie, w którą zostały wplątane 
najciekawsze wydarzenia z histo-
rii Szczecina.

Zachodniopomorski Fundusz 
Filmowy to szansa dla młodych 
twórców dopiero co wchodzą-
cych w świat przemysłu filmo-
wego. Instytucja, której podobne 
filie działają m.in. we Wrocławiu 

T

Filmowe belcanto
Miasteczko S. Mariusz Marzęda, prowincjonalny tenor operetkowy, popada w konflikt z mieszkającą w sąsiedztwie prostytutką.

Z uwagi na olbrzymie wpływy kobiety w sferach rządzących Marzęda zostaje zepchnięty na samo dno życia społecznego.
Wtedy w jego obronie staje armia sowiecka.

Wojciech Starostecki i Magdalena Różczka Fo
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i Łodzi, wspiera także lokalną 
produkcję filmową, finansując, 
na drodze konkursu, wybrane 
pomysły (debiut i drugi film), 
a także osoby, firmy niezwiąza-
ne bezpośrednio z filmem, ale 
pracujące przy ich tworzeniu. 
Podstawowym warunkiem jest 
miejsce skąd pochodzi dofinan-
sowanie, czyli w tym przypad-
ku region zachodniopomorski. 
Twórcy muszą wykorzystać zwią-
zaną z tym regionem tematykę 
albo plenery osoby, twórców, 
mieszkańców, czy przedsiębior-

stwa związane z województwem. 
W przypadku „Belcanto”  łączni-
kiem był Stargard, gdzie nakrę-
cono dużą część zdjęć.

Budżet projektu na rok 2009 
wynosił 800 tys. zł, z czego 400 
tys. zł wpłynęło z województwa, 
a po 200 tys. zł od miast - Szczeci-
na i Koszalina. Ponadto Agniesz-
ka Odorowicz, prezes Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej, zapo-
wiedziała, że do każdej złotówki 
dokładanej z funduszy regional-
nych dokładane będzie 1-2 zł 
z puli ogólnopolskiej.               ad
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Imprezy

Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń

Zespół Mopi jest młodą grupą, ale mu-
zycy tworzący zespół to doświadczeni in-
strumentaliści, mający za sobą dziesiątki 
koncertów. Wszystko zaczęło się po Opo-
lu 2006, kiedy to dwójka muzyków z tego 
składu otwierała koncert Superjedynek 
w projekcie razem z Krzysztofem Skibą. 
W Kafe Jerzy usłyszymy melodyjny rock 
w najlepszym szczecińskim wydaniu. 

Kafe Jerzy, 19 marca, godz. 21.00

Mopi w Kafe Jerzy

Projekt Czesława Mozila, zatytułowany 
Czesław Śpiewa, to propozycja, w której 
artysta tworzy trudną do sklasyfikowania 
oryginalną muzykę, noszącą ślady kabare-
tu, rocka, a nawet punk rocka. Mozil z mu-
zykami gra w różnych aranżacjach i kom-
binacjach instrumentalnych. To wokalista, 
kompozytor i muzyk (grający głównie na 
akordeonie guzikowym).

Royal Jazz Club, 21 marca, godz. 20.00

czesław śpiewa

Lider legendarnej grupy Pod Budą zagra 
w Szczecinie. Tym razem promuje drugą 
płytę nagraną wspólnie z córką – „Spra-
wa rodzinna”. Po autorze melancholijnych 
pieśni możemy spodziewać się budzących 
refleksje zabawnych tekstów i muzyki na 
najwyższym poziomie.

Filharmonia Szczecińska, 27 marca, 
godz. 19.00

„sprawa rodzinna” sikorowskiego

Michał Bajor zaśpiewa piosenki legen-
darnych wykonawców – Marka Grechuty 
i Jonasza Kofty. Będzie to sentymentalne 
wspomnienie cenionych przez niego i pu-
bliczność artystów. Obok niezapomnia-
nych piosenek, jak „Ocalić od zapomnie-
nia”, „Będziesz moją panią”, „Nie dokazuj”, 
publiczność usłyszy anegdoty związane 
a ich powstaniem, które Bajor zebrał od żon artystów.

Filharmonia Szczecińska, 11 kwietnia, godz. 16.00

bajor zaśpiewa Grechutę i koftę

Przedstawienie Teatru Bajka z Warszawy 
„Hipnoza” to sztuka Antoniego Cwojdziń-
skiego napisana w połowie ubiegłego wie-
ku. Zaskakujący przebieg akcji, błyskotliwe 
dialogi między aktorką-pacjentką i leka-
rzem-wyznawcą terapii poprzez hipnozę, 
daje możliwości wielorakiej interpretacji. 
Reżyseruje Wojciech Malajkat, a na scenie 
zobaczymy Beatę Ścibakównę i Rafała Królikowskiego.

Teatr Polski, 11 i 12 marca, godz. 18.00, 20.00

„hipnoza” w Polskim

Komedia ta trafiła do księgi rekordów 
Guinnessa jako najdłużej (od 29 lat) grana 
sztuka. W Warszawie od ponad dziesięciu 
lat. Akcja rozgrywa się w salonie fryzjer-
skim Szalone Nożyczki. Właścicielka lo-
kalu pewnego dnia zostaje zamordowana. 
Wszyscy są podejrzani. Występują m.in. 
Lucyna Malec i Andrzej Nejman.

Opera na Zamku, 12 marca, godz. 19.00; 13 marca, godz. 16.30, 19.30

szalone nożyczki

 Zespół znany dzięki charyzmatycznej 
postaci wokalisty Adama Nowaka do tej 
pory oprócz autorskich utworów reinter-
pretował m.in. piosenki Młynarskiego czy 
Osieckiej. Tym razem grupa postawiła na 
nowe muzyczne poszukiwania, których 
nastrój oddają piosenki z „SkąDokąd”. 

Filharmonia Szczecińska, 16 marca, 
godz. 19.00

Piosenki o życiu  i śmierci

Premiera płyty „Ulica Mandelsztama” 
będzie miała miejsce w studiu S-1. Tajem-
nicza ulica nie pojawiła się znikąd. Ta hi-
storia sięga czasu stanu wojennego, kiedy 
to Teatr Kana w 1982 r. wystawił spektakl 
„Księga…” w reżyserii Zygmunta Duczyń-
skiego, który grany poza cenzurą, mimo 
braku jakichkolwiek oficjalnych informacji 
o datach i miejscach przedstawienia, ścią-
gał tłumy. Ryszard Leoszewski skomponował muzykę do kilku wier-
szy wykorzystanych w pamiętnym przedstawieniu. 

