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Od wydawcy

iatkówka to dyscyplina, która praktycznie od zawsze stała
z boku piłki nożnej. Podobnie jak inne gry zespołowe – koszykówka czy piłka ręczna. A szkoda, bo to piękne dyscypliny, widowiskowe, a jeżeli chodzi o rywalizację – zdecydowanie czystsze
od piłki nożnej. Nie ma w nich udawania i oszukiwania, ani
gry aktorskiej. O wyniku decydują wyłącznie umiejętności,
wytrzymałość, a reguły fair play są równie ważne jak wynik.
O korupcji nikt nie słyszał, a jeżeli już gdzieś się pojawia (głowy
nie dam sobie uciąć) to pewnie w takim samym stopniu jak w każdej innej dziedzinie życia. Kibice nie wymagają eskorty policji, a obiekty
po spotkaniach nie są remontowane. Na mecze można chodzić rodzinnie
z dziećmi, bez większych obaw, że poznają nowe wyrazy z zasobów tzw.
nowoczesnej, ludowej poezji.
To tylko niektóre powody ,dla których z wielką przyjemnością uczyniliśmy siatkarki Piasta Netto Szczecin gwiazdami tego numeru. Dziewczyny z wielkim zaangażowaniem walczą o awans do wyższej ligi. A samozaparcia im nie brakuje. I zapewne – jeżeli nie w tym roku, to w kolejnym
z pewnością przeskoczą wyżej. Stąd – kibicujcie i oglądajcie je w akcji.
Każdy głos (dosłownie) wskazany! A tymczasem u nas możecie je zobaczyć w zupełnie innej, niż boiskowa, scenerii. Dziewczęta z wielką ochotą postanowiły zwiedzić plac budowy hali sportowej, miejsca z którym
nadzieję wiążą zapewne wszystkie drużyny halowe. Na biernym zwiedzaniu się nie skończyło, co swoim obiektywem uwiecznił Darek Gorajski. Miejmy nadzieję, że to dobry znak i będziemy mogli je podziwiać
w przyszłości w tym samym miejscu już jako zawodniczki wyższej ligi.
Podobnie zresztą jak inne drużyny Szczecina.
Nie tylko siatkarki znalazły się w tym numerze. Jerzy Chwałek opisuje Martynę Swatowską, nadzieję polskiej szpady. Mimo niespełna 18 lat
szczecinianka ma już na koncie międzynarodowe sukcesy. Warto śledzić
jej wspaniale rozwijającą się karierę.
Zresztą kobiet i tematów damsko – męskich u nas mnóstwo. Podczas
gdy za oknami szaleją manify, a polską polityką wstrząsają ministry (nie
mylić z amerykańskim zespołem o tej samej nazwie) nasi niepoprawni
felietoniści zdają się całkowicie tego nie zauważać. Szymon Kaczmarek
zastanawia się, czemu mężczyźni są szefami kuchni, podczas gdy „kobiety stanowią tradycyjny wystrój kuchenny”, a Krzysztof Bobala wychwala
piękno fizyczne kobiecego sportu! Niestety, nawet Joanna Osińska, kobieta nowoczesna, opisująca historię poszukiwań idealnego mężczyzny
– zawodzi. „Myślę, że kobiety, którym nie wychodzi z facetami lub boją
się z nimi eksperymentować uciekają w feminizm. Szkoda ich” – to przytoczona puenta bohaterki jej felietonu.
No i na koniec coś najbardziej optymistycznego i radosnego. Wreszcie
wiosna! Z tej okazji przygotowaliśmy specjalny blok świąteczno-wiosenny. A w nim trochę o ogrodach, trochę o porządkach, no i niezwykle ciekawy tekst Macieja Pieczyńskiego o wielokulturowym Szczecinie, czyli
rzecz o świętach różnych wyznań. Pewnie informacje, że: szczecińscy żydzi nie zabijają baranów i nie smarują krwią swoich domów, a grekokatolicy nie jedzą bazi, za to bardzo hucznie (dosłownie!) obchodzą Wielkanoc – was nie zaskoczą, ale tekst jest naprawdę ciekawy. Polecam.
Michał Stankiewicz
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Rozmowy w pociągu

Jakie są typy facetów – czyli recepta
na szczęśliwe życie...

m

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka
programu informacyjnego TVP
Szczecin „Kronika”. Prowadzi
serwis ekonomiczny „Biznes”
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iała 4 mężów i niezliczonych kochanków. O życiu
mówiła jak o ciastku z kremem, które trzeba jeść
szybko, bo inaczej zjełczeje, a my będziemy mieli co
najwyżej „rozstrój żołądka”, a zatem coś zupełnie
odwrotnego do przyjemności. A w życiu o przyjemność właśnie chodzi! Podkreślała. Szansa niewykorzystana,
już się nie powtórzy. To prawda – będą inne, ale już nigdy nie
dowiemy się, jaka była ta stracona. A może dla niej właśnie
warto było żyć? Moja rozmówczyni była jak z filmu. To, co
mówiła nadawałoby się na filmowy scenariusz.
– Każdy z moich mężów był ciekawym okazem. To, co łączyło ich wszystkich, to głód na pochlebstwa. Kobieta, która
ma w oczach podziw dla mężczyzny, nawet ten dobrze udawany, jest kochana. Oby tylko sama nie była za bardzo zakochana, bo wtedy popełnia błędy. Zamienia się w służącą,
byle jaką kochankę, zmęczoną matkę. Mężczyźni chcą domu,
ale chcą też ozdoby tego domu, czyli świeżej, uśmiechniętej
i zawsze gotowej ŻONY -KOCHANKI, a nie kuchty z codziennymi problemami. Jak osiągnąć szczęście? Na początek proponuję przypomnieć
sobie znaczenie słów: „słaba
płeć”. Żeby prawdziwi faceci nie wyginęli, my musimy
być kobietami. A prawdziwe
kobiety mają swoje potrzeby. Po pierwsze: silne ramię
męża (bo przecież jesteśmy
takie słabe i nieporadne), po
drugie jego niezwykła mądrość. O pierwszym i drugim
koniecznie musi wiedzieć
Świat. O tym, że wie Świat
musi dowiedzieć się mąż. Jeśli tego dokonamy, jesteśmy
„w domu. Kolejne ważne
potrzeby: fryzjer, paznokcie,
nowe ubrania, pieniądze…
Jeśli już wiemy, czego chcemy – wybieramy. W tym wariancie szukamy ”biznesmena – szejka”. On musi panować nad
swoim obejściem, to facet z przyrodzeniem, niech mu się też
wydaje, że panuje nad kobietą – jego niewolnicą. Mamy życie dostanie, łatwe i przyjemne. Musimy wykazywać swoją
mądrość poprzez sterowaną uległość, nieustającą dbałość
o urodę i codzienny ”podziw” dla męża. Jeśli postawimy
na typ: „biznesmena – szejka”, to mamy nowoczesny dom,
sprzątaczkę, opiekunkę do dziecka. Reszta zależy od nas czyli od pochlebstw i od tego jak się sprawujemy w sypialni.
Jeśli życie księżniczki się nudzi, jak mi przed laty, to szukamy przygód. Najlepszy typ, to szalony podróżnik, trochę
też niebieski ptak. Niezależny, złotousty. Boże, jak on mówił
o miłości… Był świetny w łóżku. Wysportowany. Umięśnienie miał naturalne, nie sterydowe dlatego też na męskości

Ludzie mają skłonność do szufladkowania innych.
Twierdzą, że to ułatwia życie. To jak znalezienie
klucza do zamka. Twierdzi moja nowa znajoma z
pociągu. Kobieta doświadczona, która (jak to celnie
określiła) z niejednego pieca chleb jadła.

zupełnie mu nie zbywało. Takie szalone życie było dobre do
czasu. Uprzedzam, to wariant dla kobiet, które wybierają
życie pod prąd. Kłopot sprawiały finanse. Niebieski ptak raz
miał pieniądze, a raz nie, wiec utrzymanie tej miłości było
raczej na mojej głowie.
W tej sytuacji przyszła pora na przerzucenie się na inny
brzeg. Nazwałam go: naukowiec. Imponował mi intelektem
i wiedzą. Dobrze też zarabiał, ale był kompletnie bez polotu, na dodatek drażliwy i strasznie czuły na punkcie swojego
ego. Jak się z czasem okazało – kiepski w łóżku. Na początku
starał się podgrzany nowa krwią, ale potem coraz częściej
na tym morzu naukowej miłości gościła kompletna flauta.
Jedyny żagiel na maszcie wisiał jak szmata, bo wiatr nagle
ucichł. Dość żenujące wspomnienia, ale warto było. Czego
się nie robi dla zdobycia doświadczenia w ciekawym życiu.
Taki typ jest dla kobiet, które mają problem z samooceną.
Zeszłam więc z tego statku widmo na ląd i wpadł mi
w ręce ”książę i żebrak” w jednej osobie. Z wyglądu szlachetny i przystojny, a jednocześnie słodko i dziecinnie nieporadny. Ujął mnie tą niewinnością i czystymi ideami. Byłam
już wtedy dojrzałą kobietą. Może włączyły mi się matczyne
instynkty. To był jednak błąd. Ten typ, choć ujmujący, okazał się zupełnie niedojrzały. Obiecywał gruszki na wierzbie,
nigdy nie dotrzymywał słowa i nałogowo kłamał. Kochał
mnie, ale nie jak kobietę, lecz bardziej jak matkę. Fatalne
uczucie, kiedy się zrozumie w co się wdepnęło. Nie mogłam
się od niego odczepić. Po każdym zerwaniu wracał jak bumerang. Miał jeszcze jedna wadę – był antytalentem do zarabiania pieniędzy. To typ dla kobiet wolontariuszek, sióstr
miłosierdzia.
– Jakie wnioski wyciągnęła pani z tych kolorowych doświadczeń z mężczyznami?
– Najlepiej było mi z pierwszym: biznesmenem – szejkiem, ale nudziło mi się w złotej klatce. Kiedy byłam starsza
chciałam wrócić do „więzienia”, ale te drzwi już dawno się
za mną zamknęły. Myślę, że kobiety, którym nie wychodzi
z facetami lub boją się z nimi eksperymentować uciekają
w feminizm. Szkoda ich. Warto szukać. Nic za darmo, ale
warto. I proszę mi zaufać, jeśli chcemy utrzymać mężczyznę
przy sobie i sprawić żeby nas zawsze kochał: chwalmy go
i udawajmy, że jesteśmy słabe płcie. Nigdy nie wygramy, jeśli
będziemy się buntować przeciwko tej pierwotnej prawdzie.
I tak przecież wiemy swoje…

„Kobieta nie wie, czego chce, ale nie
spocznie, dopóki celu nie osiągnie…”

Jean – Paul Sartre

Do zobaczenia w następnej podróży…
Joanna Osińska

Wydarzenia
100 płyt dla czytelników „Prestiżu”!

Być jak Kenny G. i Starbucks
10 jazzowych hitów nagranych w międzynarodowym składzie, które mają uprzyjemniać picie
kawy - to najnowszy projekt szczecińskiego jazzmana Sylwestra Ostrowskiego.

p

Foto: Łukasz Szełemej

łyta powstaje w studiu koncertowym Radia Szczecin. Już niebawem trafi do sieci szczecińskich kawiarni Columbus Coffee.
– Mało osób wie, że światowego kawowego potentata – Starbucks
zakładał saksofonista Kenny G. Zdecydował wtedy, że kawiarnie będą
promowały jazz. Pomyślałem, że w mini skali możemy robić to samo
w Szczecinie. Zwróciłem się do Pawła Golemy z propozycją produkcji
płyt do sieci jego lokali – opowiada Sylwester Ostrowski. Na
płycie jest 10 jazzowych standardów, takich jak „Sunny”,
czy „Chan, chan” Beuna Vista
Social Club. Na płycie występują ponadto utytułowany
amerykański perkusista John
Betsch, kontrabasista Francesco Angiuli z Włoch oraz
szczecinianie – wibrafonistka Maria Kępisty, pianistka Joanna Gajda, wokalistki Anna
Giniewska i Magdalena Wilento, basista Szymon Orłowski oraz Sylwester Ostrowski.

– Bardzo się cieszę, że możemy objąć mecenatem tę płytę. Wspieramy szczeciński jazz i zamierzamy robić to nadal – mówi Paweł Golema, właściciel Columbus Coffee.
Płyta Columbus Jazz Coffee ma być miła dla ucha. Będzie ją można
kupić w kawiarniach. Na okładce pojawi się napis: vol.1 co oznacza,
że będą kolejne edycje.
– Chcemy promować
szczecińskich jazzmanów
w całej Polsce. Na kolejnych
płytach będą nowi muzycy
i nowe utwory – zapewnia
pomysłodawca projektu Sylwester Ostrowski.
Producentem muzycznym
płyty jest Piotr Wojtasik. Płycie patronuje „Prestiż”. Już
niebawem będziemy mieli aż
100 płyt dla naszych czytelników! Szczegółów konkursu szukajcie na www.magazynprestiz.com.pl
tch
Sylwester Ostrowski
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Wydarzenia

Mistrzowie
klubowych parkietów

Na europejskim wybiegu

p

Szczecińska projektantka Milita Nikonorov konsekwentnie przebija się w trudnej branży mody. Ostatnio swoją kolekcję zaprezentowała na największych targach modowych w Europie - CPD
Signature Duseldorf.

Foto: materiały prasowe

olskie eliminacje do finałowych
zmagań odbyły się w klubie Heya.
Uczestników z całej Europy oceniało
prestiżowe jury złożone z wybitnych
tancerzy i choreografów wśród których znaleźli się m.in.: nowojorczyk
Caleaf (choreograf takich gwiazd jak
Will Smith czy Mariah Carey) i francuski mistrz hip hopu Niako mający

także udział w tworzeniu paryskich
musicali. Do finału z polskich eliminacji dostały się cztery duety tancerzy
w tym polska dwójka Edwin & Grzelock, która wygrała konkurs w kategorii locking.

– Niemożliwe stało się możliwym
i Juste Debout & Steez odbyło się
w Polsce – cieszy się Adam Stanke,
organizator imprezy.
Główny organizator całego tournee, Bruce Sone ocenił: – Były to
jedne z najlepszych i najlepiej przygotowanych eliminacji na świecie,
a biorąc pod uwagę nowe państwa
członkowskie jesteście na pierwszym
miejscu.
Juste Debout to francuskie stowarzyszenie, które od 10 lat organizuje
w Paryżu festiwal tańca, a także coroczne tournée jako eliminacje do finału. Projekt zrzesza tancerzy z całego świata reprezentujących takie style
jak: hip hop, house, locking i popping. To rodzaje tańca wywodzące
się wprost z klubowych parkietów,
a które ukształtowały się opierając się
na konkretnych gatunkach muzyki
klubowej, takich jak house, funk czy
hip hop. Finał zawodów odbędzie się
w marcu, w Paryżu.
ad

Week&Mody na Karuzeli
Największa szczecińska impreza modowa - Week & Mody przenosi się
do Świnoujścia. W lipcu razem z konkursem Gryf Fashion Show stanie
się częścią tamtejszej Karuzeli Cooltury.

