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Od wydawcy

pera to nie tylko symbol, gmach, ale i kostiumy, scenografie, do tego barwni artyści, ciekawe historie, wzloty
i tragiczne upadki. Jednym słowem – nieustanne źródło
inspiracji dziennikarskiej. Dlatego choć na łamach „Prestiżu” gościła już wielokrotnie trudno się dziwić, że pojawia się po raz kolejny. I to w roli tytułowej. Tym razem
powód jest bardziej uroczysty – w tym roku mija 55 lat od
pierwszej premiery. Niezwykle ciekawe 55 lat, bo chyba nasza opera miała pod górkę jak mało, która w Polsce. Najpierw
siedziba w budynku milicji. Ze wspomnień rodzinnych pamiętam, że
Jacek Nieżychowski, pierwszy dyrektor, a mój dziadek, na pierwszy
spektakl wynosił z domu meble, by czymś zapełnić scenę. A, że były
to eleganckie i mocno przedwojenne meble (stolik, fotele i lampa) to
idealnie pasowały do pierwszej premiery – Krainy uśmiechu Franciszka Lehara. Tylko babcia, którą oprócz własnej pracy zawodowej,
zajmowały wtedy bardziej przyziemne sprawy prowadzenia domu
z trójką dzieci nie była do końca tym faktem ucieszona. Premiera
się udała, a meble wróciły do domu przy ul.Ogińskiego. Jednak zaangażowanie dziadka na tym się nie kończyło. Jaki to szef, który nie
pomoże artystom w trudnych czasach lokalowych? Tak więc mieszkały u nas i tancerki i solistki… No cóż, czego nie robi się dla sztuki.
A opera? Po blisko 20 latach na Potulickiej trafiła do zamku, a dzisiaj
przejściowo działa w hali. Szczególnie na tym ostatnim przykładzie
widać determinację i wysiłek mieszkańców Szczecina w jej utrzymaniu. I pewnie dobrze, bo właśnie obecność opery w jakiś sposób
wyznacza poziom miasta. Nie kategoryzując sztuki na lepszą i gorszą
jeżeli chodzi o jej wartość emocjonalną – znacznie łatwiej jest uruchomić kino, rewię, galerię czy teatr. Bo teatr może być duży, ale też
i mały. Tradycyjny, ale i współczesny, czy offowy. Do tego ostatniego nie potrzeba w zasadzie nic oprócz kawałka podłogi i aktorów.
Z operą jest inaczej. To najbardziej konserwatywna forma teatru. Nie
bez powodu Aneta Dolega w swoim tekście pisze – o technicznych
przygotowaniach do premiery. Opery nie da się zrobić ot tak, na
podłodze, nowocześnie. Tutaj musi być potężne zaplecze, scenografie, kostiumy. W końcu ludzie – począwszy od technicznych, administracyjnych po artystów – chórzystów, solistów, muzyków, balet…
To wszystko trzeba utrzymać, a do tego potrzebna jest publiczność –
wymagająca, na poziomie i z odpowiednim portfelem. W tym sensie
opera jest jednym z wyznaczników jakości miasta. Nie tylko podnoszącym poziom kulturalny, ale pełniącym rolę miastotwórczą. Niech
więc nam trwa jak najłdłużej!
Ale nie tylko opera zapełnia to wydanie „Prestiżu”. Polecam interesujący artykuł Macieja Pieczyńskiego „Historia pianinem pisana”
o przedwojennych szczecińskich pianinach i fortepianach. Część tutaj została, ale większość została wyszabrowana do ZSRR. I dzisiaj
można je kupić na… rosyjskich aukcjach internetowych. No i możemy pochwalić się pierwszą korespondencją zagraniczną. O kulisach
Australia Open, prosto z Melbourne napisała dla nas Ana – Isabel
Suehling, peruwiańska dziennikarka.
Michał Stankiewicz

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

DOWÓZ GRATIS

* przy zamówieniu powyżej 25 pln

RESTAURACJA

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

DANIA RYBNE

Sandacz australijski z grilla
ziemniaki, zestaw surówek

7.00 zł
7.00 zł
7.00 zł
8.00 zł

19,90 zł

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

5.00 zł
7.00 zł
7.00 zł
8.00 zł

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

zestaw surówek

Dorsz bałtycki z patelni

15.00 zł

Spaghetti z kurczakiem i z brokułami

15.00 zł

Strogonow z mintaja

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

Łosoś grillowany

18.00 zł

Filet z kurczaka z grilla

16.00 zł

Szaszłyk z białego halibuta w cieście

18.00 zł

Bryzol z indyka z pieczarkami

16,99 zł

ziemniaki, zestaw surówek

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

ziemniaki, warzywa gotowane
ryż pilaw, warzywa grillowane
ryż pilaw, zestaw surówek

19.90 zł

Tuńczyk z grilla

21.90 zł

Ryba maślana z grilla

21,99 zł

ryż pilaw, warzywa grillowane
ziemniaki, kapusta kiszona

Sałatka z owoców morza lub łososia
grzanki

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

ziemniaki, zestaw surówek
ryż pilaw, warzywa grillowane

Filet z soli smażony na masełku
ziemniaki, zestaw surówek

ziemniaki, zestaw surówek

16,00 zł

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

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

Rozmowy w pociągu

Miłość nie wystarczy…

p

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka
programu informacyjnego TVP
Szczecin „Kronika”. Prowadzi
serwis ekonomiczny „Biznes”
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roblem w tym, że o miłości mówi się jak
o świetnym filmie, który porusza serca widzów,
ale nikt już po wyjściu z kina nie zastanawia się
nad ciągiem dalszym tego wspaniałego scenariusza. A ten dalszy ciąg, to dzień za dniem, ze
swoimi radościami i smutkami we dwoje albo osobno –
bo i tak bywa kiedy płyną lata w związkach małżeńskich
czy wolnych. Bez różnicy. Wszystkich prędzej czy później
dopada rzeczywistość.
Tyle razy słyszałam pytanie: dlaczego? Dlaczego nie
jest tak, jak na początku?... Myśleliśmy, że jesteśmy dla
siebie stworzeni, że takie emocje mogą zdarzyć tylko raz
i tylko nam. Dlaczego na początku potrafiliśmy rozmawiać o najtrudniejszym i byliśmy przekonani, że nie ma
tematów nie do obgadania. Szczera rozmowa jest przecież najważniejsza. Zbliża oraz rozładowuje napięcia.
Oboje tak mówiliśmy i tak robiliśmy. Więc dlaczego dziś
jest odwrotnie, a nasze drogi się rozchodzą. To tak bardzo boli, kiedy się czuje, że
już nic nie można zrobić.
Bywa i tak, że ludzie
się kochają, a jednak się
rozchodzą. I czasem to
najlepszy sposób. Brzmi
niedorzecznie, ale taka jest
prawda. Jak długo można
znosić zdradę, kłamstwa,
obiecanki bez pokrycia,
kłótnie, które miały być
ważną, uzdrawiającą rozmową. Jak długo można
mieć nadzieję, że od dziś
już będzie lepiej? Z czasem
ciężar rozczarowań tak już
przygniata, że miłość nie
wystarcza i człowiek zaczyna się oswajać z koniecznością
rozstania. To bardzo boli. Łatwiej jest, kiedy partnera się
już nie kocha. Emocje są zupełnie inne. To zrozumiałe,
ale kiedy rozpadają się wyobrażenia i marzenia związane z daną osobą, która wciąż nie jest nam obojętna…
Wtedy bardzo boli. Wiemy jednak, że nie mamy co liczyć na zmianę, że partner niczym już nas nie zaskoczy.
Wiemy to, bo wielokrotnie dawaliśmy szanse na poprawę
sobie i temu drugiemu. I każda próba kończyła się tak
samo – lądowaliśmy w punkcie wyjścia. I znów rozczarowanie, smutek, poczucie bezradności.
Można się wkurzać na powiedzenie, że miłość trzeba pielęgnować. No właśnie, nie ma innej opcji – trzeba i już. Zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i szacunek,

…naprawdę, nie wystarczy. Miłość jest tą dobrą emocją, od której wszystko może się zacząć,
ale ona sama na dłuższą metę nie da rady trudom codziennego życia. Kiedy to mówię, ludzie
zwłaszcza młodzi, tylko uśmiechają się z niedowierzaniem.
wspólne działania – to wyjściowe koordynaty, taki szkielet niezbędny do trzymania pionu. Od tego nigdy nie
można odejść, nie można zawieść. To fundamenty miłości. Ludzie oddalają się od siebie z każdym kłamstwem,
zdradą, zaniechaniem, niedbalstwem. Kiedy jest już”
tak zimno” między dwojgiem, to nie ma czułości, ani
święta, ani kina, ani kawy w kawiarni, ani chęci zrobienia czegoś innego, co będzie miłą niespodzianką. Żyje
się po prostu z dnia na dzień, z poczuciem samotności
i nieszczęśliwości. Bezsens ogarnia coraz szczelniej i nie
wiadomo na co właściwie czekamy.

Bycie z drugim człowiekiem to
wielka odpowiedzialność. Z reguły
nie potrafimy jej udźwignąć. Kto
zostaje w toksycznym związku,
umiera za życia, gorzknieje, zaczyna
nienawidzić ludzi i siebie. Trzeba się
więc ratować, czyli wyrwać z siebie
kawał serca i żyć z tym, co zostało.
Czy kiedyś znów komuś zaufamy,
damy się porwać emocjom?
To zależy, ale im kto bardziej dorosły i doświadczony,
tym mniej miejsca ma w swoim poszarpanym sercu, bo
już wie, że sama miłość, nawet ta najgorętsza, bez której
nie da się oddychać – nie wystarczy.
Przemyślenie: Gdyby tak można każdy dzień - przez
100 lat przeżywać, jak pierwsze chwile zakochania, gdyby tak mieć siłę zachowywać się wspaniale przez najbliższe 100 lat, jak w pierwszych chwilach zakochania,
gdyby tak bardzo pragnąć żyć dla Tego drugiego przez
100 lat, jak w pierwszych chwilach zakochania, to co by
było? Wtedy wystarczyłaby sama miłość.
Przepis szary jak dzień za dniem:
Ugotować makaron spaghetti aldente. Wymieszać
z oliwą z oliwek, zgniecionym czosnkiem, bazylią i oregano. Trochę soli i pieprzu. Do tego sałatka z pomidorów i obiad gotowy.
Do zobaczenia w następnej podróży…
Joanna Osińska

Prestiżowe

Metamorfozy

konkurs dla kobiet i mężczyzn

Czujesz, że nie wyglądasz wystarczająco dobrze? Chcesz coś w sobie zmienić?
Mamy dla Ciebie atrakcyjną propozycję. Weź udział w castingu i wygraj
profesjonalną pomoc przy zmianie swojego wyglądu!

Na zgłoszenia czekamy do
25 lutego
Wysyłajcie je na adres mailowy
metamorfozy@eprestiz.pl
Regulamin akcji Prestiżowe Metamorfozy znajdziesz na

w w w. m a g a z y n p r e s t i z . c o m . p l

GABINET-STOMATOLOGICZNY.NET

Odmień swoje życie!
p

Akcja „Prestiżowe Metamorfozy” to szansa na zmianę swojego wizerunku i przeżycia niezapomnianej przygody.

oszukujemy otwartych na wyzwania,
odważnych kobiet i mężczyzn, którzy chcą
zmienić swój image i odnaleźć własny styl.
W „Prestiżu” zaprezentujemy Waszą przemianę, która odbędzie się pod
okiem specjalistów. Odkryjemy kulisy
zabiegów medycyny estetycznej, stomatologii kosmetycznej, wizażu i stylizacji.
W akcji wezmą udział eksperci uznanych
szczecińskich klinik, salonów i gabinetów.

Do grona ekspertów zaprosiliśmy: dr Piotra
Zawodnego z kliniki Estetic, lekarza dentystę
Katarzynę Witkowską z klinki „Tu nie boli”,
kosmetyczkę Annę Sech, wizażystkę Maję
Holcman i projektantkę mody Sylwię Majdan. Nasze metamarfozy współtworzą firmy:
Estetic, Tu Nie Boli, Studio Moniki Kołcz,
CH Galaxy, Studio Kosmetyczne Anny Sech,
Miseko, Jubiler Terpiłowscy.
Jeśli chcesz zmienić swój wizerunek wyślij

do nas 2 zdjęcia (portret i zdjęcie sylwetki)
oraz uzasadnij dlaczego chcesz się zmienić
i wziąć udział w metamorfozach.
Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 30 roku życia.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na:
metamorfozy@eprestiz.pl
Regulamin akcji Prestiżowe Metamorfozy
znajdziesz na www.magazynprestiz.com.pl

Wydarzenia

Druga wicemiss wśród kosmetyczek

Foto: materiały organizatora

egoroczna gala odbyła się w warszawskim Sheratonie. Uczestniczki finału
najpierw pokazały się w fartuszkach kosmetycznych, potem w sukienkach koktajlowych i kreacjach wieczorowych projektu
Agnieszki Światły. Burzę oklasków wywołały taneczne występy finalistek, do których
przygotowywały się intensywnie podczas
zgrupowania we Wrocławiu. Imprezę prowadził Krzysztof Ibisz, a wśród publiczności
pojawili się m.in. Angelika Piechowiak, Katarzyna Bujakiewicz, Magda Górska, Aleksandra Kisio, Stefano Terrazzino czy Karol
Strasburger. Zwyciężyła 23 letnia Angelika

REKLAMA

Od lewej: l. Miss kosmetyczek 2011, Miss kosmetyczek 2012,
Miss polonia, A. Fenning (Ivice), A. Matuk (IIvice), K. Skwarcz

Plank z Opolskiego. Szczecinianka Anna
Matuk zajęła trzecie miejsce.
– Jestem bardzo zadowolona z tego miejsca – przyznaje 29-letnia Ania – Cieszę się
też z tego powodu, że zapanowałam nad stresem co pozwoliło mi pokazać się z najlepszej
strony.
Wygrana cieszy podwójnie, gdyż Ania od
urodzenia zmaga się z bardzo poważną wadą
słuchu. Stara się jednak udowodnić innym,
że pomimo niepełnosprawności można żyć
normalnie i spełniać się w swoim zawodzie.
Poza pracą kosmetyczki, specjalizuje się też
w masażu leczniczym jest także fotomodelką. Brała udział w wielu sesjach modowych,
a jej twarz widniała na okładce książki.
- Lekarze uważają, że jestem ewenementem
medycznym. Ponieważ bardzo słabo słyszę,
w praktyce nie powinnam mówić – mówi
Anna Matuk. – Jak widać mówię i to całkiem
dobrze – śmieje się.
Konkurs zorganizowała firma Clarena
pod patronatem biura Miss Polonia. Koronę
najpiękniejszej wręczyła Miss Polonia 2011
Marcelina Zawadzka.
imj

Anna Matuk, II vice miss

Prestiżowe SWAP Party

w

Czyli akcja odświeżania szafy dla każdego! Zapraszamy Was
na SWAP Party – wielką wymianę ciuchów.

raz z początkiem marca zachęcamy, byście rozpoczęli wiosenne porządki w szafach.
Już 17 marca, w sobotę, będziecie mieć okazję,
by wymienić swoje nienoszone ubrania na inne.
Każda z nas, jeśli nie codziennie, to przynajmniej
raz na jakiś czas, stając przed pełną szafą powtarza jak mantrę: nie mam się w co ubrać! Ponieważ wiosna sprzyja porządkom, a ubrania, których nie nosimy nie zawsze są złe (zwyczajnie:
nie pasują nam, nie mamy na nie pomysłu...),
marzec będzie świetnym czasem, by wraz z „Prestiżem” odświeżyć swoją garderobę i dać nowe
życie swoim ciuchom.
Idea jest, jak zwykle, prosta – 16 marca, w piątek przynieście nam ubrania, których już nie
potrzebujecie. Powinny być uprane i w dobrym
stanie, opatrzone metkami z imieniem i nazwiskiem. Następnego
dnia od samego południa będziecie mogli szukać perełek wśród przygotowanych ciuchów.
Ostatni SWAP organizowaliśmy już ponad dwa lata temu. Przyszedł czas, by powtórzyć tę kochaną przez wszystkie panie imprezę.
Zapraszamy też oczywiście panów! W tym roku współorganizatorem
jest Szkoła Tańca Anny Kowalskiej, która użyczy nam lustrzanej sali
do przedsięwzięcia. Ponadto będzie z nami Macademian Girl – czyli
bloggerka modowa Tamara Gonzales Perea. Zobaczycie też, jakie dodatki warto dobrać do stroju, a także zjecie coś słodkiego...
wb
Foto: archiwum redakcji

t

Anna Matuk ze Szczecina została II Wicemiss Kosmetyczek Polski. Tytuł zdobyła głosami jury w którym zasiedli m.in. Katarzyna Cichopek,
Monika Richardson, Jerzy Gruza, Ewa Kuklińska, Robert Korzeniowski i Marek Włodarczyk.

Wydarzenia

Zdobyli Afrykę Nowaka!
Wyprawa rowerowa „Afryka Nowaka” zakończona! Finał nastąpił 11 stycznia – po dwóch latach,
dwóch miesiącach i jednym tygodniu, czyli 799 dniach! W tym wyjątkowym przedsięwzięciu
wzięli udział również szczecinianie, a „Prestiż” opisywał całą akcję i jej patronował.

s

Wśród pomysłodawców przedsięwzięcia byli szczecinianie Piotr Sudoł i Zbyszek Sas. Wyprawa inspirowana była postacią
dziennikarza i podróżnika Kazimierza Nowaka, który samotnie przemierzał rowerem

afrykańskie bezdroża w latach 1931 – 36.
Trasa, którą przebył została teraz powtórzona (niemal w całości) w zorganizowanej
przez pasjonatów sztafecie. Podzielona na 28
etapów (w tym etapy zerowy, finisz oraz cztery etapy specjalne: Namibia, Polska/Ukraina,
Maroko, Tunezja) wiodła przez 21 krajów (w

tym trzy kraje europejskie: Polskę, Ukrainę,
Francję). Podobnie jak Nowak kilkadziesiąt
lat temu, i tym razem podróż odbywała się
różnymi środkami: rowerem, konno, pieszo,
wielbłądem i czółnem. 33,5 tysiąca kilometrów pokonało łącznie 117 uczestników.
Wśród nich 38 kobiet.
Wyprawa była hołdem złożonym podróżnikowi – na jej trasie zawieszono przeszło
siedem tabliczek upamiętniających wyczyn
Polaka sprzed kilkudziesięciu lat. Ciekawostka: uczestnicy sztafety spotkali sześcioro ludzi, którzy osobiście pamiętali Nowaka!
Część z zaplanowanych odcinków sztafety nie mogła zostać jednak zrealizowana. W Nigrze i Algierii uczestnicy „Afryki
Nowaka” napotkali trudności – nie dostali
pozwolenia na podróż (w Nigrze spędzili
ponad tydzień na posterunkach policji, próbując wyjaśnić sytuację) lub nie przyznano
im wiz. Kłopoty wynikały oczywiście z wydarzeń, jakie miały miejsce w wielu krajach
arabskich w ubiegłym roku (tzw. arabska
wiosna). Gdy trasa wiodąca przez któryś
z krajów mogła być niebezpieczna, np.
z powodu lokalnych zamieszek, rowerzyści
zbaczali z wyznaczonej wcześniej drogi, by

ominąć ewentualne zagrożenia.
Jaki jest efekt tej długiej i licznej wędrówki? Na pewno wznieciła wspomnienia o Kazimierzu Nowaku i nie pozwoli, by ta postać
odeszła w zapomnienie, ale co więcej, pozwoliła skrzyżować ze sobą losy wielu ludzi
z różnych miejsc Polski, połączyła ich wspólną pasją i ukształtowała. – To nie cel podróży
był najważniejszy, ale droga, jaką pokonaliśmy – mówi Kamila Kielar, jedna z uczestniczek. – Powstało Stowarzyszenie Afryka
Nowaka, propagujące postać Kazimierza,
a także fundacja jego imienia, zaangażowaliśmy się w pomoc misyjną oraz budowę szkoły i studni w Afryce.
wb
Tej wyjątkowej inicjatywie i niezwykłej
wyprawie patronował „Prestiż”. Wśród
szczecinian biorących udział w sztafecie
znaleźli się Arek Ziemba, Piotr Sudoł,
Zbigniew Sas, Janusz Adamski.

Design dla dzieci i dorosłych

t

Foto: Materiały prasowe

o nie tylko pierwszy festiwal
designu w Szczecinie, ale pierwsza tego typu impreza w Polsce
skierowana do dzieci. Specjalnie
na potrzeby festiwalu zostaną
sprowadzone eksponaty współczesnej sztuki użytkowej, plakaty,
ilustracje. Powstanie przestrzeń
dla instalacji artystycznej i videoperformensu.
Wystawom
będą towarzyszyły spotkania
autorskie, dyskusje i warsztaty

– zarówno tylko dla dzieci, jak
i dla dorosłych. W programie
m.in. projekcja pierwszego filmu w technikolorze z 1939 roku
„Czarnoksiężnik z krainy OZ”
w reżyserii Victora Fleminga
oraz pełnometrażowy debiut pt.
„Pepperminta” jednej z najsłynniejszych artystek video Pipilotti Rist. Będzie można zobaczyć
projekty angielskiego duetu
Tado, plakaty brazylijskiego artysty Gastona Caby oraz wiele prac
polskich ilustratorów. Atrakcją
dla dzieci będzie też niewątpliwie
wyjazd do MACHmit! Museum
für Kinde w Berlinie.
br
9 – 18 marca, Klub XIII Muz
Szczegóły na
www.dsgnfestival.com
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Design to sztuka zarezerwowana na co dzień dla dorosłych. Marcowy
Design Festival 2012 ma to zmienić. Będzie adresowany zarówno dla
dorosłych, jak i dla dzieci. „Prestiż” patronuje imprezie.

Nowe miejsca

ul. Podhalańska 8
Specjalnością gabinetu jest leczenie schorzeń stóp, m.in. wrastających paznokci, stóp
cukrzycowych modzeli, odcisków i związanych z nimi odciążeń - poczynając od wkładek do
indywidualnych protez. W gabinecie otrzymamy także profesjonalną opiekę kosmetyczną.
Czynne: 10.00 - 18.00 (pn - pt)

Foto: Dariusz Gorajski

Gabinet Zdrowie Nogi

ViP Studio Mebli Włoskich
Foto: Dariusz Gorajski

ul. Krzywoustego 80
Salon z tradycjami po gruntownym remoncie. Znajdziemy w nim meble i elementy
wyposażenia wnętrz m.in. Stosa Cucine, Alessi, Lenox, Nachtmann, Lampe Berger. Firma
specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji mebli kuchennych, a dzięki szerokiej ofercie
i współpracy z włoskimi i polskimi producentami klienci mają dostęp
do wszystkich najnowszych rozwiązań.
Czynne: 10.00 - 18.00 (pn - pt), 10 - 15 (sob)

ul. Topolowa 1F1, Mierzyn
Nowy punkt w uznanej sieci salonów kuchennych. Firma zajmuje się profesjonalnym
opracowaniem projektów kuchni - począwszy od pierwszych pomiarów, poprzez
wizualizację, a kończąc na fachowym montażu. Projektanci firmy deklarują, że nie ma
dla nich ograniczeń w projektowaniu kuchni. Dostosują do każdej powierzchni.
Czynne: 10 - 18.00 (pon - pt), 10.00 - 16.00 (sob)

Foto: materiały Ital-Pol

Ital - Pol

Sun Paradise Studio
Foto: Dariusz Gorajski

ul. Langiewicza 26/U/10
Nowo otwarty salon solarium. Jako jedni z nielicznych w Szczecinie
posiadają lampy kolagenowe, mające odmładzające właściwości. Solarium
zapewnia bezpieczne opalanie zgodnie z unijną normą ograniczającą moc
lamp do poziomu 0,3 W/mkw.
Czynne: 10 - 22 (pon - pt), 10 - 20 (sob), 10 - 18 (nd)

ul. Osiek 7
Nowa restauracja na podzamczu. W ofercie m.in. śniadania od 9.00 do 12.00,
niepasteryzowane piwo Bernard, a po godz. 20.00… gwiazdki na niebie.
Czynne: 9.00 - 23.00 (pon - czw), 9.00 - 24.00 (pt), 12.00 - 23.00 (nd)

REKLAMA

Foto: Dariusz Gorajski

Planeta Cafe & Resto

Wydarzenia

Wybierz Szczeciniankę Roku!
na rzecz naszego miasta – ocenia Anna Kornacka, prezeska KDSiR. – Zwyciężyła pani,
która robi swoje i nie szuka specjalnie poklasku. Sądzę, że takie osoby trzeba doceniać,
bo stanowią doskonały przykład dla innych.
Nominacje można zgłaszać do 8 marca za
pomocą formularza, który znajduje się na

Zofia Mirkiewicz, Szczecinianka Roku 2010 (z lewej) z Anną Kornacką, prezeską Stowarzyszenia
Kobiet dla Szczecina i Regionu oraz Olgierdem Geblewiczem, Marszałkiem Zachodniopomorskim

Zachodniopomorskie super spa
Szczecińska Baltica Wellnes & Spa została uznana za najlepsze Day Spa w Polsce w konkursie
Spa Prestige Awards 2011. Także inne ośrodki spa z zachodniopomorskiego zajęły wysokie
miejsca, tym samym potwierdzając tezę, że region stał się krajowym liderem w tej branży.

b

Katarzyna Szczeblińska, dyrektor
Baltica Wellness & Spa

Foto: Materiały Baltica Wellness & Wpa

altica Wellness & Spa
otrzymało I miejsce w kategorii „Najlepsze Day Spa
2011” w konkursie Spa Prestige Awards 2011. Plebiscyt
organizuje od sześciu lat
branżowa firma Comfortum

wraz z partnerami: magazynem Eden Spa, portalem
SpaHotele.pl oraz spa-info.
pl. W głosowaniu konkursowym Baltica zdobyła 14,7%
głosów pokonując dzienne
spa m.in. w Kaliszu, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Kielcach, Gdyni i Poznaniu.
Wysokie miejsca zajęły
też w swoich kategoriach
SPA z regionu zachodniopomorskiego. W sumie na
97 wyróżnień zgarnęliśmy
aż 19! I tak Hotel Royal Baltic Luxury Boutique z Ustki
zajął pierwsze miejsce w kategorii „Spa dla mężczyzn”,
a ponadto został wyróżniony
w kategorii „Baby Spa” (2),
„Konferencyjne spa” (7),
„Destination Spa” (9), „Resort spa” (10). Marena Wellness & Spa z Międzywodzia

stronie www.kobietydlaszczecina.pl. 9 marca po raz pierwszy zbierze się kapituła konkursowa. Równolegle Szczeciniankę Roku
w głosowaniu SMS-owym będą wybierać
czytelnicy Kuriera Szczecińskiego. Laureatki
poznamy podczas gali w TVP Szczecin 25
marca.
br

pojawił się w kategoriach
„Baby Spa” (3) i w „FEMI
spa” (5), a Marine Hotel
z Kołobrzegu w „Konferencyjne spa” (2). Hotel Leda
Spa z Kołobrzegu wygrał
w kategorii „Destination spa”,
a także pojawił się w „Hotel spa” (3), „Konferencyjne
spa” (4), „Resort spa” (6).
SPA Bagiński & Chabinka
z Międzyzdrojów był trzeci wśród „Kosmetycznych
MED spa” oraz wśród „Medycznych spa” oraz dziewiąty w „Konferencyjnych spa”.
Laureaci to także Havet Hotel Resort & Spa z Dźwirzyna w kategoriii „Destination
spa” (6) i „Resort spa” (8)
oraz Hotel Interferie Medical Spa ze Świnoujścia „Medycznych spa” (7). Gratulujemy!
br

rozwiązanie
Konkursu

zwycięzcy:
Sylwia Turkiewicz
- zabieg podstawowy na twarz
Aneta Biernacka
- relaks w strefie welness dla dwojga
Zwycięzców o odbiorze nagrody
poinformujemy drogą mailową.