Studio S-1 Polskiego Radia, 17 marca, godz. 19.00

nowa płyta sklepu z Ptasimi Piórami

Opera na Zamku przedstawia operę 
Beethovena „Fidelio”. To spektakl, którego 
tematem jest przede wszystkim wolność. 
Tekst libretta jest oparty na na dramacie 
francuskiego pisarza i librecisty Jeana Ni-
colasa Bouilly’ego. Akcja opery rozgrywa 
się w więzieniu nieopodal hiszpańskiej 
Sewilli. Historia dwojga kochających się 
małżonków, napotykających przeszkody 
na drodze do szczęścia, porusza wrażliwość. 

Opera na Zamku, 19 marca, godz. 19.30

opera bethovena

weRonika bulicz

Do słuchania

Do oglądania
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Monodram świetnej szczecińskiej aktor-
ki Anny Januszewskiej, który jednocześnie 
wpisuje się w obchody Roku Chopinow-
skiego. „Anioł na mojej drodze” – to list 
z końca maja 1838 roku. Pisze go zakocha-
na w Chopinie George Sand do Wojciecha 
Grzymały – swego przyjaciela. Prosi w nim 
o wsparcie przyjaciela w zdobywaniu 
obiektu pożądania. To o Chopinie pisze „anioł”.  Spektakl w reżyserii 
i wykonaniu Januszewskiej okraszony muzyką Fryderyka Chopina w 
wykonaniu Bartłomieja Pudły. 

Piwnica przy Krypcie, 20 marca, godz. 19.00

anioł na mojej drodze

To wzruszająca i pełna optymizmu hi-
storia kobiety w średnim wieku, którą po-
rzuca mąż, a córka wyprowadza się do na-
rzeczonego. Angela ma tylko psa i telefon. 
Musi na nowo znaleźć swoje miejsce na 
ziemi. W roli Angeli zobaczymy Krystynę 
Podlewską, którą wszyscy pamiętamy z roli 
Oli w „Misiu” Stanisława Barei.

Teatr Lalek Pleciuga, 27 marca, godz. 17.30, 20.00

boski rozwód z „misiem” w tle

Rajd Magnolii to jedno z najbardziej 
prestiżowych wydarzeń motoryzacyj-
nych w regionie. Bazą rajdu jest Szczecin 
i Chojna. Start przewidziany jest z Wałów 
Chrobrego a w Chojnie spod baszty. Rajd 
ma charakter Konkursowej Jazdy Samo-
chodem – może w niej wziąć udział każ-
dy kierowca posiadający prawo jazdy oraz 
auto z ważnym przeglądem technicznym. Szczegóy na www.rajd-ma-
gnolii.pl

Wały Chrobrego, 10-11 kwietnia

Rajd Magnolii po raz 31.
Sztuka Pam Valentine „Przyjazne dusze” 

porusza kwestię odpowiedzi na pytanie 
– czy dobre duchy uczestniczą w naszym 
życiu i czy ich „działania” mają wpływ na 
jego przebieg? W spektaklu obecność tych 
przyjaznych dusz zyskuje wymiar kome-
diowy, w pewnych momentach wręcz far-
sowy, niepozbawiony jednak nutki reflek-
sji. Reżyseruje Stefan Szaciłowski, a na scenie zobaczymy m.in. Sylwię 
Różycką.

Teatr Polski, 27 marca, godz. 19.00

Dobre duchy

Do spotkania

Imprezy

Sponsor audycji: Partnerzy audycji:

92FM
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As serwisowy

Faux Pas
Dla zadeklarowanego kibica ostatnie ty-

godnie to była prawdziwa uczta. W końcu 
igrzyska. I dla mnie nieważne, że zimowe. 
Nie ma też większego znaczenia, że obserwo-
wanie rywalizacji w niektórych dyscyplinach 
trochę nudnawe. Olimpiada to olimpiada.

Krzysztof Bobala

Współwłaściciel agencji re-

klamowej „BONO”, organizator 

turnieju Pekao Open, wielki mi-

łośnik tenisa i innych sportów 

rakietowych

M ałysz, Kowalczyk, Sikora… No 
i Vancouver – miejsce niewiary-
godne, kto był ten wie. Szusując na 
nartach na stokach podmiejskiego 
Gross Mountain, możemy podzi-

wiać widok na ocean. Zapiera dech w pier-
siach. 

Ale nie dla pięknych krajobrazów oczy całe-
go świata skierowane były na to kanadyjskie 
miasto. Także my, Polacy, spoglądaliśmy na 
stolicę British Columbia z nadzieją i wielkimi 
oczekiwaniami. Udało się na całej linii. Me-
dali prawie tyle, co na wszystkich poprzed-
nich zimowych olimpiadach. No i wreszcie 
po latach znowu złoto. Prawdziwa niekłama-
na radość i powód do dumy. Już cała armia 
sportowych działaczy wypina piersi po meda-
le i splendor. I wszystko byłoby super, gdyby 
nie te panczenistki. Przecież już w połowie 
igrzysk sam naczelny prezes polskiej rodziny 
olimpijskiej postawił na łyżwiarzach i łyż-

wiarkach przysłowio-
wy „krzyżyk”. Groźby 
wykrzykiwali także 
inni działacze. A to, 
że na żadną przyszłą 
olimpiadę „turyści” nie 
pojadą, a to, że wstyd 
i hańba. Prawdziwi 
radykałowie grozili 
nawet rozwiązaniem 
niektórych związków 
sportowych, co jawi 
się albo jako „strzał 
w stopę”, albo jako 
prawdziwie heroiczna 

postawa prawdziwego patrioty, któremu za-
leży nie na własnych przyjemnościach zwią-
zanych z wyjazdami, a jedynie na dobru pol-
skiego sportu.

