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Od naczelnej

o była chwila, dosłownie mgnienie oka i już minął półmetek tego roku. Muszę przyznać, że za nami pracowite sześć miesięcy. Podnieśliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Na naszych
okładkach gościły gwiazdy dużego formatu, a żeby było mało przed
wakacjami postanowiliśmy dać wam specjalny wakacyjny prezent.
Płytę „Szczecin Retro” z hitami z dawnych lat. Oczywiście o Szczecinie. Mam nadzieję, że was trochę wzruszy, trochę ucieszy i rozśmieszy,
ale przede wszystkim, że będzie królowała podczas waszego lata jako jedna z ważniejszych pozycji. Ciekawi mnie tylko, czy znaliście wcześniej te
utwory? Jeśli nie, konieczne musicie nadrobić lekcję muzycznej historii
naszego miasta. Prezentem tym chcemy także sprawić byście zatęsknili za
nami, ponieważ zobaczymy się dopiero za dwa miesiące. Redakcja Prestiżu wybiera się na zasłużone wakacje. Musimy naładować nasze bateryjki,
żeby w sierpniu zaskoczyć was jeszcze bardziej. Do tego czasu, na pewno nie będziecie się nudzili, szczególnie z Prestiżem pod ręką. Oddajemy wam gazetę pełną inspirujących tematów. Jednym z nich jest artykuł
„Sztuka lepsza od banku” i rozmowy ze szczecińskimi kolekcjonerami.
Niesamowite historie, bardzo ciekawych ludzi, których sztuka dosłownie
pochłonęła. Jak sami twierdzą, kolekcjonowanie jest jak choroba z której nie chcą się wyleczyć. Wierzę im. Wystarczyło kilka rozmów z tymi
ludźmi, żebym sama przekonała się jak fascynujący jest ten świat. Wciąga i sprawia, że chce się wiedzieć o wszystkim jeszcze więcej. Wakacje to
znakomity moment, by po drodze wstąpić do galerii, czy wybrać się do
muzeum. Zanim wyruszycie, polecam najpierw artykuł na str. 18 i życzę
wam, byście również zarazili się tym wspaniałym wirusem. Wakacje to
także imprezy. Nie każdy jednak teraz wybiera się na urlop. Nie znaczy
też, że musicie wieczorami i w weekendy siedzieć w domu. Specjalnie dla
tych, którzy spędzą lato w mieście przygotowaliśmy kilka stron poświęconych wakacyjnym rozrywkom w naszej okolicy. A dzieje się na prawdę
dużo, mamy coś dla fanów aktywnego wypoczynku, dla leniuchów dla
imprezowiczów i festiwalowiczów. Przygotowując te strony, zaczęliśmy
wspominać jak bawiliśmy się kiedyś i zastanawiać się dlaczego nie działają już niektóre kultowe szczecińskie kluby. Uwierzcie mi, jest co wspominać. Każdy oczywiście pamięta inne wydarzenia, ale ciągle wracamy do
tych samych miejsc. Niektórym w redakcji aż łezka zakręciła się w oku.
Sprawdźcie czy pamiętacie te same lokale, które opisaliśmy. Kto wie, może
przez przypadek jesteście na którymś zdjęciu z tamtych lat? Jeśli nie na
tym, to na pewno kilka kartek dalej w Kronice Prestiżu. Tym razem nikt
nie może marudzić że w mieście nic się nie dzieje. To rekord w historii naszej gazety. Oddajemy wam aż 11 stron towarzyskich. Oj działo, się działo... Roztańczyliście się drodzy czytelnicy. Boje się pomyśleć co wydarzy
się w ciągu tych dwóch miesięcy. Pamiętajcie, że nie znikamy całkowicie.
Na bieżąco aktualizowana będzie nasza strona www.magazynprestiz.com.
pl oraz aktywny mail redakcja@eprestiz.pl.
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Rozmowy w pociągu

Kobieta – arcydziełem
natury…

N

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka

programu

informacyj-

nego TVP Szczecin „Kronika”.
Prowadzi serwis ekonomiczny
„Biznes” w TVP.Info
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asza droga przez życie, jest jak podróż. W jakim
kierunku podążymy w znacznym stopniu zależy
od tego – kogo spotkamy i czy będziemy umieli
Go słuchać.
Jak w swojej wędrówce natknęłam się na
wielu interesujących i mądrych ludzi, wśród nich znalazł
się Ryszard Kotla – to właśnie ten mężczyzna, który kobiety uważa za arcydzieło natury. Od niego - człowieka
renesansu, kopalni wiedzy na tematy wszelkie, miłośnika
Szczecina - usłyszałam wiele pięknych opowieści o kobietach, które on sam uważa za pierwotne źródło wszystkiego co dobre. Najlepsze, co może się w życiu mężczyzny
wydarzyć – to spotkanie tej jedynej – niewiasty, która
nada sens istnieniu, wszystkim podejmowanym działaniom, myślom, marzeniom.
Mężczyźni, podobnie jak kobiety, pragną miłości.
A czym jest miłość? Ciekawą odpowiedź na to pytanie
daje Eric - Emmanuel Schmidt – pisarz:
„…Największa przygoda, jaką można przeżyć, to miłość, która trwa…”.
Znacznie łatwiej mnożyć kolejne romanse, niż
być w jednym związku. To
ogromna inwestycja: serca,
pożądania i wyobraźni.
A w relacji z kimś bliskim
zdarzają się momenty totalnej pustki. Człowiek obojętnieje, pożądanie spada do
zera… Żeby związek mógł
trwać, obie strony bardziej
muszą cenić sobie miłość
niż osobiste szczęście.
„Miłość to wielki luksus.
Na co dzień trzeba zadowolić się szacunkiem…”.
A szacunku uczymy się
od najmłodszych lat, w rodzinie. Matka – kobieta ma tu
rolę najważniejszą, zwłaszcza jeśli idzie o syna. Mądra
macierz nie wychowa egoisty i egocentryka lub tyrana,
który będzie wymagał od płci przeciwnej hołdu lennego
każdego dnia. Nie stworzy zakompleksionego nieudacznika, który bez mamusi nie wypierze własnych majtek,
nie mówiąc o żoninych (nawet w czasach pralek automatycznych).
W temacie wychowania synów przez matki, ciekawą
postać wydobył dla mnie, właśnie Ryszard Kotla. Chodzi
o Dhuodę, żonę Bernarda z Septymanii, babkę Wilhelma
zwanego Pobożnym. Ta kobieta, mądra niezwykle, napisała wybitne dzieło: „Podręcznik dla syna”. Unika w nim
moralizatorstwa i pouczania, którego nie znosi żaden dorosły, a co dopiero dzieci. Nie czyń drugiemu, co tobie nie

Co ciekawe, to słowa mężczyzny, ja jedynie
przyjęłam je z wielkim zadowoleniem. Usłyszałam także: ”…Gdyby nie kobiety, to mężczyźni
do tej pory siedzieliby na drzewach…”

miłe. Zapominamy o tym – prawda? Wrogiem dorosłych
są ich kompleksy, głównie z dzieciństwa. Ci, którzy je
mają nigdy nie będą potrafili potraktować swoich dzieci
jak partnerów. Zawsze to będą podmioty, rozwydrzone,
niewdzięczne bachory. I koło się zamyka, bo w przyszłości
nasze dzieci będą tak samo traktowały nasze wnuki.
Dhuoda, może trochę przesadzała, ale zgodzę się
z nadrzędnym celem, który jej przyświecał. A mianowicie: Mój syn, córka, moje dziecko, to osoba, której winna
jestem szacunek i uznanie. Muszę je nauczyć tego samego
w stosunku do mnie. O czym pisała Dhuoda w podręczniku dla swojego syna?
- Mój Wilhelmie, okazuj sympatię i uznanie temu lub
tym, przez którego, lub których pragnąłbyś być uznawany. Kochaj, poważaj, dobrze przyjmuj i szanuj wszystkich,
a zasłużysz na ich wzajemność.
- Staraj się mieć zawsze książki, które będziesz czytać,
przeglądać, rozpamiętywać i zgłębiać. Szukaj nauczycieli,
którzy Ci je objaśnią i dostarczą Ci wzorów dobrego postępowania.
- Ci, którzy pławią się w bezwstydnych uciechach,
cóż zyskali, jeśli nie nicość. Piękne i szlachetne drzewo
daje piękne liście i rodzi dobre owoce. To samo dzieje się
z człowiekiem szlachetnym i uczciwym. Zechciej, synu
mój, szczepić się na tym właśnie drzewie.
Jeżeli weźmiesz sobie do serca te pożyteczne nauki, to
smutek oddali się od Ciebie i doświadczysz radości życia…
Wymagamy od mężów, partnerów, żeby byli dobrzy,
zaradni i silni psychicznie…
Wymagamy od mężów, partnerów, żeby nie robili z nas
kuchty domowej i sprzątaczki…
Wymagamy od mężów, partnerów, aby byli czuli, kupowali nam kwiaty i mieli fantazję…
….pamiętajmy o tym wychowując synów.
Przepis miesiąca pt.; „Ugotuję z Synem”.
Usiądź tu synu, pokażę Ci jak się obiera ziemniaki,
a potem je razem ugotujemy. Zobaczysz, jak wtedy inaczej smakuje – lepiej. A kiedy się już nauczysz, to czasem
ugotujesz mi obiad. Kiedy zmęczona przyjdę z pracy, będę
miała na stole gotowy, ciepły posiłek.
A kiedy będę już stara, będziesz się mną opiekował, bo
tego Cię nauczyłam i Twoje serce.
Do zobaczenia w następnej podróży.
Joanna Osińska.
Wykorzystano fragmenty tekstów luźnych ze zbiorów
prywatnych Ryszarda Kotli oraz - fragmenty artykułu
z „Twojego Stylu” o Ericu-Emmanuelu Schmittcie – „Ulisses w lawendzie” (nr majowy 2010 r.).
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Szczecin retro

„Prestiż”
z unikatową
płytą
agata rokicka

Hajduczki, Szczecińska czwórka radiowa, Trymer czy Bogdan Kryś
– przez ponad pół wieku artyści zapomniani. Na szczęście udało się
ich odnaleźć w radiowych archiwach. „Piosenka o Wałach
Chrobrego”, „Szczecińska noc”, „Hymn stoczniowców” czy
„Turzyńska polka”. Po kilkudziesięciu latach niektóre z nich bawią,
inne przywodzą na myśl wspomnienia z PRL-u, ale na pewno warto,
by wreszcie ktoś się o nich dowiedział – pisze Agata Rokicka,
autorka audycji poświęconych historii naszego miasta.
Hajduczki

roszę wyobrazić sobie
olbrzymie, wysokie na
dwa piętra pomieszczenie, wypełnione półkami.

Bogdan Kryś ze swoim dzisiejszym zespołem Contrast

Dziesiątki tysięcy większych
i mniejszych kartonowych pudełek, w które opakowane są taśmy. Na nich głosy z przeszłości.
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Foto: archiwum Bogdana Krysia

Ludwik Zdanowski

Foto: Włodzimierz Piątek

P

Znajdziemy tu przemówienia
partyjnych kacyków, uroczyste
przecinanie wstęg, wizyty przywódców bratnich narodów, ale
i zwykłe, codzienne życie utrwalone na kilometrach taśm z radiowego archiwum.
Wreszcie piosenki. Wśród
nich te najbardziej dla nas cenne - opowiadające o Szczecinie.
Nazwa miasta odmieniana jest
tu przez wszystkie przypadki:
„Szczecińska piosenka”, „Piosenka o Szczecinie”, „Kocham Szczecin” „Szczecin i Ty”, „Szczeciński
tramwaj”, „Szczecińską szóstką
w pogodny świat”, „Szczecin,
moje miasto”, „Przez szczecińskie ulice”... można by wymieniać
długo. W tych piosenkach znajdziemy zapisane nutami życie
dawnego Szczecina. Ktoś rano
biegnie do szkoły, ktoś dzielnie
wykonuje swoją pracę, ktoś się
z kimś spotyka, ktoś się w kimś
zakochuje... A wszysto w doskonale znanej nam przestrzeni. Są
tu Wały Chrobrego, Odra, Pogodno, Gumieńce, jezioro Głębokie, Turzyn... Jest szczecińska
zieleń, są magnolie, są mosty,
aleje i place... Słuchając tych

utworów, podróżujemy w czasie.
Te najstarsze piosenki, nagrane
na początku lat 50., są zapisem
chwili - uroczo trzeszczące, z oddechami, stuknięciami w mikrofon, a nawet z kaszlnięciami.
Ludwik Zdanowski wówczas
student politechniki, śpiewający w popularnej Szczecińskiej
Czwórce Radiowej, ciepło wspomina tamte czasy.
- Dostawaliśmy 500 złotych za
nagranie w radiu dwóch piosenek tygodniowo. Oczywiście te
500 złotych dostawaliśmy wtedy,
kiedy piosenki ukazywały się na
antenie.
Stanisław Modelski wieloletni dziennikarz muzyczny radia
i TV Szczecin, pomaga określić
wartość tych pieniędzy.
– Pamiętam, że ćwiartka wódki z czerwoną nalepką kosztowała 24 złote. A w 1955 roku kupiłem sobie sztruksową marynarkę
za 180 złotych. Jak łatwo obliczyć
za dwie piosenki można było kupić blisko 21 butelek wódki albo
dwie i pół marynarki – opowiada Modelski.
W tych czasach - prócz nawią-

zującej do tradycji rewelersów
i grup takich jak Chór Dana czy
Chór Czejanda - Szczecińskiej
Czwórki Radiowej działały również zespoły wokalne: Trymer
i Fala.
Z tamtego okresu pochodzi
„Biała mewa”. To był szlagier!
Śpiewała go cała Polska! Ale nawet w Szczecinie rzadko kto teraz
pamięta, że powstała w naszym
mieście. Melodia jest co prawda

Szczecińska czwórka radiowa

Foto: archiwum Ludwika Zdanowskiego

Szczecin retro
rosyjska, ale słowa napisał do
niej szczeciński aktor i radiowiec,
Rajmund Fleszar. „Biała mewo,
leć z piosenką tą. Leć daleko na
ojczysty ląd. Poleć, powiedz, że
marynarz chwat morze kocha od
dziecinnych lat...” - te słowa jako
pierwsza zaśpiewała Fala. Później wielu innych wykonawców.
„Biała mewa” znalazła się także na ścieżce dźwiękowej filmu
„Szczęśliwego Nowego Jorku”. I co ciekawe - ktoś inny podpisał
się tam jako autor słów...
Lata 60. to fascynacja nowszymi, bardziej nowoczesnymi
brzmieniami. W 1962 i 63 roku
w Szczecinie odbyły się Festiwale Młodych Talentów. To tu
swoje kariery rozpoczęli m.in.
Czesław Niemen, Karin Stanek,
Niebiesko-Czarni,
Wojciech
Gąssowski, Krzysztof Klenczon,
Mira Kubasińska, Tadeusz Nalepa czy nasza szczecińska Helena
Majdaniec. Fascynację mocniejszym uderzeniem czuć w przecudownej piosence „Szczecin,
moje miasto”, którą brawurowo
zaśpiewał Bogdan Kryś. Był rok
1968. Pan Bogdan miał wówczas
18 lat. Wraz z grupą Tetrachordy wziął udział w przeglądzie
Szczecińska Wiosna Orkiestr,
który odbywał się w Kaskadzie.
- Nie miałem pojęcia, że ta
piosenka została nagrana. Dowiedziałem się o tym po 40 latach, kiedy córka usłyszała ją
w Radiu Szczecin. Zgłosiła się
do radia i poprosiła o przegranie
tego utworu na CD. Płytę dostałem w prezencie urodzinowym.
Ależ byłem zdziwiony i zaskoczony – mówi Bogdan Kryś.
Rok później we wspomnianym przeglądzie wziął udział
zespół o tajemniczo brzmiącej
nazwie Coma 5. Refren ich ballady brzmiał:
„Samotny śledź, ach śledź niewyłowiony,
Bowiem zbyt duże oczka miała sieć.
Samotny śledź, wzgardzony,
porzucony,
Zakompleksiony, sfrustrowany, mały śledź”.
Piosenką o zestresowanej rybie oko do słuchaczy puszczał
Tadeusz Klimowski, znakomity
szczeciński tekściarz. Naturalnie
lata 60. to także czas Filipinek,

najpopularniejszego szczecińskiego zespołu. To od tej grupy,
wzięła się moda na girlsbandy.
Szczecinianki,
Pomorzanki,
Słownianki, Hajduczki - to nazwy tylko tych najbardziej rozpoznawalnych.
Niezwykłym
zjawiskiem w życiu muzycznym
Szczecina była Ręczno-Nożna
Kapela Przydrożna. Założona
w 1980 roku przez Tadeusza Klimowskiego i Brunona Gościniaka kapela stoczniowa, reprezentowała styl określany mianem
folkloru miejskiego. Solistą zespołu był Józef Bartoń, a w jego
skład wchodzili amatorzy m.in.
kolejarz, pracownik akademicki
i dziennikarz. „Turzyńska Polka”,
„Polewaczka”, „Felek ratownik”,
„Malowana lala”, „Tango za kotarą” - to piosenki utrwalające
od zapomnienia ludzi i miejsca,
których już nie ma. Lata 80. to
era teledysków. Warto poszukać
w internecie nagranych przez
Ręczno-Nożną Kapelę Przydrożną filmików - zobaczymy i dawne targowisko Turzyn i nieistniejącą już „ścianę płaczu” przy Alei
Wojska Polskiego obok pizzerii
Piccolo, a także obraz kąpieliska
Głębokie sprzed 30 lat.
Część taśm wypełniających
półki radiowego archiwum jest
rzetelnie opisana - wiadomo kto
nagrał, kogo i po co. Niestety tylko część. Wiele zawiera niepełne, jeśli nie fałszywe informacje.
Pamiętam dreszcz towarzyszący
pierwszemu radiowemu odkryciu i radość dzielenia się nim ze
słuchaczami audycji „Szczecin
we wtorek”. Cieszę się także, że
powstają płyty ze starymi nagraniami. Rok temu taką płytę wydał Teatr Polski, niebawem ukaże się rocznik Sediny ze starymi
piosenkami, a teraz specjalnie
dla swoich czytelników zupełnie
unikatową płytę przygotował
„Prestiż”. Słuchając tych utworów
wiele osób się uśmiechnie, czasem nawet parsknie śmiechem,
innym zakręci się w oku łza...
Najważniejsze jednak, byśmy
przestali myśleć, iż Szczecin po
wojnie był muzyczną pustynią,
z dwiema oddalonymi od siebie
o „wieki” oazami - Filipinkami
i zespołem Hey.

Proszę do nas pisać na adres:
redakcja@eprestiz.pl lub Prestiż magazyn szczeciński, al.
Wojska Polskiego 31/4 Szczecin. Najciekawsze wydrukujemy
w sierpniowym Prestiżu.

Po prawej Jan Szyrocki

Czekamy na Państwa opinie
na temat płyty Szczecin retro.
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Wydarzenia

Potrzeba piękna
Portugalski reżyser mieszkający w Szczecinie, Miguel Gaudencio kręci film o chirurgii plastycznej pt. „Potrzeba piękna“.
To pierwszy taki film w Polsce.

związane z nakręceniem filmu
o Szczecinie, chociaż zapewnia,
że nie zarzucił tego pomysłu.
Przed nim kolejne wyzwanie -

Dyskretne podglądanie
Pobudka przed świtem i czatowanie na trzęsawiskach opłaciły się.
Po ponad dwóch latach podglądania przyrody, fotograf Krzysztof
Matysiak wydał album przyrodniczych zdjęć, przy wsparciu
spółki Pazim.

Foto: Krzysztof Matysiak

olina Dolnej Odry” to
pierwszy album Matysiaka. To także doskonałe miejsce do zapoznania się z tym wielkim

terenem zalewowym, na którym
schronienie znajdując żurawie,
zające, czy bobry. - Godzinami
czekałem zakamuflowany na jakieś zwierzę, które wyjdzie z gęstej mgły - wspomina Matysiak.
- Czasami nie udało mi się zrobić ani jednego dobrego zdjęcia.
Ale natura premiuje cierpliwość
i upór - dodaje.
Na tych, którzy odważą się zapuścić na bagna Doliny, czeka świat
wodnych labiryntów i tajemniczych lasów. Ci, którzy nie mają
ochoty udać się w teren, a chcą
zobaczyć piękne panoramy zapraszamy do udziału w naszym
konkursie.

Konkurs
Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl
i wygraj jedną z dwóch książek „Dolina Dolnej Odry”
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dziedzinie jak i ze znanymi osobami show biznesu aktorami,
politykami, piosenkarzami, projektantami - mody.
- To nie będzie film - reklamówka
chirurgii plastycznej czy też „reality show” podczas którego bohaterki przechodzą tylko fizyczną
metamorfozę - dodaje Gaudencio. - Chodzi w nim o szersze
i bardziej złożone spojrzenie, nie
tylko na ciało, ale może przede
wszystkim na „ducha“ – i z artystycznym zacięciem. Główne
bohaterki filmu będą nie tylko
aktorkami, ale i prawdziwymi
kobietami ze swoimi pytaniami
i wątpliwościami na temat chirurgii plastycznej.
Prace nad filmem potrwają kilka
miesięcy i zakończą się w tym
roku. Producentem filmu pod
tytułem „Potrzeba piękna“ jest
warszawska firma Strefa Ciało.
Miguel Gaudencio to portugal-

Foto: archiwum Miguela Gaudencio

film dokumentalny, który ma
przełamać tabu jakim jest chirurgia plastyczna. Większość
zdjęć będzie kręcona w Szczecinie, a główne bohaterki filmu są
mieszkankami naszego miasta.
Do współpracy maja tez być zaproszeni lokalni fotografowie
i styliści.
- Nasze miasto ma ogromny potencjał, mieszka tu wielu bardzo
zdolnych kreatywnych ludzi,
z którymi chcę pracować nad
filmem – wyjaśnia Miguel Gaudencio.
Ideą filmu jest otwarta dyskusja w kontrowersyjnym temacie
jakim są w naszym kraju zabiegi poprawiania urody. Poza
przemianami bohaterek, które
zdecydowały się na operację plastyczną, w filmie zostaną również
przedstawione różne punkty widzenia na jej temat w dyskusjach
zarówno ze specjalistami w tej

ski reżyser, który na miejsce do
życia wybrał Szczecin. Na swoim
koncie ma realizację ponad 200
wideoklipów oraz reklam telewizyjnych, dla takich marek jak:
Coca-Cola, McDonald’s czy Raiffeisen Bank. Gaudencio wyreżyserował również film „Second
Life“, w którym główną rolę
zagrał znany polski aktor Piotr
Adamczyk.
imj

Marszem
przez plaże
Miłośnicy nordic walkingu ze szczecińskiego klubu ukończyli rajd
plażami polskiego wybrzeża. W tydzień przeszli ponad 150 km
ył to pierwszy tego
typu rajd, który miał
na celu propagować
nasze województwo
jako idealne miejsce
do uprawiania nordic walkingu.
W marszu wzięło udział 14 osób
z Klubu Nordic Walking Szczecin. Pogoda była bardzo zmienna. Jednego dnia świeciło piękne
słońce i trasa nie sprawiła nikomu żadnych problemów. W kolejnych dniach następowało
załamanie pogody. Przy bardzo
niesprzyjających warunkach,
zmagając się z wiatrem i deszczem, grupie udawało się dojść
do kolejnych miast. Część trasy
pokonywali lasem. Tuż przy mecie znowu wyszło słońce i marsz
zakończył się zgodnie z planem
4 czerwca pomiędzy miejscowościami Jarosławiec i Ustka.
- Przygotowaliśmy i sprawdzi-

liśmy trasę ze Świnoujścia do
Ustki. Teraz możemy stworzyć
cykliczną imprezę i wpisać ją
zarówno do kalendarza Polskiej
Fundacji Nordic Walkingu jak
i Zachodniopomorskiej Regio-

Foto: materiały organizatora

Miguelu Gaudencio
pisaliśmy rok temu.
Był gwiazdą sierpniowej okładki „Prestiżu”.
W tym czasie zmieniły się
jego zawodowe plany. Niestety
musiał odłożyć na bok marzenia

nalnej Organizacji Turystycznej
- mówi zadowolona Małgorzata
Figurska, instruktor nordic walkingu, organizator marszu. dp

Wydarzenia

Historyczny wyczyn szczecinianki
Anna Lichota ze Szczecina dołączyła do Anny Czerwińskiej i Martyny Wojciechowskiej. Co te panie łączy? Są jedynymi Polkami, które zdobyły
Koronę Ziemi, czyli siedem najwyższych szczytów wszystkich kontynentów.
dla ciała i ducha: nie ma apetytu, są problemy ze snem. Na
wysokości jest mało tlenu, rany
goją się: albo bardzo wolno, albo
wcale. Organizm jest skupiony
na wspomaganiu podstawowych
czynności życiowych – opowiada
pani Anna. - Ze względu na blokadę mięśni i kręgów pomiędzy
łopatkami przeżyłam najbardziej
bolesne dwa dni w moim życiu.
Płakałam z bólu pomimo bardzo
silnych środków przeciwbólowych. Mimo to schodziłam dalej
z plecakiem po strasznych stromiznach zabezpieczona liną.
Lichota przyznaje, że Mount
Everest jest również wyzwaniem
dla psychiki. To długa wyprawa
w warunkach ekstremalnie prymitywnych, jeśli chodzi o higienę, spanie, jedzenie, czy ubranie.
- Trzeba samozaparcia, aby
polubić takie eskapady – mówi.
- Bardzo chorowałam na Evere-

Foto: Anna Lichota

ata 23 maja 2010 zapadnie w pamięci
wszystkim miłośnikom
wspinaczki. Tego dnia
szczecinianka Anna Lichota dokonała rzeczy niezwykłej.
Jako trzecia Polka w historii, po

Annie Czerwińskiej i Martynie
Wojciechowskiej, zdobyła Koronę Ziemi. Weszła na ostatni z
najwyższych szczytów wszystkich siedmiu kontynentów –
Mount Everest.
- Wyprawa na Mount Everest
jest niesamowitym wyzwaniem

Sukces Czeczota
i Radia Szczecin

ście, co nigdy mi sie nie zdarzało. Miałam mnóstwo wymówek,
aby zrezygnować.
Na co dzień szczecińska himalaistka pracuje na stanowisku
koordynatora projektu w szwajcarskim banku inwestycyjnym
w Londynie. Każdą wspinaczkę
finansowała z własnych oszczędności. Pomaga też innym. Przekazała 20 tysięcy dolarów na
UNICEF oraz Rodzinny Dom
Dziecka z Gdańska. Po zdobyciu
Mount Everestu dała kolejnych
30 tysięcy dolarów szkole im.
Wandy Rutkiewicz i Jerzego Kukuczki w Nepalu.
Teraz oddaje się pisaniu książki o zmianach osobowości, które
wywarły na nią kolejne eskapady.

Planuje też wrócić do wspinaczki, wcześniej zamierza jednak
trochę odpocząć. W najbliższym
czasie zawita też do Szczecina.
- Przekażę prezydentowi flagę
Nepalu oraz buddyjską, jako że
Gryf wylądował na dachu świata
w świetnym stylu. Pozdrawiam
wszystkich i nasze kochane miasto – kończy pani Anna.
ak

Droga Anny Lichoty do Korony Ziemi
Kilimandżaro 2005/2006
Elbrus 2006
Aconcagua 2006/2007
Mt. McKinley 2007
Piramida Carstensza 2008
Mt. Vinson 2008/2009
Mount Everest 23 maja 2010

wa teatry” to najbardziej
prestiżowy
konkurs
dla twórców teatru telewizji i radia w Polsce.
Po raz pierwszy w historii
słuchowisko zgłoszone i wyprodukowane dla Radia Szczecin
zgarnęło tyle nagród. Krzysztof
Czeczot został nagrodzony za
reżyserię, za muzykę główną nagrodę odebrał Stanisław Soyka,
za realizację artystyczną Marcin
Bors, a za rolę męską nagrodzony został aktor Robert Więckiewicz („Ogniem i mieczem”, „Vinci”, „Lejdis”, „Różyczka”). br

Foto: Ola / wwwzdjeciazwieszaka.pl

Słuchowisko „Jeszcze się spotkamy młodsi” według pomysłu
i reżyserii Krzysztofa Czeczota (bohater „Prestiżu” z maja 2009)
zdobyło Grand Prix X Festiwalu „Dwa teatry” w Sopocie.
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Wydarzenia

Bułgaria wyróżniła Sorayę
24 maja szczecińska Galeria Soraya została nagrodzona dyplomem uznania Ministerstwa Republiki Bułgarii za upowszechnianie
kultury bułgarskiej za granicą.

z Bułgarskim Instytutem Kultury i czynnie włączają się w jej
promocję.

- W ciągu zaledwie dwóch
i pół roku udało nam się zorganizować aż sześć wystaw – mówi
Magdalena Szyłow kurator wystaw w Galerii Soraya. – Bardzo
cieszymy się z tego wyróżnienia.
Andrzej Małyska, to także główny projektant biżuterii
w Galerii Soraya. Jego najnowsza kolekcja był zaprezentowana
na Sopot Fashion Days i zebrała
wiele entuzjastycznych recenzji
ukazały się m.in. we włoskiej
agencji informacyjnej „Ansa”
oraz na japońskich, hiszpańskich
oraz włoskich portalach internetowych.
- Andrzej Małyska projektuje
dla kobiet. Liczne podróże po
dalekim Wschodzie dały mu
inspirację do tworzenia biżuterii
niezwykłej, dzięki której każda
kobieta może poczuć się wyjątkowo – mówi Magdalena Szyłow

Mikołajczyk
dziekanem
Mecenas Marek Mikołajczyk został nowym Dziekanem Okręgowej
Rady Adwokackiej.

