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Od naczelnej

owroty po urlopach do szkoły jak i do pracy bywają stresujące. Nie każdy wraca do swojego miejsca pracy w podskokach i z uśmiechem na twarzy.
To niestety przerażająca wizja ponieważ w pracy spędzamy
całe dnie. Jakby policzyć jest to 1/3 doby, tyle samo śpimy
i mamy czasu wolnego, który zazwyczaj upływa nam na
obowiązkach domowych, a w mniejszym stopniu na przyjemnościach. Dla tych, którzy niestety zaliczają się do tej zestresowanej
grupy i nie przepadają za swoimi obowiązkami, polecam artykuł
jak radzić sobie ze stresem. Liczę na to, że liczna grupa czytając
ten tekst powie "Bzdura! Uwielbiam swoją pracę" . Niezmiernie
mnie to ucieszy. Przecież nie zawsze musimy widzieć wszystko tak
czarno. Naszym zdaniem jest pokazywać wam, że życie może być
fascynujące i pełne przygód nawet w pracy. Postaramy się także
zdementować stereotyp nauczyciela akademickiego, kojarzonego
z nudnym i monotonnym zajęciem. Bohaterowie naszej okładki opowiedzą wam nie tylko o swojej profesji, ale z pewnością
przekonają, że ich zawód może być niezwykle pasjonujący. Mam
nadzieję, że po przeczytaniu ich historii ponownie spojrzycie na
swoje miejsce pracy i odkryjecie w nim również mnóstwo pasjonujących rzeczy. A może po prostu przypomnicie sobie, dlaczego
wybraliście takie, a nie inne zajęcie. Oby wasze powroty z wakacji wniosły w ten wrzesień dużo pozytywnej energii, a nie narzekania, że niedługo koniec lata. Musicie mieć siły na wszystkie
wydarzenia, które opisujemy. Będzie działo się na prawdę wiele!
Jeśli obawiacie się, że nie wystarczy wam mocy na odwiedzenie
wszystkich miejsc, proponuję zrobić selekcję wydarzeń kierując
się czerwonym znaczkiem "Patronat magazynu Prestiż". To obowiązkowe pozycje w waszym wrześniowym kalendarzu.
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Urzekająca uroda zabytkowej willi i piękny
ogród pełen zieleni, tworzą
niepowtarzalny charakter
tego miejsca.

Zapraszamy Państwa
do restauracji...

Hotel Restauracja
Imprezy okolicznościowe

Wesela
również w ogrodzie
Zorganizujemy dla
Państwa przyjęcie weselne,
komunie, chrzciny, imprezy jubileuszowe
oraz eventy plenerowe. W okresie letnim również
w ogrodzie. Dla młodej pary oferujemy piękny
apartament z balkonem. Menu przygotujemy według
Państwa życzeń.

Szkolenia
ul. Wielkopolska
19, Szczecin, tel. 91 422 04 74
www.willaogrody.pl
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Rozmowy w pociągu

“Kto mieczem wojuje,
od miecza ginie“

P

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka

programu

informacyj-

nego TVP Szczecin „Kronika”.
Prowadzi serwis ekonomiczny
„Biznes” w TVP.Info
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Dyskusja zaczęła się już od stacji WarszawaCentralna. Mężczyzna, który zaczął tę rozmowę już do przedziału wszedł bardzo wzburzony.
Widać było, że stało się coś, co jego nerwy wystawiło na wielką próbę.
-Mieszkam w Goleniowie. Oglądam tę awanturę w telewizji. Oczom i uszom nie wierzę. Wreszcie postanowiłem sprawdzić osobiście, czy to, co pokazują jest prawdą
więc pojechałem do Warszawy. Okazało się, że rzeczywistość jest jeszcze gorsza niż ta pokazywana w mediach.
Garstka ludzi, dosłownie - tyle, co kot napłakał, szantażuje cały kraj i wystawia nam opinie dewotów w Świecie.
- Jaka garstka? Widział pan ilu było ludzi, kiedy chcieli przenosić krzyż. Wtrąciła kobieta, po której wyraźnie
było widać, że nie opuszcza żadnych świąt kościelnych,
a już na pewno niedzielnych mszy.
- Proszę pani, z całym szacunkiem, ale wydaje mi się,
że ogląda pani telewizje bez zrozumienia. Tych pseudo
obrońców krzyża było wtedy może 30-50-ciu. Głównie
rozhisteryzowanych
dziadków, którzy boją się
w domu sami umrzeć, więc
wystają z innymi sobie podobnymi na ulicy. Mają
wreszcie zajęcie na dodatek
ideologiczne! Życie znów
nabrało sensu. Coś od nas
zależy. Hurra, myślą sobie,
idę pod krzyż z parasolką,
może komuś znów, jak za
dawnych dobrych czasów
zdrowo przypieprzę!! Przecież walczę w dobrej sprawie… To dziady i dewoty.
Krew mnie zalewa jak myślę o tym, co się tam dzieje.
- To pan nic nie rozumie z tego, co pokazują w telewizji.
Odparowała rozmówczyni, której twarz z każdą chwilą
nabierała ostrzejszego wyrazu. W dniu próby usuwania
krzyża było tam więcej niż 50 osób.
- …ale kobieto, odezwał się coraz bardziej poirytowany
mężczyzna, przecież ta reszta to byli zwykli gapie, którzy
chcieli zobaczyć spektakl ludzkiej głupoty na własne oczy.
Na dodatek owa garstka obrońców krzyża, tych dziadów
kalwaryjskich, tych…, słów mi brak, o mało, co nie pobiła
księży i harcerzy, którzy przyszli krzyż zabrać. Jakby się
wzięli za łby, to dopiero byłaby gratka dla gapiów.
- Mówił pan, że był pod krzyżem i rzeczywistość przerosła oczekiwania. Co pan tam zobaczył. Tym razem do
rozmowy włączył się młody mężczyzna siedzący przy
oknie.

Niech mi ktoś powie, czy Polacy zwariowali?
Jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy coraz
bardziej wykształceni, jeździmy po świecie.
Żyjemy w czasach Oświecenia. O co chodzi
z tym krzyżem przed Pałacem Prezydenckim ?

- No proszę pana… Dziś było tam dosłownie kilka
osób. Jedni klęczeli przed zdjęciem Kaczyńskich i się modlili, inni zapalali znicze, jeszcze inni oglądali zdjęcia
z pogrzebu pary prezydenckiej, które są tam eksponowane, a ponad tym wszystkim unosił się skrzeczący głos ze
szczekaczki - takiego mikrofonu na ramię. Oczywiście
szczekał jakiś stary dziad, który bredził o wojnie z bolszewikami. No ludzie, ratunku…! Przed Pałacem prezydenckim takie jaja? Przepraszam, za mój nie wyszukany
język, ale naprawdę trudno opanować emocję. Widziałem przechodzących obcokrajowców, którzy na chwilę
przystawali, żeby zobaczyć, co się dzieje, a potem odchodzili z cierpkim uśmiechem z dezaprobatą kręcąc głową.
- Ci obcokrajowcy pewnie tak jak pan, nie mieli poszanowania dla krzyża. Odezwała się bardzo już zdecydowanie nasza “dewotka”. Zapanowała cisza przed burzą.
Na wszelki wypadek zapadłam się w fotel, żeby tornado
mnie ominęło. Facet z Goleniowa patrzył oczami wściekłego psa, ale widać było, że próbuje się opanować.
- Tacy jak pani nie mają poszanowania dla krzyża!!!
Cyrk na ulicy? Czy tak ma wyglądać czczenie symbolu
chrześcijaństwa. Czy pani nie widzi, że niektórzy politycy
na głupocie takich, jak pani chcą zbić kapitał? Moja mądra matka powiadała, że jak Bóg chce kogoś ukarać, to
mu rozum odbiera, więc lepiej niech Pani zacznie modlić,
żeby uniknąć ewentualnej kary. Kto mieczem, a bardziej
w tym wypadku krzyżem wojuje, ten od krzyża może
zginąć. Na szczęście pociąg właśnie wjechał na stacje
Szczecin Główny i ofiar tej rozmowy udało się uniknąć.
Do zobaczenia w następnej podróży.
"Nie do wiary jak często trudno jest obrócić czyn
w myśl...” Karl Kraus
Żeberka Krzyżowca
Ok. 1 kg żeberek wieprzowych, oliwa, czosnek, włoszczyzna, ziele angielskie, listek laurowy, rozmaryn, kminek, majeranek, cebula. Nie używamy soli.
Żeberka dzielimy na porcje. Przygotowujemy marynatę z oliwy, czosnku i utłuczonych w moździerzu ziela
angielskiego, listka i rozmarynu. W tej marynacie ściśle
układamy żeberka i pozostawiamy w lodówce na ok. 48
godzin. Następnie otaczamy w mieszance z kminku i majeranku i pieczemy na plastrach cebuli. Podajemy z pieczywem ciemnym.
Do zobaczenia w następnej podróży.
Joanna Osińska
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Wydarzenia

Zamaskowane i bardzo trendy

Foto: Konrad Krulikowski

tym sezonie na ulicach
Szczecina (i nie tylko)
karty rozdają GlamRury
– dwie tajemnicze dziewczyny, które pojawiają się
wszędzie tam gdzie warto
być. Ubrane we wspomniany
róż i maski bawią się formą jaką

REKLAMA

jest performance. Korzystając
z poczucia humoru, zostawiają
miejsce na dystans i spojrzenie

z przymrużeniem oka na zjawiska bieżące w hermetycznym
świecie kultury. Ich działanie
obejmuje oprócz wspomnianego
perfomance'u, fotografię i wideo. Latem tego roku trafiły do
Hiszpańskiego Santander, gdzie
zabłysnęły podczas Międzynarodowych Targów
Sztuki Współczesnej
ARTESANTANDER.
Pojawiły się na plakatach, zdjęciach oraz
osobiście na ulicach
hiszpańskiej miejscowości budząc niemałą sensacje swoim
wyglądem i zachowaniem. Reprezentowały na festiwalu nie
tylko polską sztukę
współczesną, ale przede wszystkim miasto Szczecin. Obok nich
pojawili się inni artyści ze Szcze-

cina, tacy jak malarka Katarzyna
Szeszycka, fotograf Konrad Królikowski oraz artysta street artowy Mr Lump.
„Prestiż“ ustalił kim są owe
tajemnicze postaci, ale dziewczyny póki co nie chcą ujawnić
publicznie swojej prawdziwej
tożsamości. W Szczecinie po raz
pierwszy pojawiły sie podczas
ostatniej edycji festiwalu inSPIRACJE wpisując się idealnie
w hasło przewodnie imprezy,
czyli“glamour“, ostatnio także
nawiedziły szczeciński deptak
Bogusława gdzie w galerii MISIETUPODOBA podczas wernisażu Konrada Królikowskiego
wprowadziły nieco słońca i...
różu. Nieco wczesniej wpadły do
Brelina na Hate Parade (impreza będąca alternatywą dla Love
Parade) pozostawiając po sobie
ślad w postaci graffiti.

Foto: Piotr Pauk

W tym sezonie modny jest róż. Do tego cętki, lateks i obowiązkowo maski. Dobrze wprowadzić jeszcze swoim zachowaniem nieco zamieszania,
wywołać mały skandal podczas artystycznego rautu, pozować do kamer i rozdawać uśmiechy w błysku fleszy. Być na murach, na ścianach
galerii, w radiu, telewizji, internecie.

Trudno przewidzieć gdzie się
w najbliższym czasie pojawią, sa
nieprzewidywalne, choć od czasu
do czasu informują o swoich planach na Facebook'u gdzie posiadają swój oficjalny profil. „Strzeż
się i wypatruj, bo już niebawem
trafią w Twoje rodzinne strony. Chowajcie dzieci i starszych
ludzi, a już na pewno laski aka
białe kozaczki i niebieskie cienie
pod łuk brwiowy.GlamRury atakują!“ - ostrzegają na swojej stronie.
ad

Minge & Prajs
szykują pokaz
Ewa Minge zaprosiła szczecińskiego projektanta Arkadiusza Prajsa
do stworzenia pierwszej męskiej linii odzieży. Premierowy pokaz tego
duetu odbędzie się 16 października w Warszawie.
ich wspólnych
planach „Prestiż” pisał w zeszłym roku. Ewę
Minge zachwyciła kolekcja Arkadiusza Prajsa
prezentowana na szczecińskim
Weekendzie Mody 2009. Wtedy
też postanowiła zaproponować
mu współpracę.
- Byłam pod ogromnym wrażeniem jego kolekcji, uważam go
za swoje odkrycie - mówi Minge.
- Doceniam jego profesjonalizm,
świetne pomysły i nieszablonowość. To będzie debiut Arka
na ogólnopolskiej scenie mody
i wierzę że jest to początek jego
kariery.
Na warszawski pokaz zostanie
zaproszonych 2000 osób. Zaprezentowane zostaną dwie kolekcje
- linia męska jesień/ zima 2010 ,
10 / PRESTIŻ / WRZESIAŃ 2010

a także kolekcja dla kobiet wiosna – lato 2011.
- Pracuję bez wytchnienia od
trzech miesięcy, a jeszcze dużo
przede mną – opowiada zadowolony Arek Prajs. - Mam już
większość kolekcji teraz dopracowuję szczegóły.
Po pokazie kolekcję będzie
można dostać w wybranych
salonach Ewy Minge w Polsce,
oraz w sklepie on-line. Bardzo
możliwe, że kolekcja duetu projektantów zostanie zaprezentowana także zagranicą.
imj

Wydarzenia

Tańcząca Monika
W 12. już edycji "Tańca z Gwiazdami" nie zabrakło także szczecinian.
Swoje umiejętności taneczne pokazuje tyczkarka Monika Pyrek.

Foto: Dariusz Gorajski

ropozycje udziału w programie składano jej kilkakrotnie. Zawsze odmawiała, bo albo pokrywało się
to z sezonem przygotowawczym
albo ze startowym.
– W tym roku miałam kontuzję i nie mogłam się przygotować
do sezonu, poza tym poczułam
się nieco zmęczona sportem.
Wszystko zbiegło się w jednym
momencie, więc postanowi-

łam, że spróbuję czegoś nowego
– opowiada Monika. - Udział
w programie będzie dla mnie
miłą odskocznią od sportowej
rywalizacji.

Ćwiczenia zaczęła pierwszego
sierpnia. Jej partnerem jest Robert
Rowiński, tancerz pochodzący
z Koszalina. Chociaż na początku
ich współpraca wyglądała różnie,
teraz tworzą zgrany duet.
- Szybko też przekonałam
się, że udział w TzG nie ma nic
wspólnego z tańcem, który dotychczas uskuteczniałam na
parkiecie - śmieje się Monika. Nie byłam świadoma, że jest tyle
szczegółów, o których trzeba pamiętać, a wszystko pod czujnym
okiem kamery.
W pierwszym odcinku konkurowali wyłącznie mężczyźni,
a panie – w tym Monika – zatańczyły razem salsę. Pierwszym
tańcem Moniki liczonym do
punktacji będzie quickstep, uważany za jeden z najtrudniejszych.
- To bardzo skoczny, dynamiczny
taniec i czuję się w nim bardzo
dobrze - dodaje Monika. imj

Kościuszko gitary

REKLAMA

Krzysztof Penderecki powiedział o nim: „nadzieja dla współczesnego
polskiego repertuaru na gitarę”. Tym wirtuozem jest niespełna
dwudziestopięcioletni Jakub Kościuszko.
akub wziął udział w prestiżowych warsztatach, które
odbywały się we włoskiej
Akademii Muzycznej Chigiana. Został tam wyróżniony spośród gitarzystów z 14
krajów przez legendarnego włoskiego wirtuoza Oscara Ghiglia.
Kościuszko przygotowywał się
do tego wyjazdu przez dwa lata,
bo dostać się do Akademii Muzycznej Chigiana w Sienie, gdzie
obecnie wykłada Oscar Ghiglia,
nie jest wcale łatwo. W kursie
wzięło udział 24 instrumentalistów m.in. z USA, Japonii,
Meksyku, Argentyny, Brazyli,
Niemiec, Hiszpani oraz Austrii.
Muzycy znaleźli się pod czujną
opieką gwiazd w tym kompozytora Luis’a Bacalov’a (laureata
Oscara i Złotego Globu) czy
dwójki skrzypków - Giuliano
Carmignola i Boris’a Belkin’a.
Dzięki warsztatom Jakub dostał

stypendium oraz „Diploma di
Merito”. W kwietniu Kościuszko
wydał debiutancki album „Here
Comes The Silent Dusk” składający się z kompozycji specjalnie napisanych dla niego przez
Marka Pasiecznego. Utwory
Pasiecznego są obecnie jednymi
z najchętniej wykonywanych za
granicą spośród twórczości polskich kompozytorów młodego
pokolenia. To muzyka, której
korzenie tkwią w twórczości Pata
Metheny`ego i jazzowej harmonii. Album trafił do słuchaczy
w Europie i USA.
ad
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Biznes

Odpowiadają
na miliony pytań
W poszukiwaniu muzyki czy filmów w internecie często napotykamy charakterystyczne logo Filestube. Wpisując tytuł multimedialnego pliku
w internetowej wyszukiwarce natrafiamy na ten czarno-biało-niebieski znaczek, który w kilka sekund wyszukuje dla nas to czego akurat
pragniemy w danym momencie. Filestube.com, czego wielu przeciętnych użytkowników sieci nie wie, nie jest kolejnym wymysłem
informatyków z Krzemowej Doliny tylko rodzimym wynalazkiem, którego mózg mieści w Szczecinie.

M

Foto: Dariusz Buczyński

ało znany w Polsce
serwis robi furorę
za granicą, szczególnie w USA, ciesząc się większą
oglądalnością niż dwaj polscy
internetowi giganci - Onet i Nasza-klasa - razem wzięci. Wynik
odpowiedzialności szczecińskiej
wyszukiwarki w zeszłym roku
wynosił 26 mln użytkowników
miesięcznie z całego świata. Dla
porównania Nasza-klasa i Onet.
pl miały w tym samym przedziale czasowym wg Google Ad
Planner po 11 mln użytkowni-

Marcin Majzner, odpowiada
w firmie za e-commerce

ków. Filestube działa podobnie
jak Google, tyle tylko że nie
przechowuje u siebie żadnych
plików, jedynie wskazuje internautom ich miejsce w sieci. To
wyklucza wszelkie podejrzenia
o nielegalności tego biznesu.
Filestube respektuje zarówno
prawo polskie jak i amerykańskie a także Unii Europejskiej.
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W praktyce, to po prostu bardzo
pomocne urządzenie.
Właścicielem serwisu jest
szczecińska firma Red Skye należąca do Macieja Zawiszy de
Sulima i Arkadiusza Seńko oraz
funduszu inwestycyjnego Xevin
Investments. Seńko to człowiek
młody, nieprzeciętnie zdolny,
prawdziwy pasjonat, o takich
osobach mówi się że mają genialne umysły i specyficzne podejście do życia. Ludzie którzy
z nim pracują również jeszcze
nie przekroczyli trzydziestki, co
w tym biznesie jest normalne.
Firma rozpoczęła działalność
w 2008 roku, dzisiaj zatrudnia
już 20 osób. Średnia wieku – 25
lat.
Ile miał pan lat kiedy zaczynał ?
Piętnaście, robiłem na zlecenie
proste serwisy. Nic wielkiego.
Studiował pan informatykę ?
Tak, ale zrezygnowałem po
pierwszym roku. Nie znalazłem
tam tego czego szukałem. Programowanie, bo to mnie najbardziej interesowało, wiedzę na ten
temat zdobyłem wcześniej sam.
Na studiach nie było nic nowego. Przeczytałem kilka podręczników, a resztę poznałem
w praktyce. W tym zawodzie nie
trzeba mieć dyplomu ukończenia studiów tylko umiejętności
i nieustający głód wiedzy.
Jak narodził się Filestube.
com ?
Wpadliśmy na ten pomysł
wspólnie z Maciejem podczas
jakiegoś spontanicznego spotkania. Zawsze interesowałem się
internetem, więc też wiedziałem
jakie w sieci panują trendy. Mieliśmy przeczucie, ze taka rzecz
może za kilka miesięcy stać się

bardzo popularna. Pojawiły się
serwisy udostępniające multimedia, więc trzeba było stworzyć coś co ułatwi wyszukiwanie
internatom tychże plików. Udało
się.
Na czym polega ewenement
tego serwisu, że najpierw stał
się popularny zza Oceanem,
a później dopiero w rodzinnym
kraju ?
Chyba dlatego, że od razu
kierowaliśmy go na rynek amerykański. W Polsce mamy około dwóch milionów osób, które
odwiedzają serwis w ciągu miesiąca, na całym świecie jest już
60 milionów użytkowników.
Jesteśmy najwidoczniej bardzo
potrzebni.
Dużo czasu pan poświęca
swojej pracy i co jest fascynującego w siedzeniu godzinami
przed monitorem komputera ?
Ja po prostu żyję projektami
które wytwarzam, Jak się jest
takim pasjonatem to nie liczy
się czasu. Fascynujące jest już
samo tworzenie takiego serwisu
tu, w Szczecinie, a który jest odwiedzany przez ludzi na całym
świecie.
Korzysta pan z własnej wyszukiwarki ?

Zdarza się , że korzystam i zazwyczaj znajduję to czego szukam.
Sukces w tym zawodzie ?
Przekłada się na liczbę użyt-

Arkadiusz Seńko, współwłaściciel Red Sky
oraz wynalazca Filestube.com

kowników i na wyniki finansowe. Zaczęliśmy mierzyć sukces
kiedy biznes stał się rentowny.
To jednak przede wszystkim pasja i chciałbym, żeby tak było jak
najdłużej.

