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NOWE KORANDO

Dostępne już od 41 500 zł
w kredycie 50/50 z oprocentowaniem 0%.
Pakiet ubezpieczenia OC/AC/NWW/ZK
dla każdej wersji wyposażenia w cenie 3 100 zł.
Promocyjne ceny rocznika 2011
o szczegóły zapytaj swojego Dealera
* Ilość samochodów w promocji ograniczona

NOWY DEALER SSANGYONG JUŻ W SZCZECINIE.
Agrykolex sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer SsangYong
ul. Struga 78A, 70-777 Szczecin
tel. (91) 8861751
e-mail: sekretariat@ssangyong.szczecin.pl
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Od wydawcy

ylwester Ostrowski. Postać znana, ceniona. Za co? Z pewnością
większość odpowie – za zasługi dla Akademii Sztuki. Słusznie.
Jego zaangażowanie w powstawanie akademii stworzyło wizerunek jako działacza kultury. Z sukcesami, ale działacza. A Sylwek
to przede wszystkim muzyk. Z krwi i kości. Muzyka go najbardziej
interesuje, nią się pasjonuje, z niej chce żyć. I taką właśnie twarz chce
nam teraz pokazać. Twarz artysty, a więc człowieka pełnego emocji, bo każda
twórczość powstaje z emocji. Nie logiki i wiedzy, które są niezbędne działaczom, a artystom przydatne. Ale emocji. A te mogą być albo dobre albo złe.
Nie wiadomo czemu większość wybitnych dzieł muzycznych powstała akurat ze złych emocji. Ich twórcy najczęściej przeżywali jakąś traumę. Sylwek
choć właśnie wydał dobrą płytę traumy na szczęście nie przeżywa. Z tego też
względu gdy rozpoczęliśmy z nim rozmowy o sesji, wiedzieliśmy, że nie może
być zwykła. A już na pewno nie można go pokazać w marynarce jak działacza, a nawet muzyka jazzowego. Bo każda kategoria zawodowa ma swoje
stroje. Rockmani – wiadomo skóry i dżinsy. Country – też dżinsy, też skóry,
ale nieco inne i koszule. A jazzmani – marynarki z jakimiś zdobnikami, naszyciami itd. Kiedyś widziałem pewnego czarnoskórego jazzmana w marynarce, na której plecach wyhaftował sobie złotą nicią wielki klucz wiolinowy.
Po prostu śliczne.
Zresztą co tam muzycy. Najbardziej popularnym dress code są garnitury.
Np. u prokuratorów – dominują szarości, kolory stonowane, jednolite, nieco
smutne. Wiąże się to z pewnością z koniecznością przybierania smutnego
wyrazu twarzy w pomieszczeniach o dość smutnym wyglądzie, a to z kolei
z charakterem pracy. No bo trudno wyobrazić sobie wesołego prokuratora
w koszuli w kwiaty i muszki w groszki, który radośnie stawia zarzut zabójstwa. Mój serdeczny kolega, były prokurator dość długo po odejściu z prokuratury przestawiał się na kolorowy świat pełen barw i możliwości ubioru
innego niż szary. – Rzeczywiście coś w tym musiało być – przyznał mi w końcu niechętnie.
Zresztą bankowcy, finansiści, urzędnicy – wszyscy wyglądają podobnie.
Za to wyróżniają się dziennikarze. Tutaj „niewolnicy” garniturów mogą nam
pozazdrościć całego wachlarza stylów. Niezależnie od najbardziej oficjalnej
okazji potrafimy wyglądać zarówno jak prokuratorzy czy urzędnicy albo też
ich przeciwieństwo. W tym drugim przypadku przybieramy – oczywiście
w celu mającym odwrócić uwagę i zmylić przeciwnika – styl luźny „na działkowicza” lub „człowieka, który właśnie wrócił z lasu”.
No, ale wracając do Sylwka. Długo zastanawialiśmy się wspólnie jak powinien być ubrany. W końcu pojawił się wniosek – najlepiej w nic. Wystarczy muzyk i jego instrument… Czyli saksofon. I muzyka. Wszystko inne jest
zbędne. A dlaczego – o tym dowiecie się z ciekawej rozmowy jaką przeprowadził z Sylwestrem Tomasz Chaciński.
I jeszcze jedna rzecz – wśród jak zwykle wielu interesujących tematów
szczególną uwagę zwróćcie na felieton Szymona Kaczmarka, który świetnie
pasuje do karnawałowych planów. Z całą odpowiedzialnością mogę też powiedzieć – puszka szprotek faktycznie działa. Choć w trakcie jej spożywania
trzeba się przygotować na ironiczne pytania żony, nie rozumiejącej tak skrupulatnych przygotowań do jakże wspaniałej i szlachetnej idei męskiej rywalizacji. Dziękuję Szymon!
Michał Stankiewicz
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Rozmowy w pociągu

Kocham Szczecin

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka
programu informacyjnego TVP
Szczecin „Kronika”. Prowadzi
serwis ekonomiczny „Biznes”
w TVP.Info

potrzeba w Szczecinie, bo ze Szczecinem jest podobnie
jak z Łodzią. Reszta niech wyjeżdża. Tu zostają najlepsi
i niedługą dadzą o sobie znać. Nie trzeba być uważnym
obserwatorem, żeby dostrzec zmiany. Wystarczy wyjść
na ulicę. Oczywiście – trzeba wziąć głęboki oddech i powiedzieć: NARESZCZIE!!! Ale właśnie, to jest ta chwila, kiedy dla Szczecina zaczyna się magiczny moment
zwrotny. Nowa pływalnia, centrum Kaskada, Teatr Pleciuga. Budują się: nowa filharmonia, drogi przy Struga,
biurowce na Bramie Królewskiej… Wygrywamy konkursy na świąteczne iluminacje. To wszystko są kroki,
jeszcze małe, ale do przodu. Miasto ruszyło ku swojemu
przeznaczeniu. WRESZCIE!!! Zawsze wiedziałam, że
tak będzie. Szczecin ma w sobie coś, czego nie ma żadne
inne polskie miasto. Tu najbardziej czuje się wolność i
przestrzeń. Mury połączone są pięknie z naturą. Wokół
przecież woda i lasy, a wszędzie blisko. To jest dopiero
bogactwo. To nie jest miasto przemysłu. To jest miasto
przyszłości, w którym ekologia bez zgrzytu połączy się
z cybernetyką. Już cieszę, że na ten moment tryumfu.
Z pewnością go nie dożyję, ale moje dzieci i wnuki na
pewno tak.
- Widziała Pani ten napis, wysoko na murze kamienicy przy Placu Lotników?
- Nie, jaki napis?
- KOCHAM SZCZECIN. To piękne, ale jako stary
architekt proszę, aby nie bazgrać po ścianach. Kochać
Szczecin, to uczyć się dla niego, zdobywać doświadczenie. Zobaczycie, że Nasze miasto pięknie się odwdzięczy.

Naprzeciw mojego okna
W mieście Szczecinie
Złoci się w słońcu jemioła
A obłok przy niej
(Konstanty Ildefons Gałczyński SPOTKANIE W SZCZECINIE)

Przepis: „Szczecińskie paszteciki”. To nasz produkt
eksportowy robiony na jedynej w swoim rodzaju, niezastąpionej, rosyjskiej maszynie. Nie ma co próbować
w domu. W poczuciu lokalnego patriotyzmu i dobrego
smaku kulinarnego trzeba iść do „szczecińskiego pasztecika ”. Ciekawe czy nasz prezydent też poczuwa się
do lokalnego, kulinarnego dziedzictwa i czasem zajada
paszteciki na Wojska?
Do zobaczenia w następnej podróży.
Joanna Osińska
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ziś to wiem, wtedy musiałam zaufać mamie i
tacie. Z oczywistych względów wiele nie rozumiałam. Nie byłam wprawdzie już taką małą
dziewczynką, ale mój świat zamykał się w secesyjnych kamieniczkach Lwowa. Tęskniłam za
atmosferą tego niezwykłego miasta. Przed sobą widziałam też piękne kamienice oszczędzone przez wojnę, inne
zniszczone, z wypalonymi oknami, zburzone do połowy
albo do fundamentów. Potrafiłam jednak dostrzec niezwykłość wtedy zupełnie nowego i obcego dla mnie miasta. Dziś jestem emerytowanym architektem, zdolności
w tym kierunku czułam od zawsze. Pewnie stąd u mnie
ten szczególny rodzaj wrażliwości na piękno architektury, układ ulic i zieleni… Z czasem Szczecin poczułam jak
głęboki oddech świeżego powietrza. Rozmach, szerokie
ulice, nowoczesność subtelnie połączona z historią, Tarasy Hakena, dzisiaj Wały
Chrobrego, a u stóp Odra,
żurawie portowe, potężna
przestrzeń. To miasto było
i jest jak perła w koronie,
ale niewielu ją dostrzega.
Na razie.
- Dlaczego?
- Lata zaniedbań i stereotypy. Ludzie młodzi
wybierali Poznań, Wrocław, Warszawę. Wszyscy
zgodnie twierdzili, że tam
jest przyszłość, praca, po
prostu łatwiej niż w Szczecinie, w którym nic się nie
dzieje. Ja jednak twierdzę,
że do cierpliwych świat, to
znaczy Szczecin – należy. To wciąż nieodkryte miasto,
ale czuje, że już niedługo. A wtedy…
Całkiem niedawno rozmawiałam z młodym człowiekiem, który urodził się i mieszka w Łodzi. Powiedział mi
coś bardzo ciekawego, że on nigdy nie wyjedzie, tak jak
prawie wszyscy jego znajomi. Zakłada firmę, bo czuje
się prekursorem nowej Łodzi. Skoro wszyscy wyjechali,
to nie ma takiej konkurencji. Zakładając biznes można
dzięki temu być pierwszym i nie jest tak trudno. Oni (koledzy) kiedyś to zrozumieją i będą chcieli wrócić, ale ja
będę ustawiony, oni będą zaczynać od zera w znacznie
trudniejszych warunkach mocnej już konkurencji. Nie
zdradzę swojego miasta. Jestem cierpliwy i odniosę sukces.
- Zaimponował mi ten młody przede wszystkim swoją
mądrością i umiejętnością przewidywania. Takich ludzi

- Proszę pani, swoje miasto trzeba kochać. Kiedy przyjechałam do Szczecina, po wojnie, bardzo
tęskniłam za Lwowem, ale rodzice wytłumaczyli
mi, że teraz tutaj będzie nasz dom. Nie było innego wyjścia.

Wydarzenia

Głos Polski
zczecinianin Damian Ukeje ma mnóstwo artystycznych planów na nadchodzący
rok – już szykuje materiał na swoją autorską
płytę.
Poprzedni rok zakończył się dla Damiana
ogromnym sukcesem – wygrał „The Voice of
Poland”, w którym wystąpił w drużynie najbardziej kontrowersyjnego jurora – Nergala.
Rok 2012 zapowiada się bardzo interesująco
i intensywnie. Wokalista przywitał go we
Wrocławiu, gdzie wystąpił na koncercie sylwestrowym TVP 2. Sylwester w pracy mógłby być powodem do narzekań. Ale nie dla

Damiana.
– Ja żyję sceną i muzyką, dlatego była to
dla mnie ogromna przyjemność, wielka noworoczna feta i świetne przeżycie – opowiada. – Cieszę się, że nie tylko się bawiłem, ale
byłem jej częścią.
W programie główną nagrodą był kontrakt płytowy. W tej chwili już intensywnie
pracuje nad materiałem dla Universal Music.
Toteż nawet w święta nie znalazł chwili na
oddech i mówi, że tym razem po prostu…
ich nie było. – Nie chciałem zmarnować ani
chwili i cały czas pracuję nad materiałem.

Foto: Materiały prasowe
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Szczecinianin Damian Ukeje ma mnóstwo artystycznych planów na nadchodzący rok – już
szykuje materiał na swoją autorską płytę.

Chcę, żeby płyta była wynikiem świadomych
wyborów, miała „ręce i nogi” – zapewnia.
Universal dał artyście w miarę wolną rękę
w doborze materiału na płytę. Pierwsze autorskie dźwięki Damiana usłyszymy najpóźniej na początku lutego!
wb

Doba szczupakiem
Aleksander Doba został laureatem Szczupaka 2011, nagrody przyznawanej za wybitne osiągnięcia przez szczecińską redakcję Gazety Wyborczej.

REKLAMA

oba zasłynął samotnym rejsem przez Atlantyk. Na przełomie
2010 i 2011 roku przepłynął 4,5 tys. kilometrów z Senegalu do Brazylii. Ponad trzy miesiące spędził na kajaku o powierzchni kilku
metrów kwadratowych. Do dyspozycji miał tylko siłę własnych rąk.

Nagrodę odebrał podczas uroczystej gali w Teatrze Małym.
– Spróbujcie żyć trzy miesiące na przestrzeni kilku metrów kwadratowych, na których trudno się wyprostować, wygodnie położyć,
gdzie bez przerwy unosi was kilka metrów w górę, a potem w dół
– opisywał trudy wyprawy Andrzej Kraśniki jr, dziennikarz Gazety
Wyborczej jeszcze przed ogłoszeniem wyników.

Foto: Dariusz Gorajski
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Oprócz Doby do tytułu Szczupaka redakcja nominowała: Krzysztofa Bobalę i Leo Korytkowskiego za przygotowanie Mistrzostw Europy w pływaniu, Joannę Kościelną za projekt „Konstelacja Szczecin”,
żeglarza Radosława Kowalczyka za rejs jachtem Calbud w regatach
Mini Transat, prezydenta Piotra Krzystka za inwestycje w Szczecinie,
Przemysława Lewandowskiego za Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży ‘Włóczykij”, hip hopowy duet Łonę i Webbera za album „Cztery
i pół” i oprawę spektaklu „Bal manekinów”, Edwarda Osinę, prezesa
Calbud za mecenat sportowy i kulturalny, Bartosza Skórzewskiego
za promocję komunikacji miejskiej, Marka Kościółka i Teatru Krzyk
z Maszewa za cykle festiwalu teatralnych Wejrzenia. Oprócz Szczupaka redakcja nominowała także do antynagrody Kiełbia 2011. Tutaj nie
ogłoszono zwyciężcy.
br
Relacja z gali w kronice prestiżu na stronie 76

Wydarzenia

„B

marką to: morze, Szczecin i marynarze. Trzem osobom piwo
skojarzyło się z rybą, w tym jednej z flądrą.
Jakie wnioski w swojej pracy
wyciąga Kalbarczyk? Bosman
powinien być produktem turystycznym Szczecina. Proponuje
m.in. budowę muzeum Bosmana, sklep firmowy i otwarcie browaru na potrzeby turystyczne. Kolejnym elementem
miałoby być „wypromowanie
postaci marynarza ubranego
w strój z marynarską czapką na

Foto: archiwum Fundacja Teraz Polska

rowar i marka bosman jako
produkt turystyczny Szczecina”
– to temat jej rozważań. – Wybrałam akurat ten produkt, ponieważ jest to rozpoznawalna
w całej Polsce marka – opowiada
Agata.
Praca zawiera dość długi
rys historyczny na temat piwa
w naszym mieście. Robiliśmy
je i piliśmy już w X wieku. Browarnictwo prężnie rozwijało się
u nas ze względu na portowy
charakter miasta i konieczność
stałego zaopatrywania w piwo

załóg statków. Był to podstawowy napój dnia codziennego,
a jego ceny ogłaszano w kościołach. Było na tyle ważne, że gdy
podczas jednej z mszy ogłoszono
podwyżkę w mieście wybuchły
zamieszki. Dzisiejszy browar
powstał w 1848 roku, a kontynuatorem tradycji w linii prostej
jest właśnie Bosman.
Kalbarczyk na potrzeby naukowe zrobiła ankietę (na próbie
200 osób ze Szczecina jak i innych województw). Aż 39 procent badanych zadeklarowało,
że kupuje go kilka razy w roku.
Dość krytycznie wyszła jednak
ocena dostępności piwa (27%
– dostępność niewystarczająca)
i promocja (26,5% – raczej niewystarczająca, a 22% – zdecydowanie niewystarczająca). Z kolei
aż 43% pytanych bardzo chętnie
wybrałoby się do browaru, gdyby
była taka możliwość. Dla większości pierwsze skojarzenia z tą

głowie, oczywiście z siwą brodą
i fajką w ustach, który w ręku
trzymałby butelkę regionalnego
piwa”. Kalbarczyk podkreśla, że
tablice z wizerunkiem Bosmana
powinny stanąć przy wjazdach
do Szczecina.
Skąd pomysł na taką pracę naukową? – Nie chciałam, by praca
była sztampowa, a po wizycie
w poznańskim browarze postanowiłam spróbować przeszczepić to przedsięwzięcie na grunt
Szczecina – wspomina.
Pracę powstała pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Dutkowskiego. To właśnie on wpadł
na pomysł, by wysłać pracę na
konkurs Teraz Polska Promocja,
w którym została wyróżniona.
– Wprowadzenie planu w życie
wymagałoby jednak dużo pracy
i nakładów finansowych ze strony firmy i miasta – mówi Agata,
która ma nadzieję, że jej badania
zostaną wykorzystane.
wb

Janachowska w Maximie
Niedawno mieliśmy okazję podziwiać ją na łamach Playboya, teraz
przyszedł czas na kolejną okładkę. Izabela Janachowska, szczecińska
tancerka wystąpiła w rozbieranej sesji dla czasopisma Maxim.

j

ak wspomina sesję? - Dużo
czasu spędziłam w łóżku! śmieje się Iza. - A mówiąc
serio, było świetnie, bo dla
mnie liczą się ludzie i atmosfera. A to jest ważne dla osoby, która pozuje niemal nago.
Jak mówi dzięki tańcom latynoamerykańskim oswoiła się z pokazywaniem się w skąpych strojach. Zaczęła tańczyć, gdy miała
niecałe dwanaście lat i powoli
, uczyła się eksponowania ciała. Nie miała więc większego
problemu z pozowaniem dla
Maxim, którego okładka jest
podpisana: „Tańczy jak anioł,
grzeszy jak diabeł” Zapraszamy
do lektury !
Janachowska jest jedną z najlepszych polskich tancerek,
a stała się znana dzięki występom w Tańcu z Gwiazdami.
Od pięciu lat mieszka w Warszawie. Wcześniej wystąpiła m.in.
w Playboy’u. Okładka Maxima
to wyróżnienie. Ten dwumie-

sięcznik dla panów dopiero co
powrócił na polski rynek po

kilkuletniej przerwie. Numer
pierwszy ozdobiła Magdalena
Mielcarz.
imj
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Szczeciński browar Bosman doczekał się rozprawy naukowej na swój
temat! Pracę magisterską napisała absolwentka Uniwersytetu
Szczecińskiego, Agata Kalbarczyk.

Foto: Materiały prasowe

Bosman naukowo

Wydarzenia

Szczeciński biznes nagrodzony w 2011
Podsumowujemy i przypominamy – nagrody, jakie zostały przyznane szczecińskim firmom i instytucjom w minionym roku. Zobaczcie, kto
zasłużył na szczególne wyróżnienie swoich działań.

„Koniki Morskie” – Honorowe wyróżnienia Stowarzyszenia
„Business Club Szczecin”. 7 stycznia 2011 roku zostały przyznane:
• Grand Prix: Przedsiębiorstwu Budowlanemu „Ciroko”
• Zarządowi Portów Morskich Szczecin i Świnoujście,
• spółce „Bulk Cargo – Port Szczecin”,
• Miastu Świnoujście,
• redakcji „Kuriera Szczecińskiego”

Nagrody Stowarzyszenia Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego Wyróżnienia
przyznano 9 września w czterech
kategoriach. Laureatami zostali:
• Firma Roku – Home.pl sp. j. ze Szczecina
• Inwestycja Roku – Cargotec Poland Sp.
z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego
• Firma Innowacyjna Roku – GRYFITLAB
Sp. z o.o. z Goleniowa
• Lokomotywa Przedsiębiorczości –
Cargotec Poland Sp. z o.o. ze Stargardu
Szczecińskiego.

Laureatem Aulera przyznawanego
przez inicjatywę Aula Polska
najlepszym nowym projektom
przedsiębiorców, został twórca
Netcampa – Maciej Jankowski.
Tę prestiżową nagrodę otrzymał za
zasługi w rozwoju przedsiębiorczości
technologicznej.

Przedsiębiorstwo budowlane
Calbud otrzymał nominację
Bussines Centre Club CC do
prestiżowej nagrody „Lider
Polskiego Biznesu 2011- Złota
Statuetka”. Firmę wyróżniono
także przyznając jej Tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki
2011, przyznawany w kategorii:
Partner Ziem Zagranicznych,
wyróżnienie w Rankingu
Diamenty Forbesa 2011.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Szczecina. Została przyznana
na początku roku w pięciu kategoriach. Jej laureatami są
przedsiębiorcy zarejestrowani w Szczecinie.
I. Kategoria – mikroprzedsiębiorca
1. Akademia Małego Europejczyka
2. OCPL Systems Michał Sobotkiewicz            
3. Enterso Sp. z o.o.
II. Kategoria – mały przedsiębiorca
1. PROBUD Tomasz Graf
2. PIB Askadowicz
3. Sprint Transport Deneko-Grosicki Sp. z o.o., Sp. komandytowa
III. Kategoria – średni przedsiębiorca
1. MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
2. Przedsiębiorstwo Handlowe HIPER-GLAZUR Sp. z o.o.
IV. Kategoria – duży przedsiębiorca
1. Tieto Polska Sp. z o.o.
2 SEC Sp. z o.o.
3. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
V. Kategoria – przedsiębiorstwo innowacyjne
1. Pigment Sp. j. Robert Bielak Jan Bielak
2. Zakład Usług Konsultingowych Know How
3. BTC Sp. z o.o.
Prezydent Piotr Krzystek przyznał dwie nagrody specjalne
za udany debiut giełdowy i wpływ na rozwój innowacyjny
Szczecina, ich laureatami zostały firmy Read Gene SA i IAI SA.

Galeria Kaskada otrzymała nagrodę dla najlepszego
centrum handlowego w konkursie organizowanym
przez magazyn poświęcony rynkowi
nieruchomości w krajach Europy środkowowschodniej „CiJ Journal”.

W czerwcu deweloperowi SGI Baltis przyznano Nagrodę Prezydenta Miasta
dla Mecenasa Kultury Szczecina Oprócz tego firma została uhonorowana
też przez inne instytucje w wielu konkursach i rankingach, m.in.:
1. Okręgowa Inspekcja Pracy w Szczecinie przyznała II nagrodę
w konkursie Bezpieczna Budowa 2011. Wyróżnioną inwestycją jest budowa
biurowca „Lastadia Office”, który znajduje się na terenach Łasztowni.
2. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej przyznany przez międzynarodową
wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Poland, która bada
wiarygodność finansową i kondycję firm. Certyfikat ma na celu promowanie
najlepszych przedsiębiorstw, które posiadają wysoki poziom płynności,
zdolności finansowej oraz rentowności.
3. W badaniu przeprowadzonym przez International Service Check
w rankingu indywidualnym drugie miejsce zajęło warszawskie biuro,
podobnie jak w rankingu ogólnym – całe SGI Baltis.

Artplastica nagrodzona w konkursie organizowanym przez Forum
Biznesu „Dziennika-Gazety Prawnej” zdobyła tytuły:
• „Najwyższa Jakość QI 2011”,
• „Złote Godło QI 2011”,
w kategorii Quality International Services – usługi najwyższej jakości.

Nowe miejsca

Focus Skin

ul. Św. Ducha 5a/6
Focus Skin to specjalistyczna Klinika Dermatologii Estetycznej, Laseroterapii
i Dermatochirurgii, która w oparciu o najwyższe standardy i nowoczesną wiedzę
w sposób bezpieczny służy pacjentom z problemami skórnymi. W trosce o estetykę
twarzy naszych pacjentów współpracujemy na stałe z lekarzem stomatologiem.
www.focusskin.pl
Czynne: 13:00 - 19:00 (pn - pt)

Tu nie boli
ul.Jagiellońska 11
Nowe centrum stomatologiczne, którego nazwa z miejsca rozprasza lęk przed dentystą.
Pełen zakres leczenia dzieci i dorosłych, nowoczesna praktyka, implanty, wybielanie,
ortodoncje i inne usługi kosmetyczne. Do każdego zabiegu znieczulenie gratis.
Czynne: 9.00 - 19.00 (pn - pt), soboty - dyżur

Seta i Galareta
Deptak ks. Bogusława X
Bar stylizowany na lata socjalizmu. W menu m.in.: galareta wieprzowa, bigos, żurek, tatar,
wódka, oranżada. Ceny od 4 do 8 zł. Charakterystyczną cechą lokalu są oryginalne
fotografie, pochodzące z lat 60. Na wyposażeniu także: stara waga z odważnikami,
stare gospodarskie łyżki do zupy oraz 100 - złotowe banknoty.
Czynne: 10.00 - 7.00 (codziennie)

Ricoria Ristorante
ul. Powstańców Wielkopolskich 20
Kuchnia włoska i francuska. W menu: pizza, owoce morza i dania z grilla, a także
tradycyjne śniadania i lunche. Specjalność szefa kuchni: zupa marchewkowa, cielęcina
„Holstein” z sadzonym jajkiem i anchois z brązowym masłem i kaparami, girllowany
łosoś norweski z blanszowanymi warzywami i sosem holendaise.
Czynne: 10.00 - 24.00 (pn- pt), 11.00 - 22.00 (sb i nd)

ul. Wielka Odrzańska 28
Lokal Cafe Aficionado - coffee & cigars - to miejsce, gdzie można napić się
świeżo palonej kawy z lokalnej palarni, gorącej czekolady lub sypanej herbaty.
Gratka dla miłośników cygar - w tzw. cigar lounge można od razu skonsumować
zakupione cygaro.
Czynne: 11.00 - 19.00 (codziennie)

Foto: Dariusz Gorajski

Cafe Aficionado & Casa Turrent

REKLAMA
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Saksofonista czy społecznik? Muzyk czy
organizator? Urzędnik czy bezkompromisowy
artysta? Sylwester Ostrowski próbuje
w szczerym wywiadzie dla Prestiżu
rozprawić się ze swoim wizerunkiem.