Foto: Dariusz Gorajski

yboru dokonało 12
czerwca Walne Zgromadzenie Szczecińskiej Izby
Adwokackiej. Mikołajczyk

16 / PRESTIŻ / Czerwiec 2010

zastąpił na stanowisku mec. Andrzeja Gozdka, który zakończył
właśnie swoją drugą kadencję
z rzędu i nie mógł ubiegać się
o kolejną. Dla Mikołajczyka to
także kolejny wybór - wcześniej
był już dziekanem. Jakie są jego
zdaniem najważniejsze wyzwania dla izby? - Uporządkowanie
szkolenia aplikantów adwokackich, podwyższenie doskonalenia zawodowego adwokatów,
wpływanie na podniesienie jakości usług - powiedział „Prestiżowi” Marek Mikołajczyk. Rada to
najwyższy - po walnym zgromadzeniu - organ izby. Jej kadencja
trwa trzy lata. Adwokaci wybrali
też w głosowaniu Prezesa Sądu
Dyscyplinarnego, którym została mec. Joanna Szałańska oraz
Szefa Komisji Rewizyjnej - mec.
Andrzeja Mareckiego.
br

- Piękna i oryginalna biżuteria
jest jak dzieło sztuki, które mamy
możliwość codziennie oglądać
i co najważniejsze eksponować
na sobie.
imj

Kolejny sukces SGI
SGI Baltis, szczeciński deweloper specjalizujący się w budowie
mieszkań, apartamentów i biurowców otrzymał prestiżową nagrodę
w XIV edycji konkursu Platynowe Wiertło za inwestycję
mieszkaniową Barciński Park II w Łodzi.
ury konkursu uznało projekt za najlepszy
obiekt budowlany roku.
Inwestycja mieszkaniowa Barciński Park II zdobyła nagrodę „Srebrne wiertło”
w kategorii budownictwo mieszkaniowe konkursu Platynowe
Wiertło organizowanego przez
firmę Bosch. Jury konkursu,
w którym zasiedli inżynierowie, architekci i dziennikarze,
oceniało zgłoszone inwestycje
pod względem jakości wykonania, projektu oraz wykorzystanych materiałów i technologii.
Ważna była także terminowość
realizowanych projektów oraz
zastosowanie
ekologicznych
i energooszczędnych rozwiązań.
Firma Bosch już po raz czternasty nagrodziła najlepsze obiekty
budowlane.
– Z dużą satysfakcją przyj-

mujemy kolejną nagrodę dla
inwestycji Barciński Park. Łączy
w sobie nowoczesne rozwiązania
architektoniczne z tradycyjną,
historyczną zabudową Łodzi –
mówi Grzegorz Kawecki, Wiceprezes SGI Baltis.
Łódzka inwestycja kilkakrotnie została wyróżniona w prestiżowych ogólnopolskich
konkursach, otrzymując
m.in. nagrodę „Kryształowe Apartamenty” dla
inwestycji Barciński Park
w 2007 roku oraz Barciński Park II w 2009 roku.

Foto: materiały SGI

Foto: Robert Targoński

łaściciele Galerii Brygida i Andrzeja Małyska,
od początku jej istnienia
aktywnie
współpracują

Wydarzenia

32 lata na wielkiej wodzie
apitan Jerzy Radomski
w swój okołoziemski rejs na
pokładzie „Czarnego Diamentu” wypłynął w 1978
roku. Miał na wodzie spędzić 4 lata, przedłużyło się o...
28. Dlaczego doszło do takiego
przeciągnięcia? Jak mówią przyjaciele „obieżyświata”, powód
zapewne był jeden: „Jurkowi się
spodobało”. Radomski przez ten
czas pokonał ponad 240 tysięcy
mil morskich. To odległość odpowiadająca siedmiokrotnemu
okrążeniu globu! Teraz postanowił zakończyć niesamowitą podróż i wraca do kraju. W dniach
25 - 27 czerwca zamierza wpłynąć do Świnoujścia, gdzie czekać
na niego będzie komitet powitalny. Później zawita do Szczecina.
Nam udało się z nim porozmawiać dużo wcześniej, podczas
postoju w New Haven. Zdradził,
że nie żałuje ani chwili spędzonej poza domem. Cały czas miał
wsparcie ze strony swojej rodziny.

- Jako 14 - letni chłopiec miałem
pierwszy kontakt z wielką wodą
– wspomina. - Wybrałem się
do Gdyni. Zobaczyłem jachty,
morze, bezgranicznie zakochałem się. 13 lat później wypłynąłem na dużym jachcie „Jurand”
w swój pierwszy rejs, a 25 lat po
tym wydarzeniu w bardzo długą
podróż dookoła świata.
Podczas długiego rejsu zdarzały

się różne niesamowite i niebezpieczne sytuacje. Były ciężkie
sztormy, Radomski zaliczył też
rafę i przez 67 dni walczył o wyciągnięcie z niej jachtu. Czterokrotnie miał problemy z piratami.
- Muszę przyznać, że mam bardzo dużo szczęścia – mówi.
– Zawsze, ze wszystkich kłopotów wychodziłem bez szwanku. Przedostatni raz, gdy byłem
w Tanzanii, jednego z piratów
postrzeliłem w nogę. Trzeba
jednak wiedzieć, że żeglarz musi
mieć dużo „farta”, żeby móc długo pływać.
Były też piękne momenty, których nigdy nie zapomni.
- Było ich tysiące. Jednym z nich,
chyba najważniejszym - ślub
mojego syna, również w Tanzanii. Rodzina przez wszystkie
lata towarzyszyła mi w kolejnych
etapach, przyjeżdżali do mnie.
Na święta często zostawiałem
Czarny Diament i jechałem do
nich. Bardzo wesoło wspominam ich wizyty, wypłynięcia
z nimi, nurkowanie na Pacyfiku
w Polinezji Francuskiej i Wielkiej Rafie Australijskiej, wypady
do dżungli i do buszu afrykańskiego – wylicza kapitan. - Mój
trzymiesięczny wnuczek wypływał w swój pierwszy rejs na
Czarnym Diamencie, rok temu
moja wnuczka Miriam pięknie
grała i śpiewała dziadkowi. Było
tego mnóstwo.
”Czarny Diament” na wodzie
sprawował się idealnie.
- To bardzo udana konstrukcja.
Muszę skromnie dodać, że sam
projekt jest mojego pomysłu,
który został dopracowany przez
konstruktora inż. Kazimierza
Michalskiego ze Szczecina.
Również zdrowie nie przysporzyło większych kłopotów.
- Nie raz coś bolało, ale kapitan
nie może być chory! Żadnej diety nie stosowałem, tak konserwuje woda– zdradza żeglarz.
Kapitan kończy przygodę o której marzy chyba każdy. Czekają
na niego najbliżsi oraz przyja-

Foto: Mikołaj Westrych

W środowisku żeglarskim kapitan Jerzy Radomski traktowany jest jak „guru”. Właśnie wraca do kraju z 32 - letniego okołoziemskiego rejsu!
Jak mówi, przez ten czas przeżył tysiące przygód, o których nam opowiedział.

ciele. Zapewnia, że w polskiej
rzeczywistości odnajdzie się
ponownie bez problemu. Jego
wnuczka wyraziła już chęć przejęcia Czarnego Diamentu, więc
jest spokojny. Łódź trafi w dobre
ręce.
- Nie obawiam się o nic, nie

będę się nudził – mówi. – Przez
wszystkie te lata sobie radziłem
i dzięki ciężkiej pracy nie miałem
problemów, ani finansowych ani
osobistych. Jak zdobywałem fundusze na kolejne etapy? W różny,
legalny sposób. To jednak pozostawię dla siebie.
ak
REKLAMA
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Sztuka

lepsza od banku
Daria Prochenka

foto: Adam Fedorowicz

Są tacy którzy pokochali sztukę gdy mieli kilkanaście lat, inni dojrzeli do niej u szczytu kariery zawodowej. Jedni kolekcjonują obrazy z wielkiej pasji i miłości do piękna, drudzy traktują to jako dobry
biznes i inwestycję. Początki są różne, tak samo jak gusta. Zbiory
jednak imponujące, ponieważ każdy deklaruje, że sztuka wciąga.
Jak złapie się bakcyla nie można przestać. Szczecińscy kolekcjonerzy Elżbieta Malanowska, Elżbieta Andrysiak–Mamos czy Edward
Osina twierdzą, że to choroba z której nie chcą się wyleczyć.
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hoć coraz więcej osób interesuje się sztuką i ją kolekcjonuje, niełatwo
było znaleźć rozmówców. Wśród ludzi jest
pewna bariera i niepokój związany z tym
tematem. Inwestowanie w sztukę to trend,
o którym dopiero powoli zaczyna się mówić.
Tak jak delikatnie trzeba podchodzić do artystów z natury najczęściej introwertycznych
i bardzo wrażliwych. Tak samo jest z kolekcjonerami, którzy owszem są w Szczecinie, ale niechętnie się pokazują i ujawniają.
Spotkania były poprzedzone wieloma rozmowami, część z nich nie doszła do skutku.

Dlaczego? - Niektórzy podejmują decyzję
o zachowaniu dyskrecji i nie udostępnianiu
informacji o swoich kolekcjach. Są bardzo
związani ze swoimi zbiorami i tylko najbliżsi
o tym wiedzą - wyjaśnia Jolanta Gramczyńska, kurator organizacyjny XXIII edycji Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego
w Szczecinie.
- Innym problemem jest ochrona dzieła
sztuki. Jego ubezpieczenie jest kłopotliwe
i drogie. Brak systemowych rozwiązań w tej
dziedzinie powoduje wiele kłopotów. Sztuka
z jednej strony nobilituje, z drugiej zaś, jest
informacją o statusie materialnym właściciela, o czym nie każdy chce mówić. Trzydzieści
ostatnich lat to dynamiczny proces zmian
społecznych. Powoli rośnie rynek obrotu
dziełami sztuki dla ludzi, którzy dysponują nadwyżkami finansowymi, którzy mają
świadomość w jaki sposób buduje się pozycję
społeczną, co przynosi wymierne korzyści

Elżbieta Malanowska
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połączone z przyjemnością doznań estetycznych - dodaje pani Jolanta.
Rzeczywistość, a sztuka
Nie chcą ich ujawniać także z powodu
strachu o kolekcje. Trudno jest ubezpieczyć
obrazy. Firmy ubezpieczeniowe nie zawsze
dysponują rzeczoznawcami, którzy znają się
na konkretnym malarzu. Zanim podejmie
się rozmowę o ubezpieczeniu trzeba się do
tego przygotować, mieć kolekcję skatalogowaną, usystematyzowaną. - W moim przypadku tylko jedna firma ubezpieczeniowa
podjęła się rozmów o ubezpieczeniu i wycenie mojej kolekcji. Jednak nie doszło do podpisania żadnej umowy ponieważ honoruje
ona wyceny tylko wyszczególnionych rzeczoznawców, o oni są ekspertami jeśli chodzi
o niektórych malarzy. Nie uznali nawet ekspertyzy i potwierdzenia autentyczności przez
dom aukcyjny Sotheby’s - mówi pan Wojciech, kolekcjoner ze Szczecina. Miłośnicy
sztuki muszą radzić sobie na własną rękę,
budować domy twierdze lub zabezpieczać się
zatrudniając firmy ochroniarskie. Problemy
jakie spotykają wynikają z krótkiej tradycji
kolekcjonowania sztuki w Polsce i małej liczby klientów. Z roku na rok jest jednak coraz
lepiej.
- Widzę, że coś się w tym względzie zmienia ponieważ w gazetach branżowych ukazał
się niedawno cykl artykułów o zasadzie dziedziczenia kolekcji - mówi Elżbieta Andrysiak-Mamos, endokrynolog. - Był to duży
problem, ponieważ do tej pory kolekcjoner
nie mógł zagwarantować całości dziedziczenia kolekcji. Była ona po śmierci wyceniania
i dzielona pomiędzy spadkobierców. Dopiero teraz prawo spadkowe jest nowelizowane
- dodaje. Z pozoru tak przyjemny temat jak
sztuka okazuje się mieć swoje ciemne strony.
Ale takie problemy są do przejścia, tym bardziej, że poza doznaniami estetycznymi okazuje się, że taka inwestycja to dobry biznes.
Szybko odkryli to bankowcy.
- W ciągu ostatnich 50 lat inwestowanie
w sztukę było tak samo opłacalnym zajęciem
jak kupowanie obligacji i akcji na giełdzie.
Obecnie amerykanie kontrolują ponad 50%
światowego rynku dziełami sztuki i podejmują próby diagnozowania i przewidywania
trendów mających nastąpić w niedalekiej
przyszłości - wyjaśnia Jolanta Gramczyńska.
Prognozy i badania skłoniły bankowców do
stworzenia oferty Art bankingu, czyli usługi doradczej dla określonej grupy klientów.
- Banki najczęściej oferują opiekuna, który
opracowuje zasady tworzenia kolekcji na
indywidualne zamówienie zgodnie z osobistymi preferencjami nabywcy. Następnie,
we współpracy z domami aukcyjnymi i galeriami, rzadko z samymi artystami, realizuje
zlecenie: reprezentuje klienta na aukcjach,
przedstawia dzieło do zakupu, jego certy-
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Malarka Grażyna Harmacińska-Nyczka, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Jolanta Gramczyńska

fikat autentyczności, wycenę, oferuje pomoc w jego zakupie, bezpieczny transport
we wskazane miejsce lub przechowywanie,
ubezpieczenie, i konserwację - tłumaczy pani
Jolanta.
Na świecie oferta Art bankingu jest już
mocno rozbudowana, w Polsce znajdujemy
się na początku tej drogi - Noble Bank jako
pierwszy przedstawił swoją ofertę dotyczącą
Art bankingu. W krótkim czasie na rynku
pojawiły się oferty instytucji finansowych,
które zajmują się podobnym rodzajem działalności: Wealth Solutions, New Word Alternative Investments, Stilnovisti – wine&art
banking - wymienia Gramczyńska. - Koszty
takiej usługi są wysokie i sięgać mogą do 20%
wartości złożonego zamówienia, dlatego należy ten rodzaj inwestycji potraktować jako
długoterminową. Znawcy tematu nie ukrywają, że jest to oferta skierowana do finansowej elity i koneserów sztuki - dodaje.
Skarb, czy biznes?
Kolekcjonerów można podzielić na trzy
kategorie. Na takich dla których jest to czysta inwestycja, kupują tylko znane nazwiska
i traktują to jako biznes. Są też tacy, którzy chcą przebywać z pięknem i chcą mieć
swoje skarby tylko dla siebie. Trzecia grupa
podchodzi do tego jako do „inwestycji dla
wnuka”, czyli kupują dużo mniej znanych
artystów licząc na to, że inwestycja w przyszłości się zwróci i nazwisko artysty stanie się
bardzo rozpoznawalne. Przy sztuce współczesnej zdarzają się tak zwane „złote strzały”.
Dobrym przykładem jest malarstwo Jerzego
Nowosielskiego. Na początku lat 90. jego obrazy można było kupić w granicach od 3 do 5
tysięcy złotych. Dzisiaj jego sztuka to wydatek od 70 do 200 tysięcy złotych. W bardzo
krótkim czasie jego nazwisko zaczęło dużo

znaczyć, ludziom zaczęło podobać się jego
malarstwo i je kupowali. - Ja nie inwestuję
w ten sposób - mówi pan Wojciech. - Żeby
to robić trzeba kupować dużo. Jest to powiązane z pewnym ryzykiem ponieważ można
kupić sto obrazów i żaden nie będzie trafiony.
A może też zdarzyć się, że 10% będzie strzałem w dziesiątkę i w ciągu kilku lat wzrośnie
dość mocno ich wartość - dodaje. Pan Wojtek
jestem wielkim pasjonatem sztuki. Choć nie
ma wykształcenia artystycznego już jako nastolatek wiedział, że musi przebywać w otoczeniu pięknych starych rzeczy. - W którymś
momencie miałem już tak dużo nazbieranych
rzeczy, że nie miałem ich gdzie pomieścić
- mówi ze śmiechem. Dzisiaj zajmuje się
renowacją starych mebli. Przez lata uzbierał
dużo sprzedmiotów, w tym obrazów, że nie
wszystkie mieszczą się w domu. - Ze mną są
takie z którymi obcowanie sprawia mi dużą
przyjemność. Są dla mnie ważne i z każdą
tych rzeczy związana jest jakaś historia. Pozostałe malarstwo trzymam w bezpiecznym
miejscu na zasadzie depozytu - opowiada pan
Wojciech. Jak skończy urządzać mieszkanie
na pewno część z nich trafi do mieszkania.
Są to jednak dla niego obrazy drugiego sortu
i mniej mu zależy na tym, żeby były blisko.
Ma też trochę pochowanych rzeźb, ale nie ma
na razie gdzie tego wyeksponować. - Często
chodzę z tymi obrazami i je przewieszam, ale
mam taką zasadę, że jeśli coś wejdzie do mojego domu to już stąd nie wyjdzie - dodaje.
Nigdy z żadnym swoim skarbem nie rozstała
się Elżbieta Andrysiak-Mamos, której kolekcja liczy około 200 obrazów. - Powinnam
„wyczyścić” moje zbiory, ale do tej pory nigdy nie pozbyłam się żadnego obrazu, który
kupiłam. Nie potrafię - mówi z uśmiechem. Muszę to zrobić, lecz ciągle nie znajduję czasu - dodaje. Już dawno nie ma gdzie wieszać
obrazów, ale nie może przestać kupować. Boi

się, że gdy przestanie to jak na złość trafi jej
się okazja życia. Podkreśla również, że sztuka
wciąga. Jak się zaczyna w nią w chodzić interesuje coraz bardziej. Z czasem trzeba wyważyć proporcje żeby odpowiednio się w nią
zaangażować, bo to nie jest proste. - Jak się
zacznie kupować ma się przemożną chęć
dobierania coraz to nowych obrazów. Przy
czym kolekcja się zmienia jak zmieniają się
nasze upodobania - opowiada pani Elżbieta.
- Większość z nas zaczyna od malarstwa bardzo tradycyjnego. Dopiero potem odkrywamy różne światy malarskie i nasz zbiór ewoluuje w jakąś stronę. Bardzo ważne jest jeśli
ktoś już zdecyduje się cokolwiek gromadzić,
żeby uświadomił sobie pewien cel i profil tej
kolekcji - radzi. Ustalenie tematu kolekcji
ułatwia poszukiwania. Może to być temat:
dziecko w malarstwie, róże, albo np. Grecja.
Pani Mamos kupowała różne obrazy. Początkowso kolekcja miała obejmować malarstwo
figuratywne przełomu wieków XX/XXI, lecz
dośc szybko okazało się, że jest to podejście
zbyt szerokie. Dzisiaj można w niej wyróznić
szereg wątków miedzy innymi mistrzowie
i ich uczniowie. - Na przykład Zbysław Marek Maciejewski i jego nauczyciel i mistrz
Wacław Taranczewski, ale także uczniowie
Maciejewskiego, który stworzył znakomitą
szkołę malarstwa w Krakowie na wydziale
grafiki - opowiada Andrysiak-Mamos.
Oswajanie sztuki
Trochę inaczej do swojej kolekcji podchodzi Elżbieta Malanowska, wiceprezes Euroafrika Linie Żeglugowe. - Kupuję to co mi się
podoba. Obraz wyraża różne rzeczy, czy to
jest pejzaż, martwa natura czy abstrakcja to
nie ma znaczenia. Jestem raczej samoukiem,
indywidualistą i ważne jest to, co ten obraz
mi daje. Jakie jest jego światło, kolor, jak go
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Sztuka na ulicy
Pan Edward postanowił podzielić się swoją pasją z innymi. Stworzył należącą do firmy
Calbud galerię sztuki. - Chciałem otworzyć
na piękno ludzi ze swego otoczenia - mówi.
– Wiem, że pod wpływem sztuki można się
zmienić – jestem tego najlepszym przykła22 / PRESTIŻ / Czerwiec 2010

Czy warto inwestować w sztukę?
Wróciłem właśnie z targów sztuki w Bazyli i śmiało
mogę powiedzieć, że sztuka jest wspaniała. Domy
aukcyjne na całym świecie przez Londyn, po Nowy
Jork potwierdzają też fakt, że sztuka to nie tylko
przyjemność, wymiana myśli intelektualnej, ale
też dobra inwestycja. Poza tym jest dostępna dla
wszystkich tak jak inne rynki inwestycyjne. Wszystko zależy od tego ile chce się zainwestować. Można
kupić mieszkanie, a można kamienicę, wpłacić do
funduszu kilka tysięcy albo obracać milionami na
giełdzie. Tak samo jest ze sztuką sprawdza się na
równi z inwestycjami giełdowymi jak i nieruchomościami. Wytrzymuje tą konkurencję jak i nie przebija. Ponieważ jest łatwa w utrzymaniu. W nieruchomościach trzeba naprawić dach, kupić rośliny do
ogrodu. Jest też łatwa w obsłudze nie trzeba kosić
potem trawy, odśnieżać. Czysta przyjemność.

foto: Łukasz Giersz

odbieram - mówi. Ostatnim nabytkiem Malanowskiej był obraz młodej malarki Martty
Węg pod tytułem „Damy w Międzyzdrojach”.
- Kupiłam go w Open Gallery u Moniki i Roberta Krupowiczów. Marta nie chciała się go
pozbyć, bo była zżyta z tym obrazem. Uspokoiłam ją że chcę go mieć u siebie w domu
i nikomu go nie przekażę, dzięki temu zgodziła się go sprzedać - wspomina Malanowska. Edward Osina, prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego Calbud zainteresował się
sztuką stosunkowo niedawno, gdy po wielu
latach spotkał przyjaciela ze szkolnej ławki,
który został rzeźbiarzem.
- Zacząłem się z nim spotykać, bywać
w jego krakowskiej galerii. Dzięki niemu
wkroczyłem w świat artystów, mogłem przysłuchiwać się ich dyskusjom i sam z nimi
rozmawiać. Tam też kupiłem pierwsze obrazy i rzeźby - opowiada. - Jeszcze dwa lata
temu nie umiałbym określić czy dane dzieło
jest dobre czy słabe artystycznie. Teraz potrafię powiedzieć o sztuce dużo więcej. Bardzo
mnie to wciągnęło - dodaje Osina.
Elżbieta Malanowska ma bardzo dużo obrazów szczecińskich malarzy. Jej ulubieńcy to
Maciej Woltman, Przemysław Cerebież - Tarabicki i Wojciech Zieliński. - Lubię ich sztukę, jest na prawdę ciekawa. Obserwuję jak
przez lata ewoluuje ich malarstwo i zmieniają
się emocje - mówi. - Nie mam jednak ulubionego obrazu. Cenię je wszystkie. Wiszą wszędzie, nawet w kuchni - dodaje z uśmiechem.
Nie liczyła nigdy zasobów swojej kolekcji.
Gdy wymienia jednak artystów, których obrazy ma po kilka sztuk w domu, widać jej
rozmiar. Wśród nich są Mira Skoczek - Wojnicka, Katarzyna Szydłowska, Wiktor Jerzy
Jędrzejak, Elżbieta Kisiel - Gładkowska i wiele, wiele innych. Nie wyceniała jeszcze swojej
kolekcji, nie miała takiej potrzeby. - Dobrze
byłoby skatalogować malarstwo. Gdy czytam
artykuły dotyczące rynku sztuki, czasami widzę nazwiska które mam w domu. Czasem
mi przemyka myśl, że była to dobra inwestycja, bo malarz zaczyna być uznany - mówi
zadowolona Malanowska. Jedni kupują
dużo i mają kilkaset obrazów, drudzy kupuję
mniej, ale wyższy poziom. Wśród nich jest
pan Wojciech. - Mam droższe obrazy, ale jest
ich mniej - tłumaczy. - Na te najdroższe mnie
nie stać. Rekord jaki padał w Polsce za obraz
Henryka Siemirackiego to prawie 2, 13 mln
zł. Rekord na świecie, który padł w Nowym
Jorku wynosił 140 mln dolarów - mówi pan
Wojciech.

Wojciech Fibak
Tenisista, biznesmen, kolekcjoner. Po zakończeniu
kariery sportowej zajął się działalnością biznesową,
stworzył między innymi w 2001 roku Galerię Fibak
w Warszawie. Inwestuje zwłaszcza w malarstwo
polskiego początku XX wieku. Specjalnie dla Prestiżu zgodził się wypowiedzieć czy warto inwestować
i w co.

Od czego rozpocząć swoją przygodę ze sztukę? W co
warto inwestować?
Zależy komu co się podoba. Trzeba iść za głosem
serca. Warto też cały czas kształcić się w tym kierunku. Rozmawiać z artystami, odwiedzać wernisaże,
oglądać katalogi i albumy. Wiedza pokieruje potem
w pierwszych jak i kolejnych wyborach.

dem. Chciałbym, żeby osoby wśród których
żyję i pracuję, także odczuły jej pozytywne
oddziaływanie, a galeria stała się dla nich
miejscem inspirującym.
Osinie szczególnie zależy na środowisku
architektów, z którym stale przecież współpracuje, na tych, którzy projektują domy
i mieszkania budowane przez jego firmę.
Galeria przy ulicy Kapitańskiej ma być
więc miejscem spotkań architektów, artystów
i inwestorów, miejscem debat i dyskusji. - Na
nas, projektantach i wykonawcach, spoczywa
wielka odpowiedzialność, ponieważ nasze
wytwory przetrwają dziesiątki, a może i setki lat. Chciałbym, żeby architekci i artyści
wspólnie wypracowywali nowe trendy w architekturze i budownictwie, a Galeria Kapitańska była miejscem, gdzie jedni i drudzy
mogliby się wypowiedzieć - tłumaczy swoją
decyzję.
- Wiem, że nie mogę nikomu narzucać
swoich upodobań, ale doszedłem do wniosku, że mogę w pewien sposób edukować
otoczenie. Postanowiliśmy, że firma Calbud
będzie ozdabiać dziełami sztuki każdy wznoszony obiekt – mówi pan Edward.
Pierwsza rzeźba - fontanna autorstwa
przyjaciela Osiny, Wiesława Domańskiego,

już stoi na osiedlu Magnolia Park. Następne
dzieło czeka na ustawienie w patio kamienicy
przy ulicy Parkowej. Są także kolejne pomysły, jak płaskorzeźba z wizerunkiem księdza
Piotra Ściegiennego na budynku przy ulicy
jego imienia, czy dekorowanie obrazami klatek schodowych.
Kosztowne hobby
Każdy ma swój patent na kolekcję i każdy
inwestuje w coś innego. Najważniejsze żeby
mieć ku temu możliwości finansowe, bo to
nie jest tanie hobby. - Jak ja zaczynałam,
a było to w latach 90., łatwiej mi było, mimo
tego, że zarabiałam wielokrotnie mniej niż
dzisiaj - dziwi się pani Elżbieta AndrysiakMamos. - Może teraz jest też trochę inaczej,
bo podoba mi się już inne malarstwo. Są artyści, których prace bardzo chciałabym mieć
w swojej kolekcji, ale cenowo stają się coraz
bardziej nieosiągalni - dodaje. Cieszy się jednak z tego co ma i co udało jej się zgromadzić. Na przykład Artura Nachta-Samborskiego, Jacka Sinickiego, Jana Lebensteina,
czyli muzealne nazwiska, które na początku
kolekcjonowania wydawały jej się poza możliwościami zakupu. Elżbieta Malanowska
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parę razy była zachwycona danym obrazem,
ale przeraziła ją cena. - Są na prawdę piękne
obrazy, ale ich ceny są tak wysokie, że niestety często nie mogę sobie pozwolić na taką
przyjemność. Kupuję to co jest możliwe dla
mnie do kupienia, czyli jest to przede wszystkim polska sztuka współczesna młodych
artystów - mówi. - Bywa, że zaszaleję i wydam więcej niż planowałam, ale generalnie
raczej odchodzę smutna, bo nie stać mnie
na wszystkie szaleństwa - dodaje. Elżbieta
Andrysiak-Mamos zazwyczaj kupowała dobrze znane nazwiska ponosząc tym samym
mniejsze ryzyko. Była to jednak dobra inwestycja, ponieważ dzisiaj ceny tych obrazów są
wielkokrotnie wyższe. - To co kupowałam
po 2-3 tysiące dzisiaj kosztuje 20-30 tysięcy. Za Samborskiego kilkanaście lat temu,
zapłaciłam około 30 tysięcy, to dużo jak na
tamte czasy. Na pewno nie straciłam, ponieważ teraz kosztuje on nawet do 60-80 tysięcy
- mówi z uśmiechem. - Dzisiaj cen jego obrazów nie dogoniłabym - dodaje. Słabe obrazy
zmieniają właściciela co 5 - 6 lat, obrazy dobre co 20 lat, wybitne co 40. Dobrego obrazu
nie sprzeda się byle gdzie i byle komu. To
jest niemożliwe. Każdy obraz musi być zdokumentowany. Na żadną aukcję nie zostanie
przyjęty bez sprawdzenia, a z kolei znalezienie kupca na drogi obraz też nie jest łatwe.
Wszystko odbywa się w dosyć wąskim gronie. - Domy aukcyjne w Polsce powojennej
są zjawiskiem nowym. Zaczęły powstawać
dopiero na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Nic
w tym dziwnego, zmiany polityczne i gospodarcze w naszym kraju, a przede wszystkim
wzrost zamożności Polaków, spowodowały
zwiększenie zainteresowania rynkiem sztuki. Powstały nowe możliwości nie tylko dla
zamożnych klientów, ale i dla miłośników
sztuki. W porównaniu do krajów Europy

Edward Osina

Zachodniej i USA nasz rynek jest jeszcze
skromny, lecz dobrze się rozwijający - objaśnia Jolanta Gramczyńska.
W pogoni za wiedzą
Wernisaże są kolejnym bardzo ważnym
elementem gdy chcemy poznać świat artystów. Wszyscy zgodnie twierdzą, że nawet samo bywanie, czy odwiedzanie miejsc
w których dostępna jest sztuka bardzo wiele
daje. Trzeba czytać i bywać dosłownie wszędzie, w muzeach na wystawach odwiedzać
galerie, chodzić na wernisaże. Wtedy opatruje się oko i potrafimy wyłowić to lepsze
malarstwo. Nawet jeśli ono nas nie fascynuje
wyłowimy z niego dobry obraz. Trzeba ćwiczyć swoją wrażliwość plastyczną poprzez
bywanie i czytanie.
- Nie każdy zostanie prawdziwym kolekcjonerem, a jedynie ten, którym zawładnie
przemożna chęć nieustannego poznawania
i zgłębiania tematu, oglądania i wreszcie
zbierania - mówi Gramczyńska.
Wrażliwości można nauczyć się poprzez
patrzenie na piękne rzeczy. - Rodzice starali
się właśnie tak wpoić we mnie estetykę. Razem zwiedzaliśmy muzea. Teraz ja staram
się przekazać moją wiedzę córce - opowiada
Malanowska. Dużo wiedzy wnoszą wyjazdy
za granicę, a im więcej ogląda się pięknych
rzeczy tym bardziej wyzwala się w człowieku
chęć posiadania ich w domu. U pana Wojciecha zainteresowanie sztukę przerodziło
się w wielką pasję, zaczął wygrzebywać stare rzeczy i czytać na każdy temat. - Wiedza
jest najważniejsza, pozyskałem ją samemu
się ucząc. Mam znajomych, którzy prowadzą
antykwariaty w Szwajcarii i w Niemczech.
Starsi panowie, na początku potraktowali
mnie z przymróżeniem oka ponieważ gdy
zacząłem się interesować sztuką miałem zaledwie 20 lat. Było to dla nich niewiarygod-

ne, że tak młoda osoba jest zainteresowana
takimi tematami - wspomina pan Wojciech.
W czasach gdy zaczynał pan Wojciech ludzie
w Polsce nie znali się na sztuce tak jak dzisiaj.
- Trafiały się osoby, które szukały w mieście
i pytały czy jest „jakiś” obraz Matejki. Mieli
pieniądze i nie ważne dla nich było jak duży
i jaki. Ważne że z odpowiednim nazwiskiem
- mówi. Kolekcjonerzy są dzisiaj świadomi
i chętnie się kształcą.
- Kolekcjonowanie sztuki to ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i wrażliwości, poznawanie i artystów, i ich prac. Najlepszą po
temu okazją są wernisaże, artystyczne spotkania o niepowtarzalnej atmosferze - mówi
Edward Osina.
W galeriach godzinami potrafi przesiadywać też Elżbieta Andrysiak-Mamos. - Nie
wchodzę nigdy na pięć minut. Zdarza się tak,
że zamykają dla mnie galerię, żebyśmy mogli
swobodnie porozmawiać i dokonać wyboru
pracy. Zawsze traktuję pobyt w takim miejscu jako pobyt edukacyjny - mówi. Aby być
na bieżąco, wiedzieć co pojawiło się na rynku
i znać aktualne „topowe” nazwiska malarzy
trzeba kupować prasę branżową, wspomnienia, dzienniki artystów i ich albumy.
- Najwybitniejsi polscy kolekcjonerzy są
zgodni w tym, że posiadają wiedzę na temat
zbieranych przedmiotów często większą niż
naukowcy z akademickim wykształceniem.
Wielu wybitnych zbieraczy zostało właścicielami galerii i antykwariatów - mówi
pani Gramczyńska. - W wielu przypadkach
potwierdziła się zasada, że inwestowanie
w sztukę z prawdziwego zamiłowania przynosi satysfakcję i uczy korzystnego lokowania własnych pieniędzy, a czasem nawet buduje niemałe fortuny - dodaje.
Każdy kolekcjonuje według swoich gustów
i zasad, każdy ma inny cel. Wszyscy zgadzają
się w jednym. Można połączyć pasję z dobrym interesem.
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Wojownik

na wysokich obcasach
ANETA DOLEGA

otograf, stylista czy
szefowa agencji modelek?
Fotograf to jest najważniejsza
rzecz która mnie pochłania. Poprzez fotografię mogę wyrażać
wszystkie swoje emocje, uczucia.
To praca i jednocześnie ogromna przyjemność czyli coś o czym
każdy marzy.
Twój pierwszy aparat fotograficzny?
Pentacon Six - dostałam go od
taty jak miałam 15 lat. Pamiętam, że były to pierwsze zajęcia
z fotografii w Liceum Plastycznym. To był aparat z którego sam
korzystał w młodości. Do dzisiaj
go mam, ale rzadko z niego korzystam. Nie ma co ukrywać,
aparaty cyfrowe wprowadziły
wiele ułatwień w tym zawodzie.
Od czasu do czasu, w przypływie
chwili sięgam po niego i coś tam
pstrykam.
Co po fotografii?
Stylista, dopełniający pracę
fotografa. Lubię to robić, wiem,
że potrafię to robić i ciężko jest
mi znaleźć dobrych stylistów,
którzy by mnie zastąpili.

