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Od naczelnej

isząc do Was tych kilka słów zastanawiałam się czy
przypadkiem nasza majowa gazeta nie ma więcej męskich
tematów niż zwykle. Czy to dobrze, czy źle? Chyba dobrze,
ponieważ do naszej redakcji dość często docierały głosy, że „Prestiż”
jest bardziej babski. Pewnie dlatego, że naszą redakcję okupuje więcej pań, które interesują się innymi rzeczami niż komputerami, nowinkami technicznymi, wędkami, czy pojemnościami i mocami silników.
Ale w końcu chyba nam się udało!
Zaczynamy mocnym uderzeniem. Na okładce Miss Świata Aneta Kręglicka. Przyznajcie panowie, jest na co popatrzeć! Wywiad przeprowadzony przez Michała Stankiewicza, z męskiego punktu widzenia, nie dotyczy
ciuszków i kosmetyków. Czy o Miss Świata można dowiedzieć się czegoś
więcej, skoro wywiadów w prasie było z nią kilkaset? Zapewniam Was, że
u nas tak. Być może większość naszych czytelników nie wie, że ta piękna
kobieta pochodzi ze Szczecina... I ma stąd wiele wspomnień. Zaskakujących informacji jest jeszcze więcej. Przeczytajcie koniecznie.
Panowie, nie poprzestajemy na pięknych kobietach. Dopełnieniem majowego „Prestiżu” będą szybkie, nowe auta oraz te trochę starsze i wolniejsze, ale z niesamowitą historią. Piszemy też o technicznych nowościach
i gadżetach, czyli o wszystkim tym co panowie lubią najbardziej. W tym
także o najgłośniejszym debiucie w świecie komputerów i telefonów ostatnich miesięcy, czyli apple’ owskim ipadzie. Jednym z pierwszych jego
użytkowników w Polsce stał się Henryk Sawka, współpracujący na stałe
z „Prestiżem”.
Mam nadzieję, że mimo wszystko panie znajdą coś dla siebie. Prezentujemy w numerze najlepsze szczecińskie trenerki festiwalu typowo kobiecego jakim jest Progressteron. Jak zwykle pokazujemy też kulisy szczecińskich imprez. Wiem, że wielu naszych czytelników zaczyna przeglądanie
„Prestiżu” od końca. Dlatego staramy się, aby zawsze kronika towarzyska
była barwna i zaglądamy na najciekawsze imprezy.
Zatem, dla wszystkich którzy lubią troszkę ploteczek z własnego podwórka proponuję zacząć czytanie gazety ... od ostatnich stron.
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SOFA AVANA
3-osobowa
(wymiary 244 x 106,
wysokość 68/88)
w pokryciu ze skóry
od 10 070,00 zł
teraz od 8 056,00 zł*

SOFA AVANA – KOLEKCJA 2010
ZNAJDŹ WŁASNĄ INSPIRACJĘ W STYLU “MADE IN ITALY”
Od 1959 roku projektujemy i tworzymy wnętrza salonów dziennych, które wyróżniają się pięknem i harmonią
włoskiego stylu, jak również oferują dużo więcej: wyjątkowy komfort „made in Italy”. W naszym Centro Stile, nieustannie poszukujemy takich rozwiązań, które pozwalają przekształcić każde wnętrze w miejsce doskonałe i osobiste jednocześnie. Nie inaczej jest z naszą najnowszą Kolekcją 2010. Odkryj ją dla siebie w salonie Natuzzi Store.
*Oferta promocyjna dotyczy również innych modeli z kolekcji 2010. O szczegóły pytaj w salonie.

NATUZZI STORE
natuzzi@ital-pol.pl

www.natuzzi.com
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Rozmowy w pociągu

To był horror…

M

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka

programu

informacyj-

nego TVP Szczecin „Kronika”.
Prowadzi serwis ekonomiczny
„Biznes” w TVP.Info

8 / PRESTIŻ / MAJ 2010

iało być pięknie i romantycznie. Przede wszystkim wypoczynek i relaks, słoneczna i ciepła pogoda mimo, że to jeszcze była połowa kwietnia.
Hotel 4 gwiazdkowy, Hiszpania, miejscowość:
Punta Umbria, której podobnie, jak Hiszpanii
będę teraz unikać, jak diabeł święconej wody.
Fakt, że przez pierwszy tydzień nie było słońca tylko
deszcz i wiatr, to jeszcze można zrozumieć. W końcu to
nie sezon, ale najlepsze działo się na „stołówce robotniczej”. Tylko tak można nazwać dwie restaurację usytuowane obok siebie, każda obliczona na 500 osób. Do
dziś nie odzyskałam w pełni słuchu, mimo, że minął już
jakiś czas od powrotu. Szczęk oręża czyli noży i widelców
wściekle uderzających o talerze, ten łomot okropny, wrzaski Greków, bo ich było najwięcej, przeokropny tłok na
tym boisku wielkiego żarcia pozostaną mi w pamięci na
zawsze jako naprawdę traumatyczne wspomnienie. A to
nie wszystko, to dopiero początek, a już mam gęsią skórkę
na myśl o tym, co się tam działo. Wyobraźcie sobie taką
sytuację pamiętając, że wciąż jesteście w cztero - gwiazdkowym hotelu: szwedzkie stoły, kilkanaście dań do wyboru. Do każdego półmiska kolejki jak w Polsce za Gomułki, inni biegają z obłędem w oczach między stanowiskami
z jedzeniem, żeby wyłowić jak najlepszy kęs. Każdy trzyma w ręku wielki talerz, jak
do pizzy. Stojąc w jednej
z takich kolejek, pośród nieludzko kłębiącego się tłumu,
co chwila dostajecie kuksańca tymże talerzem, a to
w plecy, a to w brzuch lub
w bok. Przez głowę przelatuje tylko myśl, czy już masz
na sobie sos z czyjeś potrawy, czy jeszcze nie. Kolejną
sztuką, którą trzeba było
się nauczyć w „restauracji”
było utrzymanie pozycji
przy upragnionym półmisku z frytkami, mięsem albo
rybą. Należało stać twardo
na nogach, najlepiej w lekkim rozkroku i mocno trzymać
łyżkę. W przeciwnym wypadku Grecy wypychali cię z kolejki i wyrywali z ręki to czym zamierzałeś sobie nałożyć
jakiś ochłap na talerz. Po takiej walce oczywiście odechciewało się jeść. Wzburzona adrenalina odbierała apetyt i lepiej z daleka należało trzymać się od noży, żeby nie
zostać mordercą. Na dodatek to żarcie było niesmaczne,
niedoprawione, przeważnie zimne. No horror na każdym
posiłku.
Amerykę w tym niegościnnym kraju Kolumba można
było też odkryć na śniadaniu i kolacji.
Wiecie co to herbata, kakao lub woda mineralna z kieszeni? O pomstę do nieba wołam i gdybym sama tego nie
przeżyła chyba nie byłabym w stanie uwierzyć. W normalnych hotelach o wiele mniejszym standardzie, toreb-

Opowiem Wam historię mrożącą krew w żyłach. Nie science fiction, lecz czystą prawdę,
która wydarzyła się ok. 3 tys. km od Szczecina.
Piszę ku przestrodze, byście uniknęli podobnych
„przygód”.
ki herbaty leżą swobodnie przy czajniku z gorącą wodą.
Tutaj było inaczej. Przy wrzątku nie było herbaty. Uwaga
co należało zrobić, aby napić się tea: iść do kelnera, który najczęściej, zajęty był zbieraniem ze stołów brudnych
naczyń waląc nimi przeraźliwie o taki sam brudny wózek
i poprosić o herbatę. Tu następowało najlepsze!!! Kelner
sięgał do kieszeni swojego ochlapanego tłuszczem surducika i wyciągał torebkę herbaty. Dla jednej osoby przysługiwała jedna. To samo z kakaem i wodą mineralną.
Jeśli ktoś nie wiedział, jak to działa – nie pił. Mnie się
udało, bo podpatrzyłam, co robią ludzie już doświadczeni z poprzednich turnusów. Wiem, wiem, to się nie mieści
w głowie, ale to ponura prawda w hiszpańskim hotelu
z czterema gwiazdkami.
Hiszpanie są niesympatyczni, dotyczy to zarówno obsługi tego niby wypoczynkowego przybytku, jak ludzi na
ulicy. Są oschli, nie uśmiechają się, stosują wszechobecną
spychologię, w wielu przypadkach mężczyźni mają do
kobiet stosunek mówiąc delikatnie zbyt tradycyjny. Są
niechlujni w sprzątaniu i wszystkim, co robią. Na każdym kroku próbują zrobić z człowieka wariata i najlepiej
żeby sobie poszedł, nie zawracał d…Jak łatwo można się
domyślić, rozmowa z managerem tego hotelu o warunkach jakie proponują była tylko zwykłą formalnością,
poza emocjami nic z niej nie wynikło. Powiedział tylko,
że mają bardzo dużo gości, a ponieważ to nie sezon, to
jeszcze nie ściągnęli pełnej obsługi. Pomyślałam, że rozmawiam z idiotą i szkoda mojego czasu.
Pozostaje jeszcze czystość środowiska w Punta Umbria. Ok. 30 km od tej miejscowości znajdują się zakłady prawdopodobnie rafineryjne. Smród jaki nad ranem
można było wyczuć co kilka dni, nie pozwalał oddychać.
Trzeba było zamknąć szczelnie okna. Przewodnicy mówili, że ślady działania tej fabryki nosi pobliski park przyrody, a ocean co jakiś czas wyrzuca dziwne osady. Tego nie
widziałam, więc nie mogę potwierdzić, ale okropny odór
w powietrzu przypominający ten kiedyś produkowany
przez nasze zakłady chemiczne, pozostanie mi w nozdrzach.
Wnioski: jeśli chcemy dobrze wypocząć unikajmy hoteli molochów, a w Hiszpanii zwłaszcza tego pod nazwą
Punta Umbria Beach z sieci Barcelo.
Ole! Ole! Ole! Ole! …..olej Hiszpanię, to już mój komentarz, oczywiście złośliwy i bez klasy jak ten kraj i jego
mieszkańcy..
Z mojego dwutygodniowego urlopu w Hiszpanii, tydzień spędziłam na wycieczkach w Portugalii. Do granicy
miałam tylko 100 km, więc szkoda było się nie wybrać.
A tam już ludzie i atmosfera zupełnie inni, bez porównania do swoich leniwych sąsiadów.
Szerokiej drogi i udanych wakacji. Ole!!!
Do zobaczenia w kolejnej podróży….
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Wydarzenia

W Szczecinie kręcą
„Szczęściarze” - krótkometrażówka Tomasza Wolskiego zdobyła nagrodę szczecińskiej publiczności podczas drugiego Festiwalu Polskich
Filmów Krótkometrażowych Short Waves. Autor filmu, znakomity dokumentalista, porównywany do Krzysztofa Kieślowskiego, w ramach tej
nagrody zrealizuje swój następny film w Szczecinie.
spróbować filmowych umiejętności. Potrzebni są asystenci,
fotografowie, informatycy oraz
statyści.
Nagrodzony krótki metraż
jest tragikomiczną opowieścią
o kolejnych etapach związku
pomiędzy kobietą, a mężczy-

Foto: www.tomaszwolski.com

djęcia rozpoczną się w połowie maja, a premiera
została przewidziana na
jesień br. Już teraz do
produkcji tego filmu poszukiwani są pochodzący ze
Szczecina studenci i licealiści,
którzy chcieliby w praktyce

zna, rozgrywającą się w trzech
pokojach Urzędu Stanu Cywilnego. Wolski otrzymał już
za nią szereg nagród, m.in.
Nagrodę Publiczności na Krakowskim Festiwalu Filmowym
2009 oraz Nagrodę Główną
na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Era Nowe
Horyzonty 2009. Wyróżnienie
na festiwalu Short Waves jest
wyjątkowe jeszcze z jednego
powodu – Szczecin jako jedyne
z 35 biorących udział w pokazach miast, ufundowało taką
nagrodę (jest to dokladnie
7500 zł). Jej inicjatorem jest
Rafał Bajena, prezes Stowarzyszenia Twórców i Producentów
Sztuki.
Sam Festiwal Polskich Filmów
Krótkometrażowych Short Wa-

ves jest autorskim projektem
poznańskiej Fundacji Ad Arte
i jego pierwsza edycja odbyła się w zeszłym roku. Pokazy
w ramach 2 FPFK Short Waves
maja miejsce w ponad 30 miastach, w Polsce oraz w Berlinie,
Dublinie i Londynie. W tym
roku w programie imprezy
znalazło się 10 najlepszych polskich krótkometrażówek wyprodukowanych po 2008 roku
wybranych sponad 150 nadesłanych filmów. Są wśród nich
animacje, dokumenty, fabuły,
teledyski, video-art i reklamy.
Publiczność we wszystkich
miejscach festiwalowych pokazów, zagłosuje na najlepszy
film, a zwycięzca otrzyma nagrodę wysokości 10 tys zł.
ad

Przypłyną turyści
115 wizyt statków turystycznych, w tym 13 złożonych przez pełnomorskie cruisery spodziewanych jest
w tym roku szczecińskim porcie.
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rów, które złożą łącznie 11 wizyt. Największy z nich to m/v
Braemer zabierający na pokład

800 pasażerów. Nawięcej, bo aż
trzy razy zawinie do Szczecina
z kolei Sebourn Sojourun. Po-

zostałe 100 wizyt złożą pasażerskie statki śródlądowe.
br

Foto: Dariusz Gorajski

ako pierwszy pojawił
się m/v Alexander von
Humboldt, który zawinął
do Szczecina rankiem 11
maja. To wycieczkowiec
pływający pod banderą Bahamów, należący do brytyjskiego
armatora. Na pokład zabiera
400 pasażerów. Statek zacumował przy Wałach Chrobrego,
a powitała go orkiestra. Przez
kilka godzin postoju pasażerowie mogli zwiedzać Szczecin,
a po południu jednostka odpłynęła w kierunku Gdańska.
W trakcie 14 dniowej podróży
- oprócz polskich portów - odwiedzi m.in. Hamburg, Visby,
Sztokholm, Mariehamn, Kotkę,
St. Petersburg, Tallin, Ronne
i Aeroeskoebing. Po raz drugi
Humboldt pojawi się u nas 14
sierpnia. Oprócz Humboldta
Szczecin od czerwca do września odwiedzi 8 innych cruise-

Wydarzenia

Na sopockim molo
Sopot Fashion Days, czyli modę w scenerii sopockiego molo można było zobaczyć w długi majowy weekend. Do Sopotu zostały zaproszone
szczecińskie projektantki: Katarzyna Hubińska i Milita Nikonorov.
kolekcji Mility są dzianinowe
naszyjniki i ręcznie wykonane
kwiatowe broszki.
- Kolekcję skierowałam do pań
ceniących kobiecość i unikatowość – mówi Milita Nikonorov.
- Modele wykańczane są ręcznie:
wyszywane aplikacjami z lekkich tkanin, tiuli, kryształków
Swarovskiego. Obowiązkowym
dodatkiem są bardzo lubiane
przez moje klientki naszyjniki
z dzianiny.

Foto: Dominik Nikonorov / archiwum Kasi Harbińskiej

bie projektantki w swoich wiosenno - letnich
kolekcjach postawiły
na kobiecość. Królowały zwiewne sukienki i
jedwabne tuniki z ręcznie wykonywanymi dodatkami.
- Moją inspiracją był film „Avatar”, a dokładnie kolorystyka
i wzory. Kluczową sprawą było
dla mnie zdobycie jedwabi we
wzorach i barwach, które kojarzyły mi się właśnie z obrazami
z filmu – opowiada Katarzyna
Hubińska.
Charakterystycznym elementem

Z okazji dziesięciolecia swojej
pracy swoje projekty pokazali
też znani polscy projektanci Paprocki & Brzozowski, a Michał
Starost zaprezentował swoją
nową kolekcję strojów plażowych. Na molo w Sopocie pojawiły się również kolekcje projektantów z zagranicy: z Włoch
- Saverio Palatella, Alessandro
de Benedetti, z Hiszpanii Custo
Barcelona.
imj
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Popłyń dookoła świata
Już 29 maja szczeciński jacht Ulysses ruszy w rejs dookoła świata szlakiem Władysława Wagnera - pierwszego Polaka, który pod
żaglami opłynął Ziemię. „Prestiż” patronuje wyprawie.

Foto: Adam Fedorowicz

omysłodawca rejsu
i właściciel jachtu
Kapitan Mirek Lewiński o tej wyprawie marzył
od dawna.
-Bardzo długo zbierałem

REKLAMA

fundusze na ten cel. Teraz kompletuję załogę na poszczególne
etapy - opowiada Lewiński. Smak wielkiej przygody jakiego
nie ma podczas krótkich rejsów
czarterowych i udział w wielkim przedsięwzięciu stworzą
niezapomnianą atmosferę tej
wyprawy. Dodatkowo jako kapitan PZŻ mogę wystawiać opinię
z rejsu na wyższe stopnie żeglarskie.
Jacht Ulysses to nowoczesna
oceaniczna jednostka o długości
13,5 m, konstrukcji holenderskiego biura Van der Stadt. Załoga liczy do 7 osób.
Trasa rejsu prowadzi m.in.
przez południową Europę, Wyspy Kanaryjskie, zachodnie
wybrzeże Afryki, następnie Brazylię, Amerykę Łacińską, Poli-

nezję, Australię, Bliski Wschód.
Powrót planowany jest na sierpień 2012 roku.