Szczegółowe informacje
na naszej stronie
internetowej oraz na
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lebiscyt „Szczecinianka Roku” to inicjatywa Stowarzyszenia Kobiety dla Szczecina
i Regionu, która ma na celu wyłonienie zwykłych – niezwykłych, wspaniałych aktywnych kobiet. Zaszczytny tytuł zostanie przyznany osobie, która mieszka w Szczecinie lub
prężnie działa na rzecz rozwoju miasta.
– Organizacja plebiscytu sprawia nam wiele radości – mówi Monika Gołda, wiceprezeska stowarzyszenia KDSiR. – To zaskakujące
ile aktywnych kobiet działa w Szczecinie.
Nasz konkurs pozwala im choć raz pokazać
siebie same. Chcemy je zauważać i doceniać,
bo wkład kobiet w rozwój miasta jest nie do
przecenienia.
Nominować do tytułu może każdy mieszkaniec regionu czy przedstawiciel organizacji
lub firmy, a zwyciężczynię wyłoni specjalna
kapituła konkursu. Laureatką pierwszej edycji została Zofia Mirkiewicz, prezeska Stowarzyszenia „Zrozumieć” dla Osób z Niepełnosprawnością.
– Sukces ubiegłorocznego plebiscytu dowodzi, że warto uświadamiać szczecinianom
ile i jak bardzo wartościowych kobiet działa

Foto: Andrzej Łazowski

p

Ruszyła druga edycja plebiscytu Szczecinianka Roku. Do 8 marca każdy może zgłosić kandydatki. Zwyciężczynię poznamy już 25
marca podczas uroczystej gali. „Prestiż” jest patronem medialnym akcji.

Temat z okładki

Urodzinowa

aria
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Aneta Dolega

Opera jest teatrem absolutnym. Zawiera w sobie wszystkie
elementy dobrego widowiska: śpiew, taniec, muzykę,
grę aktorską, dramaturgię, niesamowitą scenografię
i oszałamiające kostiumy. Opery nie trzeba kochać,
ale jej potęgi nie można nie docenić.

Joanna Tylkowska, sopran
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Temat z okładki

Temat z okładki
taklu, stylistki tworzące makijaż, fryzury
i dbające o nakrycia głowy… o chórze, orkiestrze, balecie i solistach już nie wspominając.
Ruch jak u Szekspira

zczecińska Opera
na Zamku przeszła wiele i wygrała.
Pomimo przeróżnych
perturbacji udało jej się
przekroczyć półwiecze i dziś jako szanowna
55 latka świętuje swoje urodziny. Świętuje je
oczywiście z rozmachem, jak na wciąż młodą jubilatkę przystało. I tak 9 marca w hali
Opery na Zamku widzowie obejrzą najnowszą wersję najsłynniejszej operetki na
świecie, czyli „Zemstę nietoperza” Johanna
Straussa juniora. Szykuje się wielkie widowisko. Kurtyna w górę.

Na korytarzu pojawia się reżyserka „Zemsty nietoperza” Jitka Stokalska. Ma 10 minut na rozmowę, bo za chwile musi uciekać
na dworzec.
- Jest to jedyna operetka jaką w życiu robiłam. Nie przepadam za tą stylistyką, ale
„Zemsta” jest perłą wśród operetek – tłumaczy. - Ma bardzo logiczne libretto, pojawiają
się w tej historii wspaniałe postaci, które ilustruje genialną muzyką Strauss.
Słynna operetka, której tytułowa zemsta,
to starannie zaplanowana intryga oparta na
motywach przebieranki, ma lekkość gatunku i urok szekspirowskiej komedii omyłek.
Do tego, pod względem muzycznym jest
dziełem ambitnym, zahaczającym o operę.
- To wdzięczna historia, która nie wymaga uwspółcześniania, zagramy ją w kostiumie z epoki – opowiada pani reżyser, znana
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Armia ludzi, kilometry scenografii
Siedzimy na widowni w hali opery przy
ulicy Energetyków, akurat jest próba do
„Księżniczki Czardasza”. Aktorzy wchodzą
i schodzą ze sceny, śpiewają, tańczą, rozmawiają z reżyserem, muzykami. Za chwilę widownia opustoszeje, zacznie się sesja
zdjęciowa z ekipą „Zemsty Nietoperza”: solistami, panią reżyser i dyrygentem. Ale taki
spektakl to praca całej rzeszy ludzi, którzy
od rana do nocy przygotowują dla nas jedyne w swoim rodzaju widowisko.
Przy tak dużym przedsięwzięciu jak „Zemsta” kostiumy do spektaklu szyje aż pięciu
krawców. Trzeba ubrać solistów, chór i balet,
co łącznie daje ok. 80 kompletów kostiumów,
przy czym każdy składa się z kilku elementów. Zużycie tkanin na całą produkcję jest
olbrzymie, przykładowo na suknię z trenem
potrzebnych jest aż 12 metrów tkaniny(! ).
Do tego dorzućmy dekoracje do spektaklu
budowane w warsztatach opery. Bezpośrednio przy tych pracach bierze udział zespół
składający się z dwóch stolarzy, ślusarza,
plastyka i tapicera wyposażonych w całą armię materiałów i narzędzi.
Do całości produkcji trzeba jeszcze przygotować peruki dla całego zespołu artystycznego, obuwie, bieliznę, kosmetyki do
makijażu. W trakcie przygotowania premiery udział bierze cały zespół techniczny:
elektroakustycy odpowiedzialni za światło
i dźwięk, montażyści odpowiedzialni za
montaż dekoracji na scenie i w czasie prób,
garderobiane odpowiedzialne za wszystkie
kostiumy i sprawność zmian w czasie spek-

Sięgnięto po
operetkę jedną
z najbardziej
ambitnych.
To niesamowite,
że w tak małej
sali, gdzie
orkiestra się
ledwo mieściła,
to zagrano
przed wszystkim z pracy w Warszawskiej
Operze Kameralnej, z którą jest związana
od lat. - Na początku i na końcu operetki
będzie wiadome, że to się gra w teatrze. Najpierw na pustej scenie zrobię coś w stylu turnieju tenorów, a dopiero później zaczniemy
się bawić w operetkę. Ma być bardzo lekko,
wręcz kabaretowo, wprost do publiczności.
Tłumaczę solistom, że nie tylko są postaciami, ale także aktorami, którzy odtwarzają
tych bohaterów.
Kończymy rozmowę, reżyserka pozuje
do zdjęć i ucieka na pociąg. W międzyczasie pojawia się dyrygent Wojciech Semerau
- Siemianowski. On już kompletnie nie ma
czasu, może dlatego, że od zeszłego roku

Wojciech Semerau-Siemianowski, dyrygent
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Temat z okładki

Temat z okładki
zajął się również sprawami artystycznymi
Opery na Zamku. Przyjeżdża specjalnie na
zdjęcia, ale przy okazji przesłuchuje jednego
ze śpiewaków. W każdej z tych ról jest całkowicie skupiony. Pomimo młodego wieku,
ma już na koncie współpracę z tak wybitnymi reżyserami jak Harry Kupfer, David Alden czy Mariusz Treliński. „Zemsta nietoperza” to kolejne wyzwanie na jego drodze
dyrygenckiej.
Trudnego dobry koniec
Widownia powoli pustoszeje, zostają tylko techniczni. Nie na długo, bo za chwilę
rozpoczną się próby do kolejnych spektakli.
Hala przy Energetyków pozwala na ciągły
ruch na scenie. I choć to obiekt tymczasowy – jest nowocześnie wyposażona, z profesjonalnym zapleczem i ogromną przestrzenią, dzięki czemu spełnia oczekiwania
artystów i publiczności. Chociaż nie zawsze
tak było.
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Trzeba ubrać
solistów, chór
i balet, co łącznie
daje ok. 80
kompletów
kostiumów, przy
czym każdy składa
się z kilku
elementów.
Zużycie tkanin
na całą produkcję
jest olbrzymie,
przykładowo na
suknię z trenem
potrzebnych jest
aż 12 metrów
tkaniny(!)
Historia szczecińskiej opery sięga roku
1956. Powstała pod nazwą Operetka Szczecińska Towarzystwa Przyjaciół Teatru
Muzycznego pod dyrekcją Jacka Nieżychowskiego. Pierwszą premierą przygotowaną przez szczeciński zespół, była „Kraina uśmiechu” Ferenca Lehára, a gościnnie
wystąpili w niej soliści Operetki Gliwickiej. W początkowych latach jej siedzibą
była sala gimnastyczna Komendy Woje-

wódzkiej MO przy ul. Potulickiej. Rok później operetka została upaństwowiona, a jej
nazwę zmieniono na Teatr Muzyczny.
- Operetka swoją działalność rozpoczęła
w naprawdę w dobrym stylu, ten początek
był znakomity – opowiada Piotr Urbański
konsultant literacki Opery na Zamku, autor
wielu publikacji. – Sięgnięto po operetkę
jedną z najbardziej ambitnych. To niesamowite, że w tak małej sali, gdzie orkiestra się
ledwo mieściła, to zagrano.
Siedzimy i rozmawiamy na Zamku Książąt Pomorskich do którego w 1978 roku
opera się przeniosła i w którym pomimo
wielu perypetii nadal działa, choć ze względu na remont, spektakle i próby odbywają
się w hali przy Energetyków.
- Za kolejnego dyrektora Tadeusza Bursztynowicza zaczęły się przemiany. Operetka
która była jeszcze wtedy w nazwie Teatrem
Muzycznym, zaczęła sięgać po opery – kontynuuje opowieść Urbański. – Była ogromna potrzeba, żeby wystawiać ambitniejszy
repertuar, też z prozaicznego powodu, nie
każdy mógł pojechać do Poznania czy do
sąsiednich Niemiec, żeby obejrzeć np. „Toscę”.
Dzieje opery to przede wszystkim realizacja ponad dwustu premier wśród których
znalazło się m.in.: „Wesele Figara” i „Czarodziejski flet” Mozarta, „Cyrulik sewilski”
Rossiniego, „Nabucco”, „Trubadur”, „Traviata” i „Bal maskowy” Verdiego, „Faust”
Gounoda, „Carmen” Bizeta, „Eugeniusz
Oniegin” i „Dziadek do orzechów” Czajkowskiego, „Rycerskość wieśniacza” Mascagniego, „Madame Butterfly” i „Tosca”
Pucciniego, „West Side Story” Bernsteina

oraz „Kawaler srebrnej róży” Straussa. Do
tego szczecińska opera jest jedyną w Polsce sceną, która w swoim repertuarze ma
wszystkie opery Stanisława Moniuszki
w tym prawdziwą perełkę jaką jest „Straszny dwór”.
Przez scenę opery przewinęło się wiele
wybitnych postaci.
- To głównie lokalne sławy jak znakomity tenor Krzysztof Molenda, czy najlepsza
szczecińska Madame Butterfly Alicja Borkowska, a także wielka gwiazda operetki
Irena Brodzińska, mama słynnej primadonny Grażyny Brodzińskiej – wymienia
Urbański. - Opera miała także fenomenalnego kierownika muzycznego w osobie Jerzego Michalaka, który w latach 70.
i 80. znacznie podniósł poziom artystyczny
opery i wprowadził na scenę rzeczy bardzo
wybitne, co trwa do dzisiaj. Ponadto, w szalenie popularnym, wyreżyserowanym przez
Krzysztofa Kolbergera „ Żołnierzu Królowej Madagaskaru” publiczność podziwiała
m.in. Wojciecha Malajakta.
Na zamkowym dziedzińcu do tej pory
organizowane są letnie sezony operowe,
wypełnione efektownymi plenerowymi realizacjami oper, turniejami tenorów, oraz
przeróżnymi koncertami. Dzięki przygranicznemu położeniu Szczecina i zaangażowaniu obu stron Opera na Zamku
może aktywnie współpracować z teatrami
w Niemczech. O tym jak teatr rozwijał się
przez kolejne dekady najlepiej świadczą
jego… kolejne nazwy: Operetka, Teatr Muzyczny (1965), Opera i Operetka (1987),
Opera na Zamku (2000). Teraz czas na kolejny rozdział.

Strauss i jego zemsta
Falke i Eisenstein wybierają się na bal maskowy w przebraniu motyla i
nietoperza. Eisenstein kładzie pijanego przyjaciela pod drzewem na Praterze.
Ten rano musi przejść w swym karnawałowym stroju przez całe miasto.
W akcie zemsty rozpoczyna starannie zaplanowaną intrygę, opartą na
motywie przebieranki: przywozi na bal u księcia Orlofsky’ego żonę byłego
przyjaciela Rosalindę oraz pokojówkę Adelę. Rozpoczyna się przezabawna
akcja. Przyłapany kochanek zostaje wzięty za męża i musi ponieść
konsekwencje jego niecnych czynów… Wszystko jednak nazajutrz się
wyjaśnia i kończy dobrze.
Najsłynniejsza operetka świata, „Zemsta Nietoperza” dla wielu
kwintesencja tego gatunku, została napisana przez
czterdziestodziewięcioletniego Johanna Straussa juniora w ciągu zaledwie
siedmiu tygodni. Jej prapremiera w Theater an der Wien odbyła się 5
kwietnia 1874.
Na szczecińskiej scenie wystawiano ją do tej pory trzykrotnie: w 1958,
1974 i 1987 r. 9 marca będzie pokazana po raz czwarty.

Zdjęcia: Adam Fedorowicz
Wizaż: Maja Holcman
Produkcja sesji: Miseko

Tomasz Łuczak, baryton
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Temat z okładki

Ludzie

AMBASADORZY SZCZECINA
– patronuje „Prestiż magazyn szczeciński”

Skambomambo
– śpiewają o Szczecinie

„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.

s

kambomambo to śródziemnomorski temperament, angielskie teksty,
stylistyka reggae i ska
w wersji szczecińskiej. To kolejna szczecińska grupa, którą
przedstawiamy jako Ambasadorów Szczecina.

22 | PRESTIŻ | luty 2012

Frontmanem i wokalistą
Skambomambo jest pochodzący z Malty Don Mario Joseph
Gaetanu Cordina – Saliba –
czyli Mario Cordina. Energetyczna muzyka grupy opiera
się na gatunkach reggae i ska,
z wyraźnym akcentem sekcji
dętej znajdującej się w centrum
uwagi. Skambomambo stara
się w swojej twórczości podchodzić nowatorsko do jamajskiej
tradycji granej przez siebie
muzyki, nie stroni od wpływów
nawet odległych gatunków, jak
punk rock, swing, pop. Zespół
tworzy siedmioro muzyków
wywodzących się z rozmaitych
środowisk muzycznych.
Do tej pory Skambomambo
wydało jedną płytę – „Made in
Pol-ska”. W marcu planowana
jest premiera kolejnego krążka
grupy „Made to Specification”.
Do tej pory premierowy materiał z tej płyty spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem na
koncertach w Polsce oraz podczas trasy po Wielkiej Brytanii.
Zespół odniósł wiele sukcesów, jednym z większych osiągnięć był udział w finale programu „Nowa Generacja” telewizji
Polsat oraz udział w Festiwalu
Gramy 2007 i 2008. Na scenach
w Polsce i na świecie występowali z takimi gwiazdami, jak

Foto: Materiały prasowe

Zespół o sobie

Raz-Dwa-Trzy, Czerwone Gitary, Norbi, Lao Che, Indios

Bravos, Marika, Sidney Polak,
Luxtorpeda.

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

– Muzyka ska jest zawsze
mocno związana z miejscem,
z którego wywodzą się muzycy – opowiada Mario Cordina. – Dlatego Skambomambo
gra szczecińskie ska. Napisaliśmy nawet piosenkę o naszym
mieście. Nie jestem Polakiem,
ale czuję się szczecinianinem
i właśnie to miejsce wybrałem
na swoje miejsce na ziemi. Nie
ma co oszukiwać się i mówić, że
jest tu idealnie. Ale Szczecin ma
duży potencjał, mieszkają tu
świetni ludzie, można poczuć
się tutaj jak w domu. Jest blisko morza, lasów, jezior, natury
w ogóle. Dla obcokrajowców
Polska często bywa zagadką,
tajemnicą, wielką niewiadomą.
Moim zdaniem Szczecin stanowi drzwi wejściowe do Polski –
kwituje Mario.

Znaleźć klucze
do szczecińskich
skarbów

Styl życia

W Szczecinie ukrytych jest prawie trzysta skrzynek pełnych skarbów. Są praktycznie wszędzie
wokół nas, w każdej dzielnicy Szczecina, na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko wejść
do gry pod intrygującą nazwą geocaching.
Maciej Pieczyński

k

ilka podejrzanych osób
kręciło się późnym wieczorem wokół maszyn,
stojących pod budynkiem dawnej Akademii
Rolniczej. Pani Wiesia
tej nocy była sama na
portierni i nie chciała
mieć problemów. Nie przypuszczała, że ktoś mógłby chcieć
ukraść ważące kilkaset kilogramów zabytkowe maszyny rolnicze, bo i po co? Ale przeczucie
mówiło jej, że ci ludzie nie zaleźli
się tu przypadkiem, i że ich celem
są właśnie owe maszyny. – Wy-

nocha, bo policję zawołam! – ta
gromka deklaracja krzepkiej portierki przekonała podejrzanych
przybyszy, że lepiej opuścić teren,
i to w podskokach. Pani Wiesia,
dysząc ze złości, szybkim krokiem pomaszerowała w stronę
maszyn. Może trafi na jakiś ślad?
Skarb ukryty
w ognistej machinie
I rzeczywiście, przeczucie portierki było trafne. W mroku
nocy, na trawie pod zabytkową
przewracarką do siana w oczy

rzuciła się biel kartki. „No, tak
się dzieciaki zlękły, że zeszyty
pogubiły!” – pomyślała portierka, zadowolona ze swoich
zdolności wzbudzania respektu.
Jednak biała kartka nie miała nic
wspólnego z zeszytem, szkołą,
nauką czy czymkolwiek w tym
rodzaju. Przekonała się o tym
pani Wiesia, gdy już w świetle
lampy na portierni z zarekwirowanego papieru odczytała tylko
jedno intrygujące zdanie: „Tutka
w barwach otoczenia skryła się
w ognistej machinie”.
I znów ślepa intuicja zapro-

wadziła portierkę na miejsce,
w którym tajemniczy intruzi
zgubili swoją tajemniczą notatkę. Nie demaskując świadomie
metafory „ognistej machiny”,
tknięta przeczuciem pani Wiesia zbadała zajmującą dokładnie
to miejsce czerwoną przewracarkę do siana. Z jednej z rur
urządzenia wystawał niewielki,
plastykowy przedmiot w kształcie rurki. A w jego wnętrzu portierka znalazła skarb.
Nie chodzi tu jednak o drogocenne klejnoty, majątek piratów, rycerzy czy chociażby
REKLAMA
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Styl życia
powojennych
szabrowników,
bynajmniej. Geocaching jako
sztuka poszukiwania skarbów
jest raczej sztuką dla sztuki.
Ale od początku. Geocaching to
gra terenowa, polegająca na poszukiwaniu skarbów ukrytych
przez innych jej uczestników.
Może to być zarówno drewniana
skrzynia jak i plastykowa tutka.
Najważniejsza jest zawartość,
czyli tak zwany log book – notes,
do którego wpisują się szczęśliwi znalazcy, tożsamość swoją
uwieczniając podpisem i datą.
Oprócz tego w niektórych przypadkach na pierwszego odkrywcę może w skrzynce oczekiwać
nagroda w postaci maskotki,
breloczka czy jakiegokolwiek
upominku. Praktykuje się też
wymianę „skarbów” ; jeden znalazca zostawia w skrzynce jakiś
drobny gadżet, który na inny
wymienia kolejny znalazca. Jednak upominki to tylko kwiatek
do kożucha – najważniejszy jest
wpis w log booku. Przy czym
geocacherzy podpisują się nie
imieniem i nazwiskiem, a nazwą
użytkownika, pod jaką funkcjoREKLAMA

nują na serwisach internetowych
uczestników gry (Opencaching.
pl i Geocaching.com). Internet
ma tu decydującą rolę, bo opisy
poszukiwanych skrzynek znajdują się właśnie w sieci.
Keszowanie - lekcja
historii dla wymagających
Opisy te zawierają wszystkie potrzebne informacje: współrzędne
geograficzne (dlatego też większość amatorów geocachingu
wyposażona jest w GPS), dostępność skrzynki (czy znajduje się
w miejscu dostępnym dla każdego, z niepełnosprawnymi włącznie, czy można do niej dojechać
samochodem, rowerem, czy jest
bezpieczna czy nie, itd., itp.). I,
co najważniejsze – historyczny
rys miejsca skrzynki. I tak, idąc
szlakiem szczecińskich skarbów,
można dowiedzieć się wielu ciekawostek z dziejów miasta. „Józef
C. zabijał, a wieczorami wywoził
trupy ofiar do opuszczonego
gmachu magazynów dzisiejszej Wyższej Szkoły Rolniczej.
Tam w piwnicy przerabiał trupy

pomordowanych na produkty
jadalne (…) Nie ulega wątpliwości, że bigosy sprzedawane
na bazarze, który wtedy mieścił
się tu, gdzie dziś dworzec PKS,
były jego wyrobu”. Taką oto notkę trzeba przeczytać, by odnaleźć
klucz do skrzynki, znajdujący się
w okolicy dawnego mieszkania
Józefa C., „rzeźnika z Niebuszewa”, grasującego w Szczecinie
na początku lat pięćdziesiątych.
Inną krwawą ciekawostką, którą
można poznać podczas „keszowania” (czyli zabawy w geocaching) jest fakt, że jedynym katem
- kobietą w historii Europy była
szczecinianka, „Czarna Jolka”,
dobrze prosperująca prostytutka,
zamieszkała na Starym Mieście.
– Żeby znaleźć w ogóle informację o tej kobiecie i założyć związaną z nią skrzynkę, musieliśmy
się przejść do muzeum, trochę
pogrzebać w internecie, posiedzieć w czytelni – mówi Marek
Kubiak, w geocachingowym
matriksie znany jako alex22. –
W zagadce opisaliśmy wszystkie
miejsca kaźni, w Szczecinie, i na
podstawie tego opisu trzeba wy-

dedukować, gdzie schowaliśmy
skrzynkę.
„Mąż idzie na „kesze”,
a żona go nie chce puścić”
Wydawać by się mogło, że geocaching to zabawa dla studentów,
młodocianych fanów historii
i fantastyki, zmodyfikowana wersja RPG. A jednak nie do końca
tak jest. – „Keszują” ludzie w każdym wieku – zapewnia alex22.
Przy czym najtrudniejszą grupą
wiekową są gimnazjaliści, zostawiający czasem w skrzynkach
patyki po lodach, papierki po
słodyczach i tym podobne, mało
spektakularne gadżety.
Najmłodszy szczeciński geocacher ma lat pięć, najstarszy
siedemdziesiąt. – Bawią się w to
wszyscy: od studentów, przez
dyrektorów firm, po zwykłych
ludzi, którzy pracują w najróżniejszych branżach, a leszowanie
traktują jako hobby – mówi Marek Kubiak.
W zabawie uczestniczą całe
rodziny. W tym i rodzina Kubiaków: Marek, właściciel firmy

Styl życia
ABC geocachingu:
Czym jest geocaching?