F

Trzeci zawód...
Szefowa agencji modelek i co
się z tym wiąże: booker, agent,
matka trzydziestu młodych panien oraz swojej własnej. Fajnie
byłoby z czasem stworzyć zespół
ludzi uczestniczących w tworzeniu ML Studio. Na pewno nie
zwolni mnie to od tego, żeby
cały czas w tym siedzieć, bo jeżeli chce się coś robić w pełni
profesjonalnie to nie można np.
po roku stwierdzić „wy sobie
to róbcie, a ja jadę na Hawaje”.
W tym zawodzie trzeba mieć
rękę na pulsie, szczególnie gdy
się jest szefem.
Skąd pomysł żeby w ogóle
zajmować się modelingiem ?
Jak byłam nastolatką to bawiłam się w modelkę. Co prawda to
były zupełnie inne czasy niż teraz, agencje dopiero się tworzyły. Trochę pracowałam w Polsce,
ale najważniejsze doświadczenia
zdobyłam w Nowym Jorku. Stąd
też wiem jak to się robi. Takie
doświadczenie bardzo pomaga
mi w prowadzeniu firmy, a także
fotografowaniu mody, bo mogę
spokojnie wejść w rolę modelki

foto: archiwum Magdy Lipiejko

ML Studio to jedna z najprężniej działających agencji modelek
w Polsce. Mieści się w jednej ze szczecińskich kamienic,
a prowadzi ją Magda Lipiejko. Magister filozofii, fotograf, stylista
i była modelka. Prawdziwa kobieta renesansu. Jej modelki pracują
na całym świecie. Ostatnio jedna z nich zamykała pokaz
Armaniego. Dziewczyny Magdy pracują zarówno w Mediolanie,
Nowym Jorku, Seulu i Tokio.

i wyobrazić sobie co ona czuje
w tym momencie, co potrzebuje,
czego się boi.
Jak trafiłaś do Nowego Jorku?
To był wyjazd zupełnie nie
związany z pracą. Jest to faktycznie miasto niesamowitych
możliwości, gdzie twoje życie
może odmienić się w sekundę.
I tak spotkałam przez przypadek
osobę, która zaprosiła mnie do
jednego pokazu. Brałam udział
m.in. w pokazie projektantki
tworzącej dla domu mody Fendi. Przy okazji pokazów i sesji
zdjęciowych odkryłam jedną
rzecz, nie lubię gdy się mną
rządzi na planie. A modelka na
planie nie może mieć swojego
zdania, musi być jak plastelina,
musi dawać sobą kierować całej
ekipie i wcielać się w narzucone
role. Szybko stwierdziłam, że to
nie dla mnie i że z powodu mojego charakteru nigdy nie będę
dobrą modelką. Będąc jeszcze
w Nowym Jorku zaczęłam robić
zdjęcia moim koleżankom modelkom i tam też powstało moje
pierwsze portfolio.
I po powrocie do Polski wiedziałaś co będziesz robić ?

Oczywiście, że nie wiedziałam.
Najpierw studiowałam historię
sztuki, później trafiłam do Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu, później miałam zryw
na reżyserię w Łodzi. Chciałam
być filmowcem. Film miał być
ukoronowaniem moich pasji, bo
poza fotografowaniem pisałam,
malowałam, grałam na pianinie. Zdawałam na reżyserię, ale
się nie dostałam. Z jednej strony
czułam zawód, ale usłyszałam
kilka słów od jednego z profesorów, że jednak dobrze się stało, że nie zostałam przyjęta na
uczelnię, ponieważ ucierpiałaby
na tym moja wrażliwość, a zawód reżysera wymaga żelaznego
charakteru. Finalnie trafiłam na
filozofię, ale przez cały ten czas
świat mody był obok. Kiedy
wpadłam na pomysł stworzenia
własnej firmy miała być to początkowo agencja fotograficzna,
ale podczas pisania biznes planu dotarło do mnie, że byłoby
idealnie połączyć to z agencją
modelek.
Twoja agencja mieści się
w domu. W pięknej kamienicy
naprzeciwko parku. Dość oryginalnie.
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Myśląc agencja modelek widzimy pomieszczenie, w którym
znajduje się kilkadziesiąt komputerów, przed każdym siedzi
booker i rozmawia z klientami.
I tak to właśnie wygląda, ale tylko
w przypadku ogromnych agencji
typu Next czy IMG. A wszystkie pomniejsze opierają w dużej
mierze na jednej osobie.
A jak wynajdujesz dziewczyny ?
Pięć, sześć z nich jest wziętych
dosłownie z ulicy. Wygląda to
tak, że idę po mieście, rozglądam
się i czasem jakaś dziewczyna
zwróci moja uwagę. Równie dobrze to może być sklep spożywczy czy sushi bar. Kilka modelek
wyłowiłam z sieci, ze stron gdzie
dziewczyny umieszczają swoje zdjęcia. Ponadto, codziennie
otrzymuje mnóstwo formularzy
zgłoszeniowych. Jednak jestem
bardzo wybredna i potrafię w ten
sposób w ciągu dwóch miesięcy
wyłowić jedną, maksymalnie
dwie dziewczyny.
Na co zwracasz uwagę patrząc na dziewczynę? Co musi
mieć taka osoba, by mogła pracować u ciebie ?
Ważne są proporcje ciała.
Modelka musi być szczupła, długa, raczej drobnej kości, długie
nogi, długa szyja, ładne dłonie,
wzrost czyli minimum 175 cm.
Jeśli chodzi o twarz to tutaj nie
ma jednego kanonu. Na pewno
rysy klasyczne: mały nos, duże
oczy, wydatne usta i kości policzkowe. Ale jeszcze fajniej jest
gdy dziewczyna ma to coś, że nie
można od niej oderwać wzroku,
że przyciąga. To może być nawet
mały zgrzyt, coś nie do końca
harmonijnego w twarzy, nawet
mała skaza. I to jest świetny wabik. Później mamy taką Lindę
Evangelistę, która ma nos jak
klamka, a jest topem absolutnym
czy Larę Stone z wielką przerwą
miedzy zębami.
Wspomniałaś „twardy biznes”. Co dokładnie masz na
myśli ?
W tym niełatwym, specyficznym biznesie zaczynają pracować dziewczęta, które maja 15
lat. Warto sobie wyobrazić, że te
kilkunastoletnie dzieci w przeciągu paru tygodni zostawiają
wszystko: rodziców, koleżanki,
wszystkie stare nawyki i nagle
muszą lecieć na kontrakt do
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Tokio, na dwa miesiące. Jest to
szok psychiczny dla takiej osoby,
nawet gdy wiadomo że agencja
będzie się nią opiekowała, że
dostanie tygodniówkę, ze ma
tam zapewnione mieszkanie, ze
agenci trzymają nad nią piecze.
Taka czy inaczej jest to poważna sprawa. Te młody osoby po
takim jednym wyjeździe zagranicznym nabierają cech osoby
dojrzałej, która potrafi o siebie
zadbać, potrafi się zachować
w wielu niełatwych sytuacjach,

że młodzież niezdrowo się odżywia, a później wygląda tak jak
wygląda. Anoreksja jest chorobą
bardzo poważną i nie dotyka
wyłącznie modelek. Jasne, że zawód modelki oparty jest przede
wszystkim na powierzchowności i wizerunku, ale autentycznie
chora dziewczyna w tym zawodzie nie dałaby rady na dłuższy
dystans. To jest zawód, który wymaga poświęceń i anorektyczka
czy narkomanka, bo też i taka
krąży opinia o modelkach, nie

świetnie mówi po angielsku,
w końcu zdobywa obycie na castingach i spotkaniach z ważnymi klientami modowymi.
A co z zarzutami i całą debatą publiczną na temat anoreksji, którą świat mody podobno
promuje ?
Zawsze był jakiś model urody.
Wystarczy prześledzić całą historię sztuki. Zawsze istniał taki
a nie inny kanon. Z promocją
anoreksji bym nie przesadzała.
Chodzę po ulicy, rozglądam się
za dziewczynami i w naszym
pięknym mieście widzę nastolatki, którym boczki wylewają
się z dżinsów. I tych jest większość. Raczej martwiłabym się

da rady w tym zawodzie. Jeżeli
modelka ma oparcie w agencji,
rodzinie, ma dystans do swojej
pracy i poczucie własnej wartości to jej to nie grozi.
A w tobie dziewczyny mają
oparcie ?
Długo miałam podejście
„mamy”, czyli traktowania
agencji jako familiady. Z biegiem czasu, po wielu doświadczeniach dotarło do mnie, że
nie wystarczy być dobrą mamą.
Biznes to biznes, a ten modelingowy jest twardy i wiele wymaga ode mnie i od moich modelek. Dziewczyny mają we mnie
przyjaciela, opiekuna, ale pewien dystans należy zachować.

Większość modelek musi czuć
pewien rodzaj presji, bo nie
każdy jest posłuszny i nie każdy
szybko się uczy. Trzeba non stop
dbać o siebie, o wygląd, o dietę,
trzeba nauczyć się znosić porażki, kiedy na przykład nie wybiorą nas w czasie castingu. Wiele
modelek odpada z tego powodu, że nie potrafi nabrać dystansu, pokory i cierpliwości.
A ty jak znosisz porażki, jak
się cieszysz z sukcesów ?
Jestem bardzo emocjonalna.
Przeżywam cały czas, zarówno
porażki dziewczyn jaki i ich
sukcesy. Kiedy dowiedziałam
się, że jedna z moich modelek –
Misha - zamykała pokaz Armaniego, popłakałam się ze szczęścia. Warto mieć wizerunek
zimnej bizneswoman, ale wiem
kiedy mogę sobie pozwolić na
wyluzowanie.
Jak wygląda twój przeciętny
dzień?
Kiedyś byłam typową sową
i lubiłam pracować w nocy. Od
paru miesięcy, jak zajęłam się
bardziej kontraktowaniem modelek na Azję, potrafię wstać o 5
rano, zrobić sobie kubeł kawy
z mlekiem i miodem, odpalić
komputer i tak posiedzieć do
8 - 9 prowadząc dysputy z azjatyckimi agencjami modelek.
Potem jest chwila przerwy i po
11 budzi się Europa, po czym
w godzinach 17 - 18 budzi się
Nowy Jork i tamtejsze agencje.
Właściwe mogłabym pracować całą dobę (śmiech). Ważny
moment w moim dniu to moja
córka, którą trzeba zawieść do
szkoły, sprawdzić co w zeszytach
i jeszcze poczytać przed snem.
Do pracy agencyjnej dochodzą
niekiedy sesje i wtedy rozpoczyna się istne szaleństwo. Czasami
zaczynamy o 10, a kończymy
o 3 rano następnego dnia.
Co na to twoja córka ?
Dla niej to jest chleb powszedni, stoi i ziewa. Czasem
modelki u nas nocują, jeśli są
to dziewczyny spoza Szczecina, i w przerwach spacerują po
domu, na przykład w samych
obcasach i haleczce. Matylda
spojrzy, wzruszy ramionami
i tyle. Podejrzewam, że mówi
o tym w szkole i czekam tylko
kiedy zostanę wezwana przez
panią wychowawczynię na dywanik (śmiech).

Słoneczny pokład!
Luksusowe rejsy wycieczkowe
• wczasy i wycieczki
• bilety lotnicze
• bilety autokarowe
• rezerwacje hotelowe

Morze Śródziemne
Karaiby
Morze Czarne
Polinezja…

• karty Euro <26
• ubezpieczenia turystyczne

UNITY TRAVEL
Biuro Podróży Unity Line Sp. z o.o.
Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin
tel. 91 35 95 875, 091 35 95 882

unitytravel.pl
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Podróże

Wyprawa

po skarby Olimpu

Izabela Magiera - Jarzembek

Takich krajobrazów, zabytków i wysp nie ma nigdzie indziej w okolicach Morza Śródziemnego. Grecja to obowiązkowy punkt na mapie każdego
podróżnika. Osiem dni podróży, dwa tysiące kilometrów i niezliczona ilość antycznych budowli. Na taką wycieczkę zdecydował się szczeciński
ekonomista Michał Nemś, wraz z kolegą.
łównym punktem programubyłozwiedzanie.
Mieli wyznaczona trasę, zarezerwowane hotele i auto
do dyspozycji. Ich trasa obejmowała kultowe miejsca Grecji, odwiedzili między innymi: Ateny,
Delfy, Korynt, Meteory i Riwierę Olimpijską. Po wylądowaniu
w Salonikach, wsiedli do wynajętego auta i wyruszyli w drogę.
Pierwsze co ich zaskoczyło, to
przydrożne kapliczki stawiane

Foto: archiwum bohaterów
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ofiarom wypadków samochodowych. Grecy jeżdżą bardzo niebezpiecznie. Kolejnym szokiem
były znaki drogowe.
- Do końca pobytu obserwowaliśmy, że kierunkowskazy,
szczególnie te, które prowadzą
w miejsca ważne dla turystów,
są w 99% poniszczone – wspomina Michał Nemś. - Skutecznie
zamazane, powyginane, podrapane!
Kuchnia grecka słynąca ze

wspaniałych potraw to jeden
powodów dla którego warto
odwiedzić ten kraj. Jest prosta,
zdrowa i bogata, często używa
się czosnku, oliwy z oliwek, liści winorośli, warzyw, baraniny
i ryb. Szczecińscy turyści postanowili, że w czasie całej podroży
będą stołować się tylko w autentycznych greckich tawernach nie
dla turystów.
- Mój kolega jest specjalistą w wyszukiwaniu tego typu

miejsc – opowiada Michal Nemś.
-Praktycznie w każdym mieście,
w którym byliśmy, stołowaliśmy
się właśnie w knajpkach dla autochtonów. I zazwyczaj te niepozorne, mało zachęcające knajpki
serwowały wspaniale potrawy.
Grecja to oczywiście pyszna
sałatka grecka z grubym, nie
pokrojonym plastrem sera feta,
który smakuje zupełnie inaczej
niż w Polsce. Do tego wino z tutejszych winnic, które obok oli-

Podróże

Meteory, wiszące klasztory

wy z oliwek i sera jest sztandarowym produktem eksportowym
Grecji. Wspaniałym dodatkiem
do potraw jest też tzatziki - gęsty
sos na bazie ogórków, czosnku
i jogurtu.
- Pyszne są też suvlaki – takie
mięso jagnięce na patyczkach
– opowiada Nemś. - Jedyne co
mnie nie zachwyciło to musaka
- warzywna lazania, ale zupełnie
bez smaku.
W kontaktach z tubylcami
polscy turyści zaczęli rozumieć
sens powiedzenia „udawać Greka”.
- Są uprzejmi, pomocni do
tego stopnia, że przy zapytaniu
o drogę nawet nie znając kierunku chętnie go pokazują. Ogólnie
ciężko porozumieć się z nimi
w obcym języku. Niemiecki niekoniecznie, angielski trochę. Nie
było łatwo! – mówi.
Mieszane uczucia towarzyszyły im w Atenach z monumentalnym Akropolem. Prawdziwym
wyzwaniem było przedarcie się
przez centrum miasta.
- „Przedrzeć się” w przypadku
Aten to dobre określenie - śmieje się szczecinianin. – Ateny
to ogromny hałas, ruch, tłumy
turystów i kurz, ale gdy się już
do nich przywyknie, miasto odkrywa swoją drugą twarz, pełną
magii przeszłości, gdzie każdy

kamień ma swoją historię.
W Atenach niestety jest brudno. Grecy wyrzucają przez okna
samochodów tony śmieci, których nikt potem nie sprząta, nie
potrafią też porządnie budować
(wszystko wygląda jak niewykończone). Trzeba też uważać na
złodziei.
- Niezbyt ciekawym widokiem
są tez grupy natrętnych prostytu-

tek, ustawionych wzdłuż głównej
drogi na Akropol – wspomina
Nemś. - Na szczęście to już ostatni, przykry akcent tej wyprawy.
Akropol wznosi się wysoko
ponad Atenami. Jest piękny,
klasyczny i oszałamiający. Ze
wzgórza wyrastają szarobiałe
wapienne skały, obwiedzione
u szczytu potężnym murem,
nad który wznoszą się kolumny

i ściany Partenonu, Erechtejonu,
Propylei. Potrzeba sporej wyobraźni, żeby „zobaczyć” świątynie i posągi greckie takimi, jakie
były przed tysiącami lat, kolorowe, z wymalowanymi oczami,
ustami, podkolorowanymi policzkami. Dzisiaj Akropol i greckie zabytki są białe, farbę przez
wieki spłukały deszcze, wypaliło
słońce, przewiał wiatr.
W czasie podroży turyści odwiedzili też Epidauros, w którym
mieści się teatr. To czwarty po
Atenach, Delfach i Olimpii zespół antycznych budowli Grecji.
Ma 55 rzędów ław dla 14 tysięcy
widzów, wbudowanych w łagodne zbocze.
- W doskonałym stanie jest
cała widownia i kolista orchestra
– opowiada Michał. - O sławie
teatru decyduje fenomenalna
akustyka, budząca zdumienie
i zachwyt. Stojąc kilkadziesiąt
metrów w dole i mówiąc półgłosem, będziemy doskonale słyszani w każdym miejscu widowni!
– dodaje.
Kolejnym
zachwycającym
miejscem na trasie szczecińskich
turystów były Meteory. Jeden
z cudów naszej planety. To dwadzieścia kilka klasztorów zawieszonych na potężnych skałach
wyrasta niespodziewanie na jednej z nielicznych w Grecji równin. Czynnych klasztorów zosta-

Meteory, jeden z najmniejszych klasztorów zwany Rousanou
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Podróże
dookoła przepaść, którą szacuję
na kilkadziesiąt metrów. Wrażenie jest niesamowite! – mówi
zachwycony.
Wyprawa kończy się na Riwierze Olimpijskiej. Zmęczeni,
ale bardzo usatysfakcjonowani
podróżnicy ostatnie dwa dni
spędzili wygrzewając się na plaży i odpoczywając.
- Nie da się opowiedzieć
o wszystkim co zobaczyliśmy
i zwiedziliśmy – mówi. – Wprawa „Fly and drive” z oferty biura
podroży Columbus Tour była
bardzo udana, pełni wrażeń
wróciliśmy do Szczecina – podsumowuje swój wyjazd Michał.

Mapa: Maciej Jurkiewicz

ło niewiele, w jednym mieszka
tylko jedna mniszka. Nawet
dzisiaj, przy użyciu najnowszego
sprzętu alpinistycznego zdobycie
pionowych skał nie jest proste.
Trzeba pamiętać, że nie można
tu wejść w szortach, krótkich
spódniczkach czy z odkrytymi
ramionami. Mnisi wypożyczają
długie do kostek spódnice.
- Wspinaliśmy się dziesiątkami schodków, aż doszliśmy
do mostku zawieszonego nad
przepaścią. O dziwo był zabezpieczony. Mostek prowadził do
drzwi klasztoru przed którymi
był mały, okrągły punkt widokowy. Murki sięgały nam kolan,

Widok na Panteon, Akropol w Atenach
REKLAMA

Meteory, widok z przodu na klasztor Metamorfozy
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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. Niejednokrotnie 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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Motoryzacja
Czym jeżdżę?

Amerykańska legenda

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Długa maska, wąska talia i zjawiskowy wygląd. Mowa o samochodzie Corvette C3 Stingray - kolekcjonerskim rarytasie. Choć od jego stworzenia
minęło ponad 40 lat nadal zadziwia nowoczesną stylistyką i świetnymi osiągami.
Foto: Adam Fedorowicz
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Motoryzacja
ierwszy egzemplarz Corvette miał swoją premierę w 1953
roku. Jednak prawdziwa rewolucja nastąpiła w 1965 roku.
Bob Mitchell, główny projektant General Motors stworzył
prototyp nazwany na cześć najszybszego na świecie rekina - Mako
Shark II. W 1968 roku zadebiutowała oficjalnie trzecia generacja tego
auta, które z miejsca zyskało rzesze wielbicieli. W latach 70 - tych było
to auto szybsze i o lepszych właściwościach jezdnych, niż Porsche 924
czy Pontiac Firebird Trans Am. Tak narodziła się kolejna motoryzacyjna legenda, która ma swoja kontynuację do dziś, bowiem od pół
wieku Corvette, to jeden z najlepiej sprzedających się samochodów
w Stanach Zjednoczonych.
- Właścicielem szczecińskiej Corvetty Stingray jest szczecinianin,
Krzysztof Paszkowski - Thurow.
- Oboje z żoną jesteśmy architektami, więc urzekła nas jej niepowtarzalność, osiągi, dźwięk prawie sześciolitrowego silnika i przede
wszystkim kształty Corvetty – opowiada pan Krzysztof. - Bardzo często ludzie fotografują auto i pytają o wypożyczanie do sesji.
Patrząc na auto ciężko uwierzyć, że zostało zaprojektowane ponad
40 lat temu. Nadwozie to agresywne biegnące linie doskonale oddające jego sportowy charakter. Wnętrze jest proste i ascetyczne do
bólu. Dwa miejsca kierowcy wyposażono w prosty i funkcjonalny
panel sterowania. Jest ciasno, czyli tak jak powinno być w rasowym,
sportowym aucie. Corvette zadziwia nowoczesnymi rozwiązaniami
technicznymi - znajdziemy tu elektrycznie podnoszone drzwi, klimatyzacje, czy regulowaną kolumna kierowniczą. Nowatorskim i bardzo
praktycznym rozwiązaniem jest ściągany twardy dach –targa, który
składa się na bagażniku z tyłu auta. W mieście manewrowanie jest
nieco utrudnione. Auto projektowane było w Ameryce gdzie dominują większe przestrzenie. Z kolei w długich trasach jest niesłychanie
komfortowe, atem, przy otwartym dachu jazdą nim to prawdziwa
frajda.
- Nasz egzemplarz znaleźliśmy prawie po dwóch latach poszukiwań - opowiada architekt. - Auto pochodzi z Kalifornii z 1977 roku,
kiedy to Corvette biła rekordy sprzedaży i to pomimo kryzysu paliwowego w USA.

P

Dane techniczne:
Corvette C3 Stingray
rok prod.: 1977
pojemność silnika: 5,7, V8
moc: 210 KM
moment obrotowy: 370 Nm
masa własna: 1500 kg
0-100 km :7.8 s.
prędkość max: 200 km/h
przyspieszenie: 7,8 s do 100km/h

CZYM JEŻDŻĘ?
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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

Promocja

Coworking,

czyli nowy pomysł na start w biznesie
Masz małą firmę, która stawia pierwsze kroki? Nie chcesz albo nie możesz wydać majątku na zakup siedziby bądź wynajem dużego biura?
Ta propozycja może być dla ciebie.

W

Szczecinie powstała
pierwsza firma proponująca tzw. coworking.
Najkrócej mówiąc polega to na
tym, że za kilkaset złotych mie-

REKLAMA

sięcznie dostajemy adres dla
swojej firmy, dostęp do telefonu,
faxu, internetu, biurka, a nawet
sali konferencyjnej z projektorem. Na pytania dotyczące Coworkingu odpowiada Aleksan-
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dra Phillips z firmy Bondi.
Skąd pomysł na coworking
w Szczecinie?
- To forma prowadzenia działalności bardzo popularna w Londynie czy Berlinie, ale także
znana w Polsce, takie firmy działają już w Warszawie, Poznaniu.
Pomyśleliśmy, że spróbujemy
zainteresować tym młodych
przedsiębiorców ze Szczecina.
Dla kogo jest ta propozycja?
- Przede wszystkim dla ludzi,
którzy zaczynają w biznesie. Dla
ludzi, którzy nie mają warunków do pracy w domu lub do
zarejestrowania firmy w Szczecinie, np. studentów. Również
dla takich, których nie stać na
wynajęcie całego biura, czy
zakup nieruchomości. To szansa dla freelancerów, czy osób
prowadzących jednoosobową

działalność.
Na co mogą liczyć u Państwa?
- W zasadzie jesteśmy w stanie
obsłużyć takiego przedsiębiorcę „od A do Z”. U nas może zarejestrować firmę i wynająć biurko z telefonem. Oferujemy mu
odbieranie jego poczty, dostęp
do internetu, faxu, ksero. U nas
może skorzystać z sali z projektorem lub sali konferencyjnej na
spotkania biznesowe. Jeśli trzeba, wypożyczymy także laptopa
lub komputer stacjonarny. Do
dyspozycji jest kuchnia z kawą
i herbatą. Możemy również zorganizować catering. Mamy nowoczesne, estetyczne wnętrza
z nowym sprzętem oraz zaaranżowaną galerią zdjęć i obrazów.
Ile to kosztuje?
- To zależy od pakietu, który
przedsiębiorca u nas wykupi.

Ale za pełną obsługę przedsiębiorca nie zapłaci więcej, niż
300-450 złotych miesięcznie.
Dla początkujących, to duża
oszczędność biorąc pod uwagę
ceny nieruchomości.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na www.coworking.bondi.pl
<http://www.coworking.bondi.
pl/> lub pod nr tel. 601 228 017

ul. Pomorska 42/47, 70-812 Szczecin
tel: 513 085 995
e-mail: biuro@lodzie-nautica.pl
www.lodzie-nautica.pl
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Design

Prestiżowe wnętrze

Uroki wsi
Daria Prochenka

Choć dom pani Renaty Watral leży wśród pól zdecydowanie nie przypomina typowej wiejskiej chaty. Jest bardzo elegancki,
monochromatyczny i przestronny. Wiejski ma tylko widok. Na staw, samotne drzewo stojące pośrodku ogrodu i pole rzepaku.
Foto: Adam Fedorowicz
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Design
ak w każdej wiejskiej chacie gości wita
ganek. Jednak przekraczając próg wiadomo już od razu, że nie będzie to dom
z wiszącymi warkoczami czosnku, drewnianymi
belkami i obrusem w kratkę. „Ganek” to bardzo
eleganckie pomieszczenie z ogromnym lustrem
w pięknej srebrnej ramie i stylizowanym krzesełkiem. Minimum mebli, które nadają szlachetności temu wnętrzu już od samego wejścia.