I po tej fali krytyki, która jak prawdziwe 
tsunami przelała się po snowboardzistach, 
przedstawicielach panczenów, biatlonistach 
i innych, nagle takie faux pas. Te „beznadziej-
ne” łyżwiarki, „turystki bez ambicji” na sam 

koniec olimpiady zdobywają medal. I co po-
wiecie im i nam „kochani” działacze? Że się 
cieszycie, że duma was rozpiera, że ten sukces 
to dzięki waszym działaniom i takie tam inne 
ble, ble. A tak naprawdę ten sukces dziewczy-
ny zawdzięczają tylko sobie i trenerom. To 
one wylewają wiadra potu, rezygnują z ro-
dzinnego normalnego życia, spędzając więk-
szość roku na obozach, zgrupowaniach i to 
najczęściej poza granicami naszego kraju, bo 
w Polsce nie mamy żadnego krytego toru. Nie 
osiągniemy sukcesu w curlingu, mając w ca-
łym kraju do dyspozycji zaledwie kilka kom-
pletów specjalnie szlifowanych granitowych 
kamieni niezbędnych do uprawiania tej dys-
cypliny (jeszcze zupełnie niedawno był tylko 
jeden). Nie będziemy liderami w zimowych 
dyscyplinach, w których liczba związkowych 
działaczy przekracza liczbę zawodników. Nie 
będzie dobrze, kiedy to ci „społeczni”, co tak 
często podkreślają, działacze łączyć będą 
swoje prywatne interesy z działalnością pu-
bliczną w związkach. 

O tym wszystkim nasze brązowe meda-
listki opowiadały dziennikarzom w swoich 
pierwszych wywiadach, kiedy tylko łzy rado-
ści przestały już płynąć po policzkach. Dzię-
kowały trenerom, mówiły o swojej wielkiej 
radości i szczęściu, które czuje się po latach 
przygotowań i osiągnięciu wymarzonego suk-
cesu. Wspomniały jeszcze o czymś niezwykle 
ważnym. Nigdy nie wolno skreślać żadnego 
sportowca przed zakończeniem zawodów – 
triumfowały z odrobiną goryczy. Czekałem, 
co na to powie prezes i działacze, jaki komen-
tarz usłyszymy od niektórych dziennikarzy, 
którzy do tego chóru malkontentów się przy-
łączyli? 

W telewizyjnej rozmowie z prezesem PKOl 
padały słowa „gratulacje”, „niespodzianka”, 
a nawet anglojęzyczne „szok”, ale mi osobiście 
zabrakło zwykłego „przepraszam”. A dziew-
czynom to się po prostu należało.

Krzysztof Bobala
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hoć Szczecin nie leży 
na terenach górskich, 
entuzjastów wspinacz-

ki nie brakuje. Coraz więcej jest 
wśród nich młodych ludzi, pa-
sjnonatów sportów ekstremal-
nych.

– Przybywa wciąż chętnych, 
by spróbować i rozpocząć nową 
przygodę, jednak nie każdy zo-
staje wyczynowym alpinistą. 
Kiedyś w klubie wysokogórskim 
szkoliliśmy ludzi od początku do 
momentu, gdy byli gotowi na sa-
modzielne wyprawy. Na sto osób 
zostawała jedna – mówi Piotr 
Henschke, członek Szczeciń-

skiego Klubu Wysokogórskie-
go i licencjonowany instruktor 
wspinaczki. – Dzisiaj przybywa 
amatorów wspinaczki rekreacyj-
nej.

Sekret sportów ekstremal-
nych tkwi w tym, że zapewniają 
przypływ adrenaliny, wymagają 
ciągłego sprawdzania się i walki 
z samym sobą, a w efekcie przy-
noszą niesamowitą satysfakcję.

– Pokonuję lęk wysokości, 
a w niektórych momentach 
własną słabość. To niesamowite 
uczucie – mówi Anna, która od 
kilku miesięcy ćwiczy na szcze-
cińskich ściankach, a latem pla-

nuje wyjazd w góry.
Wspinaczka ma jedną podsta-

wową zaletę – jest stosunkowo 
niedroga, ze względu na nie-
wielkie wymagania sprzętowe. 
Liny alpinistyczne, uprząż, haki 
i karabinki wystarczą, by zacząć 
stawiać pierwsze kroki na tra-
sach przygotowanych wzdłuż 
pionowych ścian czy skał. 

– To prawda, że jeśli chcemy 
zacząć się wspinać, naprawdę 
niewiele trzeba, a zabawa i emo-
cje są nie z tej ziemi! – przyznaje 
Dariusz Sokołowski, właściciel 
ścianki w Galaxy, jeden z aktyw-
niejszych wspinaczy w Szczeci-

nie. i dodaje: – Ten sport na naj-
łatwiejszych trasach naprawdę 
jest dla każdego! Nie rozumiem, 
dlaczego wszyscy nie spróbują – 
śmieje się.

Miłe dobrego początki

Przygodę ze wspinaczką war-
to zacząć nie od zainwestowania 
w drogi sprzęt (na to przyjdzie 
jeszcze czas), ale od rzetelnego 
szkolenia w licencjonowanej 
szkole. Takie szkoły organizują 
kursy indywidualne i grupowe, 
dostosowane do możliwości 
i potrzeb uczestników. Popular-

Piąć się coraz wyżej 
Wspinaczka sportowa i skałkowa to pasja wszystkich tych, którzy lubią pokonywać własne słabości, a do życia niezbędny

jest im porządny zastrzyk adrenaliny. I góry wcale nie są niezbędne.

C

weRonika bulicz



ne stają się tego rodzaju imprezy 
integracyjne pracowników firm 
lub okolicznościowe. Czemu 
nie spróbować czegoś nowego 
i nie rozpocząć kursu na ścian-
ce na przykład z okazji urodzin? 
W tym przypadku instruktorzy 
zaproponują łatwiejsze podejście 
i wypróbowanie uroków wspina-
nia.

Jeśli zaś chcemy kontynuować 
raz zaczętą przygodę, to dalsze 
szkolenie obejmie wiele skom-
plikowanych i specjalistycznych 
aspektów wspinaczki. To ważne 
– żeby zacząć uprawiać ten sport, 
nie musimy wyjeżdżać ze Szcze-
cina! Na początek wystarczy 
wizyta w jednym z miejsc, gdzie 
możemy skorzystać ze ścianki 
wspinaczkowej, np. w centrum 
handlowym lub w siedzibie 
Szczecińskiego Klubu Wysoko-
górskiego. 

– Ścianka to dobry pomysł dla 
tych, którzy chcą zacząć, a nie 
mieli do tej pory doświadczeń ze 
wspinaczką – potwierdza Hen-
schke.