Zdjęcia: Dariusz Gorajski
Wizaż: Agata Chacińska, www.chacinska.pl
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azz jest nieprzewidywalny.
A Ty? Ty jesteś przewidywalny.
To załatwisz Akademię Sztuki,
to zrobisz koncert, to założysz stowarzyszenie. Media o tobie piszą już
jak o działaczu jazzowym. Czy w związku
z tym, że robisz się powoli takim „wujkiem
Sylwkiem”. Nie uwiera Cię to ?
- Uwiera, i nie jestem przewidywalny. Jestem nieprzewidywalny. Bo jak powstała akademia, posypały się różne propozycje. Miałem być kanclerzem i nie tylko...
Ale nie Niemiec?
- Nie, nie Niemiec (śmiech). Kanclerzem
Akademii Sztuki. Co niektórzy proponowali,
żebym poszedł w świat polityki, żebym startował w wyborach. Padały również inne naprawdę ciekawe, choć dla mnie egzotyczne
propozycje.
No, ale to tylko potwierdza moją tezę.
Ludzie przestali Cię traktować jak muzyka,
a zaczęli jak potencjalnego działacza partyjnego.
- Odmówiłem, zacząłem ćwiczyć na saksofonie, wciąż nie piastuję żadnych stanowisk,
właśnie wydałem płytę i to jest moja odpowiedź na to czy jestem przewidywalny czy nie.
Jestem nieprzewidywalny.
Świetnie, ale artysta to jest ktoś kto łamie
jakieś konwenanse, łamie jakieś standardy, jest nonkonformistą, jest niepokorny.
A Ty jesteś jak najbardziej pokorny. Miałeś
np. okazję poznać wielu polityków, oni Cię
wszyscy lubią.
- No i ja ich też lubię. Co do łamania, Akademia Sztuki powstała łamiąc ustawę zasadniczą o szkolnictwie wyższym. Wyłamałem
zasadę. Wszyscy mówili, że się nie da. Rada
Główna Szkolnictwa Wyższego była na nie.
Było wiele nieprzychylnych opinii, a jednak
się dało, złamałem konwenanse.
No dobrze, ale na zdjęcie okładkowe było
Cię bardzo ciężko namówić, bo ty jesteś po
prostu grzecznym chłopcem.
(śmiech) Nie, ja po prostu nie miałem świadomości, że „Prestiż”, pretenduje do miana
lokalnego „Playboya”. Ja myślałem, że to jest
bardziej szczecińska „Viva”, a tu się okazuję że
jednak „Playboy” czy raczej „Playgirl”….
Na początku byłeś trochę przestraszony.
No tak, bo nie za bardzo rozumiałem konwencji, ale macie niezłego fotografa. Ponadto
wielu znakomitych muzyków często mówi, iż
na scenie w pewnym sensie jesteś nagi. Wychodząc na scenę z instrumentem już nie możesz nic powiedzieć, nic dodać, nie możesz
się wytłumaczyć, że masz gorączkę albo, że

ostatnio miałeś problemy i nie ćwiczyłeś. To
nikogo nie interesuje. Wychodzisz i wszyscy
na ciebie patrzą i czekają. W tym sensie jesteś
nagi. Jesteś sam z instrumentem i jedyne co
możesz zrobić to zagrać. Więc jakość zdjęcia
plus ta myśl przekonały mnie, że to jest okey.
Bo to zdjęcie nie jest banalne. To jest pewna
alegoria, nie wiem jak to nazwać, przenośnia
do „bycia” na scenie.
Mam wrażenie, że mentalnie musiałeś to
ostro przetrawić żeby się przełamać.
No tak, bo przecież ja nie jestem modelem
(śmiech), wiesz, pozowanie bez gaci, no błagam cię (śmiech) ...
Dobrze, już cię o to nie będę męczył, jesteś dzikusem muzycznym, jesteś macho
z saksofonem.
- Macho? (śmiech). Nie, nie, absolutnie.
Staram się po prostu, zawsze starałem się grać
jak najlepiej. Nie zawsze mi się udawało, przez
te wszystkie różne nazwijmy to misje publiczne, społeczne. Różnie z tym graniem bywało,

(…) wszyscy się
przyzwyczaili, że
Sylwek to taki
animator kultury,
taki gość, który
potrafi załatwić to
lub tamto. Wydaje
mi się, że ten
ostatni rok pokazał,
iż przede wszystkim
jestem artystą
bo nie zawsze miałem czas, ale saksofon to
jest moja pasja, moja miłość życiowa i cieszy
mnie, że przez ten ostatnio rok udało mi się
na nim skoncentrować. Rzeczywiście wszyscy
się przyzwyczaili, że Sylwek to taki animator
kultury, taki gość, który potrafi załatwić to lub
tamto. Wydaje mi się, że ten ostatni rok pokazał, iż przede wszystkim jestem artystą.
To znaczy, że sobie zrobiłeś rachunek
sumienia? Że któregoś dnia powiedziałeś:
„stop, to nie tak, ludzie przestają już na
mnie patrzeć jak na muzyka, a właśnie jak
na takiego człowieka, który jest od załatwiania różnych istotnych rzeczy”. Zrobiłeś sobie
taki rachunek i postanowiłeś to zmienić?
Dokładnie tak. Tym momentem było powołanie Akademii Sztuki i tak jak wspomniałem mnogość różnych propozycji. Wówczas
miałem, powiedzmy, swoje pięć minut. I to
był taki moment, w którym musiałem sobie
odpowiedzieć na pytanie, co ja chcę robić
w życiu. Bo gdybym którąkolwiek z tych pro-

pozycji przyjął, to pewnie byłaby to decyzją,
która mocno rzutowałaby na moje życie.
Wówczas byłem po trzydziestce, więc zanim
bym się wyplątał z kolejnej misji miałbym
czterdziestkę i myślę, że powracanie do muzyki byłoby prawie niemożliwe. Zacząłem więc
intensywnie ćwiczyć na saksofonie i oczywiście to też było ogromne ryzyko, bo muzyka
jest nieprzewidywalna nie tylko w kontekście
artystycznym, ale i w kontekście bytu. No bo
rachunki za prąd przychodzą co miesiąc, a honoraria za koncerty, tylko gdy są koncerty. No
ale zaryzykowałem i nie żałuję. Myślę, że jak
już to „złapałem” to już tego „nie puszczę”.
Poznałeś co to polityka, poznałeś ten
świat z innej, zakulisowej strony. Udało ci
się wejść za drzwi, za które ludzie wejść nie
mogą. To też miało wpływ na pozostanie
przy muzyce?
- Rzeczywiście to był szalony okres, trzy
lata przebywania w środowiskach politycznych i urzędniczych wszelkiego szczebla.
Byłem pełnomocnikiem do spraw powołania akademii. Najpierw wojewody, a później
i wojewody i marszałka i prezydenta. Dzisiaj
jestem wciąż na stanowisku doradcy do spraw
kultury wojewody Marcina Zydorowicza. Bardzo mocno angażowałem się w rozmowy i te
oficjalne i te - nazwijmy je - zakulisowe. Miałem stały kontakt z zarówno z Magdą Kochan
z PO, z Joachimem Brudzińskim z PiS- u czy
z Grzegorzem Napieralskim z SLD.
Spotykałem się z Bronisławem Komorowskim i Bogdanem Zdrojewskim. Więc w pewnym momencie byłem blisko największych
„graczy”. To niesamowite doświadczenie, że
na posiedzeniu w Sejmie musiałem odpowiadać na pytania posłów znanych z telewizji.
Celiński, Dziedziczak, Wenderlich, Katarasińska... Chwilami byłem pod potężnym
obstrzałem, te pytania szły na „moją klatę”
(śmiech). Nikt inny nie był w stanie na nie
odpowiedzieć. Było to przeżycie, duża szkoła.
Ale czy to mnie przeraziło? Nie. W polityce
nie spotkałem się z niczym, z czym nie spotkałbym się wcześniej w innych sferach życia. Politycy tak jak artyści, dziennikarze czy
wszyscy inni są tylko ludźmi. Robią rzeczy
dobre i złe, tak jak my wszyscy. Więc to nie
zawód „prawdziwym obliczem polityki” spowodował, że nie byłem nią zainteresowany.
Zdecydowała moja pasja.
Ilu sobie narobiłeś wrogów?
- W momencie, w którym uczelnia powstała miałem samych przyjaciół (śmiech). A po
drodze różnie bywało.
No, a tak zwane środowisko artystyczne?
Wybiłeś się, byłeś i jesteś hołubiony przez
polityków, to się nie wszystkim podoba.
- Nie wiem czy się podoba czy nie podoba.
Po prostu w pewnym momencie swojego życia przestałem słuchać. Oczywiście wsłuchuję
się zawsze w otaczającą mnie rzeczywistość,
ale przestałem słuchać malkontentów. Przestałem też słuchać osób, które na ślepo kom-
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plementują nie wiadomo za co.
Zmieńmy na chwilę temat. Pomówmy
o twoich współpracownicach. Ładne i utalentowane. Jak to się robi?
- Powołuje się Akademię po prostu
(śmiech), a tak na serio - Anię Giniewską
i Magdę Wilento poznałem przy okazji tworzenia akademii. Pojawiły się w najważniejszym

momencie, kiedy był największy problem
z petycjami, zebraniem tych kilkudziesięciu
tysięcy podpisów i całą koordynacją działań
promujących utworzenie uczelni. Przy wielu
akcjach dziewczyny okazały się niesamowicie
skuteczne i niezbędne. Pomyślałem, że fajnie
by było utrzymać tę współpracę i dlatego ściśle współpracujemy w ramach Stowarzysze-

nia Orkiestra Jazzowa. Oprócz tego okazało
się, że to są utalentowane artystki. Magda jest
wokalistką jazzową i robi duże postępy, zresztą tak jak i Ania, na co dzień aktorka teatru
„Krzyk” z Maszewa, który w tym roku będzie
obchodził dziesięciolecie istnienia. To są młode, fajne dziewczyny, bardzo aktywne w sferze kultury, które wspieram jak mogę i mam
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Wychodząc na
scenę z instrumentem
już nie możesz nic
powiedzieć, nic
dodać, nie możesz
się wytłumaczyć.
(...) W tym sensie
jesteś nagi
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nadzieję, że za jakiś czas staną się liderami
działań artystycznych, a do tego spełnią się
jako artystki.
Co na to żona?
- Moja żona?
No nie, moja...
- Moja żona jest naprawdę w porządku
(śmiech)
A jak zobaczy gazetę?
- No zobaczymy (śmiech). Ja wyjeżdżam
w tygodniu, w którym wychodzi „Prestiż”.
Jestem umówiony z Piotrem Wojtasikiem,
mamy przygotowania do kolejnej płyty i trasy. Na tydzień wyłączam komórkę, a później?
Zobaczy się …
Pomówmy o muzyce. W tym roku wydałeś płytę. Skąd się wzięła w twojej głowie?
Co chciałeś udowodnić ludziom lub sobie
grając na niej?
- Udowodnić to chciałem tylko tyle, że
jestem muzykiem. Chciałem po prostu jak
najlepiej zagrać i za bardzo nie odstawać od
wspaniałych muzyków, których udało się zaprosić na nagranie. W ogóle pomysł na płytę
to zasługa Piotra Wojtasika, mojego najbliższego przyjaciela i producenta płyty, wspaniałego muzyka. Piotr widział w jakim momencie życiowym się znajduję, gdy powstała
akademia, on mnie po prostu pilnował. Za to
mu jestem bardzo wdzięczny. On też uświa-

damiał mi, że decydują się losy mojego życia.
Wtedy zaproponował płytę. Ja byłem wówczas
świeżo po trzyletnim szale urzędowo – sejmowym. Dla mnie to było tak egzotyczne. Jaka
płyta? W ogóle jestem niegotowy, muszę się
rozegrać, on mówił : „normalnie, zaprosimy
Newmana, Wayna i nagramy”. To był szok, bo
mówił o moich idolach, jednych z najlepszych
żyjących muzyków. Oni grali z legendami
jazzu. Uprzedził mnie od razu, że to będzie
bardzo ambitne, na granicy wykonalności,
ale że trzeba wyznaczyć sobie cel i do niego
dążyć. To był taki „speed”, który jednocześnie
pozwolił mi odciąć się od tych różnych pokus, pozwolił wrócić „na dobrą stronę mocy”
. Oczywiście było bardzo ciężko, ćwiczyłem
po osiem godzin dziennie i to całymi miesiącami, ale udało się. Na płycie gra Wayne Dockery, legenda kontrabasu, który w latach 60
- tych grał w formacji Jazz Messengers. Grał
z Johnem Coltranem, z Georgem Bensonem.
Na płycie jest też wieloletni współpracownik
Billy’ego Harpera – perkusista Newman T. Baker oraz świetny pianista Reggie Moore. Jakby ktoś powiedział parę lat temu, że nagram
z nimi płytę, to wysłałbym go do lekarza. Dziś
jestem dumny, że mi się udało.
A z płyty? Z samej muzyki też jesteś
dumny?
- Płyta jest niezła. Może to dziwnie zabrzmi,

ale dla mnie po jej nagraniu najważniejsze
było to, czy Wayne albo Newman będą się jej
wstydzić, czy nie. To było dla mnie największe
wyzwanie i największy stres. Newman poprosił o 50 egzemplarzy, by móc ją wysłać różnym promotorom w Stanach. Zaproponował
też abyśmy w przyszłości zagrali coś razem
w Nowym Jorku. To dla mnie najlepsza recenzja. Zapraszając jedną z najlepszych sekcji
jazzowych starałem się po prostu tego nie popsuć, spróbować się „wstrzelić” w ich granie.
I starsi koledzy po fachu pochwalili mnie. To
wystarczy. A jeśli chodzi o inne sygnały, to są
pozytywne. Ludzie mówią, że płyta jest swingująca, nie jest za ostra, że miło się jej słucha.
Dotychczasowy nakład, około tysiąca sztuk
już się rozszedł. Do marca mamy zamówienie
na kolejne kilka tysięcy. Łącznie sprzeda się
około 5 tysięcy, a to już w kategorii jazz chyba
złota płyta. Na początku roku płyta trafi do
sklepów. Jak na debiutanta chyba nieźle...
Jesteś gotowy wyjść z saksofonem na scenę i zagrać przed ludźmi solo godzinę?
- Godzinę, solo tak. Natomiast czy jestem
gotowy zagrać 5 minut przy Billym Harperze? Jeszcze nie. To jest mój cel. Być na tyle
gotowym, by zagrać bodaj jeden utwór, ale na
„pełnych obrotach” w zespole złożonym z takich tuzów jak Harper i żeby nie było wstydu.
Liczę, że ćwicząc wiele godzin dziennie i przy

Piotrze Wojtasiku tego się nauczę.
No i kiedy będziesz gotowy?
- No mam nadzieję, że jak najszybciej.
Mam nadzieję, że za rok. Za rok może dwa...
Po prostu staram się poukładać tak wszystkie
sprawy, nazwijmy to biznesowe i stowarzyszeniowe żeby móc jak najwięcej grać. To jedyna
droga…
Przed sesją dotykałem twojego saksofonu. Widziałem, że patrzysz na mnie spod
byka. Za ten saksofon można kupić używane auto, ale ustnik masz z 1967 roku. Nie
stać Cię na lepszy?
(śmiech) - Nie ma lepszych. To jest ustnik,

lecieliśmy do Francji na koncert i to był moment zaraz po akademii, kiedy przychodziły
„najmocniejsze” propozycje w moim kierunku, bym startował w wyborach, były wielkie
obietnice, „złote góry”. I pamiętam, że Piotr
powiedział: „mam coś dla ciebie”. Wyciągnął
ustnik i położył na stole. Od razu poznałem,
bo to jest legenda. Dla każdego saksofonisty
rzecz bezcenna. No i to przeważyło. Dla mnie
to był symbol, znak, że to jest moja przyszłość.
No i go przyjąłem.
Wspomniałeś o Szczecinie. O regionie. Ty
chcesz, pewnie marzysz o tym, by Szczecin
stał się taką stolicą jazzu w Polsce albo przy-

zowych, bo nie było uczelni. No to uczelnię
powołaliśmy, po to żeby muzycy tutaj mogli
się uczyć. To jest proces, ale to jest kwestia
czasu i to mi się marzy.
A to co mówią szczecinianie? Boli cię to
jako twórcę?
- Nie, jak wcześniej powiedziałem staram
się być głuchy na nagany i pochwały, a zwłaszcza te skrajne opinie. Po prostu róbmy swoje.
Od paru lat próbujcie reaktywować Royal Jazz Club w Szczecinie. To takie miejsce, które kiedyś kojarzyło się z „młodymi
wilkami” i było ulubione przez niektórych
gangsterów. Jest łatwo?
- Jest ciężko oczywiście, ponieważ rynek
gastronomiczny jest specyficzny w Szczecinie. Ale wiem jedno, Royal mocno wpisał się
już w kulturę Szczecina.
Czyli nikt w dresie przypadkiem tam nie
zabłądzi?
- Nie, nie. Jazz skutecznie odgania „dresy”.
Oni po prostu nienawidzą jazzu. Chciałbym,
by Royal Jazz Club w najbliższym czasie, roku
- dwóch, stał się klubem muzycznym z bardzo dobrym programem. Nie restauracją, nie
pubem tylko klubem.
Reasumując, czyli już od dzisiaj nie będziesz dobrym wujkiem i jak poproszę
żebyśmy założyli jakieś stowarzyszenie, to
odmówisz?
- Zależy jakie stowarzyszenie... <śmiech>
Czyli jednak Cię ciągnie... A może do
PZPN - u byś poszedł?

który dostałem od Piotra Wojtasika i ten ustnik ma dla mnie podwójne znaczenie. Przede
wszystkim to jest ustnik firmy Henri Selmer
Paris typ Soloist i na takim grał Joe Henderson, jeden z najlepszych saksofonistów w historii jazzu, a obecnie gra Kenny Garrett. Dziś
takich ustników jest zaledwie kilkanaście na
całym świecie. One były kiedyś produkowane w innej technologii i tylko kilka osób na
świecie, jeden majster w Nowym Jorku, drugi w Londynie i trzeci gdzieś tam w Europie
potrafi je przerabiać tak żeby je dopasować
odchyleniem, szerokością do dzisiejszych
wymogów. I ten mój jest właśnie tym jednym
z nielicznych dobrze przerobionych starych
ustników. On jest bardzo dobry. A ma jeszcze
drugą dla mnie wartość. Szczególną, bo pojawił się w szczególnym momencie. Dostałem
go od Piotra w barze na lotnisku Okęcie, kiedy

najmniej jedną ze stolic. Podziwiam Cię za
tą determinację. Ale trochę współczuję, bo
szczecinianie mówią o swoim mieście źle
i Szczecin uchodzi w świadomości szczecinian za takie artystyczne za ... plecze.
- Ja nie marzę o tym żeby Szczecin był stolicą jazzu. Natomiast bardzo bym chciał żeby
Szczecin był silnym ośrodkiem kultury. Jazz
odgrywa tu bardzo ważną rolę. On dodaje uroku, tak jak swing w muzyce granej do
tańca. Opieranie całej politykę kulturalnej na
muzyce jazzowej to jest błąd, natomiast kiedy mamy bardzo dobrą filharmonię, bardzo
dobrą operę, bardzo dobre instytucje kultury,
po prostu odpowiednio „ułożoną” całą strukturę kultury i do tego dodamy coś co „kręci”
, a jazz „kręci”, to właśnie to dodaje miastu
smaku, wyrafinowania, uroku. Po prostu
jazz... W Szczecinie brakowało muzyków jaz-

- Z tym się człowiek rodzi, ale nie, do PZPN
- u absolutnie się nie wybieram. Natomiast na
pewno nie pozbędę się tego społecznikostwa,
tej chęci do działania. Z resztą, co chwilę ktoś
mnie o coś prosi, często komuś doradzam.
Przez te wszystkie lata nawiązałem mnóstwo znajomości artystycznych, mam niezłe
kontakty nie tylko w jazzie, ale też w muzyce
klasycznej i w sztukach wizualnych itd. Mam
niezły ogląd na politykę kulturalną...
Przerywam ci, bo znowu się rozgadałeś.
Przerywam ci, bo na koniec miałeś powiedzieć: „od dzisiaj jestem przede wszystkim
muzykiem, gram osiem godzin dziennie
i proszę do mnie nie dzwonić”!
- Ja zawsze byłem muzykiem i gram 8 godzin dziennie...
I proszę do mnie nie dzwonić...
- A to zależy w jakiej sprawie <śmiech>...

Sylwester Ostrowski, lat 36. Saksofonista,
muzyk jazzowy, animator kultury.
Absolwent Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Laureat
Fryderyka za płytę Piotra Wojtasika „Circle” w 2007 roku oraz
Ogólnopolskiego Konkursu Standardów Jazzowych – Siedlce 2002.
Od 10 lat prezes Stowarzyszenia Orkiestra Jazzowa w Szczecinie. Autor
i producent Miedzynarodowych „Zmagań Jazzowych”. W latach 2008
– 2010 pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Powołania
Akademii Sztuki. Otrzymał od Ministra Kultury odznaczenie „Zasłużony
dla kultury polskiej”.
Z trębaczem Piotrem Wojtasikiem oraz jazzmanami amerykańskimi pianistą Reggie Moorem, kontrabasistą Wayne Dockery oraz perkusistą
Newman T. Baker współtworzy Sylwester Ostrowski – Piotr Wojtasik
Quintet. W październiku 2011 r ukazała się jego pierwsza autorska płyta
pt. „When the groove is low”.
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Marzena Stachura i Sławek Sochacki

Wytańczyć marzenia

Weronika Bulicz

Ludzie

Marzena i Sławek – para taneczna i małżeństwo, rodzice Łukasza, mieszkańcy Los Angeles.
Przed dziesięcioma laty wyjechali do Ameryki, by rozwijać się jako zawodowi tancerze.
Odnaleźli tam szczęście, założyli rodzinę i zyskali nową pasję. American Smooth
– to styl taneczny, w którym zdobyli tytuły mistrzów: USA i świata.

g
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dy Marzena i Sławek
pojawiają się w naszej
redakcji, od razu robi
się gwarno – witają
się, śmieją, żartują.
Amerykański optymistyczny styl bycia zdążył się im udzielić. Na
pierwszy rzut oka nie wyglądają
jak tancerze – wyglądają naturalnie, ubrani na luzie, w stonowanych barwach… Zdradza
ich nienaganna postawa, płynne
ruchy przy każdym kroku. Na
parkiecie, w turniejowych strojach i stylizacjach zmieniają się
niemal nie do poznania…
Daleko i blisko
Właśnie odwiedzili Polskę na
święta – każde Boże Narodzenie
spędzają w domu, odwiedzają

rodzinę, wracają na chwilę do
domu. Chcą, by ich trzyletni
synek Łukasz wiedział, skąd
pochodzi, ale też miał kontakt
z najbliższymi, którzy na co
dzień są daleko. Okres gwiazdkowo – noworoczny to też moment, by zaplanować następny
rok. – Jesteśmy zwykłymi młodymi rodzicami – opowiadają
tancerze. – To jasne, że dziadkowie chcą pomagać i uczestniczyć
w wychowaniu naszego dziecka
dlatego podczas pobytu w Polsce planujemy kolejne przyjazdy
dziadków, cioć i wujków Łukasza na cały rok!
Tym sposobem rodzina jest
blisko, Marzena i Sławek nie
czują się osamotnieni. Łukasz
dobrze zna bliską rodzinę, a oni
– nie ma co ukrywać – mają
możliwość zobaczenia USA.

– Układamy plany tak, by np.
moja mama miała okazję zobaczyć Nowy Jork, jeśli jeszcze tam
nie była – mówi Marzena. Gdy
mają już plan turniejów, w których chcą wziąć udział, dobierają
terminy przyjazdów rodziny tak,
by każdy zobaczył w Ameryce
coś ciekawego. I oczywiście, dopingował ich w tańcu.
Ich dom to teraz Los Angeles,
gdzie z okna mieszkania widzą
zieleń, podobną, jak w Polsce.
Życie wypełnione pasją
Ani Marek, ani Marzena zapewne w najśmielszych snach
nie przewidywali, że zostaną kiedyś mistrzami Ameryki i świata.
W dodatku w tańcu! Marzena,
rodowita szczecinianka pochodzi co prawda z rodziny „z

tradycjami” – tancerzami są jej
rodzice, tańczy także siostra.
Ona sama zaczynała w wieku 7
lat, a więc i tak dość późno. To
jednak dopiero pierwsze próby.
Na dobre jej przygoda z tańcem
i ciężka praca zaczęły się, gdy
miała 15 lat.
– Znalazłam partnera, chłopaka, który mi się podobał, więc
przekonałam się, że warto tańczyć – śmieje się tancerka.
Podobnie Sławek, który
mieszkał w Myśliborzu – od
dziecka lubił uprawiać sport,
jednak taniec zainteresował go
dopiero, gdy był 17-latkiem. –
Zacząłem tańczyć przez dziewczynę – opowiada. – Była bardzo utalentowaną tancerką i to
dzięki niej połknąłem bakcyla.
Trener nie widział we mnie potencjału, twierdził, że klasa C to

wszystko, na co mnie stać, więc
sugerował bym się nadmiernie
nie angażował. Pomylił się, ponieważ już rok później zdobyłem
klasę A w tańcach standardowych
i latynoamerykańskich (klasy są
przyznawane tancerzom przez
sędziów turniejowych, przyp.
red.) – śmieje się Sławek.
Sławek doszedł do najwyższego
poziomu naprawdę ciężką pracą.
Oboje z Marzeną twierdzą zresztą, że talent to nie wszystko, a tylko dziesiąta część sukcesu. Cała
reszta to rzetelna ciężka praca
i zaangażowanie – tak jest w każdym sporcie czy w pracy w ogóle.
Najwyższy poziom osiągają tylko
ci, którzy potrafią poświęcić się
doskonaleniu techniki.
Gdy Sławek i Marzena trafili
na siebie, wiedzieli, że będzie im
razem po drodze… – Nasz pierwszy wspólny trening trwał… 21
godzin – wspominają.
Później tańczyli jako para
amatorska, zdobywając liczne
wyróżnienia, m.in. drugie wicemistrzostwo Polski w kategorii 10 tańców (czyli kombinacji
dwóch stylów – standardowego
i latynoamerykańskiego).
– To było tuż przed wyjazdem,
w 2002 roku – opowiada Sławek.
– Kilka dni później siedzieliśmy
już w samolocie do Los Angeles
– wspomina.
Propozycja wyjazdu do USA
padała kilkakrotnie ze strony
trenera pary – Richarda Portera.
Pod koniec 2001 roku, gdy znów
o tym wspomniał, Sławek zgodził
się bez wahania. Marzena potrze-

bowała chwili, by się zastanowić.
Jednak wizja tańca pod okiem
najlepszych trenerów na świecie przeważyła – podjęli decyzję
o wyjeździe.
Mimo odległości wciąż tańczyli w Polsce, odnosząc sukcesy jako para zawodowa. W 2006
roku zdobyli tytuł wicemistrzów
Polski, później reprezentując
nasz kraj zajęli 9 miejsce na Mistrzostwach Europy.
Ich wyjazd za ocean był starannie przemyślany i zaplanowany. Porter był zapraszany do
największych studiów tańca,
tam też zaangażowani zostali
Marzena i Sławek, jako instruktorzy. Na początku wiele musieli
się nauczyć, poznać styl pracy
i działania Amerykanów etc.
Czy od razu planowali zostać
na dłużej? – Pierwszy kontrakt
zakładał, że zostaniemy trzy lata,
po tym czasie chcieliśmy wrócić
– przyznają. – Jednak, gdy padła
propozycja, byśmy przenieśli
się do studia pod Los Angeles,
zgodziliśmy się – wspominają.
Pracowali tam kolejnych pięć lat,
ucząc innych, sami trenowali po
skończonej pracy, czyli po 22.00.
Wszystko to się opłaciło – zaaklimatyzowali się, doszlifowali język
i odnaleźli nową pasję.
– Trudno uwierzyć, że to już
prawie 10 lat… – zamyśla się
Marzena.
Taniec, który
wyraża emocje
American Smooth to styl tań-

ca, oparty na tańcach standardowych, latynoamerykańskich
wymieszanych np. z elementami jazdy figurowej na łyżwach
– jak charakterystyczne obroty
i figury. American Smooth wygląda zatem bardzo efektownie:
tancerze płynnie przechodzą
od typowego dla tańców standardowych trzymania zamkniętego do bardziej swobodnych
ruchów w otwartym trzymaniu
charakterystycznym dla tańców
latynoamerykańskich i pozycji „cienia”. Całość poszerzona
jest jeszcze o imponujące figury
i obroty. Jest to styl zostawiający
z boku sztywne zasady klasycznego tańca towarzyskiego, by
mógł być tańczony turniejowo,
musi operować regułami nie do
złamania – jedna z reguł zakłada,
że tancerz musi cały czas choć
jedną stopę trzymać na parkiecie, dlatego pełne połączenia
i układ w stylu „Dirty Dancing”
nie wchodzi w grę.
American Smooth tym także
różni się od klasycznego tańca
towarzyskiego, że pozwala tworzyć takie układy choreograficzne, które czynią z tancerzy aktorów – mogących opowiedzieć
swoim tańcem historię, wyrazić
emocje, dopasować swój taniec
do klimatu muzyki. – To wielka
frajda – mówią zgodnie Marzena i Sławek. – Przy zachowaniu
istotnej dla nas techniki, zabawie
oryginalnymi figurami, może-

my jeszcze dodatkowo wyrażać
na parkiecie siebie, pokazywać
w tańcu coś więcej niż perfekcyjne kroki i ruchy – dodają.
– Długo broniliśmy się przed
American Smooth, bo wydawał
nam się niedopracowany, gdy
oglądaliśmy pary tańczące w tym
stylu, brakowało nam w nich
techniki właściwej dziesięciu
tańcom tańczonym na Starym
Kontynencie, brakowało dobrze trzymanej ramy, płynnych
przejść między trzymaniami zamkniętym i otwartym.
Nie widzieli się w tym stylu, ale
ich trenerka nie dała za wygraną
i namówiła ich, by spróbowali.
Zakochali się w tym tańcu, który obok możliwości pokazania
perfekcyjnej, szkolonej przez lata
techniki, pozwala też wyrazić
emocje, daje tancerzom interpretacyjną swobodę, poczucie
wolności i zabawy. Nie oznacza
to wcale, że nie wymaga ciężkiej
pracy – bez wprawy trudno byłoby zatańczyć American Smooth
na turnieju. – Gdy na parkiecie
znajduje się 14 par, każda wykonuje akrobatyczne niemal figury,
np. tancerka obraca się kilkadziesiąt razy wokół własnej osi
z drugą nogą uniesioną wysoko
w górze, jak na łyżwach to staje
się niebezpieczne, jeżeli nie ma
się wprawy w takim tańcu – opowiada Marzena.
Marzena i Sławek szybko opanowali tę sztukę i już po roku
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zostali mistrzami USA i stali się
propagatorami tego stylu. Mimo
iż do tej pory w American Smooth można tańczyć tylko cztery
tańce – walca, tango, foxtrota
i walca wiedeńskiego. Nową propozycją jest american quickstep.
Najwięcej czasu zabrała im
nauka foxtrota w stylu American
Smooth. Ten taniec jest bardzo
mało europejski, za to jest kwintesencją amerykańskiego stylu,
jest broadwayowski, jakby wyjęty z musicali. – Dlatego po kilku
godzinach treningów, postanowiliśmy zainspirować się właśnie
starymi filmami – opowiada
Marzena. – Została nam pokaźna kolekcja musicali – dodaje
Sławek. Ich ulubiony musical to
„The Band Wagon” z Fredem
Astairem i Cyd Charisse.
Praca za Wielką Wodą…
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REKLAMA

Marzena i Sławek podkreślają
zgodnie, że w Ameryce będą mogli tańczyć jeszcze długo, w Polsce już teraz pomału wysyłano by
ich na emeryturę.
– W USA co tydzień mamy do
wyboru dwa turnieje dla zawodowców lub ciekawe propozycje
dla amatorów – opowiada Marzena. – W Polsce, jeśli nie ma się
pieniędzy na wyjazdy na turnieje
europejskie, np. najważniejszy
w Blackpool w roku naprawdę
niewiele się tańczy.
W stanach po prostu ma się
okazję, by zaistnieć. Ogromna
jest też potrzeba ludzi, by uczyć
się tańca. – Na co dzień trenujemy, w weekendy jeździmy
na turnieje, ale także uczymy
w szkole tańca, prowadząc grupy i zajęcia indywidualne. Gdy
mamy uczniów, którzy chcą próbować swoich sił na turniejach,
tańczymy z nimi – dodaje.

Sławek ma np. uczennicę,
z którą zdobywa laury w kategorii 70 plus! Takie turnieje, gdy
uczniowie odnoszą sukcesy to
też dobra okazja, by profesjonalny tancerz zaistniał w świecie
tanecznym.
American Smooth coraz bardziej się rozwija. Do tej pory
organizowano turnieje głównie
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Kostaryce oraz Nowej
Zelandii i Meksyku. W tych krajach zdobywa coraz większą popularność, a i do Europy zaczyna
się powoli przedzierać. W największych turniejach udział
biorą dziesiątki par, a sędziowie
oglądają nawet kilkanaście tysięcy tańców w ich wykonaniu (np.
w Nowym Jorku).
Amerykańskie turnieje coraz
częściej sędziują tancerze, którzy
w klasycznych tańcach osiągnęli
wszystko, o czym tancerz może
marzyć. Oglądając taniec w nowym stylu, wydaniu bardziej
emocjonalnym i spektakularnym, dostrzegają w tańcu nowy
wymiar.
– To cudowne, gdy podchodzą
do nas, mówiąc, że jesteśmy dla

nich inspiracją! – cieszy się Marzena. – Nasi mentorzy widzą
w nas idoli, to bardzo niezwykłe
i wspaniałe uczucie!
Zaletą tego stylu jest jego efektowność, atrakcyjność dla amatorów i obserwatorów, emocje,

jakie budzi w samych tancerzach
i w widzach. Czy to przyszłość
tańca towarzyskiego? Na pewno
nowy rozdział w historii tańca.
Tymczasem trzymajmy kciuki za
kolejne sukcesy naszych ludzi za
oceanem.

American Smooth to styl tańca wywodzący
się właśnie z USA. Czerpie z klasycznych tańców
standardowych i latynoamerykańskich, mieszając
ich elementy, robiąc miejsce na emocje, historię
opowiadaną między partnerami. Póki co w tym
stylu można tańczyć cztery tańce: walca, walca
wiedeńskiego, foxtrota i tango. Marzena Stachura
i Sławek Sochacki tańczą American Smooth od
ponad dwóch lat. W pierwszych Mistrzostwach
USA, w których uczestniczyli, zajęli II miejsce,
w kolejnych, we wrześniu 2010 zostali mistrzami.
Na Mistrzostwach Świata w Ohio w listopadzie 2010
zdobyli tytuły mistrzowskie we wszystkich czterech
tańcach. W roku 2011 udało im się obronić oba
tytuły oraz zdobyć po raz pierwszy tytuł Mistrzów
Świata w American Smooth Showdance.
W grudniu Marzena i Sławek wraz z Akademią
Tańca i Fitnessu ze Szczecina zorganizowali
szkolenie z American Smooth po raz pierwszy
w Polsce. Mają nadzieję, że uda się rozbudzić
miłość do tego pięknego stylu tańca także w Polsce.