To gra terenowa użytkowników GPS polegająca na
poszukiwaniu skarbów ukrytych przez innych jej
uczestników. Miejsca ukrycia skrzynek, poza podaniem
współrzędnych geograficznych, są oznaczane na mapach
w serwisach geocacherów (ogólnopolski – Opencaching.
pl, amerykański – Geocaching.com), teoretycznie więc jest
wykonalne odnalezienie „skarbu” bez pomocy GPS.
Skąd się wziął geocaching?
Idea gry pojawiła się, gdy prezydent USA, Bill Clinton,
odblokował system GPS dla użytkowników prywatnych.
Zainspirowany tym faktem, Amerykanin Dave Ulmer 3 maja
2000 roku ukrył swoją pierwszą skrzynkę.
Jak zacząć?
Wystarczy wejść na stronę WWW.opencaching.pl,
zarejestrować się, otworzyć mapę skrzynek, znaleźć swoją
okolicę, przeczytać opis skrzynki, a potem już tylko ruszyć
w teren.
Geocaching w liczbach
W Szczecinie ukrytych jest 270 skrzynek,
Zachodniopomorskiem – 900, w całej Polsce – 12 000.
W Szczecinie geocachingiem regularnie zajmuje się około
20 osób, okazjonalnie „keszuje” dwa razy więcej i liczba
ta stale rośnie.
budowlanej, jego żona Agnieszka i córka, licealistka. „Keszują”
wspólnie. – Ale bywa też tak,

że rodziny są podzielone przez
geocaching – przyznaje Marek.
– Mąż idzie na „kesze”, a żona go

nie chce puścić, albo na odwrót.
- Tym bardziej, że my nie tylko
szukamy skrzynek, ale i organizujemy większe spotkania we własnym gronie – dodaje Agnieszka
Kubiak. – Na przykład wyjeżdżamy grupą do Międzyrzecza i tam
„keszujemy” po bunkrach, gdzie
przyjeżdża ekipa z całej Polski.
Jak widać, geocaching łączy
nie tylko pasjonatów, rodziny, pokolenia, szczecinian, ale
i większe terytorialnie grupy. Jest
wśród geocacherów praktyka, by

zapraszać się wzajemnie do swoich miast i zakładać tam gościnne
skrzynki. I tak, pewien warszawiak ukrył skarb pod cokołem,
na którym przed wojną stał pomnik Sediny. Szczecinianie z kolei wykazali się jeszcze większą
pomysłowością. – Wielkie było
zdziwienie naszych kolegów ze
stolicy, gdy, idąc śladem wskazówek, odkryli skrzynkę w postaci
zakopanego pod ziemią w lesie
kubła na śmieci – opowiada ze
śmiechem alex22.
REKLAMA

1 290 000 zł

Pogodno

lice
Dom wolno stojący oko
Parku Kasprowicza
nr oferty: CAR01474,

typ: dom wolnostojący

Centrum

309 000 zł

OKAZJA cena 2500/1m
2
Mieszkanie składa się
z czterech pokoi.

nr oferty: CAR01473,

typ: mieszkanie

Drzetowo

266 000 zł

Dwa pokoje z pięknym widokiem na jezioro.
nr oferty: CAR01485, typ: mieszkanie dwupokojowe

Modrzewie

524 000 zł

Dom na zamkniętym
nr oferty: CAR00885,

osiedlu.

typ: dom wolnostojący

Podróże

Fiordy
Milford
Sound

Mój znajomy podróżnik mawia, że będąc w podróży dookoła świata nie można pominąć Nowej
Zelandii. Dwanaście godzin różnicy czasu - drugi koniec świata. Międzynarodowa baza połączeń
lotniczych pokazuje trwające 28 godzin połączenie z portu lotniczego w Berlinie. Stanowczo
za dużo podczas krótkiego urlopu. Dlatego Nową Zelandię najlepiej odwiedzać po drodze,
jako delikatne przejście między Ameryką Południową i Azją, dobrze znany język i cisza,
jaką można znaleźć tylko na końcu świata.
Nina Igielska
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Chmury

foto: Nina Igielska

Kraj
Białej Długiej

Podróże

Droga do Cathedral Caves
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unedin jest najbardziej oddalonym od
Szczecina miastem
na świecie – 18 100
km – i mimo odwiedzenia ponad
trzydziestu krajów
świata na pięciu
kontynentach nigdy nie byliśmy
tak daleko od domu. Mimo to
poczucie egzotyki jest umiarkowane – zamieszkane dawniej
głównie przez szkockich osadników miasto (Dunedin oznacza
w szkockiej odmianie języka gaelic Edynburg) utrzymało urok
brytyjskiej kolonii. Tutaj zaczyna
się przypominająca w kształcie
literę „U” Southern Scenic Route
łącząca Dunedin z Milford Sound, nazywanej przez Rudyarda
Kiplinga ósmym cudem świata
i uznawanym za światową stolicę sportów ekstremalnych Queenstown. Poznawani po drodze
Nowozelandczycy zgodnie określają tę ponad 600 – kilometrową
drogę jako najpiękniejszą trasę
Nowej Zelandii.
Z Dunedin ruszamy na południe. W centralnej części półwyspu Otago, mieści się Royal
Albatros Center – punkt obserwacyjny albatrosów królewskich, największych zdolnych do
lotu ptaków świata. Południo-

wa strona wzgórza, na którym
mieści się centrum pokryta jest
białymi ptakami jak śniegiem.
W Nowej Zelandii mewy są
bliskimi sąsiadami albatrosów.
Poniżej centrum znajduje się Pilot’s Bay, jedno z niewielu miejsc
lęgowych pingwina żółtookiego
będącego najrzadszym gatunkiem pingwina na świecie. Jesteśmy jeszcze za blisko miasta.
Zamiast czekać do zmroku na
wracające do gniazd lęgowych
pingwiny, ruszamy na południowy zachód, gdzie znajduje się objęta ochroną Sandfly Bay. Choć
od najbliższej przystosowanej
do jazdy samochodem drogi
plażę dzieli długi marsz po stromej piaszczystej ścieżce, sama
plaża nie jest samotna. Obok
żółtookich pingwinów częstymi
bywalcami są odpoczywające
tutaj lwy morskie, zbyt leniwe,
żeby przejmować się czyjąkolwiek obecnością. Na kończącym
plażę zboczu spaceruje pingwin
żółtooki. Zatrzymuje się, patrzy
przez chwilę w naszym kierunku
i wraca do gniazda. Zarządzamy
odwrót. W drodze powrotnej
spotykamy poszukującego pingwinów Japończyka z synem.
Stwierdzają zgodnie, że lwy
morskie są zdecydowanie bardziej ekscytujące niż pingwiny

i przyśpieszają kroku.
Ruszamy dalej. Charakterystycznym punktem okolicy są
formacje skalne Nugget Point
i towarzysząca im latarnia morska. Mimo charakteru rezerwatu,
tablice informacyjne przypominają raczej swobodne impresje
na temat miejscowej fauny i flory
i życia w latarni morskiej w dziewiętnastym wieku niż znane
nam z rezerwatów fiszki.
Krajobraz powoli się zmienia,
pojawiają się w typowe dla tego
regionu lasy deszczowe, a razem
z nimi wodospady Purakaunui
położone siedemnaście kilometrów na południe od miasta
Owaka. Ukryta w deszczowym
lesie grupa wodospadów o bu-

dowie schodkowej uchodzi za
symbol regionu The Catlins.
Stąd już niedaleko do skamieniałych drzew na skalistych plażach
Curio Bay. Po drodze zabieramy
do ze sobą Owena – trzydziestoletniego autostopowicza z Walii.
Wyjechał ze swojego miasteczka
osiem lat temu i od tej pory nie
był w domu. Próbował złapać
okazję od jakichś trzech godzin,
a dziś jeszcze ma być w Invercargill. To po drodze, więc chwilę
później razem przeprawiamy
się przez deszczowe lasy w stronę Cathedral Caves, malowniczych jaskiń dostępnych jedynie
przez dwie godziny dziennie na
południowym wybrzeżu. Przez
pozostały czas jaskinie zalewa

Purakaunui Falls

Milford Sound z Mitre Peak

Centralnym punktem Dunedin jest Octagon – plac
w formie ośmiokąta w cieniu katedry St.Paul’s

Skydiving w Nowej Zelandii – skok autorki z 4000 metrów

woda, co czyni wyprawę ciekawszą i bardziej niebezpieczną.
Przejście przez nowozelandzki
las deszczowy jest samo w sobie
niezwykłym przeżyciem – 90%
gatunków roślin w Nowej Zelandii występuje tylko w tym jednym miejscu na świecie.
Zostawiamy Owena w Invercargill i ruszamy do Te Anau,
którego nazwa w języku Maori
oznacza „jaskinię z wirującą
wodą”. Nazwę tę miasto i jezioro
o tej samej nazwie zawdzięczają
położonym po drugiej stronie
jeziora Te Anau zalanych wodą
Glowworm Caves, zamieszkanym przez niespokrewnione
z europejskimi robaczkami świętojańskimi świecące w ciemności larwy. Łódka mija kolejne
komnaty w absolutnej ciszy,
w jaskiniach panuje absolutna
ciemność. Przytwierdzone do jaskiń larwy tworzą na sklepieniu
jaskiń całe galaktyki świecące
charakterystycznym, zimnozielonym światłem.
Z Te Anau prowadzi najbardziej znany i najbardziej niebezpieczny odcinek Southern Scenic Route – Milford Road. 119
kilometrów dzielące Te Anau od
uznawanego za ósmy cud świata
fiordu Milford Sound, wraz z górującym nad przystanią Mitre
Peak najbardziej rozpoznawalnego punktu regionu Fiordland.
Ilość wypadków na Milford Road
skłoniła władze Nowej Zelandii
do zmiany regulacji i zakazu ruchu prywatnych samochodów
bez specjalnego zezwolenia na
tym odcinku. Mamy szczęście.
Rozporządzenie wejdzie w życie dopiero po naszej podróży.
Dzięki temu możemy zatrzymywać się przy niezliczonych jeziorach i punktach widokowych tej
trasy. Podczas gdy my bawimy
się na wiosennym śniegu czekając na otwarcie dzielącego
nas od Milford Sound Tunelu
Homera, zielone papugi kea wyjadają nam dziury w gumowych
częściach samochodu.
Najlepszym sposobem zwiedzenia fiordów jest oglądanie
ich z wody, więc okrętujemy
się na statek „Wanderer” płynący w stronę Morza Tasmana.
Mamy szczęście – nad Milford
Sound, najbardziej deszczowym
regionem Nowej Zelandii gdzie

pogodne dni stanowią mniej niż
jedną trzecią roku, świeci wiosenne słońce i mimo zimnego
wiatru możemy podziwiać fiordy i niezliczoną ilość spływających do wody wodospadów.
Queenstown jest ostatnim
punktem Southern Scenic Route
i zdaniem moich nowozelandzkich przyjaciół wizyta w tym mieście jest naturalną konsekwencją
podróży po Nowej Zelandii. Na
ulicy spotykamy Owena. Panie
i panowie, czapki z głów – witamy w miejscu narodzin skoków
na bungee i światowej stolicy
sportów ekstremalnych. Do wyboru zjazdy na bobsjelach z górującego nad miastem szczytu
Bob’s Peak, skoki na bungee, loty
na paralotni we wszelkich możliwych konfiguracjach, przejazdy
motorówką po kanionach Shotover River z prędkością 80km/h
czy skydiving, czyli skoki z samolotu z ekstremalnie długą fazą
z zamkniętym spadochronem.
Wszystko, by zapewnić klientowi skok adrenaliny. Jak zapewnia angielskie wydanie Lonely
Planet, w tym położonym nad
jeziorem Wakatipu mieście nie
można się nudzić. I istotnie, zaczynam na Shotover River, a kilka godzin później mijam metę
trasy bobslejowej na Bob’s Peak.
Mało. Zmienia się pogoda, szybka decyzja i jestem w drodze na
szczyt, z którego będę skakać na
paralotni. Jestem ostatnią osobą tego dnia. Pracująca w biurze skoków Sandrine wskazuje
na zbierające się nad jeziorem
chmury. W głowie rośnie mi
myśl, że jutro będzie dobry dzień
na skydiving.
Nowa Zelandia to w języku
Maori Aotearoa – Kraj Długiej
Białej Chmury. Ja dodałabym
inną nazwę – kraj szczęśliwych
ludzi. Wszystko jest tu nieśpieszne, spokojne, pogodne. Dziewczyna na stacji benzynowej,
chłopak na kasie w supermarkecie, pani w informacji turystycznej dla ułatwienia umieszczonej
w jedynej w mieście turystycznej
atrakcji. Pogodni, sympatyczni,
pomocni. Przez głowę przelatuje mi myśl, że niełatwo będzie
wrócić do zabieganej Europy.
Na szczęście dalej czeka mnie
Australia i Azja, a z Azji zawsze
jakoś bliżej do domu.
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Podróże

Tyczka i pióro

Kasa, Kasa, Kasa…

Ś

30 | PRESTIŻ | luty 2012

Przemek Czerwiński

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

wiat motoryzacji rozwija się i płynie własnym
rytmem. Od początku lat 50 – tych firmy zaczęły pracować na swój wizerunek i kreować
własne charaktery. Później zaczęto skupiać się
na określonej grupie odbiorców. I dobrze. Indywidualizm zawsze był i będzie poszukiwany. Obecnie
na rynku mamy do wyboru praktycznie wszystko.
Można wybrać i skonfigurować samochód wedle własnych upodobań i gustów. Jednak wykładając na stół
u dilera ciężko zarobione zaskórniaki podświadomość
konsumenta zaczyna być molestowana obawą, czy
zakupiony przez nich towar nie okaże się po krótkim
czasie bezużyteczną kupą żelastwa. Aby temu zapobiec inżynierowie dokładają wszelkich starań, by udoskonalać swoje produkty tak, by służyły swym odbiorcą jak najdłużej. Czy oby jednak na pewno?
Od początku lat 60
Mercedes – Benz był synonimem luksusu i statusu społecznego. Nie każdy
mógł sobie na niego pozwolić, jak również nie
każdy samochód był tak
dobrze zbudowany. Inżynierowie Mercedesa praktycznie ocierali się o perfekcję w tamtych czasach
stając się niedoścignionym
wzorcem. Dowodem na to
były niezliczone produkty
na czele z modelem W123,
który według statystyk
ADAC z 1982r. pierwszej awarii unieruchamiającej
samochód doznawał przy średnim przebiegu 852.777
km. Żadne inne auto nie mogło zbliżyć się do takiego
wyniku, a poczciwy W123 200D ku uciesze taksówkarzy służył im przez długie lata. Mercedes osiągnął
tym modelem wielki marketingowy sukces, jednak
finansowo nie było już tak ciekawie. Pomimo sprzedania 2 696 915 egzemplarzy był to pierwszy gwóźdź
do ekonomicznej trumny Mercedesa. Samochody się
nie psuły więc nikt nie kupował nowych, a narzędzia
w serwisowych warsztatach porastały kolejną warstwą

Jeżeli myślicie iż kompanie motoryzacyjne dbają
i myślą o stworzeniu jak najlepszego produktu dla
swych odbiorców, to się grubo mylicie.
kurzu. W zaistniałej sytuacji po zdjęciu różowych
okularów Her szef zadzwonił do Her dyrektora, by ten
przekazał Von inżynierowi, aby kolejny projekt trochę
spieprzyli. Pomysł się przyjął i bardzo przypadł marce
do gustu. Kilka lat później w 1997r. Mercedes wypuścił na rynek „inżynieryjnego babola” w postaci A Klasy, która podczas zwykłego „testu łosia” po prostu
dachowała. Wszystkie wyprodukowane egzemplarze
wycofano, a samą produkcję wstrzymano i wrócono
do desek kreślarskich. Dodatkowo A - Klasa była stałym bywalcem serwisowych warsztatów, a słowo niezawodność było jej tak obce jak obce jest nazewnictwo
wolności słowa wedle słownika ACTA. W ten sposób
Mercedes – Benz odwiedził każde z dwóch marginesów pola motoryzacyjnej niezawodności. Inne marki
w bardziej lub mniej dyskretny sposób po zbilansowaniu własnej rentowności podążyły w jej ślady, a czasy
niezniszczalnych samochodów odeszły w niepamięć.
Obecnie prawie wszystkie samochody poza bryłą
nadwozia i jakością wykończenia wnętrza nie różnią
się od siebie zasadniczo. Auta projektowane są na około 150.000 – 200.000 km, bo mniej więcej właśnie tyle
przejedziemy do czasu wygaśnięcia gwarancji. Możesz
być pewien, że wtryskiwacze, turbosprężarka czy koło
zamachowe w twoim nowoczesnym aucie więcej nie
wytrzyma i, że prędzej czy później to lub coś innego się
zepsuje. Sprzedajesz auto po trzech latach i kupujesz
nowe napędzając zyskowną machinę samochodowego
koncernu. Drugi właściciel zostawiając część pieniędzy w serwisie również do całego mechanizmu się dołoży. Jeżeli „oparzysz” się na jednej marce przechodzisz
do innej, jednak z góry i tak wygląda to jak kluczenie
wokół błędnego koło. Tak czy inaczej samochodowa
skarbonka zdaje się mieć coraz większe dno.
We współczesnym świecie wykładnikiem niezawodności stały się zyski. Wszyscy jesteśmy tylko pionkami
w tej wielkiej grze prowadzonej przez motoryzacyjne
giganty. I niestety dla nas jest to zło konieczne. Za
bardzo uzależniliśmy się od samochodów, a jedynym
pocieszeniem jest to, że niektórzy z nas uzależnili się
z przymusu, a niektórzy z miłości…
Przemek Czerwiński

Czym jeżdżę?

Motoryzacja

Super
Toyota
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MR2 to bezkompromisowe dziecko Toyoty, znanej
z produkcji pojazdów ekonomicznych i praktycznych.
To jeden z najrzadziej spotykanych, ale jednocześnie
najciekawszych kabrioletów dostępnych na rynku.

foto: Dariusz Gorajski

Izabela Magiera-Jarzembek

Motoryzacja

w

tym numerze prezentujemy
wyjątkowy egzemplarz, który
jeździ po ulicach Szczecina.
Dlaczego wyjątkowy? Bowiem
moc jej silnika została „ podkręcona” ze 140 do 304 KM.
W ten sposób auto ze sportowym zacięciem zamieniło się
w super wyścigówkę, której osiągi nie odstają
od wyników Porsche. Tak zmodyfikowany
MR2 rozpędza się do setki w nieco ponad 4
sekundy!
– Na pewno nie jest to auto na zakupy czy
do lasu – śmieje się jej właściciel Kacper Podkalicki. – By nim jeździć potrzeba umiejętności, pewnej ręki i nieco pokory. – Świetnie
sprawdza się na trasie, więc chętnie jeżdżę
nim latem nad morze. Często biorę także
udział w wyścigach amatorskich.
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Marka: Toyota MR2
Moc: 302 KM
Pojemność: 1.8 l
Masa: 1270 kg
0-100: 4.5 s.
V Max: 240 km/h
Spalanie: 12-13 litrów
/100 km
Rok produkcji: 2002
By móc poszczycić się takimi osiągami Toyota przeszła duże zmiany. Sercem auta jest
napędzający tylne koła, umieszczony centralnie 1,8 litrowy czterocylindrowy silnik
wyposażony w kute tłoki i korbowody. Silnik
został doposażony w turbinę z intercoolerem.
W połączeniu z niską wagą auta (1270 kg) stanowi to mieszankę wybuchową. Auto zostało
też wyposażone w niżej zawieszone sportowe
amortyzatory z twardymi sprężynami, założono także większe tarcze z zaciskami. Wydech został przerobiony od podstaw tak by
auto zyskało lepsze parametry. Elektronika
ograniczona została do minimum, producent
wyposażył auto w ABS, ale już o systemie
kontroli trakcji nie ma mowy. Wnętrze MR2
zachowuje sportowy i komfortowy styl. Dominują skórzane wykończenia trójramiennej
kierownicy i kubełkowych foteli oraz dobrej
jakości plastikowe wstawki imitujące aluminium. Wspomnieć również należy o bagażniku, a raczej jego braku. W MR2 występują
schowki (za siedzeniami tylnymi) oraz wnęki

(pod maską), ale o przewożeniu bagaży nie
może być mowy. Zresztą nie po to samochód
ten został stworzony. Podsumowując, szcze-

cińskie MR2 to zgrabne, solidne i bardzo zadziorne auto. Na pewno nie zawiedzie nikogo, kto lubi ekstremalną jazdę.

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

DDB Auto Bogacka Sp.j
Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz i Smart, ul. Mieszka I 30, 71-011 Szczecin, Tel. 666 48 48 48, www.ddb.mercedes-benz.pl

Motoryzacja

Pożegnanie

z legendami

Izabela Magiera-Jarzembek
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foto: ˝materiaz prasowe

Hummer, Pontiac, Saab oraz Maybach to nie tylko wyraziste, ale wręcz kultowe marki,
które mają miłośników na całym świecie. Co je łączy? Wszystkie cztery w ostatnim
czasie przeszły już do historii. Pierwsze trzy należały do koncernu General Motors.

h

ummer został stworzony na potrzeby wojska Stanów Zjednoczonych, a prawdziwym chrztem
bojowym była dla niego akcja
„Pustynna burza” w Iraku. Pierwszym posiadaczem cywilnej wersji był Arnold Schwarzenegger.
Hummer był uwielbiany przez
filmowe gwiazdy i znienawidzony przez
ekologów. Do jego upadku przyczynili się ci
drudzy. Te największe na świecie terenowe
samochody w ostatnich latach sprzedawały

się w minimalnych ilościach. W 2009 roku
koncern General Motors podpisał umowę
o sprzedaży marki za 150 mln USD chińskiej
firmie Sichuan Tengzhong Heavy Industrial
Machines. Do transakcji jednak nie doszło,
bo zgody nie wyraziły na nią władze Chin argumentując to troską o środowisko naturalne. W tej sytuacji koncern GM zdecydował
się zakończyć produkcję. Ostatni Hummer
zszedł z taśmy w maju 2010 roku.
Kolejną marką GM, która odeszła do historii jest Pontiac. Samochody tej założonej

w 1906 roku firmy przez wiele były w czołówce amerykańskiej motoryzacji. Pontiac
stał się sławny dzięki muscle carom i sportowym autom. Lata świetności przypadły
na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, gdy
oferowano wiele sportowych modeli, m.in
GTO, Firebird, Trans Am i Fiero. Rekordowym rokiem był 1973, w którym sprzedano
920 tysięcy aut. Pontiac zrobił też „karierę”
w Hollywood. Firebirdem jeździł Burt Reynolds w kultowym filmie „Mistrz kierownicy
ucieka”, a czarnym Trans Am rozprawiał się

Motoryzacja
ło się m.in. o zaawansowanych rozmowach
z chińskimi koncernami, zainteresowanymi
w podjęciu współpracy. Niestety, General
Motors, będący dostawcą podzespołów do
Saaba, sprzeciwił się chińskiemu przejęciu nie chciał dzielić się technologią. I tak Saab
zakończył swoją 64-letnią działalność.
Saab nie jest jedyną marką, która przegrała z kryzysem. Luksusowa marka Maybach,
którą, przywrócono w 2002 roku, wkrótce
znów przestanie istnieć. Jak a jest przyczyna? Maybach mimo wszystkich swoich zalet

nie przyniósł Mercedesowi oczekiwanych
zysków. Zamiast 1000 sztuk rocznie ostatnio Daimler sprzedawał zaledwie 200 sztuk.
Rynek superluksusowych limuzyn okazał się
bardzo trudnym polem bitwy, z której zwycięsko wyszły: Rolls Royce i Bentley. Mercedes ogłosił, że zakończy produkcję Maybacha
w 2013 roku. Na „ otarcie łez” po Maybachu
koncern Mercedesa obiecuje, iż jego miejsce
zajmie nowy Mercedes Klasy S, który będzie
jeszcze bardziej ekskluzywny od modelu
sprzedawanego obecnie.
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z przestępcami David Hasselhoff w serialu „
Nieustraszony”. Koncern ogłosił likwidację
Pontiaca w kwietniu 2009 roku. Oficjalnie
przestał istnieć 31 października 2010.
Saab to znana szwedzka marka, która
przegrała z kryzysem. Po długiej walce na
początku 2011 roku z powodu problemów
finansowych Saab wstrzymał produkcję,
a miesiąc później sąd zdecydował o bankructwie firmy. Przez ostatnie miesiące Szwedzi
walczyli o przetrwanie marki i co jakiś czas
przedstawiali nowe plany ratunkowe. Mówi-

Technika

Podglądając w sieci

Kuba Grabski

Jest naprawdę sympatycznie, kiedy okazuje się, że nowoczesne technologie odnoszą się do tradycji albo poszanowania naszej
planety. I na dodatek ułatwiają nam życie. Na deser mamy coś dla miłośników spóźnionej zimy.

Ręcznie do znajomych z sieci
Pomysł mający przywrócić do życia umierające dziś odręczne pismo to proste urządzenie o wiele mówiącej nazwie Handwriting. Prosty gadżet przypomina popularne
za PRL-u długopisy z kolorowymi wkładami. Za pomocą
przełącznika wybiera się z listy znajomego, który jest
dostępny online (dostępność sygnalizowana jest dodatkowo za pomocą diody). Później wystarczy tylko kartka
papieru lub płaska powierzchnia. Notka z treścią wiadomości automatycznie przesyłana jest do wybranej osoby,
a odpowiedź – prosto na miniaturowy wyświetlacz długopisu.

Niezwykła kieszeń na Twoje gadżety
Jeśli brakuje ci miejsca na różne przedmioty, które nosisz przy sobie, wypróbuj Underfuse – kieszeń, która
pojawi się w dowolnym miejscu twojej garderoby. Zamiast powszechnie stosowanych w takich sytuacjach
opasek czy doczepianych pokrowców mamy dodatkową kieszeń, która nie wymaga szycia – wystarczy
położyć ją na ubraniu i przeprasować żelazkiem. Jej rozmiary zostały dobrane w taki sposób, aby wygodnie
przenosić telefony i gadżety o nieco większych. Seryjne egzemplarze tego pomysłowego gadżetu będą
kosztować zaledwie kilka dolarów.
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Skup elektronicznych gadżetów
Coraz szybciej zmieniamy czy wymieniamy nasze e-zabawki.
Stare zalegają na półkach i w szufladach. Co można z nimi
zrobić ? Urządzenie o nazwie ecoATM to pomysłowy sposób
na rozwiązanie problemu niepotrzebnych gadżetów, które
wbrew przepisom są po prostu wyrzucane do śmieci. Sprzęt
przypomina nieco bankomat i chętnie przyjmie niepotrzebny gadżet. Ponadto jeśli zbędne urządzenie ma jeszcze jakąś
wartość jego właściciel otrzyma pieniądze. Zanim to nastąpi,
ecoATM samodzielnie skanuje telefon w celu oceny jego stanu
wizualnego i identyfikacji konkretnego modelu w bazie liczącej kilka tysięcy różnych sprzętów. Następny krok należy do
właściciela, który podłącza telefon do ecoATM. Wykonywana
jest wówczas seria testów mających ocenić stan techniczny
urządzenia. Jeśli oględziny wypadną pomyślnie ecoATM proponuje automatyczne usunięcie z gadżetu danych użytkownika i podaje kwotę, którą może wypłacić właścicielowi.

Pokrowiec na karty pamięci
Karta pamięci microSD ma wymiary zaledwie 15 x 11 mm, więc bardzo łatwo ją zgubić. Utrata małego gadżetu to spory cios,
zwłaszcza gdy na nośniku znajdowały się
ważne dane. Z prostym rozwiązaniem problemu przychodzi producent tego gadżetu.
SD Card Holder to płytka z tworzywa sztucznego z miejscami na 10 kart microSD oraz
jeden adapter do czytnika SD. Gadżet rozmiarami przypomina kartę kredytową, więc
spokojnie zmieści się do kieszeni i zadba
o przechowywanie kart w jednym miejscu.
Gorzej jeśli zgubi się cały zestaw 10 kart, ale
w takim wypadku zdecydowanie łatwiej
jest go odnaleźć niż malutki nośnik. SD
Card Holder można kupić w sklepie Amazon.com za niecałe 7 dolarów.