J

Monochromatyczna kraina
Kolejne pomieszczenia utrzymane są w podobnym stylu. Dominujące kolory to biel, czerń
i srebro. Wydawać, by się mogło, że będzie to
zimne i nieprzyjemne połączenie w pomieszczeniach w których skupia się całe domowe życie.
Nic bardziej mylnego. Wystarczy do domu wpuścić z każdej strony dużo światła słonecznego i te
mocne, ostre i kontrastowe barwy od razu nabierają ogłady. O białe ściany z panią Renatą walczyła architekt Małgorzata Sech. Udało się przekonać
gospodynię, która teraz nie wyobraża sobie innego wnętrza. Gdyby chciała wprowadzić do pomieszczeń jakiś inny kolor bez problemu będzie
dopełniał całość. Budując ten dom pani Renata
od samego początku wiedziała, że musi mieć jak
największą liczbę okien. Nie tylko ze względu na
światło, ale z powodu widoków. Ogromne szklane powierzchnie są z każdej strony od podłogi aż
po sufit.
Praktyczna wyspa
Ulubione miejsce gospodyni to kuchnia,
z wyspą po środku. Zorganizowana jest tak, aby
wszystko było pod ręką. Choć przed gośćmi roztacza się widok sterylnego i niefunkcyjnego pomieszczenia, gospodyni podkreśla, że gotuje się
w niej znakomicie. Idealna do czyszczenia, nawet
po wielkiej rodzinnej imprezie. Na tym samym
poziomie znajduje się pokój telewizyjny z rozkładanymi fotelami i z zestawem kina domowego.
Królestwo, w którym świetne odnajduje się każdy
mężczyzna. Choć pomieszczenie ma specjalne
kotary, dzięki którym można swobodnie oglądać
filmy nawet w samo południe, pani Renata ogląda
tam filmy bardzo rzadko. Ma telewizor zawieszony tuż nad stołem w jadalni. Dzięki niemu może
oglądać co chce przygotowując posiłki.
Bez straty miejsca
Dom to także cztery łazienki i mnóstwo pokoi
na piętrze. Szczególnie zwraca uwagę pomysł
zagospodarowania szaf, które sprytnie ukryte są
w przestrzeniach między spadzistym dachem.
Dzięki temu dom nie ma problemu z tak zwanymi „skosami”. Hitem i autorskim pomysłem pani
Renaty jest zsyp na brudne pranie. Zamontowana
szafka tuż obok łazienek na piętrze to nie zwykły mebel ale wlot do rury. Jeden ruch i brudne
pranie ląduje W koszu w pralni znajdującej się na
parterze. Dzięki temu nie ma problemu z rozrzuconymi brudnymi skarpetkami...
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Design
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Luksus
w pełnej krasie
Wizualizacja: Polnord

weronika bulicz

Nasze codzienne życie – prywatne i zawodowe wciąż przyśpiesza, a my ciągle stajemy się bardziej wymagający. Chcemy mieszkać
wygodnie, dom wyobrażamy sobie jako azyl, w którym nikt i nic nie może zakłócać naszego spokoju. Taki spokój to luksus,
który znajdziemy na ekskluzywnym osiedlu.
nwestorzy i deweloperzy już jakiś czas
temu zorientowali się,
jakie są nowe potrzeby najbardziej wymagających klientów.
Nic dziwnego, że postanowili je
zacząć realizować jak najprędzej
i już wkrótce, także w Szczecinie będziemy mogli skorzystać
z oferty zamieszkania na najbardziej ekskluzywnych osiedlach.
Czym różnią się one od „zwykłych” enklaw mieszkaniowych?
To kompleksowo przygotowane
luksusowe działki, a czasem także
już domy, usytuowane w atrakcyjnej okolicy, często blisko
wody, lasu – słowem: absolutnego spokoju, ale jednocześnie nie
za bardzo oddalone od centrum
miasta, z troską o tych, którzy
czasem szybko muszą znaleźć się
w centrum wydarzeń.

I

Z widokiem na wodę
Takim miejscem jest niewątpliwie teren położony malow44 / PRESTIŻ / Czerwiec 2010

niczo nad rozlewiskiem Odry.
Niedaleko od centrum miasta –
samochodem to tylko 15 minut
jazdy – powstają aż dwa ekskluzywne osiedla domów jednorodzinnych. Właśnie tam rozciąga
się piękny widok na rzekę i położone pośród jej kanałów rezerwaty przyrody oraz, oczywiście,
Park Krajobrazowy.
Tym, co wyróżnia tę inwestycję spośród innych jest nie tylko
bezpośredni dostęp do wody,
ale także sposób przygotowania
działek. Każda z nich jest wyposażona we wszystko, co może być
potrzebne, aby wygodnie tam
mieszkać.
– Zadbaliśmy o pełne uzbrojenie działek, a w tym podłączenie
do kanalizacji deszczowej – zapewnia Anna Choynowska-Burbicka, z firmy Idea Dom, realizującej inwestycję Działki Nad
Rzeką. – Doprowadzamy także
drogi do wszystkich działek,
toteż mieszkańcy nie poczują
nawet, co to znaczy, dojeżdżać

latami do domu przez wyboje
i kałuże – dodaje.
Takie przygotowanie działek
zdejmuje z przyszłego właściciela wiele obowiązków, których
musiałby dopełniać, żmudnie
wypełniając kolejne wnioski
i czekając na ich urzędowe zatwierdzenia. Jedyne, co właściciel
jednej z działek nad Odrą musi
jeszcze załatwić, to ostateczna
zgoda na budowę odpowiedniego domu. Odpowiedniego – co
to znaczy?
– Nasz teren objęty jest konkretnym planem zagospodarowania przestrzennego, więc
domy, które powstaną na naszych działkach, muszą być z tym
planem zgodne – mówi Choynowska- Burbicka. Jednocześnie plan ten daje nam poczucie
bezpieczeństwa, że w okolicy nie
powstanie żaden nieodpowiedni
obiekt.
Podobny widok na rozlewisko
Odry będzie miało osiedle w górnej części Siadła Dolnego. Tutaj

także powstaje osiedle, które odpowiada na potrzeby najbardziej
wymagających klientów, których
jest wśród nas coraz więcej.
Osiedle realizowane właśnie w Siadle Dolnym, będzie
zamkniętym kompleksem 49
domów jednorodzinnych. – Zapewniamy całą podstawową infrastrukturę łącznie z drogami
dojazdowymi, oświetleniem –
zapewnia architekt, Aleksandra
Kopińska-Szykuć ze Studia AG,
współrealizatora przedsięwzięcia
pod nazwą Słoneczna Przystań.
Dzielnica pod miastem
Kolejnym
udogodnieniem
jest to, że firmy przygotowały już
przykładowe projekty, które można zrealizować na tych działkach.
Nie jest to, oczywiście, obowiązkowe – można wykorzystać inny
projekt, jednak warunkiem jego
akceptacji jest to, by współgrał
z resztą osiedla. Ma to jeden podstawowy plus – cała okolica będzie
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wyglądać elegancko, a my unikniemy skrajności widocznych
z naszych okien. Proponowane
projekty domów są nowoczesne,
bardzo ciekawym rozwiązaniem
w wielu z nich są płaskie dachy,
których powierzchnię dodatkowo można wykorzystać na oryginalne tarasy - ogrody, wysiane
trawą, z których rozciągać się będzie niepowtarzalny widok.
- Projekty, jakie przedstawiamy
klientom cieszą się ogromnym
zainteresowaniem – mówi Anna
Choynowska - Burbicka. Dodatkowym atutem jest możliwość
szybkiego zakończenia inwestycji. Praktycznie w ciągu czterech
miesięcy od kupna działki można
uzyskać pozwolenie na budowę,
co jest praktycznie niemożliwe na

innych terenach – zapewnia.
Słoneczna Przystań to także
przemyślana i dobrze zaplanowana przestrzeń. I ta inwestycja
charakteryzuje się bardzo dużą
dbałością o klienta – firma deweloperska i studio projektowe
zajmują się wszystkim „od a do
z”. Domy projektowane są dla
konkretnych klientów i ponieważ powstają w jednej pracowni,
ostatecznie stworzą spójną i uzupełniającą się przestrzeń. Przy
projektowaniu każdego z domów
uczestniczy architekt wnętrz.
– Deweloper oraz architekci
zapewniają pomoc od samego
początku: czyli od wyboru i zakupu działki, przeprowadzenia
projektu zgodnie z procedurami,
uzyskania pozwoleń aż po bu-

dowę domu – mówi Aleksandra
Kopińska-Szykuć.
Teren nad rozlewiskiem Odry
to miejsce, w którym można
zamieszkać, pięknie, elegancko
i bezpiecznie. Dobrze wiedzieć,
że kompleksowo przygotowane inwestycje są już w zasięgu
szczecinian chcących pogodzić
mieszkanie w mieście z prawdziwą bliskością natury.
Basen pod domem
Równie interesującą, choć
inną ofertę ma firma Polnord,
która niedawno rozpoczęła budowę osiedla „Ku Słońcu” na
terenie dawnej SELFY na szczecińskich Gumieńcach.
- Będzie to pierwsze osiedle

w Szczecinie z własnym basenem
i klubem fitness. Firma szuka już
operatora, który będzie zarządzał
rekreacją w tym miejscu - mówi
Monika Krupowicz, rzecznik
prasowy dewelopera.
Polnord chce zapewnić swoim mieszkańcom sporo wygód.
Dla części apartamentów na
ostatnich piętrach zaplanowano
m.in. ogrody na dachach. Będzie też parking podziemny dla
sześciuset samochodów. Obok
sklepów, apteki i poczty na
osiedlu ma powstać też przedszkole. Ogródki, place zabaw
i skwery z zielenią będą zajmowały ponad 15 tysięcy metrów
kwadratowych. Już rozpoczęła
się sprzedaż mieszkań w tym
miejscu.
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A S T E R I A
Szczecin, ul. Jagiellońska 77
Tel: 91 484 55 04, lazienka@asteria.com.pl
www.asteria.com.pl

Komfortowe pietro
domu na Pogodnie
z niepowtarzalnym

ul.Mieszka I, kawalerka 26,4 m2, piętro 8/10,
do remontu, cena 119 tyś. zł
ul.Dunikowskiego, 2 pok. 48 m2, piętro 10/10,
do remontu, cena 170 tyś. zł

klimatem.

ul.Ojca Beyzyma, 2 pok. 42 m2, piętro 2/4,
stan dobry, cena 199 tyś. zł
ul.5go Lipca, 2/3 pok. 95 m2, piętro 5/5,
stan dobry, cena 319 tyś. zł
ul.Grzymińska, 4 pok. 73 m2, piętro 0/4,
stan dobry, cena 280 tyś. zł

Cena: 880 000zł

Bukowo, szeregowiec r. bud. 1993,
stan b.dobry, pow. 270 m2, cena 850 tyś. zł

ul. Bolesława Śmiałego 45/2, 70-350 Szczecin
tel/fax 91 886 91 90
ul. Ku słoncu 41d (w kierunku Castoramy), 71-046 Szczecin
tel. 91 483 20 70, tel/fax 91 483 19 26
e-mail: biuro@oknarado.pl
www.oknarado.pl
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Zdrowie i uroda

W równym
rzędzie
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Metalowy, porcelanowy, a może z kryształów górskich? Mowa
o aparatach ortodontycznych. Dziś klamerki na zębach nikogo
nie dziwią. Zapanowała moda na zdrowie i piękny wygląd.
inęły już czasy, kiedy
błędy natury były problemem nie do odwrócenia. Teraz proste i zdrowe zęby
może mieć każdy i to niezależnie
od wieku.
- Piękny uśmiech to nie jedyny powód, dla którego warto
zdecydować się na leczenie ortodontyczne – uważa dr Stanisław
Gajda, właściciel pierwszej prywatnej kliniki stomatologicznej
w Szczecinie.- Jeśli zęby są proste, łatwiej dbać o ich czystość,
przez co zmniejszamy ryzyko
próchnicy i paradontozy.
Zanim jednak zdecydujemy
się na aparat ortodonta ustala plan leczenia: opisuje wadę,
mówi, jak będzie przebiegało
leczenie i jakich efektów możemy się spodziewać. Przed założeniem aparatu zęby muszą być
w idealnym stanie - wyleczone
i oczyszczone z osadu.

M

Stały czy ruchomy?
W zależności od potrzeb możemy wybrać aparat zakładany
na stałe lub zdecydować się na
wersję ruchomą.
- Najpopularniejsze są aparaty
stałe, które nosi się bez przerwy
przez całą dobę. Leczenie aparatem stałym trwa od pół roku do
dwóch lat – mówi dr Joanna Komorowska z kliniki dr Gajdy.
W zależności od zasobności

portfela możemy zdecydować
się na aparat stalowy bądź metalowy – koszt od 1 do 1,5 tysięcy
złotych za łuk (górny lub dolny)
lub wybrać ten mniej widoczny - porcelanowy lub z kryształów górskich (2,5 do 3 tysięcy
złoych).
W szczecińskiej klinice Ra
Dent dostępny jest aparat korekcyjny, który możemy wyjmować
w zależności od potrzeb. Trzeba
jednak pamiętać o samodyscyplinie, gdyż musi pozostawać
na naszych zębach co najmniej
przez 16 do 20 godzin na dobę.
Cena jednego łuku to około
900 zł, nosi się go zazwyczaj dwa
lata.
Gdy chcemy, by leczenie
przebiegało dyskretnie, możemy zdecydować się na aparat
lingwalny.
- Jest on zupełnie niewidoczny, bowiem zamki naklejamy na
zęby od strony języka – wyjaśnia
dr nauk med. Beata RucińskaGrygiel, specjalista ortodonta
z kliniki Orto Perfekt.
Leczenie trwa podobnie
jak w przypadku aparatów zewnętrznych - od 1.5 do 2 lat.
Koszt jednego łuku to około
7 tysięcy.
- Po założeniu aparatu zęby
mogą być bardziej wrażliwe,
co bywa szczególnie odczuwane podczas jedzenia - mówi dr
Komorowska. - Te dolegliwości

mijają zazwyczaj po kilku tygodniach. Bardzo ważne jest też
zachowanie właściwej higieny.
Nie tylko po to, by zapobiegać
próchnicy, ale głównie dlatego,
by uchronić się przed chorobami dziąseł. Trzeba szczotkować
zęby po każdym posiłku i używać płynów do płukania.

Ponieważ zęby mają tendencję do powrotu do dawnej pozycji po zakończeniu leczenia
lekarz przykleja na zęby od tyłu
aparat retencyjny. Jest to cieniutki „drucik”, niemal niewyczuwalny. Jego zadaniem jest
utrzymanie rezultatów leczenia,
należy go nosić od 2 do 5 lat.
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Lekarze Stomatolodzy
Zapraszają:
Stomatologia Zachowawcza
- leczenie zębów
- usuwanie kamienia ultradziwiękami
- piaskowanie zębów w celu usunięcia osadu
- wybielanie zębów
Protetyka Stomatologiczna
- protezy częściowe i całkowite
- protezy z nylonu i acetalu
- korony porcelanowe na metalu, stopach szlachetnych i pełnoceramiczne
Chirurgia Stomatologiczna
Parodontologia
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Szczecin, pl. Zwycięstwa 1, pon-pt 7:30 do 18:30, sobota 8:30 do 13:00, tel. 91 434 73 06, 91 433 35 68, 91 484 65 66 i 91484 65 67
www.medicus.szczecin.pl

Nasi specjaliści:
prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa
specjalista ginekolog-położnik
dr n. med. Robert Sienkiewicz
specjalista ginekolog-położnik
dr n. med. Tomasz Bączkowski
specjalista ginekolog-położnik

Informujemy, że do naszego zespołu dołączył
dr n. med. Jerzy Węgrzynowski

Certyfikat Echokardiografii i Kardiologii Prenetalnej PTU oraz certyfikat
Umiejętności Diagnostyki i Terapii Wewnątrzmacicznej Płodu.

dr n. med. Maria Kubisa
specjalista ginekolog-położnik
dr n. med. Wojciech Głąbowski
specjalista ginekolog-położnik
dr n. med. Paula Szołomicka-Kurzawa
specjalista pediatra
dr n. med. Monika Kwiatek
dr n. med. Paweł Brelik
lek. med. Przemysław Ciepiela

CENTRUM GINEKOLOGII I LECZENIA NIEPŁODNOŚCI VITROLIVE
SZCZECIN UL. KASPRZAKA 2A,71-074 SZCZECIN
REJESTRACJA: 91 486 43 45, TEL KOM. +48 691 776 305
E-MAIL: info@vitrolive.pl
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Oko w oko
ze słonecznym problemem
Daria Prochenka

Zawsze gdy zbliżają się wakacje czytamy mądre poradniki, słuchamy specjalistów i wyedukowani obiecujemy sobie, że podczas tego lata
zadbamy o skórę twarzy. Kupujemy tony kremów nawilżających, które potem kurzą się w kosmetyczkach albo tracą ważność zanim zdążymy
odkręcić zakrętkę. Tacy już jesteśmy. I nawet jeśli w tym roku zapomnimy o nawilżaniu, bez paniki. Znaleźliśmy dla was sposoby
na to żeby nawet po intensywnym słońcu przywrócić twarzy i oczom piękny wygląd.
owierzchnia twarzy
i skóra wokół oczu
są najbardziej narażone na promienie słoneczne.
Buzi nie schowamy pod żadnym ubraniem. Często także
mimo okularów mrużymy oczy
i narażamy się na pogłębienie
tak zwanych „kurzych łapek”,
zmarszczek tuż przy zewnętrznych kącikach oczu. Po oczach
właśnie najbardziej widać efekt
starzenia się skóry. Zanim wybierzemy się do gabinetu kosmetycznego na solidną dawkę nawilżenia warto najpierw w domu
orzeźwić opuchnięte od słońca
oczy płatkami kriożelowymi,
które dostępne są od niedawna
na polskim rynku. - Jest to bioinnowacyjny produkt zapewniający rozwiązanie wszystkich
najbardziej popularnych problemów z oczami: zmęczenia,
zaczerwienienia i podrażnienia,
obrzęków i ciemnych okręgów,
symptomów alergii oraz oznak
przemijającego czasu - mówi
Anna Piotrowska z Villa Hoff. Płatki są naturalne, nie zawierają
substancji toksycznych ani konserwantów. Mogą być stosowane
przez alergików, osoby noszące
soczewki, a nawet po operacjach
estetycznych - dodaje.
Płatki stosować możemy bez

płatków trzeba pamiętać o dokładnym zmyciu makijażu. Nakładamy je na czystą i osuszoną
skórę - dodaje.

P

Babcine sposoby

ograniczeń ilościowych i czasowych. Wszystko zależy od efektu
jaki chcemy uzyskać oraz indywidualnego nasilenia problemu.
- Aby zaobserwować widoczne
rezultaty, zalecamy pięciominutową codzienną aplikację przez

okres 2 - 4 tygodni - proponuje
pani Anna. - U niektórych osób,
już po pierwszej aplikacji widać
efekty w postaci zniknięcia cieni
oraz kręgów pod oczami. Jedno
opakowanie wystarcza na około
10 zabiegów. Przed położeniem

Na opuchnięte od słońca i podrażnione oczy nadają się także
wszelkie inne domowe sposoby
znane od pokoleń. - Dużą ulgę
dają plasterki świeżego, zimnego
ogórka - opowiada Natalalia Zakrzewska, kosmetolog z Baltica
Welness&Spa. - Na zamknięte
powieki można także przyłożyć
łyżeczki, które wcześniej schłodzimy w lodówce. Są to stare ale
sprawdzone sposoby i na prawdę
działają - mówi z uśmiechem.
Ze zmarszczkami można także walczyć za pomocą delikatnego masażu wokół oczu. Można
go robić samemu przed lustrem,
kolistymi ruchami palców po
skórze. Trzeba jednak pamiętać,
żeby być delikatnym ponieważ
zbyt mocne ruchy mogą skórę
niepotrzebnie jeszcze naciągać
i pogłębić zmarszczki.
Oczy, wizytówka twarzy
Żeby mieć pewność i czuć się
bezpiecznie warto skorzystać
także z profesjonalnych zabieREKLAMA
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gów na ten delikatny fragment
twarzy. - Nasz firmowy masaż
na twarz, szyję i dekolt rozluźnia napięte mięśnie, zapewnia
prawidłowy przepływ energii,
poprawia krążenie krwi i limfy,
dzięki czemu działa ujędrniająco
na skórę, wygładza zmarszczki w zapobiega powstawaniu
nowych - zachęca pani Anna
z Willa Hoff. - Zalecany jest osobom, które żyją w ciągłym stresie
i przemęczeniu - dodaje.
Specjalny zabieg zmniejszający opuchliznę powiek w swojej
ofercie posiada także Baltica
Welness & Spa. Trwa tylko pół
godziny, a w efekcie skutecznie
walczy z tak zwanymi "workami
pod oczami". Wyrównuje i wygładza okolice oczu, napina skórę, tonizuje i rozjaśnia ją.
Deszcz na twarz
Jeśli macie więcej czasu i od
razu chcecie zadbać o całą twarz,
która po słońcu jest wyszuszona
i często traci swój blask. Trzeba
zarezerwować sobie około 50
minut i wybrać się na zabieg
nawilżający dla skóry słabo nawilżonej. Zafundować jej prawdziwy „deszcz” odżywczych

składników. - W czasie tej godziny górne warstwy naskórka
zostają zaopatrzone w wodę tłumaczy pani Natalia z Baltica
Welness & Spa. - Jest to możliwe
dzięki nawilżającej kąpieli opartej na bazie czystej wody z jabłek.
Po zabiegu skóra jest delikatna,
sprężysta i wolna od najmniejszego uczucia dyskomfortu.
Drobne zmarszczki spowodowane odwodnieniem wygładzają
się. Cera promieniuje blaskiem mówi zachęcająco.
Ci, którym słońce płata figle
w postaci zaczerwienionej i podrażnionej skóry powinni zadbać
o nią stosując zabiegi regenerujące. W gabinetach kosmetycznych
są specjalne programy dla kobiet
i mężczyzn z cerą dojrzałą, wrażliwą i naczyniową. Redukują
efekt zarumienienia silnie nawilżają i ujędrniają. - Taka skóra
wymaga zabiegu na bazie polifenoli z czerwonego wina - poleca
pani Anna. - Albo odżywczej
kuracji twarzy będącej połączeniem zabiegu podstawowego
z okładem miodowo - mlecznej
parafiny, której ciepło wspomaga
przenikanie substancji czynnych
w głębsze warstwy skóry - dodaje.
Taka terapia jest idealna dla skór

Konkurs

Villa Hoff Wellness & Spa

Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl
odpowiedz na proste pytanie i wygraj
2 zestawy płatków kriożelowych Eye Slices ufundowanych
przez Villa Hoff Wellness & Spa

ROZWIĄZANIE KonkursU Z NUMERU 05(34)

Prezenty od Villa Hoff Wellness & Spa
wygrały:

Katarzyna Kowalska, Sylwia Biernacik
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową
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ziemistych, poszarzałych, czy
źle ukrwionych. Również trzeba
przeznaczyć prawię godzinę. Ale
co to dla tych, którzy najpierw
wylegiwali się na słońcu? OdwieREKLAMA

dziny w gabinetach to sama przyjemność. O ile najpierw wyciszymy telefony i w 100% poddamy
się dodatkowemu powakacyjnemu relaksowi.

PIĘKNO – ZDROWIE – HARMONIA
profesjonalna diagnoza skóry połączona z doborem kosmetyków
Dr Irena Eris Prosystem Home Care
ekskluzywne zabiegi na twarz i ciało dla kobiet i mężczyzn
konsultacje i zabiegi z dermatologii estetycznej
zabiegi manicure i pedicure
usługi fryzjerskie
W sprzedaży Podarunek Piękności –
wyjątkowy prezent dla Twoich najbliższych.

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

www.DrIrenaEris.com/Instytut

Komfortowy Pensjonat jedynie 80 m od morza
Najlepsze Ślubne SPA 2009
Specjalna oferta dla irm:
spotkania biznesowe ,wyjazdy irmowe i konferencje
Atrakcyjne Pakiety pobytowe 3-dniowe i 7-dniowe
Przyjęcia okolicznościowe
Vouchery Podarunkowe

Villa Hoff Trzęsacz ul. Słoneczna 3
tel .+48 91 387 55 00
info@villahoff.pl
www.villahoff.pl
www.clubspa.pl
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S
dr n.med. Ryszard Kaminski
Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, superwizor.

zarość dnia codziennego od samego rana wymusza na mnie podejmowanie kolejnych decyzji. Dzisiaj
obudziłem się cały spocony. To
z powodu tych „bezsensownych”
koszmarów nocnych. Nie wiem dlaczego, „coś” w nocy mnie goniło, prześladowało. Kto
miałby czas, aby nad tym się zastanawiać? Trzeba pędzić
dalej. (Dokąd?) Irytuję się w drodze do pracy. Zaczyna mi
wszystko przeszkadzać. Muszę się uspokoić. Witam się
z tymi, od których najchętniej odwróciłbym głowę. Dla
kogo ja to robię?
Próbuję się skupić nad swoją pracą. Moje myśli, wbrew
mojej woli uciekają poza moją kontrolę i rządzą się „swoimi prawami” (swoimi, a dlaczego nie moimi?). Dzwonię
w ważnej sprawie, aby umówić się z kontrahentem. Kto
odbiera słuchawkę po drugiej stronie? Mój przyjaciel.
Przecież nie do niego dzwoniłem. Pomyliłem się. Co się
ze mną dzieje???
Przychodzę do domu. Jestem bardzo zmęczony.
Wreszcie będę mógł odpocząć. Nie mogę znaleźć sobie miejsca. Rozmawiam z najbliższą mi osobą o swoich
problemach i odkrywam, że wymieniamy jedynie informacje. Moje złe samopoczucie nie ulega zmianie na lepsze, wręcz przeciwnie. Odkrywam nagle z przerażeniem
obcość najbliższej do tej pory mi osoby (żony). Przecież
my w ogóle się nie rozumiemy. Mam poczucie, jakbyśmy
rozmawiali w dwóch odmiennych językach. Czy po tych
wielu latach, spędzonych pod jednym dachem, można
coś jeszcze zrobić? Znamy swoje grymasy, nawyki, ale nie
znamy swoich pragnień, marzeń, różnego rodzaju obaw.
Czuję się taki samotny w tym domu. Nieraz chciałem powiedzieć coś, ale powstrzymywałem się, aby nie wywoływać „niepotrzebnego” napięcia. Liczyłem, że „samo” się
ułoży. Tak mijały kolejne lata, aż do dziś. Co teraz mogę
zrobić?
Nagle silny ból w okolicy serca. Duszę się. Wszystko,
co do tej pory było przez lata budowane, planowane –
nagle „umiera”. Natychmiastowa konsultacja medyczna
wyklucza zawał. Lekarz po dodatkowych badaniach nie
stwierdza choroby ciała. To daje znać o sobie ukryta część
psychiki.
Ukryta, inaczej nieświadoma. Zawiera w sobie treści
psychiczne, które w określonym czasie nie są dostępne
świadomości. Przejawiają się one w marzeniach sennych,

czynnościach omyłkowych, oderwanych myślach i wnioskach. Moja wewnętrzna część nie daje jednak o sobie
zapomnieć. Pojawia się znienacka w postaci koszmarów
nocnych, przepycha się w postaci przejęzyczeń, pomyłek.
Czy chcemy poznać swoje ukryte pragnienia, marzenia,
czy też nadal będziemy spychać je z powrotem do nieświadomości?
Należy przyłożyć ucha do swojej zawsze aktywnej psychiki, aby po wysłuchaniu jej zacząć z nią współpracować, a nie niszczyć jej, czyli Samego Siebie.
To właśnie psychoterapia jest sztuką, która umożliwia
to poznanie. Pacjent wraz z psychoterapeutą pokonuje
nieznaną dla siebie samego drogę do własnego wnętrza, psychiki. Odkrywa to co jest skrywane: różne lęki,
ale także pragnienia, marzenia. Staje się bogatszy o kolejne treści dotyczące życia wewnętrznego, które jest
często skonfliktowane. Refleksja nad sobą pozwala nam
poznać Samego siebie. Uświadomienie sobie w trakcie
kolejnych spotkań z terapeutą przeżywanych konfliktów
i trudności, pozwala na wypracowanie prawdziwych i realnych oczekiwań wobec siebie, swojego życia i relacji
z bliskimi. Pamiętajmy, że każde „nieleczone cierpienie”
może być realnym zagrożeniem. Chciejmy dać sobie
pomóc, a być może wtedy okaże się, że rozwód nie jest
jedynym wyjściem, szef nas nie zwolni za nieefektywność
spowodowaną trudnością w koncentracji. Jeśli nie będziemy ukrywać przed sobą samym niepokojących objawów alarmujących nas, że przestajemy sobie sami radzić,
to zadbamy o swoje zdrowie, zdrowe relacje w rodzinie
i samorealizację w pracy zawodowej.
Poprzez psychoterapię możemy stopniowo szukać
własnego klucza do siebie samych i otaczającego nas
świata. Psychoterapia umożliwi nam stopniowe docieranie do przyczyn naszych problemów i pokaże możliwość
rozwiązań tkwiących w nas samych. Człowiek poszerzając swoją świadomość i widząc konsekwencje swoich
wyborów, staje się coraz bardziej odpowiedzialny za
swoje życie i swoje relacje z innymi.
Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii jest dla
tych wszystkich, którzy cierpią ale też dla tych , którzy poszukują i pragną się rozwijać…
Zapraszamy
Tu uzyskasz pomoc w zakresie:
• diagnozy psychiatrycznej • diagnozy psychologicznej
• farmakoterapii
• psychoterapii indywidualnej • psychoterapii grupowej, par
oraz możesz również uczestniczyć w organizowanych
przez nasz Zespół
• zajęciach psychoedukacyjnych • grupach wsparciach
• warsztatach i treningach rozwoju osobistego
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ul. Królowej Korony Polskiej 26/1a
70-480 Szczecin
tel. 91 422 60 60
e-mail: kontakt@zip.org.pl
www.zip.org.pl

Godziny otwarcia:
poniedzialek - piatek 8-20
sobota 8-14

Elegancja na cały dzień

Moda

owa kolekcja projektanta “3PM-M”, czyli
“trzecia po południu”
inspirowana jest niemiecką klasyczną elegancją. - Od kilku
miesięcy mieszkam w Berlinie
i obserwuje moje klientki, aktywne zawodowo kobiety pomiędzy 30, a 50 rokiem życia
- mówi Marczewski. - Wiem,
że często mają one problem czy
po pracy zdążą przebrać się zanim pójdą na randkę czy kolację
W restauracji. Moja kolekcja
nadaje się zarówno do pracy jak
i na wieczór - dodaje. Trzecia po
południu jest pewnego rodzaju
granicą między czasem na pracę
zawodową, a czasem na rozrywkę i życie prywatne.
- To moja pierwsza typowa
kolekcja pret-a-porter. Choć sukienki w wielu przypadkach są
wykańczane ręcznie, to zgodnie
zawartą w nazwie nowej linii

filozofią pozostają bardzo uniwersalne. Właściwie wystarczy,
że moja klientka zmieni dodatki i już jest gotowa po biurowej
pracy na wieczorne spotkania na
przykład w eleganckiej restauracji - tłumaczy Michał.
Sukienki, płaszczyki są bardzo
proste i jednolite, bez wzorów.
Marczewski postawił na odcienie
szarości, małe czarne na wieczór
i minimalistyczne garnitury. Jedynymi zdobieniami są ręcznie
przyszywane kamienie na wieczorowych sukienkach.
Look - book, potrzebny każdemu projektantowi przy pokazach
typu Fashion Week przygotowuje Antonina Dolaniecka, warszawianka studiująca fotografię
w Londynie. Ma ona już na swoim koncie pierwsze publikacje
w prasie zagranicznej i krajowej
takiej jak KMAG. Modelką, która weźmie udział w etiudach vi-

N

Na wybieg do Berlina

Martyna Wrzeszcz, szczecińska modelka, już po raz drugi
weźmie udział w kampani Michała Marczewskiego

deo o kolekcji oraz w kampanii
reklamowej jest szczecinianka
Martyna Wrzeszcz, reprezentowana przez warszawską agencję
Orange. Pokaz nowej kolekcji
odbędzie się w Berliner Congress Center 10 lipca o godzinie 20. Dla wszystkich chętnych
ze Szczecina, którzy chcieliby
wziąć udział w pokazie Michała
Marczewskiego biuro podróży
Interglobus Tour przygotowało

specjalne zniżki na przejazd do
Berlina. Transport w obydwie
strony kosztuje 35 zł, przy okazaniu zaproszenia na pokaz.
Zaproszenia można znaleźć od
15 czerwca do 5 lipca w Cafe
Pravda, w pracowni projektanta
przy ul. Sławomira 13, w biurze
Interglobus Tour oraz w redakcji
magazynu “Prestiż”, który jest
oficjalnym partnerem pokazu.
dp

Udział w pokazach mody typu Fashion Week to dla każdej modelki
spełnienie marzeń. Do lipcowego berlińskiego Tygodnia Mody dostały
się aż trzy szczecinianki.
a casting zgłosiło się
19 dziewcząt, które
spełniały wymagania
organizatorów, czyli wiek: 16 –
20 lat, wzrost pomiędzy 175 cm,
a 182 cm, rozmiar ubrań 34/36
oraz umiejętność poruszania się
w szpilkach. Jednak wygląd to
nie wszystko. O wygranej decydowała także rozmowa w języku
niemieckim bądź angielskim.
Najlepiej wypadły trzy kandydatki i to one pojadą na pokazy Berlin Fashion Week. - Dziewczyny
już za kilka dni rozpoczną szkolenia z rytmicznego poruszania
się na scenie i będą uczyły się
choreografii - mówi Joanna Bąk
organizatorka szczecińskiego
castingu. - Później, na początku
lipca będziemy mogli obejrzeć je
podczas głównych pokazów berlińskiego tygodnia mody - dodaje. Jest to niepowtarzalna szansa
dla szczecińskich modelek na

pokazanie się w międzynarodowej ekipie i przed dużą, wymagającą publicznością. Co roku
impreza w Berlinie ściąga tysiące
miłośników mody, projektantów,
przedsiębiorców i media. Oprócz
głównych pokazów odbywa się
wiele imprez towarzyszących.
Na jednej z nich swoją kolekcję
pokaże szczeciński projektant
Michał Mrczewski o którym piszemy wyżej.
dp

Foto: Dariusz Gorajski

N
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Foto: M. Lipiejko dla Marczewski Couture - jesień 2008/09

Już po raz drugi szczeciński projektant Michał Marczewski weźmie udział w Berlin Fashion Week. Tym razem pokaże pierwszą w swoim
życiu kolekcję pret - a - porter.