DLA KOBIET - DLA PAR - DLA CIEBIE
ul. Krasińskiego 10/11, Szczecin tel. 507 043 858

w w w. annakowalsk a. pl

Ludzie

AMBASADORZY SZCZECINA
– patronuje „Prestiż magazyn szczeciński”

Big Fat Mama poleca Szczecin!
„Szczecin – z całego serca polecam AMBASADOR” to hasło przewodnie nowej akcji promującej Szczecin. Znani szczecinianie w spotach video
polecają nasze miasto jako warte tego, by je odwiedzać, by tu żyć, pracować i rozwijać się razem z nim.

j

Jesteśmy zespołem ze Szczecina. Nasze pierwsze kroki jako
formacji muzycznej miały miejsce w tym właśnie mieście. Występy w szczecińskich klubach
dla większości z nas wiążą się
z pierwszymi doświadczeniami
scenicznymi. Nasze wspomnienia wiążą się z miejscami takimi,
jak „Free Blues Club”, nieistniejącym już „Blue Crow”, „Pinokio”,
„Kontrasty” czy „DK Słowianin”.
Dziś koncertujemy w całej Polsce i wielu krajach Europy, lecz
wszędzie tam, gdzie pojedziemy,
zaznaczamy, skąd pochodzimy
i gdzie mieszkamy.
W 2007 roku byliśmy częścią
wielkiego dla Szczecina wydarzenia: „The Tall Ship’s Races” –
światowego zlotu żaglowców. To
było dla nas duże wyróżnienie.
Tego samego roku reprezentowaliśmy Szczecin na festiwalu
w Opolu, wtedy to miasto pomogło nam rozreklamować nasz
występ i zdobyć szerszą publiczność. Rok później propagowaliśmy strategię „Floating Garden”

w trakcie naszego pobytu i koncertu na Mistrzostwach Europy
w Piłce Nożnej w Austrii.
Nazwa naszego miasta poja-

wiała się też często w kontekście
występu Big Fat Mamy na Przystanku Woodstock w 2009. To
największy festiwal w Europie,

Kampania społeczna „Szczecin_z całego serca polecam
AMBASADOR” to zaproszenie mieszkańców do wspólnego
budowania pozytywnego, wyrazistego i dobrze kojarzącego
się wizerunku miasta. To element nowej strategii
komunikacyjnej miasta „Odkryj_na dobre Szczecin.
Ludzie_Miejsca_Wydarzenia”.
W ramach kampanii zrealizowane zostały spoty, w których
występują współpracujący z miastem Ambasadorzy
– mieszkańcy z pasją, marzeniami i charakterem, którzy znają
dobre strony Szczecina i dzielą się swoimi doświadczeniami.
W 2012 roku grono to powiększy się o nowe osobowości.
Każdy może zostać Ambasadorem!
Zdjęcia Ambasadorów znalazły się w wizerunkowym
kalendarzu na 2012 rok.

Więcej informacji:
www.szczecin.eu/ambasador
www.facebook.com/szczecin.eu
Zobacz spoty: www.youtube.pl/OdkryjSzczecin

który przyciąga 450-tysięczną
publiczność. Wystąpiliśmy wtedy w tzw. „prime time” imprezy
zbierając znakomite recenzje –
również od obecnego na festiwalu pomysłodawcy i organizatora
pierwszego Woodstocku 1969 –
Michaela Langa. Podobnie było
w przypadku Montreux Jazz
Festival 2010 w Szwajcarii, największego na świecie festiwalu
muzyki jazzowej i popularnej.
Wielu naszych znajomych,
zdolnych muzyków, opuściło
Szczecin dla możliwości finansowych jakie stwarzają Warszawa czy inne miasta Polski; część
wyjechała z kraju, by podbijać
zachodnie rynki muzyczne. My
jesteśmy wierni Szczecinowi
i mieszkamy w nim. To tutaj
realizujemy naszą życiową pasję. Tutaj żyje nam się spokojnie
i dobrze. To tutaj chcemy odnosić dalsze sukcesy.
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Zespół o sobie:

Foto: Materiały prasowe

ako pierwszego ambasadora
Szczecina przedstawiamy całą
ich grupę – Big Fat Mama.
Zespół tworzy siedmioro młodych muzyków, którzy na scenie
grają m. in. soul, rock’n’roll, funk,
bootsy. Przywołując stare dobre
brzmienia za pomocą nowoczesnych akcesoriów, rozśmieszają
tekstami i szokują ekstrawaganckimi strojami. Zespół od początku istnienia zagrał kilkaset
koncertów w kraju i za granicą.
Występował m.in. na festiwalu
w Opolu w 2007 roku czy podczas Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej w Salzburgu.

Foto: archiwum Soni Szostak

Ludzie

Muszka mruga obiektywem

Aneta Dolega

Zaczęło się zwyczajnie, od fotografowania przyjaciół aparatem analogowym. To miała być tylko
rozrywka, dokumentacja codzienności. Tymczasem zdjęcia zaczęły żyć własnym,
internetowym życiem i pewnego dnia świat dowiedział się kim jest „muszka”
czyli Sonia Szóstak, wschodząca gwiazda fotografii.

z
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djęcia tej filigranowej pochodzącej ze
Szczecina dziewczyny
ozdabiają kolorowe
magazyny o modzie;
w zeszłym roku Sonia
została nominowana
jako jedna z trzech
osób przez magazyn „FASHION”
do nagrody dla najlepszego fotografa (debiutanta). Na co dzień
studentka łódzkiej „filmówki”,
od niedawna także projektantka
dla jednej z marek ciuchowych.
Przed jej obiektywem obok modelek zaczęli się pojawiać także
znani aktorzy jak Paweł Wilczak
czy Weronika Rosati. Zajęta,
w rozjazdach, znalazła trochę
czasu na zwierzenia.
Pierwszy aparat,
pierwsze zlecenie.
pierwsza kradzież
Wszystko zaczęło się od
dwóch analogowych aparatów,
które Sonia dostała od kolegi.

Później była lustrzanka cyfrowa
Canona, prezent od rodziny.
- Zaczęłam produkować
ogromną ilość zdjęć. Mam dokumentację moich wszystkich
znajomych ze Szczecina, od ich
nastoletnich lat do teraz. Poza
tym moje „poważniejsze” zlecenia/sesje to były zwykle dla
zespołów muzycznych: projektowałam dla nich okładki płyt,
robiłam fotosy podczas kręcenia
teledysków.
Pierwszą samodzielną publikację Sonia miała w amerykańskim piśmie „Vain Magazine”.
Ludzie prowadzący ten tytuł odnaleźli ją na portalu „deviantart”,
który wówczas prowadziła. Od
tego momentu jej zdjęcia zaczęły
się pojawiać w różnych magazynach. Poważniejszą współpracę nawiązała dopiero rok temu
z magazynem K MAG. Już jej
pierwsza sesja do wakacyjnego
numeru „Easy Rider”, a także
pierwsza okładka osiągnęły sukces. Cover został zaliczony do

Ludzie
„Najlepszych okładek według Le
Book 2010’ (‘Best of magazine
covers by Le Book 2010’), tym
samym znalazł się w prestiżowym zestawieniu obok takich tytułów jak Vogue France, Elle UK,
Harper’s Bazaar, I-D, Interview,
Wallpaper czy GQ.
W międzyczasie Sonia nawiązała współpracę z polską, świetnie
rozwijającą się firmą ciuchową
z Krakowa MISBHV dla której
projektuje koszulki. Przy okazji
nowego doświadczenia jedno
z jej zdjęcie zostało skradzione.
- Zobaczyłam je przez przypadek na koszulce bardzo znanej
brytyjskiej marki TOP SHOP.
– mówi. - Zdjęcie zostało mi
skradzione z bloga. Nie zapytano
mnie o pozwolenie, ani o wykupienie praw autorskich . Po prostu je sobie zabrali i nadrukowali
na tysiącach koszulek.

że częściej pracować z aktorami,
zarówno tymi profesjonalnymi
jak i studentami z wydziału aktorskiego.
- Pomimo tego wszystkiego
tęsknię za swoimi pierwszymi
zdjęciami – mówi z uśmiechem. Wyczuwałam w nich większą naturalność w relacji z osobą, którą
fotografowałam. Ciężko poczuć
coś takiego w pracy z modelką,
którą poznaje się podczas zdjęć
i ma się na wydobycie z niej tego
„czegoś” tylko kilka godzin. Czasem się to zdarza. Otóż, połowę
mojego portfolia zajmuje jedna
z najwspanialszych modelek jakie
poznałam - Kornelia Strzelecka,
która jest również ze Szczecina.
Ona mnie bardzo inspiruje, nasza współpraca jest zawsze wyjątkowa, zupełnie naturalna, szczera
- czyli to co lubię najbardziej.
Szczecin, Łódź,
Warszawa ? Berlin

To co dobre
jest ze szkoły

Jeśli nie na zajęciach w szkole
to na sesji fotograficznej. Sonia
jest nieustannie w ruchu.
- Myślę , że na 5 roku studiów
przeniosę się na kilka lat z Łodzi
do Warszawy - i tak spędzam
tam większość swojego czasu
ostatnio - stwierdza. - Jest masa
miejsc w których chciałabym
zamieszkać. Marzę, póki jestem
młoda, jak najwięcej zobaczyć,
zrealizować jak najwięcej projektów fotograficznych, najlepiej gdzieś na Zachodzie. Marzę
o podroży po Stanach, fascynuje
mnie głównie Nowy Jork , miasto
pełne artystów i inspiracji. Ale ze
wszystkich europejskich miast
w jakich byłam zdecydowanie
najlepiej czuje się w Berlinie,
wiec kto wie? Może właśnie tam
kiedyś zamieszkam. Chciałabym
! I miałabym blisko do domu.

Jak mówi sama bohaterka, to
kim w pewnym sensie jest zawdzięcza szkole, czyli łódzkiej
„filmówce”, w której aktualnie
studiuje.
- Szkoła pozwoliła mi otworzyć
oczy na rzeczy, których wcześniej
nie widziałam, które mnie nie
interesowały. Byłam dużo bardziej ograniczona w myśleniu
o fotografii niż teraz - wyznaje
Sonia. - Nabrałam dużo większej pewności siebie jeśli chodzi
o reportaż, dokument, fotografię
konceptualną, czy film, z którym – kto wie- może się zwiążę
w przyszłości.
Ostatnie dwa lata Sonia fotografowała przede wszystkim
modelki ze względu na wciąż napływające zlecenia. Zaczęła tak-
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zostać morsem!

I ty możesz

Maciej Pieczyński

Styl życia

Plaża, słońce, piasek, spokojny, monotonny szum morskich fal. Wydawałoby się, że w styczniu
o tak pięknych okolicznościach przyrody nad polskim morzem każdy z nas może … pomarzyć.
Jednak takie marzenie można ziścić nawet w środku zimy. Trzeba tylko zostać morsem.

d

Po wodach cieśniny Oresund
między Danią
i Szwecją sunął
na połów dorszy
rybacki kuter. Jeden z członków
załogi, Zbigniew
Ulatowski założył się z kolegami, że jeśli nie złowi ani jednej sztuki, wskoczy do wody.
Polak przegrał zakład. I tak
przeżył swoje pierwsze spotkanie z lodowatą, morską wodą.
To wydarzenie miało miejsce
w marcu, prawie dziesięć lat
temu. Jak twierdzi Zbigniew
Ulatowski, ta właśnie spontaniczna przygoda zainspirowała
go do morsowania, czyli – pisząc wprost – ekstremalnych
kąpieli w lodowatej wodzie.
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Morsowanie na receptę
W Szczecinie istnieje Klub
Morsów im. Zbigniewa Ulatowskiego. Jego członków w akcji można spotkać nad jeziorem
Głębokim. Już od siedmiu lat
spotykają się tam każdej zimy,
po dwa razy w tygodniu – w sobotę i niedzielę. – Na początku

nasza grupa składała się z kilku
zapaleńców, dziś jest nas kilkudziesięciu – mówi Jerzy Łopiński, prezes klubu, prywatnie emeryt, były handlowiec.
Większość szczecińskich morsów to ludzie w wieku zaawansowanym, zdarzają się jednak
młodsi. Najmłodszy ma 12 lat.
Jednym z bardziej znanych
morsów ze Szczecina to Artur
Szałabawka, radny miejski.
Przygodę z zimną wodą zaczął
jednak od nurkowania, które
było jego pierwszą podwodną pasją. – Na początku, gdy
jeszcze nie miałem suchego
skafandra, ogrzewającej pianki,
nurkowałem w mokrych piankach, które przepuszczają wodę
– mówi Szałabawka. – I to nurkowałem pod lodem, zimą, gdy
woda miała jeden, dwa stopnie.
Artur Szałabawka nie jest
zrzeszony w żadnej organizacji morsów, ale jako członek klubu nurków brał udział
w zabezpieczaniu największego zlotu morsów w Mielnie.
Morsowanie, jak zapewniają amatorzy tej ekstremalnej
rozrywki, wcale nie jest sportem tylko dla zuchwałych,

dla ludzi ze stali. – Kąpiel
w lodowatej wodzie hartuje,
morsuję już osiem lat i prawie
w ogóle się nie przeziębiam
– zapewnia Jerzy Łopiński.
Swoich sił w lodowatej wodzie
może spróbować praktycznie
każdy, bez względu na wiek,
płeć i sprawność fizyczną. Jedynym
przeciwwskazaniem
są problemy z sercem, wysiłek
włożony w przebywanie pod
zimną wodą można bowiem
przyrównać do intensywnego
biegu na krótki dystans. Morsowanie może być też praktyką leczniczą. – Jeden z członków klubu ma nawet zalecone
od lekarza kąpiele w zimnej
wodzie dla wzmocnienia organizmu – mówi Łopiński.
Ciała doświadczonych morsów
produkują ciepła więcej i na
dłużej, odporne są też astmę,
reumatyzm. Człowiek bez takiego doświadczenia, gdy nagle znajdzie się w lodowatej
wodzie, wpada w panikę i całe
jego ciało na wyścigi przyspiesza metabolizm, pracę serca
i wszystkie inne procesy, które mają ochronić przed zimnem. U morsów tymczasem to

wszystko przebywa spokojniej,
bezstresowo, są oni właściwie
niewrażliwi na nagłe zmiany
temperatur.
Słońce, plaża, i … mróz
Inicjację morsa może więc
przejść każdy. Wystarczy w zimowy weekend (o godzinie 11)
zjawić się nad jeziorem Głębokim. Przy swoim pierwszym
zetknięciu z zimną wodą nie
powinno się w niej przebywać
dłużej niż trzy minuty. Jeśli ten
podwodny chrzest przejdzie
pomyślnie i delikwent postanowi zostać pełnoprawnym
morsem, kolejnym krokiem jest
wypełnienie deklaracji członka
Klubu Morsów, na której konieczny jest już podpis lekarza.
Sezon na morsowanie trwa od
października do marca. W tym
okresie woda ma zwykle 1 – 2
stopnie temperatury, niezależnie
czy jesienią, zimą czy wiosną. –
Najprzyjemniej do wody wchodzi się oczywiście przy ładnej,
słonecznej, bezwietrznej pogodzie – mówi Artur Szałabawka.
– Może być mróz, nawet do -10
stopni, byle świeciło słońce. Ja

Styl życia
nie lubię wchodzić do wody, gdy
pada deszcz, wieje wiatr. Morsowanie to ma być przyjemność
od początku do końca, nie tylko
sama kąpiel, ale i rozgrzewka,
rozebranie się, potem wyjście
z wody i przebranie się.
Morsowe after party
w saunie
Jeśli mowa o rozgrzewce – jest
to niezbędne preludium do
każdej lodowatej kąpieli. Bieg,
ćwiczenia rozciągające, przysiady. Rozgrzewka rekompensuje braki tłuszczowe u osób
szczuplejszych, które teoretycznie powinny gorzej sobie
radzić z niską temperaturą.
– Przy wodzie o temperaturze
1 – 2 stopnie bez rozgrzewki
momentalnie nogi robią się
sztywne z zimna i ciężko się
ruszyć – mówi Szałabawka.
Rozgrzany już mors zanurza się
cały w samych kąpielówkach,
choć zaleca się kąpiel w nakryciu głowy. – Dopuszcza się też
możliwość kąpieli w specjalnym obuwiu i rękawiczkach –

dodaje prezes Klubu Morsów.
Do wody nie powinno się
wchodzić po obfitym posiłku lub po spożyciu alkoholu.
W dniu, w którym zażywa się
lodowatej kąpieli, nie zaleca się
też pić kawy ani papierosów.
Pasjonaci morsowania mówią

Astra Classic III rabat

10 000 zł

zgodnym chórem: ten ekstremalny sport może stać się
atrakcyjną i zdrową rozrywką
dla każdego, kto lubi aktywnie
spędzać czas i kto chce uodpornić się na działanie niskich temperatur. – Wskoczyć na dwie,
trzy minuty do zimnej wody,

Nowa Corsa rabat

9 000 zł

poskakać w niej, orzeźwić ciało,
to jest wielka radość! – mówi
Artur Szałabawka i dodaje: –
A po wyjściu z takiej lodowatej
wody świetne uczucie jest po
założeniu czapki, rękawiczek,
a najlepiej ogrzać się w saunie
(śmiech).

NowaAstra
Astrarabat
rabat do
Nowa

000 zł
98000

MODELE Z ROCZNIKA 2011

WIELKA WYPRZEDAŻ OPLA!
Zaawansowana niemiecka technologia w zasięgu ręki.
www.opel.pl
Zużycie paliwa oraz emisja CO2: Corsa 1.0 – 5,0 l/100 km, CO
2 – 117 g/km; Astra 1.4 – 5,5 l/100 km, CO
2
CO2 – 146 g/km (wg dyrektywy 80/1268/ECC, 2004/3/EC, cykl mieszany). Informacje na temat złomowania samochodu, przydatności
do odzysku oraz recyklingu dostępne są pod adresem internetowym www.opel.pl
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Wizja rozwoju biznesu
wpisana w planowanie spadkowe

W

ciągu ostatnich 20 lat
uwolnienie przedsiębiorczości w Polsce zaowocowało powstaniem
prywatnych majątków. To co
w innych państwach tworzyło
często kilka pokoleń, nasi przedsiębiorcy zbudowali nierzadko
w kilkanaście lat dzięki wysiłkowi
i wyrzeczeniom. Ostatnio jednak
świat „zawirował” i wiele firm
przeżywa poważne kłopoty. Na
szczęście Polska jako jeden z nielicznych krajów uniknęła recesji.
Doświadczenia tego trudnego
okresu pokazują, że kryzysowi
najskuteczniej opierają się dobrze
prowadzone biznesy rodzinne.
Zmiana pokoleń

Każde przedsięwzięcie potrzebuje jednak wizji rozwoju na następne lata i następne pokolenia.
Dla dalszego rozwoju majątku
potrzebny jest dobry plan. Plan,
który uwzględnia także i to, że
kiedyś przyjdzie czas w którym
nie my, ale nasze dzieci będą stały na czele firmy. Jak są do tego
przygotowane? Jak nasz biznes
jest przygotowany do zmiany
pokoleń? Czy nasza rodzina wiedziałaby dzisiaj, co zrobić gdyby
wczoraj doszło do takiej zmiany
przywództwa?
W przeciwieństwie do najbardziej rozwiniętych krajów
w Polsce brakuje dobrych doświadczeń z dziedziczeniem
dużych majątków. Testament
kojarzy się w Polsce z ostatnim
dokumentem, jaki podpisujemy
w życiu. A co się stanie, jeżeli nie
zdążymy złożyć podpisu? Pewien
plan działania w takich trudnych
okolicznościach zawsze istnieje.
Przewidziało go dla nas państwo
i zapisało w obowiązujących
przepisach prawa. Jego realizacja
jest jednak bardzo czasochłonna
i często niewygodna dla spadkobierców. Działanie zgodnie z takim scenariuszem bardzo często kończy się likwidacją firmy,
a nierzadko również zepsuciem
dobrych relacji w rodzinie. Warto przygotować swój plan, który

przemyślimy i omówimy z najbliższymi osobami.
Skarb w labiryncie
Jeżeli nie zostawimy rodzinie testamentu, nasz majątek
zostanie podzielony zgodnie ze
wskazaniami ustawy. Taki tryb
dziedziczenia rodzi często wiele problemów, a kluczowym
w przypadku dziedziczenia firmy
może okazać się czas.
Dobrze przygotowany testament jest dla spadkobierców jak
mapa w ciemnym labiryncie,
w którym znajduje się skarb.
Tym skarbem jest to wszystko,
co pozostawiamy po sobie. Tym
skarbem są nasze biznesy, które pomimo zmiany trwają silne
i prężne. Tym skarbem są zachowane relacje międzyludzkie w rodzinie i w biznesie. Tym skarbem
jest także i to, że nasi najbliżsi
zawsze będą nas dobrze wspominać. A w ten sposób nasze
dzieło będzie trwać, nasza misja
może być kontynuowana. Dobry
plan sukcesji jest planem rozwoju
majątku napisanym przez nas dla
następnego pokolenia. Kto wie,
czy nie jest to najważniejsza decyzja biznesowa, jaką podejmujemy w życiu? Czy chcielibyśmy
najważniejszą decyzję naszego
życia odkładać na ostatni czas?
A co jeżeli nie zdążymy? Czy
tą decyzję ma podjąć za nas sędzia w asyście skłóconej rodziny
i wspólników?
Najtrudniejszym zagadnieniem w procesie planowania jest
wszystko, co dotyczy ludzi. Pytanie o to, kto ma odziedziczyć
poszczególne składniki majątku
rodzi wiele różnorodnych emocji. Odpowiedź wymaga od nas
odwagi i rozwagi. Przecież biznes
to ludzie i relacje międzyludzkie.
A z drugiej strony nasi najbliżsi.
Ci dla których wszystko tworzymy, którym chcemy wszystko
zapewnić i jak najlepiej przygotować. Ci, których kochamy i którzy nas kochają. Dobry plan sukcesji wymaga postawienia sobie
trudnych pytań i znalezienia na

nie odpowiedzi. Czy nasi najbliżsi są gotowi od dziś prowadzić
biznes samodzielnie? To znaczy –
czy potrafią i czy chcą zajmować
się wszystkim co stanowi o sukcesie tego biznesu? Czy mają
odpowiednie
predyspozycje,
wykształcenie, umiejętności, siłę
ducha i osobowość? Czy jestem
dzisiaj gotowy stworzyć spółkę
z małżonkiem wspólnika i jego
dziećmi (a może niepełnoletnimi
dziećmi)? Co powie wspólnik,
jeżeli do spółki wejdzie moja rodzina? Komu przekazać władzę
i biznes, a kogo najlepiej spłacić?
Czy istnieje możliwość szybkiego
stworzenia kapitału wtedy, gdy
będzie on najbardziej potrzebny?
Przyszłość bliskich
w naszych rękach
Skuteczne planowanie sukcesji
jest dzisiaj możliwe. Mamy odpowiednie regulacje prawne, mamy
doskonałe narzędzia finansowe.
Mamy wiedzę i doświadczenie,
aby taki plan przygotować. Widzimy, co się dzieje wokół nas,
tam gdzie takich planów z różnych powodów nie było. Ta nasza
ostatnia wola jest potrzebna naszym najbliższym, tym trudnym
dla nich momencie nie zostawiajmy ich samych, nie opuszczajmy
ich. Oni będą wtedy potrzebowali
naszej pomocy bardziej niż w jakimkolwiek innym okresie życia.
Zachowajmy ich miłość, godność
i szacunek. Obrońmy te wartości
dla nich i dla niebie. Dobry plan
sukcesji jest świadomą i wolną

odpowiedzią na te wyzwania,
które stawia przed nami przyszłość. Przyszłość naszych rodzin
i naszych biznesów zależy od nas.
Czy istnieje w jakimkolwiek miejscu ziemi coś lub ktoś, kto podejmie takie decyzje, nakreśli takie
plany lepiej niż my sami? Czy jest
ktoś, kto lepiej niż my zna naszą
wolę? Plan sukcesji na pewno
nie należy do najłatwiejszych
decyzji. Wymaga ona od nas odwagi i rozwagi. Być prawdziwie
odważnym – to znaczy myśleć
o przyszłości i brać za nią odpowiedzialność. Nie obawiajmy się
tego trudu, ale raczej tego, co się
stanie, jeśli nie podejmiemy tych
trudnych decyzji. Zaplanujmy tę
przyszłość, a odpowiedzialność
za nią zabierzmy ze sobą.
Stworzenie skutecznego planu
spadku jest możliwe tylko przy
równoczesnym działaniu na
płaszczyźnie prawa i finansów.
Jako doradca Avivy od lat zajmuję się współpracą z przedsiębiorcami przy tworzeniu kompleksowych rozwiązań. Moja wiedza
jest wynikiem doświadczenia
zdobytego w tym okresie oraz doskonalenia umiejętności poprzez
uczestnictwo, w międzynarodowym stowarzyszeniu doradców
finansowych MDRT. Codziennie
dbam o to, aby nasi klienci i ich
najbliżsi mogli w pełni korzystać
z życia.
Zapraszam do współpracy
wszystkich, których przedstawiony temat skłania do zastanowienia się nad swoim biznesem
i zagadnieniami sukcesji.

kontakt: Mirosława Surma, tel 601767295, e-mail Surma.Miroslawa@aviva.com.pl
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Maria Cieplińska

Najcieplejsze miejsce na ziemi - Barbados, rajska wyspa marzeń
Antyli Małych i prawdopodobnie jedno z niewielu miejsc gdzie
mieszkają tylko uśmiechnięci ludzie. Pewnie dlatego ginekolodzy,
profesor Rafał Kurzawa i dr Tomasz Bączkowski wraz z żonami
- Paulą i Katarzyną - odwiedzili ten raj na ziemi.
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foto: archiwum prof. Rafała Kurzawy

Wyspa uśmiechniętych ludzi

Podróże
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ostanowiłem zakończyć rok razem z żoną
Paulą w miejscu wyjątkowym. Zwykle
podróżujemy rodzinnie, tym razem syn
Dawid został z opiekunkami. To były tylko „nasze” Antyle Małe – mówi
prof. Rafał Kurzawa
Dla doktora Tomasza Bączkowskiego to był pierwszy tak
daleki i długi urlop tylko z żoną
od 13 lat. – To był dla nas niezapomniany, powtórny miesiąc
miodowy – cieszy się.
Barbados to państewko, które
zajmuje tylko jedną wyspę na
wschodnim krańcu archipelagu
Małych Antyli. Mieszka w nim
280 tysięcy ludzi. Większość
mieszkańców to Afroamerykanie, biała ludność stanowi tylko
około trzech procent społeczeństwa.
– Odsetek przestępczości jest
niewiarygodnie niski, oscyluje
dosłownie wokół kilku procent.
Autochtoni są świetnie wykształceni, mówią biegle po angielsku,
mają oczywiście swój dialekt.
Szkolnictwo jest tutaj bezpłatne
tak jak opieka medyczna. Państwo też wyjątkowo dba o edukacje swoich obywateli. No i co
przeurocze, dzieci chodzą do
szkół w mundurkach – opowiada Kurzawa.

– Te mundurki robią wrażenie.
Zresztą na Barbados wrażenie
robi wiele rzeczy. Choćby fakt,
że wszyscy mieszkańcy wyjątkowo dbają o swoje afrofryzury.
Fajnym elementem egzotycznym
byli miejscowi w mikołajowych
czapkach – dodaje Tomasz Bączkowski.
Mikołajowe czapki to jeden
z ulubionych symboli świąt Bożego Narodzenia na wyspie.
Choć Barbados to jedno z najcieplejszych miejsc na ziemi – przed
świętami można tam zobaczyć
przystrojone choinki i ciemnoskórych Mikołajów. Zima nie
jest sroga, ale o tej porze roku
występuje ryzyko cyklonów.
Wyspa otoczona jest przepięknymi rafami koralowymi – jednak
Barbados bardziej zaskarbiło sobie sympatie miłośników surfin-

gu niż nurkowania. To miejsce
nie tylko wyjątkowe ze względu
na faunę i florę, ale również ze
względu na miejscową ludność –
wszyscy są uśmiechnięci, uprzejmi, pomocni. Wzdłuż całej wyspy jeżdżą taksówki nazywane
„ZR” i ten sposób zwiedzania
wyspy jest najchętniej przez turystów wybierany.
– Na wyspie jest mnóstwo jaskiń, przepiękna przyroda i egzotyczne zwierzęta. Małpki biegają
wokół turystów jak w Polsce koty
w nadmorskich smażalniach, no
i oczywiście słynne już barbadoskie żółwie. Same widoki wyspy
zapierają dech w piersiach –
wspomina Bączkowski.
Historia wyspy niestety nie
zostawiła po sobie zbyt wielu
zabytków z czasów pierwszych
zamieszkujących ją ludności.

Cztery tysiące lat temu wyspę zasiedlili Indianie Arawak,
w pierwszej połowie XVII wieku
na Barbados pojawili się Anglicy. W 1966 roku wyspa uzyskała niepodległość, ale dalej jest
członkiem brytyjskiej Wspólnoty
Narodów. Stąd formalnie głową

Katarzyna i Tomasz Bączkowscy

Paula i Rafał Kurzawa

Podróże

państwa jest monarcha Wielkiej
Brytanii, którego na wyspie reprezentuje gubernator generalny.
Powierzchnia Barbados wynosi
430 km2, kraj ten należy do najgęściej zaludnionych miejsc na
świecie, a produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca jest
niemal identyczny jak w Polsce.
Od samego momentu lądowania turysta jest traktowany po
królewsku. Podobnie w hotelach,
których na wyspie nie brakuje.
Ceny za nocleg wahają się od
$40 nawet do $1600 za noc. Turyści bardzo często wynajmują

usytuowane na samej plaży ekskluzywne domki z niezapomnianym widokiem na ocean. Turystyka jest obok uprawy trzciny
cukrowej jedną z głównych gałęzi przemysłu na wyspie.
– Cóż mogę dodać, kapitalna
obsługa i restauracje. Daniem
regionalnym jest machi machi
– to mięso z delfina – mówi dr
Bączkowski.
– Na machi machi się jednak
nie skusiliśmy, jestem zdania, że
delfiny powinny być pod szczególną ochroną. Na szczęście
powoli mięso delfinów jest za-

stępowane mięsem z miecznika
– opowiada prof. Kurzawa
Nie tylko jedzenie kusi zapachami świeżutkich frutti di
Mare. Barbados to wyspa rumów
– można je pić na plaży i w miejscowych knajpach. Zdaniem
naszych podróżników najlepiej
smakują w klubach reggae.
– Próbowaliśmy bardzo mocnego, jest tak dobry, że pije się
go saute z kieliszka. Rumy karaibskie i z ameryki środkowej
to ambrozja szczególne walory
smakowe maja rumy z Gwatemali – te pije się w konikówkach

– wspomina Kurzawa
Najwięcej rumu na Barbados
wypija się w miejscowość St.
Lawrence Gap – to centrum rozrywki, dyskotek, nocnych barów.
Przed zabawą warto wybra
się do stolicy Bridgetown. To
centrum finansowe, turystyczne
i kulturalne wyspy. Najstarsza
miejscowość, która stanowiła
kiedyć pierwszy port to Holetown. Z kolei jeśli chcemy znaleźć pamiątki po stacjoonujących tu wojskach brytyjskich to
najlepiej wybrać się do Needham’s Point.
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SPÓŁDZIELNIA PRACY

LEKARZY SPECJALISTÓW
NOWOCZESNA PROTETYKA:
• Uzupełnienia protetyczne • Szkielety niemetalowe
na implantach
• Licówki ceramiczne
• Protezy bezklamrowe
• Korony pełnoceramiczne
Zapraszamy Państwa na wstępną konsultację do naszych gabinetów stomatologicznych.