Zimowe picie w plenerze po skandynawsku
Czasem wypicie dowolnego napoju na zewnątrz utrudnia nie tylko niska temperatura, ale również krępujące ruchy ubranie. Aby pewnie chwycić zimną butelkę lub gorący kubek, trzeba zazwyczaj ściągnąć rękawicę. W takich sytuacjach warto wypróbować pomysłowy wynalazek. Wykonana z owczej wełny rękawica, chroniąc przed
zimnem, pozwala nie martwić się o to, że kubek lub butelka wysunie się z dłoni. Jednocześnie nie dopuszcza do ogrzania napoju, o ile ten powinien pozostać zimny. Jeśli planujesz plenerową imprezę,
ognisko lub grilla na śniegu, rękawica Sküüzi z pewnością przypadnie twoim gościom do gustu.
Pojedyncze sztuki są dostępne
w kolorach złotym i brązowym
i kosztują 30 dolarów. Po polubieniu strony Sküüzi na Facebooku
– 5 dolarów zniżki.
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Rozważna i

romantyczny
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Weronika Bulicz

Nic tu nie jest takie oczywiste, mimo iż we wnętrzu dominują mocno
zdefiniowane barwy: czerń i biel. Mieszkanie na szczecińskim
Bezrzeczu zachwyca bogactwem światła i przestrzeni.
Foto: Dariusz Gorajski

Design
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Prestiżowe wnętrze

Design

d

wupoziomowe mieszkanie na
osiedlu Dolina Słońca. Niedaleko od centrum miasta, a tak
blisko natury – lasów, wody, tras
rekreacyjnych. Zamknięte osiedle
sprawia wrażenie zupełnie innego świata… Gosia i Sebastian
Wnętowie mieszkają tu od dwóch
lat. Nazwa osiedla świetnie pasuje do ich
mieszkania – jest jasne, słoneczne i nastraja
optymistycznie… widać w nim gust i smak
właścicieli, a także starcie dwóch różnych
charakterów – praktycznej Gosi i artystycznej duszy Sebastiana.
Co przełamie czerń i biel?

Przejrzyste, jednoznaczne, ale i mocne
– kontrastowe połączenie barw w mieszkaniu musiało zostać jakoś przełamane. – Był
pomysł Sebastiana, by była to czerwień, jednak to był motyw znany już z poprzedniego
mieszkania – opowiada Gosia.
Kompromisem okazał się fiolet i różne jego
odcienie – od ciemnej dość chłodnej barwy
po cieplejszy odcień wpadający w róż. Wkradła się także skala szarości – dwie proste sofy
w salonie, czarno-białe fotografie Nowego
Jorku na ścianach pozwoliły zmiękczyć nieco
kontrast czarno – białej przestrzeni.
Ciepłym elementem jest ciemna podłoga
z drewna merbau. Kąt wypoczynkowy oraz
część jadalna znajdują się pod wysokim sufitem. By ukryć gabaryty dużego telewizora,
osadzono go w ramie z regipsu, którą pomalowano na czarno. Znad ramy wyłania się
regipsowy panel pomalowany na fioletowo
tworzy oryginalny kolorowy pas, który zachodzi jeszcze daleko na sufit. Przytwierdzono do niego trzy żyrandole o kubicznych kloszach w kolorze czarnym. Rzucają dość zimne
światło na część wypoczynkową, dlatego pod
panelem, po obu stronach ukryto wąż LED –
owy, który z kolei daje ciepły odcień światła.
Wrażenie przytulności tworzą też poduszki
leżące na sofach, oraz miękki dywan pod białą szklaną ławą. Proste firanki przesłaniające
szerokie drzwi balkonowe są dość jasne, więc
przepuszczają światło, a wyszyte na nich czerwone kwiaty są kolejnym ciepłym akcentem
w domu.
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Gra w domino
W części kuchennej gospodarze najbardziej zaznaczyli kontrast. Kuchnia została zabudowana w kształcie litery L z wysuniętym
w stronę jadalni blatem roboczym. Pod czarnym blatem wykonanym z materiału imitującego kamień, znalazł się ciąg szafek z białymi
lakierowanymi frontami. Całości dopełnia
czarna tafla szkła, która zamiast kafli chroni ścianę nad ciągiem roboczym. Kuchenna
ściana po stronie przeciwległej do ciągu roboczego to zabudowa skrywająca najważniej-

Design
sze sprzęty – lodówkę, piekarnik. W tej części
lakierowane fronty są czarne.
Pierwszy obiad, jaki gospodyni gotowała w swojej nowej kuchni okazał się dla niej
prawdziwym wyzwaniem… – Płyta indukcyjna okazała się nie być tak bezpieczną,
jakby się zdawało – śmieje się Gosia. – Postawiłam na niej patelnię i wcisnęłam przycisk turbo boost, po czym odwróciłam się, by
włączyć telewizor – wspomina. – Dobrze, że
na ekranie odbił się płomień, który powstał
za moimi plecami… W ugaszeniu pożaru
pomógł mi sąsiad, na szczęście był wtedy
w domu!
Taflę szkła za kuchenką trzeba było wymienić, jednak jak na miejsce „po przejściach” kuchnia wygląda wciąż świetnie. – To
centralny punkt domu, więc ma za sobą też
trochę imprez, możemy więc być zadowoleni
z jakości wykończenia. Część jadalną stanowi duży prostokątny stół, biały lakierowany,
który, dla kontrastu oczywiście, dopełniają
czarne krzesła wykonane z ekologicznej skóry. Obok czerni i bieli we wnętrzu przewijają
się także elementy chromowanego metalu
– lampa nad stołem jadalnym, nogi krzeseł,

a także poręcz i barierka przy schodach na
piętro są z niego wykonane, znów grając, tym
razem w ciepło – zimno.
Przestrzeń pełna słońca
Dwa poziomy w tym mieszkaniu są dość
nietypowo zaaranżowane – drugi poziom nie
pokrywa się w pełni z pierwszym, tworząc
antresolę i bardzo wysoką przestrzeń nad salonem i jadalnią.
Na górze znalazło się miejsce na całkiem
przestronną garderobę i sypialnię z łazienką.
Miękka biała wykładzina z dość wysokim
włosiem nadaje wnętrzu przytulny charakter.
Łóżko przykrywa miękka narzuta w nasyconym odcieniu fioletu. Toaletka i szafki nocne
mają kubiczne kształty i są wykonane z lakierowanych płyt MDF. Ciekawym elementem
jest ściana z cegieł. Oświetlenie: LED – owy
wąż pod ścianą oraz ciekawe szklane kostki –
u sufitu i na nocnych szafkach są ciekawym
dopełnieniem tej nieprzeładowanej przestrzeni. Jest tu czysto, przejrzyście i zdecydowanie relaksująco.
Trzy połaciowe okna wpuszczają do wnę-

trza dużo światła, oświetlają też otwartą na
sypialnię łazienkę. Wanna umieszczona pod
skosem oddzielona jest od części sypialnej
taflą czarnej szyby. Ponieważ z łazienki korzysta głównie pani domu, widać tu bardziej
damski charakter – chociażby różowe elementy wykończenia.
W części górnego holu znalazło się miejsce na półki z książkami, gdzie Sebastian ma
też miejsce na część swoich podróżnych pamiątek. – Z nas dwojga to mąż zawsze miał
bardziej artystyczną duszę – opowiada Gosia.
– Ja jestem praktyczna, nie lubię bibelotów.
Zawsze jednak szukamy kompromisów, każde z nas ma czuć się dobrze w domu – mówi.
Miejsce, gdzie widać pasję Sebastiana do
podróży to pokój jego syna Eryka – znalazło się tu miejsce na flagi wszystkich państw,
jakie odwiedził pan domu. Jest tu też oryginalna kolekcja… magnesów na lodówkę.
Gospodarze przywożą je z całego świata,
dostają je od przyjaciół i znajomych – ponieważ lodówka w kuchni jest zabudowana,
na ścianach pokoju zawisły dwie metalowe
tablice, które coraz szczelnej zapełniają się
magnesami.
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Palac kolorów
Bajkowy

Często oglądając w telewizji pokazy wielkich domów mody mamy okazję zobaczyć też niesamowite makijaże. Dziś
czytelniczki Prestiżu mogą zobaczyć w zbliżeniu magiczne makijaże wykreowane przez studio Pałac Kolorów specjalnie
dla wielkiego pokazu firmy Schwarzkopf, który odbył się na początku tego miesiąca w Pradze. Studio Pałac Kolorów
wykonywało makijaże dla reprezentacji polskich artystów fryzjerów należących do teamu Trendy Hair.
Dorota Kościukiewicz-Markowska
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makijaż
z pokazów
mody
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Zdjęcia i makijaż: Dorota Kościukiewicz-Markowska www.dorota.tv
Asystent: Maja Holzman
Modelki: Kaja Krzewicka i Marta Tyszczuk
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Proste zęby bez wyrzeczeń

Weronika Bulicz

REKLAMA

eśli prostowanie zębów kojarzy wam się z mało wygodnym aparatem zakładanym na noc lub stałym
aparatem w postaci zamków – wasza wiedza o prostowaniu zębów jest już
nieco przestarzała. Najnowsze
metody są dyskretne, skuteczne,
bardziej estetyczne niż te sprzed
kilku lat.
Jedną ze znanych już od jakiegoś czasu metod jest zastosowanie
aparatu lingwalnego. Jak sama nazwa wskazuje, ortodonta zakłada
go od wewnątrz. Taki aparat jest
rodzajem aparatu stałego, ale nie
jest widoczny na pierwszy rzut
oka. To dobre rozwiązanie dla
osób, które z różnych względów
nie mogą lub nie chcą pozwolić
sobie na eksponowanie metalowych zamków na zębach. Ma też
inne niewątpliwe zalety. – Przede
wszystkim przy stosowaniu techniki lingwalnej występuje mniejsze ryzyko próchnicy, ponieważ
wewnętrzne powierzchnie zębów
są mniej podatne na odwapnienie i próchnicę w porównaniu
z powierzchniami wargowymi –
wymienia dr Magdalena DurkaZając, ortodonta z gabinetu Orto
-Magic. Dużym plusem jest fakt,
ze takim aparatem można korygować nawet duże wady zgryzu.
Minus metody lingwalnej to
większe kłopoty na początku terapii – przez pierwsze miesiące
występują problemy z mówie-

niem i gryzieniem pokarmów.
Ta technika leczenia wymaga też
dłuższych wizyt kontrolnych. Ma
jednak bardzo dobre efekty.
Przezroczysta korekta
System Clear Aligner to novum i chyba najbardziej dyskretna forma korygowania wad
zgryzu, jaka jest w tej chwili
dostępna. Metoda polega na noszeniu niewidocznych nakładek
z tworzywa, które stopniowo
prostują zęby. Jeśli nasza wada
nadaje się do leczenia tym sposobem, ortodonta wraz z technikiem przygotowują pierwszy
zestaw elastycznych nakładek
ze specjalnego przezroczystego
tworzywa. Nakładki są wygodne, nie uczulają, pozwalają zachować higienę. Ich plusem jest
przede wszystkim fakt, że są niewidoczne i niemal niewyczuwalne podczas noszenia.
– Minusem jest to, że nadaje
się jedynie do leczenia niewielkich wad zgryzu – mówi dr Durka-Zając.
Poza tym metoda posiada
chyba same zalety. – Daje duży
komfort podczas leczenia, jest
zupełnie niewidoczny, niemal
niewyczuwalny dla pacjenta –
opowiada ortodonta dr Piotr
Skomro z Dental Implant Aethetic Clinic. Do zębów nie przykleja się na stałe żadnych drutów,
śrub, możliwość zdejmowania

foto: materiały prasowe
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Wady zgryzu są nie tylko nieestetyczne, ale i zagrażają zdrowiu zębów i dziąseł. Dlatego nie powinniśmy ich ignorować i udać się do ortodonty.

nakładek pozwala zachować idealną higienę. – To właśnie zapobiega komplikacjom w postaci
próchnicy, odwapnienia, chorób
przyzębia, które mogą czasem
towarzyszyć innym metodom
leczenia – mówi dr Skomro.

Clear Aligner jest odpowiedni dla wszystkich, którzy często
eksponują swój uśmiech i nie
mogą sobie pozwolić, by stałe
elementy aparatu zaburzały ten
obraz. Ponadto jest odpowiedni
dla osób uczulonych na nikiel.

NOWY WYMIAR ORTODONCJI
CLEAR ALIGNER

System Clear Aligner to komfort
i skuteczność leczenia objęte dyskrecją
Specjalistyczny Gabinet Ortodontyczny
ul. Zaciszna 22
72-006 Szczecin-Mierzyn
www. orto-magic.eu
tel. 509-460-260

GABINET-STOMATOLOGICZNY.NET
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Wszystkie zniec
pełen zakres leczenia dzieci i dorosłych
leczeniena na najwyższym poziomie

Godziny przyjęć:
pon.-pt. od 9.00 do 19.00 • soboty - dyżur
ul. Jagiellońska 11 • 70-437 Szczecin • tel: (91) 82 91 362

BEZPIECZNIE!

DYSKRETNIE!

PRZYJAŹNIE!
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Trądzik nie tylko młodzieńczy

Weronika bulicz

Wypryski, pryszcze, zaskórniki, tłusta cera – to odwieczny kłopot nastolatków. Ale czy wyłącznie? Niestety nie – w każdym wieku można
borykać się z różnymi odmianami trądziku.

n

ajczęstszym podłożem
trądziku młodzieńczego są zmiany hormonalne. Dlaczego jednak niektórzy z nas,
mając już za sobą okres
dojrzewania,
nadal
cierpią z powodu nieestetycznych zmian skórnych na twarzy?
Cera z problemami może być
wynikiem wielu czynników –
od uwarunkowań genetycznych
poprzez dobór kosmetyków, warunki atmosferyczne aż po leki,

przebarwień i zmian w strukturze skóry.
Fundament pielęgnacji
Gdy już lekarz zaproponuje
odpowiednie leczenie, określi
możliwe zabiegi pielęgnacyjne,
jakie możemy wykonywać.
Pamiętajmy, że absolutną podstawą dbania o cerę trądzikową
jest prawidłowa higiena. Taką
skórę trzeba oczyszczać częściej
niż raz dziennie.

kijaż, lepiej powtórzyć go w ciągu dnia – zmyć podkład i puder
ze szczególnie newralgicznych
miejsc (tzw. strefy T – brody, nosa
i czoła, które łatwo się przetłuszczają) i nałożyć go od nowa.
Do codziennej pielęgnacji
sprawdzą się kosmetyki tonizujące, oczyszczające i ściągające
pory, natomiast trochę rzadziej
warto użyć delikatnego peelingu,
zrobić maseczkę z glinką czy cynkiem, które świetnie oczyszczają
i pomagają kontrolować wydzielanie łoju. Pamiętajmy jednak, by
nie robić tego zbyt często – skóra
łojotokowa, gdy się ją nadmiernie przesuszy, zaczyna się bronić,
wydzielając coraz więcej sebum,
by uzupełnić braki i zapobiec ich
powstawaniu. To błędne koło,
dlatego umiar i wyczucie własnej
cery są tak istotne dla jej dobrego
wyglądu i zdrowia.
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Skóra potrzebuje wody

dietę i postęp cywilizacyjny. Słowem – nasza skóra jest narażona
zewsząd na bardzo poważne niebezpieczeństwa, a ich wynikiem
jest jej protest… Często w nieestetycznej postaci trądziku.
Pierwsze kroki z taką problemową cerą powinniśmy pokierować nie do kosmetologa,
ale dermatologa – tylko lekarz
może określić stan naszej skóry, rodzaj trądziku i stopień
zaawansowania skórnych problemów oraz zaordynować leczenie. Cechą skóry trądzikowej
są bowiem częste stany zapalne,
które nieleczone doprowadzą do
opłakanych rezultatów – blizn,

– Często trądzik występuje
jako reakcja na nieprawidłowo
stosowane i źle dobrane kosmetyki – mówi kosmetolog
Małgorzata Juszczak z Baltica
Wellness&SPA. – Dlatego warto
poświęcić trochę czasu i energii
na dobranie kosmetyków tak, by
odpowiadały na potrzeby naszej
skóry, nie szkodząc jej – dodaje.
Trzeba zacząć od kosmetyków
oczyszczających – na co dzień delikatnych, kilka razy w tygodniu
zaś należałoby skórę dobrze złuszczyć i dokładnie pozbyć się zanieczyszczeń (to pomoże w walce
z nieestetycznymi i uciążliwymi
zaskórnikami). Jeśli nosimy ma-

Trądzikowa także – dlatego
kosmetyki silnie matujące też powinny być stosowane z umiarem.
Nawilżanie tłustej cery jest trudne, ale nie niemożliwe. Warto
pamiętać, by zaczynać od środka
– czyli przede wszystkim dużo
pić i nawadniać organizm. Ponadto lekkie kremy i emulsje nawilżające (najlepiej przeznaczone
właśnie do trudnej cery trądzikowej) powinny z całą pewnością
zdawać egzamin. Pamiętajmy też
o takim nawilżaniu zimą!
– Często spotykamy się z tym,
że ludzie na zimę stosują tłuste
kremy – opowiada Małgorzata Juszczak. – Wydaje im się, że
nawilżają skórę, a tymczasem
zatykają pory, w których razem
z tłuszczem z kremu zbierają
się zanieczyszczenia i wykwity
mamy gwarantowane!
Dlatego trzeba uważnie obserwować skórę. Zimą i latem pamiętajmy, by nigdy nie wychodzić na
zewnątrz z zupełnie „nagą” twarzą. Filtry ochronne i delikatne
kremy na bazie wody wzmocnią
naturalną barierę ochronną, któ-

rą nadwerężamy koniecznymi
zabiegami oczyszczającymi.
Działanie kompleksowe
Jest konieczne – zatem leki,
kosmetyki, dieta i kontrolowanie
czynników zewnętrznych, jakie
wpływają na cerę: to wszystko
pozwoli skutecznie zapobiegać
pojawianiu się zapalnych wykwitów i wyprysków na twarzy.
– W przypadku cery trądzikowej powinno się zadbać o dietę
i wykluczyć z niej (lub przynajmniej w najwyższym stopniu
ograniczyć) słodycze, szczególnie czekoladę, ostre przyprawy,
nadmiar soli, w tym słone przekąski, a także alkohol – przekonuje dr Jolanta Wesołowska,
dermatolog. – W zależności od
stopnia zaawansowania choroby,
trądzik można leczyć doraźnie,
leki stosując zewnętrznie na skórę, lub doustnie.
Leki w kremach i żelach, aplikowane na skórę później można
powoli zastępować odpowiednio
dobranymi dermokosmetykami – to preparaty na pograniczu
kosmetyków i leków, świetnie
nadają się do walki ze skórnymi
problemami. Gdy wybieramy
kosmetyki, zatrzymajmy się na
moment i nie decydujmy się na
piękne opakowanie. Zawsze czytajmy skład kosmetyków – podstawą jest zawartość wody i absolutny brak alkoholu! Błędnie
wybieramy toniki zawierające
alkohol, łudząc się, że porządnie oczyszczą pory. Tymczasem
mogą zaognić zmiany i zbyt
mocno wysuszyć cerę.
– Możemy stosować kosmetyki z niską zawartością kwasu salicylowego, który oczyści i ściągnie skórę – mówi Małgorzata
Juszczak.
Stosowane od czasu do czasu
oczyszczanie mechaniczne czy
inne zabiegi u kosmetologa też
powinny utrzymać cerę w dobrej
kondycji. Pamiętajmy, że cera trądzikowa, mimo iż tłusta, jest najczęściej też bardzo wrażliwa.

Zdrowie i uroda

Manicure na dłużej
W dzisiejszych czasach hybrydowe są już nie tylko samochody, ale
także paznokcie. Manicure hybrydowy to jeden z hitów w stylizacji
paznokci. Na czym polega?

foto: materiały prasowe

niejszy na ścieranie od zwykłej warstwy lakieru – wyjaśnia
Agnieszka Paluszkiewicz ze
studia stylizacji paznokci „Fantasy”. – Pomalowane nim paznokcie są lśniące, mocniejsze,
a lakier znacznie lepiej się na
nich trzyma – nie odpryskuje
i nie robi się matowy.
Manicure utrzymuje się na
paznokciach 2 – 3 tygodnie. Należy go usunąć, gdy paznokcie
urosną. Minusem jest niestety
to, że pozbyć się go możemy
tylko w salonie, ponieważ nie
da się go zmyć zwykłym zmywaczem.
imj
Czas: 30 – 40 minut
Cena: 70 – 120 zł

REKLAMA

www.mkolcz-studio.pl

m

anicure nakładany
jest cienką warstwą
jak lakier. Następnie
utwardzany
jest w świetle UV.
W rezultacie lśni
bardziej w porównaniu do zwykłego manicure,
a co najważniejsze utrzymuje
się o wiele dłużej niż zwykły
lakier. W czym tkwi sekret? Na
płytkę paznokcia nałożona jest
specjalna emalia – połączenie
lakieru i żelu.
– Najpierw nakłada się na
paznokieć bazę, a następnie
dwie warstwy preparatu. Każdą z nich oddzielnie utwardza
się pod lampą UV. Utwardzony
preparat jest trwalszy i odpor-

Seria Keune So Pure Natural Balance została stworzona po wielu
latach intensywnych badań. Ekstrakty roślinne i olejki esencjonalne są
jej głównymi składnikami. Wiedza z zakresu fitoterapii, aromaterapii i
homeopatii wspiera koncepcję So Pure Natural Balance. Filozofia
produktu skupia się na efekcie dobrego samopoczucia poprzez
doświadczenie aromatu 100% roślinnych składników.
Wszystkie produkty So Pure Natural Balance są wzbogacone o certyfikowany organiczny olejek Arganowy. Jest on otrzymywany z drzewa
Arganowego, które rośnie w górach Atlas w Maroku. Olejek ten jest
znany ze swoich silnie nawilżających właściwości, przeciwdziałających starzeniu się skóry. Zawiera wysokie stężenie witaminy A i E,
które działają ochronnie na włosy i skórę głowy.
So Pure Natural Balance to ekskluzywna gama wyspecjalizowanych 5
serii kosmetyków, które zapewniają klientowi unikalną pielęgnację
oraz jedna seria do stylizacji, która pomoże ułożyć każdą fryzurę.

STUDIO M-KOŁCZ
SZCZECIN 70-410
uL. Św. Wojciecha 1

Zaprasza
Pon-Pt 8:00-20:00
Sobota 8:00-14:00
Tel. 91 820 56 43, 781 203 010

Zdrowie i uroda

Coraz mniej
Weronika Bulicz

na głowie

u

trata włosów jest traktowana jako problem
estetyczny, a nie zdrowotny, ponieważ najczęściej prowadzi do
obniżenia poczucia
własnej wartości. To
błąd, ponieważ w zależności od
podłoża tej przypadłości, można
skutecznie hamować jej postępowanie.
Rozpoznać przyczynę

REKLAMA

Najczęstszymi przyczynami
łysienia są uwarunkowania genetyczne. Jednak włosom zagrażają także nieprawidłowa dieta,
stres, czynniki mechaniczne: jak
czesanie i szkodliwe, źle wykonywane zabiegi kosmetyczne,
narażenie na czynniki zewnętrzne, jak słońce, słona woda, mróz,
wiatr etc. Bywa, że łysienie następuje w wyniku przebytych
chorób (np. duru brzusznego,
gruźlicy, zapalenia płuc), a także operacji z dużą utratą krwi,
zmian skórnych, jak łojotok,
łupież lub grzybica. Niekiedy
przyczyną bywają zaburzenia
wchłaniania żelaza z pożywienia
– a w efekcie niedoborów tego
mikroelementu.
Wyróżniamy kilka rodzajów
łysienia: androgenowe, plackowate, anagenowe, telogenowe
i bliznowaciejące. Najczęściej
spotykany jest pierwszy typ
– czyli łysienie androgenowe,

którego przyczyną jest wysokie
stężenie testosteronu, a właściwie pochodnej tego hormonu:
dihydrotestosteronu. Najczęściej
ma to podłoże genetyczne. Łysienie zaczyna się od wypadania
włosów z okolic czołowo-skroniowych. Mieszki włosowe produkują coraz słabsze włosy, bardziej podatne na wypadanie.
Dość często występuje też
łysienie plackowate, które charakteryzuje się pojawianiem się
na skórze głowy miejsc pozbawionych włosów. Włosy przestają rosnąć w ogóle, ponieważ
w mieszku włosowym komórki
przestają się dzielić, przez co
włos nie rośnie. Łysienie anangenowe i telogenowe to przypadki, w których z różnych przyczyn
następuje zatrzymanie wzrostu
włosów, a później ich wypadanie. Bliznowaciejący typ łysienia
najczęściej łączy się z zaburzeniami czynności mieszków włosowych, których przyczynami są
czynniki zewnętrzne lub procesy
chorobowe zachodzące w organizmie.
– Na proces łysienia musimy patrzeć całościowo – ocenia
Emma Zielińska, konsultantka
w Hairstore.pl. – Dobra diagnoza to początek sukcesu w tej
(drażliwej dla wielu panów)
kwestii. W mojej opinii oprócz
predyspozycji dziedzicznych do
łysienia, najczęstszą przyczyną
są zaburzenia hormonalne i pro-

foto: materiały prasowe

I nie o problemach tu mowa, ale o problemie z wypadającymi
włosami. Łysienie to przypadłość wynikająca z rozmaitych
przyczyn. Co powoduje je u panów i jak mu zapobiegać?

blemy ze skórą głowy, a te często
występują równocześnie – dodaje pani Emma.
Proces leczenia
Gdy już rozpoznamy przyczynę utraty włosów możemy
rozpocząć leczenie. Jeśli wyeliminujemy (przy pomocy dermatologa) poważne problemy skórne, zwykle stajemy na polu walki
z łojotokiem i zaburzoną produkcją sebum, co jest przyczyną
przetłuszczania się włosów, zatykania porów (skóra głowy nie
ma czym oddychać, jest zanieczyszczona...) i w konsekwencji
do osłabienia korzeni włosów,
co prowadzi do nadmiernego
wypadania.
Co pomoże? Specjalistyczne
kosmetyki, odpowiednio zbilansowana i suplementowana dieta
(preparaty doustne dostępne
w aptece, zawierające cynk i witaminy z grupy B, świetnie się
do tego nadają). Ponadto stosujmy kosmetyki przeznaczone do

pielęgnacji słabych i wypadających włosów stosowane regularnie i prawidłowo będą naszym
sprzymierzeńcem. Istotne jest,
by doprowadzić do równowagi
skórę głowy, oczyścić ją i tonizować.
– Przy czym podczas stosowania domowej kuracji kosmetykami najrozsądniej jest uzbroić się
w cierpliwość i zadbać o systematyczność – radzi pani Emma.
Obok szamponów warto stosować równocześnie kuracje –
specyfiki hamujące wypadanie
i pobudzające cebulki włosów
do wzrostu. Mają one przeróżne
formy – ampułek, serum, toników. Producenci prześcigają się
w wymyślaniu kolejnych form
tych kosmetyków. Zawierają
kompleksy witaminowe, substancje wzmacniające, keratynę. – Te kosmetyki polecam
w formie niewymagającej spłukiwania, ponieważ mają lżejszą
formułę, a także wydłużony czas
działania – mówi Emma Zielińska z Hiarstore.pl.