REKLAMA

Moda

Każda panna młoda od dawna
ma w głowie wzór swojej wymarzonej sukni ślubnej. Jednak
trendy w modzie są nieubłagane
i zmieniają się co sezon. Choć
złośliwi twierdzą, że modne jest
teraz wszystko nie do końca jest
to prawda. Wiemy jedno - czasy „bezy” odeszły w niepamięć,
w modzie jest teraz prosty krój
i minimalizm w błyskotkach.
Trzeba podjąć decyzję, czy chcemy mieć strojną sukienkę, czy
rzucającą się w oczy biżuterię
i skromne ubranie. Niezdecydowanym na pewno pomoże każda
projektantka, która przygotuje
indywidualny, niepowtarzalny
i dopasowany krój. Dla tych kobiet, które nie chcą „bawić” się
specjalne szycie i tysiące przymiarek, a jeszcze w tym sezonie mają
przed sobą najważniejszą w życiu
imprezę. Oto kilka gotowych projektów. Na każdą kieszeń.
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Ślubne
odliczanie

Moda

Modelki:
Justyna Niegolewska (zwyciężczyni konkursu
Gryf Fashion Show Models)
i Mariola Wojtanowska (Miss Studentek 2010)
Foto:
Panna Lu
Wizaż i stylizacja:
Maja Holcman
Paznokcie:
Aleksandra Biała, Wonderful Nails
Wszystkie sukienki pochodzą z Atelier
Sylwii Majdan

Czerwiec
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Barber team

Fryzjerstwo – Sztuka –Pasja

W ostatnim artykule obiecaliśmy, że zrobimy wszystko aby branża
fryzjerska w Naszym województwie przeżywała renesans i od tamtego momentu staramy się to udowadniać. Zamierzone cele realizujemy krok po kroku. Z początkiem bieżącego miesiąca zostaliśmy
zaproszeni do współpracy przy prestiżowej imprezie jaką są
wybory Miss Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej 2010. W niedługim czasie planujemy gościć Państwa na wielkim show, które od
będzie się w lipcu w Szczecinie. W międzyczasie przygotowujemy
się także do kolejnej, zapoczątkowanej w kwietniu cyklicznej imprezy TRENDY 2010, która ma mieć miejsce w Kołobrzegu. Dziękujemy wszystkim tym, którzy do nas dołączają, dostrzegając ogrom
pracy, którą wkładamy w realizację naszych wspólnych celów. Z
podziękowaniami dla wszystkich życzliwych!
OverGryf, Barber Team, Lecher

MISS POLONIA 2010

OverGryf MARCIN DORNA & FRIENDS
/ PRESTIŻ / Czerwiec 2010
Ernest58Kawa
Sebastian Zając
Monika Nadolna

Wioleta Stańczyk

Wyprzedaż
kolekcji wiosna 2010
www.olsen.de

Olsen Fashion
ul. Ks. Bogusława X 13, 70 - 441 Szczecin
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Zapraszamy

do nowo otwartego outletu
odzież: damska
męska
dziecięca

Hispania Outlet
ul. Jagiellońska 89/1
70-437 Szczecin
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Godz otwarcia:
pon- pią 10 -19
sob 10 -16

Styl życia

Pokolenie imprezy
Foto: archiwum Rafała Bajeny/Filipa Maleja/Jarka Jaza

Aneta Dolega

iejscem, w którym
urodziłem się jeszcze
raz, było i pozostanie
dla mnie na zawsze Cafe 1966.
Jakkolwiek dziś kombatancko,
by to nie brzmiało, bo od momentu, kiedy zszedłem po tych
kilku schodkach w dół do piwnicy przy Partyzantów minęło
z grubsza piętnaście lat, to miejsce miało na mnie spory wpływ.
I na wiele osób, które poznałem
właśnie tam, a znajomość z powodzeniem trwa do dziś.
Tak swoją opowieść o złotych
czasach bankietowego Szczecina, jak powszechnie określa
się lata 90. w tym mieście, rozpoczyna Jarek Jaz, szczeciński
dziennikarz.

M

Dzieci „Szóstek”
Cafe 1966 wymyślił Jacek Kolasiński, dziś właściciel Public
Cafe i Cafe Pravda. Na pomysł
otworzenia własnego klubu
wpadł podczas podróży do Kopenhagi. Był rok 1993.

- W Kopenhadze zobaczyłem
życie klubowo - kafejkowe, a że
wtedy w Polsce nic się nie działo w tej dziedzinie, a ja robiłem
akurat nudne rzeczy, to postanowiłem że zrobię coś takiego u
nas – opowiada Jacek Kolasiński.
- Zupełnie przypadkiem, po
powrocie z Kopenhagi spotkałem na ulicy Andrzeja Kaczora.
Okazało się, że mamy bardzo
podobne zamiary. Postanowiliśmy poszukać wspólnie lokalu.
I znowu przez przypadek, tym
razem jadąc Trasą Zamkową,
zobaczyłem urocze miejsce
z niezwykłą architekturą nawiązującą do modernizmu, której
ozdobą był taras. Mieliśmy wtedy z Andrzejem problemy ze
znalezieniem lokalu pod klub
więc postanowiliśmy ze otworzymy klubokawiarnię w tym
właśnie miejscu, na okres letni.
Nie trwało to długo, ponieważ
prowadzenie takiego miejsca
było dość wyczerpujące – Taras
był czynny codziennie, od południa do wschodu słońca, który

Szczecin to jedno z pierwszych miast w Polsce, które na początku ostatniej dekady XX
wieku szybko wchłonęło najnowsze trendy
w muzyce klubowej Londynu i Berlina i przeszczepiło je na własny grunt. Artystyczno
- towarzyskie życie buzowało w kilku miejscach. Cafe 66, Taras, DS, Przystanek Pub,
2/3. Miejsca kultowe, już nie istniejące, które
wskazywały drogę każdemu szanującemu
się wielbicielowi nocnych szaleństw.
był pięknie widoczny z knajpy.
Tak więc powstał „Café Taras”, plenerowa klubokawiarnia
usytuowana naprzeciw Trasy
Zamkowej, w miejscu w którym
obecnie mieści się Hotel Focus.
To pewnego rodzaju protoplasta
przyszłych „Szóstek”.
- Na Taras schodziło się całe
miasto – dodaje Rafała Bajena,
prezes Stowarzyszenia Twórców
i Producentów Sztuki, animator życia kulturalnego, również
w tamtym okresie. - Tam zaczęło
się kumulować całe szczecińskie
środowisko, które do tej pory ma
wpływ na to co się dzieje w mieście w sferze społecznej i kulturalnej. Na „Tarasie” można było
również spotkać kilku dziś znanych notabli...tych fajniejszych
oczywiście. Taras istniał od maja
do września. Jego cechą było to,
że schodziło się do niego wielokrotnie więcej ludzi niż mógł
pomieścić.
- Wieczorami przesiadywało
tam bardzo dużo ludzi, część na
schodach, część na dole. Jeżdżo-

no na deskorolkach, rowerach –
opisuje charakter imprez Bajena.
Ta sama idea przyświecała otwartym dwa lata później
„Szóstkom”. Mały klubik przy ul.
Partyzantów (na przeciw nieistniejącego już kina letniego Derby) ściągał tłumy, które przesiadywały na przyległym parkingu,
dzisiaj zajętym przez nowy apartamentowiec.
Go-go i punk rock
Popularnym
miejscem
w pierwszej połowie lat 90., był
też „Bronx”, który mieścił się
na pierwszym piętrze, budynku
przy al. Wyzwolenia 85, na przeciwko Szpitala Miejskiego nad
dzisiejszą Apteką Tęczową.
Robert „Siwy” Nowak, ówczesny organizator imprez, didżej i dziennikarz radiowy, aktualnie mieszkający w Dublinie tak
wspomina klubową atmosferę:
- Na początku ten klub nie
cieszył się moją i moich znajomych sympatią - chodziła fama,
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Styl życia

że to lokal, gdzie rządzą skini.
Może i rzeczywiście tak było, ale
żeby się o tym przekonać trzeba
się tam było dostać. A to często
był spory problem - były klub
bilardowy zaadoptowany na potrzeby „lokalu gastronomicznego” - ulokowany na piętrze, do
którego prowadzą wąskie schody. Tam to były kolejki! Kiedy
któregoś wieczoru udało nam się
tam w końcu dostać, okazało się,
że nie taki czarny diabeł straszny jak go malują. Rzeczywiście,
było sporo łysych głów, ale raczej
chodziło o panującą wówczas
skłonność do skracania uczesania. Zresztą - miks muzyczny
był na tyle eklektyczny, że zadowoleni byli wszyscy - słuchający
metalu, punka, elektroniki czy
rapu. Ten ostatni gatunek był
mocno dominujący - to chyba w
„Bronxie” po raz pierwszy udało
mi się usłyszeć Cypress Hill czy
House Of Pain w tak potężnych
ilościach.
„Bronx” nie wytrzymał długo w tym miejscu i przeniósł
się na al. Wojska Polskiego, pod
siedzibę ówczesnego Dziennika
Szczecińskiego. Dzisiaj w tym
budynku mieści się go-go Club
Havana. Po krótkim żywocie
w miejsce „Bronxu” powstał
„DS”, czyli w swej pierwotnej nazwie klub „Pod Dziennnikem”.
- To było totalnie abstrakcyjne
i absurdalne miejsce zaadaptowane po klubie go - go na lokal
punk rockowy – opowiada Artur
„Tatinek” Szyszkowski, dziennikarz muzyczny, konferansjer i dj.
- To tutaj piło się piwo słuchając
płyt Offspring czy Green Day.
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Sam mam ogromny sentyment
do „Przystanku Pub”, w którym
co środę można było posłuchać
ska i reggae, uczestniczyć w koncertach Vespy.
„Przystanek Pub” działał raptem kilkaset metrów od „DS-u”,
bo na pierwszym piętrze budynku NOT (Naukowej Organizacji
Technicznej), przy al. Wojska
Polskiego. Był połączeniem
pubu z klubem. Pękał dosłownie
w szwach, nawet w środku tygodnia. Klienci potrafili urzędować
cały wieczór na schodach prowadzących na piętro. Na dole była
obowiązkowa szatnia w starym
stylu, a w piwnicy toaleta. Pub
skończył swój żywot, gdy zmęczony jego intensywnością NOT
wypowiedział lokal. A w kolejce
pojawiła się propozycja utworzenia tam restauracji, co jednak
nie doszło do skutku. Zamiast
tego w miejscu „Przystanku” zaczęły działać „Schody Jazz Café”,
w pewnym sensie kontynuując
jego tradycje.
Specyficznym miejscem był
klub 77 mieszący się na ulicy
Gorkiego. Działał na pół legalnie. Odbywały się tam oficjalne
imprezy, ale także zamknięte
spędy wyłącznie dla określonej
grupy ludzi. Koncerty, wesela,
a nawet striptiz – wszystko jednak zanurzone w rock ‘ n’ rollowej atmosferze.
- Polegało to na tym, że nie
mógł wejść tam każdy – wspomina „Tatinek”. - Była selekcja i to
bardzo twarda, tak że niepowołanych nie wpuszczano, a jeśli ktoś
przyprowadził ze sobą nowa osobę to musiał za nią odpowiadać.

Przy al. Wyzwolenia, w budynku gdzie siedzibę ma PSL działał
„2/3”, niezwykle popularny klub
o orientacji rockowej prowadzony przez braci Andrzeja i Piotra
Trzeciaków, dziś właścicieli restauracji Vincent. Klub powstał
w połowie lat 90. i działał blisko
osiem lat.
- Zazwyczaj ludziom wydaje się, że otworzenie lokalu
wymaga jakiś niesamowitych
pieniędzy, że potrzebna jest do
tego cała machineria – zaczyna
opowiadać Piotr - Ale skoro nasi
koledzy otworzyli „Szóstki” to
pomyśleliśmy, że chyba nie jest
to aż tak trudne i że my również
możemy zrobić coś takiego.
- W tamtych czasach wszystko opierało się na fantazji. Jeśli
ktoś miał pomysł, zacięcie i do
tego przebrnął przez biurokrację
to mógł ją zrealizować – dodaje
drugi z Trzeciaków.
Charakterystyczny dla „2/3”
był wystrój klubu, którego dużą
część stanowiły oryginalne plakaty filmowe i postery komiksów.
- Plakaty filmowe pochodziły z magazynu znajdującego się
na ul. Wojska Polskiego przy
Torze Kolarskim – mówi Piotr.

- Komiksy pochodziły od kolegi mojego barta który pracował
dla Marvela i często otrzymywał
materiały reklamowe.
Klub miał też drugą nieoficjalną nazwę, którą nadali mu szczecińscy taksówkarze.
- Kierowcy taksówek mówili, że nie podjeżdżają pod klub
„2/3” tylko pod „0,7”, ponieważ
ludzie wychodzący z lokalu wyglądali tak jakby właśnie spożyli
owe 0,7 – śmieją się bracia.
Nielegalne zabawy
Obok regularnych klubów
w Szczecinie pojawiły się także
absolutnie nielegalne miejsca,
takie jak „Tama”, „Borówka” czy
„Virus” gdzie w partyzanckich
warunkach, na tzw. pełnym
spontanie były organizowane
koncerty, m.in. Pogodna, Electric Rudeboyz i całej rzeszy dj’ów
z Polski i nie tylko. Nad wszystkim unosił się duch nieskrępowanej, rock’n rollowej zabawy.
„Tama” zajmowała piętro opuszczonego, zniszczonego budynku
fabrycznego, przy ul. Tama Pomorzańska, Bywali tam muzycy
z Apteki a raz pojawił się sam
Robert Brylewski, legenda pol-

Styl życia
skiego punk rocka.
- Były tam koncerty na żywo,
pamiętam m.in. jeden z ostatnich występów znakomitej formacji Relanium. No i ten klimat
miejsca. Między zespołem, a publicznością stał stolik z ogórkami, śledziami, smalcem i oczywi-

organizować imprezy – opowiada Sanecki. - Klub działał
od listopada 99 do listopada
2000. Wchodziło się do niego
po metalowych schodach. Przed
wejściem był taki tarasik, na którym stojąc z Tomkiem pewnego
wieczoru spojrzeliśmy w dół. Na

ście wódką – wspomina Cezary
Sierkowski.
- Pamiętam imprezę na nielegalnej „Tamie”, kiedy ludzie
dostali takiego amoku podczas
naszego grania, że kilka osób
wspięło na rusztowania pod sufitem w budynku, który groził zawaleniem i był odpowiednikiem
brytyjskich warehousów, w których odbywały się tego rodzaju
imprezy od końca lat osiemdziesiątych – wspomina Maciej Gorzelak, aka DJ C.L.V.N., wówczas
członek Electric Rudeboyz, a dziś
nauczyciel języka angielskiego
i dyrektor programowy festiwalu
Boogie Brain. - Pamiętam moją
wściekłość, gdy okazało się, że
po tej imprezie kilka moich winylowych płyt mocno ucierpiało
na skutek spadającego ze ścian
tynku.
Imprezami na Tamie zajmowali się członkowie Relanium,
wtedy popularnej grupy: Tomasz Bachorz „Pies” i Krzysztof
Sanecki „KS”, dzisiaj operator
TVN 24.
- To pomieszczenie na pięterku urządzone na styl berlińskich
slumsów miało początkowo
służyć za miejsce prób naszego zespołu ale Tomek wpadł
na pomysł, żeby w weekendy

dole przed schodami stało zaparkowanych dziesięć pojazdów
osobowych, oraz trzy taksówki.
Uznaliśmy to za sukces. Najlepsza była promocja imprezy, na
ulotkach wielkości biletów tramwajowych drukowaliśmy informacje o tym co się będzie działo
w dany weekend. Rozrzucaliśmy
je w knajpach, było tego z 200,
300 ulotek na miasto.
Tama była całkowicie nielegalnym miejscem a mimo tego
policja tam raczej nie zaglądała
- Nie było interwencji policji, raz tylko zajrzeli z ciekawości. Tama oficjalnie służyła nam
za miejsce prób a w razie czego
zawsze mogliśmy powiedzieć,
ze akurat odbywają się czyjeś
urodziny. Natomiast raz przyszli
panowie, tzw ludzie z miasta,
w skórzanych kurtkach i wygolonych karkach. O co się stało?
Podekscytowani atmosferą miejsca, zostali stałymi bywalcami
lokalu – śmieje się Krzysztof.
„Borówka” mieściła się koło
składu drzewnego, przy ul. Głowackiego.
- Pomieszczenia były wymalowane olejnicą, ciemnym kolorem, no I charakterystyczna
rzecz dla tego miejsca to toaleta,
którą pełnił duży pokój. A w nim

dokładnie pośrodku był ustawiony sedes – dodaje Sierkowski
Kolejnym nielegalnym miejscem był „Virus” przy ul. Ludowej, który pojaiwł się ok.2000
roku.
- Tak naprawdę Virusy były
trzy: pierwszy został zamknięty
przez dywersje ekipy z Borówki,
bo jak koń trojański wdarli się do
środka a ostatni został zamknięty przez dziewięć policyjnych
radiowozów – przypomina sobie
Krzysztof Kuźnicki, ówczesny
właściciel klubu, dzisiaj realizator i producent filmów, działający
pod szyldem „Wielkopomorska
Wytwórnia Filmowa”. - Pierwszy
klub działał 9 miesięcy, drugi 2
miesiące, trzeci 3 miesiące. Ludność do klubu przybywała gromadnie, bo było to takie małe
królestwo wolności. Charakter
imprez był różnorodny od koncertów heavy metalowych, przez
zabawy taneczne z muzyka elektroniczna, po wspólne czytanie
książek. Najwięcej ludzi bawiło się na Off Popie - około 300
osób. Takie akcje jak nielegalny
klub są fajne ale na chwilę bo raczej majątku się na tym nie zrobi.
Powodem otwierania „nielegali”
było szukanie nowych miejsc do
imprezowania, wspólnego picia

wszystkich miejsc, do których
chodziliśmy była muzyka, którą
wtedy słyszałem po raz pierwszy
w życiu, jak przywieziony świeżo
z Londynu trip hop, czyli Headz,
Vadim, czy Krush. – wspomina
Jarek Jaz. - W „Szóstkach” byłem
na koncercie „Miłości” i kilku
innych yassowych projektach
z Mazzolem, Zdunkiem, czy Tymonem w roli liderów. Bawiłem
się na pierwszych hulanach didżejów z Family Groove, jakichś
fajnych amerykańskich funkowych bandach, których nazw już
nie pamiętam, setach Highfisha,
który dziś gra w The Whitest
Boy Alive a wtedy mistrzowsko
łączył house z jazzem, czy Calvina. Ach, no i najcudowniejszym
dzieckiem klubowego Szczecina
tamtych czasów byli Electric Rudeboyz. W szczecińskim klabingu lat 90. można było się zgubić,
wpaść w poważne tarapaty, zachłysnąć swobodą, skosztować
zakazanego.
A Maciek Gorzelak dodaje: Pamiętam do tej pory jak po raz
pierwszy Szczecin poczuł drum’n’bass. Był to 1997 rok. Wtedy
nie grało się jeszcze połamanego
beatu, a raczej house i okolice.
Koło trzeciej nad ranem wszedłem za gramofony i poczułem,

wódki oraz do bycia królem we
własnym miejscu.

że to jest ten moment, kiedy nie
należy już dłużej pieścić publiki ciepłym housem. Zagrałem
jeden z jungle’owych klasyków
„Shadow Boxing” Nasty Habits.
Reakcja ludzi przeszła najśmielsze oczekiwania. Wrzaski, wycie, chodzenie po suficie – mam

Klubowa sielanka
Oczywiście nie tylko samym
rockiem żył Szczecin.
- Ogromnym magnesem tych
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wrażenie, że to wtedy, w tym
momencie po raz pierwszy zbiorowo tańczono do drum’n’bassu
w naszym mieście.
Nowoczesne dźwięki można
było też posłuchać w „Laboratorium”, klubie, który mieścił się
przy al. Wyzwolenia, na dachu
„Odzieżowca”.
- Wchodziło się w podwórko,
stawało się na rampie dla aut
dostawczych I czekało na windę
towarową – opowiada Szyszkowski.
Klub jak inne był surowy we
wnętrzu ale trzy parkiety oraz
wspomniana winda stanowiły
nie lada atrakcję, także dla artystów grających w klubie.
- Pamiętam jak fantastyczny Eric D. Clark, wielka gwiazda muzyki house jechał po raz
pierwszy tą windą – wspomina
Maciej Kempiński szef klubu,
dzisiaj właściciel hurtowni muzycznej. - Był absolutnie oczarowany tym co się dzieje. Przyznał,
że pierwszy raz wchodził w ten
sposób do klubu, jadąc co raz
wyżej słyszał narastającą muzykę. Porównał to uczucie do...
orgazmu.
Nie tylko Clark wystąpił w Laboratorium, dla klubowych gości
grały też takie gwiazdy jak Jazzanova, Victor Duplex czy Dixon.
Muzykę klubową a także
hip hop można było posłuchać
w „Oszołomie”, zlokalizowanym
w podziemiach nieistniejącego
już dzisiaj budynku przy al. Wyzwolenia. Teraz w tym miejscu
powstaje Galeria Kaskada. Industrialna piwnica, wokół sporo
graffiti.
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- Pamiętam tam after party po hip hopowym koncercie,
który miał miejsce na podzamczu – mówi Joanna Tyszkiewicz,
dziennikarka, organizatorka imprez hip hopowych, m.in. eliminacji do najważniejszych zawodów w breakdance BOTY oraz
członkini legendarnej grupy
SNUZ. - Panowie z b-boyowej
ekipy Flyingsteps pobili się polskimi chłopakami. Nie wiem
o co wtedy poszło ale kilka lat
temu na jednym z Battle Of The
Year doszło do ponownego spotkania i pojednania. Nie lubiłam
„Oszołoma”, tam nie było okien,
brakowało świeżego powietrza.
Natomiast to co działo się na
zewnątrz Oszołoma było fajne.
Graffiti przy dawnym teatrze
Lalek Pleciuga, które wlewało
się do klubu, b-boye tańczący
przez wejściem na matach, granie muzyki przy teatrze. Co do
samego hip hopu to w 94 roku
w nieistniejącym już Transie na
Powstańców
Wielkopolskich
ekipa writerów z EWC zorganizowała Battle Jam czyli coś
w rodzaju zwodów breakdance.
Na tą imprezę przyjechali ludzie
z Niemiec, m.in. Storm i wspomniani Flyingsteps. Dla mnie to
było najmocniejsze uderzenie
jeśli chodzi o hip hop i początek
całej zajawki.
Doświadczenie bywalca
Każde z tych miejsc tworzyli
ludzie, nie tylko ci którzy byli
właścicielami i tam pracowali,
ale przede wszystkim goście.
- Pamiętam mocno under-

groundowy klimat tych lokali
i imprez – mówi Jacek Nowak,
właściciel Brama Jazz Café. Wszystkich nas łączyła muzyka.
Choć teraz brzmi to nieprawdopodobnie, to zdarzyło nam
się kilka razy przed „DS - em”,
w środku miasta na trawniku,
zrobić grilla w środku nocy. Pod
„Szóstki” zawsze można było iść
w ciemno z pewnością, że znajomi też tam będą. Latem w pobliskim kinie Derby można było
zobaczyć filmy puszczane pod
gołym niebem, a potem wrócić
do klubu na imprezę.
- Byliśmy młodzi, spragnieni
muzyki i doświadczeń. Ważne
były miejsca, gdzie to wszystko
funkcjonowało, ale tak naprawdę ważni byli ludzie, którzy przychodzili do tych miejsc – stwierdza Tatinek.
Na koniec wieku
Tak jak wszystko co dobre tak
i lata 90. w końcu się skończyły a
wraz z nimi z powierzchni Szczecina zaczęły znikać kluby.
W 1998 roku niknęły kultowe „Szóstki”. Jeszcze działając
zaliczyły awanturę z sanepidem.
- Nie wiem jakim cudem otrzymaliśmy wszelkie koncesje, ale
zabrakło w tym pozwolenia
od sanepidu. Praktycznie klub
przez trzy lata działał nielegalnie
– wspomina Jacek Kolasiński. Pewnego razu, w środku nocy
zadzwonił do mnie kolega z informacją, ze do „Szóstek” przyjechał sanepid i chodzą po zapleczu. Myślałem, że to żart, ale
okazało się że panowie z sanepi-

du szli do Rockera i w drodze do
klubu usłyszeli muzykę. Zajrzeli
do „Szóstek”, później w papiery
klubu i okazało się że „Szóstki”
nie istnieją. I zaczęła się makabryczna przeprawa żeby uzyskać
pozwolenie na prowadzenie
klubu, pomimo ze koncesja na
sprzedaż alkoholu została wydana wcześniej. Taki paradoks.
Choć nie z tego powodu lokal zniknął. Charakterystyczne
dla tego miejsca jak i pozostałych były zmieniające się czasy.
Prowadzenie lokali przestało się
opłacać, a ich właściciele dorastali i również zaczęli myśleć
o ustatkowaniu się
- Człowiek po studiach zaczyna myśleć już innymi kategoriami – tłumaczy jeden z prowadzących klub 2/3. - Zmieniła się
rzeczywistość, wszystko zaczęło
drożeć, czynsz a co za tym idzie
całe utrzymanie lokali. Wydaje
mi się, że to po prostu kolejność
rzeczy. Wtedy spontan teraz pieniądze.
- Te miejsca przestały istnieć
przede wszystkim z powodów
finansowych, również przez
chamstwo właścicieli wynajmujących lokale pod działalność
klubową i przez to jeszcze, że to
całe towarzystwo lat 90. gdzieś
się rozpierzchło, niektórzy wyjechali ze Szczecina, inni pozakładali rodziny, zajęli się dorosłym
życiem – ocenia Artur Szyszkowski.
Po bankietowym Szczecinie
lat 90. pozostały wspomnienia,
zdjęcia, filmy i nowe pokolenie
imprezowiczów, które wprowadziło zabawę w nowy wiek.