Firma Red Skye do tej pory zajmowała się serwisami społecznościowo - wyszukiwarkowymi, teraz postanowiła dołączyć do swojej działalności sprzedaż czyli używając fachowego języka e-commerce.
Marcin Majzer specjalista w Red Sky od e-commerce
Oczywiście, zastanawialiśmy się nad otwarciem własnego sklepu, ale okazało się, że
dużo szybsza będzie pomoc w rozwijaniu innej firmy. I tak trafiliśmy na „Krainę Herbaty” która zaczyna coraz więcej znaczyć na polskim rynku. Wkład naszej firmy to nie
tylko pieniądze ale także know-how, czyli wiedza na temat swobodnego poruszania
się w e-biznesie. Rynek herbaty jest bardzo atrakcyjny, według statystyk Polska jest
w czołówce konsumpcji herbaty na świecie, plasujemy się zaraz za Chinami i Japonią.
Jeśli chodzi o Europę to Polska jest na 3 miejscu zaraz za Irlandią i Anglią. Oczywiście
tradycyjna forma zakupów nadal ma się dobrze, ale sprzedaż herbaty przez internet
rośnie w Polsce bardzo dynamicznie.

UNIKALNA INWESTYCJA
centrum Szczecina!!!
Atrakcyjne,
nowe lokale
na sprzedaż / do wynajęcia

- powierzchnie użytkowe od 40m2 do 226m2
- przeznaczenie pod działalność biurową, handlową,
usługową, gastronomiczną
- doskonała, prestiżowa lokalizacja
- reprezentacyjne budynki o unikalnej architekturze

Istnieje możliwość wynajęcia całego budynku - 617,11m2

Kontakt:
email: lokum@poczta.onet.eu tel.: 698 63 17 17
REKLAMA

Konkurs

Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl
i odpowiedz na proste pytanie.
wygraj trzy wejściówki na zajęcia
ufundowane przez
szkołę tańca Milagro
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

Temat z okładki

Gwiazdy
foto: Panna Lu

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

nauki

Są jak cztery żywioły. Mają różne zainteresowania, różne temperamenty. Łamią stereotyp naukowca-nudziarza
nieustannie siedzącego w czytelni. Prestiż prezentuje czworo nietuzinkowych szczecińskich naukowców: Ingę
Iwasiów, Agnieszkę Matuszewską, Pasquale Policastro i Eryka Krasickiego.

Agnieszka Matuszewska
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isarka, wykładowca, poetka
i feministka. Od niedawna Inga Iwasiów posiada tytuł Ambasadora Szczecina.
- Bardzo ucieszyło mnie to wyróżnienie,
bo faktycznie jestem ambasadorką Szczecina, zawsze i wszędzie podkreślam swoje
pochodzenie stąd, swoje życie między Uniwersytetem, pismem “Pogranicza”, adresami pod którymi mieszkam. Bycie feministką
ze Szczecina to interesujące umiejscowienie
– mówi profesor Iwasiów.
Szukając wiadomości o Indze Iwasiów
znajdziemy jej bloga, ma także swój profil na
Facebooku, gdzie regularnie kontaktuje się
ze znajomymi, czytelnikami i fanami swojej
twórczości.
-Cenię pracę na uczelni ponieważ stykam
się wciąż z nowymi ludźmi, prowadzę z nimi
ważne rozmowy. Najbardziej lubię seminaria
ze studentami. Chętnie rozmawiam z czytelnikami, z krytykami o tym, czym jest literatura, o naszej pamięci, o zdarzeniach wpływających na bieg życia.

Spełniam się
w zawodzie, ale
pasjonatem to
można być
wspinaczki
wysokogórskiej

Inga Iwasiów

Czy kiedykolwiek żałowała wyboru zawodowego? Mówi, że nie wyobraża sobie bycia
kimś innym. Zawód jest trudny, ponieważ nie
ma granic, nigdy nie jest się na urlopie, nawet
podczas przerwy w zajęciach ze studentami.
Natomiast nie nazwałaby tego pasją.
- Najpierw jest zawód, mając 24 lata trudno mieć pewność, że wybiera się dobrze.
Słowa „pasja” nadużywamy, bo co właściwie
znaczy? Spełniam się w swoim zawodzie, ale
pasjonatem to można być wspinaczki wysokogórskiej – komentuje przekornie.
Kiedy znajduje czas na pisanie? Twierdzi,
że piszę zamiast np. oglądać telewizję, uprawiać ogródek, robić zakupy, zwykle zresztą
podczas wakacji. Wszystko zaplanowane,
żadnego chaosu, bo chaos by ją zabił.
- Na wakacjach jestem systematyczna.
Rano fabuła, po południu teksty krytyczne, artykuły naukowe. Wieczorem czytanie.
Pomiędzy – spacery, żeby wszystko to się
w środku „utrząsło”.

Inga Iwasiów

Przełomem w jej karierze była powieść
Bambino, za które otrzymała m.in. nominację
do Nagrody Nike. To historia czworga ludzi
rzuconych po wojnie do Szczecina. Marysia
z Kresów, Janek z Wielkopolski, Anna gdzieś
z południa i wreszcie Ula-Ulrike - rodowita
szczecinianka, Niemka. Losy całej czwórki
splatają się w barze mlecznym "Bambino".
Kolejna jej ksiązka „Ku Słońcu” kontynuuje
opowieść o Szczecinie - tym razem współczesnym.
Na zarzuty, że tworzy literaturę trudną
w odbiorze i depresyjną odpowiada zdecydowanie:

Inga Iwasiów
Profesor literatury, krytyczka literacka, prozaiczka, historyczka i teoretyczka literatury,
poetka. Od 1999 roku redaktor naczelna
Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego „Pogranicza”. Od 2000 roku profesor
Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie kieruje
Zakładem Literatury XX . Wydała m.in.: „Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady
szczecińskie”, zbiór wierszy „Miłość”, opowiadania „Smaki i dotyki” oraz powieści " Bambino" nominowane do nagrody Nike i „Ku
słońcu”.
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- Piszę o sprawach dramatycznych, jeśli nie chcecie poświecić im uwagi, to moje
książki nie są dla was. Ponieważ nie żyję
z wydawania powieści, nie muszę lawirować
pomiędzy poważnymi tematami a rozrywkowymi sztuczkami, żeby znaleźć nabywcę.
Nie zależy mi na promocji, nie umizguję się
do nikogo. Moja proza jest wymagająca, ale
też bez przesady. Zależy, z czym ją porównamy. Jeśli z komediami romantycznymi, to na
pewno.
Historię ma w genach
O Eryku Krasuckim, zrobiło się głośno gdy
został laureatem prestiżowej nagrody „ Klio”
za biografię w której przedstawił sylwetkę
jednej z najbarwniejszych postaci polskiego
życia politycznego i kulturalnego XX wieku
Jerzego Borejszy - anarchisty, członka Komunistycznej Partii Polski, radzieckiego majora,
dyrektora lwowskiego Ossolineum, cenzora
i publicysty. Po wielu trudach autorowi udało
się przekonać syna Borejszy do udostępnienia mu domowych archiwów.
- Spoglądając wstecz widzę pracę nad tą
książką jako coś wspaniałego. Dzięki niej

Mimo trzech lat
spędzonych na
uczelni wciąż
jeszcze półtorej
godziny mówienia
wydaje mi się czymś
nienaturalnym.
W trakcie wykładów
z przerażeniem
spoglądam na
zegarek i widzę jak
wolno przesuwają
się wskazówki
Eryk Krasucki

poznałem wielu wartościowych ludzi, odwiedziłem ciekawe miejsca, nauczyłem się
mnóstwa rzeczy, a w końcu, już po wydaniu,
spotkało mnie sporo przyjemności – opowiada dr Krasucki.
Eryk Krasucki
Doktor wydziału Historii Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał Nagrodę Naukową "Klio"
za książkę "Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza - biografia polityczna" Nagroda
przyznawana jest przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej od 1995 r.
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Kolejna „duża” książka jest wciąż przed
nim, a poświęcona będzie powojennym
powrotom polskich literatów do kraju. Powoli kompletuje materiał, mnóstwo czyta
i szuka właściwego klucza dla tej opowieści.
Jak udaje mu się pogodzić to z pracą na
uczelni? Mówi, że marzy czasem o luksusie

Piszę o sprawach
dramatycznych,
jeśli nie chcecie
poświęcić im
uwagi, to moje
książki nie są
dla was

Inga Iwasiów

ludzi, którzy zaczynają pracę o 8.00, a kończą
ją o 16.00 i nie muszą niczego „zabierać” ze
sobą do domu. Lubi kontakt ze studentami.
Chociaż nie przepada wykładami. Mimo
trzech lat spędzonych na uczelni wciąż jeszcze półtorej godziny mówienia wydaje mu się
czymś nienaturalnym. W trakcie wykładów
z przerażeniem spogląda na zegarek i widzi
jak wolno przesuwają się wskazówki.
- Najmilsze są chwile, kiedy coś „zaskakuje”. Pamiętam, kiedy jeden ze studentów
oddał mi kartkę z rymowanym w kilkudziesięciu wersach tekstem o życiu Piotra Wysockiego. Było tam niemal wszystko, co cenię
– pomysł, styl i spory zasób wiedzy – wspomina dr Krasucki.
Skąd wzięła się jego pasja? Jak mówi historią interesował się od dziecka. Wzięło się
to z opowiadań dziadka, który w różnych
sytuacjach przemycał ciekawe opowieści ze
swojego życia.
-Mój dziadek funkcjonował w lekkim schizofrenicznym układzie, czego jako szczeniak
nie dostrzegałem – opowiada. -Czytał reżimową „Trybunę Ludu”, a wieczorem słuchał
„zakazanego” serwisu polskiego BBC.
Archeologiczne eldorado
Z doktor Agnieszką Matuszewską spotykamy się na uczelni w pracowni archeologicznej w otoczeniu jej materiału badawczego, czyli skrupulatnie posegregowanych
szczątków naczyń, narzędzi, przedmiotów
codziennego użytku odnalezionych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Chociaż badania w terenie są już zakończone, to przed nią ogrom pracy. Trzeba wszystko uporządkować, opisać i sklasyfikować.
Poświęci na to jesienno zimowe miesiące.
Agnieszka Matuszewska kierowała grupą
archeologów, którzy odkryli pozostałości

Agnieszka Matuszewska
Doktor archeologii, adiunkt zakładu archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia i doktoryzowała się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Członek komisji Schyłku Neolitu i Początków
Epoki Brązu Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I Polskiej Akademii Nauk
na okres jego VI kadencji.
osady sprzed sześciu tysięcy lat w Mierzynie.
Przedmioty, które wydobyto z obiektów archeologicznych to przede wszystkim naczynia bądź ich fragmenty oraz bardzo bogaty
zestaw narzędzi krzemiennych.
- To niezwykle cenne znaleziska, znaleźliśmy tam materiały związane z różnymi
kulturami archeologicznymi, a to dopiero
początek naszych badań – opowiada dr Matuszewska.- Mierzyn jest niesamowitą mieszanką kultur. Prace trwały przez dwa letnie
miesiące. Była to ciężka fizyczna praca, gdzie
glina była twarda jak skała. Jednak efekty
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.
Skąd wzięła się jej pasja? Jak mówi, historią interesowała się od zawsze. Po maturze
startowała na dwa kierunki : prawo w Szczecinie i archeologię w Poznaniu. Dostała się
na obydwa, ale wybrała archeologię.
- Wielu ludzi ma mylne wyobrażenie
o archeologii oglądając np. firmy z Indianą
Jones – śmieje się dr Matuszewska.- Niektórym prace archeologiczne kojarzą się tylko

Archeolog nie ma
letnich wakacji
i niewiele czasu
na życie prywatne
Agnieszka Matuszewska
z osadą w Biskupinie, ja natomiast jestem
wielbicielką terenów nadodrzańskich, uważam to miejsce za prawdziwe archeologiczne
eldorado.
Jak wspomina swoje pierwsze badania?
W ogromnym upale z łopatą i komarami, a jak
spadł deszcz w błocie po pas. Była zachwycona. Jak mówi ta praca wymaga ogromnej cierpliwości. I fascynujące w archeologii jest to,
że czasem jedno odkrycie może obalić wcześniejsze badania. To bardzo dynamiczna dziedzina wiedzy. Praca wiąże się z ciągle zmiana
stanowisk archeologicznych bezustannie poznają nowych ludzi, nowe tereny.
- Archeolog nie ma letnich wakacji i niewiele czasu na życie prywatne, przyznam,
że podziwiam koleżanki z uczelni, które tak
sprawnie łączą życie zawodowe z osobistymmówi dr Matuszewska. -Tak się szczęśliwie
złożyło, że mój narzeczony jest także arche-
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Eryk Krasucki
WRZESIEŃ 2010 / PRESTIŻ / 17

Temat z okładki
Pasquale Policastro
Ukończył studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie „Sacro Cuore” w Mediolanie. Na
KUL uzyskał stopień naukowy doktora nauk
prawnych w zakresie prawa, a w 2002 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
prawnych w zakresie prawa, specjalność
prawo konstytucyjne. Prowadzi wykłady na
KUL oraz na Uniwersytecie Szczecińskim.
W latach 1995-2000 współpracował z Wydziałem Analiz Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w latach 1998-2000 z Wydziałem
Badań Włoskiego Sądu Konstytucyjnego. Od
października 2003 profesor nadzwyczajny
KUL. Wygłosił referaty w różnych uczelniach
w Polsce i zagranicą, m.in. Neapol, Palermo,
Rzym „La Sapienza”, Rzym „Libera Università
M.S.Assunta”, Orebro (Szwecja), Lund (Szwecja), Regensburg(Niemcy).
dzi wybitnych naukowców z całego świata
specjalizujących się w różnych dziedzinach
wiedzy – mówi profesor Policastro.
Wykładał na wielu uczelniach Europy,
m.in. na Sorbonie w Barcelonie, na Montpellier, czy Mediolanie. Doktoryzował się na
lubelskim KUL-u jednak na miejsce do życia
wybrał Szczecin.
- Pamiętam moje pierwsze spotkanie ze
Szczecinem. Jechałem z Lublina do Szwecji. Po wielu godzinach jazdy moim oczom
ukazała się Trasa Zamkowa. Zachwyciłem
się. Uważam, że Szczecin, to najbardziej europejskie miasto w Polsce. Mamy kontakt ze

Pasquale Policastro

ologiem, więc moja praca spotyka się z pełnym zrozumieniem.
Szczecin -wyzwanie dla naukowców
Z profesorem Pasqualem Policastro,
spotykamy się w jego domu, w którym
panuje prawdziwie polska gościnność.
Rozmawiamy przy włoskiej espresso i ciasteczkach. Pośród niezliczonej liczby
książek stoi komputer. Profesor jest wielbicielem i stałym użytkownikiem komputerów Apple. Intensywnie wykorzystuje
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maca i iPoda w swojej pracy naukowej,
publikuje podcasty, którymi wspiera się
w trakcie wykładów, a z kolegami z zagranicznych uczelni rozmawia przez skype’a.
Naukowo zajmuje się prawem konstytucyjnym i jest organizatorem szczecińskiej
odsłony Festiwalu Nauki, który rozpocznie
się w połowie września. Na jego zaproszenie do naszego miasta przyjadą naukowcy
z Niemiec Rosji, Anglii, Włoch, Turcji a nawet Japonii.
- To będzie ogromne wydarzenie dla
naszego uniwersytetu. Festiwal zgroma-

Uważam, że Szczecin
to najbardziej
europejskie miasto
w Polsce. Mamy
kontakt ze
Skandynawią,
Niemcami, a Bałtyk
w sposób naturalny
integruje nas
z Europą
Pasquale Policastro
Skandynawią, Niemcami a Bałtyk w sposób
naturalny integruje nas z Europą - dodaje.
Szczecin w oczach profesora to metafora
Europy, która także poszukuje swojej nowej
tożsamości. Właśnie dlatego potrzebuje ludzi
nauki, ludzi którzy będą potrafili odpowiednio ukierunkować to miasto.
-Szczecin to wyzwanie dla naukowca. Staram się tutaj rozwijać moje ideę i pomysły,
a co ważne mam wsparcie kolegów- naukowców, którzy myślą podobnie jak ja. Przyszłość Szczecina to nauka – podsumowuje
profesor Policastro.
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Ludzie

Duet
Foto: Włodzimierz Piątek

do zadań
specjalnych
Joanna jest ratowniczką. Wraz ze swoim
psem pełni służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Pomagają w poszukiwaniach osób
zaginionych w terenie. To pierwszy taki duet
w Szczecinie.

tym roku zdobyliśmy certyfikat, który
uprawnia nas do brania udziału akcjach ratowniczych – mówi Joanna Szumer,
opiekunka wyżła niemieckiego
Kessela.
Psy ratownicze są w takich
przypadkach
niezastąpione.
Dobrze wyszkolony pies w terenie potrafi zastąpić pracę wielu
ludzi, a na gruzach okazać się
szybszym i skuteczniejszym od
urządzeń lokalizacyjnych. W ratownictwie pies i przewodnik
to nierozłączny zespół. Razem
mieszkają, jeżdżą na wakacje,
są ze sobą na dobre i na złe. Tak
jest też w przypadku Joanny i jej
psa. Do egzaminu przygotowali
się ponad trzy lata. Był to czas
codziennych wielogodzinnych
treningów i wytężonej pracy.
Praktycznie całe życie Joanny
było podporządkowane szkoleniu Kessela. Na egzaminie musieli wykazać, że ich współpraca
przynosi efekty i odnaleźć ukrytych w terenie ludzi. Pies nie tylko potrafi wykryć zapach, ale jest
także zdolny do określenia jego
intensywności. Gdy odnajdzie
człowieka zawiadamia o tym
swojego opiekuna głośnym
szczekaniem.
-W terenie były ukryte dwie
osoby – wspomina egzamin Joanna. - Nie wiedzieliśmy gdzie
się znajdują, czy nad ziemią, na

W

drzewie, czy może są w głębokiej dziurze pod stosem gałęzi.
Musieliśmy znaleźć poszkodowanych. Psa mogły rozproszyć
zapachy innych zwierząt, ludzie
przemieszczający się po terenie,
celowo rozrzucona żywność.
Sędziowie oceniają psa zwracając uwagę na wiele aspektów:
szybkość, psychiczną odporność,
a także pracę przewodnika- jego
technikę i umiejętności poruszania się w terenie.
Na co dzień Kessel jest normalnym, pełnym energii, młodym psem. Jednak gdy Joanna
zakłada mu dzwonek na szyję
Kessel wie, że nadszedł czas pracy.
- Gdy szuka całkowicie zmienia się jego zachowanie, staje
się bardzo skupiony. Cała jego
postawa mówi – „wypuść mnie,
daj mi pracować, chcę go znaleźć i obudzić” – opowiada ratowniczka. - Czasem jak jesteśmy w terenie mamy odmienne
zdanie co do wyboru kierunku.
I niejednokrotnie przekonałam
się, że warto mu zaufać, gdyż
wyczuwa człowieka i wskazuje
go przewodnikowi.
Wyżły to rzadkość w ratownictwie. Dominują labradory
lub border coli. O wyborze psa
w przypadku naszej bohaterki zadecydował los. Cztery lata
temu znajomi pani Joanny oddali jej swojego psa, którym miała

się zaopiekować przez kilka tygodni.
- Od dziecka uwielbiałam
i miałam wyżły, więc zgodziłam
się – wyjaśnia Joanna. – Nie był
to pierwszy pies jakim miałam
się zaopiekować, więc byłam
pewna, że sobie poradzę.
Okazało się, jednak, że znajomi nie mieli zamiaru odebrać
Kessela . Odezwali się dopiero
po półrocznym milczeniu.
- Wtedy kategorycznie zdecydowałam, że pies zostaje u mnie
– opowiada. – Nawet specjalnie
nie protestowali.
W tym też czasie Joanna przeprowadziła się z Zielonej Góry
do Szczecina, gdzie zaczęła studia na kierunku pielęgniarskim
Pomorskiej Akademii Medycznej.
Zaangażowała się również
w służbę w Ochotniczej Straży
Pożarnej, gdzie przygotowywała
się do egzaminów z Kesselem.