Szczecin, pl. Zwycięstwa 1, pon-pt 7:30 do 18:30, sobota 8:30 do 13:00, tel. 91 433 99 80, 91 484 65 66, 91 484 65 67, 91 434 73 06
www.medicus.szczecin.pl

Tyczka i pióro

Męska lista

i
Przemek Czerwiński
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Czołowy polski tyczkarz,
medalista ostatnich
Mistrzostw Europy.
Prywatnie człowiek
o wielu pasjach
i zainteresowaniach.
Fotografowanie
i motoryzacja to
niektóre z nich.

nie mam tu wcale na myśli kiepskich umiejętności kierowania pojazdami mechanicznymi, ale
o spuściźnie żalu i smutku jaki pozostanie w nas
po owinięciu o słup naszego ukochanego auta.
Pomocną dłoń w tej kwestii wyciągają tutaj do
nas różnorakie wypożyczalnie samochodów. Podróżując po świecie spotkałem się i wypożyczałem samochody wszelkiej maści. Od małych i plastikowych po
duże i równie plastikowe
w środku. Wyglądało to
zupełnie jak menu szkockiej restauracji. Wypożyczalnie raczej nie posiadają
w swojej flocie nic godnego
uwagi. Jednak nie chodzi
tu o jakość, ale o prostotę.
Nie ma nic łatwiejszego.
Zamawiasz, ubezpieczasz
i odbierasz. Dalej nic już
nie stoi na przeszkodzie
ukojenia własnej ciekawości sprawdzając czy z piętrowego parkingu łatwiej
i szybciej nie będzie przypadkiem wyjechać zjeżdżając schodami. Osobiście jako sportowiec podróżujący
z bagażem w postaci pięciometrowych tyczek, oddałem parę samochodów z krzywymi, wgniecionymi
i porysowanymi dachami, bo gdzieś trzeba przecież
ten sprzęt wrzucić, a przy okienku zwrotnym i tak
otrzymywałem grad uśmiechów od pracowniczki sieci.
Jednak w kwestii niszczenia mienia cudzego mistrzem
jest mój dobry rosyjski znajomy, który zresztą również
jest tyczkarzem. Viktor potrafił podczas zwykłej przejażdżki wzdłuż wybrzeża Portugalii przypadkiem nie

Każdy facet w swoim życiu powinien zbudować
dom, spłodzić syna i zasadzić drzewo.
Do tej listy dodać trzeba jeszcze pocięcie mamie
firanek, spalenie bożonarodzeniowej choinki i skasowanie samochodu. Z tym ostatnim punktem
mimo wszystko jest o wiele łatwiej niż może się to
wydawać.
zauważyć zbliżającego się zakrętu z towarzyszącym
mu klifem. Zamiast zacząć hamować dodał jeszcze
mocniej gazu stwierdzając że tak będzie chyba lepiej.

Podczas dosyć krótkiego lotu
w kierunku zbliżającego się oceanu
poczciwy Vitiusha zdążył jeszcze
zapiąć pasy i otworzyć boczną szybę.
Panowie w jaskrawych kapokach
i dużych motorówkach
wyławiali biednego Opla Corse
przez parę godzin.
Zdarzenie to kompletnie nie wzruszyło Vitiushy, który
następnego ranka pojawił się w biurze wypożyczalni
z zapytaniem, że skoro pożyczył i zapłacił za tydzień
użytkowania, a przejeździł tylko dwa dni czy firma
nie będzie skłonna dać mu drugi samochód. Innego
znajomego zirytowała sytuacją na rynku samochodów używanych. Po paru miesiącach niemożności
sprzedania swojego pojazdu wypożyczył auto i skasował nim swój własny.
Generalnie paleta możliwości jest tutaj nieograniczona, a jedyne, co możecie stracić to kaucję, która
i tak kosztuje grosze. Oczywiście w tym przesłaniu nie
namawiam i nie zachęcam do takiego postępowania,
ale musicie przyznać ze jest to dość kuszące. Zresztą
zawsze wystarczy tylko zapytać się osoby wydającej
kluczyk, czy przypadkiem w najbliższym czasie firma
nie planuje wymiany floty części swoich aut…
Przemek Czerwiński

Autorska Pracownia Stolarska Zbigniewa Dębskiego
realizuje w wyjątkowy sposób stolarskie
projekty użytkowe i upiększające dla domu, biura, hotelu,
restauracji oraz innych przestrzeni użytkowych.
ul. 5-go Lipca, 70-374 Szczecin, tel./fax: 91 48 48 848
www.arsquercus.pl

Domowe obiady
na miejscu i na wynos
w godzinach 11.00 – 16.00

DOWÓZ GRATIS

* przy zamówieniu powyżej 25 pln

ZUPY:
Segedyńska zupa rybna gulaszowa
Razsolnik – ogórkowa rosyjska zupa rybna
Barszcz czerwony z pierożkami rybnymi
Kalmary a`la flaczki

7.00 zł
7.00 zł
7.00 zł
8.00 zł

ziemniaki, zestaw surówek

Dorsz bałtycki z patelni

RESTAURACJA
5.00 zł
7.00 zł
7.00 zł
8.00 zł

DANIA MIĘSNE

DANIA RYBNE
Sandacz australijski z grilla

Domowy rosół z makaronem
Domowy żurek z wiejską kiełbasą i jajkiem
Gulaszowa z warzywami (mięsna)
Krem z pomidorów z grzankami

19,90 zł

Pierogi domowe z mięsem lub „ruskie” (8 sztuk) 15.00 zł

zestaw surówek

15.00 zł

Spaghetti z kurczakiem i z brokułami

15.00 zł

15.00 zł

Tradycyjny kotlet schabowy z pieczarkami

15.00 zł

Filet z karmazyna panierowany z pieczarkami 15.00 zł

Filet z kurczaka panierowany

15.00 zł

Szaszłyk z dorsza

15.00 zł

Karkówka duszona w sosie

15.00 zł

Panga zapiekana z serem i szparagami

15.00 zł

Karkówka z grilla z masłem czosnkowym

16.00 zł

Łosoś gotowany w sosie koperkowym

18.00 zł

Kotlet de Volaille

16.00 zł

18.00 zł

Filet z kurczaka z grilla

16.00 zł

Bryzol z indyka z pieczarkami

16,99 zł

ziemniaki, zestaw surówek

Strogonow z mintaja

kluski półfrancuskie, biała kapusta
ziemniaki, kiszona kapusta
ryż pilaw, zestaw surówek
ziemniaki, zestaw surówek

ziemniaki, warzywa gotowane

Łosoś grillowany

ryż pilaw, warzywa grillowane

Szaszłyk z białego halibuta w cieście
ryż pilaw, zestaw surówek

Filet z soli smażony na masełku
ziemniaki, zestaw surówek

18.00 zł
19.90 zł
21.90 zł

Ryba maślana z grilla

21,99 zł

Sałatka z owoców morza lub łososia

16,00 zł

ziemniaki, kapusta kiszona
grzanki

ziemniaki, zestaw surówek
ziemniaki, zestaw surówek
frytki, zestaw surówek

ziemniaki, zestaw surówek
ryż pilaw, warzywa grillowane

Tuńczyk z grilla

ryż pilaw, warzywa grillowane

ziemniaki, zestaw surówek

ziemniaki, zestaw surówek

Kotlet schabowy „górski” (z jajkiem sadzonym) 17,00 zł
ziemniaki, zestaw surówek

Polędwica wieprzowa z grilla

18,00 zł

Placek po cygańsku (duża porcja)

18,00 zł

ziemniaki, zestaw surówek

Sałatka Ceasara z kurczaka
grzanki

15,00 zł
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Pełna oferta:

www.chief.com.pl

ul.Rayskiego 16
(plac Grunwaldzki)
tel. (91) 488 14 17

Motoryzacja

Czym jeżdżę?

foto: Dariusz Gorajski

Waga ciężka
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Izabela Magiera-Jarzembek

Czasy kiedy TIR-y były siermiężnymi, prostymi maszynami, dawno odeszły w przeszłość. Teraz to naszpikowane elektroniką i wszelkimi wygodami pojazdy. Najbardziej utytułowany z nich to Mercedes Actros.

Motoryzacja

Marka: Mercedes Actros
Moc: 449 KM
Pojemność silnika: 12809
cm3, 2200 Nm
Spalanie: 22-28 litrów
/100 km
Rok produkcji: 2011

foto: Adam Fedorowicz

a

ctrosy były ciężarówkami roku
1999, 2004, 2009. W 2008
roku trzecia generacja została
wpisana do Księgi rekordów
Guinessa jako „Najbardziej
ekonomiczny 40-tonowy samochód ciężarowy”. Na zamkniętym torze, załadowana
24 tonami balastu ciężarówka spaliła zaledwie 19,44 l na 100 km! Czyli tyle, ile potrafi
spalić osobowy SUV.
Kilka miesięcy temu Mercedes wprowadził czwartą generację tego modelu, która
także może poszczycić się tytułem „Truck of
the year”.
Najnowszy Actros jest ekologiczny, ekonomiczny i bardzo nowoczesny. A podróżowanie nim to prawdziwa przyjemność, prawie
jak wycieczkowym kamperem.
Wyraźnie oddzielona jest przestrzeń
mieszkalna i pracy. Kabina kierowcy przypomina niewielki, bardzo wygodny pokój.
Dość wspomnieć, że jest tutaj płaska podłoga, a wysokość pomiędzy fotelami sięga 2,13
m (!). Do dyspozycji kierowcy są dwa łóżka
projektowane przez ortopedów, wiele półek
i schowków, lodówka, a także webasto, czyli
ogrzewanie postojowe.
Także w pracy na kierowcy czekają same
wygody, począwszy od klimatyzacji, a na
masażu w fotelu kończąc. Potężny TIR ma
elektrycznie podnoszony i odsuwany dach
i elektrycznie obsługiwane rolety na szybie
przedniej. Prowadzenie giganta spoczywa
w znacznej mierze na komputerach. W Actrosie jest ich mnóstwo. Prawdziwą rewolucją jest jednak to, że jako pierwszy producent
na rynku, Mercedes-Benz oferuje pojazdy
fabrycznie wyposażone w system zarządzania flotą FleetBoard, który na bieżąco analizuje styl jazdy kierowcy na podstawie takich parametrów jak prędkość jazdy, sposób
operowania pedałem gazu czy częstotliwość
używania hamulców i wspiera go w uzyskaniu możliwie niskiego zużycia paliwa. W czasach, gdy paliwożerne jednostki napędowe
powoli przechodzą do historii ma to niebagatelne znaczenie.
Actros dba także o ekologię, bowiem

w stosunku do swego poprzednika spala nawet o 6% mniej. Aby spełnić rygorystyczne
wymagania nałożone przez normy emisji
spalin Euro 6, Mercedes-Benz opracował
złożony system kontroli emisji składający
się z technologii SCR (ograniczającą emisję
spalin), układ recyrkulacji spalin (EGR) oraz
filtr cząstek stałych. We wszystkich modelach
nowego Actrosa moc na koła jest przenoszona automatyczną skrzynią biegów PowerShift. Znajdziemy tu także nowoczesny system sterowania, który zapewnia imponującą
precyzję i daje doskonałe wyczucie drogi.
Warto też wspomnieć o systemie kontroli
trakcji z funkcją „stop-and-go”, która umożliwia automatyczne ruszania i zatrzymywanie podczas stania w korkach.
Nowością jest kluczyk wielofunkcyjny,
który pełni również funkcję pilota do obsługi wielu ustawień i funkcji, np. radia, ogrzewania postojowego, klimatyzacji postojowej
– nawet z odległości do 100 m, a ponadto
umożliwia obsługę regulacji poziomu ramy

i układu kontroli ciśnienia w ogumieniu.
Pierwszy nowy Actros w Szczecinie trafił
do właściciela firmy USP Transport Spedition Ryszarda Olszewskiego.
– Samochód wygląda dostojnie i prestiżowo – opowiada właściciel nowego Actrosa.
– Jest ergonomiczny i bardzo nowoczesny.
Zacząłem czytać o jego możliwościach, wyposażeniu, jednak o kupnie zadecydowały
czynniki, które gwarantują ekonomiczność
jazdy.
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

Technika

Podglądając w sieci

Kuba Grabski

Na całe szczęście wśród wynalazków, które zapierają dech w piersiach, pojawiają się też takie nieco bardziej oczywiste i do tego
praktyczne. Dzisiejsze propozycje na pewno przydałyby się w absolutnie każdym domu. Na całe szczęście wśród wynalazków,
które zapierają dech w piersiach, pojawiają się też takie nieco bardziej oczywiste i do tego praktyczne. Dzisiejsze
propozycje na pewno przydałyby się w absolutnie każdym domu.
Krzesło satelitarne
Jest to rozwiązanie dla osób, które nie chcą oszpecać sobie domu anteną satelitarną. Brytyjska firma SAT+ wprowadziła na europejski rynek krzesło, które na pierwszy rzut oka wygląda jak… krzesło. Z tym,
że po podłączeniu kabla koncentrycznego pełni rolę anteny satelitarnej o średnicy 60 cm. W pełni funkcjonalnej do czasu, aż ktoś na niej
siądzie. Rozwiązanie banalne, a jednocześnie bardzo innowacyjne.
Krzesło ma wbudowany konwerter (niestety z jednym wyjściem), waży
5 kg i kosztuje 242 euro. Dostępne jest w ofercie sklepu SATeuropa.
Rozwiązanie genialne, jednak ma dwa minusy. Pierwszym jest kwestia
przykręcenia (przyklejenia?) krzesła do podłoża. Drugim – konieczność
pamiętania o odśnieżaniu siedziska.
Już nie spalisz obiadu
Nie ma chyba osoby, której nie zdarzyło się zwęglenie przygotowywanego posiłku. Na łamach serwisu Yanko Design opublikowano interesujący koncept designera Naeun Kang,
dzięki któremu rozgotowany makaron czy i przypalone sosy przejdą do historii. Wystarczą
nieco zmodyfikowane palniki kuchenki gazowej. Im dłużej się coś gotuje (np. sos), tym więcej
wody odparowuje. Palniki kuchenki z konceptu Scale Gas Range wyposażone są w wagę. Gdy
z potrawy odparuje więcej niż 30% wody (co oznacza spadek wagi), kuchenka automatycznie odcina dopływ gazu. Kuchenka nie tylko pilnuje obiadu za swojego użytkownika. Miłym
dodatkiem jest tu cyfrowy wskaźnik wagi gotowanych produktów. Dzięki niemu łatwiej przyrządzać potrawy wymagające dokładnego odmierzenia składników.
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Bezpieczne udostępnianie plików w sieci
Jak skorzystać z zasobów domowego komputera, gdy jest się poza domem? Niewielki gadżet
– iTwin – sprawi, że zadanie to stanie się proste. Wygląda jak dwa połączone pendrive’y. Jest
świetną propozycją dla wszystkich, którzy udostępniając w sieci dane, chcą zarazem zachować
poufność i nie zaprzątać sobie głowy konfigurowaniem komputera. iTwin daje możliwość łatwego połączenia dwóch dowolnych komputerów z dostępem do Internetu. Wystarczy do jednego z nich podłączyć klucz iTwin i udostępnić pliki, z którymi chce się zdalnie pracować. Drugi
klucz, po podłączeniu do dowolnego komputera daje możliwość korzystania z udostępnionych
zasobów. Połączenie między komputerami jest szyfrowane. Gadżet kosztuje 100 dolarów.

USB na wszystkie problemy
Dopiero niedawno micro USB ma zastosowanie w smartfonach. Posiadacze wielu urządzeń pochodzących ze stajni różnych producentów muszą liczyć się z tym,
że każdy z produktów wymaga innego kabla. Jak uniknąć plątaniny kabelków? Magic Cable Trio to prosty i genialny pomysł. Jeden kabel wyposażony jest zarówno
we wtyczkę do urządzeń firmy Apple, jak i zwykłe micro USB oraz mini USB. Kabelek
o długości 20 centymetrów można wpiąć do komputera, by na przykład doładować
smartfona. Po co nosić trzy, skoro dzięki zastosowaniu przejściówek wystarczy tylko jeden?
Magic Cable Trio produkowane
przez firmę Innergie dostępne
jest w sprzedaży za pośrednictwem specjalnie stworzonej
strony internetowej. Koszt wynalazku to tylko 20 dolarów,
czyli około 66 zł. Tyle chyba
można wydać. Ten jeden raz.

Komoda transformer
Przestrzeń, zwłaszcza w centrach dużych miast, to towar luksusowy. Co
zrobić, aby nie rezygnując z komfortu, w maksymalnym stopniu wykorzystać powierzchnię mieszkania? Rozwiązaniem może okazać się niepozorny
mebel. Urugwajski projektant Claudio Sibille zaprojektował mebel o nazwie
Ludovico. Z pozoru to tylko masywna komoda, jednak po rozłożeniu okazuje się, że na powierzchni, którą zajmuje jeden mebel, można przechowywać
komodę, stół i dwa krzesła. Każdy z elementów może być wyciągany niezależnie, w miarę potrzeb. Zaproponowane rozwiązanie wydaje się genialne
w swojej prostocie. Pozostaje czekać, aż mebel pojawi się na rynku albo IKEA
skopiuje pomysł i przedstawi własną wersję komody transformera.

www.facebook.com/pages/Big-Fat-Mama

www.grubamama.pl

szczecin.eu/ambasador
facebook.com/szczecin.eu

)

Design
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Greta Grabowska

To elegancki, a zarazem skromny dom. Położony jest przy ruchliwej
ulicy, w środku jednak panuje stateczny spokój. Przywodzi na myśl
odległą epokę.
Foto: Greta Grabowska

Design

Prestiżowe wnętrze

Królestwo

Elegancję jadalni Pani Magdy podkreślają
białe pokrowce na krzesłach
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nad sklepem bławatnym

Design

w

W salonie zwraca uwagę lampa
z kaskadą szklanych kul

yróżnia go zadbana zieleń
i przeszklona witryna firmy.
Dom i sklep powstawały
razem. Jego gospodarzami
są Magdalena i Gabriel Janczewscy.
Tkaniny w firmie
w domu

Gospodarze od dwudziestu lat prowadzą
hurtownię i sklepy tekstylne. Tkaniny sprowadzają od producentów, przywożą z europejskich targów, poszukują atrakcyjnych
ofert. Proponują również projekty i wykonanie różnorodnych przesłon okiennych
oraz wszystkiego „tkaninowego”, co tworzy
domowe ciepło. Miękkie i sztywne, wzorzyste i gładkie, zgrzebne i błyszczące, wszystkie
tkaniny stanowią idealne dopełnienie każdego wnętrza.
Dom Państwa Janczewskich utrzymany
jest w jasnej, lniano piaskowej tonacji. Pani
Magda często przywozi z targów „tkaninowe nowości”. Zaraz też chce wykorzystać je
w swoich wnętrzach. Czyniłaby to z pewnością kilka razy w roku, zainspirowana niezwykle bogatą i różnorodną ofertą targową,
ale byłoby to czystym szaleństwem. Niewątpliwie trudno jest gospodyni wytrwać
w pozornej monotonii raz zaaranżowanych
dekoracji, mając takie tkaninowe zaplecze.
To uczy pokory.
Barwy ziemi we wnętrzach
Bazę kolorystyczną wnętrz domu stanowi
zatem neutralna kolorystyka ścian, posadzek
i mebli. Wnętrze jest tłem dla tkaninowych
kreacji. Aktualna kolekcja tkanin współbrzmi
z piaskową tonacją, ale czasem pani Magda
przełamuje ją pudrowymi fioletami lub spłowiałą oliwką. Wykorzystuje tkaniny ze swojego królestwa: ażurowe gipiury, mięsiste aksamity, półprzejrzyste muśliny czy dwubarwnie
mieniące się stojące na baczność tafty...
Pomieszczenia parteru tworzą otwartą,
ale spójną kompozycję. Łączy je kolor ścian
i posadzki. Dominuje tu barwa ciepłego piasku. Meble i elementy okładzin ściennych
wprowadzają odcienie brązu. Brązu drewna
orzechowego i wysmakowanej barwy rdzy.
Tkaniny w aktualnej wersji uzupełniają piaskową paletę barw ujednolicając wnętrze.

Trzon kuchenny zajmuje poczesne miej
domu, tu został skontrastowany z brąz sce w centrum
owo rdzawej ściany
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Ogień i chaos świata
Salon łączy dwie funkcje kominkową i telewizyjną. Kanapy i fotele usytuowane są
w części centralnej pomieszczenia, tak aby
siedząc można było się rozkoszować widokiem płomieni, a jednocześnie kontrolować
bieg aktualnych wydarzeń w Libii.
Nad stolikiem kawowym zawisła lampa

Gabriel i Magda
Janczewscy

Design
W salonie dominuje ściana telewizyjn
a,
wykończona płytami ciemno brązowe ciekawie
go kamienia

spływająca kaskadą setki szklanych kul, tworząc bajkowy nastrój.
Dominującym elementem salonu jest
ściana telewizyjna. Płaszczyznę wykańczają
płyty polerowanego brązowo rdzawego kamienia. Tworzą swoistą ramę wokół telewizora. Obudowa została tak pomyślana, aby
osłaniała jego nieatrakcyjny boczny widok.
Barwa kamienia nieznacznie różni się od
ekranu, tworząc jedyne w swoim rodzaju
passe partout dla telewizyjnego obrazu.
Kominek w salonie wtapia się w tło ścian.
Tu niewątpliwie najważniejszy jest widok
ognia. Ten zabieg służy jego godnej ekspozycji.
Najważniejszy rodzinny stół

Widok ascetycznej kuchni uzyskano zabudowując
sprzęty kuchenne w głębokiej wnęce

Piaskową tonację holu przełamują elementy
drewniane w kolorze drewna orzechowego
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Jadalnia również posiada swój centralny
punkt. Jest nim stół, przy którym kilka razy
w roku zasiada cała rodzina. Jasno beżowe
ściany, we fragmencie, dekoruje nadruk
ażurowego ornamentu, tworząc nastrój
odświętności. Tę wyjątkowość chwili podkreślają również jasne, eleganckie jak długa
suknia pokrowce na krzesła, kryształowe
kieliszki odbijające się w szklanych drzwiach
serwantki.
Dla funkcjonalności kuchnia jest na
wskroś nowoczesna. Na pierwszym planie
znajduje się kamienna wyspa. Rdzawa ceramiczna ściana spina klamrą kolorystyczną
dwa przeciwległe ciągi kuchenne: roboczy
pod oknem z wnęką na szafy i lodówkę.
Wszystko ma tutaj swoje miejsce.
Przyjazna kolorystyka wnętrz powstała
w oparciu o barwy Ziemi. Przestrzeń jest
harmonijna i proporcjonalna. Wyczuwalna
jest wyciszona energia wnętrza. To przyjazna, konsekwentnie poprowadzona przestrzeń w której z przyjemnością zasiada się
przy filiżance herbaty...

Zdrowie i uroda

Palac kolorów
Trzy odsłony Zimy
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Odrobina ciepła przy zimnie, poprzez kontrast barw sprawia,
że zimno staje się jeszcze chłodniejsze... Delikatne muśnięcie złota
przy zimnych barwach błękitu, stali czy fioletu intryguje, ożywiając
niejako chłód i potęgując jego moc.
Dorota Kościukiewicz-Markowska
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Zdrowie i uroda

Zdjęcia i makijaż: Dorota Kościukiewicz-Markowska
Studio Pałac Kolorów www.dorota.tv
Modelka: Paula, Agencja Gaga www.gaga.pl
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Zdrowie i uroda

Zdrowie i uroda

Włosy zimą też mogą lśnić

Weronika Bulicz

By włosy były piękne, muszą być zdrowe. Tymczasem zima to dla nich okres wielu trudnych prób. Na dworze zimno, wietrznie i mokro.
Chowanie ich pod nakrycie głowy – choć oczywiście konieczne - też ma złe strony. A w pomieszczeniach czasem bywa zbyt ciepło i sucho.

t

o, jakie mamy włosy
– ich wygląd, gęstość
i grubość – zależy od
wielu czynników, m.in.
od ich koloru (jaśniejsze są zazwyczaj cieńsze, ale gęstsze…), od
uwarunkowań genetycznych,
a także od stanu zdrowia i kondycji organizmu w ogóle. Postarajmy się, by włosy były piękne,
na przekór kiepskiej zimowej
aurze.

O tym, że nakrycie głowy
jest zimą niezbędne wie każda mama... A że 80 proc. ciepła
ucieka właśnie przez głowę – to
fakt niepodważalny, trudno zaprzeczyć. Co jednak zaskakujące, nasze włosy i skóra głowy
nie kochają czapek, szczególnie
grubych i ciężkich. Skóra pod
nimi poci się, łatwiej ulega przetłuszczeniu, nie ma powietrza,
co sprzyja powstawaniu łupieżu,
grzybic i innych nieprzyjemnych
przypadłości. To nie namowa,
by nie nosić czapek – nośmy je
z głową, pozwólmy skórze oddychać, wybierajmy naturalne
materiały, a np. na narty z przepuszczającej powietrze tkaniny
technicznej…
Nawet gdy efektem zimowych
ciepłych nakryć głowy jest tylko
nadmierne przetłuszczanie, jest
to problem estetyczny – włosy
trzeba myć częściej. I nie byłoby
z tym kłopotu, gdyby nie fakt, że
tu też na włosy czyhają kolejne
niebezpieczeństwa… błędy, które nagminnie popełniamy.

46 | PRESTIŻ | styczeń 2012

Codzienna pielęgnacja
– niełatwa sztuka
Błędy – robimy ich zbyt dużo
i stanowczo za często. Źle dobrane kosmetyki pielęgnacyjne
(niewiele osób potrafi dobrać
chociażby szampon odpowiedni do ich typu włosów), zbyt

foto: archiwum Stella Levi

Czapka (nie) dobra
na wszystko

ciężkie odżywki, nieumiejętnie używane zamiast pomagać,
szkodzą i powodują problemy
dermatologiczne. Niedokładnie
spłukana odżywka, uwięziona
pod czapką może dać naprawdę
opłakane efekty. Na skórze głowy rozwijają się drobnoustroje,
które sprzyjają powstawaniu łupieżu, co wygląda nieestetycznie
i jest trudne do zwalczenia.
Jakich kosmetyków używać?
W dobrym doborze może pomóc nam fryzjer. – Nie trzeba

się krępować, najlepiej podczas
wizyty zapytajmy po prostu, co
fryzjer poleca do naszych włosów – radzi Katarzyna Klim
z Fryzjerskiego Atelier.
Taką wiedzę mają także
konsultanci w salonach specjalizujących się w sprzedaży
kosmetyków do włosów. – Profesjonalista jest w stanie określić
ich typ na pierwszy rzut oka –
zapewnia Małgorzata Szubert,
konsultantka z Hairstore.pl. –
Jeśli są cienkie i delikatne, nie

poleci nam silnie nawilżających
i regenerujących kosmetyków,
bo te stworzą wrażenie ciężkości
– precyzuje.
Do włosów cienkich lepszy
będzie szampon zwiększający
objętość, bo taki ich po prostu
nie obciąży. A połączony z odżywką z tej samej serii na pewno
odpowiednio zadba o kondycję
włosów.
– Dobrze jest używać kosmetyków z jednej linii, takie
produkty się uzupełniają – pro-

Zdrowie i uroda

foto: archiwum sxc.hu

ponuje pani Małgorzata. – To
jednak zależy od indywidualnych potrzeb, czasem szampon
oczyszczający jest potrzebny
skórze, a regenerująca odżywka
końcówkom włosów… klientki
często przywiązują się do jednej
marki, a wybierają różne rodzaje
kosmetyków.
Nie jest regułą, że im droższe, tym lepsze. Warto jednak
poświęcić trochę czasu na testowanie, by wybrać markę kosmetyków, która nam odpowiada i dobrze współgra z naszymi
włosami (niekiedy ani cena, ani
ekskluzywność kosmetyku nie
grają zbyt dużej roli). – Dobór
typu kosmetyku to indywidualna sprawa – tłumaczy Katarzyna
Klim. – Czasem trzeba długo
próbować, ale opłaca się: dobrze
pielęgnowane włosy odwdzięczą się pięknym zdrowym połyskiem i imponującym wyglądem
– dodaje.
Zimą niektóre kosmetyki nie
sprawdzą się – o ile latem odżywka typu „leave-in” pozostawiana na włosach może mieć rację bytu, bo włosy są wysuszane
przez słońce, na urlopie często je
moczymy, pływając np. w base-

nach, o tyle zimą może dać odwrotne do zamierzonych efekty:
włosy będą tłuste, ciężkie, podatne na uszkodzenia.
Solidne fundamenty
Skoro podstawą dbania o włosy jest ich mycie, jak przykazania powinniśmy traktować kilka
prostych reguł: niezbyt dużą
ilość dobrze dobranego szamponu nakładamy obiema dłońmi
na włosy – powinniśmy wmasować go dokładnie na całej długości, a także w skórę głowy. Ten
drugi zabieg trzeba wykonać
dokładnie – usuniemy wszystkie zanieczyszczenia i nadmiar
sebum (czyli łoju skórnego),
a także poprawimy ukrwienie
skóry głowy, co dobrze wpłynie
na kondycję włosów. Szampon
należy bardzo dokładnie spłukać niezbyt ciepłą wodą. Podobny zabieg powinniśmy wykonać
odżywką, tej jednak nie trzeba
wmasowywać w skórę. Do codziennej pielęgnacji wystarczą
właściwie te dwa kosmetyki.
– Raz na tydzień warto zadbać o włosy, używając np. maseczki, składem uzupełniającej

Konkurs
Wejdź na www.magazynprestiz.com.pl
Weź udział w naszym konkursie

Wyślij do nas maila
z poprawną odpowiedzią.
Czekamy do 10 lutego.
Który z poniższych zabiegów na twarz zawiera
koenzym Q 10:
a) Miodowa Pokusa
b) Herbaciany Ogród
c) Dotyk Ziemi
nagrody:
- zaproszenie na zabieg podstawowy (dobrany
indywidualnie do potrzeb skóry)
- zaproszenie na dwugodzinny relaks w Strefie
Wellness dla Dwojga
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową.