Szczegóły na stronie
www.rejswagnera.pl.
imj

Czy wiecie, że...
…Anna Jurksztowicz, jedna z najlepszych polskich piosenkarek
jazzowych; Przywołująca, co niedzielę, swym charakterystycznym
głosem, przed telewizory miliony fanów serialu „Na dobre i na złe”
urodziła się w Szczecinie?
to z nas nie zna jej głosu z tytułowych piosenek seriali: „Ranczo”,
„Na dobre i na złe”, czy „Matki żony i kochanki”? Kto z nas nie
zna jej „Diamentowego kolczyka” czy „Hej Man’a”? Piosenkarka,
prywatnie żona Krzesimira Dębskiego, urodziła się w Szczecinie i już jako dwunastoletnia dziewczynka rozpoczęła swoją
muzyczną podróż. Najpierw jako solistka w amatorskiej grupie
wokalnej muzyki dawnej „Musicus Poloniensis” (1975-1980), a później w szczecińskiej grupie „Music Market” (1980-84), specjalizującej
się w gospel i spirituals.
Od początku swojej muzycznej przygody, co podkreśla w wywiadach, pracowała z najlepszymi. Między innymi z Orkiestrą PRiTV
Zbigniewa Górnego i grupą „Sami Swoi”. Ukończyła Średnią Szkołę
Muzyczną w Szczecinie. Uczestniczyła w realizacji widowiska Katarzyny Gaertner Pozłacany warkocz i suity Kurpie. Zrealizowała na
potrzeby telewizji recitale: Ballady jazzowe, Gospel i spilituals oraz
Jazz Production.
Współpracowała także z grupą „Spirituals and Gospel Singers” z którą to dokonała licznych nagrań dla archiwum Polskiego Radia. Z powodzeniem koncertowała w kraju i za granicą. Współpracowała także
z grupą Bolter.
Po raz pierwszy jako solistka – Anna Jurksztowicz - wystąpiła na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, w 1985 roku. Od tamtej
pory, wielokrotnie - z powodzeniem - reprezentowała polską piosenkę na festiwalach w Niemczech, Szwecji, Włoszech, Turcji, Egipcie,
Łotwie i Antylach Holenderskich. Występuje także z programami
rozrywkowymi dla dzieci. Przez wiele lat współpracowała z Jackiem
Cyganem i jego „Dyskoteką”. Jej wielkim dziecięcym przebojem była
piosenka Zima lubi dzieci.
Szczecinianka jest także wydawcą i producentem muzycznym. W serii
płytowej poświęconej muzyce współczesnej pt. Modern Classics from
Poland jej firma wydawnicza promuje twórczość kompozytorską.
Rafał Podraza
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Filozofia mody wg Magdy
Magda Lipiejko, fotograf mody znana m.in. z łamów „Prestiżu“ była jedyną przedstawicielką Szczecina na łódzkim Philosophy Fashion Week
Poland. To największy międzynarodowy projekt modowy organizowany w Polsce, który poprzez modę promuje piękno
oraz ekskluzywność.
i media. Po raz pierwszy obok
pokazów najnowszych kolekcji, znalazło się także miejsce
dla fotografów mody. Young

Foto: Magda Lipiejko

egoroczna edycja odbyła
się w dniach 7 – 11 maja
i przyciągnęła jednocześnie artystów, handlowców

Fashion Photographers NOW
to ogromna wystawa, która
daje niepowtarzalną okazję
młodym, zdolnym fotografom mody na zaprezentowanie swojej twórczości i otwiera kolejne drzwi do kariery.
W Galerii Arkana Lipiejko
pokazała autorskie prace,
oczywiście nawiązujace do
mody.
Lipiejko pracuje w zawodzie
od 1995 roku, a od sześciu lat
prowadzi własną firmę. Jako
stylistka na koncie ma kampanie dla takich firm odzieżowych jak: Intermoda, Aryton, Próchnik. Jako fotograf
i stylista pracowała m.in. dla
firm Van Markoviec, Puccini oraz Marczewski Couture.
Publikowała w magazynach:

Photoshop, Ozon, Prestiż,
Świat Elit, Lifestyle i w albumie New Polish Nude Photography. W styczniu tego roku
podczas Berlin Fashion Week
miała swoją wystawę zdjęć
„Tribute to Marlene” zorganizowaną w Art Center Berlin.
Modelki z jej agencji pracują
na całym świecie dla znanych
projektantów, takich jak Armani czy Dolce&Gabbana;
biorą udział w kampaniach
reklamowych popularnych
marek (Revlon, Danone, Toyota), w końcu zdobią okładki
czasopism, wśród których jest
m.in. Vogue, Harper’s Bazaar,
Glamour, Elle. Lipiejko organizuje warsztaty dla przyszłych fotografów mody.
ad

Afrykańskie śniegi i lody

tap przez Ugandę, Kongo
Demokratyczne i Rwandę prowadzi szczecinianin
Janusz Adamski. Razem
z nim podążają Przemek

Kruszyński i Kuba Gurdak.
Za nimi ciężkie dni w górach,
setki kilometrów błota, dolin,
przełęczy, niekończących się
podjazdów i karkołomnych
zjazdów. - Pomimo przepięknej przyrody, strzelistych
szczytów porośniętych dżunglą, jakby żywcem przeniesionych z „Parku Jurajskiego”, ilość błota powoduje pod
koniec każdego dnia uczucie
potwornego zmęczenia - relacjonuje Janusz Adamski.
Dodatkowym niebezpieczeństwem były mgły i śnieżyce
na lodowcu, które odcięły im
drogę szczyt. Nasi podróżnicy
dotarli jednak aż do wysokości 5030 m n.p.m. Zabrakło
im niecałe 100 metrów. Po zejściu z gór przekroczyli równik

i odbili na zachód w stronę
granicy z Kongo. Choć tutaj
pogoda jest już zupełnie inna,
jednak kolejne okolice nie
były zbyt przyjazne. - Wjechaliśmy w przygnębiającą,
wojenną scenerię. Spalone
domy, sterczące kikuty ścian,
cisza i zapach strachu. Mijaliśmy żołnierzy z karabinami
maszynowymi, magazynkami spiętymi w pęk, wiszący
u spodu broni… - relacjonuje
pan Janusz. Jednym z kolejnych ważniejszych punktów,
który umieścili na trasie wyprawy śladem Kazimierza
Nowaka to misja św. Gustawa
w Beni. Tam Nowak 77 lat
temu spędził dwa tygodnie
i zaprzyjaźnił się z murzynkiem Remo. - Choć po małym

Foto: archiwum Tomasza Adamskiego

Dzięki smsom i mailom cały czas mamy kontakt ze śmiałkami, którzy realizują plan „Afryka Nowaka” i śladami podróżnika Kazimierza Nowaka
podążają przez afrykański kontynent. Właśnie trwa szósty etap rowerowej wyprawy, który rozpoczął się na początku kwietnia. Podróżnicy zdobyli
szczyt Margherita w Górach Ruwenzori i ruszyli dalej na podbój Konga.

Remo nie ma śladu, od księdza Vincenta dostaliśmy zgodę na przykręcenie tabliczki
pamiątkowej na frontowej
ścianie kościoła - mówi zadowolony Adamski. Teraz przed
nimi przedmieścia Butembo.
dp
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Pieszo po wybrzeżu
Prawie 150 km trasy w ciągu jednego tygodnia. Taką odległość chcą pokonać miłośnicy nordic walkingu,
czyli marszu ze specjalnymi kijkami.
czyli przed głównym sezonem
turystycznym nad morzem. –
Razem z całą grupą uczestników
Klubu Nordic Walking Szczecin
ruszamy 29 maja z granicy polsko - niemieckiej w Świnoujściu
– mówi Małgorzata Figurska,
trener nordic walkingu, odpowiedzialna za realizację rajdu.
Trasa będzie pokonywana etapami. – Najpierw zatrzymamy
się w Międzyzdrojach, potem
w Pobierowie, Dźwirzynie, Mielnie i Darłówku – wymienia Figurska. - Zakończenie marszu
planowane jest 4 czerwca na
granicy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego,
pomiędzy miejscowościami Jarosławiec i Ustka – dodaje.
W pokonywaniu poszczególnych odcinków mogą brać udział
wszyscy chętni.

Konkurs

Celem marszu jest przede
wszystkim propagowanie naszego województwa jako idealnego miejsca do uprawiana nordic walkingu. – Chcemy także
sprawdzić trasę, żeby w przyszło-

ści stworzyć imprezę cykliczną
i wpisać ją w kalendarze Polskiej
Federacji Nordic Walkingu i Zachodniopomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej – tłumaczy Figurska.
dp

Foto: materiały organizatora

rasa, którą wybrali jest niezwykle urocza pod względem
krajobrazów. Pomysł rajdu
polega na pokonaniu plażami polskiego wybrzeża przed
zakończeniem roku szkolnego,

Niezbędnik
kajakarza
Swobodnie zmieści się w każdym kajaku i na dodatek nie przemoknie.
Przewodnik kajakowy po okolicznych obszarach wodnych jest nie
tylko wodoodporny, ale także poręczny i bardzo dokładny.

i odpowiedz na proste pytanie.
Autorzy książki ufundowali trzy przewodniki
dla naszych czytelników
14 / PRESTIŻ / MAJ 2010

łość wydana została na specjalnym tworzywie umożliwiającym
użytkowanie przewodnika nawet
po zamoczeniu w wodzie - dodaje. Dla miłośników kajakowych
wycieczek mamy w prezencie
trzy egzemplarze przewodnika.
dp

Foto: Dariusz Gorajski

Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl

a początku maja, czyli tuż przed sezonem
wakacyjnym premierę
miała książka „Szczecin,
Międzyodrze, jez. Dąbie - miejski przewodnik
kajakowy”. Jest to obowiązkowa
pozycja dla każdego miłośnika
turystyki kajakowej. Przewodnik zawiera 60 stron na których
oprócz propozycji dziesięciu wycieczek znajdują się także bardzo
dokładne mapy przygotowane
przez autorów: Andrzeja Kraśnickiego jr, Grzegorza Koralewskiego i Arkadiusza Kozaczuka.
- Przewodnik obejmuje obszar
od ujścia Iny do Widuchowej mówi Andrzej Kraśnicki jr. - Ca-

MAJ 2010 / PRESTIŻ / 15

Temat z okładki

Aneta Kręglicka

Stworzyłam własną markę

foto: Marek Straszewski, Katalog Apart „Diamenty”

Z kim kojarzy się tytuł miss? Z pewnością znaczna część z nas odpowiedziałaby,
że z ładną i zgrabną kobietą, której hobby to podróże, a największym marzeniem
jest pokój na świecie. A dosadniej - miss to osoba, u której wiedza i intelekt nie
są cechami dominującymi. Tyle stereotypy. Jak do nich pasuje Aneta Kręglicka,
Miss Świata? Ano słabo. Tym, że jest piękna i zgrabna. I elegancka. Ale reszta
to całkowite zaprzeczenie miss. Gruntownie wykształcona (ekonomia, stosunki
międzynarodowe), doświadczona w biznesie, z dużymi sukcesami zawodowymi. I do tego swobodnie poruszająca się w wielu tematach. Jak wielu - możecie
przekonać się z rozmowy z Michałem Stankiewiczem.
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zyta Pani artykuły o sobie?
Można je znaleźć w większości magazynów.
Nie wszystkie, bo nie kupuję wszystkich
gazet. Nie żyję obecnością w mediach. Ani
z bycia osobą publiczną. Jestem zapraszana
do udziału w projektach, które powodują
moje publiczne pojawianie się na różnych
wydarzeniach, takim projektem jest m.in.
kontrakt z Apartem. Ale ten rodzaj pracy
traktuję bardzo profesjonalnie choć incydentalnie. Dla mnie najważniejsza jest moja
firma i to, co w niej robię. W ciągu ostatnich
kilku lat pojawiło się wiele propozycji współpracy, zdecydowałam się na razie na jedną
z nich. Nie pracuję ze wszystkimi i za każdą
cenę. Mówiąc szczerze, najmniej mnie interesuje bycie rozpoznawalną.
Ale jest Pani celebrytką? Tak przynajmniej mówi Pani w wywiadach...
W jednym z wywiadów powiedziałam,
że czasami w oczach obserwatorów staję się
celebrytką, bo pisze się o mnie wyłącznie
z powodu mojej obecności na imprezach
i kreacji, które założyłam. Media z reguły nie
interesują się tym, co tak naprawdę w duszy
mi gra, co robię, czym się interesuję. Ważna
jest intrygująca powierzchowność, sensacja,
a jeśli jej nie ma - to wieje nudą. Od 18 lat
prowadzę własną firmę PR, jestem konsultantem poważnych firm i instytucji finansowych, mam ugruntowaną pozycję w branży.
Nie muszę szukać klientów, to oni mnie znajdują. Cieszy mnie ten stan rzeczy i sytuacja,
do której doszłam. A więc żyję z działalności
mojej firmy, to moje główne zajęcie. Nigdy
też nie byłam przez nikogo zatrudniona.
Dopytuję się o bycie celebrytą, bo to
określenie nieustannie i trochę bezmyślnie
używane przez media wobec wszystkich
znanych osób. A przecież jest to określenie pejoratywne. W socjologii celebryta to
osoba znana z tego, że jest znana. A Aneta
Kręglicka, osoba prowadząca firmy, ambasadorka marki, wykonująca konkretny zawód, zupełnie nie pasuje do tej definicji.
Bo też nie czuję się osobą znaną z bycia
znaną. To raczej kwestia tego, jak inni mnie
postrzegają widząc w kolorowych magazynach. Łatwiej jest mnie sklasyfikować jako
celebrytkę.
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Ale z całą pewnością jest Pani gwiazdą.
Czuje się Pani gwiazdą?

Estradzie. Bywałam tam na koncertach, pokazach mody, a także imprezach dla dzieci.

Zdecydowanie nigdy nie miałam takiego
samopoczucia. W dzisiejszych czasach pojęcie wielka gwiazda straciło swoją moc, czasami sama jestem ogłupiała od liczby gwiazd,
vipów, celebrytów opisywanych na salonach.
To śmieszne i zarazem smutne, bo w tym
pojmowaniu gwiazdorstwa brakuje oceny
prawdziwej jakości, talentu, niepowtarzalności. Gwiazdorstwo myli się z popularnoscią,
a to dwie różne kategorie. Spotykając się
z przedstawicielami firm lub agencji reklamowych, którzy przychodzą do mnie z różnymi propozycjami współpracy i badaniami
na mój temat, odnoszę wrażenie, że udało mi
się stworzyć markę Aneta Kręglicka. I to mi
wystarczy.

W tej samej Estradzie w której angaż
miał np. Jerzy Połomski. Wtedy w Polsce
obowiązywała rejonizacja gwiazd...

Jakie ma Pani wspomnienia ze Szczecina?
Urodziłam się tam i żyłam do 12 roku życia. Pamiętam dom i ulicę Felczaka, przy której mieszkałam. Na podworku stał trzepak,
na którym wisiałam całymi dniami... Byłam
energiczym dzieckiem, kilka lat należałam
do klubu Sparty i trenowałam gimnastykę
artystyczną. Codziennie tramwajem jeździłam na osiedle Kaliny, gdzie odbywały się
treningi. Do hali WDS-u chodziłam oglądać
boks, zawody pływackie i podnoszenie ciężarów. Takie dziewczęce sporty (śmiech).
Tylko oglądać?
Tak. Najbardziej fascynowały mnie zawody gimnastyki artystycznej. Tam też narodził
się pomysł trenowania tego sportu. Pamiętam oczywiście swoją pierwsza szkołę, która
też była w tej okolicy, w dole ulicy Felczaka.
Jeszcze w przedszkolu marzyłam, aby tam się
znaleźć.
To budynek dzisiejszego gimnazjum nr
16 i Liceum nr 13.
Wtedy to była podstawówka, pięćdziesiątka. Pamiętam dobrze numer, bo kiedy
trafiłam do Gdańska, też poszłam do pięćdziesiątki. Do dziś wspominam swoją wychowawczynię, panią Głowacką, uwielbianą
przez wszystkie dzieci. W starszej klasie matematyki uczyła mnie pani Kruszona, która
gdy wyjeżdżałam ze Szczecina mówiła moim
rodzicom, żeby nie zmarnowali mojego talentu matematycznego. Niestety sama go
później próbowałam zmarnować, wybierając
w liceum klasę o profilu humanistycznym.
Później bardzo tego żałowałam. Do teraz
czuję klimat szkoły i małego osiedla w Szczecinie. Wspominam aleję fontann, Jasne Błonia... Moja mama pracowała w szczecińskiej

Tak, pana Jerzego poznałam osobiście.
I inne ówczesne gwiazdy. To były piękne
czasy. Płakałam, kiedy rodzice zdecydowali
się na przeprowadzkę do Gdańska. Pierwszy
rok w nowym miejscu był dla mnie bardzo
trudny. Mimo tego, że od razu zostałam wybrana przewodniczącą klasy i tym samym
zaakceptowana przez nowych kolegów.

Do hali WDS-u
chodziłam oglądać
boks, zawody
pływackie
i podnoszenie
ciężarów.
Takie dziewczęce
sporty...
Może dlatego, że była Pani odważna,
pewna siebie?
Nigdy nie miałam w sobie przesadnej pewności siebie – nie miałam tupetu. Miałam natomiast ogromną potrzebę sprawiedliwości.
Przewodniczącą klasy byłam z prawdziwego
zdarzenia, ostro walczyłam z wychowawcą
o sprawy uczniów.
Czy już wtedy ustawiała się do Pani kolejka adoratorów?
W tamtym czasie w ogóle nie umawiałam
się na randki. Zupełnie przypadkowo dowiadywałam się, że wzbudzam zainteresowanie.
W liceum miałam dwóch bliskich kumpli,
studentów: Janka i Sławka. Tworzyliśmy
zgraną paczkę. Generalnie lepiej dogadywałam się z chłopakami niż z dziewczynami.
Moim pierwszym chłopakiem był kolega
poznany w klasie maturalnej, z którym później spotykałam się przez kolejnych sześć lat.
To była moja pierwsza miłość. Jestem więc
raczej typem długodystansowca. Z przygód
z chłopakami najlepiej pamiętam zabawną historię w drugiej klasie liceum, w dniu
święta kobiet. To był zawsze dzień, kiedy
wszystkie dostawałyśmy goździki. Gdy wróciłam ze szkoły do domu zadzwonił dzwonek
do drzwi. Odwiedził mnie młodszy sąsiad
z osiedla, przyniósł kwiaty. Po chwili za-
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dzwonił kolejny dzwonek i... kolejny. Tego
dnia odwiedziło mnie ośmiu kolegów. Warto
było zobaczyć ich miny. To był właśnie ten
moment, kiedy zorientowałam się, że chyba
mam powodzenie.
Jest rok 1989... To pytanie pewnie Pani
nie zaskoczy...
Od 20 lat na nie odpowiadam. Na początku było mi trudno, denerwowało mnie bez
końca opowiadanie na ten temat. Teraz to już
tylko wspomnienia.
Więc jest rok 1989, siermiężna Polska,
a przed Panią zadanie karkołomne – wyjazd na wybory Miss World do Hong Kongu. To wymagało nakładów finansowych –
kreacji, kosmetyków. Jak dała Pani radę?
Szczerze mówiąc, nie czułam się tam kopciuszkiem, mimo że spotykałam dziewczęta
z innych krajów, często z bogatych rodzin.
Byłam wspierana przez organizatora – biuro
Miss Polonia, które przygotowało dla mnie
kilka kreacji na wcześniejsze wybory Miss
International, a z których mogłam później
skorzystać. Pomysł finałowej kreacji na wybory Miss World przywiozłam z Japonii.
Mama kupiła materiał w Peweksie i cudem
zdobyła farbowanego lisa. Całością projektu
i wykonaniem zajęła się pracownia pani Pik,
projektantki z Gdańska.
Wygrała Pani konkurs, wróciła do Polski
i zaczął się rok ciężkiej pracy miss.
Męczące były podróże, ale podczas wielu z nich spotykałam interesujących ludzi,
zwiedzałam piękne miejsca, brałam udział
w prestiżowych wydarzeniach, pracowałam
charytatywnie. Chłonęłam wszystko to, co
było dla mnie nowe i inne. Wprawdzie nie
zawsze czułam się jak we własnej skórze, ale
traktowałam to jako doświadczenie życiowe. Dzisiaj, z prespektywy czasu wiem, że ta
przygoda wiele mnie nauczyła i wiele dała.
Po zakończeniu „panowania” przed Miss
Świata otworem stała droga do światowego
modelingu.
Tak. Jednak będąc jeszcze Miss World
zadbałam o to, aby skończyć w terminie
studia. Udało się - obroniłam pracę magisterska. Potem na rok wyjechałam do USA.
Zdecydowałam się na pracę w agencji Wilhelmina. W czasie kiedy agencja załatwiała
formalności, wróciłam na chwilę do Polski
i założyłam fundację. Zaczęłam mieć wątpliwości czy wracać do Stanów. W końcu
zdecydowałam się na wyjazd do Nowego
Jorku. Szybko jednak przekonałam się, że
kariera modelki nie jest moim powołaniem.
To nie była moja bajka. Szukałam dla siebie

czegoś innego, na pewno nie życia wśród
modelek.
Ale Pani była Miss World, a one nie...
W światowym modelingu tytuł Miss World
niewiele znaczył. Ułatwił mi tylko podpisanie kontraktu, sukces należało wypracować,
a to dopiero było przede mna. Mnie chyba
nie zależało na takim sukcesie, więc szybko
z tego zrezygnowałam. Wróciłam żeby rozpocząć inną pracę.
W Polsce, czyli jeszcze w Gdańsku czy
już w Warszawie?
Już w Warszawie, bo tutaj dostawałam
propozycje i tutaj widziałam swoją przyszłość. Oczywiście sentyment do Gdańska
pozostał. Po swoich międzynarodowych
doświadczeniach widziałam siebie w reklamie, w Trójmieście nie było wtedy takiego
rynku. W Warszawie branża ta dopiero
raczkowała, zaczęły pojawiać się pierwsze,
prowadzone przez ekspertów agencje reklamowe.
Czyli była Pani jednym z pionierów
w branży reklamowej.
Założyłam jedną z pierwszych polskich
agencji reklamowych. Zaczęłam robić coś,
co było nowością w Polsce. Startowaliśmy
w przetargach, przygotowywaliśmy strategie reklamowe i produkowaliśmy kampanie.
To był bardzo intensywny czas. Żyłam pracą i w pracy. Chorobliwa ambicja i pedantyczność nie pozwalała mi zwolnić. Żyłam
w stresie, miałam permanentny ból brzucha,
który kończył się w piątek wieczorem, by
znów zacząć się w niedzielę po południu.
A tytuł miss Pani pomagał? Czy też odwrotnie, stał się dla Pani tym czym rola
Klossa dla Mikulskiego lub Janosika dla
Perepeczki?
Na szczęście byłam postrzegana pozytywnie, choć czasami okazywano mi zbyt
przesadną ciekawość. Zapraszano mnie na
spotkania, aby mi się przyjrzeć i sprawdzić,
nie zawsze by dać projekt. Mimo to nieźle
sobie w tej sytuacji radziłam. Szybko zyskiwałam sprzymierzeńców, a niedowiarkom
ucierałam nosa. W pracy często konfrontowałam się z zachodnimi agencjami, walczyłam o tych samych klientów. Po dwóch latach
intensywnej pracy nie miałam już kompleksów.
Teraz Pani zwolniła tempo?
Zweryfikowałam priorytety. Oprócz
pracy jest jeszcze życie. Dziecko, rodzina,
dom, przyjaciele i przyjemności. Od pew-

nego momentu chcę mieć na to wszystko
czas. Chociaż w dalszym ciągu nie potrafię
żyć bez pracy, wciąż angażując się w nowe
projekty, wiem dzisiaj, że nie mogę już żyć
samą pracą. Doszłam do sytuacji, w której
wybieram.
Czyli jednak wciąż Pani mało...
Wciąż jestem otwarta na nowe tematy.
Krąży wokół mnie wiele propozycji biznesowych, wizerunkowych czy medialnych. Ale
nie z wszystkim i nie ze wszystkimi jest mi po
drodze, ostrożnie rozważam oferty. Przeraża
mnie wszechobecna komercja: brak ambicji,
chodzenie na skróty, prowincjonalizm, bylejakość i brak szacunku dla odbiorców. Nie
wszyscy przecież jesteśmy idiotami.
Ale wzięła Pani udział w Tańcu z Gwiazdami?
Uważa Pan, że to źle o mnie świadczy? Nie
zrobiłam tego dla poklasku, ani dla wątpliwej