Szkoliła się w sekcji medycznej
OSP oraz zdobywała wiedzę od
instruktorów z Gdańska, Poznania, Nowego Sącza, a także ze
Szwecji.
- Szczerze mówiąc spędzam
więcej czasu na spacerach z moimi psami, niż ze znajomymi –
mówi pani Joanna. – Cały czas
uczę się jak być dobrym przewodnikiem. Zwłaszcza, że przed
nami kolejny egzamin państwowy, który będzie uprawniał nas
do poszukiwania ludzi zasypanych pod gruzami.
Prawdziwy egzamin przyniosło im też życie. W czerwcu mieli okazję wziąć udział
w prawdziwej akcji. Wraz z jednostką OSP Szczecin i OSP Dolice szukali mężczyzny, który
zaginął w okolicach Szczecina.
Akcja zakończyła się sukcesem,
starszy pan został odnaleziony
i przetransportowany do szpitala.
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W poszukiwaniu
niebiańskiej plaży
Aneta Dolega

Jest taka powieść Alexa Garlanda pt. „Plaża” na podstawie której autor kinowego przeboju „Trainspotting” Danny Boyle zrealizował film. To
historia Richarda, który spragniony przygód natrafia w podrzędnym pensjonacie w Bangkoku na mapę z znaczoną drogą do plaży. O tym
skrawku ziemi krążą legendy wśród ludzi podróżujących po południowej i wschodniej Azji. Dla Richarda, wychowanego na filmach o Wietnamie,
wyprawa w nieznane rejony egzotycznej Tajlandii jest pokusą i wyzwaniem. Rusza w podróż...
arówno książka jak
i jej ekranizacja posłużyły za inspirację
prawdziwemu podróżnikowi.
W kinie Richardem był Leonardo di Caprio, w prawdziwym
życiu pochodzący ze Szczecina
informatyk Jakub Gaj.
- Pomysł pn. Tajlandia zaczął
się w zasadzie od filmu „Niebiańska plaża“ z Leo, który sam
w sobie może nie jest najlepszy,
ale kiedy zobaczyłem te niesamowite scenerie postanowiłem
sięgnąć głębiej - zaczyna opowieść Jakub. - I tak zacząłem
grzebać: scenariusz do filmu
został napisany przez Alexa Garlanda na podstawie jego własnej
książki, w której to opisał co się
wydarzyło podczas jego podroży
do Tajlandii. Byłem na plaży na
której nagrywali film, byłem też
w parku narodowym opisanym
przez Garlanda w książce, na

Z

jednej z tych totalnie wyludnionych wysepek.
Rozpusta wśród
drapaczy chmur
Zanim Kuba trafił na Koh Tao
musiał przedostać się przez wąskie i duszne uliczki Bangkoku
i zmierzyć się z mitem tego niezwykłego miasta.
– Marzec, Berlin Tegel, temperatura 5st C., 8h lotu, 4 nudne
filmy, 2 plastikowe posiłki i lądujesz w Bangkoku rozgrzanym
do 35st C. To miasto wielu kontrastów, od tradycyjnych targów
wodnych, chińskiej dzielnicy
po drapacze chmur i kilometry
centrów handlowych. A tych
trochę się zwiedza, bo są w pełni klimatyzowane, nawet przejścia pomiędzy nimi. Pijąc kawę
w Starbucksie na lotnisku w Berlinie myślałem, że to ostatnia

zanim wrócę. Myliłem się, tu jest
dosłownie wszystko. Efekt globalizacji. Zresztą o 4 nad ranem
zjesz tylko w Burger Kingu lub
podobnym fast foodzie – opowiada Kuba.
Jedna z prawdziwych legend
krążących o Bangkoku dotyczy
seksu i tego że jest to światowe
centrum miłości na sprzedaż…
- To zdecydowanie światowa
stolica seksu, bo można go spotkać na każdym kroku. I to jest
raczej smutny epizod niż atrakcja
turystyczna – kontynuuje opowieść nasz bohater. - Dziewczyny w rożnym wieku namawiają
cię na różnego rodzaju rzeczy
o każdej porze dnia i nocy, ale
wieczorem są najbardziej nachalne, trzeba się dosłownie wyrywać
i przepychać żeby przejść ciasną
i zatłoczoną ulicą. Podobno nawet jak jesteś z żoną to cię atakują,
bo przecież „wife can watch, no

problem". Trafiłem z ciekawości
na Soi Cowboy, ulicę wypełnioną
barami go - go, gdzie bawią głównie starzy Amerykanie spuszczeni ze smyczy. Ale tu „strip
biznes” wygląda nieco inaczej:
w barze tańczą dziewczyny, ale
wszystkie razem na jednej scenie ubrane dokładnie w to samo,
każda z numerkiem. Kelnerka
oznajmia mi, że mogę sobie wybrać, którą chce i ona przysiądzie
się do mnie. „Lady drink” (drink
dla niej) kosztuje dwa razy tyle
co normalny, czyli napiwek za
swoje towarzystwo ma wliczony.
Siedzący obok Amerykanin po
pięćdziesiątce, tłumaczy mi jak to
działa naprawdę: możesz każdą
dziewczynę „wykupić" na barze
i zabrać do siebie. Wie co mówi,
bo mieszka tam od paru lat. No
cóż to nie dla mnie rozrywki, innym razem, następny bar poprosze, bez dziewczyn tym razem.
WRZESIEŃ 2010 / PRESTIŻ / 23

Podróże
tędy przeszło. I to widać – ocenia Jakub.
Plaże Tajlandii i to nie tylko
zdanie Jakuba, należą do najlepszych na świecie. Ich fenomen
polega na ich... urodzie. Czysty
piasek, woda, powietrze, palmy,
otwarci ludzie oraz spokój – idealne miejsce wypoczynku. Tutaj
można się poczuć dosłownie jak
w niebie.
Kraj tysiąca uśmiechów

Ten inny bar okazał się mieścić wiele metrów nad ziemią…
– Jedna z fajniejszych atrakcji to „skybary”, czyli bary na
dachach budynków. Odwiedziłem kilka, Verdigo to jeden
z ciekawszych, mieści się na 63
piętrze. Rekord to 83, ale już nie
na otwartym powietrzu – dodaje
z uśmiechem Jakub.
W drodze na plażę
Kuba postanowił opuścić
Bangkok i ruszyć w kierunku
miejsca które znał z powieści
i filmu.
- Nie mając pojęcia co dalej
postanowiłem zahaczyć o Khaosan Road, bramę do południowo -wschodniej Azji. To mekka
„backpackerow” czyli takich podróżników jak ja, zwiedzających
dany kraj na własną rękę. Jest
tam tłoczno, brudno i głośno, ale
możesz poznać ludzi do dalszej
podróży, wgrać nową muzykę do
iPoda, kupić parę lewych filmów
na DVD albo zrobić kalifornijskie prawo jazdy. Ja znalazłem
tam biuro szkoły nurkowania
i tak właśnie trafiłem na Koh
Tao, małą wyspę przy Zatoce
Tajlandzkiej.
Koh Tao nazywana jest Wyspą Żółwi, przez to, że co roku
przypływają tu żółwie, by złożyć
jaja z których wykluje się ich potomstwo. Wyspa jest nietknięta
24 / PRESTIŻ / WRZESIAŃ 2010

turystyką masową i stanowi
wspaniałą ucieczkę od często
gwałtownego trybu życia. Koh
Tao to kilkanaście plaży z barami
i szkołami nurkowania, to także
mekka surferów.
– Dopiero Koh Tao wyglądało jak Tajlandia którą znam ze
zdjęć i filmów: raj na ziemi, krystalicznie błękitna woda, trochę
turystów, ale głównie szkoły
nurkowania, bo tu warunki
do tego są jedne z lepszych na
globie. Nurkowanie dla mnie

było stresujące, może dlatego,
że boję się wody i średnio pływam. Ale widoczność wody
na 50m w głąb, do tego niesamowita fauna i flora. To robi
naprawdę duże wrażenie. Inne
ciekawe miejsce to Ko Phi Phi.
Na większość tamtejszych plaż
można dostać się tylko łodzią
albo czeka cię przeprawa przez
dżunglę. Nie polecam, zwłaszcza w japonkach i szortach. To
też miejsce które powoli odbudowuje się po tsunami, które

W Tajlandii można się zasiedzieć. Życie jest w miarę tanie,
a ludzie absolutnie normalni.
– Są niesamowicie przyjaźni.
Wiadomo, że żyją tu głównie
z turystów, ale często są bardzo bezinteresowni i zawsze
uśmiechnięci. Narodowa cecha
- kraj 1000 uśmiechów – kontynuuje opowieść Kuba. - Zresztą
za niewielką opłatą zorganizują
przeprawę gdzie tylko chcesz.
Wskaż wyspę na mapie, następnego dnia przyjedzie po ciebie
bus, zabierze cię na łódkę, na
docelowej wyspie odbierze cię
kolejny bus i zabierze do hotelu.
Wszystko w pełni zorganizowane, wystarczy wykonać jedną
rozmowę telefoniczną. Tajlandia jest stosunkowo tania. Co
do noclegu to bardzo zależy od
miejsca. Na większych wyspach
są normalne hotele, nawet te
pięciogwiazdkowe, ale zwykle
sypia się w bungalowach. Koszt

Podróże
jak u nas w hotelu dwugwiazdkowym nad morzem po sezonie.
Dobry posiłek w podrzędnej
knajpie kosztuje nie więcej niż
obiad w naszym barze mlecznym. Zresztą zawsze można
iść na tanią zupkę chińską do 7
Eleven. Dostaniesz nawet gorącą
wodę i pałeczki. To jedyna opcja
posiłku na wyspach o 3 nad ranem. W samej Tajlandii byłem
około miesiąca, zdecydowanie za
długo, bo nie zdążyłem dotrzeć
w wiele miejsc takich jak Wietnam, Laos, Kambodża, Filipiny
czy Borneo w Indonezji. Ale to
głównie na Tajlandii mi zależało. Zasiedziałem się tam, bo to
magiczne miejsce i na każdym
kroku spotyka się ludzi jakby
żyjących ideą niebiańskiej plaży. A tych jest naprawdę sporo.
Wielu Europejczyków tu zostało,
tworząc większe lub mniejsze
społeczności. Prowadzą własne
interesy takie jak bary na plaży,
stragany z ciuchami, itp, cokolwiek byleby tu zostać.
Luksus wolności
Jakub wrócił, ale to nie znaczy, ze nie jest mu bliska idea
niebiańskiej plaży czyli brania
życia pełnymi garściami i bycia
w ciągłych ruchu. W filmie bohater dociera na tytułowa plażę, gdzie zamiast raju na ziemi
trafia w ręce… sekty. To fikcja
literacka, w rzeczywistości panuje tam iście niebiański spokój,
pozbawiony cywilizacyjnego jazgotu. Tajlandia należy do tych
niewielu miejsc na globie gdzie
zaczerpnąć drugi oddech przed
kolejnymi ważnymi decyzjami
w życiu, popływać w krysta-

Mapa: Maciej Jurkiewicz

Tajlandia

licznej wodzie, zobaczyć faunę
i florę nieskażoną ręką człowieka
i obejrzeć jeden z najpiękniejszych zachodów słońca.
Jak widać Kuba żyje nieco
inaczej, choć pracuje jak wszyscy. Na co dzień jest konsultantem IT dla firmy IBM i pracuje
tam gdzie dostanie kontrakt, aktualnie w Londynie.
– Praca w korporacji... Sprzedałem swoja dusze diabłu komercyjnemu, ale tylko po to
żeby było mnie stać na podróże
na własną rękę - śmieje się Kuba.
- Tak więc moje wyjazdy zwykle dzieją się pomiędzy moimi
kontraktami i zwykle na pełnym
spontanie z biletem w jedną stronę, paszport tez zabieram, przydaje się na stemple. I nie mówię,
ze żyję na krawędzi, ale staram

się korzystać z życia na tyle ile
mogę, w końcu za 20 lat bardziej
będę żałował rzeczy których nie
zrobiłem, niż tych które zrobiłem. To chyba kwestia tego gdzie
jesteś i kogo spotykasz, czego

doświadczasz i jak to odbierasz,
to wszystko w mniejszym lub
większym stopniu kształtuje
twój charakter i podejście do życia. Tak stało się ze mną, miedzy
innymi dzięki tej podróży.
REKLAMA

Z NAMI KAŻY DZIEŃ JEST INNY

Zamów najnowszy katalog rejsów z polskim pilotem (info@rejsclub.pl, tel. 58 713 82 00).
Pełna oferta oraz aktualne promocje dostępne są na stronach www.rejsclub.pl.
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Z prądem i pod prąd.

E 220 CDI – 6,2 l/100 km, emisja CO2 – 164 g/km

Nowy kabriolet Klasy E z innowacyjnym systemem AIRCAP.

Mojsiuk Sp.J., Stare Bielice 128, Koszalin, tel. (94) 34 77 372, www.mojsiuk.mercedes-benz.pl, e-mail: info@ mojsiuk.mercedes-benz.pl
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Mojsiuk Sp.J., ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel. (91) 48 08 712, www.mojsiuk.mercedes-benz.pl, e-mail: info@ mojsiuk.mercedes-benz.pl

Motoryzacja
Czym jeżdżę?

Szczecińska Dekawka

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Najprostszy dwusuwowy silnik, drewniana karoseria pokryta blachą i nowatorski jak na tamte czasy napęd na przednie koła.
Mowa od DKW – wehikule z ponad 70 letnią historią. Są tylko dwa takie egzemplarze w Polsce, w tym jeden w Szczecinie.
Foto: Adam Fedorowicz

Motoryzacja
uta DKW mają długą i barwną historię. Były one częścią
koncernu Audi. Znane na całym świecie logo (cztery przeplatające się pierścienie) symbolizują cztery firmy produkujące samochody - Horch, Audi, Wanderer oraz DKW - które połączyły
się w 1932 roku tworząc dzisiejszy koncern. Najważniejszą postacią
w historii Audi jest August Horch. W 1899 roku powołał do życia firmę
Horch. W 1909 utracił ją, by szybko założyć nową – także używając
w nazwie swojego nazwiska. Wobec problemów prawnych z pierwszym
Horchem musiał zmienić nazwę firmy. Przetłumaczył swoje nazwisko
na łacinę. Wyszło Audi. I tak powstał nowy koncern, który ostatecznie
skupił wszystkie wymienione wcześniej marki.
Właścicielem szczecińskiego DKW F8 w wersji cabrio jest profesor
Jacek Ławicki, rektor Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej. To model
z 1938 roku wyprodukowany w 1951 roku i wyposażony w silnik o objętości 700 ccm oraz mocy 20 KM.
- Nabyłem je w maju 1976 roku za dokładnie 7600 złotych. Była to
nagroda ministra z tytułu otrzymania doktoratu - wspomina profesor
Ławicki. - Jestem trzecim właścicielem, a odkupiłem go od mieszkańca
naszego miasta.
Auto było sprawne technicznie, lecz jego wygląd pozostawiał wiele
do życzenia. Niestety na powrót do dawnej świetności musiało jeszcze
poczekać. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych można było
zdobyć brakujące części.
- Zacząłem je odrestaurowywać w 1992 roku. Auto zostało pomalowane, zmieniłem wnętrze, i sukcesywnie dokupowałem brakujące
elementy wyposażenia. Trwało to dwa lata.
Oryginalnie szczecińska „ Dekawka” była w kolorze szaro- zielonym,
jednak profesor zdecydował się na kolor wiśniowo – czarny. Jak wszystkie modele tej serii wyposażona jest w dwucylindrowy silnik z prądnicą o napięciu 6 Volt. Ciekawostką są mechaniczne hamulce, z których
każdy regulowany jest oddzielnie. Samochód nie posiada pompy paliwa, ani pompy wody. Brak tej pierwszej nie przeszkadza, jednak brak
pompy wody jest odczuwalny latem, przy wysokich temperaturach,
bo szybko się podgrzewa. Pierwotnie samochód jeździł na benzynie
czerwonej, 58 oktanowej, obecnie
jeździ na mieszance oleju napęDane techniczne:
dowego i benzyny.
Marka : DKW F8 Cabrio
- Do 1989 roku był to mój jedyRok produkcji 1951
ny środek transportu. Teraz jeżdżę
Model z 1938 roku
nim tylko w weekendy w okreSilnik dwucylindrowy
sie letnim, a jesienią odstawiam
Moc 20 KM
do garażu. Auto jest maskotką
Pojemność 700 cm
uczelni, często wykorzystuje go
Prędkość max 80 km/h
w akcjach promocyjnych, a naSpalanie 8l na 100 km
sze studentki chętnie robią sobie
Masa 750 kg
zdjęcia na zderzakach – śmieje się
Skrzynia 3 biegowa
profesor Ławicki.

A

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

Technika

Podglądając w sieci
Wszyscy jeszcze trochę jesteśmy na wakacjach, a już trochę w pracy. Stąd niniejsza prezentacja pokazuje
przedmioty różne i zabawne i poważne. Nieodmiennie jednak zadziwiające ludzką pomysłowością.
Ergo Motion myszką przyszłości?
Myszka przyszłości jest podobno jedyną, która pozwala całkowicie zapomnieć o urazach nadgarstka. Zdaniem projektantów ze SmartFish kluczem do zaprojektowania
prawdziwie wygodnej myszki jest zapewnienie nadgarstkowi możliwości ruchu w
kilku płaszczyznach i oderwanie go od blatu biurka. Właśnie to ma uchronić użytkowników od ryzyka nabawienia się zespołu cieśni nadgarstka.
Niewątpliwie sama teoria jest tak ciekawa jak wygląd nietypowego gryzonia. Istnieje
jednak pewien problem. Czy myszka trzymana w ten sposób nie przyczyni się do powstania całkiem nowych uszkodzeń ramion? O tym przekonamy się pewnie dopiero
po jakimś czasie od wprowadzenia gadżetu na rynek. Jeżeli chcecie sprawdzić na własnej skórze, jak sprawuje się “rewolucyjna myszka”, to na stronie producenta można
zamówić ją za niecałe 50 dolarów.
Sucha woda istnieje
W jakim celu naukowcy zawzięli się i stworzyli wodę w proszku ? “Sucha woda” przypomina konsystencją cukier puder. Każde ziarenko tego proszku składa się w 95%
z płynnej wody otoczonej krzemionkową powłoką. Absorbuje ona trzy razy więcej
dwutlenku węgla niż zwykła woda. Może to zostać wykorzystane przy produkcji leków i żywności, a nawet ułatwić walkę ze zmianami klimatu.
Innym pozytywnym aspektem tego wynalazku jest fakt, że dzięki niemu produkcja
będzie mniej kosztowna, a dzięki krzemionkowej powłoce da się bezpieczne transportować toksyczne ciecze. Technologię tę można również wykorzystywać do magazynowania skroplonego gazu.

Rower bez szprych i łańcucha
Lunartic to nietypowy, miejski rower, który ma szanse być hitem miast.
Tylne koło pozbawione jest klasycznych szprych, śrub i kasety. Zamiast tego zastosowano dodatkową, mniejszą obręcz, na której obraca się sama felga. System napędowy zamocowany jest na samym dole koła.
Zamiast łańcucha zastosowano pas napędowy. Trzeba przyznać że pojazd wygląda
dość futurystycznie i co ważne umożliwia jeżdżenie na nim w jasnych spodniach z
długimi nogawkami bez obaw o pobrudzenie ich o łańcuch.

Długopis, który nigdy się nie zużyje
Wszystko za sprawą zastosowania ołowianej końcówki. Według producenta zużycie
podczas pisania jest tak minimalne, że długopis nie powinien nigdy wymagać wymiany.
Podczas pisania drobinki metalu pozostawią na kartce wyraźny i – co ważne – trwały
ślad. Brak konieczności uzupełniania wkładów to nie jedyna przewaga gadżetu nad
tradycyjnymi długopisami. Napisy wykonane The Inkless Metal Pen nie rozmazują się,
a długopis na pewno nie będzie przeciekał i zadziała w warunkach zerowej grawitacji. Wadą wykorzystania ołowiu jest jego szkodliwość. Cena gadżetu również nie jest
mała. Za wieczny długopis trzeba zapłacić 20 dolarów.
Co ciekawe, długopis jest tylko wariacją na temat przyrządu piśmienniczego, któremu ołówek zawdzięcza swoją nazwę. Już w czasach starożytnego Egiptu i Cesarstwa
Rzymskiego wykorzystywano do pisania ołowiane pręty. W późniejszym czasie dodano drewnianą osłonę wkładu. Dopiero gdy w 1564 roku w Borrowdale w Anglii
znaleziono złoża czystego grafitu, ołówki pożegnały się z wkładem, od którego wzięły
swoją nazwę.
KUBA GRABSKI
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Design

Prestiżowe wnętrze

Mieszkanie na medal
Daria Prochenka

Foto: Mariusz Pawłowski

Mieszkanie, które odwiedzimy w tym miesiącu jest laureatem wielu konkursów. Jego właścicielka,
pani Teresa Pawłowska zdobyła główną nagrodę za najładniejsze wnętrze w magazynie "Tak
mieszkam", główną nagrodę w czasopiśmie "Mój piękny dom" oraz główną nagrodę w konkursie
"Nasze łazienki 2009" organizowanym przez portal "lazienkowy.pl". Oprowadzimy was po tym
wyjątkowym szczecińskim wnętrzu.
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ani Teresa jako architekt wnętrz
lubi "bawić" się przestrzenią,
światłem i detalem. Wszystkie
najbardziej nietypowe elementy są jej pomysłu.

P

Niebanalna klatka schodowa
Klatki schodowe, które były wąskie
i wysokie teraz wydają się przejrzyste
i jest w nich więcej światła. To wszystko
za sprawą kilku sztuczek, dzięki którym
są optycznie obniżone. Na wejściu do
mieszkania możemy zauważyć reprodukcje Alfonsa Muchy. W miejscu w którym
nikt by się ich nie spodziewał, na suficie.
Na wprost wejścia znajduje się lustro, które dodatkowo odbija je w lustrze. Tworzy
to niesamowity efekt powiększonej przestrzeni. Druga klatka schodowa ma sprytnie ukryte oświetlenie pod roletą podwieszoną tuż przy suficie. Pomysł ten zrodził
się w głowie pani Teresy już w trakcie
mieszkania, irytowały ją smutne, anonimowe schody.
Z sali gimnastycznej do łazienki
Kolejnym elementem, który mocno wyróżnia się we wnętrzu to drabinka gimnastyczna umieszczona w łazience. Oprócz
tego, że znakomicie nadaje się do niektórych ćwiczeń jogi i ratuje bolący kręgosłup, może służyć także za wieszak do
ręczników. Bardzo dobrze wkomponowały się w klimat łazienki, która jest ulubionym pomieszczeniem pani Teresy. Klimatu w tym wnętrzu dodają także dekoracje,
świeczki i obrazy. Mimo tego, że na co
dzień łazienka wydaje się być pomieszczeniem najmniej przytulnym w tym mieszkaniu zasługuje na dużą uwagę.