Obyci już z podstawami i za-
sadami wspinaczki możemy 
znaleźć w Szczecinie ciekawe 
miejsca. Najczęściej wybierana 
jest wieża Bismarcka na Gocła-
wiu. Tam już od wiosny adep-
ci wspinaczki mogą próbować 
swoich sił na pionowych ścia-
nach, korzystając z uprzejmości 
właściciela obiektu.

Jura, Tatry, potem Alpy

Ćwiczenia i umiejętności 
zdobyte na ściance są wystar-
czające, żeby pójść o krok dalej. 
Jeżeli zdążą nam się już opatrzyć 
sztuczne ścianki, nie ma prze-
ciwwskazań, aby wybrać się dalej 
i poznać prawdziwy smak wspi-
naczki na skałkach.

– Najczęstszym kierunkiem 
naszych wypraw szkoleniowych 
są tzw. Sokoliki, czyli Sokole 
Góry pod Jelenią Górą – opo-
wiada Piotr Henschke.

Częstym kierunkiem amato-
rów wspinaczki jest też Jura Kra-
kowsko-Częstochowska. Tam, 
podobnie jak w Sokolikach, nie 
brakuje odpowiednio przygoto-
wanych tras o różnym stopniu 
trudności, zatem takich, które 
zadowolą każdego, niezależnie 
od stopnia zaawansowania. Do-

datkowo są to naprawdę piękne 
okolice, gdzie oprócz pokonywa-
nia stromych wzniesień poczuje-
my prawdziwe skały i będziemy 
mieli okazję podziwiać piękną 
przyrodę. Każde z tych miejsc 
gwarantuje ubezpieczone dro-
gi, co jest podstawą bezpiecznej 
wspinaczki.

– Jura i Sokoliki różnią się ty-
pem podłoża – mówi Henschke. 
– Pierwsze jest wapienne, drugie 
zaś granitowe, więc w każdym 
nauczymy się pokonywać innego 
rodzaju trudności.

Po treningu koło Jeleniej Góry 
będziemy mogli kontynuować 
przygodę w Tatrach lub w Al-
pach. Zaś szlify zdobyte w Jurze 
można będzie później wykorzy-
stać np. w Dolomitach, gdzie 
często jeździ Dariusz Sokołow-
ski. Odkąd urodziła mu się cór-
ka, nie ma możliwości, by odby-
wać dalsze i dłuższe wyprawy. 
Na szczęście Szczecin jest na tyle 
dobrze położony, że właściwie w 
każde miejsce w Europie może-
my dostać się w kilka godzin.

– Częstym kierunkiem moich 
kilkudniowych wypraw wspi-
naczkowych są włoskie Dolo-
mity, a także Frankenjura koło 
Norymbergii, gdzie wspina się 
mnóstwo Niemców, ale także 
Polaków, szczególnie ze Szczeci-
na – opowiada Sokołowski.

Niezależnie jednak, gdzie 
ostatecznie będziemy się wspi-
nać, nie ulega wątpliwości, że 
jeśli lubimy wypoczywać aktyw-
nie, warto sprawdzić swoje moż-
liwości na... wysokości. 
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ILE TO KOSZTUJE?

Przyrządy zjazdowe

– ok. 50 zł

Uprząż – od 150 zł

Karabinki – ok. 50 zł

Raki – ok. 400 zł

Lina – od 350 zł

Kask – od 230 zł

Kurs wspinaczki na sztucznej 

ścianie – 16 godzin, 200 zł

Kurs wspinaczki po drogach 

ubezpieczonych – 3 dni ro-

bocze, 40
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bsolwent Technikum 
Gastronomicznego w 
Szczecinie. Kolarz-to-

rowiec, wierny przez całą sporto-
wą karierę (1981-1996) jednemu 
klubowi – WLKS Gryf Szczecin. 
Wychowanek Waldemara Mos-
bauera i Jerzego Beka (kadra). 
Utrzymywał się w czołówce 
polskich średniodystansowców 
na torze przez kilkanaście lat. 
Jeździł nienagannie technicznie, 
zawsze był wzorem pracowito-
ści, ambicji i sportowej postawy. 
Największy sukces (jeden z nie-
wielu w historii polskiego ko-
larstwa) odniósł w drużynie na 
MŚ, zdobywając srebrny medal 
w roku 1985 i nawiązując w ten 
sposób (po 51 latach) do pięk-
nych tradycji Szymczyka, Lan-

gego, Łazarskiego i Stankiewicza  
z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 
(1924). 

Ryszard Dawidowicz był 17-
krotnym mistrzem Polski: 1 km 
(1985, 1987, 1988), 4 km ind. 
(1982, 1984, 1988, 1990, 1991, 
1995), 4 km druż. (1983-1990); 
ośmiokrotnym wicemistrzem: 1 
km (1986, 1989, 1990), 4 km ind. 
(1981, 1983, 1992, 1993), sprint 
olimpijski (1996) i 2-krotnym 
brązowym medalistą MP: 4 km 
ind. (1987, 1996). Dziewięć razy 
startował też na torowych MŚ 
(1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 
1987, 1990, 1991, 1993), gdzie 
wywalczył –srebrny medal w 
Bassano del Grappa (1985), w 
wyścigu na 4 km, w druż. na 
dochodzenie wraz z Turowskim, 

Sikorskim i Stępniewskim. W 
pozostałych startach na 4 km 
zajął następujące miejsca: ind. – 
1982 (6), 1983 (6), 1987 (5), 1990 
(7), 1991 (12) i druż. – 1986 (5), 
1987 (9), 1990 (14). 

Triumfator zawodów o Wielką 
Nagrodę Europy w wyścigu druż. 
na 4 km (1985) wraz z Sikorskim, 
Stępniewskim i Turowskim. Re-
kordzista Polski. Czterokrotnie 
poprawiał najlepszy wynik w 
konkurencji ind. na 4000 m. Naj-
szybciej pokonał ten dystans na 
krytym torze w Moskwie (1984) 
– 4:36:97 sek. Należał także do 
drużyny (reprezentacja), która 
pięciokrotnie poprawiała naj-
lepszy wynik na 4000 m; 4:16:75 
(1985). W rankingu najlepszych 
polskich torowców (1921-1986), 

zorganizowanym z okazji stule-
cia polskiego kolarstwa, zajął 12. 
miejsce.

POCZET SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW

RYSZARD DAWIDOWICZ
Z wykształcenia mechanik, pracował także jako stolarz okrętowy i kucharz. Do historii sportu przeszedł jako „długowieczny torowiec

ze Szczecina”. Olimpijczyk z Seulu (1988). Urodził się 11 czerwca 1960 roku w Starym Czarnowie.