W dzisiejszych
czasach pojęcie
wielka gwiazda
straciło swoją moc,
czasami sama jestem
ogłupiała od liczby
gwiazd, vipów,
celebrytów
opisywanych
na salonach.
popularności. Jeśli zależałoby mi na niej, nie
musiałabym tanczyć fokstrota. Lubię tańczyć
i tylko dlatego tam się znalazłam. Podchodzono mnie trzy razy. Na codzień regularnie
trenuję, bez wysiłku nie funkcjonuję. A to
była duża dawka wysiłku, adrenaliny i duża
frajda. Widocznie było to mi potrzebne.
Czyli w TzG po prostu skorzystała Pani
z innej formy treningu siłowego?
Wielogodzinne, codzienne treningi do
TzG sprawiały mi przyjemność. Złapałam
się również na tym, że działanie adrenaliny podczas „live’u” dawało niesamowitego
energetycznego kopniaka. Napędzało mnie.
Nie mogłabym funkcjonować w tym przez
długie miesiące, ale przez ten czas, który spędziłam w programie świetnie się bawiłam.
Złapałam bardzo dobrą kondycję i wróciłam
do formy sprzed lat.
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Temat z okładki
Skoro jest tak Pani otwarta na pomysły
to może zastanawiała się nad wejściem
w politykę?
Raczej nie, chociaż wcześniej powstawały
wobec mnie takie plany.
Nie dziwi mnie to. Z pewnością każda
partia chciałaby Panią pozyskać. Kto już
próbował Panią namówić?
Nie wiem czy każda. Przez ostatnich kilkanaście lat propozycje składały mi wciąż te
same osoby, których sposób uprawiania polityki bardzo cenię. Taka oferta, to dla mnie był
wielki komplement. Ale nie zdecydowałam
się na te zawodową drogę, wiec teraz nie ma
o czym mówić.

sunki Międzynarodowe. Ciekawe doświadczenie.
Czy jest Pani za parytetem?
Uczestniczyłam w Kongresie Kobiet, dobrze wiem, że w wielu przypadkach w polityce i nie tylko jesteśmy spychane na dalszy
plan. Ten projekt jest zwróceniem uwagi na
problem i komunikatem dla kobiet, że warto,

osiągnięcia – za partnerstwem. Za tym, żeby
nie dzielić życia i czynności na role męską
i kobiecą. Osobiście, wolę nie rąbać drewna,
ale jeśli muszę, to zrobię to. On też nie straci
nic na męskości, jak ugotuje obiad. Szczerze
mówiąc w moich oczach nawet zyska. Gotujący facet jest sexy.
A dodawanie końcówek rodzaju żeńskiego do nazw zawodów? Angażując się
w politykę może kiedyś zostałaby Pani premierką.

Odnoszę wrażenie,
że dzisiaj w polityce
prawie nikt nikogo
nie słucha. Chociaż
z drugiej strony
trzeba mieć nie lada
odwagę i tupet
mówić publicznie
głupio.

Uważam, że w niektórych przypadkach to
brzmi śmiesznie. Dla mnie to zbytnia drobiazgowość.
Kto rządzi w domu, Pani czy mąż?

Odnoszę wrażenie, że dzisiaj w polityce prawie nikt nikogo nie słucha. Chociaż
z drugiej strony trzeba mieć nie lada odwagę
i tupet mówić publicznie głupio.

by angażowały się w politykę. Da im to szanse na wiekszą reprezentację w strukturach
partyjnych i w życiu publicznym. Ale mimo,
że popieram kobiety uważam, że najważniejsze są kompetencje.

Macie syna Aleksandra. Jego pojawienie się oznaczało z pewnością rewolucję
życiu.

Wyklucza więc Pani możliwość pojawienia się w polityce?

Partie chcą, by przystępowały do nich kobiety. Problemem jest brak chętnych pań.

Nigdy niczego nie wykluczam, chociaż
nie tęsknie za papparazzi siedzącymi w krzakach.

Dlatego być może warto zachęcić panie
parytetem.

A nie miałaby Pani ochoty pojawić się
w sejmie, móc wejść na mównicę, uderzyć
pięścią i powiedzieć, co się Pani nie podoba?
Nie, nie miałabym ochoty walić pięścią
w mównicę.
Na pewno byłaby Pani wysłuchana, pewnie uważniej niż inni posłowie.

Ale chyba i tak to robią?
Zdarzyło sie kilka razy. Na szczeście nie jestem dostatecznie sensacyjna. Szczerze mowiąc - nudna jestem dla brukowcow. Chyba,
że sami coś wygenerują na mój temat.
A może wróci Pani do Szczecina lub
Gdańska, aby rozpocząć polityczną karierę? Prezydent miasta jest jego zarządcą
i ma do dyspozycji doradców z różnych
dziedzin. Nie trzeba być specjalistą.
Dla mnie polityk to zawód, a nie tylko osoba, która uzyskała dostateczne poparcie. To
profesja, jak każda inna. Jesli się ją uprawia,
trzeba się na niej znać. Wprawdzie szkoły nie
kształcą polityków - a szkoda - ale długoletnia praktyka na pewno daje efekty. Dlatego
daleko mi do polityki, naprawdę. Ale interesują mnie za to sprawy gospodarcze. W zeszłym roku ukończyłam studia doktoranckie
na SGH, na kierunku Unia Europejska, Sto24 / PRESTIŻ / MAJ 2010

Czy nie uważa Pani, że to będzie działało
odwrotnie? Kobiety, które naprawdę mają
szansę zaistnieć dzięki kompetencjom –
zrezygnują - bojąc się, że będą postrzegane
jako te „z parytetu”?
W polityce powinny przetrwać kompetencje, charyzma i osobowość.
Więc nie chodzi o płeć, tylko osobowość.
W takim razie parytet ma sens?
Uważam, że płeć nigdy nigdzie nie powinna być przeszkodą, trzeba na ten temat rozmawiać.
Czy jest Pani feministką?
Nie czuję się feministką.
Jak Pani ocenia współczesny feminizm?
Skrajne postawy są w każdym przypadku
niezdrowe. Jestem za czymś, co jest trudne do

Rządy są sprawiedliwe - rządzę ja. Żartuję. Strategiczne decyzje podejmujemy
wspólnie. Codzienną organizacją domu zajmuję się raczej osobiście. Dzielimy się obowiązkami związanymi z naszym dzieckiem,
zakupami, bieżącymi sprawami. Mój mąż
(Maciej Żak, reżyser filmowy - dop.red) podobnie jak ja ma nienormowany czas pracy, więc u nas jest tak, jak z tym rąbaniem
drewna i gotowaniem - raz on raz ja.

Tak, prywatną i zawodową. Alek ma już
dziewięć lat, ale jak był mały poświęcałam
mu dużo uwagi. Chciałam być przy nim,
bardzo świadomie przeżyłam swoje macierzyństwo. Moja mama była zmartwiona, że
nie będę miała dzieci, że o tym nie myślę.
Nie miała racji.
Zastanawialiście nad tym, by mieć więcej dzieci?
Zawsze byłam przekonana, że będę miała dwójkę dzieci. Sama jestem jedynaczką
i z tego powodu czułam sie samotna. Ale
teraz cieszę się, że mam syna.
Myśli Pani o powrocie do Gdańska lub
Szczecina? Młodzi ludzie, którzy dopiero
marzą o karierze przyjeżdżają do Warszawy, aby spełnić się zawodowo. Ci, którym
już się to udało szukają miejsca gdzie indziej. Mając dostęp do internetu i telefonu, można pracować wszędzie.
To prawda, wielu ludzi związanych z moją
firmą tak pracuje. Na razie nie mam takich
planów. Przez przeprowadzki jestem trochę
rozdarta. Szczecin był dawno, w Gdańsku
mieszka moja mama i jest pochowany tato
więc bywam tam dosyć często. A w Warszawie mam rodzinę, dom i przyjaciół. Sentyment dzielę więc na trzy.

Temat z okładki
Aneta Kręglicka, rodowita szczecinianka,
laureatka tytułu Miss Polonia, Wicemiss International i jako jedyna Polka w historii - Miss
Świata. Wszystkie tytuły zdobyła w 1989 roku.
Urodzona 23 marca 1965 roku w Szczecinie.
Od dzieciństwa miłośniczka sportów, jeszcze
w Szczecinie uprawiała gimnastykę artystyczną. Po przeprowadzce do Gdańska, ukończyła
III LO m. Bohaterów Westerplatte, a następnie ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim.
W trakcie studiów tańczyła w zespole „Jump”
Akademickiego Centrum Kultury. Po zdobyciu
korony miss - modelka w nowojorskiej agencji Wilhelmina. Po powrocie do Polski w 1991
roku z sukcesami zajęła się raczkującą wtedy
nad Wisłą - branżą reklamy, a następnie PR.
Współwłaścicielka kilku firm. Żona Macieja
Żaka, reżysera filmowego, m.in. nakręconej
w Szczecinie „Ławeczki”. Razem z mężem
założyła m.in. Studio Filmowe „St. Lazare”,
które brało udział w produkcji tego filmu. Niedawno odbyła studia doktoranckie z zakresu
Stosunków Międzynarodowych na warszawskiej SGH. Od 2008 roku jest ambasadorem
marki Apart.
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Letnie
kolekcje
już w Fali

Podróże

Raj

na końcu świata

Izabela Magiera - Jarzembek

Foto: archiwum bohaterów

Z Europy jest tam naprawdę daleko. Podróż może trwać nawet 24 godziny. Jednak nie zraża to polskich turystów,
bo czy można się oprzeć urokowi słynnych polinezyjskich wysp z najpiękniejszą laguną świata?
miesięczna podróż
na wyspy Polinezji
Francuskiej wybrał się
z grupą przyjaciół szczeciński architekt Wojciech Bal.
- Lecieliśmy tam sześcioma samolotami z dwudniowymi prze-

W
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rwami w Hong – Kongu i Nowej
Zelandii – opowiada architekt.
Polinezja to centrum ekskluzywnej turystyki, do którego
przybywa rocznie 150 tysięcy
turystów. Bardziej oszczędni zadawalają się skromniejszymi ho-

telami, gdzie za dobę bez wyżywienia trzeba zapłacić „jedyne”
250 dolarów. Ci których stać, zamieszkują w „fare”, typowej chatce polinezyjskiej na palach nad
wodami laguny i ta przyjemność
zwykle kosztuje ich kilkakrotnie

drożej. Wojciech Bal wybrał inną
opcję - pół roku wcześniej wyczarterował katamaran z francuskim skiperem. To jego ulubiony
sposób spędzania urlopu.
- Katamaran był duży i bardzo
luksusowy. Miał pięć dwuosobo-

Podróże
wych kajut z łazienkami, kuchnię z wszelkimi udogodnieniami
oraz nowoczesny sprzęt do nawigacji – wspomina Wojciech Bal.Nie mówiąc o wolności jaka daję
ten sposób turystyki.
Nie związani hotelem czy porami posiłków zwiedzali Polinezję od strony morza, nocując
bądź w marinach, bądź w malowniczych zatokach na kotwicy.
Byli na wyspach Bora-Bora, Tahiti, Raiatea, Maupiti.
- Gotowaliśmy sobie sami zajadając się własnoręcznie złapanymi rybami - wspomina architekt.
– Gdy nie mieliśmy pewności
czy złowioną rybę można zjeść,
zasięgaliśmy języka u tubylców.
Trzeba było im płacić za informację, gdyż w innym przypadku
zawsze odbierali nam zdobycz
mówiąc, że jest niejadalna!
Kuchnia polinezyjska opiera
się na daniach z ryb i owoców
morza. Osławione polinezyjskie
sahimi to surowa ryba z sałatą,
pomidorem i cebulą, wymieszana z mlekiem kokosowym.
Można ją zjeść wykwintnie podaną na tarasie hotelu jednak
zdecydowanie lepiej smakuje
nad brzegiem morza, zrobiona

tradycyjnie przez tybulców.
- Kuchnia zdominowana jest
przez wpływy francuskie, więc
do każdego posiłku obowiązującym dodatkiem było wino –
opowiada Bal i dodaje żartobliwie: - Kolejny francuski akcent
to hipermarkety, zakupy robiliśmy w sieciach Carrefour czy
Intermarche.
Wyspa Tahiti to kraina pachnąca wanilią. Warto zajrzeć
choćby na jedną z takich upraw,
by przekonać się jak naprawdę
pachnie i wygląda ta szlachetna
przyprawa. Jednak największą
atrakcja wyspy są była możliwość zobaczenia autentycznej
plantacji czarnych pereł. To jedyne miejsce na świecie, gdzie
produkowane są te unikatowe
klejnoty.
- Perły są zachwycające, ale też
nie tanie – mówi Bal. - Generalnie im większa zgrabniejsza, tym
droższa. Najtańszą perłę można
było nabyć za kilkadziesiąt euro,
a te najpiękniejsze dochodziły
nawet do 700 euro! Jednak nie
zrażeni ceną skusiliśmy się na
parę perełek.
Kolejnym powodem, aby odwiedzić Polinezję jest podwodny
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tradycje. Wzory odbiegają daleko od tych, do których przywykliśmy w Europie, a i procent pokrycia tatuażem skóry jest więcej
niż imponujący. Niektórzy są po
prostu wytatuowani od stop do
głów!
Duży ruch turyczny nie
przyczynił się wcale do zmiany
mentalności mieszkańców wysp
żyjących w leniwej atmosferze
Mórz Południowych. Nie lubią
się śpieszyć i troszczyć o jutro.
Żyją dniem dzisiejszym, opieszale, beztrosko i z dużą pogodą
ducha, nie zapominając o starej
wyspiarskiej maksymie „aita pea
pea”, odpowiednikiem hiszpańskiego „maniana”, czyli jutro.
- Mieszkają w niewielkich
domkach skleconych z byle cze-

go i byle jak, które wyglądają
jakby zaraz miały się rozpaść,
natomiast synonimem pozycji
społecznej jest tutaj samochód
– królują ogromne terenówki

Mapa: Maciej Jurkiewicz

świat. Wyspy otoczone są jedną
z najpiękniejszych na świecie raf
koralowych. Są tu papugo - ryby,
metrowe okonie, tłuste tuńczyki,
kolony, strzępiele. Laguna obfituje w ryby, ośmiornice, skorupiaki,
małże. Na atolach praktykowane
są różne techniki połowu ryb:
sieci, pułapki z przynętą, wędki,
polowanie długim drewnianym
oszczepem lub prymitywną kuszą z gumowym naciągiem.
Laguna roi się też od rożnych
gatunków rekinów.
- Krajowcy powiadają, że nawet rekin podpływając do wyspy
łagodnieje – śmieje się szczeciński architekt. - Na rafie widzieliśmy ich pełno i faktycznie nie
były specjalnie groźne, chociaż
te co podpływały blisko były
bardzo młode. Wybraliśmy się
też na nurkowanie z 2 - 3 metrowymi Lemon Sharks. Jednak na
mnie największe wrażenie zrobiły płaszczki - ogromne, majestatyczne i niebezpieczne.
Jacy są rdzenni mieszkańcy
wysp? Rozśpiewani, na luzie i …
często bardzo otyli. Polscy turyści zauważyli, że szczupłe i ładnie wyglądające ciało to cecha
tylko młodych Polinezyjczyków.
Z biegiem lat przybywa im tkanki tłuszczowej. W efekcie otyłość
stanowi tu poważny problem,
a na ulicach spotkać można
prawdziwe monstra.
- Zadziwiły nas też tatuaże
tubylców. To synonim biżuterii i stanowią prawdziwe dzieła
sztuki. Są przedmiotem kultu,
mającego za sobą wielowiekową

Dodge, Fordy i Jeepy – wylicza
Wojciech Bal.
Niektórych Polinezja urzekła
do tego stopnia, że postanowili
tu zostać na zawsze. Na Tahiti
mieszkał i tworzył słynny impresjonista Paul Gauguin, właścicielami pilnie strzeżonych
przed „zwykłymi śmiertelnikami” wysepek są gwiazdy show
- biznesu – aktor Leonardo di
Caprio czy Bill Gates. Prywatną
wyspę nieopodal Tahiti ma także Polak Stanisław Wiśniewski,
dziennikarz i filmowiec. Miejsce urzekło go tak bardzo, że za
jedyny milion dolarów zakupił
niewielką wysepkę, wybudował
na niej trzy bungalowy i osiadł
tu na stałe.
- Naprawdę warto tam pojechać – zachęca Bal - To przygoda życia, bo czy tam wrócimy
– nie wiadomo. Jest jeszcze tyle
pięknych miejsc na świecie do
zwiedzenia.