Detale to bardzo mocna strona tego
miejsca. Ciepła dodają wszędzie poustawiane świeczki, oraz obrazki z sentencjami na ścianach. Bardzo ważnym meblem
jest maszyna do szycia, z którą pani Teresa jest mocno związana. Ten Singer jest
szczególny, ponieważ na tej maszynie szyła mama pani Pawłowskiej i przypomina
jej dzieciństwo. Początkowo miał na niej
być tylko szklany blat z poustawianymi
świecami. Jednak z czasem miejsce to
stało się jedną wielką przestrzenią wspomnień. Stoją na niej pamiątki i fotografie.
Choć mieszkanie zyskało uznanie wnętrzarskich magazynów, niedługo prawdopodobnie zmieni swoje oblicze. Pani Teresa ma ochotę na zmiany. Mieszkanie już
jej się opatrzyło. Jak zapowiada następna
aranżacja będzie tak samo eklektyczna jak
to obecna.
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Foto: Teresa Pawłowska

Kącik wspomnień

Foto: Mariusz Pawłowski

Design
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Kółko i… spółka!

Weronika Bulicz

Pamiętacie jeszcze, jakie uczucia wiązały się dla was z lekcjami
matematyki w szkole? Dla jednych były czystą przyjemnością, inni
drżą na samo wspomnienie o niej… Były jednak miłe chwile
– z cyrklem, ekierką i kątomierzem… Geometria pozwalała oderwać
się na moment od monotonnych cyferek i pobujać w obłokach.
MIELE, SYSTEM COMBISET

Foto: Atelier wnętrz

eśli zaś w dorosłym życiu z jakiegoś względu
nie zajęliśmy się matematyką, możemy wrócić do zabaw formami geometrią podczas
urządzania domu. To właśnie
ona bowiem rządzi niepodzielnie w trendach wnętrzarskich
już od dawna. I nie zanosi się, by
miała ustąpić z tego stanowiska.

J

Proste i genialne
Być może nie ma nic odkrywczego w zastosowaniu form
geometrycznych we wnętrzach –
jeśli się zastanowić, wiele sprzętów, mebli i dodatków dałoby się
zakwalifikować do takiej grupy.
Jednak w starannie przemyślanym wnętrzu można stworzyć
bardzo ciekawe kompozycje,
w których właśnie geometria
wystroju wysunie się na pierwszy
plan. Każdy może mieć komodę
w postaci prostopadłościanu,
jednak nie w każdym wnętrzu

będzie ona czymś więcej niż tylko meblem.
– Można oprzeć całą koncepcję na konkretnej formie geometrycznej tak, by stała się dominantą – opowiada projektantka
wnętrz Aleksandra KopińskaSzykuć.
Okrągły blat stołu, wzór tapety, kwadratowe lub prostokątne

formy sprzętów, obłe lub ostre
kanty – to wszystko dobrze wyeksponowane może nadać charakter wnętrzu i ożywić je.
Trochę nowocześnie,
trochę zabawnie
Kiedy myślimy o kubicznych
lub sferycznych kształtach, za-

zwyczaj mamy przed oczami
surowe, nowoczesne wnętrza
o jasnych barwach, często przypominające laboratoria. A niekoniecznie musi tak być!
– Łączenie form geometrycznych tylko z nowoczesnymi i surowymi wnętrzami jest częstym
błędem – mówi pani Aleksandra. – A można przecież stworzyć zabawne wnętrze z wykorzystaniem form i kolorów, które
nie będzie monotonne.
Wykorzystanie intensywnych
kolorów i form pozwala stworzyć
we wnętrzach niepowtarzalny
nastrój, który na pewno nie będzie nudny. Dodatkowo można
urozmaicić formę fakturą – co
pozwoli zgrać różne style w obrębie jednego pokoju – faktura
drewna wykorzystana na frontach komody może być mostem
łączącym je z podłogą, a geometryczna forma będzie przy tym
wyglądać awangardowo.
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powiednie przełamanie krzywizn
i barw, np. bardziej stonowanym tłem lub wyborem niezbyt
krzykliwych dodatków. Formy
można, oczywiście łączyć, okrągłe i kwadratowe sprzęty będą
ładnie grały, jeśli oczywiście nie
przesycimy nimi przestrzeni.
W domu i w pracy
Gra formą jest dozwolona
właściwie w każdym pomieszczeniu, w którym chcemy ją wykorzystać. Dobrym pomysłem
jest kontrolowana powtarzalność
w kilku wnętrzach, która spoi
całą koncepcję mieszkania. Pokoje dzienne, sypialnie, ale także
przedpokoje oraz – oczywiście
– łazienki i kuchnie: wszędzie
sferyczne, kubiczne, kanciaste
i obłe kształty znajdą swoje zastosowanie.
– W wystroju łazienek cały
czas królują formy geometryczne – zapewnia Elżbieta Machałowska z salonu Trend. – Nadal
dominują kwadrat i prostokąt,
jednak coraz częściej przebija się
owal.
Jeśli chodzi o materiały dominują stal oraz ceramika, które tworzą nieco surowy klimat,
jednak je także można ożywić
barwami, jeśli jest taka potrzeba. Można też zastosować kontrastowe wzory – np. kwiatowe
motywy na ścianach.
– Ceramika i forma baterii jest
wówczas bardzo prosta i właśnie
wtedy sprawdza się geometria –
mówi pani Elżbieta.
Figury przestrzenne można też dostrzec w kuchni – po
to, by nie zakłócać prostokątnych powierzchni frontów szafek coraz częściej rezygnuje się
z uchwytów. W projektach dominują błyszczące lakierowane
powierzchnie drzwiczek, często
występuje kolor czarny, ale spotyka się także szarości oraz bardziej intensywne barwy (fiolet,
pomarańcz, czerwienie).
Dobrym pomysłem jest także
wykorzystanie powtarzalnych
elementów
geometrycznych
w aranżacji np. biura. Można
w ten sposób urządzić części
wspólne (recepcje, hole) oraz poszczególne gabinety – powtarzające się, ale oryginalne elementy
mogą być ciekawym elementem
tworzenia wizerunku.
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BLANCO, MODEL BLANCOCORNIS

ELICA, MODEL STAR

PORADA, MODEL ALCIDE
ELICA model CLOUD NINE

PORADA model EMPIRE

PORADA model VANITY

PORADA model SNAP
dziękujemy za udostępnienie zdjęć pracowni "Atelier Wnętrz"
PORADA model VARIE-RIGA
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Zdrowie i uroda

Zasmakuj w owocowych
zabiegach
Daria Prochenka

Jeśli z utęsnieniem wracasz do wakacyjnych dni i przypominasz
sobie niepowtarzalny smak arbuza, czy soczystej moreli, koniecznie
zafunduj sobie owocowe zabiegi kosmetyczne. Dzięki nim skutecznie
przedłużysz lato, a twoje ciało w przyjemny sposób odzyska dobrze
nawilżoną skórę!

osmetyki na bazie
owoców to nie tylko
przyjemność dla ciała, to także odżywcza dawka
dla skóry. Naturalną i skuteczną
pielęgnację zapewniają w takich
produktach ekstrakty z owoców.
To również odprężenie, dzięki
intensywnym, smakowitym aromatom. Chętnie po takie produkty sięgają specjaliści w spa,
w których stawia się zarówno na
nawilżenie skóry jak i relaks dla
umysłu.

K

Moc cytryny i moreli
Jeśli lubisz orzeźwiającą moc
cytrusów możesz skusić się na
półgodzinny peeling całego ciała
„Cytrynowy Gaj”.
Wykonywany jest z kryształków soli morskiej zanurzonych
w transparentnym żelu, wzbogaconego olejkami eterycznymi pomarańczy i grapefruita. Peeling
perfekcyjne oczyszcza skórę,
poprawia jej nawilżenie, a świeży
zapach energetyzuje ciało.
- Kolejnym ekspresowym
zabiegiem, ale tym razem odświeżajacym skórę twarzy jest
„Morelowa maseczka” – mówi
Beata Krawętkowska koordynator sprzedaży i marketingu
w Baltica Welness&Spa. - Jest to
połączenie demakijażu, peelingu
i odświeżającej maski na twarz.
Delikatny aromat moreli relaksuje i daje uczucie wyciszenia –
dodaje.
Morela, która uprawiana jest

od 4000 lat ma także antystresowe działanie. Ci, którzy uwielbiają się nią zajadać powinni
ucieszyć się z faktu, że kosmetyki
w których znajduje się morela
nadają się do każdego rodzaju
skóry. Dlatego każdy może skorzystać na przykład z zabiegu
„Morelowy spokój”, usuwającego zmęczenie i rozświetlającego
skórę.
- Tworzy on na skórze barierę
ochronną i przyśpiesza proces
odbudowy komórek i włókien
kolagenowych – opowiada pani
Beata. - Skóra jest nawilżona, co
daje efekt przeciwzmarszczkowy
– dodaje.
Pod kokosową palmą
Dobrym koktajlem witaminowym są także kosmetyki na bazie
wyciągu z kokosa. Fani egzotycznych podróży będą zachwyceni,
ponieważ podstawą „Tajskiego
zabiegu kokosowego” są wiórki
kokosowe, masło kakaowe i olej
kokosowy. Gdy połączymy go
z masażem, w efekcie uzyskamy
doskonale oczyszczoną skórę.
Owoc kokosa zawiera bogate
źródło żelaza, witaminy C jak
i potasu. Jeśli potrzeba wam właśnie tego i macie jeszcze większy
apetyt na kokosa wybierzcie się
na „Kokosową fantazję”. - To
wmasowanie ciepłego olejku ze
słodkich migdałów i olejku kokosowego w całe ciało. Zabieg
dodatkowo wzbogacony jest
o suchy masaż wodny, wyko-

nywany na specjalnym łóżku
Nuvola – zachęca Beata Krawętkowska.
Soczysty urok arbuza
Inspirujacym owocem jest
także arbuz. To prawdziwy skarbiec mikroelementów i witamin.
Wypełnionym jest magnezem,
potasem, kwasem foliowym
i beta karotenem oraz witaminami C, A i B. Kosmetolodzy
wykorzystując jego naturalny
ekstrakt kompleksowo zaspokają różne potrzeby skóry suchej,
zwiotczałej i dotkniętej problemem skórki pomarańczowej.
Zabieg „Soczysta pokusa” dzięki
arbuzowi likwiduje cellulit, wygładza skórę i uelastycznia ją.
- Aby moc arbuza poczuć dość
silnie na skórze zabieg ten dzielimy na trzy części – mówi Anna
Piotrowska z Villa Hoff Wellness

& Spa. – Najpierw stosujemy głębokie oczyszczanie arbuzowym
peelingiem. Potem dzięki arbuzowemu koncentratowi dostarczamy skórze substancji aktywnych, które dotleniają komórki
i dzięki temu redukują cellulit.
Na koniec masujemy ciało aby
poprawić jędrność skóry – dodaje.
Kosmetyki firmy Bielenda
użyte w tym zabiegu chronią
przed działaniem promieni UV
i zapewniają pielęgnację skóry
o każdej porze roku. Owoce arbuza niestety dostępne są tylko
podczas najcieplejszych miesięcy. Wysiewa się je dopiero pod
koniec lutego w krajach o gorącym klimacie. Dlatego jeśli wakacje już za wami skorzystajcie
z owocowych zabiegów. Choć
nie poczujecie ich smaku, zapach który was otoczy przypomni wam ukochane wakacje.

Konkurs

Villa Hoff Wellness & Spa

Wejdź na www.magazynprestiz.com.pl
i odpowiedz na proste pytanie.

wygraj kosmetyki marki Bielenda
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową
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Zdrowie i uroda

Nasz codzienny przeciwnik
tekst:Weronika Bulicz, ilustracje Katarzyna Meronk

Towarzyszy nam na co dzień, pojawiaja się krótko po przebudzeniu, gdy zaczynamy myśleć o pracy, szkole, relacjach z ludźmi. Pozostaje z nami
do samego wieczora, często „zaglądając” jeszcze do sypialni i powodując gonitwę myśli przed snem. Niepokój, zdenerwowanie – słowem: stres.
Jak sobie z nim poradzić?

dczucia związane ze
stresem, oprócz tego,
że są uciążliwe, są też
w pełni naturalne i potrzebne
człowiekowi.
– Stres jest nierozerwalnie
związany z naszym życiem. To
przeciążenie naszego umysłu,
stan wzmożonego napięcia wewnętrznego, który jest naturalnym składnikiem życia – mówi
psychiatra Marek Juraszek.
W naszym ciele zachodzą procesy fizjologiczne, które w sytuacji działania silnych bodźców,

O
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budzą w nas motywację do
działania. To dzięki stresowi do
krwi wydzielana jest adrenalina.
W procesie ewolucji człowieka
właśnie stres odegrał niezwykle
ważną rolę, pozwalając mu na
reakcje, dzięki którym przetrwał
wiele niesprzyjających sytuacji.
Są momenty, kiedy to właśnie
stres pozwala wręcz przenosić
góry.
To, w czym dzisiaj możemy
jednak upatrywać problem, to
długotrwały proces, który prowadzi do powstawania chro-

nicznego stanu zdenerwowania,
będący wynikiem wielu czynników i długofalowych procesów
oraz wydarzeń w naszym życiu.
Stres wynika z nadmiernego
przeciążenia naszego umysłu
mnogością informacji i sytuacji
do rozwiązania.
Nokaut przeciwnika?
Czy możliwe jest zupełne wyeliminowanie stresu z życia? Absolutnie nie, zresztą trzeba przyznać, że niekoniecznie byłaby

to pożądana sytuacja. Lepszym
i polecanym przez specjalistów
rozwiązaniem jest nauka, jak
zwalczać stres, oswajać trudne
sytuacje i rozwiązywać problemy.
– Każdy z nas jest inny i inaczej reaguje na stres – mówi doktor Juraszek. – Jedni radzą sobie
lepiej, inni mają małą odporność. Dlatego im lepiej poznamy siebie, uświadomimy sobie
nękające nas problemy i swoją
indywidualną odporność na
stres, tym lepiej nauczymy się go
pokonywać – przekonuje.
Psychiatra dr Jerzy Pobocha
proponuje odpowiedzieć sobie
na proste pytania, które pozwolą nam przekonać się, jak
bardzo jesteśmy zestresowani.
Zapytajmy, czy: koncentrujemy
się na pracy tak bardzo, że zapominamy o życiu osobistym,
czy sytuacjach problemowych
wyżywamy się na rodzinie lub
współpracownikach, czy negatywnie reagujemy na krytykę,
czy zawsze się spieszymy, nawet
jeśli sytuacja tego nie wymaga?
Odpowiedzmy sobie, w jakim
stopniu – nigdy, czasem, często
czy zawsze tak się zachowujemy?
Jeśli zawsze – czas rozprawić się
z przeciwnikiem. Przed walką
trzeba odbyć porządny trening.
Co to znaczy?
– Musimy przygotować się
na negatywne sytuacje – radzi
doktor Pobocha. – Optymistyczne spojrzenie na świat jest dobre, jednak nie można popadać
w skrajności i patrzeć na ludzi
oraz różne sytuacje zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania –
tłumaczy.
Nie mamy się zamykać w mydlanej bańce i unikać ludzi, ale
brać ich na serio i przygotować
się na dobre i złe strony relacji
z nimi. Nie wolno też demonizować stresu – jeśli przyjmiemy go

Zdrowie i uroda
jako naturalny składnik naszego
życia, łatwiej poradzimy sobie
z jego nadmiarem i rozwiążemy
problemy. Później natomiast
warto odreagować.
Postaw na relaks
Nie ma jednej metody na zapanowanie nad nerwami – każdy
z nas inaczej pojmuje relaks. Dla
jednych odstresowujące będzie
„wyżycie się” w sporcie. Jazda na
rowerze, siłownia, trening fitness
– gdy wyciśniemy z siebie siódme
poty, zapominamy o wszelkich
komplikacjach, świat wydaje się
prostszy. Zmęczenie fizyczne
pomaga „odetchnąć” psychice
i spojrzeć na problemy w nowym
świetle. Podobne działanie mogą
mieć spokojne ćwiczenia, np.
joga czy pilates – dla tych, którzy
wolą bardziej wyciszony wysiłek
fizyczny. W każdym wypadku
aktywność fizyczna, dostosowana do potrzeb przeciążonego
stresem organizmu, będzie miała zbawienny wpływ na umysł
i ciało.
Jeśli mamy jakieś zainteresowania, znajdźmy czas na ich rozwijanie – kolekcjonowanie monet czy znaczków też może być
świetną metodą odstresowania.
Uprawianie sportów, słuchanie
muzyki lub gra na jakimś instrumencie, wizyta w teatrze lub, po
prostu, wieczór z dobrą książką
zawsze pomogą złapać dystans
do rzeczywistości. Oczywiste?
Okazuje się, że często zapominamy, jak łatwo możemy pozbyć się
nadmiaru emocji, poprzez roz-

mowę, płacz czy krzyk lub spora
dawka śmiechu. Czasem wystarczy zwykła rozmowa, „wyżalenie
się” drugiej osobie (nawet niekoniecznie specjaliście), byśmy
odetchnęli z ulgą i zyskali nową
chęć do działania. Potwierdza
to Marek Juraszek i dodaje, jakie rozwiązania zyskały w wielu
miejscach zastosowanie:
– W wielu koncernach zachodnich pracodawcy zdają
sobie sprawę z faktu, że zestresowany pracownik to zły
pracownik. Dlatego od dawna
istnieją tam specjalne, wytłumione pokoje, w których pracownicy mają możliwość uwolnienia napięcia poprzez krzyk,
a w innych są specjalne salki do
kilkunastominutowej drzemki
relaksacyjnej – mówi. – Zbawienne działanie śmiechu zostało natomiast udowodnione
naukowo!
Ważnym elementem jest też
dobra dieta i zdrowy styl życia.
– Papierosy czy alkohol wyczerpują organizm i tylko pozornie pomagają rozładować
napięcie, a w efekcie przynoszą
więcej szkody niż pożytku –
twierdzi doktor Pobocha.
Ryzyko jest duże
Zazwyczaj, gdy zauważymy
u siebie objawy – niekończący
się niepokój, w szczególnych sytuacjach nieprzyjemne uczucie
„ściskania” w okolicach krtani,
nadmierną drażliwość, zmienne
nastroje oraz kłopoty z pamięcią i koncentracją – zdajemy so-

bie sprawę, że zawładnął nami
właśnie stres. Co wtedy robimy?
Zazwyczaj nic… niestety zupełnie nie zdajemy sobie sprawy, że
oprócz nieprzyjemnego uczucia, musimy liczyć się z o wiele

wrzodowa, astma oskrzelowa,
zespół jelita drażliwego – wymienia.
Nasz organizm na pewno da
o sobie znać, gdy zbyt mocno
obciążymy psychikę. Musimy

większymi konsekwencjami.
– Istnieje wiele przykładów
na to, że ludzie w warunkach
znacznego obciążenia psychicznego cierpią na bóle kostnostawowe i łatwiej zapadają na
niektóre schorzenia – ostrzega
psychiatra. – Także na groźne
dla życia choroby układu krążenia, pokarmowego i nerwowego, takie jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, choroba

pamiętać, że jedną z najgroźniejszych konsekwencji stresu
może być depresja. W społeczeństwie ten problem to nadal
tabu – depresji się wstydzimy
i nie leczymy jej jak choroby
układu krążenia czy wrzodów.
Dlatego spróbujmy poznać siebie, by poznać i pokonać stres
– to poprawi nasze samopoczucie, zapewni dobre zdrowie
i poprawi jakość życia.

Mój sposób na stres to pogoda ducha i uśmiech. Ważny jest
też sen – gdy człowiek jest wyspany świat wygląda lepiej.
Pomaga też dobra organizacja czasu, a ponad wszystko pozytywny stosunek do ludzi – to buduje dobre relacje, które
owocują brakiem napięć. Kiedy przychodzi czas rozładowania emocji, wychodzę na zewnątrz: na rower czy spacer,
lubię pójść na mecz lub po prostu obejrzeć film w kinie.

Edward Osina, deweloper
Moim zdaniem nie wymyślono jeszcze nic lepszego niż
sport – regularne ćwiczenia potrafią zdziałać cuda, jeśli
chodzi o odstresowanie. Ważne, by nie robić tego pochopnie
i odpowiednio dobrać intensywność ćwiczeń – zbyt ciężki
trening to dla organizmu dodatkowy stres, więc wtedy nie
mamy szans na relaks. Zauważyłem, że od kiedy regularnie,
co najmniej trzy razy w tygodniu około godziny, trenuję na
rowerze, stałem się spokojniejszy w życiu i w pracy.

Marek Kolbowicz, wioślarz
Stres w życiu sportowca to codzienność. Są dwa rodzaje
stresu – krótkotrwały, który jest ogromnie ważny, bo mobilizuje podczas zawodów, oraz długofalowy. Ten drugi jest
zdecydowanie zły i staram się go zwalczać. Żeby nie myśleć
o jednym starcie przez dwa tygodnie, sięgam po książki.
Gdy historia mnie wciągnie, cała reszta nie istnieje. Uwielbiam książki przygodowe, przeczytałem wszystkie pozycje
Dana Browna. Krótkotrwały stres, bezpośrednio przed startem zwalczam pozytywną sugestią
– mówię sobie: jesteś najlepszy. I to działa.

Katarzyna Meronk, malarka
Dla mnie jedynym sposobem na zwalczenie stresu jest
rozwiązanie problemu, który jest jego źródłem. Bagatelizowanie kłopotów i próby zapomnienia o nich zupełnie nie
działa, a może jeszcze pogorszyć sprawę. Poza tym wierzę,
że zbawienny jest upływ czasu – pozwala nabrać dystansu.
Coś, co jeszcze wczoraj było końcem świata, dzisiaj może
wyglądać już o wiele lepiej. Mam to szczęście, że w trudnych momentach mogę wyłączyć się, uciec w świat wyobraźni i wyciszyć się podczas pracy –
malowania.