Restauracja Galeria
C z y n n a

o d

11. 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
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ZAPRASZAMY CODZIENNIE 7.00 - 23.00

Marcus Miller najsłynniejszy basista współczesnego jazzu będzie
ostatnią gwiazdą edycji Szczecin Music Fest. Jego występ jest ukoronowaniem imprezy niczym przysłowiowa wisienka na torcie. Ten
wybitny artysta wystąpi już 7 lipca (g.20) na dziedzińcu
Zamku Książąt Pomorskich.

M

REKLAMA

iller Jest nie tylko znakomitym basistą, ale
także niezwykle rozchwytywanym muzykiem sesyjnym i wybitnym producentem.
W swojej karierze nagrał i wyprodukował niezliczoną liczbę
płyt (dziennikarze doliczyli sie
ich ponad 500!!!). Współpracował z najwybitniejszymi postaciami muzyki, takimi jak: Herbie
Hancock, Frank Sinatra, Aretha
Franklin, Wayne Shorter, George
Benson, Natalie Cole, Al Jarreau,
Chaka Khan, Eric Clapton. Światową sławę zdobył dzięki współpracy z Milesem Davisem.
Urodził w 1959 roku w nowojorskim Brooklynie. Już jako
nastolatek grał w grupie soulowej Harlem River Drive. W 1977
podejmował próby współpracy z wieloma muzykami, m.in.

z Bobbim Humphreyem i Lennym White’em. W tym czasie stał
się cenionym muzykiem studyjnym, uczestnicząc w nagraniach
innych artystów, w tym samej
Arethy Franklin. W 1980 zauważył go Miles Davis, który przez
dwa lata z nim współpracował.
Była to dla niego istna szkoła
jazzu. Trzeba było czekać, żeby
w 1984 r. powstał jego pierwszy
krążek solowy, który otworzył
mu drogę do bycia światowej
sławy gitarzystą basowym.
Jego charakterystyczny styl
gry na tym instrumencie przyczynił się do spopularyzowania
tzw. slappingu polegającego na
uderzaniu za pomocą kciuka
o struny gitary basowej i uzyskiwaniu, poprzez uderzanie o progi tych strun, charakterystycznego, perkusyjnego dźwięku.

bumach, m.in. na płytach. Jego
koncert w Szczecinie to jedno
z najważniejszych muzycznych
wydarzeń tego lata.
ad

Konkurs
Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl
i odpowiedz na proste pytania.
Do wygrania dwa pojedyńcze bilety
na koncert Marcusa Millera.
Rozwiązanie konkursu 5 lipca

Szarpanina
nagrodzona
II nagrodę oraz Nagrodę Publiczności na tegorocznym finale
Przeglądu Kabaretów PAKA zdobył szczeciński kabaret Szarpanina.

P

AKA to największy
i najbardziej prestiżowy Przegląd Autorskich Kabaretów Amatorskich.
Już samo wyróżnienie było dla
szczecinian
wyróżnieniem.
A zdobycie nagrody – to ogromny sukces.
– Bardzo cieszymy się z takiego wyniku i jesteśmy zadowoleni
z naszego występu – mówi Grzegorz Dolniak, członek kabaretu

– Wiemy, że wypadliśmy naprawdę dobrze, czego dowodem
jest Nagroda Publiczności.
Drugie miejsce zapewnił kabaretowi zestaw skeczy „Krajm
Storys”. Według opinii fanów
Szarpaniny, to najlepszy do tej
pory spektakl w ich scenicznym
życiu. Wielu jest zdania, że również najlepszy na tegorocznym
przeglądzie.
imj

Foto: Włodzimierz Piątek

Kciuk na wagę złota

Miller odkrył, że poprzez perkusyjny styl gry na gitarze basowej
– lepiej przedziera się poprzez
transmisję granego bądź odtwarzanego utworu. W środowisku
jazzowym jego styl gry uchodzi
za melodyjny, zachwycający dodatkowo wirtuozyjną szybkością
i precyzją.
Miller Uznanie zyskał nie
tylko jako artysta solowy (jest
laureatem prestiżowej nagrody
Grammy) jak również jako producent muzyczny. Szczególne
popularny jest jako muzyk studyjny, zapraszany do nagrania
konkretnych albumów. Można
go usłyszeć na ponad 400 al-

Foto: materiały prasowe

Kultura

„Pętla”
z BrzydUlą

Kultura

Rozmowa z aktorką
Julią Kamińską

Aktorka Julia Kamińska i Krzysztof Czeczot reżyser słuchowiska

Daria Prochenka

potkaliśmy
panią
w Polskim Radiu
Szczecin. Co panią
tutaj sprowadza?
Nagrywam teatr radia autorstwa i w reżyserii Krzysztofa
Czeczota, mojego kolegi z pracy.
Poznaliśmy się na planie „BrzydUli” i Krzysiu zaprosił mnie
do tego projektu. Przed sekundą skończyłam nagrywać scenę
z panem Jerzym Trelą. Wczoraj
nagrywałam też fragment z Mateuszem Damięckim. Jeśli chodzi o pracę głosem z nim spotkaliśmy się już wcześniej, ponieważ
razem nagrywaliśmy dubbing do
produkcji Disney’a. Teraz mieliśmy okazję spotkać się ponownie w Szczecinie.
Zdradzi nam pani o czym
będzie ta historia?
Jest bardzo skomplikowana
i zapętlona, nosi właśnie tytuł
„Pętla”. Mam w niej stosunkowo
małą rolę narzeczonej głównej
postaci Antoniego, którego gra
Mateusz Damięcki. Nie wiem
czy tak do końca mogę zdradzić
o czym jest historia. Zdradzę
jednak, że jest bardzo smutna,
dramatyczna i nieco potworna.
Brzmi jak horror.
Tak, zdecydowanie to jest
psychodeliczny i trudny tekst.
Miałam jednak okazję pracować
z bardzo fajnymi aktorami i zno-

Podoba mi się to. Tak na prawdę
w radiu nie mogę pomóc sobie
gestami. Ale mimika jest wskazana, choć w efekcie końcowym
jest tylko mój głos. Nie lubię
jednak słuchać swojego głosu
w radiu, ponieważ inaczej brzmi,

Czy praca z tekstem w radiu
jest trudniejsza niż ta na scenie,
gdzie może pani pomagać sobie
ciałem i mimiką?
Dla mnie trudniejsza, ponieważ nie robiłam tego wcześniej.
Myślę jednak, że mogłabym
w tym odnaleźć się na dłużej.

niż w mojej głowie, jak ja siebie
słyszę (śmiech).
W radiu już niedługo będzie można usłyszeć pani głos,
a gdzie będzie panią można
niedługo zobaczyć?
Prawdopodobnie będę grała
w spektaklu w Łodzi. Wszystko

Foto: Włodzimierz Piątek

S

wu spotkać się z Krzysztofem
Czeczotem. Tłumaczyłam także
jedną scenę na język niemiecki. W tej sztuce jest kilka scen
obcojęzycznych. Jedna zagrana
po rosyjsku, jedna po angielsku
i jedna po niemiecku.

jest jeszcze tajemnicą, ponieważ
nie podpisałam umowy.
Fani mogli długo panią oglądać w Tańcu z Gwiazdami, jak
pani ocenia swój występ?
Nie znam się na tańcu więc
mogę tylko ocenić moje samopoczucie podczas tych występów. Pod koniec na pewno
lepiej było niż na początku. Czułam się pewnie i to sprawiało mi
przyjemność. Jest to dla mnie
największe zaskoczenie, bo wydawało mi się, że nie będę mogła
się w tym odnaleźć.
Co jest przyjemniejsze występy w telewizji, teatr czy praca w radiu?
Wszystko zależy od danej
produkcji. Bardzo fajnie pracowało mi się przy „BrzydUli”, bo
poznałam wspaniałych, profesjonalnych ludzi. Praca w radiu
uczy mnie nowych rzeczy. Teatr
to jest mój powrót, ponieważ
zaczęłam grać gdy miałam 14
lat. Mam do tego wielki sentyment i bardzo dobrze czuję się
na scenie. Chciałbym to kontynuować. W każdej z tych
dziedzin zdarzają się kiepskie
rzeczy. Mnie na razie udaje się
od tego ustrzec i biorę udział
w takich projektach, z których
potem mogę być dumna.
Dziękuję za rozmowę.
Czerwiec 2010 / PRESTIŻ / 67

Imprezy

Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń

Do słuchania

XII Wielki Turniej Tenorów

WERONIKA BULICZ

Do oglądania

XI Spoiwa kultury
Festiwal plenerowy prezentujący widowiska teatralne, koncerty, spektakle, sztukę
performance i site specific, akcje uliczne,
wystawy, projekcje filmów, warsztaty. Co
roku występuje na nim ok. 150 artystów
z całego świata, a wydarzenia artystyczne
gromadzą w sumie nawet 10 tysięcy widzów. Wydarzenia festiwalowe będą miały
miejsce na zamku, przy Nabrzeżu Starówka, a także w Pleciudze.
1-3 lipca, różne miejsca w Szczecinie

Do spotkania

Unity Line Yacht Race - Wyścig Jachtów
Impreza jest wspólną inicjatywą Jacht
Klubu Akademickiego Związku Sportowego, Unity Line oraz Urzędu Miasta Szczecin i Międzynarodowych Targów Szczecińskich. Żeglarskie widowisko będzie można
oglądać z Wałów Chrobrego, a dzięki komentatorowi sportowemu – Andrzejowi
Gedyminowi – widzowie będą na bieżąco
informowani o przebiegu wyścigu. Po rozdaniu nagród widzowie
będą mogli podziwiać pokazy pirotechniczne w ramach Festiwalu
Ogni Sztucznych Pyromagic 2010.
Wały Chrobrego, 7 sierpnia 2010, od godz. 16.00

Fajerwerki + muzyka
Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC 2010 & Music Wave
odbędzie się już po raz drugi w Szczecinie.
Zeszłoroczna edycja zgromadziła tłumy
zachwyconych szczecinian, w tym roku
wszyscy czekają na powtórkę tamtych
emocji i pięknego widoku. Organizatorzy
przewidują, że widowisko, któremu towarzyszą koncerty muzyki, przyciągnie ponad 100 tysięcy widzów.
Wały Chrobrego, 7 sierpnia 2010, od godz. 23.00
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Jest to najstarszy tego typ turnieju w
Polsce. Słynne pojedynki tenorów, to nie
tylko wybitne wykonania arii operowych,
ale także wspaniała atmosfera wśród publiczności. W tym roku do pojedynku staną tenorzy z wielu krajów Europy. O tym,
który zdobędzie miecz XII Turnieju Tenorów Opery na Zamku zdecyduje wierna
publiczność. Impreza odbywa się od 1994 roku i jest jednocześnie
inauguracją Letniego Sezonu Opery na Zamku.
Opera na Zamku, 26 czerwca, godz. 20.00

Diwa piosenki literackiej
Edyta Geppert znana jest z tego, że
z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale
są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych
perełek polskiej piosenki literackiej. To m.
in. z jej mistrzowskiego wykonania znamy teksty Agnieszki Osieckiej, Wojciecha
Młynarskiego czy Jacka Cygana. Będziemy
świadkami koncertu ze specjalnym udziałem pianisty Krzysztofa
Herdzina i trębacza Jerzego Szareckiego w reżyserii Piotra Loretza.
Filharmonia, 24 czerwca, godz. 19.00

Wiecznie żywe przeboje
Mimo że Budka Suflera istnieje już od
przeszło 40 lat, nadal koncertuje i nagrywa
kolejne przeboje. Ciekawostką jest, że nazwa grupy powstałej w 1969 roku została…
losowo wybrana ze słownika polsko-angielskiego. Od momentu powstania skład
grupy zmieniał się wielokrotnie, ale po
wielu perturbacjach nastąpił przełom – nagranie polskiej wersji utworu „Ain’t No Sunshine” z repertuaru Bill’a
Withersa. W szczecińskim koncercie udział weźmie m. in. Urszula.
Amfiteatr, 4 lipca, godz. 19.00

Chopin w nieco zmienionej wersji
Zapoczątkowana w zeszłym roku idea
niezwykłych jazzowych koncertów na betonowej barce na Jeziorze Dąbie, znajdzie
swoją kontynuację również tego lata. Jazzowa interpretacja dzieł Chopina to nowoczesne ujęcie tradycyjnego tematu, które
ma na celu dotarcie zarówno do młodych
entuzjastów muzyki, jak i melomanów, dla
których interesującym będzie świeże spojrzenie na znaną im twórczość polskiego kompozytora. Wśród wykonawców m. in. Tymon
Tymański, a także Jim Black oraz Chris Speed, perkusista i saksofonista z Seattle.
Jezioro Dąbie, 10 lipca, początek ok. 23.00

Lato
92FM

Zupełnie nowa Chylińska
Charakterystyczny, silny i chrapliwy
głos przez wielu krytyków uważany jest za
najmocniejszy głos żeński od czasów Janis
Joplin. Największe sukcesy oraz popularność zyskała dzięki występom z zespołem
O.N.A. nagrywając pięć albumów studyjnych i zdobywając szereg prestiżowych
nagród w tym pięć Fryderyków. Koncert
będzie promował jej najnowszą, kontrowersyjną płytę „Modern Rocking”.
Amfiteatr, 18 lipca, godz. 20.00

Muzyczna Różanka
Już po raz kolejny na całe trzy miesiące
szczeciński Ogród Różany w każdą sobotę
i niedzielę zamieni się w prawdziwy Ogród
Sztuki. W weekendy, w samo południe –
pod warunkiem bezdeszczowej pogody
będziemy mogli uczestniczyć w niezwykłych koncertach i słuchać muzyki klasycznej, koncertów skrzypcowych, jazzowych,
grup swingowych. Wystąpią takie grupy jak Swing Lovers, So Cool
Band, Łososie w sosie… koncertom towarzyszyć będą działania artystyczne, m. in. warsztaty plastyczne, wystawy prac uczniów Liceum
Plastycznego i studentów WSSU.
Ogród Różany w Parku Kasprowicza, do 29 sierpnia, sobota
i niedziela, godz. 12.00

Sponsorzy audycji:

Partnerzy audycji:
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WAKACJE NA DEPTAKU
Daria prochenka

Lipiec i sierpień nawet spędzone w mieście nie będą stracone. Wystarczy przejść się w kierunku Deptaku Bogusława. A tam, codziennie będzie
coś się działo. Koncerty, imprezy klubowe, czytanie bajek, warsztaty plenerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi. Sprawdź dzień po dniu co warto
zobaczyć i czego nie można przegapić. Codziennie więcej informacji znajdziesz też na www.magazynprestiz.com.pl.

Piątki

SOBOTY

02.07

* Galeria Nadziei na Deptaku, 4 wernisaże na 4 pory roku: Wiosenne uniesienia, od godz. 18:00
* Boom na Deptaku - powered by BoomBar, Droptech(Neuroshocked), od godz. 18:00

09.07

* Galeria Nadziei na Deptaku, 4 wernisaże na 4 pory roku: Lato w
mieście, od godz. 18:00
* Boom na Deptaku - powered by BoomBar, Vitek (Szczecin.Fm),
od godz. 18:00

16.07

* Motoweekend na Deptaku: Pokazy i prezentacje aut, oferta dealerów samochodowych, szkół nauki jazdy, szkół doskonalenia jazdy,
tuning * Kiermasz dizajnu, od godz.10:00
* Galeria Nadziei na Deptaku, 4 wernisaże na 4 pory roku: jesienne
liście, od godz. 18:00
* Boom na Deptaku - powered by BoomBar, Jerry(Novaforma), od
godz. 18:00

23.07

* Galeria Nadziei na Deptaku, 4 wernisaże na 4 pory roku: zimowy
powiew, od godz. 18:00
* Boom na Deptaku - powered by BoomBar, Sin Sensor (Neuroshocked), od godz. 18:00
* Kiermasz dizajnu, od godz. 10:00
* Fashionweekend na Deptaku: Pokazy mody, prezentacje kolekcji
wybranych szczecińskich projektantów
* Boom na Deptaku - powered by BoomBar, H20 (Subway) Sobotni Cykl Deptak Serwuje.. , od godz. 18:00

* Deptak serwuje blues: Limboski, od godz. 18:00

10.07

* Deptak serwuje folk i reggae: Drumstein na Deptaku, od godz.
18:00

17.07

* Motoweekend na Deptaku: Pokazy i prezentacje aut, oferta dealerów samochodowych, szkół nauki jazdy, szkół doskonalenia jazdy,
tuning
* Deptak serwuje duety: Leoszewski i Mazurek, od godz. 18:00

24.07

* Deptak serwuje rock: Muchy, od godz. 18:00

31.07

* Fashionweekend na Deptaku: Pokazy mody, prezentacje kolekcji
wybranych szczecińskich projektantów
* Deptak serwuje akustycznie: Robert Kasprzycki, od godz. 18:00

Cały Lipiec
W Restauracji Fanaberia
- warsztaty plastyczne dla dzieci - czytanie bajek dla dzieci (np.
co niedzielę) - cykl „podróże i letnie inspiracje z Fanaberią” w tym:
- spotkanie z gruzją - prezentacja + koncert kameralny - spotkanie
z Carycą Katarzyną II - opowieści o Sankt Petersburgu - spotkanie
z Hiszpanią i Salvadroem dali + pokaz flamenco - podróże azjatyckie
i ekologiczne z herbatą - panele, debaty i forum w Fanaberii - oraz
warsztaty dla kobiet.

Po koncertach wieczory filmowe na deptaku

Foto: materiały prasowe

30.07

03.07
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Imprezy nad morzem
Weronika Bulicz

Od kilku lat Polska jest normalnym krajem koncertowym i festiwalowym, który odwiedzają najwięksi artyści na świecie. I tak pozostaje nam
dokonywać czasem niełatwych wyborów, bo przecież wiadomo, że mimo naszych szczerych chęci, raczej nie uda się zobaczyć wszystkiego.
Oto subiektywny i prestiżowy przewodnik po wybranych imprezach.

Gwiazdy w Międzyzdrojach
Międzyzdroje,
14 - 17 lipca

Festiwal dla Kobiet „Kobietą Być…”
Międzyzdroje, Hotel Amber Baltic,
30 lipca - 1 sierpnia

Fashion Promenade Międzyzdroje 2010
Międzyzdroje, skwer przy Alei Gwiazd, 30
lipca -1 sierpnia

To już 15, a więc jubileuszowa edycja
spotkań z gwiazdami. Festiwal będzie podzielony na trzy części: filmową, teatralną
i muzyczną. Program artystyczny obejmie
koncerty, spektakle teatralne, spotkania
z gwiazdami, warsztaty, nocną projekcję
filmów. Uczestnikami tegorocznej edycji
będą m.in. Borys Szyc, Anna Dereszowska,
Krystyna Janda, Emilian Kamiński oraz
inne gwiazdy. Dużym wydarzeniem będzie
koncert Matta Duska, wokalisty z Kanady. Dłonie w Alei Gwiazd zostawią Hanna
Śleszyńska, Anna Dereszowska, Borys Szyc
i Tomasz Karolak.

Zdrowie i uroda, gotowanie, macierzyństwo, moda, seks i psychologia oraz kobieta w biznesie – to tylko niektóre z tematów,
które będą poruszane podczas trzech aktywnych i inspirujących dni festiwalu. Na festiwalu nie zabraknie wykładów i warsztatów.
Wśród atrakcji znajdą się koncerty, pokazy
stylizacji i wizażu, konkursy, degustacje
i spotkania z ciekawymi kobietami. Każda
mama będzie mogła powierzyć opiekę nad
dzieckiem wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej. To duże przedsięwzięcie kulturalne połączone z targami produktów kierowanych do kobiet.

Festiwal Siły, Sprawności i Urody jest
imprezą propagującą fitness i sporty siłowe wśród mieszkańców i turystów. Udział
w niej biorą zawodnicy oraz wszyscy zainteresowani współzawodnictwem i zabawą.
Obok zmagań siłaczy (m.in. zawody o Puchar Polski Strongman Eliminate Your Oponent ) w programie można znaleźć również
pokaz mody sportowej i plażowej, ciekawy
i nowatorski pokaz boksu tajskiego, zawody w football – freestyle oraz wybory Miss
Festiwalu. Imprezę poprowadzi prezenter
radio ESKA – Paweł Woltman.

XII Mityng lekkoatletyczny
Stadion miejski w Międzyzdrojach,
17 sierpnia

Fani Kite’a w Międzyzdrojach
Międzyzdroje,
20 - 22 sierpnia

II Gala Boksu Zawodowego
Amfiteatr w Międzyzdrojach,
18 sierpnia

Bieg i mityng to cykl imprez organizowanych w plenerze już od 12 lat. Charakter
imprezy łączy w sobie elementy zabawy - jak
konkurs pchnięcia kulą dla vipów - z elementami profesjonalnych zawodów sportowych - konkurs skoku o tyczce i konkurs
w pchnięciu kulą dla zawodników. Celem
rodzinnego biegu śniadaniowego jest dobra
zabawa. Będzie można wziąć w nich udział
także w Rewalu (6.07), Niechorzu (7.07),
Pogorzelicy (13.07), a także w Pustkowie
(14.07) i w Pobierowie (21.07). Bieg międzyzdrojski będzie ostatnim z cyklu.

Impreza odbywa się w Międzyzdrojach już
po raz czwarty. Woda, słońce, ciepły piasek,
szaleństwo na wodzie i szybowanie wysoko
ponad nią – to właśnie najbardziej fascynuje
fanów kitesurfingu. . Obecność światowej
czołówki kitesurferów gwarantuje niezapomniane emocje. Obok zawodów rozgrywanych w licznych kategoriach nie zabraknie
też pozasportowych atrakcji. Codziennie
będzie można wziąć udział w specjalnie zaplanowanych konkursach oraz koncertach.
Na plażowej scenie Summer Kite Festival
zobaczymy m. in. Afromental i Marikę.

W Międzyzdrojach już po raz drugi będzie można być świadkiem niezwykłego
sportowego widowiska. Gala Boksu Zawodowego obejmie sześć pojedynków bokserskich międzynarodowych, w tym dwie walki zawodników kadry narodowej objętych
stypendium Dariusza Michalczewskiego
„Równe szanse”. Główną atrakcją wieczoru
będzie 10 - rundowa walka o pas federacji
IBF.
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Sail Świnoujście 2010
Świnoujście,
13 – 15 sierpnia

Kitesurf Tour Europe w Świnoujściu
Świnoujście,
25-29 sierpnia

Młodzi w Świnoujściu
Świnoujście, różne miejsca,
16 - 29 sierpnia

To już druga edycja Sail Świnoujście –
prawdziwie morskiego, żeglarskiego wydarzenia! Towarzyszyć mu będzie XXVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Morskiej
„Wiatrak”. Baltic Sail to międzynarodowe
wydarzenie żeglarskie, które odbywa się
w takich miastach jak: Gdańsk, Halmstad,
Karlskrona, Kłajpeda, Rostock i Sassnitz.
Główną atrakcją imprezy będą rejsy żaglowcami. Do Świnoujścia przypłyną: Dar
Młodzieży, Joanna Saturna, Baltic Beauty,
Baltic Star, Hansine, Galene, Vega Gambley
i inne. Organizatorzy planują wiele atrakcji
zarówno dla przypływających żeglarzy, jak
i dla mieszkańców i turystów, np. jarmark
morski, szanty i parada żaglowców na zakończenie Baltic Sail.

Turniej jest cyklem pięciu imprez, podczas
których zostanie wyłoniony najlepszy zawodnik Europy w ekscytującej dyscyplinie,
jaką jest kitesurfing. Zawodnicy konkurują
w kategoriach Race i Freestyle. Pierwsze zawody KTE odbyły się w Austrii, w miejscowości Podersdorf. Następne etapy odbywają
się w Holandii, Niemczech, Szwajcarii, a finał tegorocznego turnieju kitesurfingowego
odbędzie się w Świnoujściu. Będą to pierwsze tak duże zawody o międzynarodowej
randze rozgrywane w naszym kraju. Łączna
pula nagród KTE to ponad 60 tysięcy euro.
Polska w całym cyklu reprezentowana jest
przez naprawdę mocny team, w którym pływają m. in. Łukasz Ceran, Victor Borsuk,
Tomek Janiak i Marek Rowiński.

FAMA to największe interdyscyplinarne
wydarzenie młodej sztuki i kultury. Festiwal
dopuszcza każdą formę twórczej ekspresji,
a program festiwalu pozostaje otwarty na
spontaniczne inicjatywy uczestników do
ostatniego dnia jego trwania. Czterdziestoletnią(!)historię FAMY tworzą takie osoby
i grupy, jak: Magda Umer, Marek Grechuta, Agnieszka Duczmal, Jan Sawka, Jacek
Kleyff, Krzysztof Knittel, Olga Lipińska,
Renata Przemyk, Maciej Stuhr, zespół Raz
Dwa Trzy, Teatr Ósmego Dnia, Salon Niezależnych, Kabaret Potem. Celem Festiwalu
jest prezentacja najzdolniejszych artystów
młodego pokolenia oraz doskonalenie ich
talentu. FAMA kończy się Koncertem Laureatów oraz przyznaniem nagród.
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Spędź aktywnie lato
Wakacje zazwyczaj kojarzą się nam z urlopem i wypoczynkiem. Jednak gdy nie możemy z niego skorzystać pozostaje nam przestrzeń miejska.
Nawet nie wyjeżdżając ze Szczecina możemy uprzyjemnić sobie letnie miesiące i oderwać się od codzienności. „Prestiż” podpowiada jak
aktywnie spędzić wolny czas.

Paintball
Paintball to gra dla ludzi lubiących mocne wrażenia i sportową rywalizację. Polega
na trafieniu przeciwnika kolorową kulką
i wyeliminowaniu go z rozgrywki. Bardzo
realistyczną i doskonałą alternatywą dla
Paintballa jest ASG, czyli zabawa w wojnę.
Różnicą jest broń, którą się strzela oraz jej
zasilanie i amunicja. Kulki są o wiele mniejsze i lżejsze, a co za tym idzie, trafienie jest
mniej odczuwalne i nie zostawia śladu. Średni czas zabawy to około 3 - 4 godziny. Teren
zabawy w Szczecinie to dzielnica Wielgowo.
DLA KOGO?
Grupą docelową są duże firmy, przewidziane są także imprezy dla małych firm
i osób prywatnych w grupach minimum 10
osobowych.
KIEDY?
Grać można niezależnie od pory roku
i pogody.
ZA ILE?
20 zł wypożyczenie kompletnego sprzętu ( marker, maska, gaz, mundur, obsługa),
20 zł za każde 100 kulek, przy zakupie 500
kulek na osobę - sprzęt gratis, sprzęt i 500
kulek - 100 zł
GDZIE?
Dragon Paintball ul. Gen. Dąbrowskiego
9, 70 - 100 Szczecin, dragon@home.pl, tel.
kom.: (+48) 509 311 311
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Golf
Binowo oferuje 18-dołkowe pole, zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych miłośników golfa. Dla początkujących
przewidziany jest 5-tygodniowy kurs golfowy z nauką swingu, podstawowych uderzeń
golfowych oraz poznaniem zasad i etykiety
golfa. Szkolenie trwa przez 10 godz. co tydzień przez 2 godziny i jest organizowane w
grupach 10 - 20 osobowych. Podczas szkolenia gwarantowane są kije i piłki. Można także
zapisać się na „Wakacje z golfem”- 7-dniowy
intensywny kurs gry dla początkujących
DLA KOGO?
dzieci od 10 roku życia i dorośli
KIEDY?
Od maja do października
ZA ILE?
Cena kursu podstawowego -350 zł. Kurs
kończy się egzaminem na zieloną kartę.
Golfowa Szkółka Juniorska dla dzieci – godzina tygodniowo, koszt-100 zł za miesiąc.
„Wakacje z Golfem”- 2.595 zł, w cenę wliczone jest wyżywienie, noclegi, wypożyczenie sprzętu, lekcje z instruktorem, żetony na
Driving Range, bilety wstępu na 9-dołkowe
pole golfowe.
GDZIE?
Binowo Golf Park, Binowo 62, 74-106
Stare Czarnowo, tel. 91-404-15-33, info@
binowopark.pl

Sporty wodne
Okolice Szczecina oferują wyjątkowe
warunki do uprawiania sportów wodnych.
Jezioro Dąbie, rozlewisko Odry to potężny
i nieznany dla większości szczecinian obszar
do zwiedzenia. Piękne i niezwykłe widoki
gwarantowane - począwszy od dziewiczych,
zielonych terenów po akweny portowe
i miejskie. Jak do tego wszystkie dodamy
szybkość łodzi motorowych – emocje gwarantowane. Nie trzeba od razu kupować
motrówkę, na początek można nacieszyć się
wypożyczonym sprzętem.
DLA KOGO?
Do wynajęcia łodzi potrzebny jest patent
starszego sternika motorowodnego.
Jeśli nie posiadamy uprawnień, można
wynająć pływanie ze sternikiem.
KIEDY?
Od kwietnia do października
ZA ILE?
6 godzin 400 zł, doba 600 zł, kaucja 2000
zl, wynajęcie sternika 75zl za godzinę czarter
łodzi z ubezpieczeniem AC/OC, z pełnym
zbiornikiem paliwa, oraz wyposażeniem ratunkowym.
GDZIE?
Centrum Motorowodne Nautica, ul. Pomorska 42/47, 70-812 Szczecin, biuro@lodzie-nautica.pl, tel: +48 513 085 995

Lato

Tenis
Tenis od wielu lat cieszy się w Szczecinie niesłabnąca popularnością. Rozrywkę
na kortach znajdą zarówno początkujących
jak i zaawansowani entuzjaści tego sportu.
Szczecińskie kluby oferują korty ziemne
i szkolenia od podstaw dla dzieci i młodzieży. Najlepsze dzieci ze szkółki trafiają do
profesjonalnych grup. Na dorosłych także
czekają instruktorzy. Można pobierać lekcje
samodzielnie lub zbierać się w grupy i indywidualnie ustalać terminy. Grać można także przed pracą, do dyspozycji są prysznice.