92FM

Sponsor audycji:

Partnerzy audycji:
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Poślizg kontrolowany

Przed wakacyjną
drogą

Z

Mariusz Podkalicki
Kierowca rajdowy i wyścigowy, wielokrotny mistrz Polski,
od 2008 roku motoryzacyjny
„ekspert Prestiżu”

acznę od stanu technicznego naszych
samochodów. Posłużę się przy tym
statystykami, które najbardziej odzwierciedlają problemy z którymi
mamy do czynienia. A według nich pomoc drogowa w Europie Zachodniej najczęściej wzywana
jest do awarii układów elektrycznych i gumowych
rur układu chłodzenia. Nie jednokrotnie jesteśmy
świadkami takich sytuacji zwłaszcza podczas
weekendu w drodze nad morze. Wysoka temperatura powietrza, korki na drodze, szybko weryfikują sprawność naszego samochodu. Czasami warto
zaufać wyspecjalizowanym serwisom samochodowym dokładnie sprawdzając ich stan techniczny. W wielu przypadkach można zapobiec takim
niespodziankom, a co za tym idzie, zaoszczędzi
nam to nerwów i pieniędzy. Pozorne oszczędności w takich przypadkach nie popłacają. Również
powinniśmy pamiętać
o naszym komforcie
i bezpieczeństwie jazdy.
To zapewni nam sprawne zawieszenie, które ma
wpływ na stałą charakterystykę prowadzenia
samochodu bez względu
na prędkość jazdy, obciążenie pojazdu, rodzaj
i jakość nawierzchni.
Jego zadaniem jest utrzymanie kontaktu kół z nawierzchnią niezależnie
od wykonywanych manewrów. Właściwa geometria zawieszenia, dobrze
działające amortyzatory, wyważone koła bezpośrednio przekładają się na nasze bezpieczeństwo.
A powinniśmy pamiętać, że w naszej rzeczywistości, przy fatalnym stanie dróg jesteśmy bardzo narażeni na uszkodzenia zawieszenia. Dlatego przynajmniej po zimie warto je sprawdzić. Pamiętajmy
jeszcze o jednym. Najlepsze hamulce, systemy ABS,

Przed nami wakacje. Nierzadko samochód
będzie naszym jedynym środkiem transportu
w dotarciu na zaplanowane wczasy. Chciałbym
poruszyć kilka istotnych zagadnień dotyczących
bezpiecznego i komfortowego podróżowania.

doskonałe zawieszenie nie zapewni bezpiecznej
jazdy, gdy na kołach znajdą się stare (więcej jak
4 lata), uszkodzone lub zużyte opony. Znoszenia
boczne w zakręcie, przyczepność na śliskiej nawierzchni, droga hamowania zależą bezpośrednio
od współczynnika tarcia, kształtu bieżnika, jego
wysokości i rodzaju mieszanki gumy. Opony letnie
powinny cechować się odpowiednią powierzchnią
styku bieżnika z nawierzchnią, niskimi oporami
toczenia i powinny zapewnić szybkie usuwanie
wody spod bieżnika w czasie opadów deszczu.
Bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo
ma dobra widoczność drogi. Szyby i lusterka powinny być czyste. Widoczność nie powinna być
ograniczona zbędnymi naklejkami, maskotkami czy płytami wiszącymi na lusterku. Również
właściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie bagażu
da nam poczucie bezpieczeństwa. Niezbędne jest
umocowanie lużnych przedmiotów w wnętrzu
samochodu np. aparat fotograficzny, które podczas awaryjnego hamowania czy jakiejkolwiek
kolizji może zamienić się w śmiercionośny pocisk.
Najbardziej męczące organizm kierowcy w czasie
jazdy są hałas, niewygodna pozycja za kierownicą, szybka jazda. Powoduje to utratę koncentracji
co zwiększa ryzyko wypadku. Długie wakacyjne
trasy obarczają kierowców ogromną odpowiedzialnością przede wszystkim za rodzinę. Dlatego
powinniśmy pamiętać o swojej formie w każdym
etapie podróży. Zaplanować przerwy. Znaleźć czas
na sen, kiedy oczy zamykają się same. Bo nie jest
prawdą, że gimnastyka, kawa, papieros czy głośna
muzyka rozwiążą nam problem. Nawet najkrótszy
sen jest najlepszym rozwiązaniem.
Czasu nie da się cofnąć, a często chwile decydują
o naszej przyszłości. Bezpieczny powrót z rodziną
do domu da nam satysfakcję dobrze spełnionej misji.
Mariusz Podkalicki
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Czym jeżdżę?

Legenda FSO

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Unikatowy, niepowtarzalny z silnikiem stworzonym przez konstruktora z Ferrari. Są tylko cztery takie w Polsce. Kultowy produkt fabryki FSO,
nazwany na cześć aut, które wygrywały legendarne rajdy w Akropolis i Monte Carlo. Oto fiat 125 p.
Foto: Włodzimierz Piątek
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łaścicielem
fiata
w wersji Akropolis jest
szczeciński
senator
Krzysztof Zaremba, pasjonat zabytkowych samochodów. Bierze
nim udział w polskich i międzynarodowych rajdach pojazdów
historycznych.
- Aut wyprodukowano zaledwie 200 sztuk, dlatego są tak
bardzo rzadkie. Były szalenie
drogie, w latach siedemdziesiątych kosztowały mniej więcej
tyle co willa z basenem – opowiada Krzysztof Zaremba. Składałem go od podstaw. Oryginalne części zbierałem przez
sześć lat, dwa lata temu kupiłem
karoserię i złożyłem w jedną
całość.
Auto odtworzone jest z drobiazgową dokładnością. Obrotomierze, lusterka, napisy,
naklejki, dodatkowe lusterka
boczne, chromowane zderzaki
oraz wygięta ku górze rura wydechowa - wszystko to odpowiada oryginałowi.
- Popełniłem tylko jedną nieścisłość historyczną, auto jest
w kolorze ferrari roso, oryginalny był nieco ciemniejszy. Ale
ten kolor po prostu mi się podobał – dodaje Zaremba.
Jak zaczęła się historia rajdo-

W

wych fiatów? Pierwsze modele
zostały wyprodukowany w 1972
roku w FSO na Żeraniu. Fiat
przewidziany do bicia rekordu
od seryjnego standardowego
egzemplarza różnił się m.in.
pięciobiegową skrzynią biegów,
obrotomierzem, wskaźnikiem
temperatury i ciśnienia oleju
oraz dodatkowymi halogenami.
Powstały wtedy dwa modele nazwane imionami rajdów, w których Polski Fiat 125P odnotował
swoje największe sukcesy: Monte Carlo i Akropolis. Nie każdy
pamięta, że w tamtych czasach
polskie samochody wygrywały
najbardziej prestiżowe wyścigi,
gdzie pokonywały takie samochody jak BMW czy Mustang
Shelby. Na pewno do tego sukcesu przyczynił się konstruktor
nowatorskiego jak na tamte czasy dwuwałkowego silnika - Aurelio Lampredi, który przez wiele lat pracował dla Enzo Ferrari.
- W moim samochodzie
jeździli tacy mistrzowie kierownicy jak Sobiesław Zasada,
Jerzy Dobrzański, Krzysztof
Hołowczyc – opowiada Zaremba. - Każdy z nich zostawił
autograf na masce. To auto to
prawdziwa legenda polskiej
motoryzacji!
Dane techniczne:
Fiat 125p Akropolis
Model: 1800
Silnik: 1.8, rzędowy
Moc: 130 KM
Masa: 1300 kg
Prędkość max: 180 km/h
0-100: ok. 10 sekund
Rok produkcji: 1974
karoseria z: 1990 roku

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

Foto: Włodzimierz Piątek
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Dostojne, dynamiczne i bardzo komfortowe. Marzenie niemal każdego kierowcy. W tym numerze testowaliśmy najnowszą generację flagowych
limuzyn: Mercedesa S i BMW 7. Auta te od lat cieszą się ogromną popularnością, wożąc polityków, gwiazdy show - biznesu
i koronowane głowy.
bsolutną nowością są
zastosowane w nich
silniki wysokoprężne. Diesle przeniknęły do
ostatniego bastionu jednostek
benzynowych,
prezentując
znakomite osiągi i ekonomię
spalania weszły szturmem do
świata luksusowych limuzyn.
I przekonują, że nie znalazły

A

się tutaj przypadkiem.
Test rozpoczęła jazda na
torze kartingowym, odcinek
miejski obejmowała trasa Bezrzecze - Gumieńce. Później
auta pomknęły w kierunku autostrady. Tam musiały wykazać
się doskonale dopracowanym
zawieszeniem, zapewniającym
perfekcyjne trzymanie się dro-

gi i maksymalne odgrodzenie
rzeczywistości od pasażerów.
Na autostradzie auta spalały
niewiele ponad 11 litrów na
100 kilometrów, co na samochody tego kalibru jest wynikiem wręcz rewelacyjnym.
Mariusz Podkalicki testował
też ich prędkość maksymalną
oraz przyspieszenie do setki,

Klaudia Podkalicka oceniała
wyposażenie, funkcjonalność
i komfort jazdy. Na dalszych
stronach artykułu znajdziecie
wyniki i opinie naszych ekspertów.
Zatem BMW czy Mercedes?
Tradycyjnie odpowiedź na to
pytanie pozostawiamy naszym
czytelnikom.
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BMW 740d
Moc: 306 KM
Poj. silnika: 2993 ccm
Max prędkość: 250 km/h
0-100: 6.3 s.
Spalanie: 9.0/100km
Cena: 446 900 zł

Klaudia

Siedząc w środku nie sprawia
wrażenia dużej limuzyny. Ale
wykończenie wnętrza i wyposażenie nie pozostawiają wątpliwości, że mamy do czynienia
z samochodem luksusowym. Ma
charakter. Jest elegancki, cichy,
bardzo dynamiczny i do tego
diesel. Do tej pory myślałam, że
nie może iść to w parze. Teraz
wiem, że się myliłam. Bardzo
komfortowo można nim podróżować. Przyrządy nawigacyjne
są bardzo przejrzyste, proste
w obsłudze. Duża liczba schowków dobrze zamaskowanych
i świetnie wkomponowanych
w wnętrze samochodu. Stylistyka zewnętrzna i wewnętrzna na
piątkę z plusem.
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Mariusz

Popularne hasło „mam benzynę
we krwi” zaczyna się dewaluować.
Po raz kolejny udowodniono, że
diesel wypiera benzynę. To co zaproponowali nam konstruktorzy
BMW robi wrażenie. Jednostka napędowa o mocy 306 KM
i momencie obrotowym 600 Nm,
przyspieszeniu do setki w 6.9 sekundy i prędkości maksymalnej
250 km/h. Podczas naszego testu
wyniki były podobne. 7 sekund
do setki, a prędkość maksymalna
wyniosła 242 km/h i to w stosunkowo krótkim czasie. Do takich
prędkości musi być doskonale dopracowane zawieszenie, włącznie
z układem hamulcowym. I tak
jest w tym przypadku. BMW
znakomicie trzyma się drogi
podczas pokonywania szybkich
i ciasnych zakrętów. Znakomicie
wybiera wszystkie nierówności.
Perfekcyjnie działająca skrzynia
biegów w czasie dynamicznego
przyspieszania daję wrażenie
bardzo płynnej jazdy. Ogromna
frajda z prowadzenia tak usportowionej limuzyny. To samochód
z charakterem.

Motoryzacja

Mercedes S 350 cdi
Moc: 236 km
Poj. silnika: 2987 ccm
Max prędkość: 245 km/h
0-100: 7.8 s.
Spalanie: 10.2 l/100 km
Cena: 504.839 zł

Klaudia

Do niedawna ciężko było sobie
wyobrazić klasyczną limuzynę
o tak opływowych kształtach.
Daje to wrażenie dużej lekkości
samochodu. Nadaje mu wyjątkowy charakter. Wnętrze bogato wyposażone we wszystko, co
można sobie wyobrazić. Pięknie
zaprojektowana deska rozdzielcza, gustowne wykończenie.
Bardzo wygodne fotele i sporo
przestrzeni daje duży komfort
podróżowania. Siedząc jako pasażerka było mi trudno określić
prędkość, z jaką się poruszaliśmy. Czułam się jak w samolocie
w biznes klasie. Taka limuzyna
uszczęśliwi nie jednego prezesa.

Mariusz

To jest jeden z najbardziej prestiżowych samochodów w ofercie Mercedesa. Trochę odbiega
od standardowej limuzyny klasy S. Jest dłuższy o 13 centymetrów, co wpłynęło dodatkowo
na wygodę podróżowania na
tylnej kanapie. Podczas naszego testu 236 konny samochód
rozpędziliśmy do prędkości
240 km/h, a pierwszą setkę
osiągnęliśmy w 8 sekund. Ten
wynik na pewno zadowoli koneserów szybkiej jazdy w ekskluzywnych warunkach. Ale
to nie wszystko. Jazda tym samochodem jest wręcz usypiająca. Praca zawieszenia nawet
na dziurawych drogach tłumi
wszystkie nierówności w zaskakujący sposób. Samochód
nie ma zacięcia sportowego, ale
ma wiele innych walorów. Jego
lekkość poruszania daje wiele
przyjemności kierowcy i oczywiście pasażerom. W tym
samochodzie czujemy się bezpiecznie.
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Uskrzydlony mercedes
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Ręcznie składany silnik o mocy 571 KM, przyspieszenie do 100 km w 3.8 sekundy. A cena? Jest tylko trochę tańszy od ferrari. Mercedesa SLS
GT3, bo o nim mowa - można już podziwiać w Szczecinie.

P

SL z 1954 roku z ma charakterystyczne unoszone drzwi
„skrzydła mewy”, a wzrok
przyciąga też niska sylwetka
z bardzo długą maską i potężną
atrapą chłodnicy. Pod nią znajduje się majstersztyk – ręcznie składany silnik V8 AMG
o pojemności 6.3 l. Do tego
siedmiostopniowa
skrzynia
biegów z podwójnym sprzęgłem umieszczona na tylnej
osi, dzięki czemu auto ma niemal idealnie po połowie masę
rozłożoną na obie osie. Za zatrzymanie pędzącego samochodu odpowiadają ogromne
6 - tłokowe zaciski hamulcowe,
do których można zamówić ceramiczne tarcze.
- Na liczniku prędkości ostatnia liczba to 360. Oficjalnie firma podaje, że rozpędza się do
prędkości 317 km na godzinę,
ale nie jest tajemnicą, że samochód może pojechać dużo więcej – dodaje Grzegorz Klaus.
Dane techniczne:
Mercedes SLS GT3 AMG
Silnik: V8
Pojemność: 6.3 l
Moc silnika: 571 KM
Moment Obr.: 650 Nm
Masa: 1630 kg
0-100: 3.8 s.
V max: 317 km/h
Spalanie: 13.2 l/100 km
( w cyklu mieszanym)

Foto: Adam Fedorowicz

remiera tego supersportowego auta odbyła w salonie Mercedes Mojsiuk. Są już pierwsi
zainteresowani jego zakupem.
- Polska zamówiła 40 sztuk - na
tyle szacując potencjał rynku.
Z tego 22 sztuki zostały już zarezerwowane. Na szczecińską prezentację samochodu zaproszenia
dostało zaledwie 11 klientów
szczecińskiego salonu - mówi
Grzegorz Klaus, zastępca kierownika sprzedaży samochodów
osobowych Mercedes Mojsiuk. Z dwoma klientami prowadzimy
bardzo zaawansowane rozmowy.
Mercedes SLS to samochód dla
koneserów z zasobnym portfelem. Od 810 tys. do 1,07 mln
zł – tyle trzeba zapłacić, by stać
się jego właścicielem. Co dostaniemy za tą cenę? Praktycznie
wszystko co można zastosować
w nowoczesnym sportowym
aucie. I jeszcze więcej. Wnętrze
to szczyt luksusu w sportowym
wydaniu. Starannie dobrane materiały, jak skóra nappa, lite stopy
aluminium, elementy wykończeniowe z karbonu podkreślają
dbałość o szczegóły. Sportowe
kubełkowe fotele zrobione są
z dwóch rodzajów skóry, a o nagłośnienie zadbała designerska
firma Bang & Olufsen. Nie ulega wątpliwości, że wnętrze SLS
to ręczna robota.
SLS w nawiązaniu do swojego
poprzednika mercedesa 300
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Do pracy, zabawy i dla babci
Kolejne urządzenie ze stajni Apple jak zwykle wywołało mnóstwo komentarzy. Tablet, mimo, że inne firmy
produkują podobne od dawna, ma szansę stać się tegorocznym hitem. Jednym z pierwszych Polaków, który
miał je w swoich rękach jest szczeciński rysownik i satyryk Henryk Sawka.
ści szczecińskim miłośnikom produktów ze znakiem jabłka.
- Dla mnie jako człowieka, który dużo podróżuje, to bardzo wygodne urządzenie.
Przejrzenie internetu, poczty, czy zrobienie notatek bez dźwigania laptopa wychodzi znakomicie – opowiadał Henryk Sawka.
Ipad poza wielkością i wagą ma jedną zasadniczą przewagę na laptopami.
- Gdy odebraliśmy go w Warszawie, przez cały wieczór i pół nocy wyrywaliśmy go
sobie z rąk, a poziom baterii był wciąż na przyzwoitym poziomie – mówi Tomasz
Ćwiek, prezenter telewizyjny i menadżer rysownika.
Producent deklaruje, że bateria w ipadzie wytrzyma 10 godzin pracy, np. oglądania
filmów, a szef Apple Steve Jobs podczas prezentacji powiedział, że ipad przez 6 dni
non stop może odtwarzać muzykę.

Ipad
wizualnie jest kopią iphona, ale nie da się z niego dzwonić. Ma za to inne atuty. Podobnie jak iphone urządzenie oparte jest na technologii multi-touch, czyli wszystkie operacje: od przeglądania internetu po pisanie wykonujemy dotykając palcami
prawie 10 calowego ekranu. Zatem można korzystać z poczty internetowej, oglądać filmy w dobrej rozdzielczości, grać a nawet czytać książki.
Henryk Sawka jako pierwszy pokazał ipada w poranku TVN 24, tuż po tym jak sprowadził go ze Stanów Zjednoczonych. Kilka dni później prezentował jego możliwo-

Oprócz wielu aplikacji dostępnych w internetowym applestore, ipad pozwala m.in.
na czytanie książek. Można też do niego podłączyć tradycyjną klawiaturę, może też
służyć jako elektroniczna ramka na zdjęcia prezentując nasze albumy. Minusem
jest tradycyjnie brak obsługi programu Flash wykorzystywanego przez wiele stron
www.
Ipad jest urządzeniem nowoczesnym, w obsłudze bardzo prostym i intuicyjnym.
- Zastanawiam się, czy nie kupić takiego swojej mamie – mówi Tomasz Ćwiek. Na
pewno jest prostszy i przyjaźniejszy niż tradycyjny komputer – dodaje.

Najtańszy model ipada z 16 GB pamięci kosztuje w USA 499 dolarów. Sprowadzenie go z USA w pełni legalnie kosztuje blisko 2,5 tys. złotych. Polska premiera przewidziana jest na wrzesień 2010 roku.

Tomasz Chaciński
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Podglądając w sieci
Mysz z klawiaturą
Osoby szukające nietypowych rozwiązań mogli już widzieć klawiatury, w które wbudowane są myszy. My pokazujemy rozwiązanie odwrotne, a więc mysz z klawiaturą. 		
Za koncept odpowiada chiński designer Sun Lihui. Zaprezentowany przez niego projekt to bezprzewodowa myszka, która pod zamykanym kapturkiem skrywa klawiaturę
numeryczną. Może mieć to dość praktyczne zastosowanie przy wszystkich pracach
związanych z liczeniem, np. przy wpisywaniu cyferek do pól Excela. Prototypowe
myszki zostały stworzone w trzech kolorach: czarnym, białym i czerwonym.

Super minimalistyczne krzesło
Dzięki kompaktowym wymiarom zmieści się w prawie każdej kieszeni nie mówiąc już
o torebce czy plecaku. Co prawda siedzenia w autobusie raczej nie zastąpi, ale na projekcje filmów pod chmurką, lub pieszą wycieczkę nada się idealnie.
Chairless, to po prostu pasek, który owijamy wokół pleców i kolan, dzięki czemu (podobno) możemy spokojnie oprzeć się i odpocząć w siedzącej pozycji.
Kieszonkowe krzesło zostało zaprojektowane przez Alejandro Aravenę, który inspirował się podobnymi paskami używanymi przez Indian Ayoreo.
Część zysków ze sprzedaży zostanie przeznaczona na wsparcie fundacji pomagającej
paragwajskim Indianom.
Przedłużacz życia kwiatów

Niezwykłe kominki

Badacze z amerykańskiego Department of Agriculture Research, Education and Economics opracowali rewolucyjny, (prawie) magiczny spray, który może proces więdnięcia kwiatów znacznie spowolnić!
Spray pomaga utrzymać świeżość, gdyż zawiera sztucznie wytworzony hormon roślinny thidiazuron (TDZ), odpowiednik cytokininy (naturalnego hormonu roślinnego.
Niewykluczone, że chemikalia będą dostępne do użytku domowego.
Kwiatki (także doniczkowe) potraktowane TDZ mają wytrzymywać znacznie dłużej,
choć na razie naukowcy nie mówią o ile. Miejmy nadzieję, że nie dłużej od uczucia,
które spowodowało ich kupienie.