Zdrowie i uroda

Panowie, do makijażu

w

ygląd mężczyzn nigdy nie był dla nich
bez znaczenia, dlatego coraz więcej
panów decyduje się
na jego poprawę –
wyjaśnia Liliana
Nogal, wizażystka i lingerystka
ze szczecińskiego studia urody
„Dla Ciebie”. – Metoda służy
do naturalnego podkreślenia
wyglądu mężczyzn. Można nim
zrobić także kamuflaż, czyli zatuszować blizny, przebarwienia,
ubytki włosków brwi.
Co jeszcze możemy skorygować trwałym makijażem?
Można podkreślić kontur ust,
nadać pełniejszy kształt lub nasycić czerwień wargową, która
z upływem lat rozjaśnia się, skorygować opadające brwi metodą
włoskową (wygląda ona bardziej
naturalnie i subtelnie koryguje

brak włosków w linii ), przyciemnić i unieść łuk brwiowy
uzyskując w ten sposób efekt
liftingu, a także zagęścić wieniec
rzęs i nadać oczom wyrazistości.
– Co istotne makijaż permanentny firmy Long Time Liner
nie jest bardzo bolesny, w trakcie używam środków znieczulających, które łagodzą ból – zapewnia Liliana Nogal. – Zresztą
panowie znoszą ból po męsku,
przecież to przede wszystkim
oni decydują się na dużo bardziej bolesne tatuaże, chcąc
podkreślić własną osobowość.
Zaletą makijażu permanentnego jest jego też jego długotrwałość w porównaniu do kolorowych kosmetyków, a efekty
są widoczne natychmiast po
zabiegu. Utrzymuje się od 12
do 24 miesięcy, w zależności od

foto: Dariusz Gorajski

Makijaż permanentny dla mężczyzn? Dlaczego nie. Dobrze zrobiony
jest praktycznie niewidoczny, za to dyskretnie podkreśli wygląd i
zakryje niedoskonałości.

intensywności wybranych pigmentów.
imj

Czas: 1- 3 godzin
Koszt: 400 – 1200 zł

REKLAMA

Moda

Gra j

zmysłami
Izabela Magiera-Jarzembek

Zmysłowa i uwodzicielska, tylko na
wyjątkowe okazje. Axami to elegancka
wieczorowa bielizna, która oczarowuje
projektami i pięknem tkanin. Rozświetlająca biel lub namiętne barwy czerni,
podkreślająca kobiecość, urozmaicona
jest falbankami, lekką gipiurą
i delikatnymi ozdobami. W kolekcji
znajdziemy m.in. gorsety, pasy do
pończoch i biustonosze typu push up,
które uniosą biust i doskonale
sprawdzą się do wieczorowych kreacji
z mocno wykrojonym dekoltem.

Foto: Ewelina Borkowska
Makijaż: Anna Sobczyk
Fryzury: Paolo Riccio, Sebastian Zając
Podziękowania:
Lulu Club za udostępnienie lokalu
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Axami Świat Bielizny za użyczenie bielizny
Tancerkom z Rising Stars Revue za udział w sesji

Katarzynie Hubińskiej za pomoc w zorganizowaniu sesji
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Moda

Moda

Łowcy stylu
Weronika bulicz

Eksperci stylu

Szczecinianie to stylowi ludzie - czego dowodzą kolejni uczestnicy naszej akcji . Tym razem w „Łowcach stylu” prezentujemy stylizacjie
przygotowane na wieczorne spotkanie w przyjacielskim gronie. Co o nich sądzicie? Przeczytajcie, jak ocenili je nasi eksperci stylu.
Katarzyna HUBIŃSKA
Projektantka, stylistka,
personal shopper,
producentka sesji zdjęciowych.
Mieszka i pracuje w Szczecinie.
Absolwentka Uniwersytetu
Szczecińskiego. Moda była
i jest jej wielką pasją w każdym
aspekcie, nie tylko projektowania.

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.

Dawid
Kasia Hubińska

Bardzo ciekawa i odważna stylizacja, niesztampowa. Pomieszanie różnych stylów, ale ogólnie
tworzą one nowoczesny klimat. Marynarka w stylu mundurka, buty traperki również w militarnym
stylu, bardzo fajnie założone do spodni i zaakcentowany but. Do tego kontrastowa koszula biała,
a więc elegancja, ale na stójce, czy też z maleńkim
kołnierzykiem czyli surowo „po chłopsku”. Całość
ładnie skomponowana kolorystycznie. Ogólnie
chłopak wyróżnia się z tłumu i podkresla swoją
indywidualność.

Foto: Dariusz Gorajski
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Arek Prajs

Brawa dla Dawida! Wszystko w tej stylizacji ze
sobą gra – marynarka w kolorze indygo w stylu
carskim dodaje całości niebanalnego wyglądu.
Nic dodać, nic ująć – panowie, uczmy się.

Moda

Olga
Kasia Hubińska

Bardzo fajna stylizacja na co dzień. Kratka jest
teraz bardzo modna i tu akurat w zestawieniu
z oficerkami dobrze się komponuje. Krój sukienki
w literę A również modny i do tego dobry dla każdej sylwetki. Spokojny wygląd podrasowują buty
i delikatna nie obciążająca całości wizerunku torebeczka przewieszona na skos. Może zmieniłabym
tonację koloru rajstop i brakuje czegoś pod szyją:
jakiegoś szaliczka, może jakiejś stylowej biżuterii? Bardzo fajnie dobrany, duży i solidny zegarek,
kontrastuje z sukienką i harmonizuje z cięższymi
butami. Bardzo mi się podoba ta stylizacja.

Arek Prajs

To poprawna stylizacja, prosta, mnie wydaje się
trochę banalna. Buty i torba w kolorze toffi dodają
całości mocnego charakteru. Stylizację zaburzają
trochę granatowe rajstopy.

Weź udział w naszej akcji i wygraj nagrody!
Jeśli Chcesz, aby twoje zdjęcie pojawiło się w gazecie...
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

www.magazynprestiz.com.pl
OSOBY, KTÓRYCH ZDJĘCIA ZOSTANĄ WYBRANE I OCENIONE PRZEZ NASZYCH EKSPERTÓW, OTRZYMAJĄ NAGRODY!
Nagrody dla uczestników wydania:
Skaling i piaskowanie w klinice Dental Implant Aesthetic Clinic
oraz miesięczny karnet na zajęcia w Studio Tańca Anna Koesldks
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Regulamin dostępny jest na stronie:

Smacznie, ale niezdrowo

Pokaż kotku co masz w środku czyli sprawy sercowe

o

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

d jakiegoś czasu, obserwuję z niejakim obrzydzeniem gwałtowny wzrost poziomu różu
w moim otoczeniu. Apogeum przychodzi
w połowie lutego. Poczynając od strony tytułowej ulubionej gazety codziennej, przez winiety odwiedzanych stron internetowych, aż do wystroju studia i sukienki prezenterki telewizyjnej. Wszystko w tym okropnie
niemęskim kolorze. I na dodatek te cholerne serduszka!
Czy o uczuciach nie można mówić w innych kolorach?
Wyobraźcie sobie taką oto (z powodu mojego peselu, hipotetyczną) sytuację: Zakochuję się, a niech tam! Zapraszam wybrankę mego rozumu na romantyczną kolację.
Na stole różowy, a jakże obrus, na nim talerzyki w nieco
jaśniejszym odcieniu, na talerzykach… Ha! Cóż różowego mogłoby pasować? Chyba tylko różowy prosiaczek
posypany płatkami róż. Masakra! Wybranka moich oczu
z pewnością pomyślała by, że
jej poprzedniczka miała na
imię Zbyszek.
Brak umiaru w modach
i trendach jest jaskrawym
dowodem na brak dobrego
smaku i wyobraźni. Jak halloween, to same dynie, jak
walentynki – różowo – czerwone potworki.
Niewiele jest piękniejszych
sposobów na wyrażenie swoich uczuć, niż te związane
z kuchnią. Nie darmo przysłowie powiada, że „do serca
najprościej przez żołądek”. I nie przez przypadek w przysłowiu o miłości pojawiają się podroby. Zarówno serca,
jak i żołądki to przesmaczne, pełne zdrowych składników mięso i to zarówno te drobiowe, jak i wieprzowe,
czy wołowe. I tak dobrze, że przysłowie milczy na temat
pozostałych podrobów takich jak wątroba, cynadry albo
móżdżek…
Chciało by się napisać: podroby to śliski temat, ale ze
względu na niezręczność tego sformułowania posłużę się
sloganem: jedzmy zdrowo – podrobowo!
W Hiszpanii, Niemczech, Francji czy we Włoszech nikogo nie dziwi obecność nerek, ozorów i grasicy w karcie
dań. Dla większości Polaków to jednak ciągle „gorsze”

Podroby - nadające się do zastosowań kulinarnych
narządy wewnętrzne zwierząt takie jak: wątroba, nerki, płuca, serce. Określeniem tym obejmuje się również
poślednie części tusz zwierzęcych, np. nogi czy ogony.
(tako rzecze Wikipedia)
jedzenie. A uszy, głowizna, móżdżek i ogony to już w ogóle obrzydliwość. Powszechnie traktowane jako pokarm
ubogich, podroby zwykle kojarzą nam się z mało apetycznymi, wmuszanymi od dzieciństwa flaczkami czy żołądkami. Tymczasem mistrzowie kuchni na całym świecie
wyczarowują z nich przysmaki za które trzeba naprawdę
słono zapłacić.
Przyznam, że w moim domu dania z podrobów gościły nader często. Do dziś jednymi z moich ulubionych
dań są ozór w sosie chrzanowym, cynaderki w winnym
sosie i (zamknijcie oczy) móżdżek wieprzowy zapiekany
pod tartą bułką. Dobra, już nie będę. Do farszu pierogów
z mięsem przygotowywanego z mięsa wołowego, rosołowego, moja Mama zawsze dodawała ugotowane płucka,
co nadawało pierogom niezwykłej lekkości i smaku niebiańskiego. A o ich smaku po odsmażeniu na skwareczkach z boczku mógłbym pieśń bohaterską napisać.
W dzisiejszym jadłospisie polskiej Gospodyni z rzadka
zagości wątróbka, no czasami flaczki. A kto jadł w tym
roku cielęcą ratkę panierowaną? Acha. Nikt… No, to
w takim razie dziś przepis na wątróbkę drobiową, ale
i wieprzowa tak zrobiona jest również przesmaczna:
Rozpuś
dwie łyżki masła w patelni i dodaj cebulę. Smaż na
małym ogniu przez ok. 15 minut, aż zupełnie zmięknie.
Następnie przełóż cebulę do miseczki i w patelni rozpuś
znów porcję masła, zwiększając ogień. Wątróbki umyj,
osusz i oprósz solą i pieprzem (tak, mimo mitu, żeby
wątróbek nie solić przed smażeniem). Wrzu na patelnię
z gorącym masłem i smaż z obu stron przez ok. 3 minuty.
Dodaj wytrawnej sherry i poczekaj, aż się zagotuje i nieco
pogotuje, przez ok. 30 sekund. Dodaj usmażoną cebulę
i bulion. Wymieszaj i trzymaj na ogniu przez kolejne 2
minuty, aż sos się nieco zredukuje. Tak przygotowane
wątróbki są jeszcze delikatnie różowe w środku (większe
kawałki, małe są całkowicie usmażone, ale nie suche).
Wątróbki podaj z puree ziemniaczanym z gałką muszkatołową i cynamonem.
A ja zrobię sobie móżdżek z jajkiem, zieloną pietruszką
i zapiekę go pod tartą bułeczką….
Smacznego.
Szymon Kaczmarek

Kultura

Mała orkiestra ze Szkocji

Tort z Krakowską

Jeszcze zanim wystartuje Szczecin Music Fest, Koncerty.com zapraszają na pierwszy
w tym roku koncert – w Szczecinie zagra Hidden Orchestra.

Foto: materiały prasowe

idden Orchestra to nu – jazzowy
kwintet ze Szkocji i jednocześnie jedno
z najważniejszych odkryć tej muzyki.
Ich debiutancki album „Night Walks”
wydany w zeszłym roku stał się jednym
z największych nu – jazzowych wydarzeń
od czasu lat 90. i pojawienia się na scenie The Cinematic Orchestra. Nie tylko
nazwa Hidden Orchestra, ale i utwory
zawarte na ich debiutanckiej płycie na-

wiązują do legendarnego zespołu (który
zresztą mieliśmy okazję podziwiać na
koncercie w naszym mieście).
Grupę stanowi czworo szkockich mu-

zyków grających pod przewodnictwem
Joe Achesona, autora muzyki do wielu
słuchowisk radiowych i dokumentalnych. Razem zdołali odnaleźć drogę, by
połączyć akustyczny jazz z hip – hopową
rytmiką i wpływami klasyki, a słuchacze
ich muzyki za każdym razem wybierają
się w hipnotyczną podróż przez wyimaginowane krainy, pełne zaskakujących
miejsc i zakamarków.
Występowali obok największych
gwiazd, zostali uznani za jeden z najciekawszych jazzowych zespołów na Wyspach Brytyjskich, byli również gośćmi
programu Gilesa Petersona. Ich muzyką
powinni zainteresować się ci, którym
nieobce są brzmienia spod znaku The
Cinematic Orchestra, Portico Quartet
czy Aphex Twin.
W Szczecinie zespół koncertować będzie w 5-osobowym składzie: Joe Acheson (bas/sample), Poppy Ackroyd (instrumenty klawiszowe/fiddle), Tim Lane
(perkusja i bębny), Jamie Graham (drums/v-drums), Phil Cardwell (trąbka). wb
Free Blues Club, 26 lutego, godz. 20.00

Foto: Dariusz Gorajski
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Monodram w wykonaniu Emilii Krakowskiej
„Wakacjuszka” był nie tylko okazją, by przez
godzinę podziwiać aktorkę na scenie. Po
spektaklu widzowie mogli wspólnie z nią zjeść
tort, porozmawiać, sfotografować się.

„w

Lubimy poniedziałki!

Trzech amigos, a może trzech kamikadze. Nie dość, że pracują sześć dni w tygodniu to jeszcze jedyny wolny dzień postanowili poświęcić…
pracy. Adam Dzieciniak, Sławomir Kołakowski i Wiesław Lewoc, aktorzy znani przede wszystkim z desek Teatru Polskiego swe wieloletnie
doświadczenie, nie tylko sceniczne, postanowili wykorzystać, tworząc nową propozycję teatralną. Wspomniany wolny dzień
to znienawidzony przez wszystkich poniedziałek, który, o ironio, jest dniem wolnym od pracy w teatrach.

Foto: archiwum SP

tworzona przez nich Scena Poniedziałek
(tymczasowa siedziba w Teatrze Polskim)
ma nawiązywać do czasów, kiedy w Szczecinie działały grupy, które przygotowywały
poza oficjalnymi instytucjami teatralnymi
przedstawienia, właśnie prezentowane w poniedziałki, także poza granicami rodzinnego
miasta. Do tej szlachetnej tradycji postanowił powrócić Adam Dzieciniak, za sprawą
sztuki która przypadkiem wpadła w jego

ręce. Chodzi o „Wszystko o mężczyznach”
chorwackiego autora Miro Gavrana, tekst
w którym pojawiają się „wiecznie młodzi”
yuppies, rozdzierani zazdrością geje, reprezentanci półświatka, zrozpaczeni utratą matki synowie i pogrążający się w niepamięci
starcy. Wszyscy oni, z przymrużeniem oka,
reprezentują współczesnych mężczyzn, zmagających się z trudną rzeczywistością, własną
naturą i z ograniczającymi stereotypami.
Zakochany w tekście Dzieciniak po raz
kolejny spotkał na teatralnym korytarzu
Sławomira Kołakowskiego. „Ten to ma fajne warunki” – pomyślał i zaproponował mu
zagranie jednej z postaci. Do brydża trzeba
czterech, a do „Wszystko o mężczyznach”
potrzebnych było trzech aktorów. I Dzieciniak znowu pomyślał: „ Kto się może trochę
nudzić? Oczywiście tylko ten, kto nie gra,
a chciałby”… czyli Wiesław Lewoc.
Tak zaczęły się intensywne wieczorne próby. Na szczęście była wiosna, pachniały kasztany wokół Teatru Polskiego, w którego prze-

różnych pomieszczeniach fruwały krzesła,
kolejne męskie koszule i co tu kryć – mocniejsze słowa. Kiedy spektakl był już prawie
gotowy, panowie postanowili zrobić pokaz
przedpremierowy. W czasie tego przedstawienia trzy razy wyłączono prąd, ale to nie
osłabiło entuzjazmu pierwszej publiczności.
Dzięki temu ciepłemu przyjęciu było wiadomo, że warto dalej pracować, choć kasztany
dawno przekwitły i robiło się coraz zimniej
w prowizorycznej sali prób. Wtedy do akcji
wkroczył ten czwarty, czyli Grzegorz Haciski,
który niejeden event teatralny wyprodukował. To on odważnie rzucił pomysł, że skoro
premiera, to listopadowa, z przytupem, czyli na deskach gościnnego Teatru Polskiego.
Życzliwa swoim aktorom dyrekcja Polskiego
zgodziła się na ten nieco szalony pomysł. I tak
z garderobianego niebytu narodziła się – Scena Poniedziałek, czyli kontynuacja tego, co
robili w przeszłości poprzednicy – szczecińscy aktorzy, którym było mało i grać chcieli
także w wolny poniedziałek.
ad
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akacjuszka” to słodko – gorzki monolog
Anieli, która trafiła do USA, by polepszyć byt
swojej rodziny w Polsce, zdobyć lepsze życie
również dla siebie. Poznajemy ją, gdy jest tuż
po pogrzebie swojego drugiego męża. Małomiasteczkowość i zawistność Anieli obnażają
straszną samotność kobiety, która z dala od
domu i rodziny, nie może tak naprawdę ułożyć
sobie życia. Spektakl był kolejną propozycją
Wieczorów teatralnych zamku. Do tej pory na
scenie sali Bogusława X widzieliśmy m.in. Mariana Opanię. Kameralna atmosfera spotkań
sprzyja rozmowom widzów z artystami. wb

Kultura

Trzy razy

Pan Kierownik
Aneta Dolega

m

iędzy innymi odświeżył legendę Filipinek, sprowadził do
Szczecina najlepsze filmy krótkometrażowe świata w ramach
festiwalu Future Shorts, zainicjował na kulturalnej niwie stałą
współpracę z czeskim miastem
Pilzno. Do tego wszystkiego
pracuje jako fotograf, filmowiec i archiwista bankietowego
Szczecina. Jest również szefem
Stowarzyszenia Twórców i Producentów Sztuki pod szyldem
którego zrobił szereg mniejszych
lub większych imprez takich jak
KafeKultura. Lubiany, również
przez urzędników, nie stroni od
płci pięknej i zabaw. Trochę staroświecki, zawsze trzyma klasę,
prywatnie zgłębia prawo autorskie. Żeby porozmawiać musieliśmy się spotkać aż trzy razy.
Rozmowa albo zawsze schodziła
na inny temat, albo wpadali znajomi albo wzywało miasto…

58 | PRESTIŻ | luty 2012

Spotkanie pierwsze
To co jest z tym nieszczęsnym
animatorem kultury ?
To bardzo niefortunne określenie. Ja jestem kierownikiem
produkcji, z całym etosem tego
zawodu. Powszechnie się mówi,
że jest to koleś który coś robi,
tylko nikt nie wie co dokładnie.
Jest to oczywiście błędne rozumowanie. Na świecie od bardzo
wielu lat kierownicy produkcji są
także współtwórcami, np. filmu.
Moja rola polega na inicjowaniu
zdarzeń, dobieraniu ludzi do
współpracy i szukaniu pieniędzy, by te zdarzenia mogły dojść
do skutku.
Tacy producenci to muszą

mieć stalowe nerwy i paskudne
charaktery. Trzymać krótko…
są tacy co ciebie nie lubią ?
Pewnie są… Współpraca
z niektórymi twórcami, a zwłaszcza przy rzeczach gdzie angażuję
się autorsko, jak to miało miejsce
np. przy filmie „Brzask”, kończy
się czasem nieodzywaniem się
do siebie przez kilka miesięcy.
Później wszystko wraca do normy i zazwyczaj pojawia się ochota by razem znów coś zrobić. Te
emocje, awantury, które towarzyszą powstawaniu dzieła są
w tym zawodzie normą. Nie ma
w tym nic nadzwyczajnego.
Kierowaniem, a raczej kreowaniem rzeczywistości zajmujesz się od wielu lat. Jeszcze
w czasach młodzieńczych potrafiłeś swoich starszych kolegów sprowokować do oryginalnych zachowań i uwiecznić to
np. na taśmie filmowej. To były
często zwyczajne towarzyskie
sytuacje.
Miałem chyba szczęście, że
zawsze byłem tam, gdzie coś
ważnego działo się w tym mieście w sensie imprezowym,
zahaczyłem o kilka pokoleń
twórców. Zaczęło się od LO IX
i zabaw w Piwnicy przy Krypcie, gdzie bawiłem się w kabaret
i spotkałem po raz pierwszy tak
świetnych aktorów jak Adam
Dzieciniak czy Zbigniew Witkowski. Później przyszyły czasy
legendarnej już Cafe 1966.
Wiem, że tam subtelnie prowokowałeś do przeróżnych zachowań…
Nigdy nie byłem dokumentalistą, raczej para dokumentalistą.
Były różne sytuacje, o których

Foto: Panna Lu

Denerwuje się jak określa się go mianem animatora kultury, bo jak
sam mówi - zabaw dla dzieci i emerytów w domach wczasowych nie
organizuje. Kierownik produkcji, to określenie zdecydowanie bardziej
mu odpowiada i nie tylko ze względu na ukończony kierunek studiów
w łódzkiej szkole filmowej, ale na fakt, że w produkcji kulturalnych
wydarzeń nie ma sobie równych. Rafał Bajena od lat 90. kreuje
przeróżne zdarzenia z kręgu ogólnie pojętej sztuki.
Przyjaciele nazywają go Panem Kierownikiem.

nie mogę opowiadać… no dobrze, w tamtym czasie powstał
słynny już film „Świńskie nogi”,
który pokazywany był w kraju
i zagranicą. Przy użyciu kilku
rekwizytów, w tym świńskich
raciczek i ozorów, oraz kolegów
powstała nieco surrealistyczna
opowieść nawiązująca do tego
co robiono na początku XX wieku w Paryżu, coś w stylu „Psa
andaluzyjskiego”.
Przeszłość mocno ciebie inspiruje…
Krążę w okolicach czasów
przedwojennych. To była szalona epoka, wiele rzeczy wtedy
odkryto. Fotografia się ugruntowała, pojawiły się nowe kamery.
Radio, muzyka, cudowne lata 20.
i 30. Kręci mnie przedwojenny
Szczecin, w ogóle Europa z tamtych czasów.
Spotkanie drugie
Rafał pierwszą dużą oficjalną
imprezę zrobił gdzieś na początku 2000 roku. To było „Lux
Torpedo” w Teatrze Polskim.
Spektakle teatralne, koncerty, zabawa taneczna. Jest temu wierny
do dzisiaj. Potrafi zorganizować
wystawę i sprowadzi do Szczecina operę z Berlina taką jak „Der
Vampyr” pzy pelnej widowni.
Tylko na ten rok zaplanował m.in.
Noce Europejskiej Kinematogra-

fii z kolejną edycją Future Shorts,
ShortWaves czy z równie ważnym przeglądem filmowym na
świecie jakim jest 48 Hour Film
Project. Nie zabraknie też kolejnego Czeskiego Miesiąca, który
w tym roku zostanie połączony
z ekspedycją szczecińskich twórców do zaprzyjaźnionego Pilzna,
wydawnictwa literackiego z inną
ikoną miasta Przemkiem Głową.
A tu jeszcze film w przygotowaniu o ważnych postaciach ze
Szczecina i monodram Michała
Lewandowskiego z TW.
Jak udaje ci się przekonać
urzędników do swoich pomysłów, że za każdym razem dostajesz na nie pieniądze ?
Nie wiem, może pomysły
mam dobre (śmiech). Nie jest
to wcale za każdym razem łatwe. Na przykład w przypadku
takiego dużego projektu jak Filipinki, ogromna pomoc przyszła
ze strony szczecińskiego radia.
Większość jednak pieniędzy pochodzi z otwartych konkursów
ofert, gdzie wystarczy przedstawić pomysł i budżet.
O twórców nie powinnam się
pytać, bo jak znam ciebie i życie to rzadko kto ci odmawia.
No chyba, że masz jakąś ukrytą
moc by np. w jednym projekcie umieścić i aktorów teatralnych i muzyków i dziennikarzy
i jeszcze kilka twarzy znanych
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z tego, że są wyłącznie znane.
Do tego współpracujesz z wieloma instytucjami, tak poważnymi jak Muzeum Narodowe.
Co ty im robisz?
Nic, po prostu rozmawiam w serdecznej atmosferze
(śmiech). To chyba specyfika
tego miasta, że ludzie są otwarci na współpracę ze sobą, trzeba
ich tylko ze sobą poznać.
Spotkanie trzecie
Chodzi oryginalnie ubrany,
lubi mundury wiosną, kożuchy
zimą i często zmienia uczesanie. Widziano go w kapeluszu.
Rafał Bajena zawsze szarmancki
wobec pań, uwielbia im robić
zdjęcia, świetny kompan, dusza
towarzystwa w przedwojennym
stylu. Być może gdyby mieszkał w ukochanym Paryżu, bądź
powrócił do równie ulubionej
Antwerpii ,nie wiedzielibyśmy
kim jest…, a może tam zdobyłby
sławę?
Powiedziałeś kiedyś o nas
kobietach fajną rzecz, że „laski
w Szczecinie są piękne i charyzmatyczne, że charakterne”.
Pokazałeś to najpierw na sesji
poświęconej Filipinkom, którą wyprodukowałeś wspólnie

z Panną Lu i Mają Holcman,
a jakiś czas temu razem z Joanną Brzezińską zrobiłeś serię portretów nawiązującą do
przedwojennych gwiazd filmowych, a która to zadebiutowała
w czasie festiwalu Konstelacja.
Szczecin.
Zawsze zachwycają mnie kobiety, uwielbiam je. Facetom
mogę robić zdjęcia, ale one zawsze będą zabawne. A z kobietami zawsze mi fajnie wychodzą.
Dziewczyny w Szczecinie są
świetne. Jak to usłyszałem od jednej znajomej: jej kolega z Poznania po pobycie u nas stwierdził,
że mamy dziewczyny piękne, ale
nie naiwne. I coś w tym jest.
Potrafisz innych docenić, wyciągnąć na scenę, spowodować,
że staną się znani, popularni.
Trochę jak agent. Za to ty sam
chyba nie jesteś doceniany jak
należy.
Nie mi oceniać, ja to robię dla
idei bardziej niż dla pieniędzy
czy oklasków. Tzn. mógłbym to
robić dla kasy, ale chyba nie tu.
To nie jest łatwe w tym mieście.
Z drugie strony chyba nie potrafię bez tego żyć. Wkurzam
się, czasem mam ochotę rzucić
wszystko w cholerę, ale później
mi przechodzi.