”B

(l)ack To The Future” to kolekcja na sezon jesień/zima 201213, uszyta specjalnie na
targi - opowiada Milita
. - Inspiracją były style
z przeszłości oraz futurystyczne formy. A ponad wszystko - uwielbienie dla kobiecej
sylwetki! Podkreślona
talia i biodra, zarysowana, futurystyczna
sylwetka otulona miękkim wełnianym splotem.
Zaproszenie do Duseldorfu to ogromne wyróżnienie dla
młodego projektanta. Dzięki nim mają szansę większą na pozyskanie zagranicznych kontrahentów, możliwość udziału w perfekcyjnie zorganizowanych pokazach i showroom do którego
przychodzą kupcy z całego świata.
- Co prawda już od kilku lat sprzedaję swoje kolekcje w butikach niemieckich, ale tutaj miałam bezpośredni kontakt z wieloma ludźmi, którym bardzo spodobało się to, co robimy - dodaje zadowolona projektantka. – Dla mojej firmy otworzyły się
kolejne możliwości.
imj

Foto: archiwum Mility Nikonorov

Jedno z ważniejszych wydarzeń tanecznych na świecie czyli Międzynarodowy
Festiwal Tańca Street Dance „Juste Debout & Steez” zawitał do Szczecina.

eek&Mody to impreza znana już od lat szczecinianom interesującym się modą. W tym roku odbędzie się jej XI edycja. Co roku
towarzyszy jej konkurs dla projektantów Gryf Fashion Show.
Świnoujska Karuzela Cooltury to z kolei impreza ogólnopolska
łącząca w sobie wszystkie gatunki sztuki i rozrywki. Przez 3 dni festiwalowe przez Świnoujście przewijają się najciekawsze postaci polskiej
kultury, sztuki i biznesu. Tylko w ub. roku stawili się wybitni twórcy
jak Krzysztof Zanussi, Jan A.P. Kaczmarek, aktorzy Edward Linde Lubaszenko i Olaf Lubaszenko, Krzysztof Globisz czy niezwykłe kobiety
jak Janina Ochojska i Beata Pawlikowska. Ażeby było ładniej i ciekawiej na Karuzeli Cooltury bywali też warszawscy celebryci, m.in.
Conrado Moreno, Tomasz Jacyków, Olivier Janiak, Anna Mucha czy
Maciej Dowbor.
Podobnie ma być w tym roku, dzięki czemu XI edycja Week &
Mody ma szansę stać się wydarzeniem
ogólnopolskim. Szczegółowy program dopiero jest w trakcie ustalania,
ale już teraz jej organizator – U.Studio
– zdradza, że jedną z nowości będzie
specjalny pokaz mody z udziałem
gwiazd ubranych w ekologiczne kolekcje. Impreza odbędzie w Hotelu
Interferie na powierzchni aż 1000 m2.
„Prestiż” patronuje W&M.
br
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Foto: materiały prasowe

w

Nowe miejsca

Gabinet Zdrowe Nogi
Foto: Dariusz Gorajski

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 ortez. W gabinecie otrzymamy także profesjonalną opiekę kosmetyczną.
Czynne: 10.00 - 18.00 (pn - pt)

Strefa H2O
Foto: materiały Strefa H2O

ul. Topolowa 2
Specjalistyczny basen do nauki pływania dla dzieci i niemowląt. Prowadzone są tutaj zajęcia
dla dzieci już od 3 miesiąca życia, zarówno w grupach jak i indywidualne. Temperatura wody
wynosi 33 stopnie. Do dyspozycji instruktorzy. Jest też kawiarenka dla rodziców.
Czynne: 8.00 -20.00 (pn - sb)

Garra Rufa
Foto: materiały Garra Rufa

al. Bohaterów Warszawy 40 (Galeria Handlowa Nowy Turzyn)
Studio Kosmetyczne Garra Rufa ma swojej ofercie całą paletę usług kosmetycznych oraz
zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp. Nazwa wzięła się od rybek Garra Rufa, które także
wykonują część zabiegów.
Czynne: 10.00 - 20.00 (pn - nd)

R E K L AMA

Restauracja "Chief" zaprasza do zakupu vouchera na 4-daniową romantyczną
kolację dla dwojga z owocami morza, lampką wina lub kieliszkiem wódki Starki.

Teraz 149 zł zamiast 440 zł.
Proponujemy do wyboru następujące zestawy:
ZESTAW 1:
Przystawka
- *świeże ostrygi podawane au naturel z cytryną i łamanym pieprzem
lub zapiekane ze szpinakiem i parmezanem
Zupa
- *flaczki ze świeżych kalmarów zabielane wiejską śmietaną
Danie główne
- *świeży jesiotr lub sum rzeczny gotowany na parze w sosie holendeskim
z czerwonym kawiorem własnej produkcji
- ziemniaczki z wody
- warzywa gotowane z masełkiem i świeżo tartą bułką
Deser
- *puszysty pudding waniliowy podany z gorącym sosem ze świeżych
owoców leśnych
Napoje
- kawa lub herbata, woda mineralna
- *lampka wina Sequoia Grove Carneros, California USA
ZESTAW 2:
Przystawka
- *małże nowozelandzkie zapiekane z tartym chrzanem, śmietaną i parmezanem
Zupa
- *krem ze świeżych szparagów z gotowanym łososiem i świeżym brokułem
Danie główne
- *okoń wilczy "Labraks" marynowany w świeżych ziołach z grilla
- ziemniaczki podsmażane
- kapusta kiszona w liściach z oliwą cytrynową i świeżym koprem
Deser
- *puszysty omlet z gorącymi wiśniami
Napoje
- kawa lub herbata, woda mineralna
- *kieliszek wódki "Starka 10" - jedyne miejsce w polsce gdzie skosztujesz
tego wspaniałego trunku
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Konieczna rezerwacja na
minimum 24 godziny przed wizytą:
telefonicznie (91) 488 14 17 lub 608 440 000
online na stronie
http://www.chief.com.pl/rezerwacja.html

Sposób płatności:
- osobiście w biurze restauracji 10.00 - 22.00
- wpłata na konto bankowe, voucher
wysyłamy na podany adres mailowy

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

Wydarzenia

Mistrzowie fotoreportażu

t

omasz Lazar zdobył główną
nagrodę. Jego fotografia przedstawiającą manifestantkę z Nowego Jorku zatrzymaną przez

Cezary Aszkiełowicz

policję została uznana za Zdjęcie
Roku.
- Jury konkursu było nadzwyczaj zgodne w wyborze nagrody
głównej – powiedziała Anna
Brzezińska Skarżyńska, przewodnicząca jury. – Fotografia autorstwa Tomasza Lazara spełnia
wszystkie warunki zdjęcia, które
każda gazeta czy magazyn chciałyby opublikować na pierwszej
stronie. Dotyczy ważnego wydarzenia, jest dynamiczna, świetnie
skadrowana, ma piękne światło,
jest prosta w wymowie i przyciąga wzrok.
Lazar, który jest freelancerem zdobył także nagrody
w dwóch kategoriach - Cywilizacja Fotoreportaż i Wydarzenie

Foto: Cezary Aszkiełowicz

Szczecinianie Tomasz Lazar oraz Cezary Aszkiełowicz zostali nagrodzeni
w prestiżowym konkursie BZ WBK Press Foto.

Fotoreportaż.
Cezary Aszkiełowicz zajął
z kolei trzecie miejsce w kategorii Sport za fotoreportaż Trening
piłkarzy wodnych klubu Arkonia Szczecin oraz trzecie miejsce
w kategorii Cywilizacja za fotoreportaż z „Selekcji”, czyli imprezy odbywającej się na poligonie
drawskim na wzór rekrutacji
do sił specjalnych. Aszkiełowicz
pracuje w szczecińskim oddziale
Gazety Wyborczej.
BZ WBK Press Foto to konkurs dla zawodowych fotorepor-

terów. W tym roku dopuszczono
prace aż 483 fotoreporterów. Organizatorem jest Bank Zachodni
WBK. Tomasz Lazar kilka dni
wcześniej został także laureatem
w najważniejszym konkursie na
świecie jakim jest World Press
Photo. Za to samo zdjęcie zdobył
drugie miejsce w kategorii Ludzie i Wydarzenia.
br
Nagrodzone zdjęcie Tomasza
Lazara oraz rozmowa z laureatem World Press Photo na
stronie 22

Szybki seks po polsku
Aż 74% Polaków jest zadowolonych ze swojego życia seksualnego! To
wyniki badań zleconych przez firmę Durex, producenta prezerwatyw.
badań wynika, że całkiem nieźle sobie radzimy w tej dziedzinie
życia. I tak – aż 72 % badanych obu płci twierdzi, że partner zaspokaja
ich potrzeby seksualne. Tylko 12 % jest przeciwnego zdania.Optymistycznie wygląda też nasza aktywność. 14% zadeklarowało, że kocha
się co najmniej 5 razy w tygodniu, 25% – 3 do 4 razy, 20% – 1 w tygodniu, a 21 % rzadziej niż 1 w tygodniu. Najwięcej, bo aż 36% badanych deklaruje, że na grę wstępną poświęca nie więcej niż 10 minut,
a kolejne 20% wytrzymuje do 15 minut. Jeszcze szybciej… kończymy.
19% wystarcza do finału nie więcej niż 5 minut, a kolejnym 25% – 10
minut. Orgazm w łóżku prawie zawsze lub zawsze osiąga 82% mężczyzn i jedynie 44% kobiet.
– Prawie połowa (46%) badanych kobiet przyznaje się, że osiąga orgazm w drodze masturbacji równie często, jak w czasie seksu
z partnerem. Kobiety znają swoje potrzeby seksualne i nie unikają
masturbacji, gdy chcą wzbogacić swoje życie seksualne lub w sytuacji,

Foto: archiwum redakcji

z

kiedy nie mogą osiągnąć orgazmu w czasie stosunku. Niższą popularność masturbacji u mężczyzn można wytłumaczyć tym, że mężczyźni
znacznie częściej osiągają orgazm podczas uprawiania seksu partnerskiego – mówi seksuolog Radosław Jerzy Utnik.
A jak z naszą wiernością? Do regularnego współżycia z kochankiem
lub kochanką przyznaje się nieco więcej kobiet (11%) niż mężczyzn
(8%). Do posiadania okazyjnych kochanków z kolei odwrotnie – 14%
mężczyzn i 2 % kobiet. Około 5 % badanych deklaruje, że nie współżyje
wcale, a 4% mężczyzn i 1% kobiet przyznaje się do płacenia za seks. br
R E K L AMA
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Maciej Pieczyński

Siatkówka zawsze uchodziła za jedną z inteligentniejszych
i wymagających gier zespołowych. Do tego widowiskowych.
Nic więc dziwnego, że Polacy kochają ten sport. A gdy na
boisku stają panie – miłość nie ma granic. W Szczecinie
też mamy prawdziwą drużynę walecznych, utalentowanych
siatkarek. Specjalnie dla „Prestiżu” zawodniczki Piasta Netto Szczecin uchyliły rąbka swoich tajemnic z szatni. Jakich?
Przeczytajcie sami.

Temat z okładki

Foto: Dariusz Gorajski
Wizaż: Agata Chacińska
Produkcja sesji: Tomasz Chaciński
Odzież: H&M, Camaieu, Erbud
dziękujemy firmom:
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Królowe
parkietu
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ydawało się, że po
dwóch, wygranych
w cuglach setach, zwycięstwo mają już w rękach. Niestety. Rywalki
przebudziły się i z 2:0 niepostrzeżenie zrobiło
się 2:2. Miał być pogrom, a w efekcie jest tie
break. Po każdym straconym punkcie siatkarki Piasta Netto Szczecin przybijały sobie
„piątki”, dodawały nawzajem otuchy. Ale tak
naprawdę to były tylko pozory. Dziewczyny
przez dwa sety nie wiedziały, co się dzieje
na parkiecie. Grały u siebie, przy wypełnionych trybunach hali Szczecińskiego Domu
Sportu. „Piast, Piast, Piast Szczecin!” – tych
gromkich okrzyków najbardziej krzepkich
i wytrwałych kibiców nie powstydziłby
się żaden stadion piłkarski. Nie było wyjścia, trzeba było wrócić z dalekiej podróży
i zakończyć ten sportowy dreszczowiec.
Żeby ten doping nie poszedł na marne.
I rzeczywiście, obraz gry zmienił się nie do
poznania. Siatkarki Piasta Netto Szczecin
blokowały wszystkie ataki przeciwniczek. Piłka jakby w ogóle nie chciała spadać na boisko
gospodarzy. Ale każdy kibic, znający się na
żeńskiej siatkówce, wiedział, że tu nie ma nic
pewnego, że Piast może stracić prowadzenie
równie szybko jak je ponownie zdobył. Potrzeba było kropki nad i. Jeszcze tylko jeden
punkt… I wtedy nad siatką w stronę boiska
Piasta wystrzeliła piłka zagrywana przez rywalki. Jeszcze kilka centymetrów i drużyna
gości mogła odwrócić losy spotkania. Libero Piasta Netto Szczecin w ostatniej chwili
odbiła zmierzającą prosto w parkiet piłkę.
Z trybun rozległ się pełen nadziei okrzyk
„jeden!”. Skórzany przedmiot pożądania
siatkarek lekko poszybował wysoko w górę,
a za nim spojrzenia wszystkich kibiców Piasta Netto Szczecin. Gdy do piłki doskoczyła
rozgrywająca, podbijając ją w stronę siatki,
naraz wszystkie trybuny ryknęły potężnie:
„dwa!”. Siatkarki rywali wyskoczyły do bloku. Bezskutecznie. „Trzy!” – po tym okrzyku
szczecińskich kibiców, jakby na ich specjalne
życzenie, atakujące Piasta Netto Szczecin wykonały wyrok przegranej na drużynie gości.
Każda piłka na wagę awansu
Mecz Piast Netto Szczecin – Joker Świecie
zakończył się wynikiem 3:2.
– Ten mecz to był typowy przykład żeń-

skiej siatkówki – przyznaje z dystansem Marta Jonak, libero Piasta Netto Szczecin. – Tutaj
wszystko może się zmienić, może być 20:1
w pierwszym secie, a w kolejnym przegrywająca drużyna może wygrać.
– W męskim sporcie takie zwroty akcji
są rzadko spotykane – dodaje Joanna Kolec,
rozgrywająca i kapitan szczecińskiej drużyny.
Jak widać, siatkówka kobiet może dostarczyć wielu wrażeń. Poza wizualnymi, także prawdziwej, sportowej dramaturgii i to
w najbardziej nieprzewidywalnym wydaniu.
Siatkarki Piasta Netto Szczecin do swojej
obecnej pozycji dochodziły różnymi drogami. Nie wszystkie z nich były od początku
usłane sportowymi sukcesami. Marta Jonak
ze swoim wzrostem 160 centymetrów nie
pasowała do stereotypowego wizerunku siatkarki. – Miałam ciężko, bo zaczynałam karierę w czasach, kiedy jeszcze w siatkówce nie
było pozycji libero – wspomina. – Ciągle słyszałam, że jestem za niska, grałam na środku
lub na lewym skrzydle, o grze w bloku, pod
siatką, w ogóle nie było mowy. Zdarzało się,
że zaatakowałam i wybiłam na aut i zaraz trener mnie ściągał z boiska.
Gdy już wprowadzono pozycję libero, gdzie
nie wzrost, ale ruchliwość jest najważniejsza,
Marta wykorzystała swoją szansę. – Zawsze
byłam bardzo ambitna, wolą walki rekompensowałam brakujące centymetry – wspomina.
Piast Netto Szczecin w tym sezonie niespodziewanie włączył się do walki o awans do
siatkarskiej ekstraklasy. W trakcie rozgrywek
sponsorem klubu została firma Netto. – Nie
było łatwo znaleźć sponsora dla drugoligowej drużyny siatkówki kobiet – przyznaje
wiceprezes Piasta Netto Szczecin, Zbigniew
Popielski. – Ale myślę, że widać po atmosferze na trybunach, po organizacji meczów,
że można też w drugiej lidze stworzyć klimat
ekstraklasy. Firma Netto bardzo się stara,
żeby ten sponsoring był efektywny. To nie
jest tak, że podpisujemy umowę, wieszamy
bannery, a potem spotykamy się na koniec
sezonu, żeby otworzyć szampana. Ważny jest dla nas stały kontakt ze sponsorem.
Sportowym problemem Piasta jest według
Popielskiego fakt, że na początku sezonu,
kiedy była budowana drużyna, klubu nie
było jeszcze stać na ściągnięcie mocniejszych
zawodniczek. – Dalej pracujemy nad pozyskaniem środków na wzmocnienia – mówi
Zbigniew Popielski.
Jaki jest przepis wiceprezesa Piasta Netto
Szczecin na awans? – Powtarzam dziewczynom, że mają walczyć o każdą piłkę tak, jakby to właśnie było zagranie dające awans!
Lody? Czemu nie
Bycie siatkarką wymaga wiele samodyscypliny. Dziewczyny trenują dwa razy dziennie
od poniedziałku do piątku, by być w formie
na sobotnie spotkania ligowe. W niedzielę