Coraz więcej osób szukając różnych produktów, zwraca uwagę na to czy ich użytkowanie szanuje przyrodę i czy są oryginalne, a wręcz nawet unikalne. Ekologiczne
kominki firmy Decoflame na bioetanol spełniają oba te warunki. Prezentują typowo
skandynawski design, łącząc najwyższą jakość z prostotą. Można sobie łatwo wyobrazić kominek w zabudowie, a nawet wolno stojący. Już nieco trudniej umieszczony
w podłodze lub wiszący. Duńskie kominki mogą być zaprojektowane i wykonane na
podstawie nawet najbardziej fantazyjnych projektów klientów i zainstalowane w dowolnym pomieszczeniu, np. w łazience (nie wymagają instalacji kominowej). Więcej
szczegółów na www.biopasja.pl

Chariot Skates – łyżworolki przyszłości
Firma Chariot lubi ulepszać istniejące gadżety. Efekty takiego działania potrafią być
naprawdę oryginalne . Rolki nowej generacji wyglądają dość kuriozalnie, ale podobno działają całkiem nieźle. Według producenta Chariot Skates są szybsze od tradycyjnych rolek i pozwalają na poruszanie się po bardziej zróżnicowanym terenie. Pomimo
swojego wyglądu pewnie znalazłyby wielu nabywców. Jest tylko jeden problem. Za
parę trzeba zapłacić 11 tysięcy dolarów.
KUBA GRABSKI
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Zostań web designerem
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Projektowanie stron internetowych, obróbka zdjęć, zarządzanie bazami danych. To tylko niektóre umiejętności, które będzie można zdobyć
podczas bezpłatnych studiów inżynierskich na Wyższej Szkole Techniczno Ekonomicznej w Szczecinie.

N

nansowaniom unijnym.
- To jedyna uczelnia niepubliczna w naszym mieście, która oferuje bezpłatne studia inżynierskie – wyjaśnia kanclerz
WSTE Grzegorz Skorny. - Nowy
kierunek jest odpowiedzią na
potrzeby rynku w zakresie zdobywania nowych umiejętności
i kwalifikacji zawodowych takich jak: inżynier oprogramowania, web designer, projektant
multimedialnych stron WWW,
architekt oprogramowania.
Kierunek umożliwia odbycie
siedmio semestralnych bezpłatnych studiów inżynierskich, prowadzonych we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.
- Ogromny nacisk kładziemy
na zdobywanie doświadczeń

praktycznych, dlatego oprócz
wiedzy teoretycznej umożliwiamy naszym studentom odbycie

praktyk w renomowanych firmach z branży informatycznej dodaje Grzegorz Skorny.

Foto: materiały prasowe

owy kierunek „Multimedia w społeczeństwie informacyjnym”
udało się stworzyć dzięki dofi-

Więcej informacji na www.wste.szczecin.pl
REKLAMA
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Tel: 91 484 55 04, lazienka@asteria.com.pl
www.asteria.com.pl
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Prestiżowe wnętrze

W cieniu baldachimu
Daria Prochenka

Dom Anety i Tomka Szajkowskich utrzymany jest w stylu kolonialno - rustykalnym. Sami aranżowali przestrzeń, dzięki czemu ich willa nie
jest odbitką katalogu tylko miejscem, w którym czuć prawdziwie domową atmosferę. To przestrzeń w której każdy czuje się wygodnie
i każdy znajdzie miejsce dla siebie. Dzieci pobiegną od razu do pokoju zabaw, panie najchętniej plotkują przy okrągłym stoliku
w kwiecistej kuchni. Męski raj to pokój bilardowy.
Foto: Adam Fedorowicz

zajkowscy z kupnem mebli nie mieli problemu ponieważ są importerem mebli
orientalnych i właścicielami
sklepu Delhi Decor. Choć
wahali się przez chwilę czy
nie będzie mieszkało się im
jak w sklepie, zdecydowali,
że zaryzykują. Dzięki czemu
wyszedł im dom z charakterem. Całość jest spójna,
konsekwentnie utrzymana
w jednolitej kolorystyce odcieni ziemi i stonowana.

S

Orientalny klimat
Ciężkość solidnych, drewnianych mebli kolonialnych
rozbita jest przez dodatki
i ciepłe tkaniny, które otulają
każde wnętrze. Świeczniki,
wazony, rzeźby, narzuty i kotary to podstawa kolonialne48 / PRESTIŻ / MAJ 2010

go klimatu. Najważniejszą
rolę pełnią dekoracje. Stworzenie takiego stylu w domu
nie jest proste. Łatwo popaść
w przesadę lub nieumiejętnie połączyć rzeczy. Meble
wykonane są z litego drewna,
przeważnie ciemnego, takiego jak mahoń, czy palisander indyjski. Najlepiej komponują się w przestronnych
pomieszczeniach o jasnych
ścianach. Wykończenie takiego wnętrza to żmudna
praca polegająca na wyszukiwaniu smaczków. Efekt
powinien być jeden - ciepło
i spokój.
Jak w niebie
Pokojem z którego najbardziej dumna jest pani
Aneta to sypialnia córek.
Chyba każda dziewczynka

przytaknie oglądając te wnętrza. Białe, delikatne mebelki
stwarzają prawdziwie sielski
klimat. W sypialni dziewczynek nie ma miejsca na
przypadkowe przedmioty,
wszystko jest dobrane kolorystycznie i harmonijnie się
komponuje. Choć zazwyczaj w dziecięcych pokojach
panuje harmider i wieczny
nieład, nie tutaj. Wszystkie
zabawki, klocki, kredki i lalki mają swoje miejsce w drugim pokoju przeznaczonym
tylko do zabaw. W dziecięcej
bawialni jest kolorowo i dynamicznie, a sypialnia dzieci
to kraina łagodności.
Bez nadęcia
Kolejne
delikatniejsze
pomieszczenie to kuchnia.
Wszystko za sprawą kre-

mowych mebli i elementów
kwiatowych. Bez względu
na porę roku kwitną w niej
róże. Na obrusie, filiżankach,
słoiczkach z konfiturami,
nawet na kafelkach. Dzięki
temu w kuchni jest domowa
i trochę wiejska atmosfera.
Dom przez to traci trochę
ciężkiej kolonialnej powagi.
To ulubione miejsce spotkań
wszystkich koleżanek właścicielki. To tutaj najchętniej rozpijają kawę, plotkują i wymieniają się radami
o dzieciach.
Męska sprawa
W tym samym czasie panowie najchętniej przesiadują w pokoju gier. Dumą
pana Tomka jest stół do bilarda, umieszczony centralnie. Wokół niego ustawione

Design
są skórzane kanapy, jest też
barek. Pokój ten jest idealny
na sobotnie wieczory. Gdy
dzieci idą spać swobodnie
można urządzać w nim spotkania z przyjaciółmi nie
ruszając się z domu. Jednym
z ostatnich nabytków jest
także tarcza do rzutek. I jak
zapowiada pan Tomek to
nie koniec zakupów. Planuje
jeszcze w pokoju umieścić
duży telewizor, by urządzać
meczowe wieczory.
Romantyczny mebel
Meble kolonialne dzięki
swej prostocie i małej liczbie
zdobień świetnie harmonizują też ze współczesnymi
dodatkami. Ten zabieg wykorzystany jest tylko w sypialni. Obok ogromnego
łóżka z baldachimem wisi
tam lampa w kształcie kuli.
Masywne łoże to oprócz stołu bilardowego najciekawszy
mebel w domu. Rzadki widok w szczecińskich mieszkaniach wzbudza zachwyt
gości. Pobudza wyobraźnię
i wspaniale uzupełnia orientalny klimat domu.
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po okazaniu magazynu Prestiż
rabat 25% na meble
oferta ważna do końca maja
*promocja nie łączy się z innymi rabatami.

ul. Gdańska 40
(teren Baltony)
70-660 Szczecin
tel. 91 461 35 98
www.delhidecor.pl
e-mail:sklep@delhidecor.pl
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Widok na świat
dekoracja okna, projekt i wykonanie
PAN TWARDOWSKI, al. Jana Pawła II 41,
Szczecin, tel. 509 848 339

Weronika Bulicz

Są bodaj najważniejszymi elementami mieszkań i domów. Nigdy nie pozostają niezauważalne – to one właściwie decydują o charakterze
pomieszczenia. Stanowią nasz codzienny kontakt ze światem – nie bez powodu mówimy o oknie na świat.
kluczowej roli okien
decyduje wiele czynników – są źródłem
światła w naszych domach, eksponują widok, jaki rozpościera
się za nimi. Odgrywają dużą rolę
w naszym życiu, ale też w kulturze - ich forma zmieniała się
wraz z nastawaniem kolejnych
stylów architektonicznych, w zależności od roli, jaką miały spełniać w budowlach – i to właśnie
na podstawie okien rozróżniamy style. Dodatkowo stały się
częstym tematem przewodnim
w filmach, by wspomnieć „Okno
na podwórze” Hitchcocka czy
„Pokój z widokiem” Ivory’ego.

O

Wnętrza pełne życia
Jeśli nie mamy wpływu na
projekt domu lub mieszkania,
często przy wyborze kierujemy
się rozmieszczeniem okien i ilością światła w pomieszczeniach.
52 / PRESTIŻ / MAJ 2010

To ono jest bowiem najbardziej
potrzebne do zdrowego funkcjonowania i czerpania radości z życia. Każdy ma oczywiście swoje
upodobania, jednak wnętrza
z małymi oknami, usytuowane
po północnej stronie nie znajdą
chyba wielu amatorów. Dlatego
też najczęściej wybieramy okna
o sporej powierzchni – wychodzące na balkony i tarasy mogą
sięgać od sufitu do podłogi. Dają
wtedy dużo światła, eksponują
ładny widok - choćby na zadbany taras utrzymany w zgodzie
ze stylem mieszkania. Ładnie
wyeksponowane połaciowe oraz
„tradycyjne” okna, sięgające
połowy ściany, z parapetem,
również spełniają taką funkcję.
Obecnie najczęściej wybieramy
okna z szybami o dużej, niedzielonej powierzchni. To sprawia,
że dzięki oknom do mieszkań
i domów wkracza życie. Czerpiemy z nich radość i energię, warto

więc poświęcić trochę uwagi ich
dekoracji.
Z charakterem
Piękna aranżacja okien przyciąga uwagę, dlatego właśnie
okna potrafią nadawać charakter
wnętrzom. Z jednej strony mogą
być dopełnieniem wystroju całego pomieszczenia lub nawet
mieszkania, z drugiej zaś możemy z powodzeniem pozwolić
sobie na odrobinę szaleństwa.
Wyraziste okna potrafią nadać
charakter całemu wnętrzu.
– Klienci często wybierają stylizację, która gra z resztą wnętrza,
ale pozwalają sobie na bardziej
wyraziste barwy i wzory – opowiada projektantka Małgorzata
Miśkiewicz z Soffa Latte.
Zdarzają się także okna, które
swoim stylem odbiegają zupełnie od wystroju wnętrza. W nowoczesnym, prostym pokoju

świetnie będzie się prezentować
klasyczna dekoracja okna, z ciężkimi zasłonami, wyraźnymi wzorami i bogatymi zdobieniami.
Obecnie w wystroju wnętrz dozwolone jest właściwie wszystko,
granice stanowią jedynie nasza
wyobraźnia i… oczywiście –
zdrowy rozsądek.
– Łączenie całkiem niepodobnych stylów i z pozoru „gryzących się” barw i wzorów opanowało świat designu – zapewnia
Małgorzata Miśkiewicz.
Stylowe rewolucje
Na oknach najmodniejsze jest
to, co króluje w danej chwili…
na wybiegach! Dokładnie tak
jest też teraz – podczas, gdy do
najmodniejszych kolorów w naszych szafach należy fiolet, nasze
firanki, rolety czy też inne „ubrania” dla okna także mogą być
fioletowe. Poza fioletem, domi-
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dekoracja okna, projekt i wykonanie
PAN TWARDOWSKI, al. Jana Pawła II 41,
Szczecin, tel. 509 848 339

Dekoacja okien
i wnętrz, projektowanie
Soffa Latte
tel. 508 053 678

Dekoacja okien
i wnętrz, projektowanie
Soffa Latte
tel. 508 053 678

Dekoacja okien
i wnętrz, projektowanie
Soffa Latte
tel. 508 053 678
nującymi barwami są odcienie
szarości oraz czysta biel. Raczej
odchodzi się teraz od beżów,
kremów i brązów.
Okna, tak jak całe wnętrza możemy ozdabiać w różnych klimatach: klasycznym i eleganckim,
tradycyjnym stylu country oraz
naturalnym i nowoczesnym. Ten
pierwszy wydaje się być rajem
dla projektanta lubiącego bogate
dekoracje, mięsiste tkaniny, wyraziste wzory i kolory. To prawda
– okno w takim stylu charakteryzuje się bogactwem dodatków
– od lambrekinów, przez stylowe
chwosty po zdobione karnisze.
– Zwykle takie aranżacje wyko-

nujemy na podwójnym karniszu,
zasłony są podpinane eleganckimi ozdobami, firany można
marszczyć, podpinać – opowiada
Katarzyna Stanecka z salonu „Pan
Twardowski”.
Taka aranżacja nie tylko dopełni klasycznie eleganckie wnętrze,
ale będzie wręcz nad nim górowała. A jakie możliwości mamy,
jeśli nasze mieszkanie jest urządzone nowocześnie, a wnętrza
wręcz ascetycznie?
– W takim wypadku klienci
najczęściej decydują się na proste
formy i tkaniny – mówi Małgorzata Miśkiewicz. – Można, ale
nie trzeba nawiązywać do ko-

lorystyki reszty pomieszczenia,
często zdarza się, że to właśnie
okna przyciągają zdecydowanym
wzorem lub krzykliwą barwą –
dodaje.
Tutaj raczej nie stosuje się
upięć, marszczeń czy innych
urozmaiceń. Jest jednak wyjątek,
bo obok zwykłych rolet i prostych ekranów, bardzo popularne
w nowoczesnych wnętrzach są
także charakterystyczne rolety
rzymskie. Pozwalają nieco przełamać „ubogą” konwencję reszty
mieszkania.
W stylu country jest raczej
sielsko i bardzo tradycyjnie, bo to
właśnie styl wiejskiej posiadłości,

który z powodzeniem możemy
przenieść do miasta. Królują tu
wzory kwiatowe, które do woli
możemy łączyć z kratkami i paskami. W takim stylu często
wykorzystuje się fakturę drewna
– tutaj więc o wiele lepiej będą
wyglądać okna drewniane.
We wszystkich stylizacjach
możemy sobie pozwolić także na
ozdoby wokół okna. Często na parapetach stawiamy rośliny, szczególnie światłolubne. Dobrze zaaranżowana dekoracja uwzględni
także odpowiednie doniczki oraz
same rośliny, świeczniki, a także inne ozdoby. Ważne, by było
funkcjonalnie i estetycznie.
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Zdrowie i uroda

Bez wstydu na boso
Daria Prochenka

Przez kilka miesiący były odizolowane od świeżego powietrza i światła dziennego. Szczelnie okrywaliśmy je ciężkimi, zimowymi butami
zapominając o ich pielęgnacji. Dopiero teraz przypominamy sobie o tym, że trzeba zadabać o stopy. Przepraszamy się z kremami, pumeksami
i pilingami. Czy nam wybaczą zapomnienie? Czy możemy zrobić dla nich coś jeszcze?
opiero gdy z szafy wyciągamy buty
z odkrytymi palcami
i przychodzi czas na sandałki
wpadamy w panikę, bo pojawia
się przed nami nienajprzyjemniejszy widok. Sucha skóra na
stopach, stwardnienia na piętach, wyblakłe paznokcie, to
efekty zimowego zaniedbania.
- Większość naszych klientek
zimą dba tylko o dłonie, które
widoczne są przez cały rok. Zabiegi na stopy stają się popularne
dopiero wiosną – mówi Beata

D
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Krawętkowska z Baltica Wellnes&Spa.
Trzeba przyznać, że większości z nas nie chce się zimą iść
na zabieg i odkrywać stopy, bo
przecież pod zimowymi butami
nikt ich nie widzi.
Jeśli należycie do tej grupy,
która zaprzepaściła zimę i nie
dbała należycie o stopy jeszcze
nie wszysko stracone. Dobrą
kondycję stóp przywróci na
przykad bogato odżywczy zabieg
pielęgnujacy Paradisso miodowo
-mleczny.

- Kąpiel miodowo - mleczna
działa zmiękczająco, odświeżająco i nawilżająco – tłumaczy Anna
Piotrowska z Villa Hoff w Trzęsaczu. - Po 5 min stopy zostają
osuszone podgrzanym i aromatyzowanym ręcznikiem. Następnie
klientka przechodzi na fotel kosmetyczny, kładzie się wygodnie
na brzuchu i oddaje relaksowi.
W tym samym czasie jej pięty
i wszelkie zgrubienia są usuwane
przy pomocy pumeksu z naturalnej lawy wulkanicznej - dodaje.
Do zabiegu używa się także

eliksiru z korzenia kava, rośliny spokrewnionej z czarnym
pieprzem. – Jest on idealny do
cięższych przypadków, ponieważ
działa zmiękczająco oraz złuszczająco – mówi pani Anna.
Bardzo ważny podczas całego
zabiegu jest pedicure. Paznokcie
u stóp to nasza wizytówka przy
odkrytym obuwiu. Lubimy jeśli
mają właściwy kształt i są wypolerowane.
- Aby zabieg był nie tylko pięlegnujący ale także kojarzył się
z czymś przyjemnym korzystamy

Zdrowie i uroda
z wielu preparatów, które wspaniale pachną . Stopy złuszczamy
przy pomocy cukrowego peelingu miodowo-mlecznych, póżniej
na osuszone i odsunięte skórki
nakładamy odżywczy olejek miodowo-migdałowy. Następnie całe
stopy zraszamy olejkiem z pestek
winogron i wykonujemy dokładny masaż. Pod koniec zabiegu
nakładana jest maska z korzenia
żywokostu , a stopy owinięte zostają gorącym ręcznikiem. Po
kilku minutach, po ściągnięciu
ręcznika pozostałość maski wmasowywana jest w stopy , a zabieg
kończymy nałożeniem masła
miodowo-mlecznego – opowiada Anna Piotrowska. - Nie sposób
nie lubić tak pięknie pachnącego
zabiegu – dodaje z uśmiechem.
Zabieg jest oczywiście nie
tylko pachnący, ma także działaniue odmładzające, odżywcze
i natłuszczające. Żadna minuta
podczas niego nie jest zmarnowana. Gdy klienci leżą, a ich stopy wchłaniają odżywczą maskę
kosmetyczka masuje twarz, szyję
i dekolt lub pielęgnuje dłonie. Ci
którzy mają tendencję do przesuszonych stóp i koniecznie muszą
zadbać o nie po zimie mogą wybrać jeszcze inny cudnie pachnący zabieg. Tym razem kawowy.
- Zabiegi Body Coffee to nasza
propozycja na całe ciało, możemy
jednak wykonać go tylko na stopy
– mówi pani Beata z Batica Wellness & Spa. - Substancje zawarte
w kosmetykach odtwarzają barierę hydro-lipidową, przywracając

skórze dłoni i stóp młodzieńczy
wygląd – dodaje.
Propozycja jest idealna dla
tych którzy uwielbiają zapach
kawy i nie mają za wiele czasu.
Wystarczy 30 minut, a stopy z powrotem są odżywione, wymasowane i mogą maszerować przez
następne miesiące.
Warto także na przyszłość
zmienić nasze złe przyzwyczajenia i przez cały rok dbać o stopy.
– Idealny na każdą porę roku jest
masaż stóp z elementami refleksologii . Masażysta stymuluje
określone punkty na stopach,
odpowiadające poszczególnym
narządom i układom ludzkiego
ciała – tłumaczy pani Beata.
Dla refleksologa stopy są
miniaturą ciała ludzkiego.
Własnie na niej znajduje się zakończenie około 7200 nerwów,
które mają bezpośrednie połączenie ze wszystkimi gruczołami i narządami. Dlatego tak
ważne jest, by podstawę naszego ciała traktować z należytym
szacunkiem.
- Refleksologia pomaga w zlikwidowaniu stresu, poprawia
krążenie krwi i przepływ impulsów nerwowych, przywraca naturalną równowagę niewydolnym i przepracowanym
gruczołom, pomaga w uruchomieniu naturalnych systemów
obronnych organizmu, a przede
wszystkim daje odczuć napływ
pozytywnej energii i sił witalnych do organizmu – podsumowuje pani Beata.