Maciej Pieczyński
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Historia
pianinem
pisana

Z niemieckiego Szczecina pozostały nie tylko podziemne bunkry, Sedina, tajemnice masonerii czy Wieża Bismarcka. Bardziej wdzięcznym,
a właściwie dźwięcznym wspomnieniem Stettina pobrzmiewają… pozostawione tutaj przedwojenne pianina i fortepiany. Zarówno tych
światowych marek, jak i szczecińskiej marki Wolkenhauer.

okół domu pana Januszkiewicza kręcił się jakiś tajemniczy nieznajomy mężczyzna
w mocno już podeszłym wieku.
I tak już od kilku godzin. „Czego on chce?!” – zastanawiał się
Januszkiewicz, w obawie o swój
największy skarb – pianino marki Bechstein, pamiętające czasy,
kiedy Szczecin był Stettine.
Nieznajomy nagle ruszył zdecydowanym krokiem w kierunku domu. Jak się okazało, domysły Januszkiewicza były słuszne.
Celem przybysza było pianino.
Instrument, który przed wojną
należał do niego, podobnie jak
i sam dom. Nieznajomy, Nie-

miec, poprzedni lokator domu
przy ulicy Jakuba Bojko, przyjechał odwiedzić swoje rodzinne
strony. Pianino było tak wielkich
rozmiarów, że ani wycofujący
się Niemcy, ani grabiący ziemię
wroga Sowieci nie byli w stanie
go z domu wyciągnąć. Instrument, łączący dwa różne światy
szczecinian, stał się zaczynem
przyjaźni Polaka i Niemca – jego
obecnego i dawnego właściciela.
Berlińska filia
szczecińskiej firmy
Przed wojną prawie w każdym szczecińskim domu było

pianino lub fortepian. Dużą ich
część zajmowały instrumenty
wyprodukowane przez szczecińską fabrykę Wolkenhauer,
mieszczącą się niegdyś przy ulicy
Staromłyńskiej, w obecnej szkole muzycznej. Założył ją w 1853
roku znany muzyk, Georg Wolkenhauer, początkowo jako
warsztat naprawczy. Trzy lata
później firmę przejął jego brat
Richard, który, mimo, że pochodził z rodziny muzyków, miał
większe zdolności do produkowania i handlowania instrumentami niż do grania na nich.
Dzięki temu udało mu się dostać
tytuł nadwornego dostawcy sa-

mego księcia Prus Fryderyka
Karola. – To była uznana marka
w Niemczech – mówi Szymon
Piotrowski, stroiciel pianin i fortepianów. – Co ciekawe, Wolkenhauer miał swoją filię w Berlinie.
Dziś łatwiej sobie wyobrazić, że
berlińska firma ma swoje przedstawicielstwo w Szczecinie niż
na odwrót. Ale w tamtych czasach szczecińska fabryka fortepianów była naprawdę wielkim
i znaczącym przedsiębiorstwem.
Produkowane w Szczecinie pianina i fortepiany eksportowano, poza Prusami, Pomorzem
i Szlezwikiem-Holsztynem, do
Szwecji i Norwegii. – Richard

Wolkenhauer opatentował wiele
wynalazków, zwłaszcza polepszających płytę rezonansową
w fortepianach – napisał prof.
Krzysztof Rottermund z Uniwersytetu Szczecińskiego w swoim
artykule o fabryce Wolkenhauera. – Także jako obywatel Szczecina cieszył się wielkim poważaniem. Powszechnie znana była
jego działalność dobroczynna
Jak wiadomo, gdy 26 kwietnia
1945 do Szczecina wkroczyła
Armia Czerwona, losy miasta
nie były jeszcze znane. Dlatego
też Rosjanie nie mieli skrupułów
i traktowali je jak wojenną zdobycz, grabiąc niemiecki majątek
bez zahamowania. – Czerwonoarmiści zdewastowali mnóstwo
instrumentów, nie mając czasami możliwości wywieźć ich ze
sobą w całości – opowiada Piotrowski. – Wyrywali z fortepianów i pianin wszystkie metalowe
części, które mogłyby być cenne,
bezmyślnie rozbijając przy tym
instrumenty kolbami karabinów czy czymkolwiek, co było
pod ręką. Ginęły więc metalowe
uchwyty, ozdoby, a także tabliczki z nazwami instrumentów, co
utrudnia dziś sprawę identyfikacji pozostałych w Szczecinie
Wolkenhauerów.
Szczecińskie pianina
na rosyjskim Allegro
Nie ma jednoznacznych informacji, ile instrumentów produkcji Wolkenhauera zachowało
się do dziś na terenie Szczecina.
– Ani ja, ani nikt inny nie jest
w stanie udzielić takich informacji – zapewnia prof. Rottermund. Wiadomo tylko, że nie
przetrwały te z nich, które przed
wojną zdobiły miejsca kultury, urzędy, instytucje i wszelkie

Foto: Dariusz Gorajski
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Pianino, wytwórnia G. Wolkenhauer, Szczecin ok. 1900, ze zbiorów Muzeum Narodowegow Szczecinie

inne obiekty użytku publicznego, padając łupem zdobywców,
lub, jak kto woli, wyzwolicieli
ze Wschodu. Więcej szczęścia
miały instrumenty znajdujące
się w domach prywatnych. Najwięcej z nich zachowało się przy
ulicy Jana Bojko, przy której
mieszka wspomniany wyżej pan
Januszkiewicz. Do dziś można
pod oknami tamtejszych domów
usłyszeć brzmienia nie tylko
szczecińskich Wolkenhauerów,
ale bardziej renomowanych
marek takich jak Bechstein czy
Steinway. – Przed wojną rejon
obecnej ulicy Jana Bojko to była
dzielnica berlińskich filharmoników – wyjaśnia fenomen tego
miejsca Szymon Piotrowski.
Najbardziej znany egzemplarz
Wolkenhauera – pianino z lat
siedemdziesiątych XIX wieku
z klawiaturą z kości słoniowej
i hebanu – jest dziś jednym

z eksponatów Muzeum Narodowego i można je podziwiać
w Ratuszu Staromiejskim. Instrumenty szczecińskiej marki
trafiły także do innych polskich
miast. Jeden z nich stanowi część
wystawy Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku koło Kalisza.
Co ciekawe, po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową słowa
„Wolkenhauer”, na którejś ze
stron wśród wyników pojawia
się nazwa fabryki napisana cyrylicą i dopisek w języku rosyjskim
„pradaju” (ros. sprzedam). – Tym
sposobem znalazłem dziesiątki
instrumentów wyprodukowanych w Szczecinie, a sprzedawanych na rosyjskich aukcjach
– mówi Szymon Piotrowski.
Okazuje się więc, że nie wszyscy czerwonoarmiści traktowali pianina i fortepiany jak
skarbnice złomu. Zdarzali się
wśród nich ludzie muzykalni,

znawcy tematu, którzy wywozili ze Szczecina instrumenty
w całości. – Wiele z nich jednak
nie przewieziono przez granicę
Związku Sowieckiego w obawie
przed posądzeniem o popularyzację kultury niemieckiej – mówi
Piotrowski. – Zamiast jakoś te
instrumenty zagospodarować,
pozostawiono je w szczerym
polu przy granicy, aż zniszczały.
Tak czy inaczej, szczecińska fabryka pianin i fortepianów przed
wojną była prawdziwą dumą Pomorza. Dziś jednak marka Wolkenhauer pewnie częściej pojawia się na rosyjskich aukcjach
internetowych niż w świadomości szczecinian. Tak, jak mury
zburzonego przez naloty bombowe Szczecina wywieziono na plac
odbudowy Warszawy, tak instrumenty ze znanej i prężnie działającej szczecińskiej fabryki zdobią
dziś moskiewskie salony.

REKLAMA

Kultura
Ocena

W gąszczu nowych pisarzy i wydawnictw może zagubić się nieje-

den 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.

RAFAŁ PODRAZA foto: Włodzimierz Piątek

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).

Foto: Dariusz Gorajski

Ocena

Wojciech
Jasiński
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Kwestionariusz
(nie) Literacki
Kim jestem: człowiekiem honoru.
Co byłoby dla mnie największym
nieszczęściem: utrata sprawności
umysłowej i kalectwo.
Nigdy nie ubrałbym się w… strój
uważany za ostatni krzyk mody.
W czym jestem dobry: nie
powinienem sam tego oceniać.
Co jest najważniejszym osiągnięciem mego życia: awans na stopień oficera Polskiej Marynarki
Handlowej w wieku dojrzałym.
Co jeszcze chcę osiągnąć: napisać książkę o największej tajemnicy
mojego życia.
Co wzbudza mój obsesyjny lęk: utrata szacunku u ludzi.
Najbardziej cenię u mężczyzn: odwagę.
Błąd, który popełniłem: ożenek z niewłaściwą kobietą.
Kiedy kłamię: gdy jestem zmuszony do tego.
Nienawidzę: obłudy i karierowiczostwa.
Polska moich marzeń: kraj, w którym hojnie nagradza się zasługi
i surowo karze przestępstwa.
Bohaterstwo to dla mnie: pokonanie uczucia strachu, które
przez całe życie towarzyszy każdemu z nas.
Czy pisarz ma wobec kogoś lub czegoś obowiązki: wobec
społeczeństwa.
Moje ulubione słowo: En avant! (Naprzód!).
Na kompromis decyduję się gdy: tylko, gdy okaże się, że nie
miałem racji.
Dla miłości mogę zrobić: wiele, ale nie wszystko.
Jak chciałbym umrzeć: na polu bitwy.
Kim chcę zostać w pamięci innych ludzi: człowiekiem honoru.
Odyseja polskiego złota to… książka (na)pisana
„ku pokrzepieniu serc”.

Foto: archiwum Marcina

Prestiżowe książki

Marcin
Szczygielski
Kwestionariusz
(nie) Literacki
Kim jestem: pisarzem, gejem,
wszechświatem – w tej kolejności.
Co byłoby dla mnie największym
nieszczęściem: wyjałowienie
i permanentny brak chęci.
Nigdy nie ubrałbym się w… nie czuję
w sobie sprzeciwu przeciw jakimkolwiek strojom, obojętnie czy jest to frak,
garnitur, dres, czy damska sukienka, choć nie o wszystkich mógłbym
powiedzieć, że chciałbym je założyć, a na pewno wielu nie chciałbym nosić.
W czym jestem dobry: w myśleniu i wymyślaniu.
Co jest najważniejszym osiągnięciem mego życia: poczucie wielu
spełnień.
Co jeszcze chcę osiągnąć: chcę dotrzeć do punktu, w którym znajdę
spokój i poczucie, że już nic nie muszę.
Co wzbudza mój obsesyjny lęk: okrucieństwo pozbawione logicznych
pobudek.
Najbardziej cenię u mężczyzn: poczucie humoru i bezpośredniość.
Błąd, który popełniłem: z jednej strony było ich więcej, niż bym sobie tego
życzył, ale z drugiej – chyba każdy ostatecznie przyniósł mi coś dobrego.
Nie wiem więc, czy można je określić błędami. To były lekcje.
Kiedy kłamię: kiedy kłamię, najczęściej robię to dla świętego spokoju.
Nienawidzę: u ludzi nienawidzę głupoty i ostentacyjnie okazywanego
przekonania o własnej wyższości. W otaczającym mnie świecie
nienawidzę przemijania. W sobie nienawidzę braku refleksu.
Polska moich marzeń: to kraj zamieszkany przez zrównoważonych,
empatycznych, zadowolonych i myślących ludzi.
Bohaterstwo to dla mnie: odpowiedzialność, podejmowanie wyzwań
i zaczynanie od nowa.
Czy pisarz ma wobec kogoś lub czegoś obowiązki: Podstawowym
obowiązkiem pisarza jest traktowanie czytelników jak równych sobie
i pisanie dla nich, a nie dla siebie.
Moje ulubione słowo: koniec.
Na kompromis decyduję się gdy: czuję, że poczucie spokoju staje się
cenniejsze niż udowodnienie własnej racji.
Dla miłości mogę zrobić: dla miłości mogę zdobyć się na kompromis.
Jak chciałbym umrzeć: błyskawicznie.
Kim chcę zostać w pamięci innych ludzi: świadomością tego,
że byłem.
Poczet królowych polskich to… siedem lat mojego życia i najlepszy
obraz mojego postrzegania naszego kraju i człowieka, jaki do tej pory
udało mi się stworzyć.

Konkurs

Wejdź na www.magazynprestiz.com.pl
Weź udział w naszych konkursach
Do wygrania książki:

„Odyseja polskiego złota” i „Poczet królowych polskich”
Szczegółowe informacje na naszej stronie
internetowej oraz na
rozwiązanie konkursu ze stycznia

„Skerco...” Danuta Pasieka, „..w kropli Czasu” Radosław Gomantowski
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

Kultura

Zbigniew Wodecki – wszechstronny muzyk i wyjątkowy wokalista – po sześciu latach i kilkunastu edycjach popularnego show „Taniec z Gwiazdami” zrezygnował z sędziowania i oceniania gwiazd próbujących swoich sił w tańcu. Obecnie koncertuje – robi to, co muzyk robić powinien.

w

Szczecinie pojawił się ze swoim recitalem. Na
scenie usłyszeliśmy go w świetnej formie, zaśpiewał swoje największe przeboje, a także światowe
standardy, jak „My way” Sinatry.

Jak pan spędza obecnie niedzielne wieczory?
Proszę mi wierzyć – mam co robić! Dużo koncertuję, spotykam się z ludźmi... Mimo iż „Taniec
z Gwiazdami” był dobrą zabawą i bardzo fajnym
programem, w którym nie było „ściemy”, doszedłem do wniosku, że muzyk nie jest od podnoszenia kartonowych tabliczek i oceniania czegoś, na
czym się nie zna...
Czyli nie śledził pan ostatniej edycji?
Nie, ale nadal bardzo kibicuję temu programowi, uważam, że ma swoją wartość, pokazuje i wyzwala w uczestnikach prawdziwe emocje.
Nie tak dawno, bo w 2010 roku wydał pan
płytę „platyNOVA”, ukazała się też książka
„Pszczoła, Bach i skrzypce” – czy to próba pokazania dystansu do artystycznej przeszłości?
Raczej pewnego podsumowania artystycznej
drogi. Książka jest wywiadem - rzeką, opowieścią
o moim życiu artystycznym, o spotkaniu z Markiem Grechutą i początkach Anawy, późniejszych

dokonaniach, Piwnicy pod Baranami i wszystkich niesamowitych ludziach, z którymi miałem
w życiu okazję spotkać się i pracować. To zarys
ciekawej drogi artystycznej, jaką przez te lata
przebyłem. Tak myślę.
Ile par skrzypiec wymienił pan podczas swojej artystycznej drogi?
Te, na których gram w tej chwili są trzecie. To
zabytek – mają ponad dwieście lat... , ja gram na
nich zaledwie 190 (śmiech)! Tak naprawdę, pierwsze moje skrzypce zostały skradzione po jednym
z koncertów, dawno temu. Później były kolejne,
ale już od kilkudziesięciu lat gram na obecnych.
Nie zmieniałem instrumentów zbyt często, jestem
im wierny.
Czy lubi pan wracać do Szczecina? Z czym się
panu kojarzy nasze miasto?
Jest piękne i zawsze się w nim gubię – jeżdżąc
w kółko po waszych pięknych gwieździstych rondach. Bardzo lubię też Teatr Letni – to jeden z najlepiej brzmiących amfiteatrów w Polsce, nieważne, czy na widowni jest 10 osób czy 1010 – oklaski
zawsze brzmią tu wspaniale. Dobrze wspominam
też nieco odleglejsze czasy i Małą Scenę, gdzie bawiłem się ze szczecińską bohemą.
A jak spędzał pan niedawny Dzień Dziadka?
Pracując! Miałem koncerty, więc w tym dniu
akurat nie byłem z wnukami. Oczywiście otrzymałem życzenia, laurki, prezenty. Gdy wróciłem
do Krakowa zrobiłem „rajd” po przedszkolach
i szkołach muzycznych, zbierając pięcioro moich
wnucząt, byśmy razem spędzili czas. Było bardzo
miło, ale proszę mi wierzyć, po godzinie potrzebowałem już pomocy!
wb
Dziękuję za rozmowę.

Spotkanie
z rockiem

Baltic Rock Meeting Szczecin 2012 to nowe
wydarzenie na muzycznej mapie Szczecina.
Podczas dwóch wiosennych weekendów
zobaczymy czołówkę polskiego rocka m.in.
Kult, Strachy na Lachy czy Comę.

Foto: materiały prasowe

Trzy pary skrzypiec

k

oncerty odbędą się w Teatrze Letnim
im. Heleny Majdaniec. Początek już 25
maja. Tego dnia wystąpią Chorzy na Odrę,
Lipali i główna gwiazda Kult. Dwa dni
później, bo 27 maja pojawią się Too Late,
Muchy, amerykański Oedipus i duński
Carpark North. Tydzień później będzie już
tylko polskie granie. Drugiego czerwca na
scenie amfiteatru pojawią się Hurt, Strachy
na Lachy i szczególnie ceniony przez najmłodszą widownię – Happysad, a trzeciego
– Quo Vadis, Coma i Illusion. Organizatorem koncertów jest Brand House, a Prestiż
został patronem medialnym.
br

Cyfrowy festiwal

się do urządzenia, zaczyna wydawać dźwięki
– naprawdę różne, w zależności od tego, kto,
kiedy i jak do niego podchodzi. – Chciałem
obdarzyć duszą coś, co tej duszy do tej pory
nie miało, pokazać, że technologiczne obiekty to też stworzenia – deklarował twórca ZOANTHROIDa, Felix Harmood Beck.

Dźwięki były bardzo silnie reprezentowane na czwartej edycji festiwalu – przedstawiono bowiem również gatunek chip tune
– czyli... muzykę kreowaną na konsolach do
gier. Podczas „game over 8-bit party” popis
chip tune dali DJ Happy Black, DJ Evf i DJ
Steal 4 Ram.
Oprócz atrakcji audio, mogliśmy podziwiać też te wizualne. Uczestniczyliśmy w pokazie mappingu – efekcie kilkudniowych
warsztatów. Nie zabrakło także koncertów
(m.in. artysty Igora Boxxa, autora muzyki
elektronicznej z Wrocławia) oraz spotkań
z twórcami sztuki cyfrowej, m.in. z Ryszardem W. Kluszczyńskim, który podczas autorskiego wykładu mówił o znaczeniu sztuki
interaktywnej. Działo się – a następne Digital_ia dopiero za rok... Organizatorem festiwalu był Klub XIII Muz, a Prestiż był patronem medialnym.
wb
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zięki instalacjom elektronicznym i ekspozycjom cyfrowych projektów mogliśmy
usłyszeć, jakie dźwięki wydają dotykane
przez nas rośliny. Francuska grupa Scenocosme przedstawiła swój unikalny projekt
– w holu Klubu XIII Muz mogliśmy dotykać roślin, które przygotowane przez artystów jako projekt „Akousmaflore” wydawały
dźwięki reagując na nasz dotyk. Jak to działa?
Zdaniem artystów każdy z nas posiada swoje
pole magnetyczne, tzw. „chmurę energetyczną”, dzięki której oddziałujemy na ożywioną
materię wokół nas, tak samo, jak ona wpływa również na nas. Ćwierkające rośliny nie
były jedynym akustycznym kuriozum. Na
pierwszym piętrze prezentowana była ożywiona maszyna – ZOANTHROID. Przypominające lampę, metalowe „stworzenie” ma
dawać przykład, jak człowiek wpływa na
technologię i jak ona reaguje. Gdy zbliżamy

Foto: Materiaz prasowe

d

Mapping, dźwięki roślin, muzyka z konsoli gier – to tylko niektóre atrakcje czwartego Festiwalu Sztuki Digitalnej digital_ia.12.

Kultura

Prestiżowe

imprezy

Do spotkania
WERONIKA BULICZ

czyli subiektywny
przegląd wydarzeń

Do słuchania

Jazzowa uczta
Henryk Miśkiewicz z zespołem wzbogaconym o trębacza Michaela Patchesa Stewarta zaprezentują kolejną odsłonę projektu muzycznego – Drive 3. To mieszanka
gatunków: jazz, funky, swing i blues, którą
zaserwują nam najlepsi polscy jazzmani
wspomagani przez jednego z najlepszych
trębaczy na świecie, który ma na koncie
współpracę m.in. z Quincy Jonesem czy Whitney Houston oraz legendą disco – Earth, Wind and Fire. Na scenie Teatru Polskiego zobaczymy i usłyszymy: Michaela Patchesa Stewarta na trąbce, Henryka
Miśkiewicza na saksofonach, Marka Napiórkowskiego na fortepianie,
Michała Miśkiewicza na perkusji oraz Roberta Kubiszyna na basie.
Teatr Polski, 20 lutego, godz. 19.00

Wyrafinowany pop
„Mam na imię Marcelina, jestem z Cieszyna, małego miasteczka w Polsce, ale
mieszkam we Wrocławiu. Jestem wokalistką i studiuję jazz na akademii w Katowicach”. Tak napisała o sobie kilka lat temu
Marcelina Stoszek, dzisiaj 26 letnia wokalistka. Wtedy jeszcze występowała w grupie Marija, z którą zdobyła trzecie miejsce
w programie Nowa Generacja, a także znalazła się w finale Coke Live
FreshNoise. W ubiegłym roku wydała debiutancki album zatytułowany Marcelina. Jej muzyka to pop, ale wyjątkowy. Jest tu i brzmienie
akustyczne, z pianinem skrzypcami, są i gitary i czasem elektronika.
No i wokal – dziewczęcy i do tego bardzo charakterystyczny. W ub.
roku wystąpiła na największym festiwalu w Polsce – Opener Heineken, a teraz będzie można posłuchać jej w Szczecinie.
Kafe Jerzy, 23 lutego, godz. 21.00
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Bajor po francusku
Michał Bajor wraca do Szczecina z kolejnym recitalem, promującym jednocześnie
najnowszy, 17 już, album w karierze artysty.
„Od Piaf do Garou” to oczywiście zestaw
najpopularniejszych francuskich piosenek
od czasu Edith Piaf do współczesności. Publiczność Michała Bajora czekała na taki
album i takie piosenki od czasu spektaklu
„Brel” w Teatrze Ateneum, gdzie wykonywał pieśni francuskich bardów. Obecny projekt to w pewnym sensie powrót do korzeni. Podczas
koncertu, oprócz utworów tytułowych Piaf i Garou, usłyszymy także
piosenki Charlesa Aznavoura, Yvesa Montanda czy Gilberta Becauda.
Wszystkie w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego.
Filharmonia Szczecińska, 3 marca, godz. 18.00

Szalony zjazd
CrazySlide, 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

Bal Zamkowy
Po 10 latach do Szczecina wraca największy z bali organizowanych na zakończenie
karnawału – Bal Zamkowy. W pięciu salach zamkowych będzie można potańczyć
i posłuchać wielu gatunków muzyki. Wystąpią m.in. Orkiestra pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, zespół Żuki, Waterstone
z Maciejem Silskim, kabaret Szarpanina,
Michał Milowicz, zespół wokalny Rampa. Pojawią się też grupy taneczne: Szkoła Tańca Astra i Rewia taneczna Rising Stars Revue.
Główną gwiazdą będzie zespół The UK legends tribute to Smokie &
Animals. Wśród prowadzących bal pojawią się Katarzyna Zielińska,
Władysław Grzywna, Joanna Osińska i Andrzej Mleczko. O podniebienie zadbają szczecińscy restauratorzy. Obowiązuje strój wieczorowy, a organizatorzy gwarantują zabawę do białego rana.
Zamek Książąt Pomorskich, 18 lutego, godz. 20.00

Floating Trippin’ Festival na zimę
Andegrand Park & EHschool oraz Szczecińska Gubałówka zapraszają na Floating
Trippin’ Festival. To pierwsza impreza dla
miłośników sportów zimowych. W programie: pokazy sportów zimowych, a w szczególności jazdy na snowoboardzie, z elementami akrobatyki włącznie. Pojawią się m.in.
Paulina Ligocka – snowboardzistka, złota
medalistka MŚ czy Marka Sąsiadka, olimpijczyka z Salt Lake City.
Szczecińska Gubałówka, 25 lutego

Nieruchomości pod lupą
Poszukujący nowego lokum nie muszą
już pukać do drzwi kolejnych biur sprzedaży, wertować setek ogłoszeń czy Internetu,
w poszukiwaniu interesujących ich propozycji. Oszczędzając czas i pieniądze, będą
mogli zapoznać się z pełną ofertą branży
nieruchomości w jednym miejscu – podczas 19. Targów Nieruchomości i Inwestycji
w Szczecinie. W hali MTS zaprezentuje się ponad 100 wystawców: deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, banków i biur nieruchomości.
MTS, 3-4 marca

Kultura

I Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie. W programie szereg dyskusji, m.in. na
temat aktywizacji kobiet i współpracy środowisk kobiecych oraz rozumienia zjawisk
ekonomicznych z perspektywy postrzegania płci. Podczas kongresu zainaugurowane zostaną warsztaty rozwojowe Akademii
Zwierciadła w Szczecinie. Wśród gości
pojawią się m.in. minister Agnieszka Kozłowska – Rajewicz – pełnomocniczka rządu ds. równego statusu, Anna Karaszewska – prezeska
Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Dorota Warakomska – rzeczniczka
Kongresu Kobiet, przedstawicielki Ambasady USA. Istotnzm wydarzeniem będzie konferencja naukowa Muzeum Pamięci Narodowej
Kobiet Polskich, a także spotkania Klubu Kobiet w Podróży, które
szczecinianki dobrze już znają.
Aula WNEiZ Uniwersytyetu Szczecińskiego,
ul. Mickiewicza 64, 10 marca