Szczegółowe informacje na naszej stronie
internetowej oraz na
szampon i odżywkę stosowane
na co dzień – radzi Małgorzata
Szubert z Hairstore.pl.
Istotny punkt: suszenie. Włosy najlepiej znoszą brak suszarki. Często jednak nie mamy czasu na to, by pozwolić im schnąć
bez pomocy gorącego powietrza. Dlatego bardzo ważny jest
wybór suszarki. Zbyt gorący,
niejonizowany strumień powietrza może poważnie zaszkodzić,
a gdy dołożymy do tego brak
umiejętności i suszenie ze zbyt
małej odległości, zniszczymy
włosy. Nagła utrata wody sprawi, że będą przesuszone i łamliwe, zbyt wysoka temperatura
natomiast spowoduje ich przetłuszczanie u nasady. Suszarka

jest przyjacielem naszych włosów, ale trzymana na odległość
– co najmniej 20cm.
Drugim fundamentem jest
działanie od środka. Dobra dieta, bogata w witaminy z grup A,
B i D i minerały, jak cynk czy selen to strzał w dziesiątkę. W razie potrzeby można zastosować
preparaty farmaceutyczne (naturalne ze skrzypem polnym,
olejem z wiesiołka, keratyną,
będącą budulcem włosa etc.).
Dopóki zbilansowana dieta będzie zapewniać naszemu ciału
odporność na infekcje, a odpowiednia pielęgnacja zapewni
włosom to, czego potrzebują,
będą wyglądać pięknie. Pamiętajmy o tym cały rok.

REKLAMA

Zdrowie i uroda

Rzęsy prosto
z Hollywood

e
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fekty są spektakularne –
zapewnia Dorota Sztuka
, kosmetolog ze szczecińskiej Beauty Clinique.
- To najbardziej skuteczna i bezpieczna odżywka stymulująca wzrost
rzęs i brwi na świecie. Rzęsy
są zdrowsze po 4 tygodniach,
a dłuższe po 3 - 4 miesiącach.
Czym jest Revitalash? To serum stymulujące wzrost rzęs
i brwi, niezwykły kosmetyk, który powstał z miłości męża - lekarza dr Brinkenhoffa do żony,
która straciła brwi i rzęsy w wyniku chemioterapii. Brinkenhoff
stworzył preparat, który miał
pomóc w przywróceniu urody
jego żony.

Jak wygląda kuracja? Wymaga
cierpliwości, systematyczności
i nie należy do tanich (cena preparatu to 340 zł). Na pierwsze
rezultaty trzeba czekać ok. 4 - 8
tygodni, zaś cała kuracja trwa
ok. 4 - 5 miesięcy .
Odżywkę stosuje się raz
dziennie, wieczorem, na suchą
skórę, tuż przy korzeniu rzęs lub
brwi. Wystarczy niewielka ilość
- mówi kosmetolog. - Po zakończonej kuracji odżywkę należy
stosować 2 - 3 razy w tygodniu
dla podtrzymania efektu, wtedy
jedno opakowanie wystarczy na
ponad rok. Revitalsh można kupić m.in. w szczecińskiej Beauty
Clinique.
imj

foto: materiały prasowe

Używają jej piosenkarki Paula Abdul, Fergie oraz księżna Kate
Middleton. Mowa o super odżywce do rzęs Revitalash,
która jest już dostępna w Szczecinie.

Zdrowie i uroda

Licówki do zadań specjalnych
Piękne zęby to marzenie każdego. Jednym ze sposobów na poprawienie wyglądu
jest nałożenie licówek. Dzięki stosowanym dzisiaj metodom
nie trzeba już ingerować w strukturę zęba.

n

ajnowszej generacji licówki
nakładane są
na własne zęby
w sposób mistrzowski, imitując idealnie
naturalną fakturę i odcień
zęba. Zaletą tej metody
jest także to, że nie szlifuje się zębów. Licówki
tego rodzaju są wykonane
z bardzo cienkiego, wytrwałego materiału.
– Licówki bez preparacji typu Lumineers są
nowocześniejszą metodą,
ponieważ założenie ich
nie wymaga szlifowania
powierzchni zewnętrznych zęba. Zabieg jest
bezbolesny. Co ważne,

takie licówki zawsze można zdjąć i przywrócić stan
pierwotny zębów – wyjaśnia dr. Marek Froelich
z Dental Implant Aesthetic Clinic.
W ten sposób można
nie tylko zmienić barwę
zęba, ale także – do pewnych granic – zmodyfikować jego wielkość i kształt,
a nawet nieco wyrównać
szereg.
– Licówkami możemy
poprawić wygląd głównie
widocznych zębów przednich, jeśli na to pozwalają
warunki zgryzowe – dodaje Froelich.
Jak wygląda zabieg?
W czasie pierwszej wizyty
należy postawić diagnozę,

tzn. ustalić czy zęby nadają się do zastosowania
tego rodzaju uzupełnienia
protetycznego.   Jeżeli tak,
to należy pobrać bardzo
dokładne wyciski mające
otrzymać ten rodzaj licówek. Ustalany jest wtedy
również kolor licówek odpowiedni do koloru zębów.
W czasie drugiej, ostatniej
wizyty należy uzbroić się
w cierpliwość bowiem licówki są nakładane w bardzo precyzyjny sposób.
Ich trwałość liczona jest
na długie lata, praktycznie
nie niszczą się i nie ulegają
przebarwieniu. Koszt to
około 3 tysięcy złotych za
jedna licówkę.
imj
REKLAMA

Zdrowie i uroda

Wygładza, odchudza i odmładza
coon to urządzenie uniwersalne, które nie tylko
odchudza, ale także likwiduje cellulit, usuwa rozstępy, blizny, napina skórę,
poprawia jej kolor oraz
wygładza zmarszczki. – To
najnowsza metoda próżniowego
masażu ciała za pomocą głowic
masujących z rolkami, które posiadają mikrootwory, wysyłające
około dwanaście tysięcy impulsów na 1 decymetr skóry – wyjaśnia Dorota Sztuka, kosmetolog
z Beauty Clinique.
Icoon ma też właściwości lecznicze. Regulowane podciśnienie
oraz odpowiednia zmiana parametrów sprawia, że urządzenie
jest bardziej elastyczne, czyli
pozwala osiągnąć nie tylko powierzchniowe efekty, ale działa
również znacznie głębiej. W rezultacie wykonuje drenaż ciała,
niweluje obrzęki, stymuluje ru-

foto: materiały prasowe
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Do niedawna jednym zabiegiem wyszczuplającym i modelującym ciało była liposukcja. Teraz jednak
modne jest korzystanie z nieinwazyjnych zabiegów. Jednym z najnowszych jest Icoon.

chy jelit, dzięki czemu zmniejsza zaparcia, a także likwiduje
sztywność mięśni czy zapalenia
ścięgien.
Zabieg trwa 10 – 30 minut
i kosztuje około 100 – 300 zło-

tych. Osoba poddająca się zabiegowi Icoone musi założyć specjalny, ochronny, uciskowy strój.
Mimo, że jednorazowa sesja
może już przynieść kojące efekty
dla trwałych i bardziej spektaku-

larnych, zaleca się przeprowadzenie serii około 10 zabiegów
(dwa, trzy razy w tygodniu).
Warto dodać, że skuteczność
Icoone została potwierdzona badaniami klinicznymi.
imj
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Klasyka gatunku

Moda

Ponadczasowe, eleganckie, absolutny must
have w każdej garderobie. Modne na co dzień
i od święta. Mowa o skórzanych płaszczach
i kożuchach, które możemy zobaczyć niemal
na wszystkich wybiegach znanych i cenionych
marek jak: Burberry, DKNY, Chanel. W tym
sezonie hitem są ponadczasowe kolory ziemi:
czarne, beżowe i brązy proste, minimalistyczne,
klasyczne formy i niewymuszona elegancja.
Warto zaopatrzyć się w nie w czasie zimowych
wyprzedaży, bo można „upolować” je w bardzo
atrakcyjnych cenach.
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Izabela Magiera-Jarzembek
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Moda

Szczecin:
al. Niepodległości 36 ( C.H. Kaskada, poziom I)
al. Wyzwolenia 18 ( C.H. Galaxy, parter)
ul. Bogusława 11
www.lkj.sklep.pl
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Moda

Moda

Łowcy stylu
Weronika bulicz

Eksperci stylu

Nasz cykl cieszy się coraz większą popularnością, czego dowodem jest fakt, że zaczęli się nim interesować również panowie. Jak
ubierają się szczecinianie? Czy mamy swój własny styl? Czy potrafimy dobrze dobierać ubrania i bawić się modą również na co
dzień? Odpowiedź co miesiąc na łamach „Prestiżu” – zapraszamy wszystkich chętnych do udziału!
Arkadiusz Prajs
Projektantem chciał być od zawsze.
W Szczecinie skończył technikum
odzieżowe, poznał swój zawód od
kuchni. Oprócz projektowania sam
szyje i wykańcza swoje rzeczy. Jest
perfekcjonistą. Kolekcję męską,
którą zaprezentował w Warszawie
podziwiała cała Polska.

SYLWIA MAJDAN
Projektantka mody, absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
im S. Strzemińskiego. W jej
projektach widać pasję i umiłowanie
piękna. Marka, którą tworzy,
jest elegancka i luksusowa,
a jej kolekcje charakteryzują się
dbałością o detale.

Mateusz
Sylwia Majdan

Widać, że Mateusz fajnie spędza czas i świetnie
się bawi. Bawi się także modą. Podoba mi się, że
na t-shirt założył blezer. Dobrze dobrał kolorystykę, spodnie mają odpowiednią długość. Ogólnie
jest pozytywnie, ja tylko widziałabym w tej stylizacji inne obuwie, np. zamszowe mokasyny. Jednak
całość oceniam naprawdę dobrze.

foto: archiwum prywatne bohaterów

Arkadiusz Prajs

Po pierwsze, brawa za odwagę! Nareszcie jakiś
mężczyzna! Stylizacja udana, bardzo fajna, codzienna, „street fashion”. Najważniejsze, że nie ma
skarpet!

Weź udział w naszej akcji i wygraj nagrody!
Jeśli Chcesz, aby twoje zdjęcie pojawiło się w gazecie...
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Wyślij maila ze swoim zdjęciem sylwetki na adres: lowcystylu@eprestiz.pl. W tytule maila koniecznie umieść nazwę
"Szczecin". W mailu napisz: imię, nazwisko, kontakt do siebie i potwierdzenie, że zapoznałeś/łaś się z regulaminem
Regulamin dostępny jest na stronie:

www.magazynprestiz.com.pl
OSOBY, KTÓRYCH ZDJĘCIA ZOSTANĄ WYBRANE I OCENIONE PRZEZ NASZYCH EKSPERTÓW, OTRZYMAJĄ NAGRODY!
Nagrody dla uczestników wydania:
Bon o wartości 100 zł do wykorzystania w salonie stylizacji paznokci Nail Bar by OPIoraz
20% zniżki w salonie z bielizną the BOOB

Moda

Tamara
Sylwia Majdan

U Tamary widać wyraźnie konsekwencję w stylizacji. Doskonale dobrała kolorystykę, skompletowała fajne dodatki. Mi osobiście bardzo podobają
się spodnie – widać, że Tamara świetnie bawi się
modą i konwencją. Za to ma duży plus. Oceniam
tę stylizację bardzo dobrze:)

Arkadiusz Prajs

Na pierwszy rzut oka stylizacja jest super. Jednak, gdy przyjrzeć się bliżej trochę za dużo tu detali – bransoleta, duże pierścionki, naszyjnik i do
tego czerwone pasemka to, moim zdaniem, zbyt
wiele dodatków. Całość jednak bardzo dobra.

foto: archiwum prywatne bohaterów
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Smacznie, ale niezdrowo

Porozmawiajmy poważnie - czyli
suszi po polsku

j
Szymon Kaczmarek
dziennikarz Polskiego Ra-
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dia Szczecin, „garkotłuk”

eśli myślicie, że najgorsze mamy za sobą, to jesteście w grubym błędzie. Poranek noworoczny nie
był największym złem jakie może nas spotkać
w 2012 roku. Karnawałowe bale, rauty, spotkania biznesowe i zwykłe prywatki również mogą być przyczyną wielu groźnych chorób, z których najpopularniejszą
jest kac, czyli tytułowe „polskie suszi”. Nie oszukujmy się
w końcu, opowiedzmy sobie i Światu gorzką prawdę o poranku w którym nawet woda z wazonu na kwiatki jest dla
nas jedyną pociechą.
Obezwładniającą suchość narządów mowy i karuzelowy zawrót głowy dnia następnego znają nawet ci, dla których alkohol nie jest chlebem
powszednim. No cóż, nikt nie
mówił, że nie będzie boleć.
I nie ma żadnych recept, żadnych złotych porad na uniknięcie kary, która zazwyczaj
towarzyszy wszelkim przyjemnościom. Tak już świat
poukładany jest i basta!
Sięgając po pierwszy kieliszek któregokolwiek z „destylatów radości” zapominamy
o najgorszych nawet doświadczeniach poprzednich razów.
I dobrze zresztą, bo cóż to
byłoby za życie bez tej chwili
zapomnienia.
Nawet, gdy w trakcie pożywania darów bożych coś nam
szepnie: „daj spokój, ten ci zaszkodzi…” odpowiadamy
buńczucznie: „Mie? Mie zaszkozi..?? Pani Krysiu, malutkiego jeszsze raz…” No i masz babo placek, a dziadu kaca
jak stąd do Nagasaki.
„Polskie suszi” jest własnoręcznie przez nas ukręconym batem na własną, suchą szyję. Jako człek siwym doświadczeniem porosły, podzielę się dziś z Wami sposobami
które, co prawda, nie uchronią przed nieuchronnym, ale
może odrobinę ból złagodzą?
Po pierwsze: nie pij bez podkładu!
Już mój wielce doświadczony Ojciec wmusił we mnie,
wówczas osiemnastolatka wychodzącego na pierwszego
wżyciu prywatkowego Sylwestra, całą puszkę szprotek

Kac (po niemiecku- Katzenjammer) – złe samopoczucie występujące kilka godzin po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu. Najczęstszymi dolegliwościami
towarzyszącymi kacowi są ból głowy, pragnienie, światłowstręt, nadwrażliwość na hałas, nudności, biegunka, uczucie rozbicia, apatia, problemy z koncentracją,
bezsenność, osłabienie, brak łaknienia lub nadmierny
apetyt, dreszcze, potliwość, zaburzenie funkcji motorycznych (drgawki, zaburzenia równowagi), depresja
i rozdrażnienie. U wielu osób cierpiących na kaca występuje wstręt przed wypiciem lub wąchaniem alkoholu. (za Wikipedią)

w oleju! I jaką miał rację!!! Wszyscy moi koledzy polegli
wobec potęgi mieszanki wina Gallala i wódki żytniej z pewexu, a ja w braku konkurencji mogłem spokojnie przebierać wśród pozostawionych w samotności Koleżanek…
Podkład, nawet gdy idziesz na imprezę z suto zastawionym stołem jest nieodzowny. Tłuszcz i białka spowalniają
wchłanianie alkoholu przez organizm, tak to już Natura
wymyśliła, więc poddajmy się Jej mądrości. Podczas biesiady jedzmy, kosztujmy i zakąszajmy. Toż obok rozmów
rodaków, jest to najpiękniejszy obyczaj polskiego pijaństwa. Mnogość przystawek, półmisków i przekąsek świadczy o wytrawnym znawstwie Gospodarza. A i zgubne
efekty libacji zostaną mocno opóźnione.
Po drugie: nie pij bez podkładu!
Jeśli nie masz zamiaru jeść na siłę, wypij przed wyjściem z domu szklankę mleka (wapń również spowalnia
wchłanianie się alkoholu) lub szklankę soku z kiszonych
ogórków. Za żadną cenę nie popijaj gazowanymi napojami! Na branżowych rautach, których w karnawale czeka
nas wiele, zakąska ogranicza się zazwyczaj do niewielkich
zakąskowych tartinek, nie dających radości kanapek
i krakersów. Bądź więc przezorny i zjedz w domu.
Po trzecie: nie pij bez podkładu!
Może będzie to zbyt odważna rada, ale w końcu rozmawiamy dziś poważnie. Jeśli planowana impreza zapowiada się bardziej alkoholowo, niż zakąskowo, wypij sporego
drinka już PRZED wyjściem! Czas i tempo są niezwykle
istotnym czynnikiem wpływającym na naszą kondycję.
Ważne jednak, by w tym punkcie nie przesadzić, bo czasem po takim przygotowaniu można przespać nawet koncert zespołu rockowego.
I wreszcie rada najważniejsza: nie pij w złym towarzystwie!
Bo to i rozmowa się nie klei i galareta ma nie ten smak.
Najwykwintniejszy gatunek whisky traci swój powab, gdy
otoczenie proste w obejściu i ubogie w słowa. W doborze
okoliczności picia wódki upatruję więc poziom naszego
samopoczucia dnia następnego. Czasem nad bażanty
i szampana warto przedłożyć setę i galaretę…
Niech w roku 2012 głowa Was nie boli, czego życzy Garkotłuk.
Szymon Kaczmarek

Kultura

Krzesimir Dębski i Trio M3 w hali Opery
nowym projekcie opowiadają muzycy
zespołu - Maciej Kazuba i Maciej Strycharczyk.
Prestiż: Jako Trio M3 nie jesteście bardzo
znani w Szczecinie, ale macie jednak już swoją publiczność.
Maciej Kazuba: Nasz zespół istnieje już
prawie pięć lat , ale znamy się o wiele dłużej.
Grywaliśmy w różnych formacjach. Każdy
z nas skupiony był na wielu sprawach, nie
zawsze związanych z zespołem. Od niedawna tak naprawdę zaczęło się myślenie o Trio
M3.
Maciej Strycharczyk: Publiczność, która
rzeczywiście jest liczna i to nie znajomi daje
nam zdecydowane sygnały. Padają słowa”
zróbcie coś w końcu, nagrajcie płytę, zobaczcie, promują się muzycy nie mający tego
czegoś, co wy macie ”, a my nawet nie mamy
profesjonalnych zdjęć… Nikt z nas nie myślał o byciu na świeczniku, no może teraz to
się zmieni. Graliśmy w Royal Jazz Club, było
tak dużo ludzi, że stali na schodach. Koncert

przyniósł bardzo wiele pozytywnych oddźwięków.
P: Skąd pomysł, by zaprosić Krzesimira
Dębskiego?
MK: Krzesimir Dębski to nietuzinkowa
osobowość. Grałem z nim jeszcze będąc na
studiach. Zawsze marzyłem o wspólnym
projekcie z Krzesimirem.
MS: To wzór muzyka w prawdziwym tego
słowa znaczeniu.
P: Czego można się spodziewać po Waszym występie?
MK: Spodziewać można się wszystkiego,
sam nawet nie mam pojęcia co się wydarzy. Oczywiście będą to kompozycje nasze
i Krzesimira. Odmienność naszego instrumentarium może przynieść wiele niepowtarzalnych interpretacji. Będzie jazz, trochę
bluesa czy muzyki hiszpańskiej.
MS: Jedno jest pewne, będzie w tym dużo
energii ….
MK: Mamy nadzieję, że to będzie początek
dobrej, ciekawej współpracy.

foto: materiały prasowe
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Szczeciński zespół Trio M3 zagra w lutym w hali szczecińskiej Opery wspólny koncert ze
znakomitym polskim kompozytorem Krzesimirem Dębskim.

Sara ogrzała Szczecin
senkarzy Republiki Zielonego
Przylądka. Jej rodzice pochodzą

właśnie stamtąd, ona sama urodziła się i wychowała w Portuga-

lii. W 1994 roku – wieku 16 lat
wystąpiła na konkursie Eurowizji. Zajęła ósme miejsce, a jej kariera nabrała rozpędu. Sara jest
zarówno gitarzystką, wokalistką,
jak i kompozytorką. Do tego ma
urodę, a jej muzyka tętni radością życia, jest pełna odniesień
do miłości, zmysłowa, liryczna
i ozdobna. Nazywana jest „Słońcem Portugalii”. Taka też była we
wtorek 20 grudnia w Szczecinie.
Gorąca atmosfera, brzmienia
oraz humor artystki poderwały
przybyłą w komplecie publikę
z miejsc. Sara zażartowała z publiczności, dziwiąc się, że chciało się jej ruszyć w taką pogodę
z domu, gdyż ona na ich miejscu,
by tego za żadne skarby nie zrobiła. Nie obyło się bez bisów.
aow
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Ciepłe brzmienie Muzyki Świata ogarnęło na jeden wieczór halę szczecińskiej opery. Dzięki głosowi Sary Tavares.

Kultura

Marta Malikowska
Chciałabym zagrać geja

REKLAMA

zy już jako mała dziewczynka marzyłaś o tym, by zostać
aktorką?
Jako mała dziewczynka marzyłam o tym, by zostać kandydatką… Prawie jak bohaterka filmu
„Mała miss”. Mała dziewczynka,
która marzy żeby po prostu zostać miss. A ja nie chciałam być
miss, chciałam być kandydatką
na miss (śmiech). Lubiłam też
recytować wierszyki, ale aktorstwo zaczęło się dopiero w trzeciej klasie liceum. Wydawało
mi się to takie nierealne, bo pochodziłam z zabitej deskami wsi
na Podkarpaciu, pierwszy raz
w życiu w kinie byłam w wieku
13, a w teatrze – w wieku 15 lat.
A kiedy pierwszy raz wyszłaś
na scenę?
W trzeciej klasie liceum. Byłam wtedy w klasie matematyczno – informatycznej, trenowałam
ping ponga, sztuka absolutnie
nie była wtedy czymś, co bym
chciała robić w życiu. Ale akurat
mój polonista wystawiał szkolny
spektakl. Z ciekawości zapytałam
go, czy mogłabym wystąpić. Wyśmiał mnie wtedy słowami „ale
ty masz tróję z polskiego!”. Dał
mi jednak szansę. Jak zobaczył
moją grę, przyjął mnie od razu.
Od tej pory jeździłam razem ze
szkolnym teatrem na różne konkursy, przeglądy. Gdy na jednej
z takich imprez odebraliśmy nagrodę grand prix, postanowiłam
sobie: „muszę dostać się do szkoły aktorskiej!”.

foto: archiwum prywatne bohaterki
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Na scenie Teatru Współczesnego jej kochankiem był Bóg. Prywatnie ma słabość do muzyków. Jej byłym mężem jest wokalista Pogodna,
a obecnym partnerem – frontman Hurtu. Mieszka we Wrocławiu, ale do Szczecina wraca, by zagrać tytułową Judytę w popularnym
spektaklu – żydowską bohaterkę narodową, femme fatale, biblijną służebnicę i seksbombę w jednej osobie.

Jakie masz wymarzone role?
Chciałabym zagrać geja.
Dlaczego? Bo tak ciężko byłoby ci się psychicznie ucharakteryzować?
Nie, chodzi o zmierzenie się
z taką…
Kontrowersją?
Nie, o zmierzenie się z taką
energią ludzką. To swoją drogą
ciekawe zadanie dla kobiety…
Chciałabym przełamać stereotyp, że gej musi być zniewieściały, nieporadny, słaby. Chciałabym pokazać, że gejem może
być każdy. Denerwuje mnie, że
jesteśmy społeczeństwem zakopanym w stereotypach – że
aktorki muszą wyglądać jak lal-

ki Barbie, że trzeba robić takie,
a takie miny na scenie, że trzeba
grać w serialach…
Na ekranach kin zadebiutowałaś w filmie „Przebacz”,
w roli Anki, szefowej ulicznego
gangu. Ciężko było ci zmierzyć
się z tak mało kobiecą postacią?
To było sześć lat temu, więc
byłam wtedy w mentalnie zupełnie innym miejscu niż teraz.
Byłam trochę taką chłopczycą,
zresztą do tej pory nie mam problemu z wcieleniem się w klimat
zachowań, ruchów gestykulacji
w stylu hiphopowym. Mam taką
bardzo „chłopacką” energię.
Czyli bliżej ci jednak do Anki

z „Przebacz” niż do Judyty, ratującej miasto przed zagładą
dzięki swojej kobiecości?
Nie, nie można mnie tak zaszufladkować…
Nie szufladkuję, ale pytam:
do której z tych postaci jest ci
bliżej?
Ciężko mi się teraz porównać
do osiemnastoletniej Anki z Legnicy, która jest wulgarną alkoholiczką, szefową młodzieżowego gangu.
Ale jej „męski” temperament
jest ci bliski?
Judyta też ma w sobie dużo
męskiej energii.
Sam fakt, że uwodzi, że jej
bronią jest jej ciało, chyba

świadczy, że jest bardziej kobieca niż męska?
Ale tę kobiecość ona sama
sobie wymyśliła, wmówiła, żeby
w ten sposób omamić Holofernesa (wodza wrogiej armii,
którego Judyta miała za zadanie
uwieść i zabić, by uratować swoje miasto – red.). Zanim zaczęła
grać własnym seksapilem, była
zwykłą dziewczyną w trampkach.
Tak, ale udała jej się ta „gra
w kobiecość”. Dla ciebie Judyta to bardziej femme fatale,
chłopczyca, bohaterka?
Dla mnie to niezły miks tych
wszystkich kreacji. W jednej scenie bardziej uwodzi, w następnej
krzyczy i jest agresywna, w jeszcze innej rozkłada ręce i nie wie
co robić. Z drugiej strony jeśli na
tylu obrazach Judyta z Biblii była
przedstawiana jako symbol bohaterstwa, to dlaczego Judyta na
scenie nie może być zwyczajną
kobietą? A może i była zwyczajną kobietą?
Biblijna Judyta była służebnicą, oddaną Bogu. Twoja, sceniczna Judyta mało ma w sobie
z tego patosu.
Biblijna Judyta była opętana
wiarą.
Jak wcielałaś się w tę postać?
Chyba nie było łatwo, widząc,
jakie masz nastawienie do wiary…
To było ciekawe zadanie. Musiałam połączyć „służebnicę”
z kobietą. Po pewnym czasie
stwierdziłam, że nie wychodzi
mi ta modlitwa, że nie potrafię
uwierzyć w Boga, pozostając kobietą. I wtedy zaczęłam go sobie
po prostu wyobrażać jako faceta.
Myślałam sobie: „Bóg to mój kochanek. Niewidzialny, nienamacalny, ale mój jedyny facet, jedyna energia męska jaką znam to
on”. A trzeba pamiętać, że Judyta,
mimo że zamężna, była dziewicą.
I nagle dziewica dostaje zadanie:
uwieść i zabić wodza wrogiej armii, chociaż kompletnie tego nie
umie. Idzie więc do Holofernesa,
a on zaczyna ją dotykać. I wtedy Judyta zaczyna coś czuć. Nie
wie, waha się, myśli: „muszę go
zabić, ale przecież ciągnie mnie
do jego energii”. I nie wie, co ma
zrobić, aż w końcu Holofernes ją
gwałci.
I tak Judyta w brutalny spo-

sób staje się kobietą?
Dokładnie. To straszne, że
poprzez gwałt, ale jednak przechodzi inicjację, zyskuje coś. Nie
wiadomo, może nawet przeżyła
orgazm? To straszne przeżyć
pierwszy w życiu orgazm w wieku trzydziestu lat, i to jeszcze
podczas gwałtu. Judyta w tej
interpretacji jest naprawdę nieszczęśliwa. Nie dość, że poprzez
gwałt zaczyna czuć coś na kształt
miłości, to zaraz potem zabija
obiekt tego uczucia. Nie chce
urodzić dziecka Holofernesa, bo
go i kocha, i nienawidzi.
W Szczecinie grywasz gościnnie, na co dzień występujesz we Wrocławiu. Czym różnią się te dwie sceny?       
We Wrocławiu czuć większe
obycie z kulturą, tam więcej ludzi przychodzi z własnej woli
do teatru. W Szczecinie więcej
szkół, zaciągniętych siłą. Ale
generalnie każda publiczność,
na każdym spektaklu, jest inna.
Raz podczas grania „Judyty”,
już po pięciu minutach usłyszałam z widowni złośliwą uwagę:
„dykcja!”. A przecież ja też jestem człowiekiem, każdy może
się pomylić! Teatr to nie kino,
tu wszystko może się zdarzyć.
Przydałaby się czasem odrobi-

na empatii ze strony widzów.
Najbardziej nie cierpię jak ktoś
rozmawia podczas spektaklu,
przeszkadza, wierci się na miejscu. Nikt nikogo na widowni
siłą nie trzyma, zawsze można
wyjść. Po co się męczyć do końca
i przeszkadzać aktorom? Ja sama
ze dwa razy w życiu wyszłam ze
spektaklu przed czasem.
Judyta kocha i nienawidzi.
A Marta Malikowska kocha już
drugi raz, i już drugi raz obiektem tej miłości jest wokalista
zespołu rockowego… Czego teraz słuchasz częściej – Pogodna
czy Hurtu?
Teraz zdecydowanie częściej
Hurtu (śmiech).
Jak to się stało? Romantyczna historia – ta sama aktorka
najpierw wychodzi za mąż za
wokalistę Pogodna, a po rozwodzie wchodzi w związek
z wokalistą Hurtu…
Gdy przyjechałam do Szczecina do pracy w Teatrze Współczesnym, Pogodno robiło casting
dla aktorów do spektaklu „Opherafolia”. Dostałam się, i już na
pierwszej próbie ja i Jacek (Jacek
„Budyń” Szymkiewicz, wokalista
Pogodna – red.) zakochaliśmy
się w sobie. Byliśmy razem cztery lata, rozstaliśmy się, ale pró-

bowaliśmy coś jeszcze ratować,
no i Jacek poznał mnie z Maćkiem (Maciej Kurowicki, wokalista Hurtu – red.). Zaczęliśmy się
przyjaźnić, aż w końcu przyjaźń
przerodziła się w miłość. Ale
z Jackiem jesteśmy w dobrych
relacjach, mamy dziecko.
Masz słabość do wokalistów?
Tak, w ogóle do muzyków. Po
prostu lubię wrażliwych facetów.
Drugi związek z wokalistą
jest faktem, ale drugiego ślubu
z wokalistą chyba nie będzie?
Nie, instytucja małżeństwa to
dla mnie paranoja. Jak można
komuś obiecać miłość do końca
życia?! To są kajdanki. Jak można sobie kajdanki z własnej woli
nakładać? Powinniśmy mieć
zawsze możliwość powiedzieć:
„dziękuję ci, już nie mogę z tobą
być”.
Ale chyba nie miałaś kajdanek na rękach w związku z artystą?
Moje myślenie było takie, że
choćby rozpętało się piekło, ja
muszę być przy swoim mężu.
A tymczasem mój mąż był alkoholikiem, i odkrył to właśnie
dopiero w naszym małżeństwie.
To było kompletne wariactwo. Ja
miałam wtedy 23 lata, pobraliśmy się po pół roku znajomości.
Byłam nauczona, że taka właśnie
powinna być kolejność: studia,
po studiach ślub, dom, dziecko, bo tak już być musi.  Ile jest
związków, w których mąż i żona
nienawidzą się nawzajem? Po co
się okłamywać, że coś do kogoś
czujemy? Po co męczyć się z drugą osobą i ją męczyć? Ze strachu
przed podjęciem decyzji?!
Może boimy się samotności?
Ale jakiej samotności?! Ja
w małżeństwie czułam się najbardziej samotna, czując, że jestem z kimś, kto mnie nie kocha.
Poza tym trzeba pracować nad
sobą, usuwać swoje wady.
Niektóre cechy ciężko określić jednoznacznie wadami.
Np. zazdrość – dla jednych jest
dowodem uczucia, dla drugich
– śmiertelnym grzechem…
Och, znowu ten grzech! Nie
cierpię tego słowa…
Widać, że krzyżem w kościele nigdy nie leżałaś…
Nie, ale za to kochałam się
w księżach (śmiech).
Rozmawiał: Maciej Pieczyński
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Viva Bohema!