A

Rafał PoDRaza
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łodek Pawlik, wybitny pianista, twórca nagrodzonej muzy-
ki do filmu „Rewers”, urzekł również szczecińską publicz-
ność. Nie sposób jednoznacznie określić stylu muzycznego 

artysty – to podróż przez jazz, muzykę teatralną, filmową. Największe 
wrażenie wywarła jego interpretacja motywu przewodniego z filmu 
„Dziecko Rosemary”.                                                                               em

okaz wiosennej kolek-
cji Caterina, premiera 
najnowszego urządze-

nia do trwałego usuwania tkanki 
tłuszczowej ULift Ultracontour 
to atrakcje przygotowane przez 
Lady Fitness & Wellness przy ul. 
Mazowieckiej 13. W roli mode-
lek wystąpiły stałe bywalczynie  
studia fitness.                  
                                                     em

Kronika Prestiżu

W
P

oście VII Balu Charytatywnego Fundacji Pro 
Publico Mare jak zwykle nie zawiedli – bawi-
ło się ponad 120 osób. Licytację wystawionych 

na aukcję przedmiotów, m.in. butelki z winnicy Marka 
Kondrata z jego autografem, poprowadzili Maria Czu-
baszek, Adam Opatowicz oraz Michał Janicki. Najwięk-
szą euforię wzbudziło wspólne odśpiewanie piosenki 
„10 w skali Beauforta”. Ostatnie pary opuszczały parkiet 
o świcie.                                                                            em

Charytatywny koniec karnawału

Moda i zdrowie
w Lady Fitness & Wellness

G

Czarodziej dźwięków
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Zbigniew Miodowski z wylicytowanym przez siebie obrazem autorstwa
Miry Skoczek - Wojnickiej „Wiosenna Chmura II”

Aktor Mateusz Kostrzyński, jedyny rodzynek wśród pań,
potrafi znakomicie rozruszać każdą imprezę

Goście VII Balu Charytatywnego w szampańskich nastrojach

Aktor Michał Janicki i zwycięzca licytacji butelki wina z winnicy Marka Kondrata

Poetka Maria Czubaszek z dyrektorem Teatru Polskiego  Adamem Opatowiczem



Kronika Prestiżu

o był gorący wieczór w Valentino Ristorante. Jury miało 
nie lada zadanie – wybrać zwycięzcę spośród dziesięciu 
przystojnych kandydatów do tytułu Mistera Polski 2009. 

W jury zasiadły m.in. przewodnicząca Partii Kobiet Anna Kornacka, 
Miss Polski 2008 Klaudia Ungerman, Klaudia Podkalicka oraz pro-
jektantka mody Katarzyna Hubińska. Walka pomiędzy panami była 
zacięta – ostatecznie tytuł najprzystojniejszego Polaka zdobył 18-letni 
mieszkaniec Pyrzyc Maksymilian Lewandowski. Kandydaci chętnie 
pozowali do zdjęć, czego panie nie omieszkały wykorzystać.          em

T
akończone niedawno XV Zachodniopomorskie Targi 
Nieruchomości i Inwestycji były doskonałą okazją, żeby 
zorientować się w sytuacji na szczecińskim rynku nie-

ruchomości. W większości zwiedzającymi były osoby, które szu-
kają mieszkania, działki czy domu. Goście mogli odpocząć w ka-
wiarence przy kawie i przy lutowym wydaniu magazynu „Prestiż”.                                                                                                  
e                                                                                                                         em

Z
Mister Polski wybrany!

Wygrały Chiny

Jubileuszowe targi

Rozchwytywana przez dzienikarzy 
Anna Kornacka Kobieta Roku 2008, 
przewodnicząca Partii Kobiet

I wicemister Polski Sebastian Strzępka 
z projektantką mody Kasią Hubińską

Wszystkie panie ustawiały się w 
kolejce do zdjęcia z Misterem Polski 
Maksymilianem Lewandowskim
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Iwona Drążkiewicz, szefowa 
działu marketingu „Prestiżu”

Wśród wielu wystawców stoisko Calbudu

rawie tysiąc gości 
przybyło na dzie-
wiątą edycję Week-

endu Mody, która tym razem 
odbyła się w salonie Mercedes 
Mojsiuk. Obok stałego punk-
tu programu, czyli konkursu 
dla młodych projektantów 
– Gryf Fashion Show, nowo-
ścią był konkurs dla modelek 
– Gryf Fashion Show Models. 
Spośród sześciu zaprezen-
towanych kolekcji jury na-

grodziło kolekcję Agnieszki 
Tokarskiej pt. „Moje Chiny”. 
Projektantka wygrała 3 tys. zł. 
Dodatkowe 2 tys. zł otrzyma-
ła od znanej projektantki Iza-
beli Łapińskiej, która zasiadła 
w jury. Agnieszka Tokarska 
będzie też mogła asystować 
przy tworzeniu kolekcji Iza-
beli Łapińskiej. Statuetkę 
szczecińskiego Gryfa dla naj-
lepszej modelki zdobyła Ju-
styna Miegolewska.            dp

P
Kazimierz Mojsiuk, gospodarz imprezy,
Wojciech Miziewicz, organizator, Darek Baranik, prowadzący

Izabela Magiera-Jarzembek, dzeinnikarka „Prestiżu”
i Wojciech Witczak z Polish Young Designers Foundation

Szczecińscy projektanci wymieniają się poglądami.
Milita Nikonorov i Arkadiusz Prajs



Kronika Prestiżu

Magda Mrozowska -Sachryń, właści-
cielka  Kwiaciarni Leśnej

Jacek Mroczkowski,
właściciel  Yoshi Club

Jacek Mroczkowski z goścmi 

W swojej nowej sali tańczą Marcin Terlecki, właściciel szkoły, z narzeczoną Ksymeną
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redyty, leasingi, 
ubezpieczenia to 
produkty, które wła-

ściciele Hossa Finance mają 
w małym palcu. Jednak pod-
czas otwarcia nowego biura 
nikt nie dręczył ich bizneso-
wymi pytaniami i nie pytał o 
porady. Były za to gratulacje, 

prezenty i zwiedzanie nowe-
go miejsca. Aby działalność 
firmy od samego początku 
była pasmem sukcesów, ks. 
proboszcz Marek Borowski 
z parafii rzymskokatolic-
kiej pw. św. Jana Ewangelisty 
w Szczecinie poświęcił nowe 
biuro.                                      dp

wa ośrodki spa z zachodniopomorskiego zostały lau-
reatami konkursu czasopisma „Spa Eden“. Czytelnicy 
wybierają w nim swoje ulubione miejsca. W kategorii 