Do oglądania

Mały rodzinny interes
Najnowszy spektakl dużej sceny Teatru Współczesnego w reżyserii Anny
Augustynowicz to komedia angielskiego
autora – Alana Ayckbourna, autora m.in.
„Komicznej siły”, którą mieliśmy okazję
oglądać już na deskach tego teatru. „Mały
rodzinny interes”, bo taki tytuł nosi sztuka, to pełna zaskakujących zwrotów akcji
komedia, w której obnażone zostają intrygi i oszustwa piętrzące
się w tytułowym familijnym biznesie. Czy uczciwość ma szansę
pozostać nieskazitelna w otoczeniu kłamstwa? Odpowiedź może
nas bardzo zaskoczyć. Okraszone angielskim humorem dialogi
są słodko-gorzkie, a historia upadku rodzinnej firmy produkującej meble staje się swoistym portretem czasów rządów Margaret
Thatcher. Na scenie zobaczymy m.in. Małgorzatę Klarę, Marię
Dąbrowską, Grzegorza Młudzika, Pawła Niczewskiego, a także
Przemysława Walicha.
Teatr Współczesny, 22-23 lutego, godz. 19.00

15 lat minęło
Okrągłe urodziny Czarnego Kota Rudego będą obchodzone hucznie i z rozmachem. Jak co roku aktorzy Teatru Polskiego
przygotowują się do kilkudniowych występów, podczas których zawitają do Szczecina przyjaciele sceny kabaretowej i wspólnie
z widzami stworzą niesamowitą atmosferę.
W tym roku artyści zaczynają świętować
już w środę. A w programie m.in. : piosenki w wykonaniu Andrzeja
Poniedzielskiego, recital Aloszy Awdiejewa, Wieczór Bałkański Teatru Bufo, nie zabraknie także wiernych przyjaciół Kota – Janusza
Józefowicza, Nataszy Urbańskiej, Stanisława Tyma, Marii Czubaszek
i wielu innych.
Teatr Polski, 22-26 lutego

„Dziewczyna na kanapie” na małej scenie
Mała scena Teatru Współczesnego –
Malarnia – zaprasza na sztukę norweskiego dramatopisarza Jona Fosse. To jeden
z najpopularniejszych współczesnych autorów skandynawskich, który nie boi się
poruszać w swojej twórczości istotnych
tematów. Tytułowa dziewczyna z kanapy
obserwuje biegnące wokół niej zdarzenia,
siedzi, tęskniąc za ojcem, marynarzem rzadko bywającym w domu,
ma żal do matki, która często spotyka się z wujkiem. W spektaklu
dziewczyna na kanapie przewija się z tą samą dziewczyną, dorosłą,
malującą w swojej pracowni autoportret.
Teatr Współczesny, 24 lutego, godz. 19.00

Zawsze Daniec
Z programem jubileuszowym wystąpi
jeden z najpopularniejszych satyryków w
kraju, laureat Złotej Telekamery, uwielbiany przez publiczność. Jest autorem wcieleń
Marcinka, górala, Waldemara K., kibica,
które przez dwie dekady bawiły nas do łez.
Podczas spektaklu usłyszymy najpopularniejsze monologi Dańca, jak „Gołota”, „Syrenka” czy „Pusia”. Kabaret jest odpowiedzią na bieżące wydarzenia
społeczne i polityczne, stanowi satyryczno-muzyczny komentarz do
rzeczywistości. Dańcowi na scenie towarzyszyć będzie krakowski wykonawca poezji śpiewanej Tadeusz Krok.
Filharmonia Szczecińska, 25 lutego, godz. 17.00, 20.00

Arszenik i kawa Arszenik i kawa
„Dziś wieczór arszenik, czyli komedia
z kawą” – to tytuł przewrotnej komedii kryminalnej autorstwa Carlo Terrona. Małżeństwo z wieloletnim stażem prowadzi ze sobą
dialog – na temat miłości, nienawiści, zaprzepaszczonych szans, marzeń, złudzeń...
w tej grze, jaką z sobą prowadzą, rośnie napięcie, patrzymy, jak piją kawę i wciąż zastanawiamy się – który łyk będzie tym ostatnim i kto go wypije. Na scenie
zobaczymy Annę Januszewską i Grzegorza Młudzika – prywatnie małżeństwo... z wieloletnim stażem! Reżyseruje Tomasz Obara.
Teatr Krypta, 25-26 lutego, godz. 17.00

Kot, seks, guru
Monodram autorstwa komikaWolfganga Weinbergera w wykonaniu Tomasza
Kota ma ponoć mocz mieniania życia seksualnego. „Sex-guru”, bo o nim mowa, wie
o seksiewszystko. A Gudie To Sexual Misery od kilku sezonów nieschodzi z afiszana
West Endzie. Myślisz, że masz udane życie
seksualne? Zastanawiasz się, jak często powinieneś uprawiać seks? Czy myślisz, że jesteś za młody lub zastary,
za chudy, za gruby lub zbyt przystojny na to? „Sex-guru” to spektakl
interaktywny, pół-sztuka, pół-terapia. Być może i wam Tomasz Kot
pomoże rozwiązać problemy, z których nawet nie zdajecie sobie sprawy? Wszystko, oczywiście z humorem i dużą dozą śmiechu.
Pleciuga, 2 marca, godz. 18.00, 20.30
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Kobiety z regionu razem

Kultura

Gardot, Sue i Możdżer
Melody Gardot, wokalistka stawiana w jednym rzędzie z Norah Jones i Dianą Krall
będzie gwiazdą tegorocznego Szczecin Music Fest.

27

Gardot wizyta w Polsce będzie miała wymiar
szczególny, gdyż ma polskie korzenie. Wychowała ją babka, polska emigrantka. Podczas poprzedniego pobytu w Polsce (w 2009
roku) Gardot udowodniła swoje polskie pochodzenie podczas wywiadu w radiowej trójce, gdzie nieoczekiwanie przytoczyła słowa
babki: „Bo ci dam po dupie”. W Szczecinie
pojawi się 30 lipca.
Oprócz niej pojawią się inne „gorące”
nazwiska. 17 marca w Filharmonii Szczecińskiej wystąpi Selah Sue, młoda Belgijka
wykonująca muzykę z pogranicza soul, funk,

Foto: materiały prasowe

letnia Gardot to specjalistka od swingu,
jazzu i brazylijskiej bossa novy. Wychowała się w Filadelfii, od dziecka uczyła się gry
na fortepianie i śpiewu. Już jako nastolatka
grywała w barach. W 2003 jadąc na rowerze
została potrącona przez samochód doznając m.in. urazu głowy i rdzenia kręgowego.
Po wypadku zmieniła się jej wrażliwość na
dźwięk i światło. Dzisiaj chodzi używając laski, nosi też ciemne okulary. Czas spędzony
w szpitalu wykorzystała na pisanie piosenek.
Szybko odniosła sukces. W 2006 r. ukazał się
jej pierwszy album, a kolejny w 2009. Dla

Selah Sue

Melody Gardot

reggae i rocka. Jej inspiracje to Erykah Badu
i Lauryn Hill. Mimo, że ma dopiero 23 lat Sue
robi już sporą karierę. W ub. roku wystąpiła
na płycie Cee Lo Green w utworze Please.
Po niej – 23 kwietnia w hali opery wystąpi
czarnoskóra Lizz Wright, wokalistka gospel,
niezwykły, „czarny” głos jazz – soul- r’n’b.
Polską gwiazdą będzie wybitny pianista
jazzowy Leszek Możdżer (21 maja, filharmonia), a potem zobaczymy francuską wokalistkę Zaz, porównywaną z Edith Piaf (24
czerwca, Teatr Letni).
To już 9 edycja Szczecin Musi Fest, którą
organizuje Dariusz Startek. W ciągu tego
czasu odbyła się ponad 40 koncertów gwiazd
z tzw. nurtu World Music. Prestiż jest patronem medialnym festiwalu.
br
Więcej na www.szczecinmusicfest.pl

Przybysz i Natatala
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Natalia Przybysz, jedna z najciekawszych wokalistek ostatniej dekady rozpocznie tegoroczny cykl koncertowy RockAbility.
Tym razem z najbardziej osobistym i osobliwym projektem „Natatala”.

rzybysz raczej nie trzeba
przedstawiać. Sławę zdobyła
jako połowa siostrzanego duetu
Sistars, dwukrotnego zdobywcy
MTV Music Award w kategorii
soul i R&B. Po rozstaniu z siostrą kontynuuje karierę solową
jako Natu. Razem z producentem Envee wydała dwa albumy
„Maupka comes home” i ostatnio „Gram duszy”. Inspirowana
soulem, jazzem and funkiem
nie kryje pasji dla starych ciepłych motown’owskich brzmień
i vintage’owych instrumentów.
Teraz podjęła się kolejnego –
najbardziej osobistego projek-

tu. „Natatala” to prosta forma
przepełniona ogromem treści
i emocji możliwych do odczucia
tylko podczas tak bezpośredniego kontaktu z Przybysz. Razem
z nią w projekcie pojawił się Mariusz Obijalski, znany z Tworzywa Sztucznego Fisz/Emade.
Natalia Przybysz wystąpi w ramach RockAbility, cyklu promującego najciekawsze, najbardziej
awangardowe polskie brzmienia.
Podczas ubiegłorocznej edycji
wystąpili Brenda Walsh, D4D
(Dick4Dick), Lullapop i The Car
is On Fire.
br
Kafe Jerzy, 1 marca

As serwisowy

Polski „Hyde Park”

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

czów? I wreszcie na koniec – po co to robią? Nie jestem
psychologiem, nie pasjonuję się socjologią, a jednak
z coraz większą ciekawością czytałem kolejne wpisy,
próbując zrozumieć zachowanie tych sieciowych kiboli. Czwartek – Justyna Kowalczyk biegnie w Moskwie
w sprintach. Jest zwycięstwo i żółta koszulka liderki
Pucharu Świata, są peany na cześć naszej biegaczki
i dziesiątki szyderstw z Marit Bjorgen. Sobota – niestety tylko siódme miejsce Polki i od razu dziesiątki
obrzydliwych wpisów rozwścieczonych kibiców. Na
„forum” każdy przecież wie lepiej. Dowiaduję się, że
to już koniec biegaczki z Kasiny Wielkiej i nie ma po
co jej kibicować. Jest też od razu sensacyjna informacja na temat jej związku z trenerem. Wieczorem
w Predazzo skacze Kamil Stoch. Niestety w tym dniu
podium nie dla Polaka. Forum wrze. Tak naprawdę,
gdyby Kamil był słabszej konstrukcji psychicznej, po
przeczytaniu tych wpisów w kolejnych zawodach już
wystąpić nie powinien. Nie podoba mi się to.

Pytam więc – dlaczego pozwalamy
ludziom, którzy w życiu nie osiągnęli
niczego obrażać kogoś, kto ciężko
trenuje przez cały rok i osiąga klasę
mistrzowską? Dlaczego ta gromada
anonimowych nieudaczników
kryjących się pod pseudonimami czy
nickami bez żadnej odpowiedzialności
karnej może obrażać reprezentantów
naszego kraju?
Nie zgadzam się z takimi wpisami i oczywiście mogę
ich nie czytać, ale wolałbym, aby wraz ze mną przeciwko temu internetowemu chamstwu wystąpili także
administratorzy tych stron i internetowych portali. Bo
jak mówił w słynnym skeczu kabaretu Dudek nieoceniony Jan Kobuszewski – „chamstwu w życiu należy
się przeciwstawiać siłą(om) i godnością(om) osobistą(om)”.
Krzysztof Bobala
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rochę smutno, bo pierwszy wyjazd już za
mną. Było pięknie. Zajrzeliśmy do tej części
Dolomitów po raz pierwszy, ale myślę, że
nie po raz ostatni. Val Di Sole, czyli Dolina
Słońca to miejsce na narty polecenia godne.
Poza wspaniałymi wspomnieniami z Italii przywiozłem niestety coś jeszcze – grypę. I to nie taką zwyczajną tylko żołądkową. Nie mam zamiaru zagłębiać
się w medyczne aspekty stanu chorobowego, w którym
się znalazłem, a jedynie wskazać stan mojej psychiki podczas pisania tego tekstu. Czasu miałem pod
dostatkiem, więc kiedy już głowa przestała tak boleć,
a termometr wskazywał jedynie stan podgorączkowy,
surfowałem po internecie ile wlezie. Od rana do wieczora, przerwy robiąc sobie jedynie na kolejne herbaty, lekarstwa i kleiki. Na co dzień brakuje czasu, więc
do sieci zaglądam jedynie po wiadomości, pogodę czy
dla potrzeb biznesowych.
Tym razem nie musiałem się ograniczać, więc
nadrabiałem wszystkie
zaległości, głównie w sporcie. Wracałem jeszcze do
mistrzostw w piłce ręcznej
czy tenisowego Australian
Open i śledziłem aktualne
wydarzenia, głównie z zimowych aren. Ale oprócz
tekstów redakcyjnych teraz miałem czas także na
przejrzenie wpisów na
tzw. „forum”, gdzie prawie
jak w słynnym londyńskim Hyde Parku, panuje absolutna demokracja w wypowiedziach. Tyle, że „prawie”
robi wielką różnicę. W Londynie mówisz, obrażasz,
kłamiesz czy ranisz słowem pokazując swoją twarz,
biorąc choćby minimum odpowiedzialności za swoje
wypowiedzi. W sieci jesteś całkowicie anonimowy.
I hulaj dusza piekła nie ma. Jakie tam pokłady jadu
i nienawiści. Ile wyzwisk i obelg. Czytając kolejne teksty na temat Wenty, Radwańskiej, Lewandowskiego
i innych znakomitych postaci polskiego sportu zastanawiam się pomiędzy kolejnymi pigułkami – kto to
pisze? Jaki jest psychologiczny profil tych forumowi-

Mróz trzaska za oknem. Jak na Szczecin to nawet
solidny. W nocy temperatura spada poniżej 20 stopni. Robi wrażenie, ale nie ma się co dziwić – zima.
Lubię tę porę roku. W końcu to czas ulubionego
„białego szaleństwa”.

Sport

Jest śnieg,
Foto: Archiwum Łukasza Maciejewskiego

jest
zabawa

Izabela Magiera-Jarzembek
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Snowkite to atrakcyjna odskocznia od tradycyjnych zimowych rozrywek. Co więcej – nie trzeba do tego gór. Ważna jest tylko miłość
do aktywnego wypoczynku, no i minimum odwagi oraz sprawności fizycznej.

dy tylko spadnie
pierwszy śnieg amatorów snowkite można spotkać na polach
w Stobnie, Bezrzeczu
czy okolicach lotniska
Dąbie. A przy większych przymrozkach
nad Zalewem Szczecińskim,
jeziorami Dąbiem i Miedwiem.
Zasady są proste - na nogach
mamy narty lub snowboard,
a nad sobą latawiec, który nas
ciągnie. Snowkite to po prostu
zimowa wersja kitesuringu.
- Wszystko zaczęło się od ki-

tesurfingu, na którym 6 lat temu
zaczął pływać mój tata - opowiada Łukasz Maciejewski, instruktor kite. - Wkrótce wciągnął
w to całą naszą rodzinę. Pływam
ja, mój młodszy brat i mama.
W związku z tym, że jeździliśmy
na nartach i desce była już niedaleka droga do tego, by połączyć
je z latawcem.
Marcin Zabawa, właściciel sieci sklepów od wielu lat uprawia
narciarstwo, a od czterech pływa
na kitesurfingu.
- Mieszkam, niedaleko Stobna
więc rok temu wraz z kolegami

wzięliśmy latawce i deski postanowiliśmy pośmigać w świeżym
puchu. Niesamowita sprawa! To
znakomity relaks i odskocznia
od stresu i codzienności. W tym
roku na snowkite zabieram ze
sobą żonę!
Czy snowkite to sport ekstremalny? Wszystko zależy do tego
jak się go uprawia.
- Snowkite nie jest trudny pod
warunkiem, że jeździ się na desce bądź nartach i umie panować
nad latawcem – mówi Piotr „Zawodowiec” Pawelczyk, instruktor kitesurfingu. - Na pewno

dużo łatwiej startuje się ze śniegu
niż z wody, bo jest dużo mniejszy
opór. Do snowkite nie potrzeba
też tak dużego wiatru jak w przypadku kitesurfingu. Musimy jednak pamiętać, że wiatr szybko
może się zmienić, a wtedy może
zrobić się niebezpiecznie.
Freestyle czyli skoki, salta i obroty zarezerwowane są tylko dla
najlepszych. W wersji ekstremalnej można rozwijać naprawdę
zawrotne szybkości.
- Rekordziści osiągają szybkość nawet 80 km/h. To przełamywanie własnych barier, spraw-

Sport

Najbliżej Szczecina tereny do uprawiania snowkite
znajdziemy w Karpaczu pod Śnieżką oraz w Czechach
w okolicach Liberca. W Europie najlepszy kitesurfing
jest w Szwajcarii, Austrii we Włoszech i w Norwegii.
Gdy ktoś wybiera się na narty do Francji warto
odwiedzić Col Du Laurent w okolicach Chamonix.
Do egzotycznych miejsc należy Turcja, gdzie w górach
Taurus, nieopodal Izmiru, wylatuje się z zimowej stacji
Uludag. Do kultowych miejsc na świecie zalicza się
ValdValdez na Alasce, gdzie co roku rozgrywane są
mistrzostwa świata w narciarstwie ekstremalnym.
dzanie granic swoich możliwości
i niesamowita adrenalina – opowiada „Zawodowiec”. – Trzeba
mieć świadomość, że nie zawsze
z takich pojedynków nie zawsze
wychodzi się bez szwanku i nie
jest to zabawa dla dzieci.
Gdzie się bawić?
Największą frajdę sprawia jazda w górach. Z dala od orczyków,
kolejek do wyciągów i tłumów,
można dotrzeć do miejsc o których zwykli „deskarze” mogą tylko pomarzyć.
- Kite pozwoli wykonywać
skoki, a w zasadzie loty na nie-

prawdopodobnychodległościach
i wysokościach, co gwarantuje
podniesienie poziomu adrenaliny do maksimum - opowiada
Łukasz Maciejewski. - W wersji
naprawdę ekstremalnej zjeżdża
się ze stromych wysokogórskich
zboczy. Mkniesz w dół dziewiczymi trasami, zostawiając za
sobą autograf na gładkim jak
stół śniegu!
Warto wiedzieć, że Alpach,
w odróżnieniu od polskich gór
nikt nie wlepia mandatów za
snowkite.
- Tu jazdę poza trasami re-

guluje zdrowy rozsądek, a nie
prawo - opowiada Łukasz. - Jednak na zjazd po nieratrakowanej
trasie decydujesz się na własną
odpowiedzialność. Początkujący zawsze powinni wybrać
się w grupie z doświadczonymi
narciarzami, a najlepiej instruktorem, który dobrze zna dany
teren.
Zanim jednak wyruszymy
na podbój dziewiczych terenów

górskich warto potrenować na
miejscu. Zdecydowany numer
jeden to pola przy szczecińskim
Stobnie.
- Lekko pagórkowaty, naprawdę duży teren. Nie ma mowy
żeby komuś zabrakło przestrzeni
- opowiada „Zawodowiec”. - Przy
odrobinie szczęścia można natknąć się na stadko saren lub zająców, a na koniec dnia pożegna
nas wspaniały zachód słońca!

Sprzęt
Sprzęt do snowkite składa się deska snowboardowa lub
narty i latawiec do kitesurfingu. Z powodzeniem
możemy skorzystać z tradycyjnego sprzętu narciarskiego,
ważne, by narty i deska były jak najmniej taliowane
i zapewniały duży promień skrętu. Znane firmy Burton
i Nobile wyprodukowały deski przeznaczone specjalnie
do snowkite. Ich koszt to ok. 1000 zł. Nowe latawce to
koszt rzędu 4 - 6 tysięcy złotych, używane kupimy za
połowę ceny. Największym powodzeniem wśród
snowkiterów cieszą się latawce komorowe, których
w odróżnieniu od tradycyjnych nie trzeba pompować,
są także bardziej odporne na zniszczenia przy upadkach.
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Snowkite w górach

Sport

W upale i z humorem

Foto: Ana Isabel Suehling

Australia Open

Kibice z Francji w strojach sędziów „walczących o sprawiedliwość” na korcie...

Pierwszy tegoroczny turniej Wielkiego Szlema zapamiętamy przede wszystkim z finału gry pojedynczej mężczyzn. Serb Novak Djoković
po heroicznym blisko 6-godzinnym boju pokonał Hiszpana Rafaela Nadala, a po ostatniej piłce i podczas dekoracji obaj jednakowo
słaniali się na nogach i podpierali ze zmęczenia. Szczecińskich kibiców, jak od dziewięciu lat - od kiedy bierze w nim udział - interesował
występ Marcina Matkowskiego w parze z Mariuszem Fyrstenbergiem.
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atka i Frytka zaczęli w dużym stylu,
a wiadomo, że Marcin, który w grudniu
został ojcem przyleciał do Australii z opóźnieniem.
W pierwszych dwóch
meczach Polacy nie stracili seta
a nawet nie bardzo się zmęczyli, więc chętnie rozdawali
autografy, pozowali do zdjęć,
i zastanawiali się jak pokonać
odwiecznych prześladowców,
bliźniaków Boba i Mike‘a Bryanów. Jak było do przewidzenia
z turniejowej drabinki, wpadli
na nich w ćwierfinale. Walczyli do upadłego, ale przegrali po
twardym 3 - setowym pojedynku. Nie powtórzyli zatem swojego najlepszego wyniku z AO
- pófinał w 2006 roku.
Atmosferę i wielkie zainteresowanie Australijczyków tenisem można zobaczyć już od
razu po wylądowaniu w Sydney
(w przeszłości tam rozgrywano
AO), a dokładnie w... aptece na
lotnisku. Na ścianie wisi oprawiona w ramy obrazu rakieta

Rogera Federera z jego autografem. A mnogość sklepów z tenisowymi gadżetami w mieście
świadczy o zbliżającym się tenisowym święcie.
Francuscy mistrzowie
humoru
Uczestniczą w nim kibice
z całego świata, choć podróż
na ten kontynent do tanich nie
należy. Jedną z najoryginalniejszych grup fanów miał francuski
tenisista Gael Monfils - sześciu
młodych mężczyzn ubranych
w togi sędziowskie i w perukach
na głowach z minionej epoki.
W rękach mieli małe plastikowe
młotki. Kiedy jeden z nich był
niezadowolny z decyzji sędziego,
po skończonej wymianie piłek
krzyczał niczym na sali rozpraw
- „Objection”! (sprzeciw), a pozostali odpowiadali - „Uchylam
sprzeciw“. W ten sposób żartowali sobie z języka prawniczego,
by chwilę później zaprezentować
jakąś inną choreografię, zmieniając się na przykład w cheearleaderki. Robili to oczywiście

w przerwach pomiędzy gemami
co tylko uatrakcyjniało widowisko i wzbudzało aplauz innych
widzów.
A Monfils dotarł do III rundy,
w której wyeliminował go grający w barwach Kazachstanu Rosjanin Michaił Kukuszkin.
Upały, nierzadko ponad 30
stopniowe dają się we znaki
zawodnikom, ale i widzom na
trybunach, którzy najszybciej
mogą ugasić pragnienie piwem.
Na trybunach kortów mozna je
spożywać, natomiast co ciekawe
- wokół kortów i przy stoiskach
sponsorów obowiązuje zakaz
jego spożywania.
Powstrzymać od picia może

też skutecznie cena złocistego
napoju - 7 dolarów australijskich, tj. około 24 złotych za niespełna pół litra.
Bajeczny obiekt
Melbourne Park na którym
odbywa się turniej to bajeczny
obiekt, składający się łącznie się
z 24 kortów. Te największe to
prawdziwe tenisowe stadiony Rod Lever Arena mieści 14800
widzów, Hisense Arena 11000.
Ale jest kilkanaście kortów, na
których widzowie są bardzo blisko zawodników. Tam gromadzi się wielu fanów, szczególnie
w początkowej fazie turnieju,

...śpiewem i tańcem rozbawiali innych widzów

Sport

Marcin i Mariusz uśmiechają się do naszej reporterki

którzy chcą być blisko tenisowych gwiazd.
Ze względu na miejsce rozgrywania i scenerię Australian
Open to najbardziej kolorowy
i fascynujący turniej spośród
Wielkiego Szlema. Również
gościnność
Australijczyków
stwarza jego niepowtarzalną at-

mosferę. Tylko wyniki turnieju
potwierdziły, że to Europejczycy dominują obecnie na światowych kortach.
Z Melbourne dla „Prestiżu“
Ana - Isabel Suehling
(Melbourne), współpraca
Jerzy Chwałek

Małe jasne? Jak najbardziej,
tylko ta cena... 24 zł za kubek

W dwóch pierwszych rundach debla Matka
i Frytka nie za bardzo sie zmęczyli. Chetnie
pozowali do zdjęć z dziećmi

Zwycięzcy Australian Open 2012
Singiel mężczyzn: Novak Djoković (Serbia)
Singiel kobiet: Wiktoria Azarenka (Białoruś)
- A.Radwańska przegrała w ćwierćfinale z Azarenką.
Debel mężczyzn: Radek Stepanek (Czechy), Leandro
Paes (Indie) - M.Fyrstenberg, M.Matkowski odpadli
w ćwierfinale
Debel kobiet: S.Kuźniecowa, W.Zwonariewa (Rosja)

Agnieszka Radwańska podczas pojedynku deblowego (w parze z Danielą Hantuchową).Polkę,
która jest coraz wyżej w rankingu singla, przychodziło oglądać na boczny kort wielu widzów
REKLAMA

Rozmawiamy
o życiu,
zdrowiu
i urodzie
Ekskluzywne spotkanie z autorką książki
pt. "ZAZDROŚĆ KOBIECA" odbędzie się dnia

10 marca 2012 roku.

Po raz pierwszy w Szczecinie Agnieszka Zydroń.
Wejście tylko na zaproszenia,
do odebrania w Studio ul. Chodkiewicza 2A
- Organizator Studio Stylizacji Agnieszka Marcinkowska
- Partnerzy: Studio Urody MBeauty
Kontakt: 91 489 23 58

www.m-beauty.com.pl

Promocja

Marszałek nagradza
najlepszych w województwie
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zieci Przełomu”
– to artystyczne
wydarzenie stało
się częścią Święta
Przedsiębiorczości, podziękowaniem składanym
p r z e d s i ę b i o rcom, działającym
w trudnym i pionierskim okresie, jakim był czas transformacji ekonomicznej w naszym
kraju. Samorząd Województwa
postanowił docenić dorobek
zachodniopomorskich
firm
i włączył się w organizację tego
wyjątkowego przedsięwzięcia.
Konkurs Gospodarczy to
jeden z najstarszych nieprzerwanie trwających konkursów
w naszym regionie, mający
na celu wyróżnienie najlepszych firm, instytucji, inicjatyw i podmiotów, działających w różnych dziedzinach.
Poprzez organizację tego
przedsięwzięcia promowane
i wspierane są działalność gospodarcza,
innowacyjność,
transfer technologii a także
najprężniej rozwijające się firmy, instytucje oraz osoby, które szczególnie przysłużyły się
rozwojowi gospodarki regionu.
Pragnąc docenić dokonania różnych podmiotów oraz
inicjatywy podejmowane na
terenie naszego województwa, Marszałek Województwa
zwrócił się do władz lokalnych
oraz instytucji samorządu gospodarczego z propozycją zgłaszania kandydatur do wspomnianych konkursów. Intencją
Zarządu Województwa było,
by Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2011, stał się
swego rodzaju finałem innych
tego typu imprez o charakterze
lokalnym w naszym regionie.