Baseny

Nurkowanie

Baseny to świetny sposób na deszczowe
letnie dni. Najlepiej odwiedzić cały kompleks w którym znajdziemy cały wachlarz
atrakcji dla całej rodziny. Na przykład basen sportowy, basen z fala morską, solankę,
jacuzzi, saunę, solaria oraz przeróżne zjeżdżalnie. Dla tych którzy nie lubią marnować
czas na błogie lenistow, tylko wolą spędzać
aktywnie wolne chwile dobrze odnaeźć
ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonych instruktorów. Idealne są spinning
i aqua aerobic.

W szkole nurkowania możemy zapisać
się na kurs początkowy Open Water Diver
lub w zależności od umieujętności na bardziej zaawansowane. Ci, którzy nie wiedzą
czy jest to sport dla nich mogą najpierw
spróbować zanurkować z instruktorem na
basenie lub od razu w jeziorze. Miejsca do
nurkowania w województwie zachodniopomorskim to jeziora: Ińsko, Czarnogłowy
oraz Miedwie. Szkoły organizują także wyjazdy nurkowe do Egiptu, Meksyku, czy na
Wyspy Kanaryjskie.

DLA KOGO?

DLA KOGO?

DLA KOGO?

Dla dzieci od lat 4 i dorosłych

dorośli i dzieci

Kurs dla dzieci od lat 10 i dorosłych

KIEDY?

KIEDY?

KIEDY?

Cały rok, cały dzień

cały rok

cały rok

ZA ILE?

ZA ILE?

ZA ILE?

Cena kortu 15-30 zł za godz., cena kortu
Bilety od 9zł do 38 zł, zniżki dla grup,
krytego 60-75 zł za godz., lekcje z instruk- możliwość wykupienia karnetów
torem 50 zł za godz., szkółka tenisowa dla
dzieci 180-260 zł
GDZIE?
GDZIE?
Szczeciński Klub Tenisowy, al. Wojska
Polskiego 127, 70-490 Szczecin, tel. 091 422
00 49, skt@sktszczecin.pl

Aquapark Laguna, Gryfino, ul. Wodnika
1 tel. 91 315 49 26, marketing@cwlaguna.pl

Cena 1200 zł za kurs I stopnia, wypożyczenie sprzętu 60 zł za dzień
GDZIE?
Szkoła nurkowania Delphinus ul. Mickiewicza 10, 70-383 SZCZECIN, +48 91 485 06
69 , poland@delphinus.eu

Konkurs
Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl
i odpowiedz na proste pytanie.
DO WYGRANIA NURKOWANIE Z INSTRUKTOREM DLA
JEDNEJ OSOBY I OSOBY TOWARZYSZĄCEJ.
Nagrodę ufundowała szkoła nurkowania Delphinus
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As serwisowy

Paryski pył

R

Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji reklamowej „BONO”, organizator
turnieju Pekao Open, wielki miłośnik tenisa i innych sportów
rakietowych

ozglądamy się za trawą, a na butach
ciągle jeszcze paryski pył. Od zawsze
był to mój ulubiony turniej wielkoszlemowy i staram się co roku, albo osobiście odwiedzić obiekt przepięknie
położony w Lasku Bulońskim, albo przynajmniej
uważnie śledzić turniej w telewizji. Francuski szyk
i elegancja, wspaniała oprawa, dziesiątki lansujących się celebrytów, słomkowe kapelusze i promujące się, w turniejowej przestrzeni, znane marki znad
Sekwany. Do tego rewelacyjna kuchnia, super widowisko i rywalizacja na najwyższym, światowym
poziomie. To wszystko sprawia, że pod koniec maja
warto zajrzeć na Avenue Gordon-Bennett. W tym
roku także było arcyciekawie. Brak w decydującej
części rozgrywek Rogera
Federera można było
jeszcze jakoś przeżyć,
ale obecność w półfinale
aż dwóch zawodników
spoza pierwszej dziesiątki światowego rankingu
(Austriak Melzer i Czech
Berdych) była czymś
absurdalnie trudnym
do przewidzenia, nawet
przez największych fachowców. I jedynie Rafa
Nadal był taki sam jak
zawsze. Agresywny, skoncentrowany i niezwykle zdeterminowany w swojej
drodze do zwycięstwa. Warto było. Po niedzielnym
finale konto genialnego Hiszpana powiększyło się o
ponad milion euro nagrody za tytuł Międzynarodowego Mistrza Francji.
Jednak prawdziwe trzęsienie ziemi, miało w tym
roku miejsce w turnieju pań. Siostry Williams out, rewelacyjne Belgijki: Justine Henin i Kim Clijsters – out, piękna Ana Ivanovic – out, Sharapova,

Uwielbiam przełom wiosny i lata. Dla tenisisty
to najwspanialszy okres. Na kortach pięknie, acz
jeszcze bez letnich upałów. I do tego dwa najstarsze na świecie turnieje, na które czekają wszyscy
uganiający się za filcową piłeczką: paryskie Roland Garros i londyński Wimbledon.

Kuznetsova, Radwańska – także do domu. Wielcy
tenisową mądrością i bogatsi o wielkie pieniądze,
okazali się wszyscy, którzy prawidłowo obstawili
skład tegorocznego finału. Australijka Samantha
Stosur i Włoszka Francesca Schiavone to zestawienie absolutnie niespodziewane i swoją drogą warto
sprawdzić, ile osób w skali świata postawiło na takie rozstrzygnięcie. W meczu finałowym od początku sympatyzowałem z Australijką. Lubię jej tenis.
Dobry serwis, częste wypady do siatki, agresywne
uderzenia – to wszystko sprawia, że dobrze ogląda się mecze z jej udziałem. Niestety tym razem
jej umiejętności na niewiele się zdały. W tegorocznym finale, mimo, że faworyzowana w zakładach
bukmacherskich, Samantha była bez szans. Od
wieków wiadomo, że kobieta zmienną jest, ale to
co zrobiła Schiavone w finale wymaga specjalnych
naukowych rozpraw sportowych psychologów, fachowców od przygotowania fizycznego i słynnych
tenisowych trenerów. Jak bez tego wytłumaczyć,
że kobieta, jak na sport już nie najmłodsza (30 l.),
na tenis wręcz „stara”, w finale jednego z czterech
największych turniejów na świecie gra tenis na takim poziomie o którym wcześniej mogła tylko pomarzyć. Im dłużej oglądałem ten mecz tym mniej
rozumiałem ze skomplikowanej kobiecej natury.
Przecież ona przez dwanaście lat zawodowej kariery wygrała do tej pory zaledwie trzy jakieś niewielkie turnieje, w dodatku nigdy tak dobrze nie
grając. To był kosmiczny tenis. Włoszka pokazała,
że to nie wiek determinuje możliwości zwycięstwa,
że warto wierzyć i pozostawać w tej wierze nawet
przez kilka lat, bo szansa jest zawsze. To wspaniały przykład dla młodych, którzy po kilku gorszych
występach, zbyt szybko się poddają i rezygnują
z tenisowej kariery. A przecież dla takich chwil
warto czekać. Brawo Francesca. Viva Italia.
Krzysztof Bobala
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Sport

Mundialowe szaleństwo nie ominęło Szczecina

Wielka gra
w RPA
Jerzy Chwałek

W krajach Ameryki Południowej piłka nożna jest drugą religią. Nie inaczej jest w Europie, gdzie szczególnie wśród nacji z południa kontynentu
rozpala emocje i namiętności. Jednak raz na 4 lata piłkarskie szaleństwo ogarnia cały świat, gdy przez miesiąc najlepsze reprezentacje walczą
o Puchar Świata.

jak my Szczecinianie
przeżywamy to święto
futbolu? Śledzimy je
przed telewizorami. Ale ci którzy
mają takie możliwości lub futbol
jest ich życiową pasją, oglądają
mundial na miejscu.
Andrzej Rynkiewicz, były piłkarz, a przez lata dyrektor Pogoni
Szczecin pierwsze mistrzostwa
świata oglądał na żywo 16 lat
temu w USA.
- Pracowałem wówczas w zarządzie PZPN, ale na mistrzostwa wybrałem się w ramach
urlopu - opowiada Rynkiewicz.
- Owszem, dzięki funkcji
w zarządzie załatwiłem bilety, ale
za wszystkie musiałem płacić zaznacza.
- Tamten mundial był dla mnie
wspaniałym przeżyciem, znalazłem się na innym kontynencie,
ale w gronie samych szczecinian.
Pojechałem do Stanów z Waldkiem Folbrychtem, a na miejscu
dołączył do nas Jurek Krzystolik,
który przygotował całą logistykę.
Kilka spotkań obejrzeli z nami
Marian Kielec i Leszek Wolski
(cała czwórka to byli piłkarze
Pogoni -red.).
- Udało mi się obejrzeć 10 me-

A
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czów - kontynuuje Rynkiewicz,
pokazując karty wstępu, które
zachowuje do dziś jako pamiątkę.
- Obejrzenie tylu spotkań nie
było łatwe, biorąc pod uwagę

odległości między miastami
w USA. Poruszaliśmy się samochodem, ale na półfinał i na finał
do Kalifornii lecieliśmy samolotem.
Co najbardziej zapamiętałem?

Wspaniałą atmosferę. To było
święto piłki i radości. Przed meczami kibice przeciwnych drużyn popijali sobie razem piwko,
nie było mowy o żadnej nienawiści czy rozróbach.
Na atmosferę mundialu, tyle
że rozgrywanego w 2006 roku
w Niemczech zwraca uwagę też
biznesmen Tadeusz Dudojć, właściciel salonów samochodowych
w Szczecinie i Koszalinie.
- Solidnej niemieckiej organizacji mogłem się spodziewać,
ale byłem zaskoczony, że kraj
powszechnie uważany za konserwatywny, a Niemcy za ludzi
chłodnych, byli tak otwarci i gościnni dla kibiców z całego świata - mówi Dudojć.
- Ten Mundial trochę ...odmienił moje życie, no może to
piłkarskie - śmieje się.
Po 2006 roku biznesmen zaczął regularnie bywać na meczach Bundesligi w Berlinie.
- Myślę, że Bundesliga dogania najlepsze ligi świata pod
względem sportowym i organizacyjnym. Widać to choćby po
ilości graczy z niej występujących na mistrzostwach w RPA,
a także obecnych tam trenerach,

Sport

zegrała mecz z jakąś niemiecką
drużyną, choćby średniej klasy - wrzuca kamyk do naszego,
szczecińskiego ogródka.
Tadeusz Dudojć już niedługo
obejrzy swoje drugie MŚ, a konkretnie mecz finałowy.
- Zaproszenie przez jednego ze
sponsorów Mundialu to nagroda
za wyróżnienie, które moja firma
otrzymała w plebiscycie Gepardy Biznesu - nie ukrywa radości
Dudojć. - Wuwuzele nie mi przeszkodzą w oglądaniu finału, bo
już zaopatrzyłem się w zatyczki
do uszu jakich używają robotnicy obsługujący młoty pneumatyczne - mówi pół żartem.
Rynkiewicz do RPA się nie
wybiera. - Byłem raz i wystarczy,
bo zostałem tam... napadnięty.
Bandyci z nożami zabrali nam
trochę - no nieważne ile dokładnie - dolarów, gdy o jeszcze
o wczesnej porze spacerowaliśmy koło hotelu. Teraz zapewne

jest tam bezpieczniej, niż wtedy
gdy byliśmy wspólnie z Jurkiem
Kopą (były trener Pogoni - red.
) na Mistrzostwach Narodów
Afryki w 1993 roku. Jednak
przykrych, a wręcz dramatycznych przypadków z tamtego
okresu znam więcej. Włącznie
z zamordowaniem męża mojej
znajomej, gdy wybrali się tam
w podróż poślubną – opowiada.
Mniej zorientowani mogą zapytać, dlaczego mundial odbywa
się w RPA?
Odpowiedź jest prosta. Była
wielka presja krajów afrykańskich należących do FIFA, żeby
mistrzostwa rozegrać na Czarnym Lądzie. A jedynym krajem
dającym równe szanse wszystkim uczestnikom, ze względów
klimatycznych, jest właśnie
RPA.
Dudojć, podobnie zresztą jak
Rynkiewicz, z racji wyjazdów
służbowych większość dotychczasowych meczów z RPA obejrzał w hotelowych pokojach.
- Żona i córka całkiem niepotrzebnie kupiły drugi telewizor
- opowiada Dudojć. - Obawiały się, że w czasie mistrzostw
nie pozwolę im wziąć pilota do
ręki, a i tak prawie nie ma mnie
w domu.
- Mam nadzieję, że choć drugą
część mundialu obejrzę w domu,
najchętniej w towarzystwie synów - planuje Rynkiewicz.
Obaj panowie już wiedzą, że
po mistrzostwach w RPA pozostanie im wiele wspomnień,
może jakieś pamiątki i 4 lata
oczekiwań, żeby znów zobaczyć,
może na własne oczy, największą
piłkarską imprezę świata.

Tadeusz Dudojć

Co robią kobiety podczas mundialu?
Joanna Tyszkiewicz (dziennikarka Polskiego
Radia Szczecin)
- Jak to co? Oglądam transmisje z mistrzostw
świata w telewizji. Około 7 godzin dziennie. Tak się
składa, że dużą część pracy wykonuję w domu przy
komputerze, a niektóre audycje radiowe nagrywam
wcześniej, więc mam czas na oglądanie meczów.
Piłką interesuję się od dawna, zanim poznałam
swojego męża, to nie od niego „zaraziłam” się tą pasją. (Andrzej Tyszkiewicz grywa w Piłkarskiej Amatorskiej Lidze Szóstek -red). Pierwszy mistrzostwa,
które śledziłam w telewizji, odbywały się w Hiszpanii w 1982 roku.
Kibicowałam wówczas znakomitej drużynie Brazylii z Zico i Sokratesem. Po ich porażce, bodajże z Włochami, która oznaczała odpadnięcie z turnieju, uciekłam z domu do ... stodoły i długo płakałam.
Miałam okazję być na meczach Polaków na MŚ w 2006 roku oraz
Euro 2008. Cieszę się, że nie ma Polaków w RPA. Dlaczego? Po tym
co widziałam we wspomnianych turniejach i po ostatniej porażce
z Hiszpanią, uważam że ich nieobecność w RPA zaoszczędzi nam
wstydu i rozczarowania.

Foto: archiwum Tadeusza Dudojcia

Andrzej Rynkiewicz

Foto: Jerzy Chwałek

którzy w przeszłości pracowali
w Bundeslidze.
- Można tylko żałować, że
mimo bliskości do Niemiec nie
bierzemy stamtąd wzorców. Już
nie pamiętam kiedy Pogoń ro-

Paula Wiażewicz - Wójtowicz (nauczyciel muzyki i plastyki)
Mecze mundialu oglądam z doskoku, a raczej tylko podsumowanie w programach informacyjnych.
Bardziej dlatego, żeby wiedzieć o czym później mówią mężczyźni. Zapewne, gdyby mój mąż nie był teraz w morzu, a w domu, to oglądalibyśmy wspólnie
z synem większość meczów, bo takie wspólne oglądanie ma swój urok.
Uważam, że gdy Polacy odnosili sukcesy, to
wspólne przeżywanie i kibicowanie przy otwartych
balkonach dawało jakieś większe poczucie jedności między ludźmi.
Pamiętam piłkarzy z tamtego okresu - Bońka, Latę, i tego pana co
tak dużo mówił i był trenerem....Jacka Gmocha. Podczas tegorocznego mundialu w całości obejrzałem natomiast uroczyste otwarcie
i zrobiło na mnie duże wrażenie. Szczególnie rytualne tańce i to, że
nie było w tym otwarciu jakieś manifestacji pieniędzy i bogactwa, ale
był pokazanie obrazu prawdziwej Afryki.

Czerwiec 2010 / PRESTIŻ / 79

Sport

Polka wygrała Szczecin Open
18 letnia Polka, Magda Linette wygrała trzecią edycję Szczecin Open, turnieju tenisowego kobiet o puli nagród 25 tysięcy USD.
To największy sukces tej młodej polskiej zawodniczki. Oprócz niej w Szczecinie stawiła się cała polska młoda czołówka tenisistek,
być może następczyń Agnieszki Radwańskiej.
ednym z założeń
Szczecin Open jest
umożliwienie młodym i najzdolniejszym tenisistkom z Polski zdobycie cennych

Foto: Włodzimierz Piątek / Dariusz Gorajski

J

punktów do rankingu WTA.
Oprócz sióstr Agnieszki i Urszuli Radwańskiej oraz Marty
Domachowskiej Polki plasują się
w nim na odległych pozycjach
(od trzeciej setki). Stąd ciężko im
się dostać do większych turniejów. Dlatego też chętnie przyjeżdżają do Szczecina. Do turnieju
głównego Szczecin Open udało
się dostać aż 9 Polkom (na 32).
Dwie - Katarzyna Piter i Karolina
Kosińska znalazły się dzięki swojej pozycji na liście. Trzy kolejne
(Weronika Domagała, Justyna
Jegiołka i Olga Brozda) weszły

Magda Linette

przechodząc kwalifikacje, a cztery następne dostały tzw. Dzikie
Karty od organizatorów (Barbara Sobaszkiewicz, Katarzyna
Kawa, Magda Linette i Paula
Kania). W drugiej
rundzie zagrały 4
z nich, a do ćwierćfinału doszły trzy.
Dalej awansowała
już tylko przyszła
zwyciężczyni Magda
Linette, która w finale pokonała Margit Ruutel. Linette
z Poznania i jest
już jedną z polskich
nadziei damskiego
tenisa. Podobnie jak

pozostałe ćwierćfinalistki. Organizatorem turnieju jest Fundacja
SKT na rzecz Promocji i Rozwoju Tenisa Ziemnego oraz Miasto
Szczecin.
br
Fotorelacja z Szczecin Open i Fotorelacja z turnieju VIP towarzyszącego Szczecin Open w Kronice
„Prestiżu” na stronie 93

Sportowo i towarzysko
krótce
szczecinian
czekają kolejne emocje
tenisowe. We wrześniu
już po raz 18 obędzie się męski challenger PeKaO Szczecin
Open rangi 150 000 USD (125
000 pula nagród + 25 000 tzw.
Hospitality, czyli wartość pakietu socjalnego dla zawodników w
trakcie zawodów). Turniej należy do elitarnej grupy rozgrywek
ATP Challenger Serier - Tretorn
Serie Plus (tylko 20 turniejów
na całym świecie). W trakcie 18
lat zagrali w nim m.in. Nikołaj
Dawydienko, Nicolas Lapentti,
Agustin Calleri, Nicolas Massu
(wszyscy wygrywali turniej).
Byli też mistrzowie z Roland
Garros – Juan Carlos Ferrero,

W
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Gaston Gaudio i Sergi Bruguera,
czy Alex Corretja. W 2009 roku
turniej wygrał Rosjanin Jewgienij Koroliew, a debla Polacy Tomasz Bednarek i Mateusz Kowalczyk. PeKaO Szczecin Open
to także wydarzenie towarzyskie.
Co roku swój bankiet wydaje
PeKaO SA, a imprezie towarzyszą liczne turnieje amatorskie,
m.in. z udziałem znanych aktorów i artystów. Jest też kultura.
Codziennie po meczach można
wysłuchać koncertów. W tym
roku w planach organizatorów
jest m.in. Renata Przemyk, Urszula Dudziak i Trebunie Tutki.
„Prestiż” jako patron medialny
turnieju będzie stale obecny na
kortach.
br

Foto: Dariusz Gorajski

PeKaO Szczecin Open, 13 - 19 września

Sport

Baja powraca
ajdy Baja są organizowane na całym świecie
począwszy od lat 60.
Początek wzięły od wyścigów
motocyklów po bezdrożach Kaliforni i Meksyku. Nazwa pocho-

R

dzi od Baja California, czyli jednego z meksykańskich stanów
położonego na półwyspie kalifornijskim. W Polsce ten typ

imprezy pojawi się po raz drugi i po raz drugi właśnie Szczecinie.
To nie wszystko. Szczecińska impreza będzie jednocześnie rundą
Rajdowych Mistrzostw Polski
Samochodów Terenowych, rundą Pucharu Europy Centralnej
i rundą Mistrzostw Czech i Słowacji. Tym samym zawodnicy
będą zdobywać cenne punkty
do klasyfikacji. A pojawić się
mają uznani kierowcy. - Czech
Miroslav Zapletal miał poważny
wypadek w tegorocznym Dakarze, złamał kręgosłup. W Szczecinie będzie prawdopodobnie
jego pierwszy start po wypadku - mówi „Prestiżowi” Marek
Zajdel, rzecznik prasowy rajdu
BAJA. I dodaje: - Swój udział
zaplanował też Krzysztof Ho-

łowczyc. W ubiegłym roku pojawił się w Szczecinie, ale awaria
samochodu wykluczyła go z dalszego startu już na pierwszym
odcinku rajdu. W tym roku ma
przyjechać z pełnym serwisem,
tym samym, który wystartował
w tegorocznym Dakarze. Pilotować go będzie Belg Jean Mark
Fortin. Wzorem roku ubiegłego kierowcy wezmą udział w starcie
honorowym spod urzędu miasta. Wtedy z bliska będzie można
zobaczyć wszystkie załogi, porobić sobie zdjęcia, porozmawiać.
Łatwy do oglądania będzie też
prolog - skupiony w całości na
strzelnicy wojskowej koło osiedla Zawadzkiego. - Na prologu
ustawimy specjalne trybuny z
których będzie można wygodnie

Foto: materiały organizatora

Już po raz drugi w Szczecinie i Dobrej odbędą się międzynarodowe zawody rajdowe BAJA. Zapowiedzieli się najlepsi kierowcy Europy,
m.in. Krzysztof Hołowczyc i Czech Miroslav Zapletal . „Prestiż” został patronem medialnym rajdu.

obserwować większą część trasy - wyjaśnia Zajdel. Na kolejne,
dłuższe już przejazdy kierowcy
ruszą do Dobrej Szczecińskiej.
„Prestiż” objął patronatem rajd.
Podobnie jak w roku ubiegłym
pojawi się specjalne - rajdowe
wydanie naszej gazety. Impreza
odbędzie się w dniach 3 - 5 września.
br

REKLAMA

Artyści tenisa
w Pogorzelicy

Foto: Tomasz Chaciński

Termin 28.06 – 1.07

dzień tenis a wieczorem wspólne biesiady
kabaretowe w „Saharze” – tak będzie wyglądał najbliższy tydzień w Pogorzelicy dla
czterdziestu aktorek, aktorów,
piosenkarzy i satyryków, którzy
zjadą na ósmy „Baltic Cup”.
Tenisowy turniej artystów
organizowany przez Adama
Grochulskiego, to w tej chwili
największa tego typu impreza

W

w Polsce. Swój udział zapowiedzieli m.in. Urzula Dudziak,
Olga Bończyk, Henryk Sawka,
Jan Englert, Robert Rozmus.
Będą też nowe twarze, jak choćby Zenon Laskowik czy raper
Mezzo. Turniej co roku cieszy
się ogromną popularnością
wśród turystów. Ostatnie finały
oglądało po kilkuset widzów.
Imprezie patronuje Marszałek
Województwa.
tch
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Noc w galerii

Magiczna królowa fado
rzy lata po pierwszym koncercie w Szczecinie, Mariza pierwsza dama portugalskiej muzyki fado wystąpiła ponownie na Szczecin Music Fest. Jej charyzma i głos o niesamowitej skali oraz barwie porwał publiczność zgromadzoną na
zamkowym dziedzińcu. Pieśni fado, bardzo emocjonalne, nasycone
nostalgią, wykonywała zgodnie z tradycją tylko w języku portugalskim. Przy okazji udowodniła, że muzyka nie zna granic i barier językowych. Artystka przechadzała się po widowni, którą zachęcała do
wspólnego śpiewania. Udało się jej to! Specjalnie dla szczecinian wykonała też utwór Johna Lennona „Imagine”, za który publiczność nagrodziła artystkę owacjami na stojąco.
imj

T

Open Gallery, które dołączyło do ogólnopolskiej akcji
„Noc muzeów” nie spano prawie w ogóle. Nocny wernisaż
Martty Węg okazał się znakomitym pomysłem. Przez kilka
godzin do galerii na piętrze zawędrowało wielu entuzjastów sztuki.
Niektórzy nawet skusili się nawet na nocne zakupy i nie wyszli z pustymi rękoma.
dp

W

Foto: Dariusz Gorajski

Foto: Dariusz Gorajski

Martta Węg, malarka i Teresa Olędrowicz, przyjaciółka
rodziny Krupowiczów, właścieieli galerii

Sztuka w Ogrodzie Dendrologicznym
iasto Szczecin we współpracy z rzeźbiarką Moniką Szpener i Zakładem Usług Komunalnych otworzyło pierwszą
w Szczecinie galerię w przestrzeni publicznej Remondis
Art Corner, czyli zaułek sztuki. To inicjatywa skierowana do artystów i mieszkańców Szczecina. W ogrodzie dendrologicznym w Parku Kornasa zamontowano już potężną stalową konstrukcję, na której
zainstalowano bramę wykonaną z bel prasowanych butelek PET – co
złożyło się na rzeźbę Moniki Szpaner. Montaż konstrukcji trwał ponad tydzień. 28 maja odbyło się uroczyste otwarcie galerii połączonej
z koncertem i sztuką pantomimy.
imj

M

Nowa Miss Pomorza
ajpiękniejsze dziewczyny z województwa Zachodniopomorskiego w Mielnie rywalizowały o koronę miss. Spośród
osiemnastu reprezentantek jury wybrało Angelika Galant.
Pierwszą wicemiss Pomorza Zachodniego została 22 - letnia Małgorzata Piekarska. Natomiast drugą 22 - letnia Aleksandra Prochera.
Angelika będzie reprezentować nasz region na ogólnopolskich wyborach Miss Polski 2010. Jeśli szczęscie jej dopisze kolejne etapy konkursów piękności to Miss World.
kg

N

Ronald Laska, prezes Remondisu, Monika Krupowicz,
Open Gallery, Arkadiusz Litiwński, poseł

Od lewej: Aleksandra Prochera II wicemiss, Angelika Galant,
Miss Pomorza Zachodniego, Małgorzata Piekarska I wicemiss
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Foto: Adam Ilkiewicz

Foto: Dariusz Gorajski

Monika Szpener, artystka
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Rotary dzieciom
godnie z coroczną tradycją Rotary Club Szczecin zorganizował imprezę charytatywną na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Impreza odbyła się w Hotelu Park,
a jej niewątpliwą ozdobą był występ pań z Szymon Majewski
Show. Dzięki aukcji na której można było kupić m.in. obrazy
artysty Wojciecha Ziemiańskiego, biżuterię Ewy Minge, rotarianom udało się uzbierać około 45 tysięcy złotych. Ta kwota
pozwoliła na zakup m.in. koncentratorów tlenu oraz ławek dla
Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych w Tanowie.
imj

Z

Włodzimierz i Krystyna Zdanowicz,
Max Mara, Anna Bojarska, prezydent
Rotary Club Szczecin Center

Foto: Włodzimierz Piątek

Sławomir Bieganowski, PHU Fasada
dumny z występu swojej córki Malwiny

Dr Dariusz Lewiński, Danuta Grochulska, wykładowca historii tańca baletowego i ludowego, Adam Grochulski, producent estradowy i telewizyjny, dr Andrzej Rybkiewicz

Goście z Niemiec. Gundula i Peter Michael Jani oraz Annemarie
i Gerhard Puttercken, prezydent Rotary Club Hamburg - Haake

Zbigniew Skarul, Lubomira Kudasz, Rotary Club Szczecin Center, Anna Turkiewicz, agencja
reklamowa AT, Marek Piotrowski, salony meblowe Viking, Barbara Paszkowska, architekt

Daria Bogacka, Mercedes Benz DDB Bogacki i Iwona Dudaronek, Nauka
Jazdy PO, Justyna Sapera, Świat Nieruchomości, Joanna Skrzyniarz,
redaktor naczelna “Zachodniopomorskiego Przedsębiorcy”

Zjazd Lwów
onad 170 gości z Polski i zagranicy przyjechało na
uroczyste otwarcie Krajowej Konwencji Okręgu 121
Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions
Club. Dwudniowy program spotkania był bardzo napięty.
Oprócz debat i odznaczeń członkowie klubu przekazali także
samochód osobowy Hospicjum Królowej Apostołów w Policach. Wieczorem był czas na spotkania towarzyskie, wernisaż
wystawy malarskiej „W moim ogrodzie” autorstwa Joanny Cicheckiej i tańce.
dp

P

Członkowie LC Gdańsk z
gratulacjami dla jubilatów

Joanna Cichecka na wernisażu swoich prac

Foto: Włodzimierz Piątek

Jadwiga Załęcka - Bigus
z mężem, LC Barlinek

Ryszard Jakubowski, LC Poznań, nowy
gubernator okręgu 121 Polska LCI, Ina
Pryszczypa, LC Wrocław

Tomasz Zborowski, prezydent LEO Poznań, Joanna Cichecka, prezydent LC Police, Ryszard
Stoltmann, prezydent. LC Magnolia, Michał Janicki, aktor, prowadzący bal
84 / PRESTIŻ / Czerwiec 2010

Od lewej stoją: dr.Marek Tkaczuk, członek zarządu stowarzyszenia, lek. Marta Bobry, wolontariuszka, Janusz Knieć, członek stowarzyszenia, Zofia Szczęsna, wolontariuszka, Katarzyna
Grasza, członek stowarzyszenia, Aleksandra Wolny, koordynator wolontariuszy, Joanna
Karkułowska, wolontariuszka, Aleksandra Mazur, prezes stowarzyszenia
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25 lat minęło
rzez cały tydzień swój jubileusz świętował Uniwersytet Szczeciński. Z tej okazji do Szczecina zjechały
osobistości świata nauki i sympatycy uczelni. Poetka
Joanna Kulmowa została pierwszą kobietą z tytułem doktora
honoris causa nadanym przez US, a Jan Miodek zafascynował
słuchaczy swoim wykładem „Co w języku można powiedzieć?”.
Było muzycznie, lirycznie, dostojnie i piknikowo. Każdy dzień
przyniósł inną atrakcję.
dp

P

Foto: Włodzimierz Piątek

Prof. Kazimierz Stępień, Przewodniczący Rady Nauki przy MNiSW, prof. dr. med. Wolfgang
Schareck, Rektor Universität Rostock z małżonką