Day Spa złoty laur dostała szczecińska Baltica Wellness & Spa, 
a w kategorii spa ślubne wygrała Villa Hoff w Trzęsaczu. Uro-
czysta gala konkursu Spa Prestige Awards odbyła się we Wro-
cławiu. Dwa lata temu w tym samym konkursie, startując w ka-
tegorii „Najlepsze Destination SPA”, Villa Hoff również uzyskała 
największą liczbę głosów.                                                            dp 

K

D

Nie kończąca się hossa

Laury dla spa

a mapie Szczecina pojawiło się wyjątkowe miejsce – Yoshi 
Club. W nastrojowym wnętrzu zaadaptowanym z po-
niemieckiej stajni będzie można skorzystać z usług fry-

zjerskich, ale także spotkać się ze znajomymi i obcować z kulturą. 
Przewidziane jest miejsce na galerię sztuki. Podczas otwarcia Yoshi 
Club goście oglądali zdjęcia Anastazji Strojny – absolwentki Akade-
mii Sztuk Pięknych w Londynie. Właścicielem Yoshi Club jest Jacek 
Mroczkowski, stylista fryzur z wieloletnim doświadczeniem.         em

stylowych industrial-
nych wnętrzach przy 
ul. Kolumba 5 po-

wstało Studio Tańca Terlecki. 
Szkoła oferuje zajęcia dla par, 
lekcje dla narzeczonych i naj-

lepsze latino dla pań, a wszystko 
pod okiem profesjonalnej kadry. 
Właścicielem studia jest Marcin 
Terlecki, tancerz z wieloletnim 
doświadczeniem.                
                                                     em

N

W

Kulturowo i stylowo
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Nagrodę dla Villi Hoff
odbiera Anna Piotrowska

Katarzyna Szczeblińska reprezentowała 
Baltica Wellnesss & Spa

Wójt gminy Wierzchowo Emilia NIemyt, burmistrz gminy Resko Arkadiusz Czerwiński, 
właścicielka Tiffany Flowers & Cafe Agnieszka Jaworska, dyrektor Unizeto Technologies 
SA Joanna Stachowiak, ks. proboszcz Marek Borowski, wójt gminy Bielice Zdzisław Lech 
Twardowski, właściciel NajdaConsulting Andrzej Najda oraz właściciel Hamera Finance 
Team Michał Hamera

Partnerzy finansowi Hossa Finance: właściciel firmy NajdaConsulting Andrzej 
Najda oraz właściciel firmy Hamera Finance Team Michał Hamera 

Nowa szkoła
tańca 
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Perły biznesu
statni dzień karnawału członkowie Północnej Izby Gospo-
darczej żegnali tradycyjnym śledzikiem. Poważne rozmo-
wy tego wieczoru nie obowiązywały, za to każdy mógł się 

wyszaleć na parkiecie.                                                                                 em

ż siedem firm zostało uhonorowanych podczas bankietu 
„Perły Biznesu”. „Osobowością biznesu 2009” roku został 
Roman Kopiński, właściciel firmy Asprod.  Aby jednak 

sprawy biznesowe nie zdominowały wieczoru organizatorzy przy-
gotowali także coś dla ducha i dla ciała. Po uroczystym wręczeniu 
nagród scena należała do śpiewającej Beaty Andrzejewskiej, a Galeria 
Soraya pokazała swoją nową kolekcję biżuterii. Aby goście podążali 
za nowymi trendami  wręczono każdemu mały prezent. Nam dostały 
się spinki do mankietów.                                                                             dp

OA
Biznesowy śledzik

ogusława X 2/3 – to adres nowej siedziby szczecińskiej 
„Gazety Wyborczej”. Redakcja przeniesiono tam z ul. Hen-
ryka Pobożnego, gdzie mieściła się przez ostatnie kilkana-

ście lat. Razem z GW pomieszczenia na pierwszym piętrze kamienicy 
na rogu deptaka i Jagiellońskiej zajęły też Radio Złote Przeboje i TOK 
FM. Na uroczystym otwarciu stawili się zaprzyjaźnieni politycy, biz-
nesmeni, dziennikarze, naukowcy i prawnicy. Jedną z atrakcji była 
projekcja filmu o szczecińskiej GW, jaki zrealizował Tomasz Chaciń-
ski, współwłaściciel „Prestiżu”. Jego głównymi bohaterami byli polity-
cy wyrażający swoje opinie na temat gazety. Większość wystąpień ze-
brani goście kwitowali salwami śmiechu. Redakcjom Agory życzymy 
owocnej i twórczej pracy w nowym miejscu.                                       br

udzie, wydarzenia, przemiany – 20 lat fotografii „Ga-
zety Wyborczej”. Pod takim tytułem „Gazeta Wybor-
cza” przedstawia efekty dwóch dekad pracy swoich 

fotoreporterów. Spośród milionów zdjęć fotoedytorzy wybrali 
2,5 tysiąca fotografii, które możemy oglądać na wystawie w 
Muzeum Narodowym w Szczecinie. Uroczyste otwarcie wy-
stawy miało miejsce w czwartkowy wieczór 18 lutego. Wśród 
zdjęć znalazły się prace szefa działu foto „Prestiżu“ Dariusza 
Gorajskiego i fotoreportera „Prestiżu“ Włodzimierza Piątka – 
wcześniej wieloletnich fotoreporterów GW. Wystawę oglądać 
można do 18 marca.                                                                       wb

B
L

Wyborcza w sercu miasta 20 lat fotografii  

Henryk Sawka i Monika Adamowska, 
dziennikarka GWMałgorzata Jacyna-Witt

od lewej: Wojciech Jachim, red. nacz. szczecińskiej GW, Jarosław Kurski, zastępca 
red. nacz GW, prezydent Piotr Krzystek, Marcin Górka, dziennikarz GW

Od lewej: Włodzimierz Piątek, Andrzej Kraśnicki, Darjusz Gorajski

Biznesmeni hucznie świętowali ostatni dzień karnawału
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Piotr Tomaszewicz - wyróżniony w kategorii Osobowość Biznesu