W ramach ubiegłorocznej
edycji konkursu kandydaci
startowali w pięciu kategoriach: Firma Roku, Produkt
Roku, Usługa Roku, Inwestycja
Roku, Innowacja Roku. Spośród 46 zgłoszonych wniosków
Kapituła Konkursu wybrała 21
kandydatur w 5 kategoriach
i nominowała je do II etapu
konkursu.
Co roku w marszałkowskich
konkursach startuje kilkadziesiąt firm, organizacji, podmiotów i przedsięwzięć z terenu
województwa zachodniopomorskiego. Wśród wyróżnionych i nagrodzonych jest wielu laureatów, już wcześniej
cieszących się uznaniem, jak
i tych, którym udział w konkursach ułatwił drogę kariery.
Laureatami ubiegłorocznej
edycji Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego byli –
w poszczególnych kategoriach:

Wicemarszałek Andrzej Jakubowski wręczył wyróżnienia

FIRMA ROKU: Arka – Mega
S.A., Kołobrzeg
PRODUKT ROKU: „Książka –
Obraz” - Kurtiak i Ley Urszula
Kurtiak, Koszalin.
USŁUGA ROKU: „Centrum
Obsługi Przedsiębiorców
marka Hossa Finance”
– NajdaConsulting, Szczecin
INWESTYCJA ROKU: Tłocznia
Gazu Goleniów - Operator
Gazociągów Przesyłowych
Gaz System S.A., Warszawa

Firma Magemar Polska Sp.
z o.o. odebrała nominację
w kategorii INNOWACJA ROKU
2011 za:
Statek Bembridge – 1938 r.,
zakupiony przez Magemar na
siedzibę firmy. Jest to pierwsza
jednostka morska zaimportowana po wojnie i najstarszy
statek morski marynarki handlowej. Pierwsza w Polsce renowacja zabytkowego statku
morskiego.

Konkursy gospodarcze organizowane przez Urząd Marszałkowski, są znanymi
w województwie i prestiżowymi przedsięwzięciami, stawiającymi sobie za cel promocję
przedsiębiorczości, zasad etyki, uczciwości, solidności i terminowości w działalności
gospodarczej. Fakt, że w Konkursie Gospodarczym Marszałka pojawia się z roku na
rok więcej firm, dowodzi, że zachodniopomorskie przedsiębiorstwa działają coraz prężniej. Urząd Marszałkowski aktywnie wspiera firmy w regionie - począwszy od lokalizacji
inwestycji, tworzenia warunków do skutecznego działania i możliwości pozyskiwania
środków pomocowych Unii Europejskiej, aż po zadania z zakresu wspierania eksportu,
pomocy w organizacji misji i kontaktów gospodarczych z regionami i partnerami za granicą. Jednocześnie mamy świadomość, że tylko inwestując w nowoczesne technologie
i rozwiązania innowacyjne nasi przedsiębiorcy mogą skutecznie konkurować na rynkach
światowych. Dlatego premiujemy innowacyjne rozwiązania również w konkursach dla
przedsiębiorców w ramach RPO WZ. Szanownym Laureatom ubiegłorocznej edycji Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Konkursu
Animator Regionalnej Przedsiębiorczości życzę dalszych sukcesów gospodarczych, wyrażających się w wynikach ekonomicznych, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz aktywnej działalności na rzecz społeczności lokalnej – marszałek Olgierd Geblewicz.

Foto: archiwum 13 muz

D

„

Finałowe Gale: Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2011 i Konkursu Animator
Regionalnej Przedsiębiorczości 2011 miały w ubiegłym roku szczególnie atrakcyjną oprawę. Oba te wydarzenia odbyły się
w ramach projektu „Dzieci Przełomu”, a ich organizatorem był Urząd Marszałkowski, wspólnie z Klubem
13 Muz w Szczecinie, Miastem Szczecin oraz Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie.
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Kolekcja milionera
zęść największej kolekcji sztuki współczesnej na świecie trafiła do Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego. Aż 22 wielkoformatowe obrazy m.in. Romana
Lipskiego, Wilhelma Sasnala, Juliana Schnabela i Anselma Kiefera zawisły na ścianach szczecińskiego muzeum. A wszystko za
sprawą właściciela dzieł kolekcjonera dr Ericha Marxa. Marx,
niemiecki biznesmen, doktor prawa, po raz pierwszy swój zbiór
pokazał w berlińskim Neue Nationalgalerie, czym wzbudził entuzjazm krytyków i historyków sztuki. Jego kolekcja liczy około dwóch tysięcy dzieł. Podczas wernisażu tłumaczył, że sztuka
współczesna to w jego ujęciu to ta, która powstała za jego życia
i przedstawia jego emocje. Wystawę możemy oglądając za sprawą m.in. jednego z jej bohaterów, Romana Lipskiego, które Marx
prywatnie bardzo ceni i wspiera.
dol
Foto: Dariusz Gorajski
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Erich Marx, doktor prawa i milioner,
właściciel największej kolekcji sztuki
współczesnej na świecie.

Bartłomiej Sochański z kolekcjonerem
i milionerem Erichem Marxem.

Mec. Bartłomiej Sochański, konsul honorowy Niemiec w Szczecinie z Lechem Karwowskim,
dyrektorem Muzeum Narodowego. Z tyłu: bohater wystawy, dr Erich Marx.

Dyrektor Lech Karwowski i Jędrzej Wijas, szef
komisji kultury w szczecińskiej radzie miasta.

Na kolekcję Marxa składają się wybitne
dzieła sztuki współczesnej. W Szczecinie
kolekcjoner pokazał tylko ich część.

Ślubna moda i uroda
o raz kolejny w Centrum
Mody Ślubnej odbyły się dni
„Mody i Urody”. Przyszłe
panny młode miały okazję zapoznać
się z trendami jakie będą obowiązywać
w bieżącym roku. Poza modą ślubną, makijażem, fryzurami próbowały
i oglądały nowe wzory tortów i drinków. Dzięki sesjom fotograficznym
przyszłe mężatki mogły zobaczyć jak
będą wyglądały w tym najważniejszym
dla siebie dniu.
kp
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Katarzyna Borkowska

Od lewej: Rita Lickiewicz, Joanna Zenus,
Anna Franczak (Esy Floresy), Justyna
Syrewicz.

Od lewej: Marika Molenda, Monika
Nowakowska (CMŚ) i Rita Lickiewicz

Foto: Dariusz Gorajski

Od lewej: Monika Nowakowska (CMŚ), Monika Nowakowska (CMŚ), Anna
Kałasiewicz (Gazeta Wyborcza), Lila Nogal wizażystka.

Urodzinowe SAIE
okazji dziesięciolecia działalności Stowarzyszenia
Artystycznego Integracji Europejskiej Sali pod Piramidą Książnicy Pomorskiej odbyło się uroczyste otwarcie jubileuszowej wystawy SAIE – „Barwy czasu”.
Działalność SAIE polega na zrzeszaniu środowisk twórczych
z Polski i zagranicy. Rzeźbiarze, malarze, graficy, muzycy, artyści multimedialni będący członkami SAIE pochodzą m.in ze
Szczecina, Wolina, Wrocławia, Koszalina, Londynu, Gerswalde, Bochum, Lubeki, Magdeburga, Berlina, a także z Witebska
na Białorusi. To właśnie ich prace, profesjonalne i amatorskie
podziwialiśmy w Szczecinie. Gospodarzami wieczoru byli Lucjan Bąbolewski, dyrektor Książnicy Pomorskiej oraz Wanda
Żychniewicz, artystka i prezes SAIE.
wb

Foto: Dariusz Gorajski

Wanda Żychniewicz, artystka, prezes SAIE, Lucjan Bąbolewski, dyrektor
Książnicy Pomorskiej, senator Sławomir Preiss z żoną.

Od lewej: Alicja Derbisz, artystka, Urszula
Rosłaniec, artystka, prezes STK.

Bohdan Bombolewski, dziennikarz.

Marian Dąbski, artysta malarz.

Janusz Wołoszyn, artysta malarz.
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Dyplomaci noworocznie
ż dwunastu konsulów honorowych można było spotkać w Hotelu Park. Okazją było tradycyjne przyjęcie noworoczne wydawane przez szacowne grono
korpusu dyplomatycznego. Wśród licznych gości pojawili się
politycy, prawnicy i biznesmeni. W trakcie przyjęcia Wojciech
Drożdż, Wicemarszałek Zachodniopomorski uhonorował dr
Angelo Rella, Korespondenta Konsularnego Włoch orderem
Gryfa Pomorskiego.
br

a

Foto: Włodzimierz Piątek

Od lewej w pierwszym rzędzie: mec. Jan Kubiak, konsul Norwegii, mec. Bartłomiej
Sochański, konsul Niemiec. Drugi rząd, od lewej: dr Andrzej Bendig - Wielowiejski,
konsul Rosji, Dominik Górski, konsul Szwecji, Włodzimierz Puzyna, konsul Francji

Od lewej: dr Wojciech Biel, ginekolog, red. Dariusz Staniewski z Kuriera Szczecińskiego, szef
rubryki towarzyskiej, mec. Marek Mikołajczyk

Od lewej: Wojciech Drożdż, Wicemarszałek
Zachodniopomorski, gen. Morten Danielsson, gen. Reiner Korff

Zmysłowa bielizna

W Pałacu… literacko

lub Lulu zorganizował wyjątkowy pokaz bielizny damskiej. W roli modelek wystąpiły tancerki z rewii Rising
Stars Revue, które zaprezentowały wieczorową bieliznę na wyjątkowe okazje. Nie zabrakło więc koronek, pasów do
pończoch, falbanek i tiulów. Pokaz przeplatany był występami
tancerek Bellydance oraz prezentacją stylizacji fryzur.
imj

stycznia w szczecińskim Pałacu Młodzieży, w cyku
„W Pałacu… literacko” miała miejsce uroczysta
promocja najnowszej książki szczecińskiego pisarza
i marynisty Wojciecha Jasińskiego. Książka pt. „Odyseja polskiego złota”, której patronem medialnym jest także „Prestiż”
opowiada o jedynej udanej akcji przewozu polskiego złota za
zachód w przededniu wybuchu II wojny światowej. Spotkanie
poprowadziła Róża Czerniawska – Karcz, prezes szczecińskiego
oddziału ZLP, a salę wypełnili po brzegi stali bywalcy cyklicznych już spotkań literackich w pałacu.
rp
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Foto: Dariusz Gorajski

Od lewej: Wiesław Wierzchoś, konsul Litwy,
Henryk Kołodziej, konsul Ukrainy, Zbigniew
Ligierko, konsul Meksyku, Ryszard Karger,
konsul Wielkiej Brytanii

Imprezę poprowadziła
Katarzyna Hubińska.

Stylizacja fryzur była jedną
z atrakcji wieczoru.

W roli modelek wcieliły się
tancerki z Rising Stars Revue.

12

Barbara T. Dominiczak Poetka ZLP, Cecylia
Judek, Książnica Pomorska, Janusz
Szymański, pisarz ZLP.

Wojciech Jasiński - pisarz marynista, literat
ZLP, Róża Czerniawska-Karcz, prezes ZLP
Szczecin.
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Honorowy korpus dyplomatyczny w pełnej krasie. Od lewej: dr Angelo Rella, konsul Włoch,
mec. Jan Kubiak, konsul Norwegii, Wiesław Wierzchoś, konsul Litwy, Henryk Kołodziej, konsul
Ukrainy, mec. Andrzej Preiss, konsul Danii (przemawia), Ryszard Karger, konsul Wielkiej Brytanii
(stoi za mec. Preissem), Zbigniew Ligierko, konsul Meksyku, Michał Czerepaniak, konsul Cypru,
Andrzej Bendig - Wielowiejski, konsul Rosji, Dominik Górski, konsul Szwecji, mec. Bartłomiej
Sochański, konsul Niemiec i jednocześnie nieformalny rzecznik korpusu dyplomatycznego
w Szczecinie, Włodzimierz Puzyna, konsul Francji
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Od lewej: radca prawny Anna Biel, mec. Andrzej Preiss, konsul Danii, Ewa Dutka, Roman Dutka,
prezes TBS Prawobrzeże

Kronika Prestiżu

Piotr Andreas, Ewa Krzyżankiewicz,
przedsiębiorcy.

Mec. Kazimierz Maszało i mec.
Michał Krzyżankiewicz.

Foto: Sławomir Piszczatowski

d

Foto: Włodzimierz Piątek

rugie urodziny obchodziła Restauracja Galeria. Urodzinowy wieczór umilił koncert Swietłany Lewickiej,
zwyciężczyni ogólnopolskiego konkursu piosenki
francuskiej. Około północy przy toaście urodzinowym wystrzeliły dwie race na pysznym torcie. Specjalnością kuchni jest
befsztyk z polędwicy wołowej na grzankach z sałatą z avocado
z vinnaigrettem oraz „pierogi inaczej”. Restauracja ma też wielki
atut dla „prześladowanych” palaczy - jest w niej oddzielna i wygodna (!) sala konsumpcyjna dla palących.
br

Foto: Włodzimierz Piątek

Urodziny Galerii

Mec. Waldemar Juszczak z małżonką

Michael Lamprecht, Robert Iłłakowicz, właściciel Galerii, Krzysztof Biedulski, przedsiębiorca.

Jonas Mellqvist, przedsiębiorca z Margo Paszynski.

Toast urodzinowy.

Architekci z innej epoki

Doktoranci świętowali

salonie Strefa Architekta odbył się wernisaż wystawy
fotografii stylizowanych na malarstwo portretowe
z okresu od XVI do XIX wieku „Portrety z historią
w tle”. Stylizowane fotografie osób związanych z miejscem –
czyli Strefą Architekta – były prezentowane nie tylko klasycznie – w wersji oprawionej w ramy, ale także elektronicznej, na
ekranach telewizorów powieszonych na ścianach nowoczesnych pomieszczeń salonu. Goście świetnie bawili się rozpoznając bohaterów zdjęć, i popijając wino rozmawiali o efektach
sesji, o architekturze i zimowej aurze jeszcze do wieczora. wb

o był już VI Bal organizowany przez Porozumienie
Doktorantów Uczelni Szczecińskich z trzech uniwersytetów: szczecińskiego, medycznego i technicznego (US, PUM i ZUT). Wśród zaproszonych gości nie mogło
zabraknąć władz uczelni oraz ich profesorów. Organizatorzy
nie zapomnieli o wielu konkursach z nagrodami, a utrzymana
w karnawałowym nastroju zabawa w klubie Kafe Jerzy trwała
całą noc.
br
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Tomasz Kubiak, Alicja Zawiślak
z Parlamentu Doktorantów PUM.
Od lewej : Weronika Bulicz (Prestiż), Dorota
Lasecka-Pęk.

Od lewej: autor wystawy, architekt Dawid
Kotuła, Magda Otocka, Maksymilian Pęk.

Architektki Olga Zedelska, Joanna
Szymańska oraz Zuza Gurgacz.

Foto: Dariusz Gorajski

Foto: Dariusz Gorajski

Od lewej: Artur Spłocharski, Monika Kupczak,
Konrad Lipowicz.

Paweł Wysokiński z Parlamentu
Doktorantów PUM.

Prof. dr hab. n. med Marta Wawrzynowicz-Syczewska wraz z osobą towarzyszącą.
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Robert Iłłakowicz z córką Joanną
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Bal Mediów 2012
ziennikarze wszystkich redakcji spotkali się na corocznym balu Mediów 2012 w Kafe Jerzy. Do ich
grona dość licznie dołączyli także politycy, samorządowcy, prawnicy, biznesmeni, ludzie kultury. Gwiazdą wieczoru była Ania Rusowicz, córka nieżyjącej Ady Rusowicz. Jej
koncert okazał się bardzo udanym powrotem do muzyki lat 60.
W programie balu były też konkursy, gdzie w szranki stawali dziennikarze i politycy. Zadawane przez prowadzącego bal
Krzysztofa Czeczota pytania były oczywiście tendencyjne, podchwytliwe. Z jakiej afery słynie Szczecin? (wymieniono gang
Oczki, a chodziło o aferę paliwową). Gdzie jest aquapark? (na
Bronowickiej – trafna odpowiedź prezydenta Piotra Krzystka).
Skąd się bierze Odra? (nikt nie trafił, a chodziło o Góry Odrzańskie). Zwyciężcy potyczek otrzymywali nagrody - zdjęcia
autorstwa Radosława Kurzaja. W menu przygotowanym przez
restaurację Valentino był i bufet śródziemnomorski (m.in.
owoce morza, raki) i polski (smalec, kiełbaski). Zabawa trwała do rana. Tegoroczny bal był też udany z innego, niezwykle
ważnego powodu.
Dokładnie 5291,01 zł zebrało Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci. Ze te pieniądze zostanie zakupiony specjalistyczny
wózek inwalidzki i ssak akumulatorowy dla 14 letniej Patrycji,
chorej na raka mózgu.
br
Partnerami balu byli: Bank Ochrony Środowiska S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności Vitrolive Sp. z o.o., Enea Operator, Focus
Hotel. Patronat medialny sprawowały redakcje: TVP Szczecin,
Mojego Miasta, Polskiego Radia Szczecin, Kuriera Szczecińskiego, Głosu Szczecińskiego, Gazety Wyborczej, Wszczecinie.
pl, Prestiżu, Telewizji Pomeranii.
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Adam Rudawski, prezes Polskiego Radia
Szczecin z żoną Edytą

Tomasz Walburg, Zapol, senator Norbert
Obrycki i Ryszard Słoka, sekretarz miasta

Joanna Obrycka, posłanka Renata Zaremba

Mirek Sobczyk, prezes Zapol i Artur Ratuszyński (Kurier Szczeciński).

Paula Skalnicka Kirpsza (Gazeta Wyborcza)
z mężem Mateuszem

Krzysztof Bąk (Radio Zet) z Olą Charuk,
rzecznik prezydenta Szczecina

Mec. Bartłomiej Sochański

Od lewej: Weronika Bulicz i Iwona
Drążkiewicz - z Prestiżu oraz Magdalena
Chrobrowska, współwłaścicielka Kafe Jerzy

Lech Karwowski, dyr. Muzeum Narodowego z małżonką i organizatorzy balu: Michał
Stankiewicz (Prestiż), Tomasz Kowalczyk (Kurier Szczeciński)
Ryszard Pakieser z partnerką Mariolą

Foto: Dariusz Gorajski
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Od lewej: senator Norbert Obrycki, Szymon Różański, dyrektor
Opery na Zamku, poseł Arkadiusz Litwiński

Pojedynek radnego Dariusza Wieczorka
i Tomasza Kowalczyka (Kurier Szczeciński)

Ekipa TVN 24: Alicja Rucińska i Patrycja
Frankiewicz

Mirosław Sobczyk, mec. Andrzej Preiss

Piotr Podębski, dyr. BOŚ, Bartosz
Raczyński i Celina Skrobisz

Barbara Gondek (PRS) z mężem Ryszardem

Radny Piotr Kęsik

Od lewej: Krzysztof Bobala i Adam Grochulski
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Kronika Prestiżu

Od lewej: Jerzy Undro (PAP), radny Dariusz
Wieczorek i Olgierd Geblewicz, marszałek

Od lewej: mec. Lew Lizak i mec. Igor
Frydrykiewicz

Kurier Szczeciński, od lewej: Katarzyna
Stróżyk, Magdalena Szczepkowska
Sławomir Borek

Od lewej: Piotr Dziemiańczuk (TVP), Michał
Ślósarek (TVN), Joanna Fajfer

Od lewej: Sławomir Solarek (TVP), Adam
Zadworny (Gazeta Wyborcza) i Agata Stankiewicz,
dyr. Wydziału Kultury UM Szczecin

Konrad Kupis, Izabela Magiera-Jarzembek Prestiż i Daria Prochenka (home.pl)

Od lewej: Anna Myślińska, biuro rady miasta,
Dariusz Wieczorek, Miłosz Gocłowski (Radio
Zet) i Natalia Skawińska (PRS)

Od lewej: radny Jan Posłuszny, Ola Charuk,
rzecznik prezydenta, Piotr Krzystek z żoną
Małgorzatą

Piotr Tolko (Polskie Radio Szczecin)
kontra Piotr Krzystek

Radni: Jan Posłuszny i Jerzy Sieńko

Od lewej: Elżbiera Wojnarowska, rzecznik Opery na Zamku, Anna Ołów - Wachowicz (Prestiż),
Szymon Różański, dyr. Opery na Zamku, Iza Magiera Jarzembek (Prestiż)

Foto: robert Stachnik

Magdalena Gonciarz-Gołębiewska

Foto: robert Stachnik

Poseł Joachim Brudziński

Tomasz Ćwiek (TVP) z żoną Ewą

Od lewej: Nadins. Wojciech Olbryś, Komendant Wojewódzki Policji z żoną i kom. Anną
Lewandowską Kasprzycką, dyr. Wydziału Komunikacji Społecznej KWP Szczecin
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Joanna Tylkowska (Opera na Zamku)
i Wojciech Drożdż, wicemarszałek woj

Foto: robert Stachnik

Dariusz Baranik (TVP)

Foto: robert Stachnik

Gwiazdy wieczoru: Ania Rusowicz na scenie i red. Bogdan Tychowski (Morza i Oceany)

Foto: robert Stachnik

Foto: robert Stachnik

Henryk Sawka z żoną Ewą i Robert Stachnik,
fotoreporter Kuriera Szczecińskiego

Europoseł Sławomir Nitras i Dariusz Staniewski (Kurier Szczeciński)

Foto: robert Stachnik

Od lewej: Katarzyna Szylińska, Magda
Jagiełło Kmieciak (TVP) i Piotr
Dziemiańczuk (TVP)

Tomasz Chaciński (Polskie Radio Szczecin) z
żoną Agatą

Kronika Prestiżu

Sacrum Profanum Lipiejko
jawiskowe modelki, melancholijny klimat i symbole
religijne. Wernisaż fotografii fashion Magdy Lipiejko
rozpoczął nowy sezon wystawienniczy w Bramie Jazz
Cafe. „ Sacrum Profanum” było pokazywane również podczas
zeszłorocznego Fashion Week w Łodzi, a także na specjalnej
ekspozycji w poznańskim Starym Browarze. Lipiejko, na co
dzień właścicielka jednej z najważniejszych w Polsce agencji
modelek MLStudio, jest też uznanym fotografem i stylistką.
Jako agent modelek podpisuje kontrakty niemal z całym światem. Jej dziewczyny pracują dla takich marek jak Armani, Gucci czy Moschino, są ozdobą edytoriali w takich pismach o modzie jak Vogue, Elle czy Cosmpolitan.
dol

z

Do zdjęć zapozowały modelki z agencji
MLStudio

Magda Lipiejko na tle swoich modelek, tym
razem jako fotograf i stylistka

O oprawę muzyczną zadbała
Kinga Szarłowska, selekcjonerka
muzyki a także stylistka

Niesamowite fotografie Lipiejko
wykorzystują m.in. symbole religijne

(w tle) Stylistka Dorota Kościukiewicz – Markowska, projektantka Yuliya
Babich i bohaterka wieczoru Magda Lipiejko. Na pierwszym planie - fotograf
Krzysztof Arciszewski i organizatorka wystawy Aneta Dolega

Korpus świętuje Nowy Rok
rzedstawiciele władz, posłowie, żołnierze oraz goście
z kręgów biznesu, kultury i duchowieństwa wzięli
udział w przyjęciu noworocznym, które zorganizował
Wielonarodowy Korpus Północno – Wschodni w Szczecinie.
Przyjęcie odbyło się w pięknej scenerii Muzeum Narodowego
w Szczecinie, na którym generał Rainer Korff, Dowódca Korpusu, wraz ze Zbigniewem Ligierko, Dziekanem Konsulów
Honorowych w Szczecinie przywitali każdego z gości osobiście.
Uczestników pobłogosławił arcybiskup Andrzej Dzięga.
imj

p

Karsten Imhof , szef Niemieckiego Biura
Administracji Wojskowej.

Władysław Diakun , burmistrz Polic.

Gen. broni Rainer Korff oraz Zbigniew
Ligierko, dziekan konsulów honorowych.

Generał Rainer Korff z żoną Sabine
oraz abp Andrzej Dzięga.

Generał Rainer Korff , dowódca Wielonarodowego Korpusu PółnocnoWschodniego oraz burmistrz Prenzlau, Hendrik Sommer.

Mec. Bartłomiej Sochański, honorowy konsul Niemiec, generał Rainer Korff,
gen. bryg. Morten Danielsson, podpułkownik Boris Schnelle oraz Zygmunt
Rybicki, przewodniczący Związku Sybiraków w Gryfinie.

Mojsiuk super team
ozstrzygnięto coroczny konkurs na tytuł Aftersales
Team of the Year 2012 przyznawany najlepszym ekipom sprzedażowym w Polsce przez zarząd Mercedes
- Benz Polska. Zespół firmy Mojsiuk ze Szczecina zajął drugie
miejsce, obok zwycięzcy – ekipy z Sosnowca oraz laureata trzeciego miejsca – zespołu Diesel Truck z Ożarowa Mazowieckiego. Aftersales Team of the Year to program skierowany do pracowników autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz, dzięki
któremu wymieniają się swoimi doświadczeniami, podnoszą
kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności.
wb

Od lewej: Dariusz Jadkiewicz Mercedes-Benz Polska, Elwira Szwabe Mercedes
Benz Mojsiuk Szczecin , Wojciech Strzelczyk, Irena i Kazimierz Mojsiuk, Andrzej
Wiszowski, Krzysztof Kowalczyk, Jacek Litteck, Robert Kuberski
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78 | PRESTIŻ | luty 2012

r

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

GABINETY LEKARSKIE
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
Tu Nie Boli, ul. Jagiellońska 11
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

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
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

SALONY SAMOCHODOWE
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

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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