przychodzi czas regeneracji, odpoczynku.
– Jak kogoś nie ma na treningu, musi odrobić w innym terminie – mówi Sandra Guzowska.
– Nie można przedstawić zwolnienia lekarskiego, zawsze musimy być na miejscu –
dodaje Marta Jonak.
Co dwa tygodnie siatkarki wyjeżdżają na
zgrupowania, w różne miejsca Polski. Najbardziej chwalą sobie pewien ośrodek w Pobierowie, u jednego ze sponsorów drużyny.
Na spacery po nadmorskiej plaży nie ma jednak za wiele czasu.
– Chyba, że spacerujemy biegiem, w ramach treningu – śmieje się Joanna Kolec.
Dodaje jednak: – Naprawdę świetne miejsce.
Stąd zapewne dziewczęta nie mają zbyt
wiele czasu na poznawanie nowych ludzi, na
randki i romanse. Gdy przychodzi sobota i są
zmęczone po całym tygodniu treningów i po
ligowym meczu wolą wtedy spędzić bezstresowo czas w swoim własnym gronie.
– Ale nie odmawiamy sobie całkowicie tego
klubowego życia, chodzimy razem na przyjęcia
urodzinowe, domówki – mówi kapitan drużyny.
Siatkarki najczęściej można spotkać w klubie
Coyote.
– Lubimy też chodzić na kręgle, bilard,
do restauracji Pomiędzy – mówi Jonak. Do
ulubionych miejsc siatkarek Piasta Netto
Szczecin należy też lodziarnia Castellari, co
dowodzi, że dziewczyny nie muszą całkowicie odmawiać sobie słodyczy.
– Nie mamy ścisłej diety, ale wiadomo,
że musimy same się jako tako pilnować,
by nie zepsuć sobie figury – mówi Kolec.
Słodycze nie są jedyną kulinarną pasją szczecińskich siatkarek.
– Ja osobiście uwielbiam pierogi z mięsem
– zachwyca się Danielle. – To moja ulubiona
polska potrawa, dzięki niej zakochałam się
w polskiej kuchni. Generalnie staram się jeść
jak najwięcej tylko mogę.
Zawodniczki mają tylko jeden, całkowicie
wolny miesiąc w roku, przeważnie lipiec, tuż
po zakończeniu sezonu ligowego. Rzadko
wyjeżdżają wtedy na egzotyczne wakacje do
odległych krajów. Wolny czas spędzają raczej
z rodzinami.
Mój facet jest wspaniały!
Kobiety na parkiecie to uczta nie tylko dla
konesera emocji czysto sportowych. Oglądający mecze z wysokości trybun mężczyźni mają okazję być zarówno składającymi
swoje gardła na ołtarzu dopingu kibicami jak
i wielbicielami kobiecej urody. Dziewczyny
z Piasta Netto Szczecin nie narzekają na brak
adoratorów wśród fanów drużyny, zapewniają jednak, że nie zdarzają się wielbiciele wybitnie nachalni.
– Nasi najwytrwalsi kibice płci męskiej są
raczej sympatyczni – mówi z uśmiechem Joanna Kolec. Wśród nich wymienia pana Hi-
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larego, pieszczotliwie zwanego przez dziewczyny z drużyny Miodkiem. – Ma własną
pasiekę i często przynosi nam miód – opowiada kapitan Piasta. – To jest bardzo miłe.
Na każdy trening siatkarek przychodzi też
ośmioletni Michał. Oczywiście, najczęściej
zdarzają się nieco starsi niż on adoratorzy
i ci jednak raczej wysyłają dziewczynom nieśmiałe wiadomości z gratulacjami po wygranych meczach niż śledzą je po wyjściu z hali.
Partnerzy siatkarek Piasta Netto Szczecin
mają więc być o co zazdrośni…
– Mój facet jest wspaniały! – zachwyca się
Danielle. – Ale nie istnieje! – dodaje ze śmiechem Marta.
Kapitan drużyny wyjaśnia: – Tak często
żartujemy sobie w szatni: mężczyzna jest
wspaniały, bo nie istnieje (śmiech). – Albo:
„dziewczyny, muszę iść, bo mój chłopak czeka… ach, przecież nie mam faceta!” – dodaje
Sandra.
Wszystkie siatkarki zgodnie przyznają, że
ich idealny partner powinien lubić sport. –
Musi rozumieć moją pasję i zaangażowanie,
a najlepiej, jeśli sam też uprawia sport, żebym
mogła z nim aktywnie spędzać czas – mówi
Jonak.
Na pytanie, czy poza szczerą pasją, powinien być też wysportowany, Marta odpowiada
ze śmiechem: – Tym to ja już się sama zajmę!
Optymalną pod tym względem sytuację mają
Joanna Kolec i Karolina Kijana. Kolejno: mąż
i narzeczony tych zawodniczek są siatkarzami i podobnie jak ich partnerki grają wspólnie w jednej drużynie, w Morzu Bałtyk.
– Poznaliśmy się z moim obecnym mężem
na siatkarskim parkiecie – wspomina rozgrywająca Piasta Netto Szczecin.
Dziewczęta żartują, że są i minusy takich
związków – w domu po meczach zdarza się
im wysłuchiwać komentarzy pod adresem
swojej gry.
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Spotkać sławnych ludzi
Choć uprawianie sportu wymaga wiele
wyrzeczeń żadna z nich w życiu nie zamieniłaby się rolami z kimś innym.
I szczerze zachęcają swoich fanów do uprawiania siatkówki.
–
Dzieciaki
muszą odejść
Zdrowych
od komputerów, wychodzić z domów
i próbować! –
wielkanocnego koszyczka
mówi Kolec.
– Na początku kariery nie wolno
się zniechęcać, niezależnie od wzrostu!
– dodaje Jonak.

Siatkarki Piasta Netto
Szczecin podpowiadają
dzieciom (a właściwie
ich rodzicom), że najlepszy wiek na rozpoczęcie
zawodowej przygody
z siatkówką to okres
czwartej klasy podstawówki. Na zachętę używają także pozasportowych argumentów.
– Jako juniorki często

jeździłyśmy na obozy, turnieje drużyn amatorskich, między innymi do Holandii, gdzie
udało mi się spotkać na żywo Michaela Jacksona – wspomina rozgrywająca Piasta Netto
Szczecin.
Nieżyjący już król popu najzwyczajniej
w świecie wysiadł ze swojej limuzyny i przywitał się z młodymi siatkarkami. – Można
więc spotkać wielu ciekawych, sławnych ludzi i zwiedzić kawałek świata! – dodaje.
Marzenia? Oprócz awansu do pierwszej
ligi – jak każdy mają ich sporo.

– Ja od dziecka marzyłam, żeby rodzice
zobaczyli mnie w jakiejś ogólnokrajowej telewizji – mówi Marta Jonak. – Poza tym jestem
typową córeczką tatusia, i dlatego chciałam,
specjalnie dla niego, mieć koszulkę ze swoim
nazwiskiem. A co do marzeń pozasportowych,
to chciałabym żyć w Australii i surfować.
Joanna Kolec z kolei zamierza kiedyś założyć siatkarską szkółkę dla dzieci. Najbardziej
czysto sportowe oczekiwania od przyszłości
ma Danielle Hepburn: – Chciałabym zagrać
kiedyś w najlepszej siatkarskiej drużynie

w Europie, po prostu zdobywać kolejne tytuły, osiągać sukcesy, rozwijać swoją siatkarską
karierę – mówi. Przyznaje jednak: – Póki co,
podoba mi się w Polsce, tu jest bardzo wysoki
poziom sportowy siatkówki.
Dziewczyny Piasta tworzą zgraną drużynę. Na siatkarskim parkiecie trzymają się razem niezależnie od wyniku, mimo typowych
w siatkówce żeńskiej silnych emocji, wspierają się wzajemnie nawet, gdy nie idzie im najlepiej. Kiedy tracą punkty, nie rzucają między
sobą oskarżeń, nie obwiniają nawzajem.

– Wspieramy się podczas meczu, ale nie
oszukujmy się, jest nas osiemnaście i nie
musimy się wszystkie lubić – przyznaje Kolec.
Osiemnaście najróżniejszych charakterów,
które na boisku współpracują ze sobą bez
zarzutów, ze świadomością wspólnego celu,
w życiu nie zawsze odnajduje wspólny język.
– Nie zawsze jest czas, by się spotkać razem
w pełnym gronie poza boiskiem – mówi Sandra Guzowska. – Ale na pewno szanujemy
się i myślę, że lubimy.
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Temat z okładki

Ludzie

Foto: Dariusz Gorajski

A M B ASADOR–ZY
S
ZCZECIN
A
patronuje „Prestiż magazyn szczeciński”

Baltic Neopolis
Orchestra

– jesteśmy dumni, że
tworzymy w Szczecinie

Baltic Neopolis Orchestra pod kierownictwem Emilii Goch to smyczkowa orkiestra kameralna.
Działa od 2008 roku w Szczecinie, obecnie także jako Ambasador Szczecina.
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z

ałożona z myślą o wysublimowanym, ale przystępnym reper- towanych szczecińskich artystów działa od dwóch lat. We wrześniu
tuarze orkiestra wykonuje szeroki zakres kompozycji, od baro- 2010 zainaugurowało swój pierwszy cykl koncertów „Baltic Neopolis
kowych i klasycznych aż po dzieła XX wieku. Grupa zawiązała Orchestra”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem mediów
współpracę w 2008 roku z inicjatywy szczecińskich muzy- oraz publiczności.
W roku 2011 orkiestra powtórzyła sukces cykli „BNO w Filharmoków, a pierwszy koncert wykonany 18 maja 2008 roku zyskał
miano najlepszego koncertu kameralnego w sezonie artystycznym nii” oraz „Włącz orkiestrę!”. Dodatkowo uczestniczyła w takich pro2007/2008. Od tego czasu orkiestra zagrała dziesiątki koncertów, jektach, jak: koncert „Ego Sapientia” w szczecińskiej katedrze, „Transrealizując m.in. własny cykl „Włącz Orkiestrę!” oraz współrealizu- graniczne Spotkania Muzyczne” rozpoczynające sezon artystyczny
jąc spektakl muzyczno – wizualny „Freedom Symphony. Tribute to w Ogrodzie Różanym, „3D Mapping” podczas festiwalu Inspiracje, czy
Solidarity”. Od 2010 r. orkiestra jest wspierana przez Urząd Miasta „In Fusion We Trust” inaugurującym festiwal Boogie Brain. Orkiestra
odbyła również trasy koncertoSzczecin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zawe po Niemczech i Chinach.
W nowym sezonie artystyczchodniopomorskiego.
nym,
poza kontynuacją dotychBNO współpracowała z wieKampania społeczna „Szczecin_z całego serca polecam AMczasowych
projektów, Orkiestra
loma utalentowanymi kompozyBASADOR” to zaproszenie mieszkańców do wspólnego butorami, solistami oraz dyrygenrozpoczęła
nowy
cykl połączony
dowania pozytywnego, wyrazistego i dobrze kojarzącego się
tami, m.in.: Janem Staniendą,
z
wystawami
i
wizualizacjami
–
wizerunku miasta. To element nowej strategii komunikacyjnej
„Muzeum
Muzyki”
–
projekt
Janem Jakubem Bokunem, Piomiasta „Odkryj_na dobre Szczecin. Ludzie_Miejsca_Wydarzeodbywający się w trzech szczetrem Klimkiem, Bartłomiejem
nia”. W ramach kampanii zrealizowane zostały spoty, w któNiziołem, Szymonem Brzóską
cińskich muzeach: Muzeum
rych występują współpracujący z miastem Ambasadorzy –
Narodowym, Muzeum Sztuki
oraz z utalentowanymi artystamieszkańcy z pasją, marzeniami i charakterem, którzy znają
Współczesnej oraz Muzeum
mi szczecińskimi – Maciejem
dobre strony Szczecina i dzielą się swoimi doświadczeniami.
Cybulskim, Martą Pawłowską,
Historii Szczecina. W 2012
W 2012 roku grono to powiększy się o nowe osobowości.
Olgą Wojciechowską, Łukaszem
roku
zespół zaplanował liczne
Każdy może zostać Ambasadorem! Zdjęcia Ambasadorów
koncerty.
Latem zespół planuje
Górewiczem.
znalazły się w wizerunkowym kalendarzu na 2012 rok.
wejść do studia i nagrać pierwStowarzyszenie Baltic Neoposzą swoją płytę. Towarzyszyć jej
lis Orchestra, którego głównym
Więcej informacji:
będzie również wideoklip.
celem jest promowanie utalen-

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

HOLDA

Autoryzowany Dealer marki Jeep
ul. Gdańska 7, tel (91) 48 38 200
70-660 Szczecin, www.holda.jeep.pl

Fotoreporter
musi umieć

słuchać

Foto: Tomasz Lazar

Ludzie

Aneta Dolega

Czarno-białe zdjęcie krzyczącej dziewczyny, stojącej za barierkami ustawionymi przez policję
autorstwa Tomasza Lazara zostało docenione na tegorocznym World Press Photo, zdobywając
drugą nagrodę w kategorii „People In the News”. Szczecinianin wykonał nagrodzone zdjęcie podczas nowojorskich protestów Occupy Wall Street.
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w

połowie września 2011 roku mieszkańcy Nowego Jorku
wyszli na ulicę, aby okupować Wall Street - finansowe
centrum miasta. Demonstranci określali się jako inicjatywa „99 procent”, czyli „99 proc. społeczeństwa, która
nie może dłużej tolerować chciwości i korupcji ze strony
pozostałego 1 procenta”. Protesty trwały tygodniami,
demonstranci skupili na sobie uwagę świata, w tym mediów, które na bieżąco informowały o przebiegu wyda-

rzenia.
W tym czasie w Nowym Jorku przebywał Tomasz Lazar, który po
skończonych warsztatach fotograficznych postanowił pozostać jeszcze trochę w mieście. Na Wall Street pojawił w październiku słysząc
o trwającej tam demonstracji. Uzbrojony w aparat ruszył w stronę
protestujących. Przebieg wydarzeń zarejestrował w formie reportażu, który wysłał później na World Press Photo. Wspomniane zdjęcie
dziewczyny zdobyło uznanie jury WPP i co z tym idzie prestiżowe
wyróżnienie.
Czy pamiętasz dokładnie okoliczności w jakich powstało to
zdjęcie?
Zdjęcie powstało w momencie kiedy część osób zablokowała wejście do komisariatu na Harlemie, żeby mogły rozpocząć się protesty.
Głównodowodzący upominał ich, że mogą protestować, ale nie mogą
wychodzić na ulice, ani blokować miejsc. Jednakże grupa 30 osób zablokowała wejście do komisariatu, zaś reszta osób została w tym cza-

sie odgrodzona barierkami, w tym reporterzy. Natomiast z boku stała
ekipa 8 do 10 osób z kajdankami. Każdy po kolei wchodził i wyciągał
jedna osobę, a później odprowadzał ją do radiowozu. Bardzo sprawnie to szło. Część osób, która miała dużo odwagi i chęci, krzyczała
oraz starała się protestować.
Wiesz co się stało później z dziewczyną z twojego zdjęcia?
Nie, to był moment. Prawdopodobnie podzieliła los pozostałych
demonstrantów.
Na zdjęciach z tego reportażu widać protestujących z Wall Street w bardzo różnych sytuacjach, niekoniecznie związanych z powodem dla którego tam się znaleźli.
Starałem się przedstawić ich życie w trakcie protestów. Niektórzy
z nich tam mieszkali nawet po dwa tygodnie. Mówili, że się kąpią,
niektórzy nie… różnie to wyglądało. Postanowiłem pokazać jak wygląda dzień takiej osoby, od rana do wieczora, co robi, żeby skryć
się przed deszczem, jak radzi sobie z chłodem w nocy. Mam takie
zdjęcie na którym jeden z protestujących wygrzewa się nad ranem
w promieniach słonecznych. Zadowolony wystawia twarz do słońca
po zimnej nocy.
Znalazłeś się we właściwym miejscu o właściwym czasie. Niewielu polskich reporterów było na miejscu w czasie tych zajść.
To fakt, przewodnicząca jury Nina Berman była zdziwiona, że to
zdjęcie zrobił Polak. Przypadkiem było to, że akurat znalazłem się
w tym miejscu i o tym czasie. Do USA trafiłem zaproszony na warsz-