Darek Baranik, dziennikarz, Aneta Zelek, prorektor ds. rozwoju Zachodniopomorskiej 
Szkoły Biznesu, Włodzimierz Abkowicz, właściciel ABKOWICZ PRESS 



a otwarciu nowej galerii sztuki w Szczecinie w siedzibie 
Calbudu przy ul. Kapitańskiej spotkało się wielu szczeciń-
skich artystów i biznesmenów. Wystawę pt. „Niech żyją 

artyści“ otworzył prezes firmy Edward Osina, wernisaż poprowadził 
Wojciech Łopuch, historyk i kurator galerii. Goście oglądali obrazy 
Erazma Kalwaryjskiego, Macieja Woltmana, Wojciecha Zielińskie-
go, Przemysława Cerebież-Tarabickiego i Jarosława Eysymonta oraz 
rzeźby Jerzego Lipczyńskiego. Zlicytowany został obraz „Zbroje“ Ta-
deusza Eysymonta za 6 tys. złotych.                                                     em

rzedsiębiorcy z Pół-
nocnej Izby Gospo-
darczej postanowili 

uhonorować buławami zasłu-
żonych dla biznesu i regionu 
Nestorów Przedsiębiorczości. 
Nagrodzeni zostali Kazimierz 
Ciuruś z firmy Ciroko oraz Bog-
dan Nowaczyk z PSS Społem. 
Laureaci oprócz buław dostali 
swoje olejne portrety. 

                                                em

Kronika Prestiżu

oznaliśmy nazwisko Miss Pogoni 2010. Tytuł najpiękniej-
szej zdobyła Katarzyna Grynfelder, zawodniczka Pogoni 
Szczecin Women. Nowa miss była zaskoczona werdyktem, 

ale jak przyznała – bardzo szczęśliwa. Kandydatki prezentowały się 
w wielu odsłonach, m.in. w sukniach wieczorowych i strojach kąpie-
lowych. Imprezę prowadził Przemysław Kłosiński, rzecznik prasowy 
Pogoni Szczecin.                                                                                       em

zień Kobiet postanowiły uczcić członkinie Lions Clubu 
„Jantar”. W sali restauracyjnej Zamku Książąt Pomorskich 
odbył się pokaz tańca zespołu tanecznego z Polic oraz wy-

stęp sekcji perkusyjnej Pałacu Młodzieży. Był też pokaz mody nowej 
kolekcji Katarzyny Nizinkiewicz. Kreacje prezentowały członkinie 
Lions Clubu, wcielając się w rolę modelek.                                         em

Dzień Kobiet z Lionsami Duma Pomorza ma miss

N
P

PD

Galeria Kapitańska Nestorzy Przedsiębiorczości
docenieni
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Laureaci nagrody Kazimierz Ciuruś i Bogdan Nowaczyk
Od lewej: prezes Calbudu Edward Osina, Wojciech Łopuch, kurator galeri,
Maria Łopuch, kuratorka wystawy „Niech żyją artyści”

Od lewej: Edward Osina, Jerzy Lopczyński, artysta rzeźbiarz, Stanisław Biżek, 
artysta rzeźbiarz, Jarosław Eysymont, malarz , Przemysław Cerebież- Tarabicki, 
artysta malarz, Maciej Woltman, malarz

Drużyna Pogoni Szczecin w pełnym składzie

Szczęśliwa Miss Pogoni 2010 - Katarzyna Grynfelder

Laureat z portretem

Beata Sarna, wizażystka Fabryki Wizerunku Kinga Brandys, rzecznik prasowy PAM
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Dużą popularnością cieszył się kiermasz zdrowej żywności



ul. Wyszyńskiego 14
Lizak, Stankiewicz, Królikowski adwokaci s.c.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1/4
Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych,
adw. Waldemar Juszczak al. Niepodległości 17
Kancelarie Prawne i Podatkowe Bejnarowicz,
Kuropatwa, Zieliński ul. Nowy Rynek 5
Kancelaria Notarialna al. Papieża Jana Pawła II 22
Szóstak, Municzewski, Malko adwokaci
i radcowie prawni s.c. ul. Królowej Jadwigi 1/4
    
   
SALONY SAMOCHODOWE  
  
Agrykolex autoryzowany dealer Subaru
ul. Struga 78a
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
Lexuspl. Hołdu Pruskiego 9 
Saab ul. Małopolska 12
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88
Nissan ul. Struga 82c
Euro-Centrum Tadeusz Autoryzowany
Salon Skody ul. Struga 1a
Euro-Centrum Tadeusz Autoryzowany
Salon VW ul. Struga 1a
Volvo Auto Bruno ul. Pomorska 115b
    
   
BIURA PODRÓŻY

Apollo Tour al. Wojska Polskiego 50
Columbus Tour ul. Krzywoustego 27/U1
L’TUR CH Galaxy, parter
Tour Club ul. Wielka Odrzańska 28a
Tui al. Wyzwolenia 12-14
Unity Travel pl. Rodła 8
    

INNE    

AME Akademia ul. Źródlana 37
Apteka ZDROWIE ul. Milczańska 50
ASCO Agencja Reklamy i Promocji
ul. Starzyńskiego 3-4
Baltimex ul. Piotra Skargi 5a
Batyskaf Centrum Nurkowe ul. Struga 78
Binowo Park Golf Club Binowo
Delphinus – Centrum nurkowania
ul. Mickiewicza 10
DIVE POINT Szkoła nurkowania
ul. Monte Cassino 19e
Euroafrica ul. Energetykow 3/4
Filharmonia Szczecińska pl. Armii Krajowej 1
Garden design Wołczkowo, ul. Jasna 5 
Gazeta Wyborcza ul. Henryka Pobożnego 11 
Książnica Pomorska ul. Podgórna 15/16
La Passion du Vin ul. Sienna 8
Meritum - Szkolenia i Tłumaczenia
ul. Rayskiego 18/1
Norbelino (plac zabaw dla dzieci)
al. Wojska Polskiego 20 
Open Mind ul. Koński Kierat 17/1
Opera na Zamku ul. Korsarzy 34
Kino Pionier 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 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
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu –
Centrum Rozwoju Biznesu ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich ul. Korsarzy 34