Dandysowski, surrealistyczny, nonszalancki, ale i nostalgiczny. Zawsze na opak. Ukochane i niepoprawne dziecko Teatru Polskiego. A kto raz
go odwiedzi zawsze wraca, bo publiczność go kocha. I to z wzajemnością. Kabaret Czarny Kot Rudy bawi nas i wzrusza już od 15 lat.

o miejsce w którym jego twórca i reżyser Adam Opatowicz
dzieli się bezgraniczną miłością
do Bohemy, a jej duch króluje
niepodzielnie w zielonych ścianach Czarnego Kota Rudego.
Bywał tu Piotr Skrzynecki z Piwnicy pod Baranami, który mówił
o aktorach „ Moje brylanty ze
Szczecina”, To właśnie w Czarnym Kocie Rudym jest słup Zenona Laskowika pod którym siadał i wygłaszał monologi.
– To Adam Opatowicz stwarza
taką atmosferę, dając nam radość
grania –mówią zgodnie aktorzy
Czarnego Kota Rudego.
Stałym bywalcom dobrze wiadomo, że atmosfera jest rodem
z paryskiego kabaretu. Siedzi się
przy stolikach, przy blasku świec,
lampce wina. A po spektaklu,
aktorzy siadają zwykle przy stolikach razem z widzami na drinka,
wymieniając najnowsze dowcipy
i anegdoty.
- Czarny Kot Rudy? To moje
dzieciątko - mówi Adam Dzieciniak, aktor Teatru Polskiego.
- Po spektaklu jest tu taki sympatyczny zwyczaj, dyrektor zaprasza, bar jest otwarty, można
usiąść, porozmawiać. Ci, którzy
bywają po raz pierwszy, pytają: A co wy właściwie gracie?
I przychodzą zobaczyć, co mamy

na Dużej Scenie. A potem już
nie opuszczają naszego teatru.
- Kot jest dla mnie wyjątkowym
miejscem, ponieważ uwielbiam
bliski kontakt z publicznością –
dodaje Olga Adamska. - A widzowie, którzy spotykają się tu z nami
czują się bardziej swobodnie.
- Niektórzy nawet zbyt swobodnie – śmieje się Michał Janicki. - Pamiętam kiedyś pewna pani
odebrała telefon w czasie spektaklu. Powiedziałem do niej ze sceny „Jak do mnie, to mnie nie ma”.
Na co pani najspokojniej: „Nie,
nie to do mnie” i niewzruszona
kontynuowała rozmowę!
Za kulisami
Czarnego Kota Rudego wymyślił Adam Opatowicz, dyrektor
teatru.
- Taka była potrzeba ducha,
teatru, widzów… - mówi – I to
się potwierdza, bo nasza scena
kabaretowa ma mnóstwo stałych
bywalców.
Na początku grupa artystów
działała w Teatrze przy Krypcie
na Zamku, później przenieśli się
do Klubu XIII Muz. Kiedy Adam
Opatowicz został dyrektorem Teatr Polskiego postanowił stworzyć stacjonarną i co warto dodać
jedyną w Polsce literacką sceną

kabaretową działającą w teatrze.
Z historią Kota mocno związana
jest postać Janusza Józefowicza,
który wielokrotnie układał choreografię do spektakli.
- Jest dobrym duchem naszego kabaretu, kolorem rudym
Kota, ogniem z masą szalonych
pomysłów – opowiada Michał
Janicki. - Uwielbiamy z nim pracować. Na próbę w teatrze Janusz
przybywa zazwyczaj nieco przed
południem - uśmiechnięty, wyluzowany (a podobno u siebie to
straszny tyran) i zaczyna sypać
pomysłami jak w transie, bez
przerwy do późnych godzin nocnych. Dokarmia nas pizzą, poi,
jedynie palić zabrania (od kiedy
rzucił) i nie wypuszcza! Jest cudownie. W każdym kącie ktoś
ćwiczy: jeden wyje, drugi śpiewa,
trzeci tańczy, a czwarty przeklina,
bo coś mu nie wychodzi !
Józefowicz pomagał w tworzeniu wielu Kocich spektakli,
współtworzył m.in. Latający
Cyrk Monty Pythona , Pornografa, Sufit Jonasza Kofty, czyli gdzie
ta Bohema.
- Bardzo się lubią i szanują
z dyrektorem. Wygląda to tak,
że Adam Opatowicz wymyśla,
reżyseruje, a Janusz ustawia choreografię. I trzeba przyznać, że
w duecie są niesamowici, a suk-

ces sztuki – murowany - uważa
Janicki.
- Oglądał kiedyś artystów Kota
Andrzej Wajda, a było to w Krakowie w Piwnicy pod Baranami.
Po spektaklu bił brawo na stojąco, a później wpadł do garderoby
z okrzykiem „ Skąd wy ludzie jesteście”?!? – wspomina Wiesław
Łągiewka. - Przyjechał do nas też
kiedyś Jerzy Gruza, który po premierze Cyrku Monthy Pytona,
napisał w recenzji „…Że takiego
cyrku to on jeszcze nie widział
i jest to najlepsza realizacja jaką
miał okazję podziwiać”.
Tańce, hulanki, swawole
Raz do roku zbiera się Kocie
towarzystwo i świętuje urodziny,
na które przyjeżdża artystyczna
elita z całej Polski. Każda rocznica powstania świętowana jest
z rozmachem. Na tę okazję przybywają do teatru m.in. Magda
Umer, Stanisław Tym, Zbigniew
Zamachowski, Piotr Machalica,
Artur Andrus oraz Andrzej Poniedzielski i wielu innych.
- Szampan leje się strumieniami! W Kocie mamy słup Zenona Laskowika (siedział pod
nim kiedyś przez całą imprezę).
Pamiętam, że kiedyś wokół tego
słupa tańczyli wszyscy zgroma-
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tem - Andrzej Poniedzielski Stanisław Tym, Maria Czubaszek,
Teatr Buffo z Januszem Józefowiczem i Nataszą Urbańską, Marek
Pacuła z Piwnicy Pod Baranami.
Jak będzie program urodzin ?
- Na pewno będzie to rocznica
wyjątkowa, niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju- dodaje
dyrektor. - Zresztą jak każda…

Czarny Kot Rudy
Powstał w lutym 1997 roku z inicjatywy aktualnego
dyrektora naczelnego i artystycznego Adama Opatowicza.
To jedyna taka scena kabaretu literackiego działająca
w teatrze. Artyści związani z Kotem (nierzadko) od jego
początków to Olga Adamska, Dorota Chrulska, Ewa
Kabsa, Katarzyna Sadowska, Adam Dzieciniak, Michał
Janicki, Sławomir Kołakowski, Mirosław Kupiec, Wiesław
Łągiewka, Jacek Polaczek, Jacek Piotrowski, pianista
Krzysztof Baranowski oraz nowi aktorzy - Sylwia Różycka,
Piotr Bumaj, Filip Cembala i Damian Sienkiewicz.
Szanowni Państwo! Nasza Droga Publiczności!
Klub Świętokradców zaprasza na Jubileusz
Czarnego Kota Rudego!
Gdyby którykolwiek z wielkich astrofizyków zadał mi
pytanie, czy istnieją światy równoległe, alternatywne dla
naszego, odpowiedziałabym, że nie wiem, czy światy, ale
świat na pewno. To Czarny Kot Rudy. Świat na wspak.
A rebours, jak powiedzieliby nasi wielcy protoplaści
z paryskiego kabaretu Chat Noir. Ale zacznijmy od
początku...
Dawno, dawno temu człowiek chcąc okiełznać
otaczający go chaos, zaczął porządkować to, co
nieuporządkowane, nadawać sens temu, co było go
pozbawione, nazywać to, co nienazwane i liczyć to, co
niepoliczone. W ten sposób stworzył wiele zasad, według
których zaczął funkcjonować zarówno świat, jak i on sam.
Jednak ta bezpieczna rzeczywistość priorytetów,
obowiązków i norm wkrótce zaczęła człowieka nużyć
i zatęsknił on do anarchii i bałaganu. Ustanowił więc
dodatkową zasadę (zasadę zasad czy też nadzasadę),
która raz do roku zawieszała w prawach wszystkie
wcześniejsze. Przede wszystkim pracę zastępowała
zabawą... Tak narodził się karnawał, pierwszy świat na
opak.
Dawno, dawno temu karnawał był raz w roku, później
wymyślono kabaret (czytaj: Czarnego Kota Rudego). Odtąd
świat na wspak można mieć dużo częściej.
Naszą ulubioną formą rzeczywistości jest fikcja. Naszym
celem nie jest bowiem mozolne budowanie przyszłości, ale
zachwyt nad ulotnością
teraźniejszości. Z „rekwizytorni świata” Czarny Kot Rudy
wybiera tylko to, co zawiera w sobie element zaskoczenia
i zabawy. Ponad czyste formy przekłada eklektyzm. Bez
obiekcji miesza konwencje i łączy style. Posługuje się
cytatem, pastiszem i parodią. Odnosi się ironicznie do
wszystkiego, także do
siebie. Czasami bez powodu popada w nastroje
refleksyjne, męczy go melancholijna nostalgia, bądź też
nostalgiczna melancholia. Ale tylko chwilę. Później
wybucha gromkim śmiechem. Nierzadko filuternym,
frywolnym i rubasznym.
Szanowni Państwo! Nasza Droga Publiczności! Jeśli
chcecie (choć przez chwilę) żyć innym życiem (i to bez
żadnych konsekwencji...) zapraszamy do Czarnego Kota
Rudego. Uczcijcie z nami jego jubileusz, piętnaste
urodziny! I koniecznie spójrzcie na Ścianę Zasłużonych,
owo metaforyczne lustro,
w które patrząc czerpiemy inspirację, i z którego
łaskawym okiem zerkają patroni Czarnego Kota Rudego.
Do zobaczenia w Teatrze!
Daria Friedrich, kierownik literacki Teatru Polskiego
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dzeni, uskuteczniając tańce typu
go-go, a nawet próbując zdejmować części ubrań - wspomina
Michał Janicki. - Na szczęście
Adam Opatowicz stał na straży
moralności, nie dopuszczając do
pełnego striptizu!
Na 15 rocznicę na pewno
przybędą niemal wszyscy, którzy
byli przez te lata związani z Ko-

Kultura

Prestiżowe książki
W

gąszczu nowych pisarzy i wydawnictw może zagubić się niejeden miłośnik literatury. Aby ułatwić życie czytelnikom w cyklu „Prestiżowe książki” pokazujemy pozycje warte zapamietania. Subiektywnej oceny dokona Rafał Podraza, autor książek o rodzinie Kossaków.
Spojrzy na nie okiem autora, dziennikarza i czytelnika.

foto: Włodzimierz Piątek

RAFAŁ PODRAZA -

dziennikarz. Jego książka „Magdalena, córka Kossaka” (PIW, 2007), wywołała renesans
na twórczość Magdaleny Samozwaniec. Na
kanwie tego sukcesu opracował i wydał
dwie niepublikowane książki pisarki: „Z pamiętnika niemłodej już mężatki” (W.A.B.,
2009) i „Moja siostra poetka” (PIW, 2010).
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Ocena

Nie lubię, nie cierpię, wręcz nienawidzę, kiedy ktoś, bez pardonu,
wchodzi komuś z butami w życie.
Pachnie mi to bowiem tanią sensacją i próbą łatwego zrobienia
popularności i pieniędzy. Tak stało się – moim zdaniem – w przypadku książki o Violettcie Villas.
Autorzy – dwoje dziennikarzy
Izabela Michalewicz i Jerzy Danilewicz napisali książkę pt. „Villas.
Nic nie mam przecież do ukrycia”,
w której bezlitośnie obalili legendę, z takim trudem tworzoną
przez całe życie przez Artystkę.
Oczywiście, nie mogę powiedzieć,
że jest to książka słaba – byłbym
bowiem nieobiektywny. To dobra, rzetelna, dziennikarska robota.
Autorzy dotarli do wielu osób, które znały prawdziwą Violettę Villas. Jednak zastanawiam się, czy do wszystkich? Gdyż powstały obraz
na pewno nie jest obiektywny. Padają w publikacji bardzo poważne
oskarżenia pod adresem artystki, a Ona się już nie obroni…
Boli wydźwięk tej książki… Czy wiernym fanom, zakochanym
w diwie, taka okrutna prawda o znanej kiedyś, pięknej i podziwianej
kobiecie jest potrzebna? Uważam, że czasami lepiej – ze względu na
człowieka, o którym się pisze – pozostawić pewne niedopowiedzenia.
Oczywiście, jak już wspomniałem, książka pod względem zawartości jest arcyciekawa. Zwłaszcza dla tych, którzy kochają czytać
o skandalikach i wpadkach gwiazd, delektują się każdą tanią sensacyjką – w „Villas. Nic nie mam przecież do ukrycia”, mają przed sobą
cały zestaw takich informacji.
Na korzyść autorów przemawia fakt, że wielokrotnie próbowali dotrzeć do Violetty Villas w celu zdobycia wyjaśnień czy sprawdzenia
faktów. Jednak mnie bardziej od informacji o treskach, protezach,
chorobach psychicznych czy ich skutkach, o kontaktach z SB, zainteresował szczeciński wątek z życia Artystki. Mało osób, do czasu
publikacji książki, wiedziało, że w połowie lat pięćdziesiątych, przez
dwa lata Violetta Villas, wówczas jeszcze Czesława Cieślak, uczyła
się śpiewu w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej (obecnie Zespół
Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego) w Szczecinie, a śpiewu uczyła ją Stefania Grabowska.

Ocena

Mariola Pryzwan, autorka wspomnień
o Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Broniewskim, German, Jantar, Kownackiej,
przyzwyczaiła nas do tego, że jej książki,
to zbiór głosów na temat bohatera. Wypowiedzi nie tylko przyjaciół, członków
rodziny, czasami też niechętnych a nawet wrogów.
Tym razem zaskoczenie... Autorka
postanowiła bowiem oddać głos swemu
bohaterowi. Zbyszek Cybulski, „legenda polskiego kina”, „polski James Dean”,
który doczekał się wielu publikacji, gdzie
Jego imię jak i życie prywatne czy zawodowe przez wielu aktorów i reżyserów
uważających się za jego przyjaciół i powierników najskrytszych tajemnic było
odmieniane przez wszystkie przypadki.
A działo się tak przy okazji kolejnych
rocznic tragicznej śmierci aktora, w artykułach wspomnieniowych
albo wywiadach prasowych i radiowych.
Tak więc Mariola Pryzwan oddała głos zainteresowanemu. Jej
najnowsza książka „Cybulski o Sobie” to fragmenty wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych, których w trakcie swojej kariery
udzielił Cybulski. W pracy nad książką Autorka skupiała się głównie
na wynalezieniu w przepastnych archiwach telewizji, radia i prasy interesujących rozmów. Później „ubrała” je w tytuły. Następnie wprowadziła podział na tematy przewodnie, z których wyłoniła się historia życia opowiedziana przez samego bohatera. To pewnego rodzaju
wirtualna autobiografia. Rzecz niezwykle ciekawa i co najważniejsze,
odkrywcza. Podążamy za aktorem, ale częściej za Zbyszkiem, by odkryć, co lubił robić w wolnych chwilach, jakich autorów czytał, kogo
nie znosił, a kogo cenił. Dowiadujemy się o czym marzył i jakie miał
plany na przyszłość.
Dzisiaj w 45. rocznicę śmierci te wspomnienia, skompilowane
wypowiedzi, wywołują niedosyt i żal. „Wybrańcy bogów odchodzą
młodo”.
Zamykając książkę, czytelnik pewnie wolałby, żeby Cybulski nie
został „wybrańcem bogów”, by zrealizował się jako aktor. Zbyszek
Cybulski na pewno wyprzedzał swoją epokę w sposobie gry aktorskiej, w pojmowaniu roli kina. Aby zapisać się na zawsze w historii
filmu, niepotrzebna była mu tragiczna śmierć… Żal, że do końca nie
poznaliśmy jego możliwości.

Konkurs
Wejdź na www.magazynprestiz.com.pl
Weź udział w naszych konkursach

Do wygrania książki:
„Skerco” i „ ...w kropli Czasu”
Szczegółowe informacje na naszej stronie
internetowej oraz na

rozwiązanie konkursu z grudnia
Maria Kazianowicz
Sandra Nejman
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

Kultura

Śpiewam całym sobą

z

liderem Feel, Piotrem Kupichą rozmawia
Izabela Magiera – Jarzembek.
– Jak udał się występ w Szczecinie?
– Koncert był znakomity, jeden z najlepszych na tej trasie promocyjnej, którą aktualnie gramy! Wielokrotnie już tutaj graliśmy,
ale po raz pierwszy wystąpiliśmy w klubie,
podczas bardziej kameralnej imprezy. Wcześniej odwiedzaliśmy głównie szczeciński amfiteatr, występy były niesamowite, a publiczność przyjmowała nas niezwykle serdecznie.
Nie inaczej było i tym razem.
– Jak udaje się Wam zapanować nad tłumem rozentuzjazmowanych fanek?
– Fanki nie są aż takie rozentuzjazmowane
(śmiech). Każdy koncert to przepływ energii
i emocji, od artysty – do fanów zgromadzonych pod sceną – i znów do artysty. Tak to
funkcjonuje, to symbioza. Staramy się przekazać ogrom pozytywnych emocji, tym którzy przyszli na nasz występ i dlatego ze sceny
schodzimy zmęczeni, ale z naładowanymi na
full akumulatorami.
– W jednym z wywiadów powiedziałeś,
że o sukcesie zespołu zadecyduje trzecia
płyta, którą właśnie promujecie. Dlaczego
akurat trzecia?
– Pierwsza płyta może być gigantycznym
sukcesem, automatycznie druga jest tego
odzwierciedleniem. Ludzie kupują ją z ciekawości, na fali popularności zespołu czy
artysty. Trzecia płyta wszystko weryfikuje. Po

jej sprzedaży wiesz czy rzeczywiście jest dla
ciebie miejsce na polskiej scenie muzycznej,
czy też miałeś swoje 5 minut, które minęło
tak szybko jak przyszło. U nas jest dobrze.
Płyta „Feel 3” osiągnęła status złotej płyty
dość szybko po pojawieniu się na rynku. Teraz dużymi krokami zbliżamy się do platyny.
Fani i publiczność nas zweryfikowali na plus.
To dla nas niezwykle ważne, bo wiemy, że
mamy dla kogo grać i tworzyć.
– Od kilku lat „Feel” jest bardzo popularny. Masz jakiś przepis na sukces?
– Zawsze ciężko pracowałem, aby osiągnąć swój cel. W końcu każdy jest kowalem
własnego losu. Kiedyś po prostu musi przyjść
twoja kolej.
- Taka sława ma jednak swoja cenę. Czy
nie myślisz sobie czasem o tym, jak dobrze
byłoby być znowu anonimowym człowiekiem?
– Ja już niestety się z tym pogodziłem, że
nie ma takiej opcji, że wchodzę do sklepu
i sobie w nim buszuję, zachowuję się przy
tym zupełnie naturalnie, normalnie. Zawsze
wzbudzam zainteresowanie. Staram się nie
zwracać na to uwagi.
– W międzyczasie zostałeś ojcem dwóch
synów. Jak się odnalazłeś w roli rodzica?
– Myślę, że jestem naprawdę fajnym tatą.
Dużo koncertuję, ale jak tylko wracam do
domu to poświęcam im sto procent mojego
czasu i uwagi.

Foto: Włodzimierz Piątek

Szczecińska publiczność przyjęła ich owacyjnie. Mimo, że byli tylko jeden dzień, zdążyli spotkać się z fanami, którzy tłumnie przybyli do Empiku, by zdobyć autograf ulubionego zespołu.

– Masz jakieś marzenia związane z przyszłością swoich dzieci?
(śmiech) – Na razie chłopcy są jeszcze zbyt
mali, abym zastanawiał się nad ich zawodem.
Uważam jednak, że kiedy nadejdzie w ich
życiu odpowiedni moment – to same o tym
zadecydują. Najważniejsze, aby miały świadomość, że zawsze mogą liczyć na rodziców!
– A śpiewasz swoim synom kołysanki?
– Śpiewam całym sobą. Jest fajnie. Powiem
ci, że dzieciaki to największa radość na świecie.

Jubileuszowa Augustynowicz

Foto: Piotr Lachowicz

owy teatr”: otwarty na sprawy społeczne, poruszający tematy tabu, skupiony na
człowieku, relacji jego wnętrza z tym, co go
otacza, angażujący nowe technologie. Ciekawe interpretacje klasyki, otwierające umysły
widzów na nowe spojrzenie również na to,
co znali. Oto teatr Anny Augustynowicz,

znany i podziwiany w całej Polsce, tworzony
w Szczecinie od 20 lat. Dokładnie 13 grudnia
1991 roku premierę miała „Klątwa” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii artystki.
Teraz przez cztery dni uczestniczyliśmy
w okolicznościowych wydarzeniach, m.in.
konferencji o teatrze Augustynowicz i jego
kontekstach (literackich, społecznych, cywilizacyjnych…), promocji książki Roberta
Cieślaka „Teatr Anny Augustynowicz”, panelach dyskusyjnych: teatrologicznym, krytycznym oraz artystycznym. Co najważniejsze,
mogliśmy zobaczyć wybrane spektakle artystki. Wśród nich m.in. „Pieszo” Stanisława
Mrożka Teatru Wybrzeże z Gdańska, „W małym dworku” Wyspiańskiego zrealizowany
w warszawskim Och-Teatrze, „Febe, wróć”
oraz „Toksyny” zrealizowane w Teatrze Telewizji. Nie zabrakło oczywiście szczecińskich

realizacji – „Co się dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci” Anety Wróbel realizowany w Pleciudze, czy „Migreny” Antoniny
Grzegorzewskiej, sztuki napisanej specjalnie
dla Anny Augustynowicz.
Podczas naukowych dyskusji, rozważań
teatrologicznych i artystycznych padło wiele pochlebnych opinii, ciepłych słów i życzeń dalszego rozwoju artystycznego pod
adresem reżyserki. Robert Cieślak, autor
książki o jej teatrze, stwierdził nawet, że była
prekursorką w skali europejskiej, np. w rozwiązaniach multimedialnych stosowanych
w jej spektaklach. Słowem, Anna Augustynowicz w Szczecinie stworzyła nową jakość
teatru, która inspiruje, ewoluuje i wciąż stawia szczecińską scenę w pierwszym rzędzie
z najlepszymi teatrami w kraju.
wb
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Teatr Anny Augustynowicz to marka, jaką artystka zbudowała w ciągu dwóch dekad działalności. Zarówno w Teatrze Współczesnym
na Wałach Chrobrego, ale także w Polsce – na scenach trójmiejskich i stołecznych.

Kultura

Prestiżowe

imprezy

WERONIKA BULICZ

czyli subiektywny
przegląd wydarzeń

Do spotkania

Cyfrowa sztuka
digital_ia 2012 to czwarta edycja festiwalu sztuki digitalnej, tym razem odbędzie się pod hasłem inter_AKTYWNIEJ!
Festiwal tradycyjnie już gości i organizuje
Klub 13 Muz. W ramach imprezy prezentowane będą prace polskich i europejskich
artystów, które wedle hasła festiwalu wymagać będą od odbiorcy interakcji z dziełami twórców. Jedną z takich prac będzie dzieło francuskiej grupy
SCENOCOSME pt. Acousmaflore, która pozwala odbiorcy tworzyć
dźwięki przy pomocy żywych roślin. Polskim akcentem będzie instalacja przygotowana specjalnie na digital_ia przez Andrzeja Wasilewskiego. Niewątpliwą atrakcją będzie też wykład Tomasza Bagińskiego
– reżysera nominowanego dziesięć lat temu do Oscara.
13 Muz, 12 - 14 stycznia

Zawiła historia odmienności
„My i oni. Zawiła historia odmienności” – to tytuł wystawy, którą będziemy
mogli zobaczyć w Szczecinie. Jak wygląda
odmieniec? Kim jest? Kiedy pociąga, a kiedy budzi obawę? Fenomen odmienności
ulegał ciągłemu przewartościowaniu, a postrzeganie „innego” było zawsze złożone.
Wystawę budują obrazy mitycznych stworzeń i demonów, utrwalanych w grafice mistrzów takich jak Martin
Schongauer, Albrecht Dürer czy Lucas van Leyden, księgi z przełomu
XV i XVII wieku z ilustracjami przedstawiającymi potwory, ryciny
prezentujące egzotyczne ludy Nowego Świata, XIX-wieczne ilustracje
do albumów medycznych i przyrodniczych, karykatury obyczajowe
i polityczne, a także przykłady XX-wiecznych plakatów cyrkowych,
komiksy o Batmanie i filmy Toda Browninga oraz F.W. Murnaua.
Zamek Książąt Pomorskich, 24 stycznia, godz. 17.00
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Floating Trippin’ Festival na zimę
Andegrand Park & EHschool oraz
Szczecińska Gubałówka zapraszają Floating Trippin’ Festival. Właśnie na Gubałówce odbędzie się pierwsza taka impreza
w historii naszego województwa – miłośnicy sportów zimowych będą usatysfakcjonowani. Impreza, oprócz tego, że skupi
się na ekstremalnych sportach zimowych
(pojawią się m.in Paulina Ligocka - snowboardzistka, złota medalistka MŚ czy Marka Sąsiadka, olimpijczyka z Salt Lake City), przybliży
także tematykę nowatorskiej rekreacji, promocji zdrowia, sztuki alternatywnej, muzyki oraz działań ekologicznych.
Szczecińska Gubałówka, 28 stycznia

Imponująca kolekcja w muzeum
„Amerykańskie i europejskie malarstwo
z kolekcji Marxa” – to tytuł wystawy, którą w styczniu będziemy mogli podziwiać
w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Wystawa jest pierwszą w Polsce prezentacją jednej z najcenniejszych prywatnych
kolekcji sztuki współczesnej w Niemczech.
Ze względu na niepodważalną rangę artystów i wartość dzieł znajdujących się w kolekcji dr. Ericha Marxa,
która na stałe znajduje się w Hamburger Bahnhof – Museum für
Gegenwart – Berlin. Prace prezentowane na wystawie dokumentują historię współczesnego malarstwa od lat 70. XX wieku do chwili
obecnej. Zobaczymy m.in. prace niemieckich artystów z kręgu Neue
Wilde Martin Disler, Walter Dahn, Reiner Fetting, Salomé.
Muzeum Narodowe w Szczecinie, 27 stycznia, godz. 18.00

Szalony zjazd
Crazy Slide, czyli Trzeci Szczeciński
Zjazd na Byle Czym – tak, tak, to już trzeci
raz będziemy mieli okazję puścić wodze
fantazji i zjechać ze szczecińskiej Gubałówki w szalonych pojazdach własnego
projektu. Dość powiedzieć, że prestiżową
wannę z pierwszej edycji imprezy wszyscy
wspominają do dziś… Tegoroczna impreza składać się będzie z dwóch etapów: Kwalifikacji oraz Finału. Oba
etapy zaplanowane są na jeden dzień. Zawody „zjazd na byle czym”
odbywać się będą w czterech kategoriach: pojazd jednoosobowy, pojazd dwuosobowy, pojazd wieloosobowy, pojazd rodzinny. Całość
uzupełnią liczne atrakcje – jazda na łyżwach, sankach i nartach, koncerty, stoiska promocyjne.
Szczecińska Gubałówka, 18 lutego

Do słuchania

Nowocześnie zaśpiewana klasyka
Voice Factory to grupa wokalna zrzeszająca młodych ludzi otwartych na muzyczne eksperymenty, a przy tym pełnych szacunku do tradycji. Młodzi ludzie z różnych
miejsc Polski spotkali się studiując wspólnie we wrocławskiej Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego. Zespół działa pod
dyrekcją Jolanty Szybalskiej – Matczak –
doktora habilitowanego wrocławskiej Akademii Muzycznej. Obecnie
grupa zajmuje się twórczością Fryderyka Chopina, wykonując jego
wybrane utwory w formie a cappella w unikatowych aranżacjach
Waldemara Parzyńskiego – wokalisty i kierownika legendarnego zespołu NOVI SINGERS. Mimo krótkiego czasu pracy Voice Factory
może poszczycić się licznymi koncertami i entuzjastycznym przyjęciem przez wielu słuchaczy w kraju i za granicą. W programie koncertu ekspresyjne wykonanie tradycyjnych melodii w nowoczesnych
aranżacjach.
Zamek Książąt Pomorskich, 21 stycznia, godz. 18.00