Ludzie
taty fotograficzne Eddiego Adamsa, które odbywały się pod Nowym
Jorkiem. Po tych warsztatach postanowiłem zostać trochę na miejscu
i słysząc o tym co się dzieje na Wall Street zrealizowałem ten materiał.
Miałeś jakiś pomysł na zrobienie tego materiału ? Właściwie
czym w tym zawodzie powinien kierować się fotoreporter?
Powinien być osobą, która patrzy na to co się przed nim dzieje i to
rejestruje. Oczywiście każdy jest człowiekiem więc może wspierać
jedną lub drugą stronę, ale powinien się w miarę obiektywnie zachowywać. Należy zarówno rozmawiać z policją, maklerami jak i z protestującymi ludźmi. Fotoreporter widzi całokształt wydarzenia i próbuje
to nakreślić na swój sposób.
I co jeszcze?
Część gazet, szczególnie „brukowce”, potrafi oczerniać ludzi. To
powoduje brak zaufania opinii publicznej do fotoreporterów, którzy
jawią się jako osoby żerujące niczym sępy na ich historii. Natomiast
jest wielu fotoreporterów wykonujących naprawdę dobrą robotę. Są to
ludzie którzy mają rodziny, szanują ludzi, podchodzą do tego z dużym
respektem. Jeżeli obcujemy z drugim człowiekiem najpierw musimy
go obdarzyć szacunkiem i spowodować, że nam zaufa i się przed nami
się otworzy. Tutaj ważna jest tez umiejętność słuchania, żeby zrobić
dobre zdjęcie trzeba dużo czasu spędzić z tą osobą.
Jak bardzo blisko można być z ludźmi czy sytuacją, którą się rejestruje ? Fotoreporterzy są często świadkami prawdziwych tragedii.
Tu zdania są podzielone. Część reporterów uważa, że należy być
zdystansowanym i relacjonować tylko to co się dzieje, ale są też tacy
którzy po zrobieniu zdjęcia odkładają aparat i postanawiają pomóc ludziom którym dzieje się krzywda. Byłem kiedyś na spotkaniu ze znanym fotoreporterem Piotrem Andrews’em z Agencji Reuters, który ro-

Fotografia uliczna jest wypadkową dokumentu. Cofając się w czasie, tacy znani fotografowie jak Henri Cartier - Bresson czy Eliot Erwitt byli kiedyś też dokumentalistami zanim zaczęli robić materiały
tematyczne. Potrafili w jednym ujęciu zamknąć opowieść i anegdotę.
Fotografa uliczna to pojedyncze klatki, fajne momenty, ładnie skadrowane z odpowiednim światłem. Fotografia reporterska przekazuje
wydarzenie i informacje na jego temat. Natomiast uliczna może przekazać, ale nie musi.
Należysz do kolektywu Un - Posed, który skupia fotografów
ulicznych.
Nasz kolektyw powstał prawie rok temu w odpowiedzi na brytyjski
kolektyw In-Public. Założyciel kolektywu Damian Chrobak, kilkukrotnie starał się dostać do In-Public, ale nie udało mu się. Stwierdził,
że po co tam iść, skoro można zrobić coś takiego samego i promować
polską fotografię uliczną. Razem ze Zbyszkiem Osiowym założyli kolektyw. Na początku była nas 6 albo 7, już teraz nie pamiętam. Aktualnie jest nas 13. Mamy za sobą pierwszą wystawę zbiorową w Leica
Gallery w Blue City, w przyszłości planujemy wydać album. Moim

bił zdjęcia w czasie powodzi czy trzęsienia ziemi. Powiedział, że to co
zrobił dla gazety to już zrobił, odłożył aparat i poszedł ratować ludzi.
Są sytuacje, wydarzenia w których nie wziąłbyś udziału jako fotoreporter?
Nie jestem osoba agresywną, więc nie wiem czy pojechałbym na
wojnę. Może i tak, ale nie jestem w stanie siebie wyobrazić w takiej sytuacji. Pociągają mnie za to sytuacje społeczne. Wpływ kultury i technologii na człowieka, jak to zmienia społeczeństwo. Robiłem kiedyś
materiał o lotnisku Tempelhof, które zostało zmienione na park rozrywki. Nie jestem typowym fotografem newsowym. Materiał o Wall
Street zrobiłem, bo akurat byłem na miejscu.
To co uprawiasz nie jest stricte dokumentem tylko fotografią
uliczną.

mentorem jest Trent Park, fotograf z agencji Magnum , który mieszka
w Australii. Bardzo cenię także Joachima Ladefogeda. Lubię patrzeć
na zdjęcia Bruce’a Gildena. Jest wielu fotografów, których lubię. Staram się znaleźć własną drogę między tymi wszystkimi ścieżkami inspiracji.
Wracając do początku naszej rozmowy, jak się po tym wszystkim
czujesz?
Już dobrze. Dopiero jakieś trzy, cztery dni po tym wszystkim zaczęło do mnie docierać, że udało mi się dostać tę nagrodę. To co się działo
przez pierwsze dni w czasie mojego pobytu w Warszawie… ciężko mi
było zarejestrować rzeczywistość. Jak o godz. 11 ogłosili wyniki i rozdzwoniły się telefony to praktycznie do 18 byłem w ruchu. Teraz już
ochłonąłem nieco.
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Nagrodzone zdjęcie na World
Press Photo (oficjalne rozdanie
nagród w kwietniu w Amsterdamie) autorstwa Tomasza Lazara
zdobyło również inne prestiżowe wyróżnienie, a mianowicie
otrzymało nagrodę Zdjęcia
Roku w konkursie BZWBK
Press Photo 2012. Dodatkowo
materiał z Wall Street zdobył 1
miejsce w kat. reportaż „Wydarzenie”, a cykl portretów z Halloween zajęło 1 miejsce w kat.
reportaż „Cywilizacja”. O Tomku rozpisują się blogi fotograficzne na całym świecie a także
szacowny New York Times czy
brytyjski magazyn „Vice”, który
opublikował jego materiał zatytułowany „Coastline”.
Tomek ma 27 lat i mieszka na
stałe w Szczecinie. Z wykształcenia jest informatykiem, pracę
dyplomową poświecił obróbce
zdjęć. Aktualnie studiuje w Instytucie Twórczej Fotografii
w Opawie. Od niedawna reprezentuje go francusko – niemiecka galeria Clair. Oficjalna
strona: www.tomaszlazar.pl.
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Czeczeńskie
Maciej Pieczyński

OKO
na Europę

Sankt Petersburg znany jest jako „Wenecja Północy”. Jednak dwoje szczecińskich studentów najbardziej europejskie z rosyjskich miast poznało od jego najbardziej mrocznej, azjatyckiej strony.

s

taś i Agata ostrożnym krokiem weszli w podwórze jednej
z pięknych, petersburskich kamienic i od razu poczuli,
jakby przenieśli się do innego świata. Zostawili za sobą
Newski Prospekt i wszelkie inne wspaniałości „rosyjskiego okna na Europę”, by zapuścić się w ciemny zaułek
w poszukiwaniu hostelu w którym miał czekać na nich
dwuosobowy pokój. Oficyna. Sypiące się, odrapane ściany kamienic. Na podwórzu Stasia i Agatę zaatakowały
podejrzliwe i nerwowe spojrzenia potężnie zbudowanych Azjatów,
widocznie nieprzyzwyczajonych do widoku obcych, przybywających
poza wszystkim w celach turystycznych.
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Biuro, czyli biurko na korytarzu
Staś Prochera i Agata Markiewicz, para studentów filologii rosyjsko-ukraińskiej ze Szczecina, nocleg w Petersburgu mieli zamówiony
i opłacony zawczasu drogą internetową. Z trudem udało im się znaleźć swój hostel, którego adresu z dokładnością do jednego kwartału
nie potrafił znaleźć nawet miejscowy taksówkarz. Hostel to jednak
w tym wypadku ironicznie brzmiące nadużycie semantyczne, chyba,
że tym terminem można nazwać odrapaną kamienicę z mieszkaniami
przerobionymi na pokoje gościnne. Podejrzenia wzbudziły już przybite do korkowej tablicy u wejścia do budynku karteczki. Lokatorzy
hostelu wypisywali na nich pochwalne uwagi na temat jego obsługi
i warunków w nich panujących.
– Co ciekawe, wszystkie te peany na cześć właścicieli obiektu wypisane były jednym charakterem pisma – mówi Agata.
Na klatce budynku szczecinianie nie spotkali ani jednego Rosjanina.
Jak się później okazało, wynajem lokali dla turystów to w Petersburgu
domena Czeczenów, niezbyt chętnie i niezbyt sprawnie posługujących
się rosyjskim, językiem, którym z kolei Staś i Agata władają biegle. Do
biura hostelu nie było ciężko trafić. – Za biuro służyło biurko, stojące

wprost na korytarzu klatki schodowej – wspomina Agata.
W biurze na klatce schodowej zaczęły się prawdziwe schody. Kierowniczka hostelu (a właściwie sieci hosteli pod wdzięczną nazwą
„Sabrina”) o orientalnie brzmiącym imieniu Dżamila wyliczyła turystom ze Szczecina, ile muszą dopłacić, jeśli chcą spędzić noc w zamówionych wcześniej pokojach. Nie pomogły zapewnienia, że nocleg
został już opłacony wcześniej przez Internet. Okazało się bowiem,
że od momentu zamówienia do jego realizacji ceny pokoi trzykrotnie poszły w górę. – Nie mogliśmy się z tego wycofać, bo w umowie
była klauzula, że w razie rezygnacji z pokoju tracimy całą zapłaconą
kwotę – mówi Staś. – Poza tym okazało się, że mieli nas przewieźć do
jakiegoś innego hostelu, z teoretycznie lepszymi warunkami. Nie było
wyjścia, zgodziliśmy się.
Na walizkach
Szczecińscy studenci musieli wsiąść do zdezelowanej, stunningowanej Łady Samary. Za kierownicą mąż Dżamili, pan Edik, Czeczen,
który przez cały okres znajomości z parą Polaków nie przemówił ani
słowa po rosyjsku. Przewiózł Polaków na nowe lokum. – Według internetowego ogłoszenia w cenę noclegu miały wchodzić takie atrakcje
jak śniadanie, bar, dyskoteka, klimatyzacja – wspomina Staś. – Z tego
wszystkiego w naszym nowym lokum sprawdziło się tylko to ostatnie,
a dokładniej… wiatrak. Ale nie było najgorzej, mieliśmy przynajmniej
stamtąd bardzo blisko do Newskiego Prospektu (główna ulica Petersburga), przy którym mieści się większość petersburskich atrakcji turystycznych.
Dwa dni po zakwaterowaniu Agata dostała telefon od Dżamili. –
Powiedziała, że mamy się spakować, bo za dwie godziny przyjeżdża
po nas i zabiera nas na nowe miejsce – mówi Agata. – Byliśmy wściekli, nie zamierzaliśmy się pakować.
Kierowniczka hostelu, zamiast za dwie, przyjechała za kilka godzin.

Podróże

Zamknięte muzea i zwodzone mosty

Opel i Chevrolet

Sytuacja robiła się coraz bardziej
napięta. Staś i Agata, znów bezsilni
wobec żywiołowej kierowniczki
hostelu, wsiedli wraz z nią i swoimi bagażami do tej samej, zdezelowanej Łady Samary, prowadzonej przez tajemniczego
pana Edika. Ruszyli w nieznanym sobie kierunku. W tle
dźwięczała orientalna muzyka, przypominająca wołania
islamskich muezinów z wysokości minaretów wzywających wiernych do meczetu.
Błyszczące, brzęczące ozdoby,
też kojarzone z Orientem, sprawiały, że Staś i Agata przez chwilę

poczuli się jak intruzi w świecie islamu, a ich wyobraźnia przywołała
obrazy kojarzonych zarówno z dżihadem jak i z czeczeńskim separatyzmem (pamiętając, że Czeczeni są muzułmanami) aktów terrorystycznych i obcinanych giaurom (arab. niewiernym) głów. Złowrogim
akompaniamentem do tych czarnych myśli była nerwowa rozmowa,
prowadzona przez siedzących z przodu Dżamilę i Edika w nieznanym
szczecinianom języku czeczeńskim.
Jednak kierowana stereotypami wyobraźnia szczęśliwie zawiodła
Polaków. Dotarli na już trzecie swoje lokum. W pokoju przechodnim,
przy niemiłosiernym, lipcowym upale, bez klimatyzacji, daleko od
centrum, nękani przez komary. Jednak nie warunki nowej lokalizacji
były najgorsze. – Dżamila zepsuła nam cały dzień, bo zanim przyjechała, wszystkie muzea były już zamknięte – wspomina z zawodem
w głosie Staś, pasjonat malarstwa w teorii i praktyce, zakochany w petersburskich zbiorach sztuki.
Mimo wszystko szczecińscy studenci zdążyli przywieźć z miasta
Piotra Wielkiego jakieś pozytywne wspomnienia. Sankt Petersburg,
bardziej niż jako mekka przodowników czeczeńskiej branży hotelarskiej, znany jest oczywiście jako „Wenecja Północy”. Tyle, że zamiast
gondoli, po Newie i kanałach Piotrogrodu, poprzecinanych zwodzonymi mostami, pływają motorówki. – O północy nagle zapalają
się światła, zwodzone mosty się podnoszą powoli, majestatycznie –
wspomina Staś. – Płynęliśmy motorówką po Newie, przed nami i nad
nami po kolei podnosiły się zwodzone mosty, a ludzie na brzegach
Newy otwierali szampany. Niesamowite przeżycie!
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Nie było jednak miejsca ani czasu na protesty czy kłótnie, bo wraz
z Dżamilą, wściekłą na niepokornych Polaków, do pokoju pewnym
krokiem wszedł mężczyzna ze swoimi walizkami i nie zwracając najmniejszej uwagi na dotychczasowych, niespakowanych jeszcze lokatorów, szybko poczuł się jak u siebie w pokoju.

Święta

Skąd wzięło się jajko?