Dr Marek Froelich, stomatolog
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Wykonujemy:
USG
- szyja – ślinianki, język, węzły chłonne, tarczyca, krtań,
naczynia, mięśnie
- klatka piersiowa – złamania żeber, mostka
- sutki – u kobiet i u mężczyzn
- jama brzuszna
– pęcherzyk żółciowy, wątroba, trzustka, nerki,
b
nadnercza, śledziona, pęcherz moczowy, gruczoł krokowy, narząd rodny
- kończyny – mięśnie, stawy
- badanie dopplerowskie – ocena przepływu krwi w naczyniach tętniczych
i żylnych oraz ocena zmian miażdżycowych w odcinku szyjnym, w kończynach
górnych i dolnych
- ginekologiczne
- serca, serca wysiłkowe
USG dla dzieci – jamy brzusznej, mózgu, mięśni, serca, stawów biodrowych
EKG – spoczynkowe, wysiłkowe, Holter
RTG – pełen zakres badań
Mammograﬁa
Gastroskopia – nowoczesny wideogastroskop
Szczecin, pl. Zwycięstwa 1, pon-pt 7:30 do 18:30, sobota 8:30 do 13:00, tel. 91 434 73 06 i 91 433 35 68
www.medicus.szczecin.pl

Zdrowie i uroda

Palac kolorów
Piękna po
czterdziestce
Czy to mit, że trzeba mieć dwójkę lub co najwyżej trójkę jako pierwszy
numer przy podawaniu wieku żeby uznano kobietę za piękną? Według
wizażystki Doroty Kościukiewicz-Markowskiej – tak.

Z

Beata Klepacka przed metamorfozą

Casting
Jeśli jesteś zainteresowana
wzięciem udziału w projekcie "Pałac kolorów"
i masz idealną cerę zapraszamy na casting.
Szczegóły: www.dorota.tv
w zakładce "wydarzenia"
Zdjęcia, makijaż: Dorota Kościukiewicz-Markowska www.dorota.tv
Włosy: Agnieszka Szylar www.thesweetestcompany.carbonmade.com
Modelka: Beata Klepacka

dobywamy świat,
budujemy
gniazdo,
rodzimy dzieci. Raptem nadchodzi chwila
odpoczynku i zdajemy
sobie sprawę, że czas
gdzieś uciekł a wraz
z nim przybyło nam kilka zmarszczek. Rozglądamy się zatrwożone
wokoło. Świat pędzi
dalej a my spoglądając na o dekady młodsze kobiety przestajemy czuć się piękne. Czy tak musi być? Czy
zmarszczki – naturalna cecha ludzkiego ciała
powinna zawstydzać człowieka? No więc co
się dzieje? Może znów wierzymy w złudne
i nęcące marketingowo hasła, że jednak coś
z nami nie tak, że coś trzeba poprawić by
na zawsze zostać młodą i piękną? Gdybyśmy tylko chciały przystopować i zastanowić
się nad istniejącą sytuacją, zobaczyłybyśmy,
że jedynie co hasła te sprawiają to nasze
kompleksy, które powinny z wiekiem się
zmniejszać a nie zwiększać, wypierane przez
powiększającą się mądrość. Kompleksy jednak się nie zmniejszają a wręcz przeciwnie,
rosną i rozwijają się karmione i podsycane
każdą nową zmarszczką.
Sytuacja ta służy, nie nam oczywiście, ale

tym, co kompleksy te chcą nam zakorzenić
a co wiąże się w konsekwencji z dużą utratą
zawartości naszego portfela na zabiegi, które
dają nam iluzję bycia młodą. Co się z nami
stało? Czyżbyśmy zupełnie zatraciły naturalność? Czy chcemy wyprzeć z naszego słownika pojęcie - „starzenie się”? Czy na zawsze
musimy zostać młode? Za cenę pokłucia nas
igłami czy pokrojenia skalpelami? Czy to na
pewno da nam szczęście?...
Beata jest atrakcyjną czterdziestokilkuletnią
kobietą, tym bardziej piękną, że sama sobie
z tego sprawy nie zdaje, co dodaje jej jeszcze większego uroku. Z pewną niechęcią
zgodziła się wziąć udział w sesji, nie wierząc
we własną urodę.
Ja jednak wydobywam na światło dzienne
naturalne piękno, nawet tam, gdzie kobieta jeszcze tego nie widzi. W tym przypadku
jest to piękno połączone z dojrzałością, ze
zmarszczkami, nie pierwszymi i nie ostatnimi. Przyglądam się im z ciekawością i zastanawiam się jakby wyglądał nasz świat,
gdyby istniał zupełnie inny paradygmat
– zaakceptowania człowieka, takim, jakim
jest…
A teraz Beata w dwóch odsłonach, piękna
po czterdziestce z naturalnym blaskiem i tajemniczym uśmiechem, skrywającym dojrzałą pewność siebie.
Dorota Kościkiewicz - Markowska
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Dorota Kościukiewicz-Markowska

W pierwszej odsłonie, w makijażu dziennym Beata ma na twarzy lekki podkład w naturalnym kolorze, kości policzkowe muśnięte pudrem rozświetlającym, a tuż pod nimi róż
w kolorze jasnej, ciepłej pomarańczy. Do makijażu oczu użyłam praktycznie wszystkich kolorów z jakich składa się tęczówka oka Beaty. Od jaśniutkiej pistacji przez delikatne
złoto - niezbyt świecące, po bardzo jasną czekoladę w kącikach zewnętrznych oka, która nadaje głębi spojrzenia. Kreska jest bardzo delikatna, cieniusieńka, narysowana czarną
kredką tuż przy linii rzęs dolnych i górnych do połowy ich długości, przyprószona na koniec tym samym czekoladowym cieniem. Działanie takie po pierwsze uchroni kreskę od
rozmazania a po drugie zmiękczy kontur i kontrast pomiędzy kredką a cieniem, którego nie chcę uwypuklać w makijażu dziennym. Rzęsy pociągnięte są raz czarnym,
niezlepiającym, o delikatnej konsystencji tuszem do rzęs. Usta pomalowane są samym błyszczykiem w kolorze naturalnej, bardzo jasnej pomarańczy. Całość daje nam efekt
naturalnej, ciepłej twarzy.
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W makijażu wieczorowym chciałam skupić się na jasnych oczach Beaty, tak by wydobyć jeszcze bardziej ich naturalny blask. W tym celu użyłam kilka odcieni śliwki oraz kreskę
na górnej powiece utworzoną przez eyeliner w kostce, który przy dojrzałej skórze o tyle jest lepszy od eyeliner-a w płynie, że można nim stopniować ilość rozpuszczonej w nim
wody, a co za tym idzie kontrolować nakładanie kreski, tak, by nie wchodziła nam ona w linie wokół oczu a tworzyła zwartą całość. Połączenie kontrastującej z okiem śliwki oraz
mocno zarysowanej kreski daje nam efekt jeszcze jaśniejszych, tajemniczych, oczu o lekko uwodzicielskim spojrzeniu. Dopełnieniem są usta pomalowane w kolorze ciemnego,
lekko błyszczącego różu, oraz policzki muśnięte pod kościami policzkowymi bronzerem, a na samych policzkach odrobiną różu. Całość daje nam pewną siebie i nieprzerysowaną,
dojrzałą, kobiecą piękność, idealną do wyjścia na kolację przy świecach…
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Nowa
kolekcja
jesień-zima

www.olsen.de

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

Moda

Finding
Neverland

Romantyzm, świat baśni i fantazji. Taka jest
kolekcja “Finding Neverland” luksusowych,
ręcznie wykańczanych sukien autorstwa szczecińskiej projektantki Mility Nikonorov. Inspiracją kolekcji był film "Marzyciel" z 2004 roku
opowiadający opartą na faktach historię pisarza Jamesa Matthew Barriego, autora Piotrusia
Pana. Suknie zaprojektowane są z niebywałą
starannością i dbałością o szczegóły. Bajkowego
charakteru dodają przede wszystkim zwiewne
jedwabie i tiule użyte w kolekcji. Finezyjnie ułożone tworzą delikatne formy, lekkie i zwiewne.
Te bardzo kobiece kreacje zdobyły już uznanie
widzów na prestiżowym pokazie Warsaw Fashion Street 2010, który odbył się w czerwcu na
Krakowskim Przedmieściu.
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Moda

Polskim akcentem w filmie "Marzyciel" jest muzyka skomponowana
przez Jana Kaczmarka, która została nagrodzona Oskarem.
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Moda

Milita Nikonorov skierowała swoją kolekcję do osób
świadomych swojej kobiecości i pewnych siebie.
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Moda
Całą kolekcję projektantki można podziwiać
na www.milita.pl oraz w salonie "Fashion
Designers Group" w Blue City w Warszawie.
Foto: Aleksandra Zaborowska
Wizaż: Milita Nikonorov
Modelka: Izabela Sipko
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Kultura

Kobiety o kobietach
Rozwój osobisty i dobra zabawa w kobiecym gronie powracają tej jesieni do Szczecina. Od września do października odbywać się będą spotkania i wydarzenia 21. edycji Festiwalu Rozwojowego dla Kobiet PROGRESSteron. Pojawią się na nim m.in. Magdalena Środa i Danuta Huebner.

J

z autorytetami w zakresie tej tematyki, m. in. Danutą Huebner
oraz prof. Magdaleną Środą.
Pojawi się też Henryka Krzywonos – Strycharska, niegdyś tramwajarka w Trójmieście, która
w sierpniu 1980 zapoczątkowała strajk komunikacji miejskiej.
Krzywonos niedawno przypomniała się spontanicznym wystąpieniem podczas obchodów
Sierpnia’80. Nowością ma być
też cykl Spotkania – na początku tej edycji festiwalu, jeszcze
we wrześniu bohaterką cyklu
będzie Agnieszka Graff, później
już w październiku spotkamy się
Małgorzatą Niezabitowską oraz

Zuzanną Celmer.
- W październiku wybierzemy
się do Pasewalku na I PolskoNiemieckie Dni Przedsiębiorczości Kobiet, których jesteśmy
partnerem, a w listopadzie do
Stambułu – zdradza Bogna
Czałczyńska, współorganizatorka PROGRESSteronu.
- Stambuł jest w tym roku
Europejską Stolicą Kultury. Jedziemy tam w ramach nowego
projektu wyjazdowego Ambasadorki Kultury organizowanego
pod patronatem ESK Szczecin
2016 – dodaje współorganizatorka wydarzeń, Jolanta Kuruoglu.
Festiwal w listopadzie zakoń-

czy cykl warsztatów fotograficznych, zajęcia w Szkole Dobrego

Foto: Panna Lu

ak zapowiadają organizatorki tej największej w Polsce imprezy
związanej z rozwojem osobistym
kobiet, jesienna edycja festiwalu
będzie kontynuacją formuł znanych z poprzednich spotkań,
ale nie zabraknie także nowości. Obok znanych już koncepcji, czyli Inspiracji – krótszych
warsztatów rozwijających zainteresowania, oraz Relacji – dłuższych warsztatów psychologicznych, szczecinianki będą mogły
wziąć udział w wielu nowych
wydarzeniach. Nowością będzie
Społeczny Tydzień Kobiet – cykl
debat społecznych oraz spotkań

Stylu oraz Bal Róż. Szczegółowe
informacje na temat festiwalu
oraz program na stronie www.
dojrzewalnia.pl.
wb

Dla sztuki i biznesu
Różnorodne postawy twórcze, sugestywny przekaz, oryginalni artyści, interesujące polskie malarstwo współczesne – przez blisko dwa miesiące
będzie gościć w Szczecinie za sprawą Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego. Ta jedna z najważniejszych tego typu krajowych imprez
odbywa się co dwa lata w Szczecinie, w tym roku już po raz 23.
REKLAMA

estiwal Polskiego Malarstwa
Współczesnego w Szczecinie
ma długą, blisko półwieczną
tradycję. Ideą i celem spotkań
i wystaw festiwalowych jest
przybliżenie szerokiej publiczności aktualnych poszukiwań
współczesnych twórców oraz ich
najnowszych osiągnięć w dziedzinie malarstwa.
– Siłą festiwalu jest jego
otwarta formuła – mówi Ryszard
Kiełtyka, prezes szczecińskiego
okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, jeden z organizatorów festiwalu. – Pokazuje
aktualne tendencje i przyciąga,
zarówno dojrzałych artystów, jak
i przede wszystkim wielu mło-

F
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dych początkujących twórców,
którzy mają coś do przekazania
poprzez malarstwo – dodaje.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia był znany szczeciński malarz
Ziemowit Szuman. To właśnie
w Szczecinie wielu świetnych
polskich malarzy zostało zauważonych i rozpoczęło później
poważną karierę. Wśród laureatów Grand Prix znaleźli się
m. in. Alfred Lenica, Eugienusz
Geppert, Tadeusz Dominik, a ze
szczecińskich malarzy do tej
pory Ryszard Kiełtyka oraz wielu innych. Przed dwoma laty laureatem głównej nagrody został
Jacek Sztuka – wystawa jego prac
odbędzie się w tegorocznej edycji jako wystawa towarzysząca.
– Na otwarcie kolejnych edycji
wydajemy katalog zakwalifikowanych artystów i nagrodzonych
prac, dystrybuowany między innymi w największych galeriach
w Polsce – opowiada Ryszard
Kiełtyka. – W ten sposób zainteresowani menadżerowie sztuki
mają szansę nawiązywać współpracę z nowymi autorami, organizować wystawy.
wb

Imprezy

Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń

Arianna i Morze Muzyki

WERONIKA BULICZ

Do słuchania

Skandalistka Doda
Jedna z najpopularniejszych polskich
wokalistek i najsłynniejsza chyba celebrytka wystąpi w Szczecinie – Doda zagra
koncert w Amfiteatrze. W 2007 i 2009 roku
otrzymała nagrodę MTV Europe Music
Adwards w kategorii najlepszy polski wykonawca, a w 2009 zdobyła drugie miejsce
w kategorii najlepszy europejski wykonawca. W 2010 roku otrzymała nagrody VIVA Comet 2010 w kategoriach
„Artysta 10-lecia” i „Przebój 10-lecia”. Rock'n'Roll Palace Tour to
trasa koncertowa promująca jej nadchodzący drugi album studyjny
„The Seven Temptations”.
Teatr Letni, 16 września, godz. 20.00

Jagodziński i Chopin
Genialne jazzowe wariacje na temat
muzyki Chopina w wykonaniu jednego z
najlepszych pianistów jazzowych w Polsce
– Andrzeja Jagodzińskiego i jego Trio. Jego
płyta wzbudziła zachwyt krytyków. Niezwykle odkrywcza i świeża gra zachwyca
harmonijnym połączeniem dostojnej chopinowskiej klasyki i lekkiego jazzu. Zachwyci miłośników klasycznego Chopina, jazzu i przekona do siebie
tych, którym te gatunki były dotychczas obce.
Zamek Książąt Pomorskich, 18 września, godz. 18.00

Plus Tennis Music Festival
W ciągu dnia tenis, a wieczorem muzyka. Tak już od lat wygląda każdy dzień turnieju PeKaO Szczecin Open. W tym roku
pod namiotami ustawionymi na kortach
przy al. Wojska Polskiego 127 zobaczymy
wiele gwiazd. Jako pierwsza (13 września)
wystąpi Magda Piskorczyk, wokalista bluesowa i amerykański wirtuoz harmonijki
Billy Gibson. Dzień później posłuchać będzie można rockowej grupy
Biff, a kolejnego dnia wystąpi Renata Przemyk. 17 września na scenie
pojawią się Trebunie Tutki, polski przedstawciel World Music, a 18
września Soul Catchers grający rytmiczny R&B.
Korty tenisowe, al. Wojska Polskiego 127, 13 – 18 września,
godz. 21.00
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Podczas kolejnego w tym roku koncertu z cyklu Morze Muzyki wystąpi Arianna Savall – słynna harfistka, śpiewaczka i
kompozytorka, jedna z najważniejszych
postaci łączących w swojej twórczości muzykę dawną i etniczną. Arianna Savall pochodzi z wybitnie uzdolnionej muzycznej
rodziny - jej ojciec to Jordi Savall, najsłynniejszy na świecie gambista, a matka to Montserrat Figueras - słynna śpiewaczka. Najnowszy projekt Arianny nosi nazwę Peiwoh i jest
zainspirowany legendą o księciu imieniem Peiwoh i jego cudownej
harfie. Tradycja muzyczna Katalonii miesza się z elementami muzyki
współczesnej i dawnej.
Filharmonia, 29 września, godz. 19.00

Czarno – Czarni na urodziny Jerzego
Pomysł założenia tej supergrupy powstał
w 1996 roku. Wtedy też wokalista znanej
formacji Bielizna Jarek Janiszewski nagrał
z równie znaną grupą Big Cyc utwór „Pasażer”. Po nagraniu muzycy postanowili
założyć zespół, który powróci brzmieniem
do lat 60. I tak powstali Czarno – Czarni.
Od tego czasu zespół wydał 5 albumów na
których znalazły się zarówno ich własne przeboje m.in. „Nogi”, „Trąbo – Twist” jak i sławne dancingowe covery jak „Czy pamiętasz tę
noc w Zakopanem”, czy „W małym kinie”. Formacja wystąpi z okazji
8 urodzin Kafe Jerzy - klubu, który podobnie jak zespół – również
szczyci się specyficznym poczuciem humoru i dancingowym blichtrem.
Kafe Jerzy, 24 października, godzina 21.00

Eldo & Daniel Drumz
W Szczecinie koncert promujący najnowszy album rapera wywodzącego się
z legendarnego składu Grammatik - pt.
"Zapiski z 1001 nocy". To już szósty album
solowy tego artysty, gdzie osobiste teksty
odgrywają ważną rolę, a 18 "małych fabuł"
składa się w jedną całość. Singlem promującym materiał jest utwór "Pożycz mi
płuca", do którego powstał również teledysk. Znany z wielu interesujących duetów Eldo (m.in. z Leszkiem Możdżerem, DJ Vadimem),
tym razem do współpracy zaprosił duet producencki The Returners.
Jego występ zostanie poprzedzony przez debiut koncertowy zespołu
Tłuste Koty, w skład którego wchodzą znani szczecińskiej publiczności Rymek i Dj Twister.
Słowianin, 1 października, godz. 21.00

Imprezy
Zainspirowani Traklem

Do oglądania

Metro w Amfiteatrze
Musical "Metro" stał się pierwszym w
Polsce "kultowym" wydarzeniem teatralnym. Żadne polskie przedstawienie dramatyczne, komediowe, operowe, operetkowe, kabaretowe czy rewiowe nie osiągnęło
950 przedstawień, żadne nie było obejrzane przez prawie milion widzów. Musical,
dzięki któremu karierę rozpoczęła m. in.
Edyta Górniak, zobaczymy we wrześniu w Szczecinie. Akcja dzieje się
gdzieś między fikcją, a rzeczywistością... Uliczni grajkowie, śpiewacy
i tancerze wystawiają na podziemnych peronach metra spektakl dla
pasażerów. Jego twórcą i animatorem jest Jan, dla którego metro jest
domem, a underground sposobem na życie. Spektakl budzi sensację,
a młodzi artyści otrzymują propozycję pracy w komercyjnym teatrze.
To opowieść o marzeniach i rozczarowaniach, o pasji i zdradzie, o
młodzieńczych ideałach i władzy pieniądza, a przede wszystkim to
historia romantycznej miłości.
Teatr Polski, 11 września, godz. 19.00

Bajka o Anglii

Komedia znana od lat na całym świecie.
Spektakl na podstawie jednej z zabawniejszych fars słynnego autorskiego tandemu –
Johna Chapmana i Anthonyego Marriotta.
„Zamknij oczy i myśl o Anglii” to typowa
komedia omyłek i nieporozumień – żony
zamieniają mężów, mężowie upodobania
seksualne, dziewczyna z agencji towarzyskiej musi udawać pielęgniarkę, stateczni biznesmani wrabiają w
lewy interes arabskiego szejka, a ten zakochuje się w żonie księgowego, doktor przyznaje się do bliskiego związku z kolegą. na scenie
pojawi się plejada znanych aktorów jak Lucyna Malec, Agata Meilute,
Małgorzata Pieczyńska, Krzysztof Banaszyk, Andrzej Deskur, Stefan
Friedmann, Włodzimierz Press, Karol Strasburger oraz Zdzisław
Wardejn. Na spektakl teatru Bajka zaprasza Agencja Artystyczna
Brand House.
Teatr Polski, 4 października, godz. 17.30, 20.30

Premiera w nowym sezonie
„Uwierz w swoją nieważność” to wieczór spleciony z piosenek Wandy Warskiej. Nastrój balansuje na granicy jawy i
snu. Utwory układają się w poetycki ciąg
ukazujący ludzkie życie od momentu radosnej i beztroskiej młodości po piękno
przemijania. Warska to wokalistka jazzowa
i pieśniarka. Autorka piosenek do tekstów
własnych i wierszy wielkich polskich poetów (m. in. Cypriana Kamila Norwida, Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego). Malarka. Razem z mężem Andrzejem
Kurylewiczem, kompozytorem i muzykiem jazzowym, założyła w
Warszawie klub muzyczny zwany Piwnicą Wandy Warskiej. W szczecińskim spektaklu wystąpią Olga Adamska, Dorota Chrulska, Sylwia
Różycka, Katarzyna Sadowska
Teatr Letni, 18 września, godz. 20.00