Od lewej: dr hab. prof. US Piotr Krasoń, dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, od
prawej: prof. Kazimierz Stępień - Przewodniczący Rady Nauki przy MNiSW, Prof. Dr Akram
H. Abdulwahab, Radca Kulturalny Ambasady Republiki Iraku, Prof. Dr. med. Wolfgang
Schareck, Rektor Universität Rostock z małżonką

4h śmiechu
ztery godziny śmiechu, tak reklamowała imprezę firma Brand House organizator gali kabaretowej. Dotrzymali obietnicy. Cały amfiteatr, wypełniony po
brzegi dosłownie trząsł się ze śmiechu. A było z czego. Wystąpiła cała plejda najlepszych kabaretów z Polski od Kabaretu
Moralnego Niepokoju, po Szarpaninę ze Szczecina.
dp

C

Jan Kulma i Joanna Kulmowa,
pierwsza kobieta doktor honoris
causa Uniwersytetu Szczecińskiego

Eugeniusz Kisiel, kanclerz US

Prof. Mirosława Gazińska, Prorektor US
ds. studenckich, prof. Edward Włodarczyk,
Prorektor US ds. kształcenia

Anna Januszewska, aktorka Teatru
Współczesnego w Szczecinie

Żona prof. Andrzeja Witkowskiego i prof.
Jan Miodek, językoznawca z Uniwersytetu
Wrocławskiego

Grzegorz Młudzik, aktor Teatru
Współczesnego w Szczecinie, Jan Kulma,
reżyser, mąż Joanny Kulmowej

Tajemnice Mikołaja Obryckiego
aleria Sztuki Współczesnej ArtGalle była organizatorem wernisażu obrazów Mikołaja Obryckiego.
Artysta choć mieszka i pracuje w Poznaniu bardzo
związany jest ze swoim miastem rodzinnym . Nieprzypadkowo
więc wystawa odbyła się właśnie w Szczecinie.
- Przypominam sobie wiele spraw lub wymyślam nowe sytuacje
i zupełnie jakby niechcąco, gdy maluję, zaszyfrowuję je w kolorach i formach. Są to takie moje tajemnice – tak mówi o swojej twórczości Mikołaj Obrycki. Podczas wernisażu odbyła się
także loteria w której główną nagroda był jeden z obrazów
artysty.
imj

G

Kabaret Jurki

Kabaret Hrabi

Tradycją ArtGalle jest loteria, w
której goście mogą wygrać jeden
z obrazów danej wystawy

Bohater wernisażu Mikołaj Obrycki i
właścicielka galerii Jola Szczepańska

Anna Karbowińska, MaxMara,
Iza Zawicka, Fabryka Uśmiechu,
Beata Głowacka architekt
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Foto: Dariusz Gorajski, Ola Pelc

Foto: Włodzimierz Piątek

Goście ArtGalle, wśród nich
grafik Andrzej Maciejewski
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Wieczór wiszącej kury
kolejne niezwykłe dzieło - obraz przedstawiający wiszącą kurę - wzbogaciła się galeria obrazów „pięknych
inaczej” w klubie Kafe Jerzy. Darczyńcą był mecenas
Marek Mikołajczyk.
- Autor pochodził z Zielonej Góry i w latach 80. ubiegłego wieku targany myślami samobójczymi postanowił zatrzymać się
na trochę w Szczecinie - opisywał dzieje obrazu Mikołajczyk.
- Wybór miejsca kierowany był klimatem tego miasta, sprzyjającym nastrojowi niedoszłego samobójcy.
Jak wynika z relacji darczyńcy - malarz stworzył w Szczecinie
dwa dzieła. Kura była pierwsza. - Spontanicznie oddająca stan
jego duszy martwa natura z motywem głównym nie do końca
martwego koguta lub kury. Zdawać się nawet może, że utrwalony na obrazie drób to kura samobójca, pozbawiająca się życia
przez samodzielne przybicie się gwoździem za nogę do ściany.
Utrwalony obrazem trzepot skrzydeł zdaje się potwierdzać tę
wersję. Genialne wkomponowanie martwej kury w cytrusy,
pory i patelnię to najwyższej próby allegoria. Stawia to dzieło
rangą pomiędzy wybitnym „Krzykiem” Muncha, a „Szałem”
Podkowińskiego - śmieje się Mikołajczyk.
Współdarczyńcą obrazu jest przedsiębiorca Jan Chilkiewicz,
u którego wciąż jest drugie dzieło artysty.
- Ten kompletnie dojrzały artystycznie obraz to „Kobieta z jedną piersią”. Genialne, mroczne dzieło w rozmiarach „Bitwy pod
Grunwaldem” Jana Matejki, ale z innym przesłaniem - wyjaśnia Mikołajczyk.
Tego samego wieczoru obraz - przedstawiający prawdopodobnie kuter - na rzecz galerii przekazała również Magdalena
Gonciarz - Gołębiewska, dziennikarka TVP. W galerii KJ można podziwiać m.in. krowy brodzące w rzece, jelenie, portret
nieznanego niemieckiego lotnika i wiejskie pejzaże. Wkrótce
ma się odbyć kolejny wieczór niezwykłych obrazów.
br

O

Foto: Włodzimierz Piątek

Od lewej: Magdalena Chrobrowska, Magdalena Gonciarz - Gołębiewska

Jan Chilkiewicz, przedsiębiorca, mec.Marek
Mikołajczyk i Magdalena Chrobrowska,
współwłaścicielka Kafe Jerzy

Od lewej: Marek Zabrzecki, przedsiębiorca, Jan Woźniak, Przewodniczący Rady
Izby Komorniczej w Szczecinie, Tomasz Nieżychowski, przedsiębiorca, Joanna
Leszczyńska - Pankrac (TVP) i Magdalena Gonciarz - Gołębiewska (TVP)

Pazim świętował
0 lat istnienia świętował Pazim należący do grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej. Pazim to
kompleks biurowo - hotelowy w centrum Szczecina.
Działają w nim m.in. Hotel Radisson Blue, Cafe 22, Cafe Baltica, klub Baila oraz Baltica Wellness Spa. Ze spółką związana jest też restauracja Ładoga i statki Peene Queen. Z okazji
jubileuszu na spółka wydała uroczysty bankiet w Radissonie.
Wśród wielu atrakcji był występ zespołu Teatru Polskiego pod
wodzą Adama Opatowicza oraz losowanie nagród.
br

Wręczenie statuetek zasłużonym najemcom. Zarząd Pazim Sp. z o.o. Prezes Przemysław
Janasik, Wiceprezes i Główny Księgowy Mirella Iwaniura, Wiceprezes Marek Kujdyński wraz
z Panią Aliną Posmyk Dyrektor VI Oddziału PEKAO SA w Szczecinie

Od prawej: Dyrektor Naczelny PŻM
Paweł Szynkaruk i Prezes Pazim Sp. z o.o.
Przemysław Janasik
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Dyrektor Hotelu Radisson Blu Szczecin
z aktorem Michałem Janickim

Patrycja Frankiewicz z TVN 24

Foto: Włodzimierz Piątek

2
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Wrócił do Pazimu
iti Handlowy uroczyście otworzył swój oddział korporacyjny przy pl. Rodła. Bank przeniósł się na plac
Rodła, do budynku Pazimu, z ul. Świętego Ducha.
Na parterze, w wyremontowanych pomieszczeniach mieści
się dwupiętrowy oddział bankowości detalicznej dla klienta
zamożnego - Citigold. Mogą z niego korzystać także klienci
korporacyjni banku. Na dziewiątym piętrze biurowca znajduje
się natomiast biuro doradców biznesowych Citi Handlowego.
imj

C

Małgorzata Pawliszach, Seamor Sp. z o.o., Katarzyna Wojtowicz, dyrektor
Regionu Północ Pionu Bankowości Przedsiębiorstw CitiHandlowy, Marcin
Kaczyński, dyrektor Centrum Korporacyjnego CitiHandlowy w Szczecinie

Piotr Waszczenko, wiceprezes zarządu
Unity Line, Marcin Zamaro, dyrektor
oddziału CitiGold w Szczecinie

Wiesława i Konrad Duklas, Jerzy Wójtowicz, prezes zarządu C.Hartwig Szczecin
w rozmowie z Katarzyna Wojtowicz, dyrektor Regionu Północ Pionu Bankowości
Przedsiębiorstw CitiHandlowy i Sławomir Bałazy, prezes zarządu Żeglugi Polskiej SA

Iwona Pieróg, dyrektor finansowy Unity Line, Marcin Zamaro, dyrektor oddziału CitiGold w
Szczecinie, Marcin Kaczyński, dyrektor Centrum Korporacyjnego CitiHandlowy w Szczecinie

Norweski duet
baśniowo - renesansowy świat przenieśli się goście
Galerii Kierat, którzy odwiedzili wernisaż „Demony
i anioły”. Norweski duet Janina Laxness (Iwona Janina
Siwicka) i Tom Erik Andersen stworzyli ciekawą kolorystycznie, surrealistyczną wystawę, połączoną z promocją książki
Janiny: „Kły Norwegii”, która jest jej debiutem. Usatysfakcjonowani byli także wielbiciele poezji. Malarz Tom okrzyknięty
został także poetą, bo lubi podpisywać swoje prace poetyckimi
zdaniami.
dp

W

Foto: Dariusz Gorajski

Andrzej Maciejewski, artysta grafik,
otrzymał nagrodę na ogólnopolskiej
wystawie „Sport w Grafice - Gdynia 2009”

Janina Laxness (czyli Iwona Janina Siwicka), artystka, malarka. Mieszka i pracuje
w Norwegii, w Oslo. Maluje na desce

Antoni Askaldowicz z firmy Askaldowicz

Obrady
przed festiwalem
znani artyści, wykładowcy i historycy sztuki spotkali
się tuż przed wakacjami aby z kilkuset nadesłanych
prac wybrać kilkanaście, które wezmą udział w konkursie podczas XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego. Obrady jury w Galerii Kierat trwały aż dwa dni.
Inauguracja Festiwalu, wraz z 4 wystawami towarzyszącymi,
nastąpi 15 września 2010 roku w Zamku Książąt Pomorskich
i trwać będzie do 31 października. Do tego czasu wybrani laureaci muszą pilnie przygotowywać się do tej artystycznej imprezy.
dp

U

Tom Erik Andersen, artysta malarz i
poeta, właściciel galerii Pingwin w Oslo

Ryszard Kiełtyka, prezes Związku Polskich
Artystów Plastyków, artysta malarz

Prof. Stanisław Kortyka, artysta malarz, wykładowca wrocławskiej ASP, Monika
Nowakowska, historyk sztuki (Łódź), dr Daria Wasilewska, historyk i krytyk sztuki (Poznań),
Barbara Warzeńska, artysta malarz, Kurator Generalny XXIII FPMW Szczecin 2010, Prof.
Stanisław Baj, artysta malarz, wykładowca warszawskiej ASP, Prof. Antoni Fałat, artysta
malarz, założyciel Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie, przewodniczący jury, Jolanta
Gramczyńska, Kurator Organizacyjny XXIII FPMW Szczecin 2010, Ryszard Kiełtyka, artysta
malarz (Szczecin), prezes szczecińskiego oddziału ZPAP
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Foto: Włodzimierz Piątek

Foto: Dariusz Gorajski

Marek Różalski, prezes Morskiej
Stocznia Remontowej SA, Marcin
Kaczyński, dyrektor Centrum
Korporacyjnego w Szczecinie

Sławomir Bałazy, prezes zarządu Żeglugi
Polskiej SA, Paweł Szynkaruk, dyrektor
naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej

Kronika Prestiżu

Wśród róż
etki gości przybyło na coroczną Wielką Galę Północnej Izby Gospodarczej. Tym razem przedsiębiorcy
bawili się w bajkowej scenerii szczecińskiej Różanki.
Choć kwiaty jeszcze nie kwitły urok miejsca zachwycił wszystkich gości, szczególnie delegację z Chin. Ci, którzy nie tańczyli
pod sceną przy hitach Patrycji Markowskiej czy De Mono zawzięcie dyskutowali przy kawiarnianych stolikach.
dp

S

Od lewej: Anita Pawlak, Anna Tarnowska

W namiocie SGI, od lewej: Beata Mikołajewska Wieczorek, dziennikarka TVP,
Agnieszka Drońska, architekt, Dariusz Wieczorek, Enea, Edyta i Romuald Stachowiak,
prezes SGI Baltis, SGI Baltis, Elżbieta Malanowska, wiceprezes Euroafrica

Jacek Piechota, były minister gospodarki

Dziennikarze stanęli z dala od głównych ścieżek
Różanki, w zaimprowizowanej przez siebie.... palarni

Agnieszka Waryło-Gożdzik
z firmy Kran-Waryło Polska

Od lewej: Andrzej Lebdowicz, wiceprezes PiG z żoną Hanną
i mec. Przemysław Gardocki z żoną Agnieszką (UM Szczecin)

Foto: Włodzimierz Piątek

Od prawej: Agata Pleśniarowicz, dyrektor kreatywny SGI Baltis z córką Hanną, Edyta
Stachowiak, dyrektor d/s sprzedaży SGI Baltis, Daria Prochenka, Prestiż

Od lewej: Krystian Dorawa, Witold Szczepkowski,
Krzysztof Bałkowski, przedstawiciele GBS Banku
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Władysław Walawko, Calbud

dr Joanna Markiewicz i Dariusz
Staniewski, Kurier Szczeciński

Posłanka Renata Zaremba

Od lewej: Mirosława Radecka i Ewa
Bieganowska z Rotary Club Szczecin Center

Anna Wachowicz, Prestiż i Mariusz
Rabenda, Gazeta Wyborcza

Marta i Regina Piątkowskie, Studio stylizacji i wizażu RIM

Od prawej: Tomasz Kowalczyk, red. nacz „Kuriera”, Anna Lemańczyk, dyrektor
Szczecińskiej Agencji Artystycznej, Monika Urba, Świat Nieruchomości

Kronika Prestiżu

Binowo pełne zacięcia
exus na cały weekend lub wyjazd na pole golfowe do
Hiszpanii to jedne z nagród dodatkowych podczas
eliminacji do finałów World Golfers Poland Chamionship i Diners Trophy Club. Takie prezenty dopingują do
jak najlepszych wyników. Zawodowi golfiści nie patrzyli jednak na nagrody tylko na punkty, bo te są najważniejsze żeby
dostać się do dalszych rozgrywek. Zwycięzcami zostali Marek
Góra, Dariusz Kuriata, Rafał Jaros, Leszek Wodnicki, Czesław
Żukowski.
dp

L

Foto: Dariusz Buczyński

Piotr Gąsowski i Paweł Majewski (Lexus)

W środku: Robert Owczarzak, prezes „Domexus” nieruchomości w Murci (Hiszpania),
po prawej Krzysztof Krawczyk, właściciel firmy „Luxan” (żaluzje i rolety)

Cezary Turostowski - właściciel „Dentus”( 2 miejsce w World Golfers Poland Championship)

Od prawej: Wojciech Murgrabia, właściciel firmy „Murgrabia”(2 miejsce
w klasyfikacji Diners Club Trophy, 6 miejsce w World Golfers Poland
Championship) i Sławomir Piński dyrektor Binowo Park

Henryk Przybylski Dyrektor
Regionalny Citi Handlowy

Fokus na dołek

Gwiazdy Euro Dance Festiwal

a idealną pogodę trafiła Skandynawsko - Polska Izba
Gospodarcza ze Szczecina, która organizowała II Turniej Golfowy Inwestorów. Błękitne niebo zachęcało
do wyjścia na pole i oddaniu się grze w golfa. Wykorzystał to
pan Arkadiusz Kowalewski, który został zwycięzcą konkursu
Hole in One. Trafił do dołka tylko dwoma uderzeniami. dp

czerwca odbyła się dziesiąta edycja tanecznej imprezy Euro Dance Festival, która z roku na rok staje się
bardziej widowiskowa, a uczestniczą w niej najlepsze
pary taneczne amatorskie i zawodowe z kraju i zagranicy. Tradycyjnie już szczeciński klub tańca Astra zebrał taneczne laury.
Marcin Kalitowski i Katarzyna Florczuk – zwyciężyli W kategorii klasa S 10 tańców natomiast Magdalena Babicz i Paweł
Żaczek zostali wicemistrzami w kategorii Duo. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Szczecina oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
imj

N

5

Arkadiusz Kowalewski, project manager w Kostrzyńsko - Słubickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

Marcin Kalitowski i Katarzyna
Florczuk - zwycięzcy EDF w
kategorii klasa S 10 tańców

Paweł Sieradzki i Maja Węglińska
-Astra Szczecin
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Foto: Włodzimierz Piątek

Foto: Włodzimierz Piątek

Tom Kristjansen, dyrektor HG Poland przyjmuje certyfikat
członkowski z rąk Kaare Nordbo, regionalnego przedstawiciela
Skandynawsko - Polskiej Izby Gospdoarczej na Pomorzu Zachodnim

Kronika Prestiżu

Iron Fist 2

Wymienili się z Meksykiem
otary Club Szczecin, którego siedziba mieści się w hotelu Radissson SAS, zaangażował się w akcję wymiany
młodzieżowej. Dzięki niej młodzi ludzie uczestniczą
w życiu rodzinnym danego kraju, poznają obyczaje, kulturę,
uczą się języka w środowisku naturalnym, chodzą do szkoły. Są
przy okazji ambasadorami swojego kraju. W tym roku szczeciński klub był organizatorem rocznej wymiany z Meksykiem:
do San Luis Potosi wyjechała szczecinianka Ania Jaślarz, a jej
rodzice goszczą Alejandrę Rodrigez Capistran z Nuevo Laredo.
To pierwsze tego typu przedsięwzięcie organizowane przez ten
klub, a doświadczenia zdobyte w tym roku mają zaowocować
w przyszłości większą liczbą młodych szczecinian wyjeżdżających w ramach wymiany.
imj

R

o ubiegłorocznej gali w hali SDS-u organizatorzy
z agencji artystycznej Brand House postanowili zaryzykować i drugą galę przenieśli na deski szczecińskiego amfiteatru. Opłaciło się. Mimo, iż pogoda była kiepska,
walki obejrzało około dwóch tysięcy widzów. Tym razem nie
zawiedli szczecinianie. Swoje walki w różnych kategoriach wygrali Mariusz Abramiuk, Maciej Jewtuszko, Daniel Urbański
i Artur Mulinow. Tytuł mistrza Europy w muay thay zdobył
Marcin Parcheta , który w walce wieczoru pokonał Francuza
Nabila Boujenana. W listopadzie odbędzie się trzecia gala żelaznej pięści.
tch

P

Foto: Włodzimierz Piątek

Henryk Mielcarek (uczył Alexandrę polskiego), Monika Jaślarz, córka z rodziny opiekującej
się Alexandrą, Alexandra Rodrigez Capistran, Katarzyna Jaślarz, polska mama Alexandry

Uskrzydlony
Mercedes

Tango i flamenco
użo muzycznych emocji podarował nam w czerwcu
Szczecin Music Fest. 15 czerwca odbył się występ Gotan Project. Kompozycje tej francusko -argentyńskiej
grupy przyciągnęły tłumy widzów, którzy szczelnie wypełnili
dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich. Gotan Project, którego podstawowy skład tworzą trzej muzycy - Philippe Cohen
Solal, Eduardo Makaroff oraz Christoph H. Müller, to połączenie argentyńskiego tanga z elektroniką. Koncert dodatkowo
wzbogacony był wizualizacjami i pięknym głosem wokalistki
- Cristiny Villalongi. Jeszcze nie ochłonęliśmy po emocjach zaserwowanych dzień wcześniej przez Gotan Project, a już czekał
na nas kolejny wieczór artystycznych wrażeń. Najsłynniejszy
gitarzysta flamenco Paco De Lucia przybył wraz z zespołem –
gitarzystów, śpiewaków i tancerza flamenco. Dali ponad dwugodzinny koncert w czasie którego Paco praktycznie nie odrywał się od gitary.
imj

Foto: Dariusz Gorajski

D

4 maja w salonie Mercedes - Benz DDB Auto Bogacka odbyła się wyjątkowa premiera Mercedesa SLS
nawiązującego do legendarnego „Gullwinga” z 1954
roku. W kameralnej atmosferze zaproszeni goście mogli obejrzeć wyposażenie czy zajrzeć pod maskę samochodu. A było
co podziwiać - prezentowana wersja mercedesa jest wyposażona m.in. w ręcznie składany silnikiem o mocy 571 KM, który sprawia, że setkę osiąga w niecałe cztery sekundy! Są już
pierwsi zainteresowani jego zakupem.
imj

1

Prezentacja auta
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Foto: materiały organizatora

Foto: Włodzimierz Piątek

Alexandra Rodrigez Capistran, z Meksyku, Mariusz Zwierzyński, RC Szczecin, Zbigniew
Kasperski, prezydent RC Szczecin, Zbigniew Łopiński, prezydent - elect RC Szczecin
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Ślubne media
maja w szczecińskiej Katedrze pw. św. Jakuba sakramentalne „tak” powiedzieli sobie Alicja Bogdańska (RMF) i Sebastian Roszkowski (PR Szczecin).
W uroczystości brało udział kilkudziesięciu przyjaciół, znajomych oraz rodzina. Huczne wesele odbyło się w Kołbaskowie.
Po nim młodzi pojechali na miesiąc miodowy do USA.
tch

8

d pięciu sezonów miłośnicy golfa spotykają się podczas turnieju o puchar prezesa Kliniki HAHS. W tym
roku zebrało się około 200 osób aby stanąć w szranki
na 18-to dołkowym polu. Goście kliniki i członkowie klubu
golfowego w Binowie zacięcie ze sobą rywalizowali. Jednak
bezkonkurencyjny okazał się Dariusz Nowosad i to on zgarnął
puchar prezesa.
dp

O

Jerzy Bogacki, dealer Mercedesa,
Elżbieta Hahs, Bartosz Adamus

Foto: Dariusz Buczyński

Foto: archiwum Roszkowskich

Na nowożeńców przy wyjściu
z kościoła czekały worki
groszówek oraz ryżu

Walczyli o puchar Hahsa

Od prawej świadek Jakub Lisowski (GW Szczecin), Alicja (już) Roszkowska, Agnieszka
Lisowska (TVP i Radio Szczecin), Sebastian Roszkowski

Od lewej: Zbigniew Hahs, prezes kliniki z żoną Elżbietą Hahs, Dariusz Nowosad,
Marcin Gaborski, dyrektor kliniki Hans i prowadzący imprezę Michał Janicki

Pożegnanie z musicalem Rent
Operze na Zamku po raz ostatni podziwialiśmy słynny musical „Rent”. Młodzi aktorzy przez ponad dwa
lata wzruszali, bawili i porywali szczecińską publiczność. Spektakl miał premierę w listopadzie 2008 roku. Każde
przedstawienie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem,
a widownia zawsze była wypełniona do ostatniego miejsca. Po
ostatnim spektaklu wszyscy związani z musicalem świętowali
w szczecińskim pubie Porto Grande. Były łzy wzruszenia, ale
też dużo uśmiechu i wspomnień z dwóch lat wspólnej pracy.
imj

W

Foto: Włodzimierz Piątek

Maciej Cybulski (kierownik muzyczny RENT), Jakub Gwit
(Benny/asystent reżysera), Izabela Mielczarek (inspicjentka)

Katarzyna Krakowiak (kierownik Działu Promocji Opery na Zamku),
Agata Ulatowska (chór RENT), Grzegorz Jamro (chór RENT)

Anna Haba (chór RENT), Janusz Kruciński (Roger) z żoną

Magdalena Borowiecka (chór RENT), Maria Malinowska – Przybyłowicz (inspicjentka), Beata Andrzejewska (chór RENT), Szymon Orłowski (basista)
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Śladami Władysława Wagnera

Okna i nieruchomości

ostatnią niedzielę maja jacht „Ulysses” wypłynął
w dwuletnią podróż dookoła świata. Wyprawa to
hołd dla Władysława Wagnera, pierwszego Polaka,
który w latach 30. minionego wieku opłynął kulę ziemską.
Jacht pod dowództwem kapitana Mirosława Lewińskiego, będzie podążać jego śladami. Kapitan czeka na chętnych, którzy
chcieliby dołączyć do załogi w portach, które są na trasie „Ulissesa”. Pierwszy to Amsterdam, potem Oestanda, Vigo, Lizbona, Madeira, Las Palmas i wiele innych. „Ulysses” powróci do
nas za dwa lata.Szczegóły na : www.rejswagnera.pl
imj

by interesy szły świetnie nową siedzibę Okna Rado
i Nieruchomości Rado poświęcił zaprzyjaźniony
ksiądz. Miejsce spodobało się gościom, którzy tego
dnia odwiedzili właścicieli. Przy suto zastawionym stole wszyscy
spędzili przyjemne popołudnie, czas na interesy zostawiając na
później.
dp

Foto: Włodzimierz Piątek

Zbigniew Kasperski,
Prezydent RC Szczecin

Mirosław Lewiński, RC Szczecin,
Kapitan jachtu Witold Zdrojewski,
Komandor Jacht Klubu AZS

A

Sylwia Krzysztofiak, Sylwia Werdyn,
Katarzyna Rado

Wiktor Rado, właściciel biura z żoną
Wioletą i córką Katarzyną

Foto: Włodzimierz Piątek

W

Od lewej: członkowie Rotary Club Szczecin, Włodzimierz Dominiczak, Jerzy Dominiak, Henryk
Sawka, Andrzej Rybkiewicz, Zbigniew Zaleski, Prezes Okręgowego Zachodniopomorskiego
Związku Żeglarstwa, Witold Zdrojewski, Komandor Jacht Klubu AZS, Wojciech Czyżewski, Mirosław Lewiński, Kapitan Ulysessa, Mirosław Moroz, Zbigniew Kasperski, Prezydent RC Szczecin,
Janusz Teresiak, Leszek Zdański, Remigiusz Kowalski, Maciej Krzeptowski, Krzysztof Dokowski,
Zbigniew Najmowicz, Sławomir Jaroszewicz

Medyczny tenis
ak połączyć spotkania w dobrym towarzystwie z intensywnym sportem? Np. grając w tenisa ziemnego. Tak
też robią lekarze, którzy 22 i 23 maja po raz kolejny rozegrali Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego Lekarzy o Puchar Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Była więc sportowa
rywalizacja i emocje, a między nimi dobra zabawa przy grillu.
Wszystko na kortach Szczecińskiego Klubu Tenisowego. Turniej
wygrał Dariusz Koch pokonując w trzech setach (4:6, 6:1, 6:2)
Romana Kostyrkę. W deblu najlepsza okazała się para Dariusz
Adamczyk i Włodzimierz Bojułko, która pokonała (2:6, 6:3, 10:8)
Dariusza Kocha i Macieja Mrożewskiego.
br

J

Dr Dariusz Adamczyk, specjalista chorób wewnętrznych,gastrolog, dr Dariusz Koch, lekarz
rodzinny, praktyka prywatna w Schwedt, dr Roman Kostyrka, chirurg transplantolog

Foto: Włodzimierz Piątek

Dr Dariusz Adamczyk, specjalista chorób wewnętrznych,gastrolog

Od lewej stoją: sędzia Patryk Klimczyk, dr Filip Stelter, stomatolog, dr Maciej Mrożewski,
anastezjolog, dr Paweł Szlarb, chirurgia ręki oraz Adam Sell, manager klubu SKT Poniżej
od lewej: dr Dariusz Adamczyk, specjalista chorób wewnętrznych, gastrolog, dr Andrzej Narożnik, chirurg, dr Artur Chudycki, ortopeda, dr Włodzimierz Bojułko, gastrolog, dr Michał
Szelągowski, ginekolog, dr Dariusz Koch, lekarz rodzinny, praktyka prywatna w Schwedt,
dr Roman Kostyrka, chirurg transplantolog
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Dr Maciej Mrożewski, anastezjolog z Włodzimierzem Bojułko, gastrologiem
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Po sportowy
relaks
enis to nie tylko sport, ale i spotkania w dobrym towarzystwie. Tak też było podczas tegorocznego turnieju
kobiet Szczecin Open. W domku klubowym SKT, który znajduje się na terenie kortów przy al. Wojska Polskiego 127
o tenisie, ale i nie tylko dyskutowali miłośnicy tego sportu. Czasem do późnych godzin nocnych.
br

T

Od lewej: Jerzy Szkwarek, prezes Vobis, Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Sz-na, Michał
Stankiewicz, wiceprezes Fundacji SKT (organizatora turnieju), mec. Marek Mikołajczyk

Od lewej: Dariusz Staniewski, dziennikarz Kuriera Szczecińskiego, mec. Marek Mikołajczyk,
SKT i Tomasz Chaciński, wiceprezes Fabryki Słowa (wydawcy „Prestiżu”)

Mikst najlepszy
grażyna Sobczak i Jacek Paluszkiewicz wygrali turniej VIP jaki towarzyszył damskiemu Szczecin Open.
Zwycięstwo tym cenniejsze, że mikst musiał w zdecydowanej większości walczyć z męskimi parami. Turniej wymagał
nie tylko umiejętności, ale i też dobrej kondycji. Zwycięska para
rozegrała aż cztery mecze w ciągu jednego dnia!
br

G

Foto: Włodzimierz Piątek

Od lewej: Zwycięski mikst w turnieju VIP,
Jacek Paluszkiewicz i Grażyna Sobczak

Krzysztof Bobala, współwłaściciel
agencji Bono i felietonista „Prestiżu”

Paweł Skrzeczkowski,
dyrektor marketingu Roca

Mikst po udanej akcji: Ewa
Sawka i Maciej Sochacki

Marek Zabrzecki, z firmy PBI Zabrzecki
Para: Jan Woźniak, dziekan Izby Komorniczej i prof. n. med. Rafał Kurzawa

Janusz Kowaliński
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Foto: Dariusz Gorajski

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina

Od lewej: Wojciech Kita, Technoprogres,
jeden ze sponsorów turnieju i Tomasz
Nieżychowski, dyrektor turnieju

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

Olsen, ul. Bogusława 13
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
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro Adwokaci i Radcowie
Prawni Sp. Partnerska, al. Wojska Polskiego 31/6
Wódkiewicz, Sosnowski Sp. J., ul. Stoisława 2
			
			
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
Prima Frons, ul. Unii Lubelskiej 27