Wielkanoc na styku kultur

Maciej Pieczyński

W Wielkanoc w wielokulturowym Szczecinie do świątecznego śniadania zasiądą nie tylko katolicy. O swoich wielkanocnych, paschalnych i wiosennych tradycjach opowiedzieli nam szczecinianie różnych wyznań i narodowości, od Ukraińców przez Niemców po Żydów, od prawosławnych po neopogan.

w

czasie, gdy wszyscy chrześcijanie zasiadają do wielkanocnego śniadania, żydzi celebrują święto, jakie za
życia obchodził Jezus. Założyciel chrześcijaństwa, którego zmartwychwstanie upamiętnia Wielkanoc, został
ukrzyżowany w Jerozolimie, gdzie przyjechał świętować Paschę, jako wierny wyznawca judaizmu. Pascha
to święto ustanowione na pamiątkę wyjścia Izraelitów
z Egiptu. Bóg, w zemście na faraonie za złe traktowanie
Żydów, kazał pozabijać wszystkich pierworodnych Egipcjan. Izraelici,
żeby uniknąć omyłkowej śmierci, swoje domy smarowali krwią baranka (stąd nazwa święta Pesach – hebr. ominięcie). – Dziś już baranków
nie składamy w ofierze – zapewnia Róża Król, szefowa Towarzystwa
Społeczno – Kulturalnego Żydów w Szczecinie – Za to na stole podczas paschalnej kolacji sederowej znajdują się opieczone kości, ale niekoniecznie baranka, może to być też udo kury albo indyka.
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Kość kurczaka zamiast krwi baranka
Do szczecińskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej należy około 60 osób. Punktem kulminacyjnym Paschy jest kolacja sederowa. – Jezus spożywał ze swoimi uczniami właśnie kolację sederową, gdy został pojmany – mówi Róża Król, mając na myśli ostatnią
wieczerzę. Najważniejszą potrawą na paschalnym stole jest maca,
używana zamiast chleba, którego podczas Paschy jeść nie wolno. – Specjalnie na Pesach trzyma się w oddzielnej szafie cały zestaw naczyń, używanych tylko na to jedno święto – mówi pani
Róża. – Żeby mieć pewność, że są one czyste, trzeba je koszerować
(wypalać wrzątkiem – red.). Dlatego do kolacji sederowej nie używa się naczyń teflonowych, bo nie można ich potem wyszorować.
W kulinarnej symbolice Paschy ważna jest gorycz. – O tym, jak gorzki
był los Izraelitów w niewoli egipskiej, na stole sederowym przypominają nam: chrzan, gorzkie zioła, haroset (mieszanka z jabłek, orzechów, miodu, cynamonu; jabłka ciemnieją pod wpływem utleniania
się i wtedy haroset wygląda jak glina, przypominając w ten sposób,

że Żydzi ciężko pracowali na budowach egipskich, mieszając tę glinę
– red.). Liryczną atrakcją Pesach są hagady, czyli śpiewane opowieści
o wyjściu Żydów z Egiptu. Dlatego z tej okazji w siedzibie Towarzystwa przy ul. Niemcewicza urządzane są koncerty muzyki żydowskiej,
których, niestety, nie mogą posłuchać goje (tj. ludzie niewyznający judaizmu).
Wielkanoc, czyli wino, śpiew i petardy
Z kulturowej podróży w czasie do ostatniej kolacji sederowej Chrystusa wróćmy do tradycji upamiętniających jego zmartwychwstanie.
Na szczecińskiej Łasztowni swoją siedzibę ma Parafia EwangelickoAugsburska Świętej Trójcy, gdzie Wielkanoc świętuje się podobnie jak
u katolików. Zupełnie inaczej wygląda jednak Wielki Post. – Nie jest
on u nas doprecyzowany ustaleniami kościelnymi, chcemy, by każdy z wiernych znalazł swój własny sposób na pogłębienie tej refleksji
pasyjnej – mówi ksiądz Sikora, proboszcz szczecińskich
ewangelików. – Każdy sam decyduje, czy
odmówi sobie korzystania z Internetu,
czy spożywania jakichś konkretnych
pokarmów – wyjaśnia i dodaje:
– Zdaję sobie sprawę z faktu, że
przez to jest większa pokusa
grzechu, bo ciężko samemu
Zdrowych i pogodnych
sobie coś narzucić.
Kościół ewangelicki kojarzony jest raczej z mniejszością niemiecką, jednak
większość
szczecińskich
parafian to Polacy. Msze odprawiane są i po polsku i po
niemiecku. Za to prawdziwą
Wieżę Babel możemy znaleźć
w szczecińskiej cerkwi. – Jeste-
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śmy najbardziej wielokulturową i wielonarodową parafią prawosławną
w Polsce – mówi ksiądz Paweł Stefanowski, proboszcz parafii p.w. św.
Mikołaja w Szczecinie. – Są u nas Polacy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Łemkowie, Rumuni, Mołdawianie, Grecy, Serbowie i wielu innych.
Choć msza rezurekcyjna trwa u prawosławnych całą noc z Wielkiej
Soboty na niedzielę wielkanocną, po jej zakończeniu wierni wcale nie
spieszą się do domów, by odsypiać wyklęczane godziny. – Zaraz po
mszy wierni, którzy mają czas i chęć, przychodzą do nas na plebanię
i siadają do stołu wspólnie z nami, biesiadujemy, dzielimy się jajkami,
przy stole nie brakuje zwykle także ani wina, ani śpiewu – mówi ksiądz
Stefanowski.
Jak widać, prawosławni bardzo hucznie obchodzą Wielkanoc. –
W Grecji są pewne dwie, sąsiadujące ze sobą wyspy, których mieszkańcy w niedzielę wielkanocną odpalają w swoją stronę nawzajem
petardy – opowiada Stefanowski.
Podobnie huczne tradycje można znaleźć wśród grekokatolików,
którzy, choć formalnie podlegają papieżowi, funkcjonują w obrządku
wschodnim, a w Polsce większość z nich ma pochodzenie ukraińskie. –
U nas w Przemyślu w Wielkanoc po mszy puszcza się petardy, bez fajerwerków, ale żeby zrobić jak największy hałas – mówi Jarosław Mandryk,
który z Przemyśla przyjechał do Szczecina, gdzie studiuje budownictwo
i mieszka ze swoją dziewczyną, studentką filologii rosyjsko-ukraińskiej,
Ksenią Opar. Oboje mają korzenie ukraińskie. Grekokatolicy jednak,
inaczej niż prawosławni, mszę rezurekcyjną zaczynają dopiero nad
ranem w samą Wielkanoc. Najbardziej charakterystyczną potrawą na
stole wielkanocnym jest u nich paska, czyli ciasto drożdżowe. – U nas
w domu cały rok czeka się na słodko-winny barszcz, ugotowany na mięsie, z octem i cukrem, do którego wrzuca się święcone jajko i święconą
kiełbaskę – opowiada Ksenia. – To nasz rodzinny przepis. Palce lizać!
Tydzień przed Wielkanocą, kiedy rzymscy katolicy święcą palmy, grekokatolicy święcą gałązki wierzbowe i biją się nimi, po czym je albo
symbolicznie zakopują w ziemię dla lepszych płodów, albo chowają za
ikony. – Niektórzy też lubią jeść bazie z tych gałązek – wspominają
Ksenia i Jarek. – Wierzy się, że to pomaga w chorobach gardła, ale my
nie próbowaliśmy (śmiech). Inną, charakterystyczną dla grekokatolików, tradycją jest całowanie na kolanach w Wielki Piątek płaszczenyci,
czyli rozłożonej w cerkwi ogromnej płachty z wizerunkiem zdjętego
z krzyża Jezusa, przypominającej całun turyński.
Czyje jajko było pierwsze?
Zwyczaje wielkanocne chrześcijan wszystkich wyznań na ogół niewiele się różnią. A już na pewno ich wspólnym mianownikiem,
potrawą, która w Wielkanoc znajdzie się na każdym szczecińskim
stole, niezależnie od wyznania jest gotowane jajko, pomalowane lub
nie. – Wierzymy, że Maria Magdalena po śmierci Jezusa zaniosła
rzymskiemu cesarzowi pomalowane na czerwono jajko, zwiastując zmartwychwstanie – mówi ksiądz Stefanowski. Prawosławni,
podobnie jak grekokatolicy, zanoszą w Wielkanoc świece paschalne, a także jajka i inne pokarmy na groby bliskich. – Jajka to dla nas

symbol odrodzenia, zmartwychwstania, które szczególnie mocno
akcentujemy – dodaje proboszcz szczecińskiej parafii prawosławnej.
Symbolem odrodzenia, rozumianego jako wiosenne przebudzenie natury do życia, było jajko także w słowiańskiej religii pogańskiej. – Pogańskie korzenie ma w zasadzie większość rytualnych,
biesiadnych elementów Wielkanocy – mówi Igor Górewicz, zastępca naczelnika Rodzimej Wiary, neopogańskiego związku wyznaniowego. – Chrześcijaństwo nie było w stanie wyrwać się z tych
pradawnych tradycji i zaadaptowało je wraz ze świętami, którym
nadano tylko nowe znaczenia, bardzo zresztą powierzchownie. Przedchrześcijańskie znaczenie mają przecież jaja, zieleń, ale także kult
przodków, widoczny w odwiedzaniu grobów podczas Wielkanocy.
Według neopogan termin zmartwychwstania nieprzypadkowo
zbliżony jest do wiosennej równonocy, kiedy to, w ramach święta
pod nazwą Jare Gody, przed przyjęciem chrześcijaństwa celebrowano odrodzenie natury. – Wówczas to składamy trzebę (ofiarę

z pokarmów, m.in. jajek – red.) bogini Mokosz, budzącej się do życia Matce Ziemi – mówi Górewicz. – Bardzo ważnymi w to święto
są także Perun (bóg piorunów, jego pierwszy grzmot, zapładniając ziemię, rozpoczynał wiosnę) i Jaryło (bóg płodności, wiosny).
Jare Gody świętują szczecińscy rodzimowiercy, spotykając się przy
ognisku, na wieczornym obrzędzie, w samym środku Lasku Arkońskiego. Co jednak nie znaczy, że w swoich domach bojkotują oni
tradycje wielkanocne. – Zasiadamy do stołu przy wiosennym śniadaniu, ale to nie my celebrujemy chrześcijańskie święta, to chrześcijanie celebrują nasze, rodzimowiercze święta – uważa Górewicz.
Okazuje się jednak, że nie tylko poganie i chrześcijanie zgłaszają pretensje do tego, czyje jajko było pierwsze. – A niby skąd pisanki wzięły
się w katolickiej tradycji?! – pyta retorycznie Róża Król z szczecińskiej
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej, i zaraz odpowiada triumfalnie: – To
Żydzi pierwsi nadali jajkom świąteczny charakter. Na kolacji sederowej jemy jajka moczone w solonej wodzie, dla przypomnienia, jak
Izraelitom było ciężko w niewoli egipskiej.
R E K L AMA

foto: materiały firmy Kerpol
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Czas na
wiosenne
porządki!
weronika bulicz

W marcu dni stają się coraz dłuższe, a my z każdym znakiem nachodzącej wiosny nabieramy
coraz więcej energii do życia. To idealny moment na gruntowne porządki. Tym bardziej, że
przed nami święta!

30 | PRESTIŻ | marzec 2012

s

koro wszystko budzi się do życia, obudźmy też nasze domy.
Higieniczna czystość, myślenie o ekologii, porządek, ład
i słoneczna świeżość – oto cel, do jakiego dążymy w przedświątecznych porządkach. Jak go osiągnąć? Radzimy, z jakich rozwiązań warto skorzystać.
Nowocześnie znaczy eko

Nowoczesny sprzęt jest nie tylko dokładny, ale i ekologiczny. Myjki
ciśnieniowe i parownice przeznaczone do użycia w domu świetnie
sprawdzą się do czyszczenia zakamarków
i rozległych powierzchni. Niedowiarków,
którzy kojarzą mycie silnym strumieniem
pary pod ciśnieniem wyłącznie z myciem samochodów lub czyszczenia zewnętrza domu
zapewniamy – urządzenia parowe świetnie
sprawdzą się w każdym domu!
Ich zastosowanie pozwala ograniczyć zużycie chemicznych środków czyszczących, a jednocześnie umożliwi osiągnięcie higienicznego
efektu – to ze względu na silny strumień pary
i jej wysoką temperaturę. Parownicą usuniemy również zabrudzenia z tłuszczu w kuchni
oraz niehigieniczne siedliska kamienia i brudu z łazienki, w tym także
z toalety. – Jednocześnie możemy być spokojni o środowisko, ponieważ razem z zanieczyszczeniami do środowiska wypuścimy jedynie
wodę, która je usunęła, a nie degradujące środowisko detergenty – zapewnia pani Agnieszka z Kerpol Karcher w Szczecinie, gdzie możemy
zaopatrzyć się w urządzenia parowe.

W natłoku codziennych zajęć, oczywiście niejednokrotnie trudno
znaleźć czas na takie gruntowne sprzątanie. Jeśli więc z normalnym codziennym utrzymaniem porządku dość łatwo radzimy sobie sami, co
jakiś czas, a już na pewno przed świętami, warto skorzystać z pomocy
specjalistów. – Firma Clean Serwis proponuje w Szczecinie kompleksową pomoc w utrzymaniu czystości nie tylko w biurach, ale i w prywatnych mieszkaniach – mówi pani Angelika Duszyńska z Clean Serwis.
Dzięki takiej usłudze bez dwóch zdań łatwiej doprowadzić mieszkanie do wymarzonego stanu – wiosennej świeżości. Później też codzienne zabiegi porządkowe będą o wiele łatwiejsze do wykonania.
Lekka atmosfera
Każdy z nas, choćby nie wiadomo jak się
zapierał, ma w sobie skrawek natury zbieracza. Kolekcjonujemy wszystko, wciąż coś odkładamy, chowamy i przetrzymujemy. Zakamarki naszych szaf, strychów i piwnic kryją
wiele przedmiotów, które właśnie przy okazji
gruntownych porządków warto przejrzeć
i przekonać się, czy do czegoś jeszcze się nam
przydadzą, czy lepiej pozbyć się ich, wyrzucając lub przekazując je innym.
Porządkując zakamarki mieszkań możemy znaleźć nie tylko rzeczy, które warto przekazać potrzebującym, ale też takie, którym w łatwy sposób możemy nadać drugie życie – krzesła, stoły, stoliki i półki,
wieszaki, skrzynki – wszystkie przy odrobinie pomysłu, użyciu odpowiednich technik renowacyjnych, mogą stać się oryginalnymi designerskimi punktami naszych domów.

PLANETA

Nowa Restauracja w Szczecinie
PLANETA Cafe&Resto
(PODZAMCZE) ul. Osiek 7

Dla Nas ważny
jest człowiek!
Zaprasza każdego, niezależnie od
tego kim jest i skąd pochodzi, na
nieziemską kuchnię, niebiańskie
drinki i jedyne w Szczecinie
- czeskie piwo Bernard.