Tematem kolejnej wystawy w Galerii
Soraya będą fotografia, malarstwo i rysunek inspirowane twórczością austriackiego
poety Georga Trakla. Wystawa poświęcona
jest pamięci Anny Justyny Hubert artystki,
która chodziła po ulicach Rzeszowa z tomikiem poezji Trakla, czytając ją niemal
bez wytchnienia. Czarna okładka, drukowane na ciemno-szarym papierze wiersze inspirowały ją i niepokoiły: to była poezja dla niej. W niej odnajdywała siebie i swój świat,
mocno pokręcony i najeżony kolcami, przez który z wielkim trudem
się przedzierała, nie unikając ran i okaleczeń. Nie wiemy, czy Anna
poznała te wiersze dopiero w 1993 roku, kiedy w księgarniach pojawił
się ten tomik, czy znała je już wcześniej. Pewni możemy być jednakże
tego, że do tej poezji zmierzała od początku swojej drogi artystycznej.
Na wystawie zobaczymy fotografie Ireny Gałuszki oraz rysunki i obrazy Barbary Bokot Tomali i Jerzego Tomali. Wystawa w Szczecinie
potrwa do 20 października.
Galeria Soraya, wernisaż 24 września, godz. 17.00

Do spotkania

O nieruchomościach i inwestycjach
W tym roku odbędą się już XVI Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości i
Inwestycji, którym, oprócz licznie zgromadzonych wystawców, towarzyszyć będzie
wiele ciekawych imprez towarzyszących.
Głównym tematem targowych wydarzeń
będzie kryzys i jego skutki dla rynku nieruchomości. Temu zagadnieniu będzie
poświęcona również konferencja naukowa, zorganizowana przez
Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych. Obok ważnych
tematów pojawią się inne atrakcje. Z pewnością jedną z ciekawszych,
związanych z rynkiem nieruchomości, będą rozgrywki popularnej
gry Cashflow, która będąc jednocześnie świetną rozrywką, pozwala
uczyć się zasad prawidłowego zarządzania kapitałem i umiejętnego
inwestowania nie tylko w nieruchomości.
Hala MTS, 9-10 października, godz. 10.00-17.00

Wystawa artykułów reklamowych
Modne gadżety, jako dobre pomysły na
prezent. Prestiżowe gifty możemy obejrzeć
już 22-23 września 2010 w Hotelu Park, na
I Wystawie Artykułów Reklamowych Fiori
Gifts 2010.
Pięć znanych firm specjalizujących się
w nowoczesnym wzornictwie i trendach
upominkowych: Sheaffer, PF Concept,
Rogal Design, Midoceanbrands Polska oraz Joceline, weźmie udział
w tegorocznej edycji. Zaprezentowane zostaną ekskluzywne modele:
szkło, kryształy, ceramika, akcesoria oraz nowinki. Szczecińskie firmy
będą mogły wybrać kilka pomysłów z oferty przygotowanej już na
nadchodzące święta.
Hotel Park ul. Plantowa 1, 22-23 września 2010, w godz. 9.0017.00
WRZESIEŃ 2010 / PRESTIŻ / 65

Dział Reklamy
Szczecin, Wojska Polskiego 31/4
66 Tel.
/ PRESTIŻ
WRZESIAŃ
512 /291
385 2010
www.magazynprestiz.com.pl

Kultura

Wrzesień kobiet
Ponad 70 wykładów, warsztatów oraz spotkań traktujących o najistotniejszych dla kobiet tematach – to wszystko czeka na nas podczas
FemFestiwalu już od 17 do 19 września.
ropozycje festiwalowe będą bardzo różnorodne, więc każda
z pań znajdzie na pewno coś dla
siebie. Jeśli jesteśmy zainteresowane rozwojem osobistym, życiem zawodowym, rodzinnym,
a także zdrowiem oraz życiem
seksualnym, będziemy mieć

P

niepowtarzalną okazję, by omówić te tematy ze specjalistami.
Spotkania będą dotyczyć m. in.
relacji z partnerem i wychowania dzieci, pasji i marzeń, a także kobiet w biznesie – słowem,
wszystkiego co w naszym życiu
istotne. Organizatorzy zaprosili
specjalistów z całej Polski. Wśród
wykładowców i trenerów znaleźli
się psychoterapeuci, psycholodzy,
doradcy zawodowi, ekonomiści,
trenerzy biznesu i rozwoju osobistego, pedagodzy, nauczyciele
i wykładowcy akademiccy i artyści.
Gościem festiwalu będzie także

Anna Kornacka - prezes Zarządu
ZPPZ Lewiatan, inicjatorka grupy Kobiety Dla Szczecina, Polka
Roku 2008.
Organizatorem FemFestiwalu
jest Centrum PsychologicznoTerapeutyczne Carpe Diem, które działa w Szczecinie od 2007
r. Centrum zapewnia kompleksową pomoc w rozwiązywaniu
problemów natury psychologicznej i psychiatrycznej dzieci,
młodzieży i dorosłych w oparciu
o nowoczesne techniki. Szczegóły
festiwalu na stronie www.femfestiwal.pl.
wb

Weekend z pomysłem dla domu
Pierwsze jesienne targi, jakie odbędą się w Szczecinie z pewnością zainteresują wiele osób – od świeżo upieczonych posiadaczy mieszkań
i domów, po miłośników wnętrzarstwa, majsterkowiczów i koneserów designu. Impreza „Wszystko dla domu” już 3 października w hali MTS.
ażde wnętrze wymaga
dopracowania, a wielu
z nas lubi wciąż coś
zmieniać. Dlatego wielu szczecinian na pewno z przyjemnością odwiedzi tę imprezę. Targi
Wszystko dla domu odbywają
się już po raz 19. W tym roku
spotkania, wystawy, prezentacje
i konsultacje odwiedzających
i profesjonalistów promujących
swoje usługi odbędą się w specjalnie zaaranżowanych strefach.
Znajdą się wśród nich – Strefa
Designerów, Zrób to sam, Finanse dla domu oraz Domowa
strefa relaksu. Strefa designerów

K

to wyjątkowe miejsce poświęcone wzornictwu na najwyższym
poziomie, otwarte na nowe propozycje i młodych ludzi – także
studentów i absolwentów, czyli
świeżo upieczonych projektantów. Będą mieli okazję spotkać
się z doświadczonymi kolegami
z branży i wymienić doświadczenia oraz, oczywiście, wypromować swoją działalność. Głównym wydarzeniem w tej strefie
będą panel ekspertów i giełda
technologiczna – wydarzenie
otrzymało dofinansowanie z UE,
dzięki czemu projektanci mogą
„pokazać się” na targach nieod-

płatnie. Dodatkowo będą umawiani na spotkania
z
inwestorami
rynku nieruchomości, szukającymi nowych rozwiązań.
– Ciekawa będzie też Domowa
strefa
relaksu,
w której zobaczymy specjalnie na
tę okazję zaprojektowane i zaaranżowane mieszkanie – przekonuje
Leopold Korytkowski z Między-

narodowych Targów Szczecińskich.
wb
AMALKER
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Kultura

Sztuka od kuchni

Wrzesień to święto artystów i malarstwa. Wszystko za sprawą XXIII Festiwalu Malarstwa Współczesnego. Aby zachęcić was do odwiedzania
galerii i miejsc, w których prezentowane będą prace konkursowe w drugiej części naszego cyklu "Sztuka od kuchni" przybliżymy wam malarstwo
olejne i akwarelę. To najbardziej popularne techniki malarskie. Właśnie takie obrazy będzie można oglądać podczas festiwalu.

AKWARELA

Akwarelą możemy nazwać technikę jak i obraz nią wykonywany.
To technika malarską, w której stosuje się farby wodne, czyli akwarele. Robi się je, mieszając barwniki
ze spoiwem na przykład z gumą
Piotr Skłodowski - Wały Chrobrego
arabską, czasem także z miodem.
Farby rozcieńczone z wodą rozprowadza się na papierze, który łatwo i szybko wchłania wodę. Farby nie pokrywają całkowicie papieru,
pozostawiając dobrze widoczną fakturę. Prace wykonane tą techniką
są nieodporne na światło, bardzo szybko płowieją. W Chinach i Japonii akwarelami malowano również na jedwabiu. Obrazy są delikatne,
mają ulotną kolorystykę, zazwyczaj tylko pastelową. Idealnie przedstawiają pejzaże, czy zwiewne portrety. Choć akwarela jest jedną
z tańszych technik malarskich, jest bardzo trudna. Nie można na niej
poprawiać ani retuszować. W tej technice nie można uzyskać krycia
farbą. Nie używa się tu białej farby, ponieważ na papierze nic nie zasłoni. Akwarela nazywana jest techniką laserunkową, oznacza to, że
spod warstwy farby ma prześwitywać podłoże. Najbardziej klasyczna
metoda polega na zamalowaniu szerokich płaszczyzn najjaśniejszych
barw, potem na stopniowym przyciemnianiu obrazu. Można pracoREKLAMA

wać zarówno na mokrej pracy lub nakładać warstwy po wyschnięciu.
Początków tej techniki można się doszukiwać w pierwszych latach
XIX wieku. Wtedy w Anglii założono związek malarzy - akwarelystów. Akwarela była wtedy postrzegana jedynie jako technika uzupełniająca, do obrazu, który następnie pokrywano farbą olejną. Najbardziej znanymi artystami, posługującymi się akwarelami, byli Turner,
Cotman i De Wint. Stosowali je również i to dużo wcześniej Rubens,
Van Dyck i Durer.

MALARSTWO
OLEJNE

W tej technice malarskiej artyści posługują się farbami olejnymi,
czyli takimi w których pigment
jest rozpuszczony w oleju lnianym.
Można nimi malować na napręWaldemar Marszałek
żonym lnianym lub bawełnianym
płótnie, desce lub tekturze. Najczęściej wykorzystuje się zagruntowane płótno naciągnięte na drewnianą ramkę, zwane podobraziem. Farbę olejną można nakładać np. za
pomocą pędzli, szpachelek, prosto z tuby, a nawet palcami. Receptura
farb nie uległa zmianie przez ponad 300 lat, aż do początków XX wieku. Jedną z pierwszych zmian było pakowanie ich w tubki. Możliwość
przenoszenia ich w plener wpłynęło na rozwój impresjonizmu. Potem naturalne pigmenty zastępowano syntetycznymi, aż pod koniec
XX wieku stworzono farby olejne wodorozcieńczalne. Do malowania
używa się dodatkowych specyfików. Terpentyna to podstawowy składnik do rozcieńczania, przyśpiesza wysychanie farby i powoduje zmatowienie koloru po zaschnięciu. Olej żywiczny, zwiększa połysk farby,
zmniejsza jej lepkość i powoduje równomierne wysychanie warstwy
malarskiej. Werniks, to lakier, który służy do zabezpieczenia warstwy
malarskiej oraz nadaniu jej większego połysku bądź jego zrównoważenia. Malarstwo olejne daje dużą swobodę w doborze i mieszaniu
barw, uzyskiwania efektu matu lub błysku, efektów półprzezroczystości i przenikania barw. Jest stosunkowo łatwą techniką. Umożliwia
wielokrotne retuszowanie przez nakładanie kolejnych warstw farby
na obraz. Obrazy olejne cechuje też duża trwałość. Podstawowe narzędzia do malowania to pędzle, można także użyć szpachelek, wałków, malować prosto z tubki, a nawet palcami. Choć istnieją teorie, że
powinno malować się pędzlami, bo farba tak nakładana nie kruszeje
i nie odpada. Obrazy, które namalowali Rafael, Leonardo da Vinci,
czy Rembrandt można oglądać do dziś. A te, które stworzył Picasso
i Van Gogh kruszą się. Są specjalne techniki malowania warstwami,
tłuste na chude, czyli każda warstwa farby musi być tłuściejsza od poprzedniej. Nowocześni malarze często ignorują tę zasadę, stąd istnieje
ryzyko, że ich wizje nie przetrwają 100 lat.

Nasz ekspert

Jolanta Gramczyńska, kurator
organizacyjny XXIII Festiwalu
Malarstwa Współczesnego w Szczecinie
W poprzednim numerze pokazaliśmy prace namalowane technikami: Gwasz - Tomasz Sętowski "Casino" Akryl - Jan Misiek "Dwaj
o zmierzchu"
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Kultura

Rysunkowe
Skambomambo
Gwiazda muzyki ska ze Szczecina zabłyśnie już niedługo w nowej
odsłonie. Tym razem w świecie kreskówek. „Let Me Take You Home”
– to kawałek, który SKAczącą w jamajskim rytmie energią porwie
każdego. Właśnie powstaje teledysk do tego utworu – w całości
w konwencji animowanej.

la lidera i wokalisty zespołu Skambomambo,
Mario Cordiny, filmy
rysunkowe nie są pierwszyzną.
W wolnych chwilach muzyk sam
tworzy animacje komputerowe.
Od dawna jest zafascynowany
filmami rysunkowymi. – Pomysł
na teledysk zaczerpnąłem z telewizyjnych seriali familijnych takich, jak „Muppety” czy „O czym
szumią wierzby” – opowiada Mario. – Aby zrealizować marzenie
o własnym, animowanym klipie,
skontaktowałem się z producentem Krzysztofem Kuźnickim oraz

buje szczęścia z nowo poznaną
dziewczyną.
Jesienią, na przełomie października i listopada, w sklepach
pojawi się nowa płyta Skambomambo – „Made To Specification”. Nowe wydanie zespołu to
także nowe brzmienia – pojawi
się więcej elementów elektroniki. Generalnie jednak kapela nie
odchodzi od jamajskiego żywiołu ska. Świadczyć o tym może
między innymi fakt, że wśród
gości na płycie Skambomambo
pojawi się Szymon „Porek” Porowski – trębacz innej gwiazdy
ska ze Szczecina, Vespy.
Skambomambo to zespół,
grający przede wszystkim na
żywo. Dlatego też kawałki na
nową płytę były najpierw nagrywane w domowych warunkach,
a potem dopiero przetestowane
na koncercie. – Jeśli piosenka
sprawdzała się na żywo, umieszczaliśmy ją na płycie – opowiada
Mario. - Takie podejście jest cza-

artystką Lonią Kaniuk i wspólnie
przenieśliśmy nasz pomysł na papier, a docelowo kartonowy set.
Klip w całości kręcony jest
w Szczecinie. Piosenka, do której
powstaje, jak sama nazwa wskazuje („Let Me Take You Home”),
opowiada o typowej sytuacji
w klubie, kiedy chłopak pró-

sochłonne. Ale daje pewność, że
nasz materiał rozgrzeje publikę
na koncercie.
Bootlegi kawałków, które
znajdą się na „Made To Specification” dostępne są na stronie
http://www.youtube.com/user/
skambomambomob.
mp
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Kultura

Pożegnanie Fryderyka
i Konstancji

Legenda głosi, iż młody Fryderyk Chopin zatrzymał się w Szczecinie
w prywatnym domu mecenasa sztuki – Sophie Tilebain. Na kanwie tej
opowieści powstał spektakl „Nokturn dla pani Tilebain“. Premiera już
16 września w Klubie 13 Muz.
pektakl to pomysł stancja Gładkowska zobaczyli
przedstawienia jed- się po raz ostatni w Szczecinie?
nego z epizodów życia Spróbujemy odpowiedzieć na to
kompozytora. Akcja sztuki uka- pytanie – mówi Michał Janicki. zuje nam Fryderyka, który musi Postaramy się oddać klimat tego
pożegnać swoje dwie największe spotkania, które według źródeł
miłości - narzeczoną Konstancję historycznych mogło odbyć się
Gładkowską i ojczyznę. Sztu- naprawdę.
ka ilustrowana będzie muzyką
W obsadzie wystąpią m.in.
Chopina w wykonaniu Nicolasa Danuta Chudzianka, Patrycja
Stavy - cenionego francuskiego Fessard, Michał Janicki. Premiepianisty oraz Jean Marc Fessar- ra 16 września w Sali Kominkoda - jednego z najwybitniejszych wej Klubu 13 Muz o godzinie
francuskich klarnecistów.
18.
Autorką scenariusza napisanego specjalnie dla Teatru Kameralnego jest Patrycja Fessard,
natomiast reżyserią zajmuje się
Ann Raphael oraz Michał Janicki, aktor i animator szczecińskiej
kultury.
- Co by było gdyby kochankowie Fryderyk Chopin i KonFoto: Dariusz Gorajski
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92FM

Z miłością w tle
Książka idealna na jesienne długie wieczory, to taka, w której znajdziemy wiersze o miłości. Już w październiku na rynku pojawi się tomik
wierszy "Z Jasnorzewską w tle. Wiersze o miłości", autorstwa naszego
redakcyjnego kolegi Rafała Podrazy.
afał Podraza, dziennikarz i autor piosenek
ma już na swoim koncie publikację tomików "Moja intymność" i "Przemijanie". Wydał
także książki "Magdalena, córka
Kossaka" oraz "Wspomnienia
o Magdalenie Samozwaniec".
Tym razem zaprasza nas do krainy miłości. W tomiku "Z Jasnorzewską w tle" znajdziemy trzydzieści sześć wierszy. Wszystkie
o miłości. W sprzedaży jest już
tomik wierszy Marii Pawlikowskie j- Jasnorzewskiej „Moja siostra poetka" opracowany przez
Rafała Podrazę. Są to wiersze
wybrane wcześniej przez pisarkę
Magdalenę Samozwaniec, siostrę Marii. W liście do stryjecznej siostry Anny Kruczkiewicz,
pisarka wymienia trzydzieści
osiem tytułów ulubionych wierszy starszej siostry. Znalazły się
tu również wiersze z okresu II
wojny światowej umieszczone

R

przez Pawlikowską - Jasnorzewską w listach do trzeciego męża

Stefana Jerzego Jasnorzewskiego,
które nigdy jeszcze nie były publikowane. “Prestiż“ patronatem
objął tomik poezji Rafała Podrazy.
dp

Konkurs

Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl
i odpowiedz na proste pytanie.
Do wygrania dziesięć tomików "Z Jasnorzewską
w tle. Wiersze o miłości" Rafała Podrazy oraz dwa
tomiki wierszy „Moja siostra poetka" Marii
Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej.
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową
Sponsorzy audycji:

Partnerzy audycji:

Styl życia

Veronika Belyaeva

Zakochana w

Bajkale
Maciej Pieczyński

Dziewięć lat temu poznała miłość swojego życia i od tamtej pory swoją karierę naukową i w dużej mierze życie osobiste poświęciła
pielęgnowaniu tej miłości. To uczucie na odległość, i to odległość tysięcy kilometrów. Ale uczucie głębokie, tak głębokie i święte jak obiekt
tej miłości. Jak najgłębsze jezioro świata, którego nazwanie jeziorem jest dla zamieszkujących jego brzegi ludów świętokradztwem.
Miłością życia dr Veroniki Belyaevej jest „Sławne Morze, Święty Bajkał”.
d siódmego roku życia marzyła o tym, aby
zostać etnologiem. Już
wtedy wiedziała, że jej przeznaczeniem będzie podróżowanie
po świecie i badanie zwyczajów
ludzi z odległych krain. Urodziła
się w Sankt Petersburgu, studiowała w Poznaniu. Od dwóch lat
mieszka i pracuje w Szczecinie,
jako wykładowca w katedrze
Etnologii i Antropologii Kultu-

O

rowej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Opowieści o demonach
Choć urodzona w Rosji, ma
po części polskie korzenie. Dzięki temu udało jej się przyjechać
na studia do Polski. – Chciałam
poznać coś nowego, przeżyć
przygodę, no i przede wszystkim
usamodzielnić się. Zacząć doro-

słe życie. Mój przyjazd do Polski
był więc po części wyrazem młodzieńczego buntu - wspomina.
W Poznaniu studiowała etnologię, która była jej marzeniem
od dziecka. - W pierwszej klasie szkoły podstawowej, w Petersburgu, miałam przyjaciółkę,
z którą codziennie wracałam
po lekcjach do domu, bo mieszkaliśmy w tym samym bloku wspomina pani Veronika. - Jej

rodzice pochodzili ze wsi i opowiadali jej o duchach zmarłych,
o duchach domowych. W Rosji
to naturalne, tam takie elementy
przedchrześcijańskich wierzeń
są bardzo wrośnięte w kulturę.
Opowieści mojej przyjaciółki
sprawiły, że zaczęłam się pasjonować demonologią, mrocznym
światem wierzeń, który żyje do
dziś w świadomości rosyjskiej
wsi.
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Styl życia
W ostatniej klasie liceum pani
Veronika znalazła jeszcze jedno
źródło natchnienia do etnologicznej pasji. Była nim encyklopedia „Ludy Rosji” - Czytając
ją, dowiedziałam się, że niektóre
z dzikich rosyjskich ludów mają
do stu osób – opowiada dr Belyaeva. - Uświadomiłam sobie, że
te ludy już niedługo całkiem wyginą, to było dla mnie straszne
i w takim młodzieńczym zapale
postanowiłam podróżować po
Rosji i opisywać te cywilizacje,
zanim ślad po nich zaniknie.
Pasją pani Veroniki pozostawały jednak przede wszystkim
ludowe wierzenia rosyjskie. Już
na studiach w Poznaniu napisała pracę licencjacką o duchach
domowych wśród Rosjan, a magisterską - o duchach tragicznie
zmarłych, demonach, czarownicach.
„Poczułam, że Bajkał to
miłość mojego życia”
Na okoliczność obrony doktoratu pani Veronika zafundowała
sobie prezent, który zaważył na
jej dalszym życiu. Wybrała się
z przyjaciółmi na wycieczkę nad
Bajkał, by spędzić wakacje nad
najgłębszym jeziorem świata,
a przy okazji pomóc znajomym
jako tłumacz rosyjskiego. Jechała
pociągiem Kolei Transsyberyj-
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skiej, która na odcinku Irkuck
- Kułtuk wije się malowniczą
serpentyną tuneli wykutych
w skałach nadbajkalskich gór.
- W pewnym momencie pociąg wyjechał z tunelu i z okna
pociągu zobaczyłam Bajkał. Widok był tak niesamowity, że nie
mogłam się napatrzeć. Od pierwszego wejrzenia poczułam, że to
miłość mojego życia - wspomina
z sentymentem pani Veronika.
- Ogromne, dzikie przestrzenie
Buriacji, ale i życzliwość, otwartość, gościnność żyjących tam
ludzi. To wszystko sprawiło, że
odtąd o Bajkale zapomnieć nie
mogłam.
Veronika Belyaeva uległa czarowi miejsca, którego świętości
nie śmie podważać żaden jego
rdzenny mieszkaniec. Z Bajkałem wiąże się wiele legend, wśród
nich ta najbardziej romantyczna,
o której pani etnolog ze Szczecina lubi opowiadać, jako o dowodzie na wielkie znaczenie kulturowe i sakralne Świętego Morza
Syberii: - Do Bajkału wpada 330
rzek, a wypływa tylko jedna Angara. Legenda głosi, że Bajkał
miał wiele dzieci, ale najbardziej
kochał właśnie Angarę. Chciał
wydać ją za mąż za Irkut, ale jego
córka zakochała się w Jeniseju
i uciekła na północ do swojego
kochanka, w miłosnym szale
rozrywając ziemię, dlatego też

dziś brzeg Angary jest tak stromy i kamienisty – przytacza legendę Belyaeva.
Turystyczny wyjazd okazał
się natchnieniem do naukowej
pracy. Od tamtej pory Veronika
Belyaeva pięciokrotnie jeszcze
odwiedzała nadbajkalską Buriacię, ale już nie jako tłumacz