Kultura
„Dobranoc, Mr. Blues” – to tytuł koncertu, na jaki ponownie zaprasza Loft Art
oraz ELEFANT MUSIC. „Dobranoc…” to
autorski spektakl Piotra Huegla, będący
połączeniem niezapomnianych utworów
Andrzeja Zauchy, wspominek o nim i opowieści snutych przez przedmioty nierozerwalnie związane z Andrzejem Zauchą.
Utwory bardziej i mniej znane zaśpiewają szczecińscy wokaliści
(m.in. Magda Wilento, Michał Grobelny, Daniel Basiński, Agnieszka
Głowinkowska), a o nowe, ciekawie brzmiące aranżacje zadbał Szymon Orłowski. Spektakl jest opowieścią o życiu Zauchy, jego miłości
do żony Elżbiety, jej śmierci, a także jego tragicznym odejściu.
LOFT ART, 21 stycznia, godz. 20.00

Maciek Czaczyk i After Blues
A raczej „Tylko muzyka – Must be the
Music” – to show, które siedemnastolatek
z Gryfina wygrał w brawurowym stylu.
W programie wykonywał utwory z repertuaru Tadeusza Nalepy i Erica Claptona, a
także Gary Moore, Peter Green, B.B.King,
Oto obraz muzycznych fascynacji młodego
utalentowanego artysty. Maciek Czaczyk
z zespołem „After Blues” związał się poprzez swojego mistrza – Waldemara Baranowskiego (gitarzysta i współzałożyciel „After Blues”),
u którego uczył się już w wieku 14 lat. Teraz przyszła chwila, kiedy chłopak w spektakularny sposób pokazał światu, że należy mu się czołowe
miejsce na rockowo-bluesowej scenie. Posłuchamy go w Słowianinie.
Słowianin, 27 stycznia, godz. 19.00

Czy zacznie od Bacha?
W Szczecinie wystąpi legenda polskiej
piosenki, od czterech dekad na scenie,
właściciel najbardziej rozpoznawalnych
włosów polskiego show-biznesu – Zbigniew Wodecki. Z wyróżnieniem ukończył
szkołę w klasie skrzypiec Juliusza Webera.
Grał m.in. z Ewą Demarczyk, Markiem
Grechutą, Zygmuntem Koniecznym, w zespołach Czarne Perły i Anawa. Sam o sobie mówi, że jest „śpiewającym muzykiem”. W ubiegłym roku wydał kolejną płytę „platyNOVA”. W Szczecinie usłyszymy na pewno jego przeboje, jak „Pszczółka
Maja”, „Zacznij od Bacha”, „Chałupy”.
Filharmonia Szczecińska, 29 stycznia, godz. 18.00

Na jazzowo – M3 i Krzesimir Dębski
Gratka dla miłośników jazzu – w Hali
Opery wystąpi Trio jazzowe M3 oraz Krzesimir Dębski. Grupa M3 powstała z przypadku... i jest przykładem tego, że dobre rzeczy
często rodzą się przypadkiem. Muzyka, jaką
wykonuje ten skład jest gorąco przyjmowana przez publiczność zarówno na scenach
koncertowych, jak i na imprezach kameralnych, klubowych. To mieszanka wielu stylów muzycznych, jak jazz,
muzyka Karaibów, pop, soul. Muzykom towarzyszyć będzie popularny
kompozytor, skrzypek, producent muzyczny – Krzesimir Dębski.
Hala Opery, 12 lutego, godz. 20.30

Do oglądania

Hrabiowski humor od lat na topie
Uwielbiani w całej Polsce, rozbawiający
swoimi skeczami do łez, charakterystyczni, oryginalni i naprawdę śmieszni. No
właśnie, „Co jest śmieszne”? Kabaret Hrabi
znów wystąpi w Szczecinie ze swoim przebojowym programem o takim właśnie tytule. Kabaret Hrabi powstał w 2002 roku.
W jego działania zaangażowani są artyści,
którzy już w latach 90. bawili nas jako kabaret POTEM. Ich znakomite teksty poparte nietuzinkowymi zdolnościami aktorskimi bawią do
łez. Jedna z zabawniejszych propozycji tego karnawału.
Pleciuga, 23 stycznia, godz. 17.30, 20.30

Scena Poniedziałek
To nazwa projektu teatralnego, który zawitał na scenę Teatru Polskiego. Aktorzy:
Adam Dzieciniak, Sławomir Kołakowski
i Wiesław Lewoc prezentują przedstawienie „Wszystko o mężczyznach” autorstwa
Miro Gavrana – jednego z najpopularniejszych autorów chorwackich. Co wspólnego
mają ze sobą „wiecznie młodzi” yuppies,
rozdzierani zazdrością geje, reprezentanci półświatka, skłóceni bracia
czy pogrążający się w niepamięci starcy? Reprezentują współczesnych
mężczyzn, zmagających się z rzeczywistością, własną naturą i z ograniczającymi ich stereotypami.
Teatr Polski, 23 stycznia, godz. 19.00

Bajka o drzewie
Noworoczna premierowa propozycja dla
dzieci. Teatr Lalek Pleciuga przygotował
spektakl „Jabłoneczka”. Dwoje aktorów na
scenie będzie opowiadać o drzewie i żyjących wokół niego zwierzętach. Jak zmienia
się świat w obliczu mijających pór roku? To
mądra bajka, w której bez przesadnego dydaktyzmu dzieci i dorośli odkryją uniwersalne prawdy, poznają wartość przyjaźni i odkryją, co tak naprawdę jest
istotne w relacji z drugim człowiekiem. Poetyckie niebanalne, humorystyczne – „Jabłoneczka” to przedstawienie, które zawiera mnóstwo
treści trafiających do małego widza.
Pleciuga, 28 stycznia, godz. 17.00

Rezerwowi zawodnicy na scenie
Teatralna satyra na polską reprezentację
w piłce nożnej. „Ławka rezerwowych” to
widowisko muzyczne. Wśród bohaterów
pojawią się pewny siebie, potężny władca
bramki, który panicznie boi się terrorystów,
gwiazda ligi francuskiej, ciągle grzeje ławę,
ale z dumą opowiada kolegom o francuskich standardach. „Obrońca-taran”, nokautuje bramkarzy i kolekcjonuje czerwone kartki. Jest przy tym wierzącym patriotą, gra w hołdzie papieżowi... To słodko-gorzki spektakl,
w którym usłyszymy też nieśmiertelne piosenki Zauchy. Na scenie zobaczymy m.in. Mateusza Damięckiego i Lesława Żurka.
Hala Opery, 28 stycznia, godz. 18.00
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Wieczór z Zauchą

Sport

Foto: Dariusz Gorajski

Herosi w wodzie

Dariusz Gorajski

Szczecińska pływalnia prezentowała się bardzo okazale podczas mistrzostw, a nasi zawodnicy po raz pierwszy wystartowali w imprezie tej rangi w Polsce, w obecności swoich rodzin i
polskich kibiców na trybunach
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Było na co popatrzeć i co fotografować. Cztery dni Mistrzostw Europy w Szczecinie to mnóstwo emocji, dynamiki, radości i łez. W tym
wszystkim główne role odgrywali polscy pływacy, którzy pierwszą imprezę tej rangi rozegraną w naszym kraju zapisali znakomitymi
osiągnięciami. Pięć złotych i trzy brązowe medale przyniosły też wiele radości szczecińskim kibicom, którzy każego dnia
szczelnie wypełniali trybuny Floating Areny.

Startujemy... Filip Wypych na starcie wyścigu 50 metrów stylu dowolnym

Otylia Jędrzejczak

Sport

Te panie jakby się bały wskoczyć do wody...

Bul, bul, bul... i płyniemy dalej
„Ja już dopłynąłem i wygrałem“ - zdaje sie mówić mistrz Europy Mateusz Sawrymowicz. A do tego „Sawrym”
wprowadził w euforię wszystkich kibiców. W korespondencyjnem pojedynku (płynęli w różnych wyścigach)
na 1500 m st. dowolnym pokonał Duńczyka Madsa Gleasnera. o 0,07 sek.!

Kogo wypatrują ci zawodnicy? Wcale nie rusałek ani dziewczyn w niebieskich
sukienkach. Tylko wyników na świetlnej tablicy po wyścigu eliminacyjnym

W prawdzie polscy żabkarze nie zdobyli medalu, ale wodę w basenie mieszali jak mało kto

Polskim złotym medalistą, i to dwukrotnym był też
„grzbiecista” Radosław Kawęcki. To typ niepokorny mówi o nim jego trener Jacek Miciul

Otylia Jędrzejczak znów musi się przyzwyczajać do kamer telewizyjnych, mamy
nadzieję, że wkrótce i do medali. W Szczecinie w wyścigu na 100m motylkiem była 9
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Konrad Czerniak, zdobyca dwóch złotych
i jednego brązowego medalu

Sport
As
serwisowy

Mokry Grudzień

a

Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji
reklamowej „BONO”
i “Bene Sport Centrum”,
koordynator organizacji
15. Mistrzostw Europy
w Pływaniu oraz turnieju
Pekao Szczecin Open,
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wielki miłośnik tenisa
i innych sportów
rakietowych.

le dla mnie, ten grudzień jest wyjątkowy.
Wyjątkowo piękny i wyjątkowo mokry. I to
nie od deszczu, czy od łez, ale od chlorowanej
wody ze szczecińskiej Floating Arena. Grudniowe Mistrzostwa Europy w Pływaniu
na krótkim basenie to największa impreza jaką było
mi dane organizować. I mimo, że preferuję ceglaną
mączkę kortów, tym razem pokochałem wodę. A było
jej na szczecińskim basenie naprawdę pod dostatkiem.
I każdy na tę wodę patrzy nieco inaczej. Dla pływaków to chleb powszedni, ale dla montujących trybuny
to już duże wyzwanie. Na co dzień stawiający swoje
konstrukcje na stadionach, wokół kortów czy choćby
w tzw. szczerym polu, tym
razem te kilkadziesiąt ton
metalowych rur i drewnianych pomostów musieli
postawić w wodzie, zastawiając połowę basenu.
Musieli i tego dokonali. I to
poprzednie zdanie można odnieść do wszystkich,
którzy pomagali w organizacji tego historycznego
w życiu naszego miasta
wydarzenia. Wszyscy dawali radę. Dokonywali
cudów. Zarządzanie tymi
ludźmi było niesamowitym doświadczeniem. Mimo
ogromnego niedoboru snu, zmęczenia do granic wytrzymałości, stresu i ciążącej odpowiedzialności wszyscy chodzili uśmiechnięci, wręcz radośni. Z twarzy wolontariuszy, koordynatorów, ochroniarzy, kierowców
i wszystkich innych, którzy mieli wkład w organizację
mistrzostw wyczytać można było jedno – dumę z tego,
że tutaj pracują. Dumę z tego, że tworzą coś niepowtarzalnego, coś o czym się mówi i wspominać się będzie
jeszcze przez długie lata. Dumę z naszego miasta. I to

Rok się kończy, święta minęły, a tu śniegu ani
płatka. Wprawdzie narty czekają w piwnicy na
ostrzenie i wyjazd w góry w zbliżające się ferie, ale
tutaj na nizinie temperatura, jak na zimę, dziwnie
wysoka. I jeszcze wszędzie ta wilgoć. Deszcz, mżawka, mgła – wszystko to powoduje, że świat nie wygląda jakoś specjalnie pięknie.
uczucie potęgowało się z każdym kolejnym dniem imprezy, z każdym kolejnym medalem Polaków, z każdą
kolejną ceremonią dekoracji. Ale jeżeli wokół słyszy
się tylko pochwały, a słowo „excellent” jest najczęściej
powtarzane przez zagranicznych gości, pływaków czy
działaczy z europejskich federacji to nie dziwne jest, że
duma rozpierała nam piersi. Satysfakcję dają obawy
organizatorów kolejnych mistrzostw z Francji, że nie
są w stanie dorównać poziomowi, który przygotowaliśmy tutaj w Szczecinie.

Budujące, kiedy polscy pływacy
(zresztą nie tylko polscy)
wszędzie chwalili przygotowanie
imprezy pod ich kątem. A to
przecież w końcu oni są
najważniejsi. To ich walka
i medale rozgrzewały kibiców
szczelnie wypełniających trybuny.
Miłe było, gdy w telewizji słychać było właściwie same
pochwały i to nie tylko w krajowych stacjach telewizyjnych, ale prawie w całej Europie. Jeden z moich
znajomych opowiadał mi jaki był dumny kiedy będąc
w Hamburgu, oglądał transmisję z naszych Mistrzostw
Europy w niemieckim Eurosporcie i mógł powiedzieć
towarzyszącej mu grupie młodych Niemców, że to
wszystko ma miejsce w Szczecinie – moim mieście. Że
mógł im w ślad za tym błyskawicznie opowiedzieć coś
więcej o stolicy Pomorza Zachodniego. Część z nich
po raz pierwszy o nas słyszała, ale jest szansa, że zapamiętają nas na dłużej. Dla takich chwil, dla takich
emocji warto w naszym mieście organizować duże imprezy. I nie ma się czego obawiać. Damy radę.
Krzysztof Bobala

Foto: Dariusz Gorajski
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Otylią Jędrzejczak,
mistrzynią olimpijską i multimedalistką
w pływaniu, rozmawia Rafał Podraza.
Emanuje z Ciebie
bardzo pozytywna
energia. Co jest jej

źródłem?
Zawsze staram się być
uśmiechnięta i pozytywna. Nie
ma konkretnego powodu choć
nie ukrywam, że cieszy mnie fakt
przebywania w odpowiednim
miejscu i czasie.
W pływaniu zdobyłaś wszystko, po co więc ta przysłowiowa
kropka nad „i”?
Kropka nad „i” to ponowna
droga na szczyt po uśmiech. Dziś
czuję się jak wtedy, gdy miałam
15 lat i dopiero wchodziłam po
drabinie na szczyt. Mój szczyt
rzeczywiście jest wypełniony po
brzegi, są na nim wszystkie tytuły
o których marzy sportowiec, dlatego tym razem jest to wspinaczka z potężnym obciążeniem.
Trudno jest wrócić?
Nic nie jest łatwe, wszystko, co
osiągnęłam w życiu, było efek-

tem ciężkiej pracy dlatego i tym
razem nie spodziewałam się niczego prostego. Początki, to było
zmaganie z chorobami i kontuzjami. Dziś odpukać w niemalowane jest dobrze i realizuję plan
treningowy.
Irena Szewińska po powrocie
na bieżnię w 1972 roku najbardziej bała się kibiców, ich oczekiwań. Nie masz tych samym
obaw?
Domyślam się, że wymagania
są duże. Moje imię i nazwisko
kojarzy sie z medalami i rekordami i kiedy na zawodach nie ma
medalu, to następuje u kibiców
i dziennikarzy rozczarowanie,
wręcz zawód. Jednak ja patrzę
na to inaczej, dziś każdy progres
mnie cieszy i to także próbuję pokazać innym. Ale uwierz, oczekiwania innych są niewielkie w stosunku do tego, czego oczekujemy
od siebie samych…
Stany Zjednoczone, Hiszpania. Niewiele czasu spędzasz
w Polsce. Przed czym lub kim
tak uciekasz z kraju?
Nie uciekam z kraju, zawsze
powtarzam, że wszędzie dobrze,

ale w domu najlepiej. Dzisiaj jednak najważniejszy jest trening
i te podróże, to szukanie swojego
miejsca właśnie w tej dziedzinie.
Można powiedzieć, patrząc
na sukcesy, że jest jesteś osobą
spełnioną… Kiedy więc mąż,
dzieci, dom, ogródek?
Mąż, dzieci i ogródek… Na
wszystko w życiu przyjdzie czas…
Często powtarzam, że moje życie
zacznie się po trzydziestce, wtedy
zacznę – na poważnie - myśleć
o rodzinie.
Plan Otylii Jędrzejczak na
rok 2012: medal w Londynie.
Potem, faktycznie definitywnie
zakończenie kariery sportowej?
Kobieta bywa zmienną…
W tym momencie taki jest plan
- medal na Igrzyskach w Londynie, ale to wcale nie znaczy, że
tam sie skończy…
Marzenie dzisiaj już nie do
spełnienia?
Nie ma takich marzeń! Marzenia są po to by je spełniać, jeżeli
ktoś mówi, że nie dasz rady tego
zrobić, to właśnie wtedy warto sie
tego podejmować.
Powiedziałaś, że tyle ile

Rafał podraza

w życiu miałaś sukcesów, tyle
doświadczyłaś porażek. Co by
spowodowało, że szala z radościami byłaby wyżej?
Powiedziałam, że w moim życiu tworzy się constans pozytywnych i negatywnych sytuacji i nie
mam tu na myśli tylko tych dużych, ale także drobnostki. Myślę,
że nie będę tej szali przeważała,
bo ważny jest ten constans. Teraz jest pozytywny czas, więc się
uśmiecham i czerpię z każdego
dnia jak najwięcej. Życie nauczyło mnie doceniać, to co mam .
Uczę się od napotykanych ludzi.
Otylia Jędrzejczak dzisiaj,
Otylia Jędrzejczak sprzed lat –
jakieś różnice?
- Wydaje mi się, że się nie
zmieniłam. Jestem tak samo ambitna, tak samo pracowita, tak
samo uśmiechnięta. Na pewno
zmieniły mi się priorytety i przewartościowałam życie, ale uważam, że do niektórych rzeczy dorastamy. Każdy dzień, to kolejna
kartka naszego życia, zapisujemy
ją i uczymy się na błędach. To jest
niezmienne wczoraj, dziś i jutro.
Dziękuję za rozmowę.
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Każdy progres mnie ucieszy

Sport
Przemysław Babiarz o pływaniu, rekordach i pielgrzymkach papieskich

Komentator ze szczęściem i wyrachowaniem

Foto: Dariusz Gorajski

Już ubiegłoroczne, ale wciąż mamy je w naszej pamięci. Mistrzostwa Europy w pływaniu były sportowym wydarzeniem roku w Szczecinie.
Zapamiętamy je na długo, bo były jedną z najważniejszych imprez w historii miasta, okraszoną złotymi medalami Polaków, w tym
szczecinianina Mateusza Sawrymowicza. A szczecińscy kibice mogli wreszcie poczuć u siebie w domu, że są świadkami
wielkiej imprezy, bo dzięki kamerom telewizyjnym obejrzała je cała Europa.
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la TVP komentował
je Przemysław Babiarz, który wcześniej
był świadkiem największych sukcesów
polskich pływaków,
ze zdobyciem złotego
medalu olimpijskiego przez Otylię Jędrzejczak.
Prestiż: - Jak wypadło porównanie mistrzostw w Szczecinie
z innymi imprezami?
Przemysław Babiarz: - Oczywiście, że w Szczecinie zrodziły sie
porównania z największymi zawodami na których byłem. Mam
na myśli mistrzostwa Europy na
krótkim basenie, bo takie można przeprowdzać w Szczecinie.
Mistrzostw świata tutaj nie może
być, przede wszystkim z braku
odpowiedniej liczby miejsc na
trybunach. Te porównania do
poprzednich ME wypadają bardzo korzystnie dla Szczecina. Pływalnia jest kameralna, nieduża,

ale bardzo ładna. Była przyjemna
atmosfera na trybunach, chyba dobrze zaprojektowane logo
z kolorem zieleni, a to... zawsze
jest kolor nadziei. Czułem się, że
jestem w Polsce, a jednocześnie
nie mam się czego wstydzić.
- Chyba jeszcze bardziej niż
dziennikarze, za imprezą tej
rangi w Polsce tęsknili nasi pływacy. Podkreślali to na każdym
kroku.
- Na pewno. To jest taki sport,
że dużą część widowni stanowią
koledzy czy też rodziny pływaków. Tutaj był podobnie. Fakt,
że mistrzostwa były w Polsce
podciąga też poczucie wartości
naszych pływaków. Widzą, że
dołączamy do krajów, które mają
już obiekty na odpowiednim poziomie.
Wcześniej w latach 2003 2007, a więc największych sukcesów polskiego pływania, było
to kręcenie bicza z piasku. Ro-

biliśmy coś z niczego, zdobywaliśmy medale trochę wbrew logice. Mówiło się wtedy, że liczba
pływaków w Polsce równa się
liczbie basenów w Niemczech.
A ta liczba basenów musiała być
przemnożona kilkadziesiąt razy,
żeby policzyć jakim potencjałem zawodników dysponowały
Niemcy, jak również Francja,
Wielka Brytania czy nawet Rosja, nie mówiąc już o USA. My
tworzyliśmy reprezentację z puli
zawodników kilkadziesiąt razy
mniejszej.
Teraz po otwarciu pływalni
w Szczecinie czy w Poznaniu a są kolejne projekty - dołączamy
do tych krajów pod względem
bazy.
- Pańska kariera komentatora, a może wręcz jej rozkwit
wiąże się z nazwiskiem i osiągnięciami Otylii Jędrzejczak.
Podobnie trochę jak Włodziemierza Szaranowicza z sukce-

sami Adamem Małysza. Otylia
pomogła panu w karierze?
- Oczywście, bo sukcesy dyscypliny budują komentatora.
I dzięki sukcesom Otylii w jakiś
sposób urosłem, przede wszystkim dzięki jej złotemu medalowi
olimpijskiemu w Atenach. Komentator sportowy musi mieć
trochę szczęścia. Kariera Jana
Ciszewskiego przypadła na najlepsze czasy polskiej piłki, począwszy od sukcesów Górnika
Zabrze na początku lat 70 - tych
ubiegłego wieku, a skończywszy
na MŚ w Hiszpanii, które były
dane mu skomentować tuż przed
śmiercią.
Byli też komentatorzy, którzy
zabłysnęli dzieki jednemu wielkiemu sukcesowi, jak Wojciech
Zieliński, którego też już nie ma
wśród nas - podczas zwycięskich
dla siatkarzy Igrzysk Olimpijskich w Montrealu.
- Zaczynał pan od komento-

Sport

„Matka” ma córkę
i wielkie plany
To były niezwykłe miesiące w życiu szczecińskiego tenisisty Marcina
Matkowskiego (pseudonim Matka). W listopadzie doszedł - po raz
pierwszy w życiu - do finału turnieju deblowego Masters, a w grudniu
został ojcem - też pierwszy raz.

j

ego partnerka życiowa Kasia urodziła
córkę Maję, która ważyła 3,150 kg, a mierzyła 50 cm.
Mała się dobrze chowa, nie
płacze, dużo je i śpi – relacjonował nam młody tata.
A jak z przewijaniem? Nie ma
problemu. Kasi idzie to bardzo
dobrze a ja pomagam – dodaje.
– Co zmieni sie w moim życiu?
Świat nie będzie się kręcił wokół
mnie czy Kasi, ale tylko wokół
Mai. Jestem przygotowany na
częstą rozłąkę z rodziną, ale tenis
to mój zawód i Kasia to rozumie.
Z powodu narodzin Matka
opóźnił w tym roku wyjazd na
turnieje na Antypody.
– W ubiegłym roku też nie
graliśmy pierwszego turnieju
i nie zaszkodziło to nam – mówi.
Ten najważniejszy wielkoszlemowy „Australian Open „ ruszył
10 stycznia.

Bez zmian pozostają tenisowe ambicje Matkowskiego i jego
partnera Mariusza Fyrstenberga.
– Marzy nam się zwycięstwo
w którymś z turniejów Wielkiego Szlema, a także udany występ
podczas Igrzysk Olimpijskich
w Londynie – mówi Marcin,
który z rodziną będzie mieszkał
w Warszawie, ale obiecał odwiedzać Szczecin przy nadarzających
się okazjach.
jch

Water ARTPRESS
hallu Floating Areny swoje fotografie
pokazali Cezary
Aszkiełowicz z Gazety Wyborczej, Andrzej Szkocki i Marcin Bielecki
z GS oraz Sławomir Głowacki.
Kilkadziesiąt czarno – białych

zdjęć to przegląd różnych wydarzeń sportowych z ostatnich
lat, ale przede wszystkim obraz
emocji, walki i siły, zarówno
wśród zawodowców, jak pływacy czy waterpoliści, jak i u osób
niepełnosprawnych.
tch

Cezary Aszkiełowicz, Marcin Bielecki, kurator wystawy
Magdalena Szyłow, Sławek Głowacki, Andrzej Szkocki
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Wystawa zdjęć szczecińskich fotoreporterów uświetniła ME
w pływaniu, które odbyły się w Szczecinie.

Foto: Sebastian Wołosz

przyjemność
komentowania
pielgrzymki naszego papieża do
Polski.
- Była trema?
Nie. Zawsze bardzo dobrze
komentuje się coś, co ma bardzo ściśle określony przebieg.
Impreza sportowa ma określony
przebieg, a msza święta składa
się z tych samych części. Ktoś
kto jest osobą wierzącą i chodzi
do kościoła nie ma problemów
z szyfracją i interpretacją tego.
Oczywiście zmienia sie język,
mówi się ściszonym głosem. Poza
tym miałem obok siebie eksperta
w osobie księdza Mirosława Nowaka. Było to wielkie przeżycie
dla mnie.
- Ale w takiej okazji jak pod
pałacem, wyraża się i ujawnia
swoje poglądy. Może to zaszkodzić?
- Oczywiście, że wyrażamy
swoje poglądy, choć w tym przypadku miałem zadanie reporterskie. Byłem między ludźmi,
u których były duże emocje.
Wielu chciało się wypowiedzieć
i musiałem wytrzymać pewien
nacisk, który był ze wszystkich
stron. Musiałem wybrać i wiedzieć jak z ludźmi rozmawiać.
Nie było to łatwe, ale jednocześnie czułem, że jestem i uczestniczę w czymś niezwykle ważnym
dla Polaków. Miałem ten przywilej od losu i ludzi, którzy mnie
wyznaczyli, żeby tam być.
- Przed nami rok bogaty
w wydarzenia sportowy. Marzy
się panu, żeby coś szczególnie
w nim skomentować?
- Chciałbym komentować zdobycie medalu pływaków w Londynie. Przeżyłem Ateny i trzy
medale Otylii. Później w Pekinie
było rozczarowanie, bo nie było
żadnego medalu. Byłbym szczęśliwy gdyby Otylia wróciła na
olimpijskie podium, a Pawłowi
Korzeniowskiemu w trzecim
olimpijskim starcie udało się
wreszcie zdobyć medal. A przecież są następni - Konrad Czerniak, Radek Kawęcki i Mateusz
Sawrymowicz. Gdyby udało mi
się skomentować choć jeden medal pływaków, byłoby to dla mnie
wielkie przeżycie.
rozmawiał Jerzy Chwałek
(autor rozmowy jest
dziennikarzem sportowym
Super Expressu)

Foto: archiwum Marcina Matkowskiego

wania w telewizji lekkoatletyki
i łyżwiarstwa figurowego. Skąd
się wzięło pływanie?
- Zadecydował o tym przypadek. Na rok przed Olimpiadą
w Atenach, szef sportu w telewizji publicznej Janusz Basałaj
powiedział mi, że lekkoatletyki
nie będę robił, bo zajmą się nią
Włodzimierz Szaranowicz i Marek Jóźwik. Dostałem do wyboru
kolarstwo i pływanie. Nie miałem nic przeciwko kolarstwu, ale
bez wahania wybrałem pływanie.
Dlaczego?
Najbardziej brałem pod uwage
dramaturgię dyscypliny i pewne
podobieństwo do lekkoatletyki.
Kto pierwszy do mety ten lepszy.
Poza tym byłem trochę ...
wyrachowany. Wiedziałem, że
program igrzysk jest taki, że ich
pierwszy tydzień to pływanie,
a drugi to lekkoatletyka. A wiadomo, że najwięksi herosi pochodzą z tych dyscyplin. Kiedyś
był Mark Spitz, a podczas Igrzysk
w Atenach Michael Phelps. No
i do tego była jeszcze Otylia,
wówczas już rekordzistka świata
i kandydatka do złotego medalu.
Dlatego mój wybór tej dyscypliny był dość oczywisty. Chociaż
z pływaniem zetknąłem się już
wcześniej. W 1995 roku komentowałem dla publiczności pożegnanie Artura Wojdata. Poznałem i zapamiętałem pływaków
jako grupę niezwykle sympatycznych ludzi.
- Podpowiedzmy tym, którzy
chcieliby iść w pana ślady. Co
jest najtrudniejsze w pracy komentatora telewizyjnego?
- Połączenie bystrej obserwacji
z dobrym, interesującym opisem.
Są ludzie którzy pięknie mówią, a nic nie widzą i przyjemnie
się ich słucha. Radio, by ich nie
weryfikowało, bo tam nie widzimy co się dzieje. Natomiast zwykły kibic znający się na sporcie
może wychwycić w telewizji więcej szczegółów niż komentator.
- Nie unika pan relacjonowania wydarzeń nie związanych ze
sportem. Prowadził pan studio
pod Pałacem Prezydenckim po
tragedii Smoleńskiej.
- Tak. Początkowo prowadził
je Janek Pospieszalski, ale później Jedynka poprosiła, żebym
ja prowdził. Wcześniej miałem
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Bal w rytmie hip-hopu
remiera Balu Manekinów w Teatrze Polskim zadziwiła i zachwyciła szczecińską publiczność. W nowatorskiej reżyserii Adama Opatowicza tekst poety
Brunona Jasińskiego okazał się bardzo aktualny. Akcja sztuki toczy się w rytmie... hip-hopowej muzyki, którą co warto
dodać, skomponował znany szczeciński duet Adam Zieliński
(raper Łona) i Andrzej Mikosz (Webber). Nie mogło także
zabraknąć stałej obsady z teatru m.in. Jacka Polaczka, Olgi
Adamskiej, Doroty Chrulskiej, Adama Dzieciniaka czy Sławomira Kołakowskiego. Po premierze przyszedł czas na gratulacje
przy lampce wina i muzyce na żywo. Zaproszeni goście mogli
wymienić się wrażeniami i osobiście pogratulować reżyserowi,
twórcom oraz aktorom.
imj

p

Adam Opatowicz z Marią Andrzejewską

Edward Osina, prezes
Calbudu z małżonką Ireną

Paulina Andrzejewska - choreograf Balu
Manekinów z rodzicami

Karolina Nawrot z Katarzyną
Stróżyk (Kurier Szczeciński)

Foto: Włodzimierz Piątek

Jacek Polaczek, aktor Teatru Polskiego
z Piotrem Rutkowskim, puzonistą
Filharmonii Szczecińskiej

Andrzej Mikosz - WEBBER, producent
muzyczny i Monika Źółkowska

Katarzyna Bieshke, aktorka Teatru Polskiego z mężem

Twórcy i aktorzy „Balu Manekinów”

Atelier otwarte
Pokaz fryzur kolekcji jesień - zima przez zaproszonego specjalnie
na ten wieczór znanego fryzjera Rafała Potomskiego

Foto: Włodzimierz Piątek

72 | PRESTIŻ | styczeń 2012

Oficjalne otwarcie salonu przez właścicielkę
Katarzynę Klim

grudniu na mapie Szczecina, w samym centrum,
w przedwojennej kamienicy rozpoczął działalność
nowy salon - Fryzjerskie Atelier Katarzyny Kingi
Klim. Podczas uroczystego otwarcia zaproszeni goście mogli
podziwiać pokaz stylizacji w wykonaniu właścicielki, a także
Rafała Potomskiego. W eleganckim wnętrzu atelier nie zabrakło pięknych modelek, był też poczęstunek i tort.
br

W

Autorska stylizacja cięć, koloryzacji
i makijażu dla klientek

Od lewej: Katarzyna Fitzermann, kosmetyczka, Mateusz Hrehorowicz, fryzjer,
Katarzyna Kinga Klim, fryzjer, gościnnie Rafał Potomski, fryzjer

Modelki, od lewej: Jagoda, Barbara, Marta, Aneta, Kamila, Aleksandra
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Opłatkowy grudzień

Od lewej: Tomasz Partyka, prezes Asprod, Arnold Perepeczo, prezes Financial Management
Services Sp. z o.o., Jakub Roguski, manager FMS, Małgorzata Głębocka - Szurko, dyrektor HR
Unizeto Technologies S.A., Tomasz Kurys, dyrektor produkcji Cargotec.