-20%
RABATU
do 15.00
Przyjdź, spróbuj nas i przestrzegaj naszej konstytucji!

w w w. c a f e p l a n e t a . p l

EFEKTY NA MEDAL
PAROWNICE KÄRCHER

www.kerpol-karcher.pl

Święta

Feeria wiosennych barw na

foto: Dariusz Gorajski

Wielkanoc

Weronika Bulicz

Foto: Dariusz Gorajski

Ozdoby wielkanocne kojarzą Wam się z żółtymi kurczaczkami? Nam opatrzył się już trochę ten
motyw. Dlatego prezentujemy świąteczne inspiracje, trochę na przekór głównemu nurtowi – na
naszym stole wystąpiły barwne kwiaty, pluszowe zające i… krowa.

w

zależności od upodobań,
okoliczności i wystroju wnętrza, wielkanocne dekoracje
możemy dobierać pod względem charakteru, kolorystyki
i „swojskości”. Nie oszukujmy
się – osiągnięcie świątecznego
nastroju we wnętrzu wiązać
się będzie z przełamaniem konwencji nowoczesności i ukłonem w stronę tradycji.
Z wszystkimi tego konsekwencjami.
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Lila-róż
Świeże i delikatne, ożywcze barwy wiosny,
lekko chłodne i wyrafinowane, ale zdecydowanie poprawiające humor – róże i fiolety
ładnie będą się prezentować na świątecznych
stołach, w oknach, na balkonach… dodatkowo okraszone zabawnymi figurami długonogich zajęcy będą bawić i cieszyć oko. Bukiet
różowych tulipanów to odpowiedź na potrzeby każdej zabieganej pani domu, która po szale przedświątecznych przygotowań, poczuje
się doceniona pięknymi kwiatami. Każdy
domownik i gość zresztą doceni ich świeży,
naturalny i prosty, ale elegancki charakter.
Jajka w wielkanocnym koszyku również
w „duchowych” barwach nasyconego fioletu,

Święta
delikatnego lilaku i pudrowego różu dopełnią
charakteru świeżego wystroju.
Z przymrużeniem oka
Czysta i przejrzysta stylizacja w kolorach
natury – od bieli, przez beż, po delikatne brązy – to motyw, który będzie pasował do każdego wnętrza. Tu polecamy naturalną barwę
pisankowych skorupek, dużo wierzbowych
gałązek z miłymi w dotyku (i dla oka!) baziami, a także oryginalne i lubiane przez dzieci
ozdoby, jak pokryte delikatnym pluszem króliki. Ciepłe, miłe, nieco zabawne, nie tracą na
sile swojej tradycyjnej elegancji.
Energetyczne i swojskie
Pomarańcze i żółcie – najcieplejsze barwy,
niekoniecznie muszą odzwierciedlać się jedynie w wielkanocnych kurczakach. Kwiaty
w tych intensywnych barwach oraz dodatki – jak serwetki, pisanki, koszyki i wazony
– wszystkie ożywią wnętrze, dodadzą mu
charakteru, wprowadzą dobrą energię. Świetnie uzupełni je intensywna, nasycona i dość
ciemna zieleń tradycyjnego bukszpanu. Zamiast kurczaków – kury i koguty. By było
jeszcze bardziej swojsko – jedyna w swoim
rodzaju… krowa. Naszym zdaniem – hit tegorocznych świątecznych dekoracji.
R E K L AMA

Święta

foto: Dariusz Gorajski

Zacznij wiosnę w ogrodzie

Maciej Pieczyński

Przełom marca i kwietnia to w kalendarzu ogrodowym czas wytężonych, wiosennych porządków. Przyroda powoli budzi się z zimowego snu. Zarówno zawodowym ogrodnikom, właścicielom przydomowych ogródków, jak i weekendowym działkowcom nie wolno przespać tego
przebudzenia natury.
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ijająca zima była wyjątkowo ciepła. To jednak nie
oznacza, że w ogrodach będzie mniej pracy. – Każdego roku musimy wykonać praktycznie te same czynności – mówi Szymon Świtała, przedstawiciel firmy Centrum Ogrodnicze „Ogród pod Wierzbami”.
Mimo na ogół łagodnej zimy, niestety dwa tygodnie dużych mrozów mogły się okazać w skutkach gorsze, niż cała
zima z umiarkowaną ujemną temperaturą.
Wygrabić trawnik, wybielić drzewa

Co w takim razie należy obowiązkowo zrobić w swoim ogródku
na przełomie marca i kwietnia? – Trzeba wygrabić trawnik z liści
i mchu, zasilić trawnik nawozem do trawników, a rośliny cebulowe
specjalnym, delikatnym nawozem – radzi Maria Fic, właścicielka
przydomowego ogródka, malowniczo położonego w podszczecińskim Niedźwiedziu. – Usunięcie filcu, czyli resztek zeschłej trawy pomoże w oddychaniu korzeniom – dodaje Szymon Świtała.
Zatem wiosenne porządki należy zacząć od trawnika. W zależności
od tego, czy zimą spadło dużo śniegu i czy był silny mróz, trawnik
może wyglądać różnie.
Aby z kolei ten trawnik napowietrzyć, możemy zastosować specjalne urządzenia, takie jak nacinaki do darni, aeratory lub w przypadku
niewielkiej powierzchni trawnika, ponakłuwać go widłami.
– Trzeba też poprzycinać drzewa, a jak już ociepli się na tyle, że nocą
temperatura nie będzie spadać poniżej zera odkryć poprzysłaniane na
zimę agrowłókninami delikatne krzewy (na przykład róże), wybielić

wapnem pnie drzewek, aby zabezpieczyć je przed silnym działaniem
słońca, żeby nie wegetowały przedwcześnie – mówi Maria Fic.
Krzewy róż wielkokwiatowych można ciąć na dwa sposoby. Radzi
Szymon Świtała: – Jeżeli chcemy aby kwiatostany były duże, część pędów przycinamy silnie na kilka oczek; wtedy rośliny zakwitną nieco
później. Natomiast jeśli zależy nam na wczesnym kwitnieniu, skracamy pędy tylko lekko. W ten sposób będziemy mogli cieszyć się kwiatami dużo wcześniej, ale ich rozmiary będą mniejsze w porównaniu
z tymi, które rozwiną się na silnie przyciętych pędach. Róże krzaczaste i pnące prześwietlamy usuwając najstarsze pędy, wszystkim
różom wycinamy pędy słabe, stare i martwe.
Okazuje się więc, że na przełomie marca
i kwietnia, niezależnie od tego, jak mroźna była wcześniej zima, pracy jest co
najmniej tyle samo co w pozostałe
części roku, jeśli nie więcej. DoWszystkim
datkowym utrudnieniem jest
Klientom, Partnerom
bowiem konieczność kontrolowania szybko zmieniającej
oraz Sympatykom Naszej
się temperatury i reagowanie na zmiany pogody.
Zadbać o drzewa
i krzewy owocowe
Wczesna wiosna to też czas,
aby zadbać o drzewa i krze-

Spokojnych i Radosnych

Święta

Kompozycja w Rajskim Ogrodzie

wy owocowe. Żeby móc spodziewać się latem obfitych, owocowych
plonów, pod koniec marca trzeba dokładnie sprawdzić, czy zimą nie
pojawiły się żadne zniszczenia czy infekcje chorobowe. Uszkodzone
drzewa i krzewy trzeba przyciąć. – Młodym roślinom przycinamy
przewodniki, u starszych wykonujemy cięcie prześwietlające – mówi
Świtała. – Cięcie takie odgrywa ogromną rolę w zapobieganiu występowaniu wielu chorób rozpowszechnionych w większości ogrodów.
Ważne jest przerzedzenie gałęzi tak, aby drzewa i krzewy miały lepszy dostęp do światła słonecznego. Należy też pamiętać, by powstałe po przycinaniu drzew rany posmarować pastą ochronną, na przykład Funabenem.
Wczesna wiosna to też dobry czas na spryskiwanie roślin substancjami
ochronnymi. Taką operację najlepiej przeprowadzić przy temperaturze
powyżej 6°C. – Dobrze jest na przykład spryskać brzoskwinie przeciw
groźnej chorobie jaką jest kędzierzawość liści – mówi Szymon Świtała.
W przypadku, jeśli jeszcze w marcu temperatura się ustabilizuje na poziomie powyżej zera i będzie można swobodnie kopać

ziemię, można już zacząć sadzić nowe drzewa i krzewy owocowe. – Ważne jednak, by w przypadku roślin z tak zwanym gołym korzeniem zrobić to w okresie bezlistnym – zastrzega Świtała.
W ogrodzie ozdobnym już w marcu można zacząć usuwać resztki
bylin pozostałe po poprzednim roku. Wszystkie uschnięte łęty należy
ucinać tuż przy ziemi. Jeśli przy tym nie widać żadnych zmian chorobowych, można je przenieść na kompostownik. Kiedy tylko młode wierzchołki wyrosną nad powierzchnię gruntu, należy dokładnie,
ale płytko spulchnić ziemię wokół roślin. Ważne jest też rozpoczęcie
odpowiedniego nawożenia roślin. - Na początku kwietnia można też wystawiać na balkonach skrzynki z pierwiosnkami i innymi
kwiatami, które są odporne na duże przymrozki – mówi Maria Fic.
Jak widać, wczesna wiosna to czas wytężonej pracy ogrodników. Pracy,
która tak naprawdę nigdy się nie kończy. – Prawdziwy ogrodnik z pasją
do tego, co robi, chyba nigdy nie stwierdzi, że już wszystko jest zrobione, zawsze coś trzeba zrobić ponownie – mówi Świtała.
R E K L AMA

W ofercie polecamy szeroki wybór ciast Adama Sowy, ręcznie
robione Praliny oraz oferta świąteczna: mazurki, paschy wielkanocne.
Restauracja Czekoladowa gościć bedzie Państwa w miłej i serdecznej atmosferze.
Dla Naszych klientów specjalny rabat na wybrane dania z karty.
Od 29.03.2012 mamy zaszczyt zaprosić Państwa do Naszego nowo
otwartego sklepu w Centrum Handlowym ,,Starówka,, w Stargardzie.
ULȩ7OJSKAȩ0OLSKIEGOȩ ȩ3ZCZECINȩȩȩsȩȩȩULȩ+Uȩ3OÎCUȩȩ#(ȩ3TER ȩ3ZCZECINȩȩȩsȩȩȩULȩ5STOWOȩȩ#(ȩ!UCHAN ȩ3ZCZECIN
www.sowa-cukiernia.com.pl

Tyczka i pióro

Zaprzepaszczone
nadzieje

Jednym chyba z najmniej lubianych przedmiotów
szkolnych jest historia i wychowanie fizyczne, chociaż to drugie tyczy się szczególnie „plastikowych”
dziewczyn przynoszących co rusz nowe zwolnienia
lekarskie w obawie przed zniszczeniem świeżo zrobionych tipsów.

Przemek Czerwiński

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

Wielkanocnych
Radosnego,
wiosennego

w przyfabrycznej szopie. Boli mnie to tym bardziej, iż
owe projekty nie były odkurzonymi cudzymi pomysłami z epoki kamienia łupanego ale modernistycznym
przykładem i okrzykiem w stronę reszty świata iż Polacy potrafili i potrafią robić wspaniałe rzeczy, okrzykiem którego nikt niestety nie usłyszał. Syrena Sport,
Syrena 110, Warszawa 210, Ogar, Beskid i wiele innych są tego najlepszym dowodem. Te samochody mogły zrewolucjonizować polski przemysł motoryzacyjny
i stać się jego przyszłością.

Gdyby historia potoczyła się zupełnie
inaczej nie bralibyśmy kredytów na
kupno nowej Astry czy Hondy Civic.
Wchodzilibyśmy do polskiego salonu,
by kupić polski samochód, który dam głowę - byłby przynajmniej
tak samo dobry.
Stało się jednak inaczej. Na domiar złego rzeczą frustrującą mnie najbardziej jest to, iż moja złość nie
może znaleźć adresata. Nie wiem kogo mam za to
winić! Może tamtejszą władzę za zbyt małe fundusze
i dotację albo niekompetentnych analityków umieszczających motoryzację w planach rozwojowych i inwestycyjnych na samym końcu listy, czy może samych
konstruktorów, którzy być może nie włożyli w starania
wystarczająco dużo inicjatywy.
Przespaliśmy swoją szansę, a na nową nie mamy co
liczyć. W dzisiejszych czasach do wprowadzenia nowego modelu potrzeba milionów Abrahamów Lincolnów, których nikt o zdrowych zmysłach nie zainwestuje w Polsce. Jedyne co pozostaje to smutek i żal oraz
cisnący się na usta cytat Józefa Piłsudzkiego: „Naród
wspaniały, tylko ludzie kur...”
Przemek Czerwiński
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omimo, iż kiedyś z trudem wyżebrałem
od nauczycielki czwórkę na koniec roku to
bardzo lubiłem historię, a tak naprawdę jej
„najsmakowitsze kąski”. Napawałem się
dumą czytając o dokonaniach Kazimierza
Wielkiego i kułem w sercu patriotyczne pomniki wracając do wydarzeń 89 roku. Jednak okres powojennego
PRL-u wedle mojego uznania zasługuje na epitety raczej z dolnej szuflady „przyjemnego” słownictwa. Jako
wielki fan i maniak motoryzacyjny nie mogę pojąć
zmarnowanego potencjału i inwencji twórczej tamtych
czasów. Kiedy Amerykanie
pompowali zielone papiery
z podobizną Abrahama
Lincolna w RFN po stronie wschodniej podejście
do gospodarki rządziło się
innymi prawami. W czasie
kiedy Volkswagen, Porsche
i BMW rosły w siłę u nas
wszystko kończyło się na
deskach kreślarskich lub
co najwyżej na skręceniu
paru sztuk
prototypu

Motoryzacja

Czym jeżdżę?

Z wojska
do cywila
Pierwszy Jeep, powstał w rekordowym czasie 49 dni. W 1940 roku
Ford przedstawił prototyp na potrzeby armii amerykańskiej, który
był napędzany silnikiem adaptowanym z… ciągnika rolniczego. Tak
zaczęła się historia jednej z najsłynniejszych terenówek na świecie.

foto: Dariusz Gorajski
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Izabela Magiera-Jarzembek

Motoryzacja

w

szystko zaczęło się od wojskowych samochodów terenowych modeli Willys MA i MB,
nazywanych
powszechnie
„jeep”, które święciły triumfy
w czasie II Wojny Światowej.
Jak głosi legenda nazwa powstała z wymowy głosek ‘GP’
– wojskowego skrótu słów „General Purpose”. Nazwa przyjęła się na dobre i stała się
symbolem pojazdu terenowego, a sam samochód – ikoną historii II wojny światowej.
Po wojnie firma postanowiła przenieść jeepa
„do cywila”. Pierwszy model pojawił się już
w 1945 roku. Był to Jeep CJ2A. W 1984 roku
z taśmy produkcyjnej zjechał jeden z najbardziej rozpoznawalnych w historii marki
– Cherokee. Jego charakterystycznego kanciastego nadwozia nie można było pomylić
z żadną inną terenówką, szybko te z stał się
prawdziwym hitem w swojej klasie. Sytuacja
zmieniła się na początku lat dziewięćdziesiątych. Jeep nie mógł już dorównać konkurencji, która oferowała swoim klientom wygodne i luksusowe SUV-y. Aby sprostać wysokim
wymaganiom firma wyprodukowała model
Grand Cherokee, który terenówkę wprowadził na salony. Grand Cherokee od początku cieszył się ogromnym powodzeniem, bo
w opakowaniu luksusowej limuzyny miał
wszystko to, co niezbędne do zdobywania
najtrudniejszych bezdroży. W tym numerze
prezentujemy najnowszą wersję z 2012 roku
-Jeepa Grand Cherokee Laredo.

Jeep Grand Cherokee
Rok: 2012
Silnik: 3.0 CRD V6
Moc: 241 KM
Pojemność: 2987 cm3
– Jest masywny, elegancki i bardzo nowoczesny. Chociaż jazda po mieście nie sprawia
mu żadnych trudności dopiero w terenie pokazuje prawdziwy pazur. To prawdziwy 4x4
– mówi Marcin Pomieczyński, kierownik
działu handlowego szczecińskiego salonu
Holda.
Stojąc przed maską Grand Cherokee odnosi się wrażenie, że mamy do czynienia z kolosem. Trudno go pomylić z innym autem, jego
wizytówką jest przód z dużym chromowanym grillem, w tej samej linii umieszczone
przednie reflektory. Do tego 20-calowe obręcze, przyciemnione szyby, chromowane akcenty. Auto wygląda potężnie i agresywnie.
To wrażenia zewnętrzne. Wsiadając do środka przenosimy się do komfortowej limuzyny.
Wnętrze jest proste, surowe, ale bardzo funkcjonalne. Najnowsza wersja wyposażona jest

m.in. w podgrzewane siedzenia, kierownicę
oraz dźwignię zmiany biegów obszyte skórą,
kamerę cofania oraz przednie i tylne czujniki parkowania. Siedzi się wysoko, fotele nie
mają regulacji góra dół. Czuć, że jedziemy
prawdziwym autem terenowym. Mimo jego
masy i gabarytów jest bardzo zwrotny i skręt-

ny co sprawia, że nie ma problemów z parkowaniem w mieście. Wyposażony jest też we
wszystko co służy zdobywaniu leśnych bezdroży. Znajdziemy tu m.in. stały napęd 4x4,
reduktor czy blokady dyferencjałów. Jest to
auto idealne dla entuzjastów offroadu – po
prostu można nim poszaleć.