REKLAMA
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Villa Hoff Wellness & Spa

Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl
odpowiedz na proste pytanie i wygraj
2 zestawy profesjonalnych kosmetyków pielęgnujących
ufundowanych przez Villa Hoff Wellness & Spa

ROZWIĄZANIE KonkursU Z NUMERU 04(33)

Prezenty od Villa Hoff Wellness & Spa
wygrały:

Alina Kolus, Magdalena Krupińska
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową
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Wszystkie mamy, które 26 maja 2010
skorzystają z usług
Kosmetycznego Instytutu Dr Irena Eris
czeka miła niespodzianka.
Serdecznie zapraszamy!
Pełna oferta zabiegowa na www.DrIrenaEris.com/Instytut

Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris
Szczecin, ul. Felczaka 20
tel. (91) 421-00-04
e-mail: szczecin@instytut.eris.pl

Zdrowie i uroda

Proste włosy – na zawsze
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Dobra wiadomość dla pań, które marzą o tym, by mieć idealnie proste włosy. Pojawiła się rewolucyjna metoda, która nie tylko je prostuje, ale
także sprawia, że stają się zdrowe i lśniące.
włosa. Została opracowana
dla osób, które mają włosy
lokowane, poskręcane i zniszczone – wyjaśnia Aneta Kolasińska, stylistka z salonu Fantasy W Szczecinie.- Co istotne

może skorzystać każdy, nawet
osoby mające włosy poddane
zbyt wielu procesom i zniszczone chemią. Właściwie, im
bardziej zniszczone włosy, tym
lepiej i dłużej działa terapia,
która głęboko odżywia i odbudowuje.
Stworzona w Brazylii terapia w odróżnieniu od metod
chemicznych jest dobrodziejstwem dla włosów, poprawia
ich stan i uodparnia włosy na
warunki pogodowe i rozwiewanie się na wszystkie strony oraz
przeciwdziała efektom wilgoci.
Aby utrzymać efekt, zabieg
trzeba powtarzać co 3-6 miesięcy. I odpowiednio pielęgnować – chronić przed chlo-

rowaną wodą oraz stosować
szampony i odżywki bez chlorku sodu, który wypłukuje keratynę z włosów. Koszt zabiegu zależy od długości włosów
i waha się od 700- 1000 zł.

W

Foto: Dariusz Gorajski

szystko dzięki keratynie, która jest głównym
składnikiem
skóry, włosów i paznokci.
- Zabieg polega na wprowadzeniu keratyny w strukturę

Na wyprostowanie włosów
zdecydowała się Joanna Paluszkiewicz, stylistka paznokci
ze Szczecina.
- Z natury mam niesforne,
lekko kręcone włosy. Sam za-

bieg jest przyjemny chociaż
nieco żmudny, bo trwa około
5 godzin. Jednak było warto.
Po zabiegu włosy stały się cudowne, lśniące i łatwe w układaniu – opowiada Joanna.

REKLAMA

Styl życia

Róze Progressteronu
Daria Prochenka

Przez kilka miesięcy na łamach „Prestiżu“ opisywaliśmy szczegółowo 20 edycję Festiwalu Rozwojowego dla Kobiet Progressteron, która miała
miejsce w Szczecinie. Ten jubileuszowy festiwal był szczególny także z innego względu. Ponad 12 zajęć ze szczecińskiej edycji zostało
wyróżnionych jako najlepsze warsztaty.

Do festiwalu zostali zaproszeni najlepsi trenerzy z całej Polski, współpracujący z Dojrzewalnią Róż, ogólnopolskim organizatorem festiwalu. Po każdej edycji
uczestniczki w anonimowych ankietach oceniają
warsztaty i prowadzących. Dzięki zaangażowaniu
pań biorących udział w festiwalu, które podzieliły się
swoimi opiniami organizatorzy mogą wprowadzać
nowe inicjatywy. Na liście najlepszych warsztatów
tej edycji znalazło się 12 zajęć prowadzonych przez
szczecińskich ekspertów. Do sesji fotograficznej zaprosiliśmy najlepsze, szczecińskie trenerki PROGRESSteronu. Są to panie, które w Szczecinie uzyskały rekomendację dla swoich warsztatów. Warto pochwalić
się najlepszymi z najlepszych i festiwalem, który nam
pięknie rozkwitł.
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Styl życia

Sylwia Majewska
Trener biznesu, rozwoju osobistego, umiejętności interpersonalnych, prezentacyjnych i medialnych. Specjalistka w zakresie kreowania wizerunku. Prowadzi
szkolenia grupowe i indywidualne dla menedżerów,
kadry kierowniczej i pracowników firm. Autorka wielu
publikacji i programów biznesowych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, skutecznej komunikacji
interpersonalnej, psychologii sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta, prezentacji i wystąpień publicznych.
Podczas Festiwalu prowadziła warsztat:
KREOWANIE WIZERUNKU KOBIETY

Anna Kowalska
Instruktorka tańca towarzyskiego, dyplomowana instruktorka rekreacji ruchowej o specjalności aerobic.
Dyplomowany Advanced Aerobic Instructor Szkoły
Open Mind Health & Fitness Idea. Od 6 roku życia trenuje sportowy taniec towarzyski, posiada mistrzowską klasę taneczną S w tańcach latynoamerykańskich
i klasę A w tańcach standardowych.
Podczas Festiwalu prowadziła warsztat:
LATINO DANCE
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Styl życia
Dominika Żołyńska
Wizażystka i stylistka. Pracuje z klientem indywidualnym, prowadzi szkolenia w zakresie szeroko pojętej
stylizacji garderoby, fryzur i makijażu. Współpracuje
przy tworzeniu sesji zdjęciowych i pokazów mody.
W swojej pracy opiera się na najnowszych technikach
analizy typu urody, sylwetki, osobowości oraz symulacjach komputerowych, tworząc wizerunek idealnie
spójny pod względem osobistym i zawodowym.
Podczas Festiwalu prowadziła warsztat:
TWOJA SYLWETKA. JAK UKRYĆ WADY I WYDOBYĆ
ATUTY

Jolanta Szczepańska-Kusiak
Osoba integrująca środowisko szczecińskie z różnych
grup społecznych. Stworzyła galerię artystyczną, której profilem i założeniem było promowanie artystów
z całej Polski tych już uznanych i tych początkujących.
ArtGALLE na Deptaku Bogusława to charakterystyczne miejsce o artystycznym klimacie rozwijające świadomość i poczucie sztuki wśród szczecinian.
Podczas Festiwalu prowadziła warsztat:
ZACZAROWANE W GLINIE - PASJA TWORZENIA

Monika Grygian
Monika Grygian jest masażystką, specjalistką odnowy
psychobiologicznej. W swojej pracy łączy podejście
holistyczne z oczekiwaniami współczesnych kobiet. Inspiruje kobiety do odkrywania wewnętrznego piękna
poprzez dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie.
Jest specjalistką odnowy psychobiologicznej. Ukończyła kurs masażu polinezyjskiego i tańca polinezyjskiego w Instytucie MA-URI w Danii. Jest dyplomowanym refleksologiem Polskiego Instytutu Refleksologii.
Podczas Festiwalu prowadziła warsztat:
AUTOMASAŻ - SPOSÓB NA RELAKS I PRZYWRÓCENIE
CIAŁU DOBREJ KONDYCJI
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Katarzyna Pakalnicka - Prychitko
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii, instruktorem tańców w kręgu, studentką Instytutu
Masażu Ma-uri w Danii (masaż polinezyjski), absolwentką licznych warsztatów Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu oraz kursów z samorozwoju i kursu
masażu klasycznego. Prowadzi autorskie zajęcia Tańczące Mamy dla mam noszących dzieci w chustach.
Od 2009 roku współpracuję z Fundacją Aktywnej
Rehabilitacji, gdzie swoją dotychczasową wiedzą wykorzystuję na zajęciach ruchowych z dziećmi z rozszczepem kręgosłupa poruszających się na wózkach.
Podczas Festiwalu prowadziła warsztat:
TANIEC WEWNĘTRZNEJ HARMONII

Magdalena Prieditis
Od 29 lat jest związana ze sportem, tańcem, fitnessem. Jest magistrem wychowania fizycznego i swoją
wiedzę zawodową systematycznie pogłębia, zdobywając doświadczenie i uprawnienia w większości
form fitness, dzięki temu uznawana jest za wszechstronnego prezentera i szkoleniowca fitness. Jest
również trenerem personalnym oraz choreografem
aerobiku sportowego i tańca.
Autorka wielu szkoleń fitness. Specjalizuje się w: afro
dance, ragga dance, house dance, step, aerobox,
cycling, power gym. Jest trenerem Szkoły Tańca Milagro.
Podczas Festiwalu prowadziła warsztat:
AFRO DANCE - RYTM I ZMYSŁY CZARNEGO LĄDU
Uczestniczki sesji zdjęciowej ubrał sklep:
Hexeline, CH Galaxy
Przygotowanie: Daria Prochenka
Zdjęcia: Panna Lu
Wizaż i stylizacja: Maja Holcman
Podziękowania za pomoc w przygotowaniu sesji:
Organizatorki szczecińskiej edycji
Festiwalu Rozwojowego dla Kobiet PROGRESSteron
Agnieszka Czałczyńska Bogna Czałczyńska Jolanta Kuruoglu
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Kultura

Polityka

Kontrapunktu
„Lipiec“ Iwana Wyrypajewa, czyli opowieść o ostatnich latach życia 60 letniego mordercy i kanibala zdobył Grand Prix zakończonego
w kwietniu Kontrapunktu. W festiwalowym konkursie pokonał 16 spektakli.

W

spektaklu zagrała Karolina Gruszka, która dostała za tę rolę
Nagrodę Promocyjną im. Kazimierza Krzanowskiego. Aktorka
w sugestywny sposób pokazała
szaleństwo i moralny upadek
ludzkiej duszy, która w miłości
szuka zbawienia i oświecenia.
Wyrypajew, prywatnie mąż artystki, dał się już niejednokrotnie poznać jako, nie tylko znakomity reżyser teatralny i filmowy,
lecz przede wszystkim jako autor
soczystych, drapieżnych i jednocześnie poetyckich tekstów. Autor kultowego „Tlenu“ (niedawno mogliśmy oglądać w kinach
jego filmową wersję) to aktualnie
jeden z najważniejszych europejskich twórców.

pojęcia dominowały w przedstawieniu. Aktorzy, zadając pytania,
także publiczności, zastanawiali
się nad tym co sprawia, że jesteśmy sprawcami, a co sprawia,
że jesteśmy ofiarami. Ze sceny
przepraszano Polaków, Żydów,
homoseksualistów, jednocześnie
pokazując paradoksy historii:
zagazowano Żydów w czasie
drugiej wojny światowej, ale ich
wnukowie mordują Palestyńczyków.
Wśród zagranicznych prezentacji spodobała się również

wanym chaosem, tym razem nie
wieszcząc końca kapitalizmu, ale
koniec etyki.

straceńczych misji, które według
niego stanowią sedno „polskości”. Utrzymane w popkulturowej
formule widowisko, obnaża polską ksenofobię, antysemityzm
oraz fałszywą religijność.

Sienkiewicz obnażony
W „politykowanie” bawili się
także polscy reżyserzy. „Pani
z Birmy” to monodram z udziałem Grażyny Barszczewskiej
o losach birmańskiej opozycjonistki i działaczki wolnościowej
Aung San Suu Kyi, nazywanej
„birmańskim Gandhim”. Multimedialny spektakl zrealizowała

Hologramy
zamiast aktorów

W tym roku w festiwalowym
konkursie wzięło udział 16 spektakli, w tym po dwa belgijskie
i niemieckie oraz austriacki.
Przeważała polityka i publicystyka. Młodsza część widowni była
zachwycona, starsza publiczność
momentami zdezorientowana.
Przeważał mocny, współczesny
teatr, który starał się dotrzeć do
widzów wszelkimi środkami
ekspresji.
Nagrodę Ministra Kultury dla
najlepszego spektaklu przyznano
„za twórczy dyskurs z widownią
o sprawach najtrudniejszych
i nabrzmiałych i za trafność języka teatralnego, który nadał
mu rangę sztuki” spektaklowi
„Trzecia Generacja” w reżyserii
Yael Ronen. Zespół składający
się z aktorów izraelskich, niemieckich i palestyńskich analizował węzeł gordyjski łączący te
trzy nacje. „Pamięć” i „wina” – te

Karolina Gruszka w spektaklu „Lipiec”

inna berlińska produkcja. „Chór
jest w wielkim błędzie” czołowego skandalisty niemieckiego
teatru Rene Pollesha, zrealizowana z zespołem Volksbuhne
am Rosa-Luxemburg-Platz. Jak
to w zwyczaju u Pollesha, dostało się kapitalizmowi - wprost
i między oczy. Lewicujący artysta, który cieszy się ogromną
popularnością wśród młodych
widzów, tradycyjnie „zaatakował” potokiem słów i kontrolo-

Anna Smolar wykorzystując
fragmenty
dokumentalnych
filmów o Birmie oraz ścieżkę
dźwiękową Pawła Smoleńskiego,
dziennikarza Gazety Wyborczej
zawierającą opowieści opozycjonistki. W końcu pokazana na
finał Kontrapunktu „Trylogia”
Jana Klaty to swobodna adaptacja klasycznego cyklu powieściowego Henryka Sienkiewicza.
Reżyser reinterpretuje dzieło pisarza, by pokazać irracjonalność

Foto: materiały organizatora

Niemcy przepraszają

Ciekawostką
tegorocznej
edycji festiwalu był pokaz niezwykłego spektaklu pt. „Seigradi”. Muzyczny spektakl światła
i wody zrealizowany w technice
hologramowej przywieźli Włosi. Inspirowany m.in. Starym
Testamentem,
interpretował
ze współczesnego świeckiego
punktu widzenia pojęcie apokalipsy. Siła żywiołu wody i światła,
ukazane w holograficznych obrazach, wypełnionych harmonijnie zjednoczonymi muzyką,
śpiewem, ruchem ciała, przedstawione zostały w czterech odsłonach i miały kształt regularnej
symfonii.
Kontrapunkt to jeden z najstarszych festiwali teatralnych
w kraju. Co roku bierze w nim
udział około dwustu aktorów,
reżyserów, krytyków i teoretyków teatru z całej Europy. Jeden
z dni festiwalowych to „dzień
transgraniczny”, podczas którego widzowie oglądają spektakle
w Niemczech. Festiwal gromadzi
zarówno wielkie nazwiska świata
artystycznego, jak i debiutantów,
którzy w Szczecinie rozpoczynają swoją karierę. Zmaganiom
teatralnym przygląda się kilkutysięczna publiczność przyznająca główną nagrodę - Grand
Prix. Kontrapunkt prezentuje zarówno spektakle kameralne, jak
i wielkie widowiska plenerowe.
ad
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Magicznie,
magnetycznie

Tango, flamenco, ethio - jazz i fado. Bardzo egzotycznie zapowiadają sie kolejne koncerty w ramach
Szczecin Music Fest. Impreza, na której występują największe gwiazdy world music i jazzu jest także sceną
dla przeróżnych fuzji wspomnianych gatunków z tzw. nowymi brzmieniami. Po elektryzującym koncercie
norweskiego trębacza Nilsa Petera Molvaera, przed nami kolejne gwiazdy.

ulatu Astatke (20
maja, g.20, Zamek
Książąt Pomorskich)
to najważniejsza postać na
muzycznej scenie Etiopii.
Multinstrumentalista, kompozytor i aranżer, twórca ethio jazzu. Artysta współpracował
m.in. z legendarnym Duke’m
Ellingtonem. Szerszą sławę
przyniosły mu albumy z serii „Ethiopiques” (kompilacje
najlepszych nagrań etiopskich
i erytrejskich). W ostatnich
latach jego nazwisko pojawiło
się ponownie z większą mocą
dzięki ścieżce dźwiękowej filmu „Broken Flowers” w reżyserii Jima Jarmuscha oraz
współpracy z The Heliocentrics - brytyjskim kolektywem
progresywnych instrumentalistów dowodzonym przez
mistrza perkusji Malcolma
Catto.
Mariza (2 czerwca, g.20, Zamek Książąt Pomorskich) to
największa sława stylu fado,
skarb narodowy Portugalii.
Jej głos określa się słowami
„magiczny, diamentowy, magnetyczny”, a fenomen popularności porównuje się do
najsłynniejszych div operowych. Od początku porównywana była do wielkiej Amalii

M
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Rodriguez
(najsłynniejszej
wykonawczyni fado w historii). Natychmiast po zdobyciu
uznania we własnym kraju
przyszły sukcesy światowe.
Płyty artystki sprzedają się
znakomicie, zdobywają prestiżowe nagrody, a niezwykłe
koncerty umacniają pozycję
wielkiej gwiazdy.
Gotan Project (15 czerwca,
g.21, Zamek Książąt Pomorskich) powstał w 1999 roku,
kiedy to trójka muzyków: Philippe Cohen Solal, Eduardo
Makaroff i Christoph H. Müller postanowiła stworzyć coś
zupełnie nowego i zaskakującego. Zdecydowali, że spróbują unowocześnić argentyńskie
rytmy przez dodanie elementów muzyki elektronicznej.
W rezultacie powstała bardzo
ciekawa i oryginalna muzyka,
fuzja tanga i muzyki współczesnej, która pozytywnie zaskoczyła zarówno publiczność,
jak i krytyków. Ich pierwszy
album „La Revancha del Tango” od razu wzbudził wielkie
zainteresowanie i odniósł komercyjny sukces. Trio szybko
zyskało ogromną popularność
w Europie, a później także
na innych kontynentach. Ich
koncerty to prawdziwe multi-
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medialne spektakle - muzyka
w połączeniu z wizualizacjami
daje niewiarygodny rezultat.
Paco de Lucia (16 czerwca,
g.20, Zamek Książąt Pomorskich) - najsłynniejszy gitarzysta flamenco jaki do tej pory
się urodził. Swoją pierwszą gitarę otrzymał od ojca w wieku
5 lat. W swojej karierze nagrał
dziesiątki albumów (pierwszy
w 1965 roku), otrzymał setki

nagród i wyróżnień. Wpływ
jaki wywarł na współczesną
muzykę gitarową jest ogromny - z jednej strony wydatnie
przyczynił się do wykreowania
światowej mody na flamenco,
a z drugiej wzbogacił flamenco o wpływy muzyki jazzowej
i klasycznej. Filar najsłynniejszego gitarowego tria w historii - Al Di Meola - Paco de Lucia - John McLaughlin.
ad

Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl
i odpowiedz na proste pytania.
Do wygrania dwa pojedyńcze bilety
na każdy z trzech koncertów.
Mulatu Astatke - Rozwiązanie konkursy 18 maja
Mariza - Rozwiązanie konkursu 31 maja
Gotan Project - Rozwiązanie konkursu 13 czerwca
REKLAMA
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Kultura

Ciężkie granie z Polic

orównanie głosu Lessa, wokalisty Fanthrash do Maxa Cavalery z kultowej Sepultury to już
spory komplement, a materiał
zawarty na „Trauma Despotic”
nie różni się od tego co robią

P

REKLAMA

artyści w USA czy Europie Zachodniej. Zresztą sama postać
lidera zespołu jest już dość interesująca. Less – podobnie jak
dwaj pozostali członkowie zespołu - pochodzi z Lublina, ale
od lat mieszka w Policach. Nie
tylko zajmuje się muzyką, ale
też jest literatem i twórcą sztuk
wizualnych - specjalizuje się w
projektowaniu logosów, znaków
graficznych i stron internetowych. Nazywany „polickim Leonardo da Vinci” (jego maszyna
zdobyła złoty medal na Targach

Poznańskich) jako wokalista sięga także po twórczość takich artystów jak Sting czy Phil Collins,
którego jest wielkim fanem. Na
przekór mrocznego imagu jest
człowiekiem bardzo uduchowionym, amatorsko badającym
zjawiska paranormalne. Sukces
debiutanckiego materiału grupy, na czele której stoi, to krok
w kierunku pełnometrażowego
startu pod postacią regularnej
płyty, którą, miejmy nadzieję,
Fanthrash wyda w niedalekiej
przyszłości.
ad

Restauracja Galeria
C z y n n a

o d

9 . 0 0

środy koncer towe pod egidą

Kr zysztofa Baranowskiego
s t a r t o 19 . 0 0

kuchnia europejska, imprezy okolicznościowe
Restauracja Galeria
ul. Kaszubska 3, Szczecin, tel. 726 707 707, mail: biuro@restauracja-galeria.pl, www.restauracja-galeria.pl

Foto: materiały prasowe

„Trauma Despotic“ – tak nazywa się nowa EP-ka zespołu Fanthrash, który – po Behemocie i Vaderze - ma szansę zostać kolejnym polskim
towarem eksportowym w dziedzinie ciężkiego grania. Jego wokalistą jest mieszkaniec Polic – Less Goduń.