Spotkanie opłatkowe „Prestiżu”. Przedstawiciele trójmiejskiej redakcji, od lewej: Jakub
Jakubowski, red. nacz., Natalia Lebiedź, sekretarz red., Ola Staruszkiewicz, szef działu reklamy,
Anna Irsa i Marta Kondracka, dział reklamy.

Spotkanie w Arcybiskupim
Seminarium Duchownym. Na stołach
m.in. ryby, sałatki i ciasta. W tle
przemawia abp. Andrzej Dzięga.

Podczas wigilii PiG na scenie Teatru Polskiego pojawili
się m.in. darczyńcy i dzieci z domu dziecka.

Gwiazda wieczoru wigilii PiG Anna Wyszkoni (druga z prawej) i dziennikarze TVP Szczecin (od
lewej) Fabian Zając, Marta Łaźniowska, Dariusz Baranik z żoną Klaudią.
Foto: Włodzimierz Piątek / Dariusz Gorajski

Carsten Nilsen, prezes Skandynawsko - Polskiej Izby Gospodarczej
z Olgierdem Geblewiczem, Marszałkiem Zachodniopomorskim.

Co roku wigilia dla ludzi samotnych i ubogich organizowana jest w DK Słowianin.
Od lewej: Janina Łaskarzewska, dyrektor PCK Szczecin, Marcin Zydorowicz, wojewoda
zachodniopomorski, abp Andrzej Dzięga, Jacek Janiak, dyrektor Słowianina, Piotr Krzystek,
prezydent Szczecina, Olgierd Geblewicz, marszałek zachodniopomorski.

Od lewej: Katarzyna Opiekulska LSJ, Michael Larsen, Altan Gruppen, Marcelina Bednarczyk LSJ.

Uczestnicy wigilii PiG: Agnieszka Drońska i Paulina Miziewicz w rozmowie z Piotrem Drońskim.
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Tzw. spotkania opłatkowe na stałe wpisały się już w krajobraz
polskich firm i instytucji. Większość z nich ma charakter zamknięty, ale na części pojawiają się partnerzy i goście, także
oficjalni. Także w Szczecinie grudzień obfitował w tego typu
spotkania. Tradycyjnie największą imprezę zorganizowała Północna Izba Gospodarcza. W Teatrze Polskim członkowie izby
i goście wysłuchali m.in. koncertu Anny Wyszkoni, wokalistki
zespołu Łzy. Impreza miała charakter charytatywny – goścmi specjalnymi były dzieci z domu dziecka. Dzięki składkom
przedsiębiorców dostały wymarzone prezenty.
Okazała impreza odbyła się w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym. Gospodarzem był abp Andrzej Dzięga,
a razem z nim także prezydent Szczecina, wojewoda i marszałek zachodniopomorski. Tradycyjnie dzielono się opłatkiem.
Najdłuższa kolejka ustawiła się do arcybiskupa.
W Ambasadorze przy Wojska Polskiego spotkała się Izba Polsko – Skandynawska. Przybyło blisko 100 osób, przedstawicieli
firm członkowskich. Oprócz eleganckiego serwisu i przemówień pojawił się też… Elvis Presley.
„Prestiż” także miał swoje spotkanie, na którym spotkały się redakcje szczecińska, koszalińska i trójmiejska. Ciekawe podsumowanie zrobił Kurier Szczeciński. Jak napisała gazeta wśród
oficjeli rekordzistą w odbytych spotkaniach świątecznych okazał się Piotr Krzystek. Było ich 16, a żeby prezydentowi było
trudniej – aż pięć wigilii odbyło się jednego dnia (15 grudnia).
Nieco mniej, ale też sporą liczbę opłatków na koncie mają wojewoda Marcin Zydorowicz i marszałek Olgierd Geblewicz. No
i w tyle za nimi nie pozostają dziennikarze.
br
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Mistrzowska kolacja
roczystą kolacją powitał prezydent Piotr Krzystek gości Mistrzostw Europy w pływaniu. Oprócz działaczy
zjawili się sponsorzy, urzędnicy i radni. Na miejsce
spotkania wybrano Cafe 22 na szczycie Pazimu skąd goście mogli podziwiać wieczorną panoramę Szczecina. Do ich dyspozycji czekał zimny bufet, a na ciepło podano m.in. polędwiczki
w beszamelu z kluseczkami gnocci. Nory Kruchten, prezydent
LEN dziękował organizatorom za doskonałe przygotowanie
imprezy.
br

U

Nory Kruchten, prezydent LEN wręcza Piotrowi Krzystkowi pamiątkę
mistrzostw. Z lewej Piotr Dykiert, dyr. wydziału sportu UM Szczecin

Od lewej: Tomasz Kowalczyk, red.naczelny Kuriera Szczecińskiego, Małgorzata
Kozłowska, Włodzimierz Waśniewski, Ryszard Słoka, sekretarz UM Szczecin

Cezary Urban, dyr. XIII LO z radnymi PO - Grażyną Zielińską i Judytą Lemm

Foto: Włodzimierz Piątek

Prezydent Piotr Krzystek wita Tomasza Grodzkiego, szefa klubu PO w szczecińskiej
radzie miasta i wojewodę Marcina Zydorowicza z żoną Zuzanną

Paweł Szynkaruk, dyr. PŻM i Krzysztof Soska,
zastępca prezydenta Szczecina

Od lewej: Artur Szałabawka, radny PiS,
Marcin Zydorowicz

Od lewej: Michał Stankiewicz (Prestiż), Wojciech Jachim (Gazeta Wyborcza), Tomasz
Kowalczyk (Kurier Szczeciński), Jan Posłuszny, radny PO.

Sławomir Nitras, europoseł PO i Piotr Kęsik,
radny SLD

Monika Pyszkowska, dyr. Galerii Kaskada,
Krzysztof Bobala, Koordynator Organizacji
Mistrzostw Europy w Pływaniu

Imprezowa liga

Mistrz Ligi Netto SLPN drużyna Bastion 99 Szczecin

ielkim tortem, pucharami i koncertem – tak swój kolejny sezon zakończyła Netto Szczecińska Liga Piłki
Nożnej (Netto SLPN). W Kafe Jerzy z tej okazji zebrali się uczestnicy rozgrywek, organizatorzy, a także sponsorzy
i partnerzy ligi. Zwyciężcy oprócz pucharów dostali nagrody
pieniężne. Niespodzianką imprezy był występ rapera Doniu. br

Ekipa Liga Netto SLPN, od lewej: Zlatko Gogarowski,
Tomasz Zientek, Grzegorz Matlak, Krzysztof Baszak

Drużyna Lufy, z lewej Piotr Czerkasow
menadżer drużyny

Foto: Włodzimierz Piątek
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Od lewej: Tomasz Zientek i Grzegorz Matlak
- założyciele ligi
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Wygrana kroniki
rand Prix zdobyła Kronika Obraz Dnia TVP Szczecin
na grudniowym Przeglądzie i Konkursie Dziennikarskim Ośrodków Regionalnych Telewizji Polskiej.
To główna nagroda corocznego przeglądu, na którym oceniana jest praca 16 ośrodków TVP. Nagrody przyznawane są też
najlepszym dziennikarzom, publicystom, a także za reportaże
i felietony. Do Szczecina trafiła jeszcze jedna nagroda - za odkrycie roku dla Sebastiana Napieraja. Ekipa szczecińskiej TVP
postanowiła wspólnie- tzn. całym ośrodkiem świętować swój
sukces. Oczywiście do rana!
br

g

Od lewej: Ernest Saj, dziennikarz, Maciej
Ochnicki, montażysta

Od lewej: Marcin Przylecki, operator,
Grzegorz Fedorowski, dziennikarz, Maria
Bartczak, dyrektor oddziału TVP Szczecin

Marta Łaźniowska, dziennikarka i Krzysztof
Wojtuszkiewicz, realizacja

Dziennikarze: Izabela Kozdraś, Mateusz
Burdziński, Krzysztof Brylowski

(Prawie) cały oddział w pełnej krasie

Magdalena Jagiełło Kmieciak i Daniel
Źródlewski, dziennikarze

Od lewej: Jolanta Kowalewska, Magdalena
Jagiełło Kmieciak, Monika Wilczyńska dziennikarki

Nie obyło się bez konkursów, które poprowadził
Dariusz Baranik. Pomagał niezastąpiony
Sławomir Solarek, inżynier światła (tutaj pod
telewizorem) i Patrycja Szapiel, dział koordynacji.
„Ofiarą” był Jakub Pijanka, dziennikarz

Od lewej: Dariusz Baranik, zastępca szefa kroniki z żoną Klaudią, Barbara Jesiołkiewicz Kowalczyk, prezenterka, Maciej Ochnicki, montażysta, Adam Barwiński, dziennikarz

Foto: Dariusz Gorajski

Od lewej: Elżbieta Wojciechowska - Włodarczyk, pogodynka, Kinga Krzewicka, dział
administracji, Małgorzata Ulężałka, sekretariat, Małgorzata Kupis, marketing

Zintegrowane IT
roczystą kolacją w restauracji Szczecin branża IT
podsumowała 2011 rok skupiona w Klastrze ICT Pomorze Zachodnie. Organizacja skupia 40 firm, a jej
celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju tej
branży, nie tylko pod kątem obecnych członków, ale i potencjalnych inwestorów. Oprócz przedstawicieli biznesu na spotkaniu pojawili się także urzędnicy i naukowcy.
br

Monika Wasilewska - Serwiak, manager BTC Sp. z o.o, Jarosław Kraszewski , prezes
Simula - Car - HT, Marek Dymek, z-ca dyrektora Wydziału Informatyki Urzędu
Miasta Szczecin, pełnomocnik prezydenta ds. społeczeństwa informacyjnego

Foto: Włodzimierz Piątek

Maciej Kaczyński, prezes, BTC Sp. z o.o

Maciej Jankowski, prezes Fundacji Rozwoju
Branży Internetowej „Netcamp”, prof. dr
hab. inż. Antoni Wiliński, dziekan Wydziału
Informatyki ZUT

Katarzyna Witkowska, v-ce prezes Klastra ICT
Pomorze Zachodnie

Grzegorz Fiuk, prezes zarządu Szczecińskiego
Parku Naukowo - Technologicznego

Anna Kornacka, prezes ZPZZ Lewiatan

Zbigniew Łyczakowski, prezes, ATS Systemy
Informatyczne, Adam Dąbrowiecki, dyrektor
ATS Systemy Informatyczne

Dorota Kowalczyk, manager Klastra ICT
Pomorze Zachodnie, Janusz Olczak, ZCDN
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Bułgaria w Soraya’i

Freestyle’owa Brenda

w

Foto: Dariusz Gorajski

w

Galerii Soraya odbyło się już kolejne spotkanie ze
sztuką bułgarskiego artysty – Georgia Żelazarova.
Goście wernisażu podziwiali bułgarskie pejzaże, które mistrzowsko uwieczniał artysta, a także ludzi, którzy interesowali go chyba najbardziej. Doboru prac dokonała córka
zmarłego artysty. Podczas wernisażu goście mogli porozmawiać ze znawczynią tematu – Michaelą Todorovą, dyrektorką
Bułgarskiego Instytutu Kultury. Aromatyczne wino i słoneczne
obrazy przywiodły na myśl trochę lata…
wb

Beata Kmieciak - Fiszer z córką

Od lewej: Irina Kisielowa, Brygida Małyska,
Andrzej Małyska, właściciel galerii Soraya,
Michaela Todorova, dyrektor Bułgarskiego
Instytutu Kultury

Szczupak z piosenką
o Jachimie
Wojciech Jachim i Sylwester Ostrowski, laureat Szczupaka
2010 wręczają nagrodę Aleksandrowi Dobie

Jerzy Połowniak przedstawił Leo Korytkowskiego i Krzysztofa Bobalę

łota dziesiątka nominowanych do nagrody Szczupaka, a także laureaci z poprzednich edycji spotkali się na corocznej gali Gazety Wyborczej w Teatrze
Małym. Każdy z nominowanych był prezentowany na scenie,
a laudację na jego cześć wygłaszał dziennikarz Gazety Wyborczej. Zwyciężył Aleksander Doba, kajakarz, który przepłynął
samotnie Atlantyk. Dodatkową atrakcją był występ Sylwii Różyckiej, aktorki Teatru Polskiego. Pani Sylwia zaśpiewała namiętną piosenkę o Wojciechu Jachimie, redaktorze naczelnym
GW. Redaktor Jachim był wyraźnie zaskoczony, ale i wyraźnie
zadowolony.
br

z

Piotr Szyliński (z prawej) wygłasza laduację dla Radosława Kowalczyka

Sylwia Różycka śpiewa o Wojciechu Jachimie

Paula Skalnicka - Kirpsza, z-ca red.
naczelnego GW wygłasza laudację
dla Teatru Krzyk z Maszewa

Foto: Dariusz Gorajski
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Andrzej Kraśnicki,jr (z prawej) i Przemysław Lewandowski

Ewa Podgajna i duet Łona i Webber

Monika Adamowska gratuluje nominacji
Edwardowi Osinie

Jolanta Kowalewska wygłosiła laudację dla
prezydenta Piotra Krzystka, zastrzegając
przy tym żartobliwie, że została do tego
wyznaczona, żeby choć raz powiedzieć „kilka
ciepłych słów”

Adam Zadworny przedstawił Joannę
Kościelną

W i ę c e j z d j ę ć n a www . maga z y n p r e s t i z . c o m . p l

Foto: Dariusz Gorajski

ystępem Brenda Walsh, warszawskiej formacji zakończyła się tegoroczna, pierwsza edycja RockAbility. Zespół tworzy aż dwunastu muzyków, m.in.
sekcja dęta i flet, niezależnie funkcjonują także wokalista i m.c.
Ich muzyka to mieszanina funky, popu, rocka i hip – hopu.
W Szczecinie zespół nie tylko zagrał materiał ze swojej debiutanckiej płyty, ale stworzył też prawdziwy jam session przy
wsparciu zaprzyjaźnionych freestylowców. Gościnnie pojawili
się: Justyna Jarzębińska, Bartosz Skoku Piechota oraz Oskar
Tymi Tymicz. Wcześniej w Kafe Jerzy w ramach RA wystąpiła
czołówka polskiej awangardy: D4D (Dick 4 Dick), Lullapop
i The Car is On Fire. RockAbility to cykl koncertów promujących najnowsze brzmienia szeroko pojętej sceny rockowej.
Prestiż patronuje przedsiewzięciu.
br

Kronika Prestiżu

Opłatek Forum Gryf
uż kolejny rok z rzędu członkowie i sympatycy Forum
Gryf wzięli udział w opłatkowym spotkaniu w starej
auli ekonomii przy ul. Mickiewicza. Tradycyjnie już
spotkanie umilił występ chóru akademickiego z Wydziału
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US.
br

Od lewej: Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina, Andrzej Jakubowski,
wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego, Bogumił Rogowski, prezydent
Business Club Szczecin, Edward Osina, prezes Calbud

Prof. Alberto Lozano, przewodniczący
rady Forum Gryf,

dr Tadeusz Buczkowski, dyrygent
wraz ze swoim chórem

Foto: Dariusz Gorajski

j

Jolanta Zagody, właścicielka JB Elita

Paweł Szynkaruk, dyrektor PŻM

Pierścienie rozdane
pektakl „Afrykańska przygoda” (Teatr Lalek „Pleciuga”) i Maria Dąbrowska (Teatr Współczesny) zostali
laureatami jubileuszowego, bo trzydziestego plebiscytu Bursztynowy Pierścień. Po ogłoszeniu wyników, wiele
rozmów poświęcono zaskakującemu wynikowi, nikt bowiem
nie spodziewał się, że kameralne przedstawienie dla najmłodszych, jeszcze nie mówiących dzieci, wygra plebiscyt. Większość typowała inaczej, a tu niespodzianka – „Afrykańska
przygoda” wygrała przygniatającą większością głosów. Wśród
aktorów, też było gorąco, do końca walczyły dwie panie: Maria
Dąbrowska i Agnieszka Makowska, wygrała ta pierwsza, zdobywając tylko 37 głosów więcej!
rp

s

Od lewej:. Tomasz Kowalczyk, red. nacz.
Kuriera Szczecińskiego, Jacek Gałkowski,
wicedyrektor Teatru Polskiego

Maria Dąbrowska z Teatru Współczesnego, laureatka BP, Krzysztof Soska, z-ca prezydenta
Szczecina i Tomasz Kowalczyk, redaktor naczelny Kuriera Szczecińskiego

Od lewej: Mirosław Gawęda, dyrektor Teatru Współczesnego,
Zbigniew Niecikowski, dyrektor Teatru Lalek Pleciuga,
Natalia Fedorova z Opery na Zamku

Małgorzata Frymus, dziennikarka PR Szczecin i Adam Rudawski, prezes PR Szczecin

Foto: Robert Stachnik

Iwona Kowalska z Teatru Współczesnego,
laureatka tegorocznej nagrody jury

Mariola i Janusz Słomińscy z Teatru Lalek Pleciuga, twórcy nagrodzonego
Bursztynowym Pierścieniem spektaklu Afrykańska przygoda

Biznes w Pogoni

p

Grzegorz Smolny, wiceprezes zarządu Pogoń Szczecin SA
wita gości, po prawej: Radosław Janukiewicz, bramkarz
Pogoni z żoną Anną

Od lewej: Hanna Pilch, prezes Eurotab Sp. z o.o., Jarosław Kopania, specjalista ds. sprzedaży (Pogoń Szczecin), Dariusz Żwyrblis, właściciel Sun Studio,
Andrzej Cyrankiewicz, właściciel firmy ogólnobudowlanej
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Od lewej: prof. Józef Hozer, Jacek Roman, dyrektor sprzedaży (Pogoń
Szczecin), Edward Szponar z firmy Szponar Kompleksowe Usługi Budowlane,
Dariusz Jaroszewski, specjalista ds. Sprzedaży (Pogoń Szczecin).
Foto: Włodzimierz Piątek

ogoń Szczecin Business
Club to nowa propozycja
władz Pogoni dla obecnych
i potencjalnych sponsorów klubu.
Wstępując do klubu partnerzy otrzymają zestaw świadczeń. 12 grudnia
członkowie spotkali się na kolacji.
W jej trakcie omawiano udaną rundę jesienną, a także tematy związane
z przyszłością Pogoni.
br

Kronika Prestiżu

Ruszyła Ricoria
roczystą kolacją rozpoczęła działalność restauracja Ricoria. Zaproszeni goście mogli spróbować dań kuchni
włoskiej, francuskiej i polskiej. Potrawy były przygotowywane na bieżąco w piecu opalanym drewnem. Nie zabrakło
muzyki, oprawy świetlej i oczywiście dobrej zabawy.
br

Foto: Włodzimierz Piątek

u

Rune Moltu i Adam Zakrzewski - właściciele,
a w środku Jan Woronowski, szef kuchni

Właściciele restauracji Ricoria, od lewej: Rune i Izabela Moltu oraz Natalia i Adam Zakrzewscy

Sławomir Machowicz (kancelaria Meyer Machowicz), Jan Konwinski (deweloper
Ciroko), Izabela Iwanicka - Moltu, Wojciech Ciuruś (deweloper Ciroko)

Zygmunt Laskowski i Jan Lis

Odkryj Szczecin na dobre
ową kampanią promocyjną, którego hasłem przewodnim jest „Odkryj Szczecin na dobre” rozpoczął ten rok
szczeciński magistrat. Wg jej założeń Szczecin będzie
promowany poprzez szereg klipów pokazujących szczecinian
różnych zawodów jako ambasadorów miasta. Można je oglądać zarówno na stronie internetowej miasta jak i na portalach
społecznościowych. W tym roku w ramach strategii zaplanowano także dziewięć kampanii billboardowych. Akcja ma na
celu nie tylko pokazanie na zewnątrz pozytywnego wizerunku
Szczecina, ale i zachęcenie wszystkich szczecinian do promocji swojego miasta. Inaugurację kampanii rozpoczął podczas
uroczystego spotkania w galerii prezydenckiej prezydent Piotr
Krzystek.
br

b

Piotr Wachowicz (w środku), dyr. Biura Promocji i Informacji UM Szczecin
w otoczeniu Konrada Wasielewskiego i Marka Kolbowicza

Foto: Włodzimierz Piątek

Kpt Maciej Krzeptowski i Piotr Krzystek, gospodarz spotkania

Krzysztof Soska, z-ca prezydenta Szczecina
i Maria Bartczak, dyrektor TVP Szczecin

Windsurferka Hanna Zembrzuska

Kierowca rajdowy Klaudia Podkalicka

Golfista Maksymilian Sałuda i Ewelina Olszak
Katner z Biura Promocji i Informacji UM
Szczecin

Raczek i Szczygielski o Benicie
ie lada gratkę wielbicielom starego kina zgotowało
5 stycznia szczecińskie kino „Helios”. W cyklicznej
imprezie „Kino Konesera” styczniowe spotkanie poświęcono Inie Benicie kontrowersyjnej aktorce polskiego kina
przedwojennego. Prócz filmu z jej udziałem pt. „Jego ekscelencja subiekt” uczestnicy spotkania mogli posłuchać, co o aktorce myślą, znany filmoznawca Tomasz Raczek i jej niekwestionowany wielbiciel, Marcin Szczygielski, autor między innymi
książki poświęconej aktorce pt. „Poczet królowych polskich”.
Po spotkaniu, przy lampce czerwonego wina, można było zakupić książkę, zdobyć autograf i porozmawiać z autorem. rp

Foto: Dariusz Gorajski
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach
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 Porto, ul. Księcia Bogusława X 47
Cafe Prawda, ul. Wielka Odrzańska 20
Cafe Aficionado & Casa Turrent, ul.Wielka Odrzańska 28
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43
Castellari,ul. Tuwima 27 (Jasne Błonia)
Coffee Heaven, CH Galaxy, parter
Cukiernia Koch, al. Wojska Polskiego 4
Czekoladowa Cukiernia, al. Wojska Polskiego 17
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
Tiffany Flowers, ul.Ks. Bogusława X 1/1

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
Colorado, Wały Chrobrego 1a
Columbus, Wały Chrobrego 1
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
Restauracja „ Ricoria”, ul. Powstańców Wielkopolskich 20
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9
SanDa, al.Wojska Polskiego 127 (KORTY)
Sake, al. Piastów 1
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Valentino, Deptak Bogusława 8
Willa Ogrody, ul.Wielkopolska 19
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6

SALONY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37a
Beauty Clinique, ul. Mickiewicza 55
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy, parter
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec,
ul. Krzywoustego 9–10
Cosmedica, ul. Leszczynowa
(Centrum Handlowe Zdroje – Rondo)
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Dr Irena Eris KOSMETYCZNY INSTYTUT, ul. Felczaka 20
Eso hurtownia fryzjerska, ul. Wielka Odrzańska 28
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
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Impressio, ul. Piłsudskiego 37
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Marena Wellness & SPA, ul. Turystyczna 1 Międzywodzie
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85
Nail Bar By OPI, ul. Mazurska 44/U3
Venus, ul. Wielkopolska 22
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6

Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. Władysława Łokietka 7
(wejście od ul. Księcia Bogusława X)
Yoshi Club, ul.Śląska 9/4a

KLUBY
Grand Cru, Deptak Bogusława 9
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67
Rocker Club, ul. Partyzantów 2
Royal Jazz Club, ul. Mariacka 26
Sing Sing, Deptak Bogusława 8

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
Squash Zone Club, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42

SKLEPY
Arkadia perfumeria, ul. Bolesława Krzywoustego 7
Artform, ul. Wojska Polskiego 227
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
Euforia, al. Wojska Polskiego 37
FURORE, al. Wojska Polskiego 22
GUESS, al. Wojska Polskiego 20
Hexeline, CH Galaxy, parter
Ital Pol, Top Shoping I piętro
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
La passion, ul.Jagiellońska 96
LKJ, CH Galaxy, sklep "Ochnik"
LKJ, ul. Księcia Bogusława X 11
LKJ, al. Niepodległości 36, (C.H. KASKADA)
Macsimum, al. Papieża Jana Pawła II 42
Matins Bleus, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
Marc Cain, ul. Wojska Polskiego 29
Max Mara, ul. Księcia Bogusława X 43/1
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Natuzzi, ul. Struga 25
Olsen,al. Niepodległości 36, (C.H. KASKADA)
Perfumeria Douglas, CH Galaxy, parter
Perfumeria, pl.Rodła 1-2
Platinum, Deptak Bogusława
Resenthall, al. Niepodległości (GALERIA KASKADA)
Resenthall, ul. Boh.Warszawy (GALERIA TURZYN)
Rosenthal, ul. Księcia Bogusława X 15/1a
Salon Rosenthal Galeria Turzyn, I piętro
Salon Mody Grand, ul. Małkowskiego 8
Salon Mody Grand, ul. Śląska 54a
Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4
Soraya, ul. Zygmunta Starego 3a
Trendy Collection ul. Rayskiego 25
Tru Trussardi, al. Wojska Polskiego 29
VIP COLECTION, Jagiellońska 11
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2
Yes Salon Jubilerski, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67

BIURA NIERUCHOMOŚCI
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. Wojska Polskiego 58/2
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18
SGI Baltis s. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 9
Szczecińskie Centrum Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 1a

Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro Adwokaci
i Radcowie Prawni Sp. Partnerska, ul. Klonowica 30/1
Wódkiewicz, Sosnowski Sp. J., ul. Stoisława 2
Kancelaria Radców Prawnych Licht&Przeworska, ul. Tuwima 27/1
Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja, ul. Więckowskiego 2A/8
Kancelaria Adwokacka Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2

GABINETY LEKARSKIE

SALONY SAMOCHODOWE

Artplastica, ul. Wojciechowskiego 7
Dental Art Barbara Stawska, pl. Rodła 8
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1
Dentus, ul. Felczaka 18a
Estetic, ul. Kopernika 6
Excellence Płatek, Grupa Klinika Stomatologii i Medycyny
Estetycznej, ul. K.Wyszynskiego 14 Szczecin
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18
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
Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej
Excellence, ul. Wyszyńskiego 14
Medicus, pl. Zwycięstwa 1
Medycyna Estetyczna dr Osadowska,
al. Wojska Polskiego 92–94 (budynek Pogotowia)
NZOZ Przychodnia Ginekologiczna „VitroLive”,
ul. Kasprzaka 2a
NZOZ "LASER", ul. E. Gierczak 38/8
Perładent – Gabinet Stomatologiczny,
ul. Powstańców Wielkopolskich 4c
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1c
Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna dr Gajda,
ul. Narutowicza 16a
Prywatna Praktyka Ginekologiczna,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczno-Położnicza
Piotr Becker, ul. Szpitalna 13/1
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
i Ginekologiczna, al. Wojska Polskiego 43/2
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny,
ul. Bolesława Krzywoustego 19/5
Orto-Perfekt Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna,
ul. Oginskiego 12 Szczecin
Orto-Perfekt Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna,
ul. Słowackiego 1A Goleniów
Gabinet Stomatologiczny, ul. Polskich Marynarzy 14/2
Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mierzyn Centrum Stomatologii
i Implantologii, ul.Welecka 38

Agrykolex autoryzowany dealer Subaru, ul. Struga 78a
AUTO-LINE, ul.Derdowskiego 6a
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
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88
Nissan, ul. Struga 71
Euro-Centrum Tadeusz Autoryzowany
Renault Rosiak i Syn, ul. Bulwar Gdański 13
Salon Skody, ul. Struga 1a
Euro-Centrum Tadeusz Autoryzowany
Salon VW, ul. Struga 1a
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115b
Opel Bogaccy, ul. Mieszka I 45

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 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
Kancelaria Notarialna, Zofia Daleszyńska,
al. Papieża Jana Pawła II 17/ 2
Szóstak, Municzewski, Malko adwokaci
i radcowie prawni s.c., ul. Królowej Jadwigi 1/4

BIURA PODRÓŻY
Apollo Tour, al. Wojska Polskiego 50
Columbus Tour, ul. Krzywoustego 27/U1
L'TUR, CH Galaxy, parter
Polaris Travell, pl.Hołdu Pruskiego 9
Tui, al. Wyzwolenia 12-14
Unity Travel, pl. Rodła 8

INNE
Apteka ZDROWIE, ul. Milczańska 50
ASCO Agencja Reklamy i Promocji, ul. Starzyńskiego 3-4
Binowo Park Golf Club, Binowo
Bono – Agencja Reklamowa, ul. Ściegiennego 3/1
BKF Fedorowicz s.c. Skarbimierzyce 22, Dołuje k/Szczecina
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
Gala Optyk,ul. Bogusława 16
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14
Galeria Kierat, ul. Małopolska 5
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
Gazeta Wyborcza, ul. Bogusława X 2/3
HTL S.C. AUTO SERWIS, ul.Lubieszyńska 20, Mierzyn
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
Północna Izba Gospodarcza, al. Wojska Polskiego 164
RASTE Studio Wnętrza, ul. Andrzejewskiego 37/5
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
TENZI sp zoo Skarbimierzyce 18, Dołuje k/Szczecina
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24
Unity Line, pl. Rodła 8
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4
Estilo Szkoła Tańca, ul. Kręta 38A
U.studio, Deptak Bogusława
York Studio, ul. Mieszka I 103
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Centrum
Rozwoju Biznesu, ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Akademia Małego Europejczyka, ul. Źródlana 37
4 Office Meble Biurowe, ul. Tkacka 66
Prima Frons, ul.Unii Lubelskiej 27
Biuro Rachunkowe Trames Beata Roszkowska,
ul Monte Cassino 24, Szczeciński Park Naukowo
- Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a
Urzad Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34
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