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

Motoryzacja

foto: materiaz prasowe
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roku na rok Kia Optima staje się coraz bardziej atrakcyjna. I to nie
tylko ze względu na konkurencyjne ceny. Klienci, którzy skuszą się
na nową Optimę w najbogatszej wersji otrzymają auto ze skórzaną
tapicerką, asystentem pasa ruchu, rozbudowanym systemem audio
z 12 głośnikami, nawigacją z ekranem dotykowym, kamerą cofania,
reflektorami ksenonowymi i LED-owymi tylnymi lampami oraz 18calowymi felgami z lekkich stopów. Koreańczyka możemy pochwalić też za komfortową, świetnie wykończoną kabinę z dobrej jakości materiałami. Optima dostępna będzie z 1,7-litrowym turbodoładowanym silnikiem Diesla i 2,0-litrowym,
170-konnym silnikiem benzynowym, a w połowie tego roku pojawi się także
hybrydowa wersja. Niezależnie od
wybranego silnika, klienci będą
mogli zamówić auto wyposażone
w sześciostopniową skrzynię ręczną
lub sześciobiegowy automat. Warto
także dodać, że Optima objęta jest
bardzo atrakcyjną gwarancją producenta na 7 lat lub 150 000 km. Co
istotne, gwarancja ta przechodzi bez
ograniczeń na kolejnych właścicieli
pojazdu.
imj
Nowa KIA Optima z salonu Polmotor

Zafira po metamorfozie

d

ruga generacja niemieckiego minivana była obecna
na rynku od 2005 roku. Nic
więc dziwnego, że Opel postanowił zaproponować coś
nowego. Trzecia generacja
Zafiry Tourer prezentuje się naprawdę świeżo i jak na rodzinnego minivana, całkiem zadziornie. Wyróżniają ją eleganckie linie nadwozia,
przyciągające wzrok chromowane

common – rail oraz dwa silniki
benzynowe turbo, o pojemności 1,4
litra. Silniki są wyposażone w nową,
opracowaną przez Opla technologię
Start/Stop, która zapewnia jeszcze
większą oszczędność paliwa, zwłaszcza w ruchu miejskim.
imj

Foto: Dariusz Gorajski

Supernowa Kia

BMW
z pazurem

n

Nowe BMW z serii 3 można przetestować
w salonie BMW Bońkowscy

ajlepiej sprzedający się model BMW
z serii 3 doczekał się już szóstej generacji.
Czym nowa „trójka” różni się od swojej
poprzedniczki? Ma bardziej atletyczną
sylwetkę, jest przestronniejsza i ma lepsze osiągi. Warto dodać, że najmocniejsza odmiana – 335i do setki rozpędza się zaledwie
w 5,5 sekundy! Sportowy charakter podkreślają
zdecydowane linie pasa przedniego i mocno przetłoczona maska przypominająca nieco tą znaną
z modelu Z4. Napęd i zawieszenie od dawna należą do mocnych stron marki, dzięki czemu nowe
BMW serii 3 cechuje duża zwinność i dynamiczny
sposób jazdy. Jako pierwszy został wyposażony
ośmiostopniową skrzynię automatyczną w segmencie klasy średniej. Oferta obejmuje aż siedem
silników – pięć benzynowych i dwa wysokoprężne.
Standardowym wyposażeniem wszystkich wersji
jest też system start & stop. Dobra wiadomość dla
ekologów. Wiosną przyszłego roku pojawi się wersja z napędem hybrydowym.
imj
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Opel Zafira Tourer z salonu Opel Bogacki

detale i obręcze kół o atrakcyjnych
wzorach. Ma wciąż siedem foteli,
tyle tylko, że teraz w drugim rzędzie
mamy trzy w pełni konfigurowalne
siedzenia zamiast kanapy. Wyposażona jest w wielką, panoramiczną
przednią szybę gładko przechodzącą w szklany dach oraz bagażnik
o pojemności od 710 do 1900 litrów.
Auto dostępne jest w trzech wersjach silnika turbo diesel 2.0 CDTI

„

p

iękny, dynamiczny, perfekcyjnie wykonany, nowoczesny. Sportowo stylizowany,
ale niepozbawiony dyskretnej, szlachetnej elegancji” – tak o najnowszym Lexusie
GS wypowiedziało się jury polskiej edycji magazynu Playboy przyznając mu tytuł „Samochodu Roku 2012”. Trzeba przyznać, że zachwyty nie są bezpodstawne,
gdyż GS jest dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Począwszy od kultowego silnika V6, poprzez dynamiczny sportowy design, na gadżetach kończąc.
Warto też dodać, że poza silnikami benzynowymi kryjącymi się pod oznaczeniami 250
i 350, dostępna będzie także hybryda z 3,5-litrowym motorem V6 oraz silnikiem elektrycznym. Nowy Lexus oferuje także przestronniejszą kabinę i większy o 25 procent bagażnik.
Zniknął cyfrowy zegarek, pojawił się za to dżojstik sterowania pokładowymi multimediami
oraz inteligentna klimatyzacja, oszczędzająca energię i chłodząca tylko zajęte przez pasażerów miejsca. Spora
jest też lista wyposażenia Lexusa GS,
która obejmuje m.in. system nagłośnienia z 17 głośnikami, 10 poduszek
powietrznych, czujniki pasa ruchu,
wyświetlacz head – up oraz układ
ostrzegający przed kolizją. Ten ostatni
w razie wypadku uruchomi hamulce
i samodzielnie ustawi fotele pasażerów w optymalnej pozycji.
imj
Nowego Lexusa GS można podziwiać w salonie Lexus Kozłowski

Foto: Włodzimierz Piątek

Foto: Włodzimierz Piątek

Lexus samochodem Playboya

Przykładowe zużycie paliwa: Klasa C 220 CDI BlueEFFICIENCY – 5,2 l/100 km, Klasa E 200 CDI BlueEFFICIENCY
– 5,5 l/100 km, Klasa A 160 – 6,2 l/100 km. Emisja CO2: Klasa C – 133 g/km, Klasa E – 145 g/km, Klasa A – 143 g/km.

Jesteś prawnikiem?

Sprawdź wykaz Mercedesów podlegających złagodzeniu kosztów.

Specjalna cena zakupu
na wybrane modele. Oferta dla prawników ważna do 31.12.2012 r.

Dodatkowo do wyboru jedna z usług specjalnych
w cenie samochodu:
tnadzwyczajne złagodzenie kosztów: leasing tylko 106,99%;
traty w zawieszeniu: promocyjny kredyt 50/50;
tdozór serwisowy: umowa Complete 36 miesięcy
lub do 60 000 km;
tdłuższa kuratela: przedłużona gwarancja
Extend Plus na 5 lat.

Jesteś prawnikiem? Prowadzisz firmę doradztwa
prawnego? Tylko teraz Mercedes-Benz ma dla
Ciebie specjalną ofertę. Wybierz Mercedesa Klasy
A, B, C, GLK, E lub M i skorzystaj z wyjątkowo
korzystnych warunków zakupu. Zapraszamy na
jazdę testową.
Szczegóły w salonach Mercedes-Benz.

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
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Gładka skóra bez bólu

w

Weronika Bulicz

oski marki Lycon powstały już ponad
trzy dekady temu – w ciągu tego czasu
stały się już niemal kultowym produktem, używanym przez profesjonalistów w 40 krajach na całym świecie.
Stosują go gwiazdy – od Victorii Beckham przez
Minnie Driver, po Siennę Miller.
Na czym polega wyjątkowość tego rodzaju depilacji? Te wyjątkowe kosmetyki są produkowane
wyłącznie z najwyższej jakości naturalnych składników: żywic i pszczelego wosku. Podczas wykonywania zabiegu, kosmetyki wytwarzają przyjemny
zapach, dzięki czemu depilacji towarzyszy również aromaterapia. Zabiegi kosmetykami Lycon
są wykonywane w autoryzowanych salonach kosmetycznych przez odpowiednio przygotowanych
profesjonalistów. To wszystko czyni depilację pielęgnacyjnym i relaksacyjnym zabiegiem, któremu
towarzyszy minimum bólu.
Dzięki temu, że woski pielęgnują skórę i jej nie
podrażniają, depilacja jest bardzo dokładna i efektywna, ponieważ depilację w jednym miejscu można powtarzać kilkakrotnie. Jak to możliwe?
– Sekretem sukcesu jest specjalistyczny produkt
i profesjonalne techniki depilacji – mówi pani
Anna Sech, kosmetyczka. – Woskami Lycon można
depilować włoski już od długości 1 mm! – dodaje.
Różne produkty, jeden efekt

Celem jest oczywiście gładka skóra. Marka Lycon ma w ofercie
woski różnego typu. Do depilacji okolic wrażliwych polecane są woski twarde. Nie stosuje się przy nich pasków. Zabieg zaczyna się od
podgrzania wosku do odpowiedniej temperatury. Gdy ten osiąga
odpowiednią, półpłynną konsystencję, jest aplikowany na skórę dość
grubą warstwą. Gdy stygnie, powoli osiąga konsystencję odpowiednią do usunięcia włosów – lekko tężeje, staje się elastyczny. Dzięki
temu, że nie przykleja się do skóry, nie ciągnie jej, nie zrywa naskórka,
a w efekcie – nie powoduje podrażnień! Do wyboru mamy tutaj dwa
woski: Hot Wax nakłada się grubszą warstwą, LYCOjet to natomiast

R E K L AMA

Depilacja kojarzy się najczęściej bolesnym lub co najmniej nieprzyjemnym zabiegiem. Ból i łagodzenie podrażnień odchodzą jednak do lamusa dzięki woskom najnowszej generacji.

produkt przystosowany do
cieńszej aplikacji w trudno
dostępnych miejscach.
Co jeszcze czyni markę
Lycon od innych i sprawia,
że jest wręcz kultowa? Specjaliści tej firmy opracowali
specjalną linię produktów
dla mężczyzn. Seria Manificio to specjalnie dostosowana
do męskich potrzeb gama produktów, dostępna tylko w autoryzowanych salonach, które
współpracują z Lycon Polska. Póki
co, nie ma jej jeszcze w Szczecinie.

GABINET-STOMATOLOGICZNY.NET
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Wszystkie zniec
pełen zakres leczenia dzieci i dorosłych
leczenie 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!

www.mkolcz-studio.pl
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

DOWÓZ GRATIS*

Zdrowie i uroda

Zdrową stopą zdrowy krok

Weronika Bulicz

w

rastające paznokcie, płaskostopie, ostrogi, halluxy, problemy skórne – wszystkie one często dotyczą naszych stóp,
wszystkie są nieprzyjemne oraz niestety – wszystkie bardzo często bagatelizujemy. Dopóki nie staną się naprawdę
uciążliwe. A wtedy faktycznie utrudniają normalne funkcjonowanie.
Pomoc specjalisty

Gabinety zdrowych nóg zapewniają kompleksową pomoc w takich
problemach. Wizyta u specjalisty medycznej pielęgnacji stopy – to
znaczy u kogoś, kto spojrzy na nasze stopy przez pryzmat problemów
skórnych i zdrowia całego organizmu – pomoże ustalić, jakie kłopoty mamy lub możemy dopiero mieć ze stopami. Rogowaciejąca skóra zostanie przez pedicurzystkę dokładnie obejrzana, nieestetyczne
zgrubienia zostaną usunięte, ale jednocześnie mogą wiele powiedzieć
o miejscach przeciążeń. A leczenie stóp najczęściej musi być wspomagane odciążaniem miejsc, w których pojawiają się nieprawidłowe
uciski. Dlatego, gdy widać, gdzie występują przeciążenia, możemy
wykonać badanie komputerowe, które z kolei pomoże ustalić, jakie

Problemy stóp
Modzele – obszary narośniętej zrogowaciałej skóry, pojawiają
się z reguły pod kośćmi śródstopia, na podeszwie stopy, są
bolesne i trudne do usunięcia. Często nawracają, jeśli nie odciążamy stopy w tym miejscu.
Odciski – występują dwa ich rodzaje: twarde i miękkie, oba
bolesne. Występują w wyniku ściśnięcia skóry między kośćmi
stopy a obuwiem. Ich struktura wnika daleko w głąb skóry,
bardzo trudne do usunięcia, często nawracają, jeśli nie stosujemy się do zaleceń specjalisty.
Halluxy – inaczej koślawe paluchy, są chorobą cywilizacyjną,
dotykającą przede wszystkim kobiet chodzących na wysokich
obcasach, ale bywają też dziedziczne. Można im zapobiegać
stosując odpowiednio przystosowane do indywidualnego
schorzenia ortezy, w zaawansowanym stadium jednak pozostaje pomoc chirurgiczna.

wkładki, ortopedyczne obuwie lub ortezy powinniśmy
stosować. Technik ortopedyczny, do którego może nas
od razu skierować specjalista
pedicure, fachowo doradzi,
jakiego obuwia unikać i jakie
wkładki nosić, by nie pogłębiać schorzeń stóp. W szczególnych przypadkach może
też zalecić przygotowanie
indywidualnie przygotowanych butów.
Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej porady? – Dzięki fachowemu badaniu, specjalista wykluczy zaburzenia czuciowe i ruchowe
oraz kłopoty niedokrwienne. Spojrzy też całościowo na zdrowie całych nóg, nie tylko stóp. Doradzi, jak walczyć z żylakami, etc.
– Zabieg medycznego pedicure pozwoli także m.in. na efektywne,
ale też delikatne i bezpieczne usunięcie wszelkich typowych problemów skórnych: modzeli, odcisków, zrogowaceń, które nieumiejętnie
likwidowane mogą prowadzić nie tylko do powstawania ran, ale też
będą wciąż nawracać – mówi Elżbieta Gierat z Gabinetu Zdrowie
Nogi w Szczecinie. – Leczenie jest bowiem długotrwałe i jeśli przestaniemy stosować wkładki i aparaty odciążające np. na odciski, całe
leczenie musimy zaczynać od początku – dodaje.
Specjalista podczas zabiegu może też zrekonstruować też uszkodzone lub dotknięte grzybicą paznokcie (przy pomocy specjalnego
żelu), wyposaży nas w aparaty ortopedyczne, żelowe podkładki, zapiętki czy ortezy (stabilizujące stawy), odpowiednie do naszej dysfunkcji. – Służą one m.in. profilaktyce halluksów i innych zmian
w obrębie stawów i kości – mówi pani Elżbieta.
Zabieg medycznego pedicure to też okazja, by przekonać się, że
o stopy należy odpowiednio dbać. A profesjonalista nauczy nas to
robić – pokaże, na czym powinny polegać kąpiele stóp, jakie stosować kosmetyki, a także, jak w prawidłowy sposób przycinać paznokcie. Medyczny pedicure, tak jak i estetyczny, kończy się przyjemnym
masażem z użyciem wysokiej jakości kosmetyków, dobranych odpowiednio do skóry stóp.
Warto zadbać o stopy, są dla nas podstawą – dosłownie i w przenośni. Gdy są zdrowe, piękne, a schorzenia nie przysparzają nam bólu,
możemy śmiało korzystać z życia

foto: materiaz prasowe

Stopy to podstawa. Dosłownie. Dlatego powinniśmy dbać o to, by były nie tylko piękne, ale i zdrowe. Nie ignorujmy żadnych oznak, że coś jest
nie tak – porada podologa pozwoli pozbyć się i unikać problemów.
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Szczecińska klinika chirurgii plastycznej Artplastica zdobyła prestiżowe wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu.