Imprezy

Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń
WERONIKA BULICZ

Do słuchania

Piosenki nie na sprzedaż
W maju w cyklu „Piosenki nie na sprzedaż” w szczecińskim klubie Rocker wystąpi Marek Dyjak. Ma na koncie kilka płyt i
ról filmowych (m.in. „Kalipso” i „Faust”),
skomponował muzykę do teatralnych inscenizacji ‘Zbrodni i Kary’ oraz ‘Mistrza
i Małgorzaty’. Nie unika duetów, m.in. z
Braćmi Cugowskimi czy Patrycją Markowską. Przez fanów bywa określany jako polski Tom Waits, a znana
krytyczka muzyczna określa go jako „najbardziej prawdziwy głos na
polskim rynku muzycznym”. Niezależnie od tego, Marek Dyjak to artysta o niezwykłym talencie i ogromnej wrażliwości, którą na pewno
warto odkryć.
Rocker, 17 maja, godz. 20.00

Izbowy wieczór bluesowy
Północna Izba Gospodarcza zaprasza
na II Izbowy Wieczór Bluesowy, który odbędzie się pod koniec maja. Tym razem
gwiazdą wieczoru będzie Sławek Wierzcholski i jego zespół Nocna Zmiana Bluesa.
W ciągu 27 lat nieprzerwanej działalności
osiągnęli sukcesy, którymi można by obdzielić znacznie większe grono artystów!
Swe charakterystyczne brzmienie Nocna Zmiana Bluesa zawdzięcza
nietypowemu (jak na grupę o charakterze bluesowym) instrumentarium. Wszyscy muzycy używają wzmacniaczy, lecz grają wyłącznie
na instrumentach akustycznych. Od ponad ćwierć wieku są obecni
na polskiej scenie muzycznej, a energii może im pozazdrościć niejeden młodszy artysta.
Free Blues Club, 21 maja, godz. 21.00

Najlepsze chóry na Zamku
Kiedy dwanaście lat temu zorganizowany został pierwszy Międzynarodowy Festiwal Chóralny Szczecin – Berlin niewielu
melomanów wróżyło mu dynamiczny rozwój i wieloletnią przyszłość. Tymczasem
siódma już edycja Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w znaczącym centrum
kultury muzycznej miasta, Zamku Książąt
Pomorskich potwierdza, że Szczecin zyskał rangę jednego z najważniejszych w kraju ośrodków chóralnych. Każdy koncert festiwalowy,
każda mistrzowsko wykonana pieśń chóralna przynosi słuchaczom
możliwość przeżycia głębokich wrażeń i radości z udziału w tym
wielkim święcie pieśni.
Zamek Książąt Pomorskich, 21-23 maja

Różany Ogród Sztuki – inauguracja
Tegoroczny sezon koncertów w Różance zostanie zainaugurowany 29 maja. Różany Ogród Sztuki –„Fryderyk i Róże” to
interdyscyplinarny letni cykl artystyczny
poświęcony w tym roku twórczości Fryderyka Chopina. W każdą sobotę i niedzielę w południe w Ogrodzie Różanym
będą odbywały się koncerty plenerowe w
wykonaniu młodzieży, studentów szkół muzycznych oraz artystów
szczecińskich scen muzycznych. Prezentowany program w związku z
obchodami Roku Chopinowskiego będzie nawiązywał do twórczości
wybitnego kompozytora. Tegoroczny cykl artystyczny odbędzie się w
ramach programu „Poza czasem i przestrzenią –
Rok Chopinowski w Szczecinie”.
Ogród Różany, 29, 30 maja, godz. 12.00

Bajor zaśpiewa Grechutę i Koftę
Podczas czerwcowego koncertu w
Szczecinie Michał Bajor zaśpiewa piosenki legendarnych wykonawców – Marka
Grechuty i Jonasza Kofty. Przedsięwzięcie
Bajora będzie sentymentalnym wspomnieniem cenionych przez niego i publiczność
artystów. Obok niezapomnianych piosenek, jak „Ocalić od zapomnienia”, „Będziesz moja panią”, „Nie dokazuj”, „Niepewność”, „Serce”, „Kwiat jednej nocy”, „Pamiętajcie o ogrodach”, „ Jej portret”, publiczność usłyszy
anegdoty związane z ich powstaniem, które Bajor zaczerpnął od żon
artystów.
Filharmonia Szczecińska, 9 czerwca, godz. 19.00

El Tango
„El Tango” to koncert muzyki Astora Piazzolli, jednego z najwybitniejszych
kompozytorów i wykonawców muzyki
argentyńskiej. Najsłynniejsze tanga będzie
można usłyszeć w wykonaniu: Marcelo
Nisinmana (bandoneon), Krzysztofa Meisingera (gitara) i orkiestry Capella Bydgostiensis.
18 czerwca, godz. 19.30, Teatr Polski

Artelier 2010
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej rozpoczyna mocnym koncertem
inauguracyjnym. Na specjalnym koncercie
w Porcie Szczecin zagrają Konstanty Andrzej Kulka (skrzypce), Andrzej Gębski
(skrzypce), Andrzej Wróbel (wiolonczela). W każdy kolejny weekend od godziny
20 posłuchać będzie można koncertów
w Willi Lentza. 12.06 koncert Paganini Show, 19.06 Essential Duo,
26.06 Małgorzata Pańko (mezzosopran), 27.06 Koncert Finałowy.
6 czerwca, godz: 20, Port Szczecin, ul. bytomska 14, wstęp wolny
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Imprezy
„Życie/instrukcja obsługi”
Do oglądania

„Gestemani” – premiera
Teatr Współczesny zaprasza na premierę sztuki Davida Hare’a w reżyserii Anny
Augustynowicz. David Hare to jedna z
najważniejszych postaci teatru brytyjskiego. Ma bowiem wyjątkową umiejętność,
którą dzieli z Balzakiem jako pisarzem
dokumentującym życie społeczne swoich
czasów: trafnie ujmuje ducha epoki. Nie
zajmuje się on satyrycznym i dosłownym atakowaniem konkretnych
ludzi, ale koncentruje się na kronikarskim zapisie czasów, których
cechą charakterystyczną jest to, że nie bardzo wiadomo, jak należy
postępować. I tak, choć niemal wszyscy bohaterowie dramatu do idealiści, żadnemu nie udaje się zachować właściwie.
Teatr Współczesny, 14 maja, godz. 19.00

Dostojewski w Krypcie
O sprawach ostatecznych można - a czasem wręcz należy - mówić w żartobliwy
sposób. „Bobok” jest niezwykłym w twórczości Dostojewskiego utworem, w którym
wzniosłość i śmieszność, liryzm i groteska
splatają się w jedynej w swoim rodzaju
formie narracyjnej. Spacer po cmentarzu
sprzyja rozmyślaniom na temat nieśmiertelności duszy - ale te fantazje nagle materializują się w zaskakującej, dalekiej od wzniosłości formie... Pomiędzy światem doczesnym
i pozagrobowym rysuje się tak wiele podobieństw, że nie wiadomo
już czy to żywi upodabniają się do umarłych, czy umarli bawią się
w żywych. Twórcy przedstawienia proponują widzowi przewrotną i
przesyconą czarnym humorem grę w „boboka” - ale za teatralną zabawą kryją się poważne pytania o ludzki lęk przed przemijaniem i
bezradność wobec śmierci.
Teatr Krypta, 16 maja, godz. 19.00

Spektakl jest kompilacją fragmentów
autentycznych instrukcji, przepisów, regulaminów i poradników. Przez pryzmat
tych tekstów przyglądamy się człowiekowi
we współczesnym świecie: jego dążeniom,
pragnieniom, tęsknotom, jego zmaganiom
z sobą samym i swoim życiem. Każdy z nas
szuka recepty na udane życie i bycie szczęśliwym, dlatego tak bardzo jesteśmy podatni na uleganie wszelkiego
rodzaju instrukcjom, na podporządkowywanie im naszego życia.
Pomagają nam one uporządkować nasze życie, poczuć się pewnie i
bezpiecznie. Niestety często utykamy w takim porządku, stajemy się
niewolnikami różnych instrukcji i w rezultacie przestajemy się rozwijać, tracimy kontakt ze sobą i swoim życiem. Występują m. in. Grażyna Madej i Arkadiusz Buszko.
Teatr Mały, 28-30 maja, godz. 20.15 i 19.00

Mayday i Mayday2 bawią
w Teatrze Polskim
Kultowe komedie Raya Cooneya będziemy mogli zobaczyć na początku czerwca
w Teatrze Polskim. „Mayday” jest jednym
z najpopularniejszych spektakli w Szczecinie, pod koniec czerwca został wystawiony
na deskach Polskiego już po raz 500! Na
szczęście, tytuł nadal nie spada z afisza i
wciąż będzie nas bawić. „Mayday” to historia pechowego taksówkarza-bigamisty, którego szczęśliwe życie u
boku dwóch kobiet przerywa niespodziewany wypadek. Następujące
po nim lawinowo dziwne zbiegi okoliczności doprowadzają do absurdalnego zawikłania sytuacji. „Mayday2” to niezmiennie śmieszna
kontynuacja losów taksówkarza.

Do spotkania

Szczecińska Gala Kabaretowa

Biblioteka. Miejsce czytania,
miejsce działania

Najlepsze kabarety z całej Polski wystąpią w Szczecinie na specjalnej, największej
gali kabaretowej w historii naszego miasta.
Wystąpią artyści, których od lat znamy z
telewizji i którzy niezmiennie bawią nas do
łez. Przed nami m. in Kabaret Moralnego
Niepokoju, Kabaret Hrabi, Limo, Jurki, a
także Kabaret Szarpanina ze Szczecina oraz
znany m.in. ze „Szkła Kontaktowego” oraz występów w szczecińskim
Teatrze Polskim, Artur Andrus. Na czterogodzinną dawkę humoru
i doskonałej zabawy zaprasza agencja Brandhouse. Impreza będzie
prowadzona w konwencji damsko -męskiej, a za scenariusz i reżyserię całego przedsięwzięcia odpowiada świetny Kabaret Hrabi.
Teatr Letni, 29 maja, godz. 18.30

Wystawę pod takim tytułem można
oglądać w Książnicy Pomorskiej. Jej idea
odwołuje sie do kilku wymiarów, w których
funkcjonuje biblioteka. Jeden związany jest
z jej kulturotwórczymi, informacyjnymi
i społecznymi funkcjami. Biblioteka jest
miejscem, do którego przychodzi sie w poszukiwaniu wiedzy i informacji, miejscem
pilnego studiowania i archiwalnych poszukiwań. Czasem – co sie we
współczesnych bibliotekach dzieje coraz częściej – jest przestrzenią
wystaw, spotkań, koncertów, odczytów i innych form uczestniczenia
w kulturze. Ale w wyobraźni i doświadczeniu wielu z nas biblioteka
jest także labiryntem, do którego wejście otwiera sie tylko czasami.
Książnica Pomorska, Sala por Piramidą, do 27 maja.
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Noc muzeów po raz piąty

Gwiazdy na Juwenaliach

Muzeum Narodowe w Szczecinie (cztery
gmachy), Muzeum Techniki i Komunikacji
– Zajezdnia Sztuki, Zamek Książąt Pomorskich oraz ponad 20 najciekawszych przestrzeni wystawienniczych (m.in. instytucje,
galerie, kluby), już po raz piąty wspólnie
zapraszają na Europejską Noc Muzeów w
Szczecinie. W ubiegłoroczną noc wystawy
odwiedziło ponad 38 000 gości ze Szczecina, województwa, Polski
oraz zagranicy. I tym razem szczecińskie muzea zapraszają na niezapomniany i jedyny w roku spacer w blasku gwiazd po przestrzeniach
wypełnionych kulturą i sztuką.
Szczecińskie muzea, 15 maja, od godz. 16.00

Ciekawie zapowiada się cały weekend
na szczecińskich Juwenaliach. Piątek to
dzień dla mc’s. Pierwsi zaprezentują się
PMM, później na scenę wkroczy Sobota
i Tony Jazzu. Jako kolejny zagra Donguralesko oraz Sokół & 600V & VNM ft. Będzie miejsce jeszcze na HiFi Bandę, Tedego
oraz koncert legendarnego Warszafskiego
Deszczu. Sobota to dzień dla zwolenników szeroko pojętej muzyki
tanecznej. Na rozgrzewkę Dj Adamus i Mafia Mike czyli Wet Fingers,
oraz utytułowany Dj W. Potem czas na Fragmę, a finałem klubowego
wieczoru będzie występ Dr. Motte.
21 i 22 maja, godz: 20, Bilety: studencki 10 zł i 14 zł, normalny
25 zł 29 zł, al. Piastów 40 B

25-lecie Uniwersytetu Szczecińskiego
Konferencje, koncerty i liczne spotkania
oraz wykłady uświetnią tegoroczne obchody jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego. Do najważniejszych wydarzeń
należeć będą m. in. koncert fortepianowy
z muzyką Chopina, a także uroczystość
nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Joannie Kulmowej. Ważnym punktem będzie także wykład profesora Jana Miodka,
21 maja w auli przy Krakowskiej.
17-21 maja, Uniwersytet Szczeciński

Salsa weekend
Szkoła Tańca Terlecki zaprasza na
warsztaty za światowej klasy kubańskim
mistrzem tańca. Zajęcia salsa solo (isolation, body movements, footwork) dla Pań
i Panów na każdym poziomie zaawansowania poprowadzi Israel Gutierrez. Zajęcia
potrwają trzy godziny!
22-23 maja godz: 11.00, Szkoła Tańca
Terlecki
REKLAMA

As serwisowy

Podwiązki

P

Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji reklamowej „BONO”, organizator
turnieju Pekao Open, wielki miłośnik tenisa i innych sportów
rakietowych
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Po zimowej tułaczce po nielicznych
halach tenisowych (co bardziej uprzywilejowani finansowo) lub po okresie
zawieszenia rakiety na przysłowiowym
kołku i kontakcie z tenisem jedynie poprzez telewizyjne transmisje w Eurosporcie (finansowo mniej zasobni), wreszcie możemy się wszyscy
spotkać na otwartych kortach. Szybkie spojrzenie
w internet – co się nosi w tym sezonie i w czym grają najlepsi... I tutaj powinienem przejść do opisu
pierwszych piłek na korcie, pierwszych zwycięstw
czy porażek w sezonie 2010, ale pozwolą Państwo,
że jednak przy wyborze stroju tenisowego zatrzymam się na nieco dłużej. Gwiazdy sportu - a tenisa
w szczególności - to obecnie prawdziwe ikony pop
kultury. Niezwykle popularne, zarabiające gigantyczne pieniądze, wyznaczające trendy w modzie
i wzorce zachowań dla
młodych. Któż nie zna
sióstr Williams, Rogera
Federera czy Rafy Nadala? Ilu z nas zachwyca
się urodą Any Ivanovic,
Marii Sharapowej czy
legendarnej Anny Siergiejewnej Kurnikowej
? I to oni, sowicie opłacani przez słynne firmy
odzieżowe, narzucają
jak wyglądać będą korty w kolejnym sezonie.
Jaki kolor będzie najpopularniejszy i w jakim kroju wypada pokazać się
na najbliższym turnieju. W zamierzchłych latach
początku XX wieku wszystko było dużo prostsze.
Panie w sukniach do kostek i w kapeluszach, panowie w koszulach i długich spodniach. Wszystko
w obowiązkowym, białym kolorze. I takie status
quo trwało by pewnie do dzisiaj, gdyby nie pewna francuska rewolucjonistka, która stwierdziła,
że w takim stroju bardzo niewygodnie biega się po
korcie. Suzanne Lenglen – bo o niej tutaj mowa -

I wreszcie nadszedł maj. Z wielką radością,
a u niektórych nawet łezką szczęścia w oku, obwieścić możemy rozpoczęcie kolejnego SEZONU
TENISOWEGO.

to pierwsza światowa gwiazda tenisa o globalnej
popularności, pierwsza także, która odsłoniła łydki
skracając swoją spódnicę i pokazując w ferworze
walki nawet pończochy z podwiązkami. To bulwersowało konserwatywną, tenisową publiczność
z jednej strony, ale z drugiej przyciągało na trybuny tysiące kibiców, którzy chcieli na te podwiązki
popatrzeć. Potem już poszło lawinowo. Rene Lacoste wymyśla koszulkę swojego pomysłu, którą
nazywa polo, tenisistki zamiast sukienek zakładają bermudy, potem krótkie spódniczki. Panowie
jeszcze na biało, ale już w szortach. I wreszcie lata
osiemdziesiąte, w których na korty wkroczyły kolory. Najpierw John McEnroe, Bjorn Borg, Chris
Evert, potem Andre Agassi ze swoimi dżinsowymi
szortami i wreszcie Kurnikowa, Sharapowa czy
wspomniane siostry Williams. Piękne sukienki,
kuse spódniczki, jaskrawe kolory, tenisowa biżuteria to wszystko powoduje, że co roku, przed sezonem, z dużym zainteresowaniem spoglądamy na
katalogi tenisowej mody. A wszystko dlatego, że
ubiór na kort od samego początku tenisa miał niebagatelne znaczenie. Tak jest i dziś. Zawodowy tenis i popularne firmy szyjące odzież sportową (i nie
tylko) od lat żyją w symbiozie. Gwiazdy zarabiają
na reklamie i zadziwiają coraz bardziej wymyślnymi strojami, my tenisiści amatorzy kupujemy te
„ciuchy” z nadzieją, że jeżeli już grać nie możemy
jak one to chociaż wyglądajmy podobnie. Tenis to
w końcu gra towarzyska, a w towarzystwie moda
ma znaczenie ogromne.
PS. W tym roku obowiązują kolory bardzo jaskrawe: żółty, fuksja (taki róż z fioletem), niebieski.
Dla Pań przede wszystkim sukienki przeróżnych
krojów, dla Panów koszulka polo, T-Shirt, bermudy a’la Nadal . A wszystko oczywiście z Dry Fitów
lub innych oddychających - lub jak kto woli - technicznych materiałów.
Krzysztof Bobala

Gwiazdorski tenis

Sport

ogorzelica staje się
stolicą polskiego artystycznego
tenisa.
- To w tej chwili najliczniejsza
impreza w Polsce z udziałem
gwiazd show biznesu. Do dziś
swój udział potwierdziło blisko

Foto: Tomasz Chaciński

P

Marcin Daniec to etatowy faworyt turnieju

40 pań i panów – mówi Adam
Grochulski, pomysłodawca i organizator „Balic Cup”. Turnieje
w Warszawie, Krakowie, Szczecinie pozostają w tyle – dodaje.
Jak co roku, do Pogorzelcy
wybiera się „stara” ekipa, czyli
Marcin Daniec, Robert Rozmus,
Piotr Gąssowski, Henryk Sawka,
Karol Strasburger, Tomasz Stockinger i wielu innych. Ale będzie
też sporo nowych twarzy. Przyjadą m.in. Zenon Laskowik, Krzesimir Dębski i raper Mezzo.
Do turnieju złosiło się też kilka pań: m.in. Urszula Dudziak,
Olga Borys, Olga Jończyk, Beata
Ścibakówna. Dzięki temu po raz
drugi uda się rozegrać turniej
kobiecy.
- Zaprosiliśmy także Woj-

ciecha Fibaka, prowadzimy
również rozmowy ze światową
gwiazdą tenisa, Dunką polskiego pochodzenia Caroline Woźniacki. W tym samym czasie
ma być w Polsce i jeśli do nas
przyjedzie, będzie honorowym
sędzią turnieju. Byłby to dla nas
wielki zaszczyt – mówi Adam
Grochulski.
Impreza w Pogorzelicy to
oczywiście nie tylko sam tenis.
Jest to okazja do zdobycia autografów od swoich ulubieńców
oraz do obejrzenia gwiazd w ich
„naturalnym” środowisku, czyli
na scenie. Swoje autorskie wieczory wraz z przyjaciółmi w klubie Sahara zapowiedzieli Marcin
Daniec, Zbigniew Górny i Jan
Englert. Galę wręczenia pucha-

Foto: Tomasz Chaciński

Jedna z najbarwniejszych imprez letniego sezonu nad morzem wraca do Pogorzelicy. „Batlic Cup” po raz ósmy będzie gościć topowych
polskich artystów i aktorów, ale nie tylko. Turniej mają uświetnić też Wojciech Fibak. A planach jest też duńska gwiazda tenisa,
a z pochodzenia Polka - Caroline Woźniacki.