- turysta, ale etnolog, badacz
mongolskiego ludu Buriatów,
rdzennych mieszkańców południowej Syberii. A konkretnie
badacz wierzeń buriackich, które
są oryginalną mieszanką szamanizmu i buddyzmu.
W obrazowy sposób pani
Veronika opowiada o tej mieszance: – Buriaci mawiają, że jak
ktoś ma dwie nogi, to powinien
stać na obu. Dlatego też sami,
mając dwa systemy religijne szamanizm i buddyzm - łączą je
i uzupełniają. Gdy więc Buriat
ma coś poważnego do załatwienia - np. chciałby poznać odpowiednią datę ślubu - idzie po
radę do buddyjskiego lamy. Gdy
natomiast chodzi o kwestie życia
codziennego - radzi się szamana.
Przykładowo, gdy zaginie mu
krowa, idzie do szamana, a ten
mu powie konkretnie- „twoją
krowę zabrał sąsiad”, albo „twoją
krowę zjadły wilki”.
Wyjazd nad Bajkał to dla pani
etnolog swoista intelektualna
przygoda, dość kosztowna, nawet
dla naukowca, jadącego w celach
badawczych. Jedną z pięciu ekspedycji sfinansował Uniwersytet
Szczeciński. Generalnie koszt
wyjazdu nad Bajkał to dla przeciętnego szczecinianina około

Styl życia

1200 zł, wliczając w to wizę do
Rosji i tranzytową na Białoruś,
a także jazdę pociągiem na trasie Szczecin- Terespol – Brześć
– Moskwa - Irkuck.
Dziewicza przyroda
i sztormy na jeziorze
Obszarem badawczym Veroniki Belyaevej jest Dolina Tunkijska. Tak pani etnolog tłumaczy fenomen badanego przez
siebie terenu: - Dolina Tunkijska
zajmuje obszar wielkości Wielkopolski, a zamieszkuje tam
sześć tysięcy osób! To jedyny na
świecie park narodowy, w jakim
oprócz przyrody żyją też ludzie,
normalnie uprawiając ziemię
i hodując zwierzęta. To ewenement, ale możliwy na Syberii,
gdzie człowiek żyje naprawdę
w zgodzie z naturą.

A czym sam Bajkał i jego
okolice mogą przyciągać turystów, nie zainteresowanych wierzeniami ludów mongolskich?
- Przede wszystkim dziewiczą
przyrodą - opowiada Belyaeva.
- Infrastruktura turystyczna,
przynajmniej na południowym
brzegu, gdzie jeżdżę jako etnolog, nie jest wybitnie rozwinięta, ale dzięki temu ten teren nie
traci na swoim uroku. Plaże nad
Bajkałem to rzadkość, woda
poza lipcem jest bardzo zimna, nagrzewa się w najlepszym
przypadku do ośmiu stopni.
Gdy opowiadałam miejscowym
Buriatom, że próbowałam się
kąpać w Bajkale w sierpniu,
powiedzieli, że zwariowałam.
Za to popularna jest turystyka
kajakowa. Choć i niebezpieczna jednocześnie - brzeg często
skalisty, a na szerokie wody wy-

pływać to duże ryzyko - pogoda
nad Bajkałem jest nieprzewidywalna, zdarzają się potężne
sztormy.

Owocem marzeń pani Veroniki jest wydana w 2009 r. książka „Szamani i lamowie w sercu
Sajanów. Współczesny system
wierzeniowy Buriatów Doliny
Tunkijskiej”. Realizowanie podróżniczo - naukowych marzeń
byłoby jednak niemożliwe, gdyby nie wsparcie rodziny. Pani
Veronika wspomina: - Moi bliscy zawsze mnie wspierali, bo
wiedzieli, że jeżeli na czymś mi
zależy, to trzeba mnie wesprzeć,
a nie namawiać, bym tego nie
robiła, bo i tak osiągnę cel i zrealizuję swoje marzenie.
Teraz czas na połączenie
dwóch miłości. W przyszłym
roku Veronika Belyaeva zamierza pojechać nad Bajkał ze swoim mężem, także etnologiem,
który zawsze ją wspierał w realizacji marzeń. Jednak i w takich
okolicznościach pani Veronika
nie zamierza rozstawać się z pracą. - Przy okazji też tam popracuję, szkoda mi być tam tylko
turystycznie, zawsze mogę zrobić jakiś wywiad, dowiedzieć się
czegoś nowego o Buriatach.
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As serwisowy

Osiemnastka

W

Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji reklamowej „BONO”, organizator
turnieju Pekao Open, wielki miłośnik tenisa i innych sportów
rakietowych
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ielu przyjaciół zapowiedziało swój
przyjazd. Przyjąć dwadzieścia tysięcy ludzi to duże wyzwanie, ale
w końcu nie pierwsze to urodziny,
podobne obchodzimy we wrześniu
już od lat. Tylko w tym roku ta pełnoletniość – to
zobowiązuje. Kiedy rozpocząłem przygotowanie
prezentacji życia naszego jubilata, którą chciałbym wyświetlić gościom podczas imprezy, przed
oczami zaczęły pojawiać się cudowne widoczki
z przeszłości. Pojedyncze rysunki z których można ułożyć trochę nieskładny komiks z obrazem
tych mijających osiemnastu lat. Poznaliśmy się
jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego
wieku. W klubie tenisowym, w liceum i na studiach. Na początku lat dziewięćdziesiątych, jako
tzw. „dzieci Balcerowicza”, tak jak wielu rówieśników i my wzięliśmy życie (jakże wtedy młode) w swoje ręce i założyliśmy własne firmy. To
właśnie te firmy stworzyły naszego jubilata – turniej tenisowy
ATP Pekao Szczecin
Open. Grzegorz Bargielski, Irek Maciocha
i ich wspólnicy z firmy
Masters zgłosili się do
nas pewnego zimowego popołudnia z ofertą
– mamy termin na turniej międzynarodowy,
znajdźcie sponsora. My,
czyli piszący ten artykuł
i partnerzy z agencji reklamowej Bono obsługiwaliśmy Pomorski Bank
Kredytowy. Zasialiśmy ziarenko i trafiło ono
na podatny grunt. Paweł Frąckowiak, dyrektor
marketingu w banku „łyknął” pomysł i wkrótce
mogliśmy cieszyć się z rywalizacji zawodników
z całej Europy. I ta pula nagród – całe 25 000
USD. Wtedy to robiło wrażenie. Był rok 1993.
Boże jak my wtedy wyglądaliśmy. Te wąsy, bujne czupryny, garnitury o dziwnym kroju. A te
pierwsze wydawnictwa reklamowe. Dziwnie
się to dzisiaj ogląda. Trzy lata trwała przygoda

Straszny ruch teraz w moim życiu. To w końcu
ostatnie dni przed „osiemnastką”. Wszystko już
prawie przygotowane. Zaproszenia rozesłane,
muza zapewniona, catering wybrany, a i dodatkowych atrakcji nie zabraknie.

z turniejem satelitarnym zanim zapragnęliśmy
czegoś więcej. Chcieliśmy rozwoju, lepszych zawodników, większej liczby kibiców. I właśnie od
1996 roku rozpoczyna się trwająca do dzisiaj
przygoda z challengerami. Od tego czasu, także rozwój naszego jubilata dostaje prawdziwego
„kopa”. Startujemy z koncertami. Ten pierwszy,
pojedynczy, sobotni występ orkiestry jazzowej,
w kolejnym roku przekształca się w trwający do
dzisiaj tygodniowy festiwal. Rok później montujemy duże trybuny i oświetlenie na korcie
centralnym, bo tak jest na US Open. To właśnie
w 1997 roku rozpoczynamy przygodę z „Meczem Dnia” rozgrywanym o 19.00. Ten pierwszy
poniedziałek tamtego turnieju, będę pamiętał
do końca życia. Ja, wieczny realista (niektórzy
mówią, że raczej pesymista, ale nie mają racji)
nie wierzę, że zapełnimy te nowe trybuny. Grzesiu Bargielski, jako zadeklarowany optymista,
proponuje zakład obstawiając oczywiście komplet kibiców. Na szali stawiamy butelkę whisky,
naszego ukochanego trunku. Jak ja się wtedy
denerwowałem, jak chciałem polec. Przegrałem. I to była najsłodsza przegrana w moim życiu (tym bardziej, że whisky wypiliśmy później
wspólnie). Przez kolejne lata wiele cudownych
meczy, wizyty wspaniałych graczy, start turnieju
artystów i wreszcie coś, czego nie da się zapomnieć. Ten list, w którym było zaproszenie do
Paryża. A tam czekała na nas nagroda za najlepszą organizację turnieju challengerowego na
świecie. I to już smakuje jak delicje. A do tego
ten deser w postaci wręczających. Gustavo Kuerten, Carlos Moya i Andy Roddick to dla fana
tenisa gratka nie z tej ziemi. Było pięknie wtedy
(2002) i jest pięknie do dzisiaj. Spoglądam na
wielkie pudło ze zdjęciami, wycinkami prasowymi. Tymi obrazami, anegdotami z życia jubilata mógłbym spokojnie wypełnić cały ten numer
„Prestiżu“. Miejsca już niestety brak, zostawię je
sobie w pamięci na kolejne jubileusze. A na tegoroczne urodziny, w imieniu osiemnastolatka,
zapraszam na szczecińskie korty w dniach 13-19
września.
Krzysztof Bobala

Sport

Baja dla Hołka
Bankiet z fajerwerkami, przemoczona trasa i bezkonkurencyjny Krzysztof Hołowczyc – tak wyglądał szczeciński rajd Baja Poland.

Z

Fortin. Szczecinianka Klaudia
Podkalicka zajęła 12 miejsce.
Hołowczyc prowadził od początku.- Nie wygrałem tylko jednego odcinka specjalnego, gdy

urwałem półośkę – chwalił się
zwycięzca Baja Poland.
Z powodu awarii silnika z rajdu musiał się wycofać wielokrotny mistrz Polski Sławomir Wasiak. Szczecinianka
Klaudia Podkalicka
jadąca z tatą Mariuszem jako pilotem
też miała kłopoty
na trasie.
- Sobota była fatalna, wpadliśmy
niemal w bagno i
godzinę czekaliśmy
na traktor żeby nas
wyciągnął, po drodze złapaliśmy dwie
gumy – opowiadała
Klaudia.
Drugie miejsce w klasyfikacji
generalnej rajdu zajęła załoga
Włodzimierz Grajek – Rafał Ciepły, na trzecim miejscu podium

znalazł się rodzinny team Dariusz i Małgorzata Żyła. Wśród
quadów najlepszy
był Klaudiusz Rostowski.
W sobotę wieczorem na terenie
miasteczka
rajdowego odbył się
bankiet, na którym
bawiło się kilkuset gości (relacja w
kronice Prestiżu).
Nowością w tym
roku był pokaz fajerwerków w rytm
filmowej muzyki.
Prestiż po raz drugi był patronem medialnym rajdu, po
raz drugi też byliśmy wydawcą
oficjalnej gazety rajdowej. Szczecińska Baja była częścią dużych
międzynarodowych cyklów. Zawodnicy zdobywali tutaj punkty

do trzech klasyfikacji: Rajdowych Mistrzostw Polski Samo-

Foto: Włodzimierz Piątek

ponad półgodzinną
przewagą rajd Baja
Poland w Szczecinie
wygrała załoga Orlen Teamu Krzysztof Hołowczyc i Jean-Marc

chodów Terenowych, Pucharu
Europy Centralnej i Mistrzostw
Czech i Słowacji. Trasy - podobnie jak roku temu - znajdowały
się na terenie strzelnicy przy ul.
Szafera oraz polach Dobrej.
tch

Zwycięzcy z Binowa pojadą do Tajlandii i na Mauritius

Golf na mokro

ramach imprezy rozegrano też turniej dla
członków Diners Club
Trophy, którego zwycięzcy w listopadzie spotkają się w finale
światowym na Mauritiusie.
O nagrody, którymi są wyjazdy na turnieje do atrakcyjnych
miejsc, walczyło aż 190 zawodników, w tym celebryci. Nieco
niespodziewanym zwycięzcą - ale
tylko ze względu na niewielki golfowy staż - został Mariusz Czerkawski. Były hokeista ligi NHL
i reprezentacji Polski pokonał
ludzi estrady, Piotra Gąsowskiego
i Krzysztofa Maternę. Czerkawski
triumfował zarówno w kategorii
brutto i netto, i pojedzie zarówno

W

Zwycięzcy pozostałych grup handicapowych, którzy na przełomie
października i listopada wystartują
w finale WGC w Tajlandii:
6-10 Rafał Majchrzak (Warszawa)
16-20 Łukasz Ostaszewski (Olsztyn)
21-25 Marek Tymiński (Warszawa)
26-36 Bogdan Janas (Kraków)

na Mauritius jak i do Tajlandii na
światowy finał WGC.
Czy trzymanie przez lata kija
hokejowego pomaga teraz Mariuszowi na polu golfowym?
- Nie do końca, bo gdyby tak
było to w golfa grałbym jeszcze lepiej - mówi z pewną skromnością
o swoich umiejętnościach Czerkawski. - Może woda, wprawdzie
nie zamrożona jak na lodowisku,
ale której było dużo na polu golfowym trochę mi trochę pomogła.
I nie jest to wcale żart, bo
deszcz i woda ....załatwiły dwunastu rywali Mariusza.
- Nie wytrzymali oni trudów
walki w deszczu i wycofali się
z turnieju - potwierdza Sławomir
Piński, dyrektor imprezy. - Niektórzy z nich nie mieli po prostu
możliwości .... osuszenia się i nie
widzieli sensu kontynuowania
gry.
Nie umniejsza to sukcesu
Czerkawskiego, który gra w golfa
zaledwie od roku.
- Ta dyscyplina zafascynowała

mnie od tamtego czasu - opowiada Mariusz. - I tylko żona wie, ile
razy chodziłem na pole golfowe
bardzo wcześnie rano, kiedy budził nas mały synek, a potem już
nie mogłem zasnąć.
Czerkawski w nagrodę pojedzie zarówno do Tajlandii jak i na
Mauritius, podobnie jak zwycięzca grupy 0 - 5 w turnieju amatorów oraz Diners Club w kategorii
brutto, Piotr Robełek z Warszawy. Na Mauritius wybierze się
także Bogusław Bil z Gorzowa.
Świetnie spisali się zawodnicy
Binowo Park. W kategorii 11-15
zwyciężył Sylwester Chrzanowski, na co dzień właściciel firmy

Foto: Dariusz Gorajski

Świetna frekwencja zawodników, dużo deszczu i atrakcyjne nagrody - tak w największym skrócie wyglądał World Golfers Poland Championship
rozegrany od 26 do 28 sierpnia w Binowie.

Solarum w Szczecinie, obsługującej gabinety kosmetyczne. W nagrodę zagra w finale światowym.
jch

Pora na kobiety
Następną dużą imprezą w Binowie będzie turniej Baltica Ladies Golf
Cup w dniach 18 i 19 września. Wystartuje w nim około 80 kobiet, będzie zatem na co popatrzeć.
- Staramy się spopularyzować golf wśród kobiet w Polsce - mówi Sławomir Piński. - Dlatego wystartują u nas także zawodniczki z Niemiec,
Czech, Szwecji oraz Francji.
Impreza odbędzie się już po raz piąty w Binowie, a niebawem ma być
podana lista startowa uczestniczek.
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Organizujemy:

Imprezy integracyjne
Masz dosyć siedzenia za biurkiem?
Czas wyjść na świeże powietrze
i poczuć powiew adrenaliny!!!

Pikniki

Strzelnice

Catering Paintball

ASG

Quady
Wieczory kawalerskie

Łodzie
Akcje promocyjne

Wieczory panieńskie

www.dragon-paintball.com.pl, www.crazybee.pl
ul. Gen. Dąbrowskiego 9, Szczecin
tel. 91 483 73 80, 506 045 553, 509 311 311

I wiele wiele innych atrakcji

Z nami możesz wszystko !!!

Sport

Zasłużona osiemnastka

Foto: Dariusz Gorajski

Trudno nie lubić osiemnastek. Każdy z nas swoją osiemnastkę wspomina z rozrzewnieniem i nostalgią. W tym roku taka nostalgia ogarnia
organizatorów tenisowego Pekao Szczecin Open, którzy w 1993 roku wystartowali z pierwszym turniejem.

I

naczej wtedy wyglądaliście, inna była
wtedy moda – tak
próbował cofnąć czas zwracając
się do dziennikarzy na konferencji prasowej przed turniejem
jeden z organizatorów imprezy
Krzysztof Bobala. I mu się udało,
zwłaszcza, że na sali byli młodzi adepci sztuki dziennikarskiej, którzy w 1993 roku mieli
na przykład 5 lat. Jako, że życie
nie lubi pustki, a sport w szczególności, to później mówiono

o tym, co przed
nami na szczecińskich kortach.
A 18 turniej tenisowy w naszym
mieście, obecnie
jako Pekao Szczecin Open może
być, jak się patrzy.
Z nr 1 rozstawiony będzie najprawdopodobniej
Łukasz Kubot. Najlepszy polski
tenisista na początku tego roku
osiągnął 4 rundę Australian
Open i wdarł się na 41 miejsce
(najwyższe od czasów Fibaka)
miejsce w rankingu ATP. Teraz
wraca po kontuzji, stąd wybór
szczecińskiego turnieju rozgrywanego na ceglanym korcie,
a nie twardych kortów na których odbędzie się mecz o Puchar
Davisa z Estonią. Z "dwójką" rozstawiony będzie Francuz Jeremy
Chardy , to wielki talent tenisowy

Szczecinianie lepsi
od berlińczyków

Już po raz trzeci tenisowi weterani ze Szczecina pokonali swoich
kolegów z Berlina.
odczas corocznego
meczu - w trakcie
którego
rozegrano
dziesięć pojedynków singlowych
i pięć deblowych - nasza reprezentacja pokonała berlińczyków
10:5. Punkty zdobyli Krzysztof Bobala, Mariusz Chomik,
Tomasz Giętkowski, Andrzej
Makowski, Daniel Makowski,
Jacek Paluszkiewicz, Maciek

P

Sochacki i Cezary Wiśniewski.
Mecze rozgrywane są co roku,
na przemiennie w Szczecinie
o Berlinie. Tym razem gospodarzem był Tennis - Union Gruen
Weiss Berlin. Szczecinianie mają
na koncie 3 zwycięstwa, a berlińczycy - 2. Jeden mecz zakończył
się remisem. Za rok tenisiści
spotykają się w Szczecinie.
br

(wygrał juniorski Wimbledon)
marzący po zakończeniu gry w
tenisa o karierze aktorskiej. Jako,
że od zwycięstwa w Wimbledonie minęło już 5 lat, a Francuz
nie robi spodziewanych postępów, to jeśli nie błyśnie w Szczecinie, może powinien szybciej
zająć się aktorstwem. Tym bardziej, że nazwisko Chardy pisane
wprawdzie inaczej, wiele znaczy w światowym kinie i filmie.
(Oliver Hardy - amerykański
aktor i komik). O zwycięstwie w
Szczecinie marzą zapewne kolejni rozstawieni zawodnicy, Urugwajczyk Pablo Cuevas, Niemiec
Tobias Kamke, Rosjanie Tajmuraz Gabaszwili i Igor Andriejew,
a także Chilijczyk Nicolas Massu. Ci dwaj ostatni to wielkie
tenisowe nazwiska. Andriejew
przed kilku laty miał zrobić karierę jak jak Kafielnikow czy
Safin. W 2008 doszedł do 18
miejsca na świecie, ale swoim

rodakom nie dorównał. Z kolei
Massu wygrał szczecińskiego
challengera w 2003 roku, by po
roku zostać bohaterem narodowym Chile, gdy zdobył 2 złote
medale Olimpijskie w Atenach.
Czy podróż sentymentalna do
Szczecina przyniesie mu sukces?
Na szczecińskich kortach powinniśmy zobaczyć dwóch innych polskich tenisistów, którzy
dostaną dzikie karty - Marcina
Gawrona i Rafała Gozdura ze
Szczecina. Jeśli komuś jeszcze
mało znanych nazwisk, to będzie mógł zobaczyć jak grają
w tenisa znani polscy aktorzy
i ludzie estrady. A każdego dnia
po 21.00 posłuchać dobrej muzyki i gwiazd estrady.
jch
Więcej o historii turnieju w felietonie Krzysztofa Bobali na stronie
74
Szczegółowy program koncertów
na stronie …
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Marek Leśniak nauczył Niemców skakać na płot a sam...