Natuzzi ul. Struga 25
Perfumeria Douglas CH Galaxy, parter
Platinum Deptak Bogusława
Rosenthal ul. Księcia Bogusława X 15/1a
Salon Mody Grand ul. Małkowskiego 8
Salon Mody Grand ul. Śląska 54a
Skala pl. Żołnierza Polskiego 4
Sklep for DJ al. Piastów 11/1
Soraya ul. Zygmunta Starego 3a
Tru Trussardi al. Wojska Polskiego 29
Via di moda ul. Jagiellońska 85/2
Yes Salon Jubilerski CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
    

BIURA NIERUCHOMOŚCI  
    
Artbud ul. 5 Lipca 19c
Calbud ul. Kapitańska 2
Carre ul. Królowej Korony Polskiej 24
Dom Nieruchomości ul. Rayskiego 18/1
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
ILS Nieruchomości
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
Pomorze Nieruchomości al. Piastów 61
Prestigo Nieruchomości ul. Rayskiego 18
Rent Droński Baszta
Szczecińskie Centrum Nieruchomości
ul. Piłsudskiego 1a
    

GABINETY LEKARSKIE  
  
Artplastica ul. Wojciechowskiego 7
Detal Art Barbara Stawska pl. Rodła 8
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 Opieki Stomatologicznej
Wejt & Tawakol, ul. Emilii Plater 18
Centrum Leczenia Otyłości
ul.Krzywoustego 9-10
Medicus pl. Zwycięstwa 1
Medycyna Estetyczna dr Osadowska
al. Wojska Polskiego 92–94 (budynek Pogotowia)
NZOZ Przychodnia Ginekologiczna „VitroLive”
ul. Kasprzaka 2a
NZOZ „KAdent” ul. Księcia Bogusława X 33/2
NZOZ „LASER” ul. E. Gierczak 38/8
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
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny
ul. Bolesława Krzywoustego 19/5
    

KANCELARIE PRAWNE  
   
„A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna” s.k.
ul. Wyspiańskiego 84a
Gozdek,Kowalski, Łysakowski adwokaci
i radcowie prawni s.p. ul. Panieńska 16
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, adwokat Dariusz Jan Babski
ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
Kancelaria Adwokacka, adwokat Wacław Huryn 
Pl. Żołnierza 10/2
Kancelaria SMK, Semeniuk, Marecki,
Kaczarewski ul. Św. Ducha 5a/12
Kancelaria Radców Prawnych sp, Biel, Judek,
Poczobut-Odlanicki ul. Piotra Skargi 23
Mikołajczyk, Cieślik adwokaci i radcowie prawni s.j.

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 
Modern Design Piotr Kmiecik
ul. Jagiellońska 85 
Obsession ul. Wielkopolska 22
Rayski Salon Piękności ul. Rayskiego 17
Salon fryzjerski YES ul. Małkowskiego 6 
Salon fryzjerski Warzymice 53 - Osiedle Kresy
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Tokyo Brothers Studio Fit ul. Władysława Łokietka 7
(wejście od ul. Księcia Bogusława X)
    

KLUBY    
  
Club77 al. Bohaterów Warszawy 34/35
Free Blues Club
ul. Powstańców Wielkopolskich 22
Grand Cru Deptak Bogusława 9
Inferno al. Wojska Polskiego 20
Kafe Jerzy  ul. Jagiellońska 67
Rocker Club ul. Partyzantów 2
Royal Jazz Club ul. Mariacka 26
Sing Sing Deptak Bogusława 8
Tiger Pub ul. Felczaka 9
    

HOTELE    

Atrium al. Wojska Polskiego 75
Campanile ul. Ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 30
Dworski Hotel i Restauracja
ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice
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 Forma ul. Szafera 196 
Planet Spa al. Wojska Polskiego 70
RKF ul. Jagiellońska 67
    

SKLEPY   

Arkadia perfumeria
ul. Bolesława Krzywoustego 7
Artformul. Jagiellońska 35
B&M al. Wojska Polskiego 43
Betty Barcley CH Galaxy, parter
Bandolera ul. Jagiellońska 12
Brancewicz al. Papieża Jana Pawła II 48
Caterina pl. Zgody 1F
Empik CH Galaxy, 2 piętro
Euforia al. Wojska Polskiego 37 
Gatuzzo Lubieszyn 1b
Gojar ul. Niedziałkowskiego 24 (budynek TVP)
Hexeline CH Galaxy, parter
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)
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. Bolesława 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
Mike’s American Bikes ul. Mieszka I 63/64
(teren Autogryfu / Fiata)

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
Castellari al. Papieża Jana Pawła II 43 
Castellari ul. Tuwima 27 (Jasne Błonia)
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
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
Da Vinci ul. Włościańska 1
El Greco ul. Łukasińskiego 4
Gościniec pod Aniołami Dobra,
ul. Przytulna 1a
Karczma Polska „Pod Kogutem” 
pl. Lotników 3
Klubik ul. Kuśnierska 13
Ładoga ul. Jana z Kolna
(vis-à-vis Wałów Chrobrego)
Mezzoforte Deptak Bogusława 8
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
…na Mariackiej ul. Mariacka 26 
Piwnica Kany pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Porto Grande ul. Jana z Kolna 7
Radecki & Family ul. Tkacka 12
Sake al. Piastów 1 
Stara Piekarnia ul. Piłsudskiego 7
Sushi Mado ul. Pocztowa 20
Teatr Mały Deptak Bogusława 6
Valentino Deptak Bogusława 8
Willa Ogrody ul.Wielkopolska 19
Zbójnicka ul. Monte Cassino 6 
  
  
SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE   
   
Bailine ul. Żółkiewskiego 13/14
Beauty Clinique ul. Mickiewicza 55
Beverly Hills Akademia Urody
CH Galaxy, parter
Beverly Hills Akademia Urody DT Kupiec,
ul. Krzywoustego 9–10
Cosmedica ul. Leszczynowa
(Centrum Handlowe Zdroje - Rondo)
Cosmedica ul. Pocztowa 26 
Dermedica ul. Marii Skłodowskiej-
Curie 9 Dr Irena Eris 
KOSMETYCZNY INSTYTUT ul. Felczaka 20 
Enklawa Day Spa ul. Wojska Polskiego 40
Estetic ul. Kopernika 6 
EVITA-SPA Przecław 96E 
Gabinet Kosmetyczny ul. Makuszyńskiego 2a
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz
ul. Mazurska 20 
Hair & Tee ul. Potulicka 63/1 
Hair Med ul. Chodkiewicza 2a 
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7 