W zeszłym roku najlepszy był Robert Rozmus

rów i nagród poprowadzi Katarzyna Skrzynecka.
Patronem Baltic Cup jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego w ramach akcji
„Zachodniopomorskie - morze
przygody”.
tch
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Sport

Historyczna szansa Pogoni
W sezonie, w którym kibice czekają na powrót do ekstraklasy, piłkarze Pogoni dokonali innego historycznego czynu – po 28 latach
awansowali do finału Pucharu Polski.

Foto: Dariusz Gorajski
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unda wiosenna ligi
nie układała się po
myśli Pogoni. Zespół

nie grał dobrze, zamiast wygrywać remisował lub przegrywał.
Szczecińskie dzienniki nie bez

racji zaczęły się zastanawiać,
czy uda się w tym roku wrócić
do ekstraklasy. Dlatego awans
do półfinału PP już został uznany za historyczny sukces, tym
bardziej, że portowcy trafili tu
na jedną z czołowych drużyn
tegorocznego sezonu w ekstraklasie – Ruch Chorzów.
Kiedy Pogoń przywiozła
z Chorzowa wywalczony w
końcówce meczu remis 1-1, w
prasie pojawiły się głosy, że finał
wcale nie musi być tylko w sferze marzeń.
Rewanż Pogoni z Ruchem
w Szczecinie przyniósł 9 tysiącom kibiców na stadionie największe od dawna emocje.
- Widać było, że Ruch chciał
ten mecz rozstrzygnąć już na
początku – mówił później

obrońca Pogoni Marcin Nowak.
Portowcy wytrzymali jednak
ten napór i w drugiej połowie
zagrali naprawdę dobre spotkanie. Bezbramkowy remis dał im
awans i 22 maja zagrają w Bydgoszczy o Puchar Polski z Jagiellonią Białystok.
- To Ruch miał więcej sytuacji, ale to my jesteśmy w finale
– powiedział po meczu bramkarz Pogoni Radosław Janukiewicz, któremu Pogoń w sporej
części zawdzięcza swój sukces.
Pogoń Szczecin dotąd dwa
razy stawała do walki o Puchar
Polski. W 1981 roku przegrała
0 - 1 z Lechem Poznań. Rok później był finał z Legią Warszawa.
Ten mecz Pogoń znów przegrała
0 - 1 tracąc bramkę w 118 minucie dogrywki.
tch

POCZET SZCZECIŃSKICH
OLIMPIJCZYKÓW

Andrzej SIKORSKI
Rafał Podraza

Olimpijczyk z Igrzysk w Seulu (1988), gdzie wraz z kolegami zajął
siódme miejsce w ćwierćfinale. Wychowanek trenerów Waldemara
Mosbauera (klub) i Jerzego Beka (kadra). W latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych jeden z czołowych polskich kolarzy
- średniodystansowców. Obecnie kucharz na statku floty handlowej.
rodził się 4 września
1961 roku w Szczecinie. Absolwent tutejszego Technikum Gastronomicznego (1980); kolarz torowy
WLKS Gryfa Szczecin (198293). ndrzej Sikorski był 11- krotnym mistrzem Polski: na dystansie 4 km indywidualnie (1983,
1986, 1989), 4 km drużynowo
(1983-1990), 5 - krotnym wicemistrzem 4 km ind. (1982, 1987,
1988, 1990, 1991) i 4-krotnym
brązowym medalistą MP: 4 km
ind. (1984, 1985, 1992, 1993).
Był także uczestnikiem MŚ
(1982, 1983, 1985-1987, 1989,

U
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1991), gdzie odniósł swój największy sportowy sukces (Bassano del Grappa, 1985) zdobywając wraz z kolegami (R.
Dawidowiczem, M. Turowskim,
L. Stępniewskim) srebrny medal
w drużynie na 4 km (najlepsze
miejsce w wyścigu ind. na 4 km
w Wiedniu 1987 - 89). Andrzej
Sikorski to także triumfator zawodów o Wielką Nagrodę Europy.
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Lipiec górą!
Od lewej: Arek Buszko, aktor Teatru Współczesnego, członek komisji artystycznej Kontrapunktu, Krzysztof Soska wiceprezydent Szczecina, Marek Sztark, dyrektor ESK Szczecin 2016

pektakl „Lipiec” został laureatem Grand Prix XLV Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt. Jego twórca, Iwan
Wyrypajew może być dumny nie tylko ze swojej pracy ale
także ze swojej żony. Aktorka Karolina Gruszka, którą niedawno
można było oglądać na dużym ekranie w filmie „Trick” zachwyciła
szczecińską publiczność i festiwalowe jury. Małżeństwo wyjechało
z nagrodami i w wielkiej chwale, bo o ich występie mówili wszyscy.
Finał konkursu ściągnął do Teatru Pleciuga tłumy gości. Między aktorami i reżyserami można było spotkać polityków i biznesmenów.
Nic w tym dziwnego. Kontrapunkt stał się bardzo prestiżowym konkursem w którym wypada uczestniczyć.
dp
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Od lewej: Krzysztof Soska, wiceprezydent Szczecina, Piotr Krzystek, prezydent
Szczecina oraz Anna Garlicka, dyrektor festiwalu Kontrapunkt

Otwarcie wystawy zdjęć Wojtka Jabłońskiego. Na pierwszym planie od lewej
Dominika Odrowąż, fotograf z tyłu komisja artystyczna festiwalu Kontrapunkt:
Arek Buszko, Piotr Ratajczak, Janusz Turkowski, Anna Garlicka

Pawlikowska-Jasnorzewskaw Szczecinie
ajwiększą ciekawostką podczas finału pierwszej edycji Regionalnego Konkursu Poetyckiego „O wers
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” była możliwość posłuchania z taśmy oryginalnego głosu samej poetki. Licznie
zgromadzona publiczność w Pałacu Młodzierzy mogła wysłuchać także montażu literacko-muzycznego zbudowanego
z wierszy poetki, a także gawędy o Lilce, którą przedstawił Rafał Podraza. Ogromne zainteresowanie pierwszą edycją konkursu spowodowało, że organizatorzy postanowili, iż przyszłoroczna edycja konkursu będzie ogólnopolską. W konkursie
w tym roku wzięło udział 41 młodych poetów z województwa
zachodniopomorskiego. Jury postanowiło uhonorować uczennicę z VII LO w Szczecinie – Klaudię Hołowczyc.
rp

N

Od lewej: Danuta Chudzianka, prezes szczecińskiego ZASP-u, aktorka,
Izabela Ginett, specjalista do spraw organizacji imprez w Pałacu Młodzieży

Foto: archiwum Rafała Podrazy

Od prawej: Rafał Podraza, inicjator konkursu, poeta, dziennikarz, Barbara T. Dominiczak,
poetka, ZLP Szczecin, Róża Czerniawska-Karcz, sekretarz jury, współorganizatorka
konkursu, poetka, ZLP Szczecin oraz kpt. Józef Gawłowicz, prezes szczecińskiego oddziału
ZLP, pisarz, marynista

Klaudia Hołowczyc, ucz. LO nr 7 w Szczecinie, laureatka konkursu, otrzymała
właśnie „Wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” z rąk fundatora Rafała
Podrazy. Prezes Józef Gawłowicz czeka z wręczeniem nagrody ZLP.

Od lewej: Małgorzata Pokorska, dyrektor Pałacu Młodzieży oraz Róża Czerniawska-Karcz
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Foto: Dariusz Gorajski

Aneta Kyzioł, Dziennikarka i recenzentka teatralna, od sześciu lat związana z działem
kultury tygodnika „Polityka”, członek jury na Kontrapunkcie 2010 i Daniel Żródlewski z TVP
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Dwa Światy...
ale ciągle jeden

N

Jan Michał Szewczyk, malarz, rzeźbiarz, prezes ZPAP, wykładowca Wydziału
Architektury ZUT i Tadeusz Szklarski, reprezentant „Szczecin 2016”

Krata Eon Grupa Twórcza: Hermela Kurnatowska, Dariusz Rotman

Organizatorka wystawy, Maria Maja Sakowicz wśród
osób z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Dębna

Kapitan Wojska Polskiego Maciej Glazna 12 Brygada Zmechanizowana

Rowiński u Terleckiego
obert Rowiński tancerz znany m.in. z „Tańca z gwiazdami”, choć aktualnie nie tańczy w telewizji cały czas
ciężko pracuje. Swoje umiejętności taneczne pokazywał w szczecińskiej szkole tańca Terlecki. Takich warsztatów
tanecznych nikt nie chciał przegapić. Szczególnie zainteresowane były panie, którym podoba się nie tyko taniec w wykonaniu Rowińskiego.
dp

R

Foto: Włodzimierz Piątek

Wioślarz Marek Kolbowicz z żoną Aleksandrą

a wernisażu “Wystawy obrazów Osób Sprawnych
Inaczej” trudno było znaleźć wolne miejsce. Pojawili
się m.in. aktorzy, sportowcy, wykładowcy, urzędnicy,
a nawet wojskowi. Każdy chciał zobaczyć świat widziany oczami duszy, dotykiem, każdym zmysłem. Był to wieczór wielkich
emocji nie tylko dla gości. Reprezentanci Stowarzyszenia Polskiego Związku Głuchych oraz Stowarzyszenie „Medar” z Bydgoszcz dziękowali organizatorom ze łzami w oczach. Udana
wystawa dała im nową energię i zaufanie do świata.
dp

Premiera

„Ku słońcu“
olejna premiera książki i kolejny sukces o czym
mogą świadczyć tłumy fanów na spotkaniu z autorką. Inga Iwasiów wydała właśnie książkę „Ku słońcu”.
Podczas premiery jej fragment odczytała aktorka Beata Zygarlicka. Wielbiciele Iwasiów nie szczędzili braw. Nie zabrakło też
kwiatów, uścisków i życzeń dalszych sukcesów.
dp

K

Inga Iwasiów wśród swoich fanów
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Foto: Dariusz Gorajski

Panie były zauroczone Robertem Rowińskim
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Nagrody Prezydenta
Miasta
Nagrodę za najlepszą pracę doktorską dla dr inż.
Piotra Wołejsza odebrała żona Agnieszka

iedem firm zostało uhonorowanych Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Szczecina. Gala odbyła się
w Teatrze Współczesnym. W kategorii mikroprzedsiębiorca zwyciężyła Akademia Małego Europejczyka. W kategorii mały przedsiębiorca wygrała firma PROBUD Tomasz
Graf (firma budowlana); średni przedsiębiorca - MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych; duża firma - Tieto Polska. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek przyznał
także nagrodę specjalną za udany debiut giełdowy i wpływ na
rozwój innowacyjny Szczecina firmie IAI SA. Szczecińskie firmy wyróżniane są w ten sposób od 2006 roku.
imj

S

Dagmara Strzałowska odebrała nagrodę za najlepszą pracę magisterską

W Kategorii Mikroprzedsiębiorca zwyciężyła Magdalena
Kasznia z Akademii Małego Europejczyka

Rywalizacja rozpoczęta
namy już finalistki wyborów Miss Pomorza Zachodniego. Jury wybrało osiemnaście dziewcząt, które pod
koniec maja w Mielnie wezmą udział w rywalizacji o
koronę miss. Choć wiele z dziewcząt odpadło nikt nie wyszedł
z pustymi rękoma. Galeria Soraya ufundowała dla każdej kandydatki present - niespodziankę. Finał wyborów w tym roku
po raz pierwszy nie będzie imprezą zamkniętą. Wybory będzie
mógł obejrzeć każdy, kto kupi bilet.
dp

Foto: Dariusz Gorajski
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Foto: Włodzimierz Piątek

Nagrodę w Kategorii Mały przedsiębiorca odebrał Tomasz Graf, Probud
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Nowe gabinety
w Mierzynie
ażdy powód do świętowania jest dobry. Tym bardziej jeśli otwiera się nowe Centrum Stomatologii
i Implantologii. Podczas inauguracji obyło się bez
bolesnych zabiegów. Można było zwiedzić sterylne i ładnie
urządzone wnętrza gabinetów, a także zapoznać się z funkcjonowaniem nowoczesnych sprzętów. Przecież gdy już dowiemy
się jak to działa, to nie taki diabeł straszny...
dp
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Dr Jarosław Matuszak, dr Katarzyna Matuszak

Od lewej: Agata Klemczak-manager praktyki, Dagmara Lelewska, higienistka;
dr Jarosław Matuszak, właściciel Stomatologia Mierzyn

Foto: Włodzimierz Piątek

Od lewej: dr Tomasz Cegielski, dr Jarosław Matuszak, właściciel

Goście otwarcia

Budynek Centrum Mierzyn

Kawiarniany pokaz
alon Caterina wychodzi do klienta i to dosłownie.
Tym razem wielbicielki ubrań z tego butiku mogły
obejrzeć kolekcję w kawiarni Chocoffee na Podzamczu. Przy kawiarnianych stolikach, sącząc dobrą kawę i zagryzając ciastkiem panie mogły swobodnie podziwiać kolekcję.
Jak zazwyczaj bywa w babskiej atmosferze było gwarno i wesoło.
dp
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Angelika Korytowska z mamą Aliną klientki salonu Caterina

Foto: Włodzimierz Piątek

Sławomira Chrebelska i Jolanta Flor klientki salonu Caterina

Aktor Mateusz Kostrzyński i specjalista od win Zbigniew Stolarczyk przygotowują degustację
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Sylwia Różycka z Teatru Polskiego

Krystyna Szczechla z salonu Victoria, Katarzyna Kozłowska właścicielka Chocoffee
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Najpiękniejsza studentka
ariola Wojtanowska, studentka Uniwersytetu Szczecińskiego, pokonała dwanaście rywalek i zdobyła
koronę najpiękniejszej studentki Szczecina. Finał
wyborów odbył się w szczecińskim klubie Lulu. Kandydatki
zaprezentowały się w strojach codziennych, kreacjach wieczorowych oraz kostiumach kąpielowych. Między pokazami
na scenę wkroczyła grupa taneczna Dance Faktory, która dała
popis umiejętności w tańcu Street Dance. Z choreografią hip
- hopową zmierzyły się także uczestniczki wyborów. Trzecią
wicemiss została Ilona Świstak, drugą Małgorzata Piekarska
– studentka ekonomii, a pierwszą – Agata Ostaszewska, która studiuje teologię. Przed laureatkami kolejny etap eliminacji
w Warszawie.
imj
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Od lewej: fotograf Bartosz „Feliz” Klimasiński, wizażystka Kinga Trzos
i Oliwia Stankowska z salonu fryzjerskiego LO’R

Od lewej: Angelika Galant, Miss Studentek Szczecina 2009, Paweł Bielerzewski,
dyrektor Misslandu), Karolina Ancerowicz, organizatorka wyborów, Konrad Lipowicz,
studencka tv i Beata Ciesielska z butiku Notting Hill

Miss - Mariola Wojtanowska

Norweski

Dziecięcy balet w Operze
zieci ze szczecińskiego Państwowego Ogniska Baletowego od kilku tygodni przygotowywały się do wystawienia spektaklu „Piotruś Pan”. Premiera odbyła
się pod koniec kwietnia i była świetną okazją do zaprezentowania swoich umiejętności przed dużą publicznością. Na premierę zostali zaproszeni uczniowie z kilku szczecińskich szkół
podstawowych. Dzięki pomocy rodziców i sponsorów dzieci
mogły zobaczyć widowisko bezpłatnie.
imj

D

Foto: Włodzimierz Piątek

Od lewej: I Vice Agata Ostaszewska, Miss - Mariola Wojtanowska,
II Vice - Gosia Piekarska i III Vice - Ilona Świstak

nu - jazz
iódma edycja Szczecin Music Fest rozpoczęła się występem Nilsa Petera Molvaera, najbardziej znanego
obok Jana Garbarka reprezentanta norweskiego jazzu. Występ był promocją jego najnowszej płyty „Hamada”. Inspiracją do jej nagrania był artykuł była autentyczna historia
o człowieku, który pokonał hamadę, czyli kamienistą pustynię,
żywiąc się jedynie zamieszkującymi ją owadami i jaszczurkami. Pod jej wpływem muzyk zdecydował się na skomponowanie muzycznych impresji. To najbardziej mroczna płyta trębacza i taki też był koncert w Szczecinie. Energia wytworzona na
scenie, wzmocniona wizualizacjami wprowadziłą miłośników
nu – jazzu w prawdziwy muzyczny trans.
imj
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Foto: Dariusz Gorajski

Foto: materiały organizatora

Od lewej: Dzwoneczek- Magda Ziomek, Cień - Opoka Anna,
Indianin- Chantal Pawełczak i Mały Pirat Rozanna Wójcik Zangabi

Dzieci Nibylandii
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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
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 FRYZJERSKOKOSMETYCZNE			
			
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 SkłodowskiejCurie 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
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)
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8
Nail Bar By OPI, ul. Mazurska 44/U3
				

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
Villa Hoff Wellness & Spa, ul. Słoneczna 3, Trzęsacz
				

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
Batty Barcley CH Galaxy, parter
Bandolera ul. Jagiellońska 12
Brancewicz al. Papieża Jana Pawła II 48
Caterina pl. Zgody 1F
Empik CH Galaxy, 2 piętro
Ital Pol Top Shoping I piętro
Euforia al. Wojska Polskiego 37
Gatuzzo Lubieszyn 1b
Gojar ul. Niedziałkowskiego 24 (budynek TVP)
Hexeline CH Galaxy, parter
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)

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
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. Wojska Polskiego 197/1
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
Dental 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
LASER MEDI – DERM ul. Kasprzaka 2c
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 GinekologicznoPołożnicza 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
Orto-Perfect, ul.Ogińskiego 12
				
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.

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 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
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., ul. Tkacka 55
Akademia Małego Europejczyka, ul. Źródlana 37
4 Office Meble Biurowe, ul. Tkacka 66

W maju