Wylądował na bezrobociu

Foto: Darek Buczyński

Wciąż sportowa sylwetka, twarz z charakterystycznym zarostem i czupryna, którą tylko lekko pokryła siwizna. Patrząc na Marka Leśniaka można
odnieść wrażenie, że czas płynie dla niego wolniej niż dla przeciętnego śmiertelnika. A to już prawie... ćwierć wieku minęło gdy kruczowłosy
„Valdano” z charakterystycznym, nie do podrobienia wąsem, zdobył z Pogonią wicemistrzostwo Polski.

arek Leśniak znów na
Twardowskiego. Jest
czas, żeby porozmawiać z kierownikiem drużyny
Ryszardem Mizakiem, kolegą
z boiska Darkiem Adamczukiem, poznać nowych właścicieli
klubu, zjeść obiad w hotelu przy
Twardowskiego, a także porozmawiać z „Prestiżem“.
- Nie zmieniłeś się za bardzo,
a na Pogoni zmieniło się mocno od twoich czasów?
- Akurat tu gdzie siedzimy, to
bardzo. (Boisko treningowe nr 5
– dop. red.). Fajna murawa, nie
gorsza niż w Niemczech. Gdybyśmy mieli taką, gdy grałem w Pogoni, to pewnie z 10 razy bylibyśmy mistrzami Polski (śmiech).
Boiska treningowe są super, ale
główne boisko i sam stadion aż
tak się nie zmieniły.
- Ale płotu na który wskakiwałeś po strzelonych bramkach już nie ma.
- W zasadzie to jest tyle, że
znacznie niższy. Zawsze gdy odwiedzam stadion, to z nostalgią
patrzę na trybunę na łuku i tam
gdzie wskakiwałem na płot. To

M
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dla mnie szczególne miejsce na
tym stadionie. Gdy wyjechałem
do Leverkusen, też po strzelonych golach wskakiwałem na
ogrodzenie na tamtym stadionie. W zasadzie to ja wprowadziłem taki zwyczaj w Niemczech.
Chciałem być blisko kibiców po
strzeleniu gola, żeby cieszyć się
wspólnie z nimi. Myślę, że dzięki
temu u wielu kibiców zdobyłem
sympatię. Później inni piłkarze
zaczęli mnie naśladować.
- Na stadionie ten łuk,
a w mieście, które miejsce pamiętasz i wspominasz najbardziej?

- Hmm.... jest kilka takich
miejsc. Ulice Krzywoustego
i Wojska Polskiego, bo zawsze
coś tam się działo, jezioro Dziewoklicz, oczywiście Wały Chrobrego. Gdybym jednak miał
wybrać jedno, będzie to Pizzeria
Piccolo przy Wojska Polskiego.
- To chyba jedna z pierwszych w Szczecinie. Tak lubiłeś
pizzę już w tamtych czasach?
- Nie. Spotykałem się tam ze
swoją sympatią, a później żoną.
Ona mieszkała przy Małkowskiego i często chodziliśmy do
Piccolo, no powiedzmy na randki. Wczoraj razem z teściową

Marek Leśniak
Ur. 29 lutego 1964 r. w Goleniowie. W latach 1982 - 88 grał
w Pogoni Szczecin,
w sezonie 1986/87 zdobył z Pogonią wicemistrzostwo Polski
oraz został królem strzelców Ekstraklasy strzelając 24 gole.
(Jako jeden z dwóch piłkarzy w historii Pogoni, obok Mariana
Kielca.) Po wyjeździe do Niemiec grał w klubach 1 Bundesligii–
Bayer Leverkusen,
Wattenscheid, TSV Monachium i KFC Uerdingen (w 213 meczach strzelił 42 bramki).
W I reprezentacji Polski w latach 1986-94 rozegrał 20 meczów,
zdobył 10 goli.
Pseudonim boiskowy – Valdano.

i synem Wojtkiem zamówiliśmy
sobie pizzę w Piccolo, może dlatego wspomnienia odżyły jeszcze bardziej.
- Wciąż mieszkasz w Niemczech, a czym się tam zajmujesz?
- No właśnie kilka dni temu
zarejestrowałem się w Leverkusen jako ... bezrobotny. Ale nie
rozpaczam z tego powodu. Zamierzam złożyć papiery do szkoły, żeby zdobyć licencję trenerską
UEFA Pro. Dlatego teraz nie szukam na siłę pracy w żadnym klubie, bo chcę się skoncentrować
na szkole i zdobyciu licencji.
- Nie myślałeś o powrocie do
Polski. Wraca wielu twoich kolegów z boiska, jak choćby Tomek Wałdoch czy Artur Wichniarek.
- Na razie nie mam takiego zamiaru. Cała rodzina jest
w Niemczech. Żona i córka mają
tam dobrą, stałą pracę. Ale co
będzie kiedyś? Nie wiadomo.
Pewnie Arur Wichniarek, którego wymieniłeś też nie myślał,
że tak niespodziewanie i szybko wróci do kraju. Ja staram się

Sport
przyjeżdżać do Polski, jeśli pozwala na to czas. Szczególnie do
mamy w Nowogardzie, która po
śmierci taty - w marcu tego roku
– została sama.
- A może wrócisz do Pogoni?
Lech Poznań zatrudnił swojego
byłego piłkarza Andrzeja Juskowiaka jako trenera napastników i dobrze na tym wychodzi.
- Ciekawy pomysł, może
przeczytają to właściciele Pogoni (śmiech). Będąc w klubie
na Twardowskiego zwróciłem
uwagę, że pracuje w nim wielu
byłych piłkarzy Pogoni – Darek
Adamczuk, Robert Dymkowski. To dobry kierunek, który
powoli wprowadza się w Polsce, a w Niemczech jest normą,
że piłkarze pracują w swoich
byłych klubach. Wykorzystuje
się ich doświadczenie, kontakty
i zapał do pracy. Są wzorem dla
młodych chłopaków rozpoczynających karierę.
- Jesteśmy tuż po mistrzostwach świata, i dystans pomiędzy polskim a niemieckim
futbolem znów się zwiększył.

Dlaczego?
- Przypuszczam, że wiesz nie
gorzej ode mnie, bo śledzisz niemiecką piłkę i jej organizację. Ja
uważam, że podstawą jest baza
szkoleniowa dla dzieci, które
zaczynają grać w piłkę. Niemcy
mają znakomitą. Świetne boiska,
internaty które istnieją przy klu-

bach, bo taki jest wymóg wobec
zawodowych klubów. Do pracy
z dziećmi ściąga się tam wykwalifikowanych
szkoleniowców
z zagranicy. Tak więc, w Niemczech już na początku dzieci
mają przewagę nad rówieśnikami z takich krajów jak Polska.
Chociaż jak patrzę na coraz lep-

szą bazę, przynajmniej w Pogoni
- bo nie wiem jak jest w innych
klubach - to uważam, że idziemy
w dobrą stronę.
Rozmawiał Jerzy Chwałek
(autor jest dziennikarzem
sportowym Super Expressu)
REKLAMA
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Medal jest, czas na wesele
Przemysław Czerwiński zdobywając w sierpniu medal w mistrzostwach Europy w Barcelonie wskoczył do grona wybitnych polskich
lekkoatletów. We wrześniu wykona jeszcze jeden skok, tym razem na ...ślubny kobierzec. Ożeni się z kobietą, którą poznał - jakby mogło
być inaczej - na lekkoatletycznej arenie.

W

łem, otrzepałem się, wyleczyłem
i wróciłem na skocznię. Później
pojechałem na igrzyska i znów
to samo - kontuzja. Dlatego medal zdobyty na ME w Barcelonie
odbieram jako samoutwierdzenie, że dobrze zrobiłem wracając
do sportu - mówi. To trochę tak,
jakby ktoś stał z boku i powiedział „Przemek , tyle lat trenujesz, należał ci się ten medal“.
Czerwiński nie ukrywa jednak,
że myślał o złocie. Wychodząc na
stadion był bardzo bojowo nastawiony, po głowie krążyła myśl
„przecież nie walczę z robotami,
ale z ludźmi takim jak ja“.
- Nie udało się zdobyć złota,
ale z brązu też się cieszę. Dwóch
było lepszych ode mnie – ocenia.
Na stadionie z boku, ale w życiu razem z Przemkiem stoi

Jewgienija albo krócej Żeni
(dopingowała Przemka także
w Barcelonie), studentka politologii z Doniecka, którą tyczkarz
poznał trzy lata temu podczas

rekordów prędkości, szczególnie jak już dojrzałem życiowo.
Uwielbiam naked bike, a więc
motory zwrotne, przystosowane
do jazdy po mieście. Jazdę na

Foto: Dariusz Gorajski

Barcelonie wraz z pokonaniem poprzeczki na wysokości 5,75
porzucił chyba miano jednego
z najbardziej pechowych polskich lekkoatletów.
Na mistrzostwa Świata do
Osaki w 2007 roku wybierał się
po wysokie miejsce, skończył
ze złamana ręką. Na Olimpiadę
do Pekinu jechał w euforii po
osiągniętym w ostatniej chwili
minimum, skończył ze złamaną
nogą.
Czy po takich przygodach
sport może jeszcze bawić i chce
się go uprawiać?
- Jeśli nie byłbym zawzięty, to
już po Osace powiedziałbym stop
- opowiada nam Czerwiński. Rehabilitacja, trzeba wszystko
zaczynać od nowa, po co? Mógłbym wtedy pomyśleć. Ale wstaREKLAMA

mityngu Siergieja Bubki.
- Siedziała wówczas w loży,
a jej rodzice pracowali przy telewizyjnej obsłudze mityngu –
wspomina. - A później podczas
bankietu, od spojrzenia do spojrzenia, od uśmiechu do śmiechu...
W tym roku, dokładnie trzy
lata od czasu gdy się poznali
i w tym samym miejscu Przemek poprosił Żenię o rękę. Ich
ślub odbędzie się jeszcze w tym
miesiącu.
Czy sportowiec zajęty treningami, próbujący ułożyć życie
osobiste ma jeszcze czas na jakieś
hobby ?
- Ma, ale rok temu gdy nie
miałem stypendium i brakowało
pieniędzy musiałem pozbyć się
zarówno motocykla jak i profesjonalnego sprzętu fotograficznego - mówi lekkoatleta.
Bo motory i fotografowanie to
jego dwie pasje.Ta pierwsza jakoś nie pasuje do Czerwińskiego, którego kibice znają z rozbiegu przed skokiem - spokojnego
i skoncentrowanego.
- Zdarzyło mi się jechać ponad
200 km/ godz. , ale nie śrubuje

motocyklu mam chyba w genach. Jeździł mój dziadek, później mój ojciec, więc ze mną nie
mogło być inaczej.
Przemek planuje, że w przyszłym roku ponownie pojawi
się w jego garażu Suzuki bandit
albo jakiś z modeli Yamahy. Ale
zakup motoru i sprzętu fotograficznego odkłada na później, bo
teraz vnajważniejszy jest ślub.
- Żenia to jest miłość mojego
życia, rozumiemy się doskonale
- nie boi się prywatnych wyznań
lekkoatleta. - Jest ugodowa. Gdy
mam kolejny start, to usuwa się
na bok, bo wie, że koncentruję
się wyłącznie na nim.
Ale jednocześnie motywuje
Przemka do lepszego skakania.
- W tym sezonie mimo sukcesu nie miałem takiej formy,
o której mógłbym powiedzieć, że
była życiowa. Dlatego wiem, że
stać mnie na przeskoczenie 5,90,
a więc na rekord Polski. A Żenia
mi ciągle powtarza, że mogę
skoczyć 6 metrów.
Oby kobieca intuicja nie zawiodła, i niech Przemek skoczy
tylko trochę niżej od chmur.
jch
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Od lewej Michał Stankiewicz,
Tomasz Chaciński - wydawcy
Prestiżu i Magdalena Stankiewicz

Mariusz Podkalicki z córką Klaudią

Imprezowa
Baja
ilkaset osób zjawiło się na bankiecie w miasteczku
rajdowym Bai w pierwszy sobotni wieczór września.
Wśród gości brylowali kierowcy i ich ekipy. A wśród
nich niekwestionowaną gwiazdą był Krzysztof Hołowczyc, który z dużą cierpliwością pozował nieustannie do zdjęć ze swoimi
fanami i przede wszystkim fankami. Atrakcją bankietu był też
pokaz sztucznych ogni.
br

K

Od prawej organizatorzy imprezy - Marek Zajdel,
rzecznik prasowy rajdu i Michał Kaczmarczyk

Pasowanie" na radcę
nowych radców prawnych pojawiło się w Szczecinie.
Z tej okazji w sali Bogusława szczecińskiego Zamku
odbyło się uroczyste "pasowanie". Wcześniej świeżoupieczeni radcowie musieli zdać trwający cztery dni egzamin.
Składało się na niego 100 pytań testowych, przygotowanie fachowych pism z prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego, a także sporządzenie projektu umowy. Obecnie
Okręgowa Izba Radców Prawnych liczy już 600 członków.
br
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Mec. Marta Turska, Rafał Ślósarek,
dyr. Falck Medycyna w Szczecinie

Foto: Włodzimierz Piątek

Krzysztof Hołowczyc chętnie pozował do zdjęć

Małgorzata Koralewska,
Katarzyna Rytlewska

Zagrali dla Akademii Sztuki
oryginalny sposób zainaugurowała działalność Akademia Sztuki. Szczecińscy oficjale zamiast przemawiać…zagrali. Marszałek województwa Władysław
Husejko grał na gitarze basowej, wojewoda Marcin Zydorowicz na akordeonie, prezydent Piotr Krzystek na kongach,
a przewodniczący rady miasta Bazyli Baran na „przeszkadzajkach”. Wspomogli ich trzej zawodowi muzycy ze Stowarzyszenia Orkiestra Jazzowa: Sylwek Ostrowski, Mariusz Lipiński
i Szymon Orłowski. Akademia rozpoczyna swoją działalność
w październiku, przyjętych zostało 300 studentów na edukację
muzyczną, instrumentalistykę, grafikę, architekturę wnętrz.
imj

W

Foto: Dariusz Gorajski

Foto: Dariusz Gorajski

Od lewej: Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski, Władysław Husejko,
Marszałek Województwa, Magdalena Kochan, posłanka, Piotr Krzystek, Prezydent
Szczecina, Bazyli Baran, Przewodniczący Rady Miasta, Sławomir Preiss, poseł

Dziekan Kinga Przybylska Charif wręcza togę najlepszemu aplikantowi
radcowskiemu – obecnie już mecenasowi Piotrowi Kwiatkowskiemu.
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Dzieła Chopina w Trzęsaczu

Galeria domowa

okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina,
właśnie jemu poświęcona została tegoroczna 6. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego "Sacrum - non Profanum" w Trzęsaczu. Festiwal uświetnili najwybitniejsi twórcy muzyki poważnej, wystąpili m.in. skrzypek
Konstanty Andrzej Kulka, wiolonczelista Tomasz Strahl, pianista Sławomir Wilk oraz organiści, perkusiści, dyrygenci, kwartety smyczkowe z różnych stron Polski. Wszystkie dzieła fortepianowe kompozytora były wykonywane z towarzyszeniem
orkiestry. Przygotowano również jazzowe opracowania muzyki fortepianowej Chopina. Koncerty odbywały się w kościele
Miłosierdzia Bożego w Trzęsaczu. Sponsorem festiwalu była
m.in. Villa Hoff z Trzęsacza oraz firma Milex ze Szczecina
imj

Obrazy Doroty Kościukiewicz - Markowskiej ozdobiły ściany podczas pierwszego dnia otwartego GaleriiAtelier przy ulicy Staromłyńskiej. Autorka deklaruje,
że malarstwo jest dopełnieniem jej pasji jaką jest poszukiwanie
piękna, światła i kolorytu w człowieku. Efektem tych inspiracji jest cykl obrazów "Malowane na dwa serca- Uśpieni", które
były eksponowane na indywidualnym wernisażu w galerii Beletage w Berlinie oraz w galerii Soraya w Szczecinie.
imj

Od lewej :Sławomir Wilk – pianista, Profesor Bohdan Boguszewski, organizator festiwalu

Pożegnanie
lata

sobotę na stadionie Pogoni Szczecin odbyło się pożegnanie lata zorganizowane przez Północną Izbę
Gospodarczą. Kapryśna pogoda nie przeszkodziła
w zabawie szczecińskim przedsiębiorcom oraz ich rodzinom.
Najlepiej bawiły się dzieci- kopały prawdziwą i wirtualną piłkę,
uczestniczyły w przeróżnych grach i zabawach. Był grill, gorące
i zimne napoje oraz rozgrywki futbolowe o puchar prezes PIG.
Atrakcją turnieju był również mecz drużyny modelek oraz zespołu Pogoni Szczecin. Gościem specjalnym był wybitny polski piłkarz- Jan Tomaszewski.
imj

W

Autorka obrazów Dorota Kościukiewicz - Markowska z córeczką

Nowe spojrzenie na
mistrzów
ak artysta ukształtowany w XX wieku patrzy na obrazy takich mistrzów jak Velasquez czy Rembrandt?
Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Mira Skoczek –
Wojnicka, której prace brały udział w około 80 wystawach w całej Europie. Jej twórczość można podziwiać także w Szczecinie.
Premiera wernisażu „Rozmowa z Mistrzem” odbyła się 20
sierpnia w Open Gallery.
imj

J

Foto: Dariusz Gorajski

Od lewej Mira Skoczek-Wojnicka, autorka
obrazów, Monika Krupowicz, właścicielka
galerii Open Gallery

Gościem specjalnym byl Jan Tomaszewski
- wybitny polski piłkarz
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Foto: Dariusz Gorajski
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Od lewej: Mira Skoczek-Wojnicka i Robert
Krupowicz, właściciel galerii Open Gallery

Foto: Dariusz Gorajski

Foto: Jolanta Boguszewska
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Koncertowo i kite'owo
hoć wiało z różną mocą, kitesurfingowcy którzy zjechali z całej Polski na konkurs Kite Summer Festival
dali sobie radę z kapryśnym żywiołem. Plażowicze
cieszyli się mimo wszystko, bo nawet jeśli nie oglądali kolorowych latawców nad swoimi głowami, mogli wystawiać buzie
do słońca. Pogoda dopisała dla wszystkich. Weekend wystarczył, by poznać zwycięzców dziewięciu kategorii konkursu
i poopalać się. Wieczorem obowiązkowo wszyscy bawili się na
koncercie Afromental i Mariki.
dp

C

Marika, jedna z gwiazd występujących podczas
Summer Kite Festival, Wojtek Sztaba "Tyski"

Magda Ziemman Radio "Eska",
dyrektor zawodów

Anna Marczak, general manager
Hotelu Amber Baltic i Marek
Rowiński, zawodnik

Wojtek Gągorowski, organizator
Summer Kite Festival

Ilona Sawicka, Wojtek Gągorowski,
organizatorzy Summer Kite Festival

Tomson (Tomek Lach), członek
zespołu Afromental

Ilona Sawicka, organizator
Summer Kite Festival

Foto: Adam Fedorowicz

Wręczenie nagród w kategorii Race. Od lewej stoją: Witek Stupnicki
z energysports.pl, Filip Kabza, Magda Ziemman Radio "Eska", Ilona
Sawicka, Andrzej Ożóg (II miejsce), Błażej Ożóg (I miejsce), Filip Porzucek,
Maurycy Szajko, Marek Rowiński, Mariusz Magoński, Anna Marczak

Golfiści w Radissonie
ankietem zakończył się World Golfers Poland Championship rozegrany na polu golfowym w Binowie. Na
imprezie licznie stawili się zawodnicy, w tym celebryci oraz goście turnieju. Szef Diners Clubu Marek Smolarz
w towarzystwie Mateusza Kusznierewicza wręczył Mariuszowi
Czerkawskiemu nagrodę za zwycięstwo w kategorii celebrities.
Jest nią bilet na światowy finał Diners Club Trophy, który odbędzie się na Mauriutiusie. Wszyscy pozostali bankietowicze
czekali również na nagrodę. W loterii, rower stacjonarny do
treningu ufundowany przez firmę Ketler wylosował Jan Radziszewski.
jch

B

Andrzej Strzelecki

Tadeusz Drozda

Mariusz Czerkawski

Krzysztof Materna

Bożena Ślęzak, dystrybutor
odzieży golfowej Chervo

Sławomir Piński, dyrektor
pola golfowego

Zofia Gałka i Jurgen Preiss z Radisson BLU
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Foto: Dariusz Buczyński

Mateusz Kusznierewicz

Paweł Majewski, przedstawiciel
Lexus Kozłowscy

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
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19 lok. 1
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
Yoshi Club, Śląska 9/4a
				

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
Kołacz – Łopiński , ul. Madalińskiego 7
Lexuspl. Hołdu Pruskiego 9
Saab ul. Małopolska 12
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88
Nissan ul. Struga 71
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
Bono – Agencja Reklamowa, ul. Ściegiennego 3/1
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
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14
Galeria Kierat, ul. Małopolska 5
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
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
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IMPLANT AESTHETIC CLINIC

DR N. MED. MAREK FROELICH
- Stomatologia: zachowawcza,
estetyczna, dziecięca
- Protetyka stomatologiczna
- Parodontologia
- Ortodoncja
- Higiena i proﬁlaktyka
Nar
- Narkoza

DR N. MED. VOLKER VON ZITZEWITZ
- Chirurgia szczękowa: implanty,
rekonstrukcja kości
- Chirurgia plastyczna i estetyczna
twarzy: powieki, nos, lifting, botox
- Diagnostyka stawów
skroniowo - żuchwowych