foto: archiwum Artplastica

k

linika zdobyła tytuł „ Jakość Roku 2011” w kategorii Usługa
Roku za chirurgię plastyczną i balonowanie żołądków. Organizatorami tej imprezy są agencja kreatywna Public PR
oraz redakcje miesięczników biznesowych – Biznes Raport
ukazujący się w Dzienniku Gazecie Prawnej i Economy Life TODAY
ukazujący się w Rzeczpospolitej.
Jak podkreśla Alicja Kapturska, wiceprezes zarządu Artplastica: –
Dla nas każdy pacjent jest indywidualnością i najważniejsze są jego
odczucia i powody decyzji, dotyczącej wykonania zabiegu. Nie skupiamy swojej uwagi wyłącznie
na operacjach upiększających,
ale również oferujemy nowe,
skuteczne metody odchudzania np. balon żołądkowy.
Artplastica ma na swoim
koncie także inne nagrody.
W konkursie organizowanym
przez Forum Biznesu „Dziennika Gazety Prawnej” zdobyła
tytuły „Najwyższa Jakość QI
2011” oraz dwa razy z rzędu
„Złote Godło QI” w kategoAlicja Kapturska, wiceprezes
riach usługi najwyższej jakozarządu Artplastica
ści za usługi medyczne. imj

Nowoczesna medycyna estetyczna dąży do tego, by zabiegi były
coraz bardziej skuteczne i jak najmniej nieprzyjemne dla pacjenta.
Soft filing jest nowatorską i delikatną metodą pomagająca pozbyć
się oznak starzenia.

m

ówiąc najkrócej, Soft
Filing może być bezinwazyjną alternatywą dla tradycyjnego
liftingu twarzy. Pozwala precyzyjnie modelować owal, poprawia napięcie skóry, wypełnia braki w objętości tkanki i odmładza twarz.
-To nowoczesny bezoperacyjny
lifting podczas którego lekarzwprowadza kwas hialuronowy specjalną techniką w wybrane miejsca
na twarzy. Stosuje do tego celu
miękką, tępo zakończoną mikrokaniulę – wyjaśnia Dorota Szwarc – Szczubiał, lekarz kosmetolog ze
szczecińskiej kliniki Medi Clinique.- Wszczepiony kwas od razu liftinguje skórę i modeluje owal twarzy. Poza delikatnie zaznaczonymi
miejscami wkłucia nie ma żadnych zasinień.
Soft filling jest przeznaczony dla tych pacjentów, którzy poszukują
bardzo naturalnych efektów korekcji, przy jednoczesnym wykluczeniu możliwości działań niepożądanych jak siniaki, obrzęk po zabiegu
czy zaczerwienie skóry. Efekty zabiegu są natychmiastowe i utrzymują się około roku.
imj

foto: archiwum redakcji

Artplastica ma „Usługę Roku”

Miękki lifting twarzy
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Zapraszamy do Kliniki Aquarius Beauty Center w Kołobrzegu
CHIRURGIA PLASTYCZNA
CHIRURGIA REKONSTRUKCYJNA
MEDYCYNA ESTETYCZNA

Oferujemy:
Pełny zakres chirurgii plastycznej:
tNPEFMPXBOJFTZMXFULJ
tNPEFMPXBOJFQJFSTJ
tNPEFMPXBOJFUXBS[Z
Zabiegi odtwórcze piersi po mastektomii:
tQFFO[BLSFT[BCJFHVSFLPOTUSVLDKJQJFSTJ
tTZNFUSZ[BDKFQJFSTJQP[BCJFHBDIPEUXØSD[ZDI
Aquarius Beauty Center
ul.Fredry 15A
78-100 Kołobrzeg

+48 94 354 69 66
+48 728 109 897
rezerwacja@aquariusbeauty.com

www.aquariusbeauty.com
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Cała prawda na temat implantów piersi
Chociaż powiększanie piersi jest już standardowym i bardzo popularnym zabiegiem nadal budzi wiele emocji, przez co spotkać można wiele niesprawdzonych opinii. Jak zatem odróżnić mity od faktów? O tym opowiedział „Prestiżowi” doktor Arkadiusz Kuna z kliniki chirurgii plastycznej Artplastica.

uprawiać wszelkie sporty
i podejmować różnorakie
aktywności fizyczne. Lot
samolotem można odbyć nawet tuż po wypisie
z kliniki.
Implanty mogą mieć
wpływ na wzrost zachorowań na raka piersi.
Mit. Nie ma żadnego
związku pomiędzy implantami, a rakiem piersi.
Decydując się na zabieg trzeba
rzucić palenie papierosów.
Mit. Rzucenie palenia nie jest bezwzględnym wskazaniem medycznym – raczej zaleceniem.
Fakt. Palenie papierosów ma negatywny wpływ na proces gojenia
się ran. Oznacza to, że u palaczy proces gojenia może przebiegać dłużej aniżeli u osób niepalących.
Na pierwszy rzut oka można poznać, że kobieta ma powiększone piersi.
Mit. To nie jest prawda. Oczywiście mamy tutaj na myśli przypadki, w których implanty zostały dobrane adekwatnie do budowy
anatomicznej pacjentki.
Po założeniu implantów trzeba wykonywać częściej badania
kontrolne piersi
Mit. Wszelkie badania wykonujemy standardowo- zgodnie z kalendarzem, tzn. raz w miesiącu badamy piersi samodzielnie, a raz
w roku wykonujemy badanie USG piersi.
Mając protezy piersi nie można spać na brzuchu i chodzić bez
stanika.
Mit. Wskazanie to dotyczy tylko okresu rekonwalescencji, czyli
pierwszych 6 tygodni po zabiegu. Przy czym należy zaznaczyć, że zarówno w przypadku kobiet, które miały włożone implanty, jak i tych
z naturalnie dużym biustem – noszenie stanika sprzyja zachowaniu
dobrej kondycji biustu.

47 | PRESTIŻ | marzec 2012

Doktor Arkadiusz Kuna ma kilkunastoletnie doświadczenie w chirurgii plastycznej. Przeprowadził ponad 5000 operacji
plastycznych w tym blisko 2000 samych
operacji powiększania piersi. Absolwent
Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii
Medycznej w Katowicach.Od 2006 samodzielny specjalista chirurgii plastycznej (konsultant) w Wielkiej
Brytanii. Jest także członkiem Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. W styczniu 2012 roku dołączył do grona specjalistów szczecińskiej
kliniki Artplastica.

foto: archiwum redakcji
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mplanty trzeba wymieniać co 10 –
15 lat.
Mit. Jeżeli implanty piersiowe są
dobrej jakości, mają certyfikaty jakości oraz dożywotnią gwarancję
producenta – nie trzeba ich wymieniać.
Jednak należy je cyklicznie sprawdzać, to
znaczy samodzielnie badać biust i dodatkowo, zgodnie z kalendarzem, poddawać
się badaniu USG piersi.
Fakt. W miarę z upływem lat ryzyko
pęknięcia implantu wzrasta i tak w przypadku implantów Allergana – według
statystyk amerykańskich – po 10 latach
wynosi 10,1 %. Do tego dochodzi jeszcze
kwestia estetyki – zmian zachodzących
w wyglądzie biustu na przestrzeni kilkunastu lat. Jednakże w tym zakresie nie ma
żadnego przymusu wymiany, raczej jest to
uzależnione od samopoczucia pacjentki.
Protezy trzeba usunąć przed karmieniem piersią.
Mit. Implanty nie mają negatywnego wpływu na karmienie piersią.
Zdarza się, że implanty”wybuchają”.
Fakt. Zdarza się, że implanty piersi pękają. Jest to tylko twór
człowieka, w którym zawsze mogą wystąpić jakieś błędy. Jednakże
zdarza się to tak rzadko, że producenci i tak dają na nie dożywotnią
gwarancję – czyli są one objęte bezterminowym programem wymiany w przypadku uszkodzenia implantu, utraty integralności jego powłok zabezpieczających itd. Oczywiście ryzyko, że zajdzie potrzeba
wymiany najlepszych nawet protez zawsze istnieje. Jak wynika jednak z przytoczonych szacunków, jest kilkukrotnie bardziej prawdopodobne, że kobieta, która poddała się operacji znajdzie się w grupie
pacjentek nie wymagających wymiany protez.
Z implantami piersi nie można nurkować, latać samolotem,
uprawiać sportów ekstremalnych.
Mit. Po sześciotygodniowym okresie rekonwalescencji można

Izabela Magiera - Jarzembek

I

stniejący od 1994 roku Salon Mody Brancewicz
jest na mapie Szczecina zjawiskiem niezwykłym.
To w zasadzie nie butik, ale właśnie „salon”
w dawnym rozumieniu tego słowa, a więc miejsce spotkań towarzyskich, o eleganckim, wysmakowanym wnętrzu i gościnnej atmosferze, gdzie
oprócz dokonywania zakupów klientki spędzają mile
czas, podjęte kawą i poczęstunkiem. Credo właścicielki Magdy Brancewicz nie polega na zwykłej sprzedaży
odzieży, lecz na dbałości o stuprocentowe zadowolenie kupujących. Dzięki temu salon od lat ma wierną
grupę zwolenniczek, obsługiwanych przez fachowy
personel, świetnie znający ich indywidualne gusty.
Oprócz codziennej działalności Salon urządza rozmaite imprezy będące jego wizytówką: nocne zakupy,
Andrzejki, Mikołajki, otwarcia sezonu. Ostatnio ponad
sześćdziesiąt pań bawiło się szampańsko do późnego wieczora podczas imprezy walentynkowej, na której odbył się między innymi pokaz mody z udziałem
klientek.
Salon oferuje towar renomowanych, światowych
marek – szalenie kobiece, wyrafinowane kolekcje
Schumachera, propozycje Airfielda dla pań ceniących
sportową elegancję, wielokrotnie nagradzane na
światowych targach mody kreacje Luisy Cerano, ekskluzywne spodnie firmy Cambio i biżuterię duńskiej
firmy Dyrberg/Kern.

al. Papieża Jana Pawła II 48, Szczecin,
tel.: 91 46 46 999
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Prestiżowe
Metamorfozy
Izabela Magiera-Jarzembek

rozpoczęte!

Ogromne emocje towarzyszyły wyborowi bohaterów do Prestiżowych Metamorfoz. Nasi eksperci
długo debatowali przed podjęciem ostatecznej decyzji. Wybór padł na Agnieszkę Kaczmarczyk
i Tomasza Golińskiego.
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Pierwsza wizyta w gabinecie medycyny estetyczniej Estetic...

foto: Dariusz Gorajski
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hoć komisja nie była jednomyślna,
udało się nam osiągnąć kompromis - opowiada Anna Wachowicz,
dyrektor działu marketingu Magazynu Prestiż.
– Dlaczego zdecydowaliśmy się na
Agnieszkę i Tomka? Mają potencjał i chęć
do zmian. Zależało nam też na tym, aby
czytelnicy mogli się z nimi utożsamiać. To
dojrzali bohaterowie, którzy świadomie
zdecydowali się na udział w metamorfozach i potrafili to umotywować. Jestem
przekonana, że ich metamorfoza będzie
spektakularna.
Agnieszkę i Tomka czeka bardzo pracowity czas, niemal całkowicie podporządkowany metamorfozom. Przed nimi wiele
konsultacji i wizyt w salonach piękności.
Jak mówią są gotowi na to wyzwanie. I przygodę. A przed nimi duże
zmiany. Poddani zostaną zabiegom kosmetycznym i medycyny estetycznej, a w klinice stomatologii zadbają o ich piękny uśmiech. Czeka
ich także zmiana fryzury i garderoby. Jakim „przeróbkom” zostaną
poddani?
– Dzięki najnowszym osiągnięciom medycyny estetycznej Agnieszka i Tomek przejdą błyskawiczną metamorfozę–mówi dr Piotr Zawodny z kliniki medycyny estetycznej „Estetic“ w Szczecinie. – Zaproponowałem im zabiegi łączone kwasu hialuronowego i botoxu. To
duet idealny do walki z oznakami starzenia się twarzy. Botox powoduje czasowe rozluźnienie mięśni, a przez to uniemożliwia marszczenie
się na nich skóry na czole w okolicach oczu, a kwas hialuronowy wypełni głębokie zmarszczki i bruzdy. W rezultacie ich zmarszczki staną
się dużo mniej widoczne i będą wyglądali dużo młodziej. Agnieszka
będzie miała także poprawiony kontur ust i czerwień wargową.
U stomatologa Katarzyny Witkowskiej z kliniki „Tu nie Boli” celem

Jury długo debatowało nad wyborem kandydatów

zabiegów będzie nie tylko zapewnienie pięknego uśmiechu naszym
bohaterom, ale także poprawa kondycji ich zębów.
-Zanim przejdziemy do wybielania zębów, wyleczymy ubytki
i usuniemy kamień nazębny przy pomocy ultradźwiękowego skalera. Osady i przebarwienia wyeliminujemy piaskowaniem- wyjaśnia
Katarzyna Witkowska.-W przypadku Agnieszki zastosujemy wybielanie nakładkowe. Nakładki wykonywane są w laboratorium protetycznym z miękkiego przezroczystego materiału, a pacjent przeprowadza wybielanie samodzielnie w domu. Wypełnione są substancją
wybielającą, które Agnieszka będzie nakładała na noc przez tydzień.
Tomkowi zaproponowałam zabieg wybielania w gabinecie preparatem Opalescence Boost. Najpierw zabezpieczę dziąsła specjalnym
preparatem, nałożę na zęby żel na około 60 minut. Efekt będzie widać już po pierwszym zabiegu, ale my zdecydujemy się na co najmniej dwa. Myślę, że uda nam się wybielić zęby naszych bohaterów
o 2 lub 3 tony.

...i w klinice stomatologicznej Tu nie Boli

Zdrowie i uroda

Agnieszka Kaczmarczyk
ma 38 lat, jest mamą 18letniego Kasjana i szesnastoletniej Kingi. Od 15 lat
zajmuje się domem i wychowaniem dzieci. W korowodzie przeróżnych zajęć ma niewiele czasu dla
siebie. Zawsze starała się
dbać o swój wygląd lecz
im jest starsza, tym jest
jej trudniej i nie ma na
siebie pomysłu.Od lat ma
tą samą fryzurę, a ubiera
się zazwyczaj na czarno.
Agnieszka liczy, że udział
w metamorfozach wniesię trochę blasku do jej monotonnego życia, a ona znów poczuje się jak atrakcyjna kobieta.
– Jak rodzina zareagowała na moją decyzję? Mąż, który na
początku nieufnie podchodził do całej sprawy, teraz cieszy
się razem ze mną. Dzieci skomentowały: „Pewnie byłaś najbrzydsza, skoro cię wybrali”- śmieje się Agnieszka. -Ja natomiast bardzo się cieszę. Impulsem do udziału w metamorfozach było dla mnie stwierdzenie koleżanki:„Agnieszka odkąd
cię znam ty zawsze wyglądasz tak samo”. Myślę, że czas na
zmiany! No i ….miło, bybyło gdyby, ktoś czasem obejrzał się
za mną na ulicy jak dawniej…

Tomasz Goliński ma 47
lat, jest doradcą w szczecińskim biurze nieruchomości Rado. Ma dwóch
synów 25- letniego Bartka i
4-letniego Tomcia. W wolnym czasie jeździ konno
i pływa na desce windsurfingowej. Jest mężczyzną
aktywnym zawodowo, któremu ciągle brakuje czasu,
żeby zadbać o siebie i swój
wizerunek. Od jakiegoś
czasu patrząc lustro widzi
upływający
czas
i niestety brak mu pomysłu na to co
zrobić, aby to zmienić. Uważa, że
udział w metamorfozach pomoże
mu znów poczuć się dobrze.
-W tym roku obchodzę 5 rocznicę ślubu i bardzo chciałbym
zrobić niespodziankę żoniemówi.- Moja Magda jest
piękną kobietą i co istotne
20 lat młodszą, właśnie dla
niej chciałabym być bardziej
GABINET-STOMATOLOGICZNY.NET
atrakcyjny!

Akcja Prestiżowe Metamorfozy to dla naszych bohaterów szansa na zmianę swojego wizerunku i przeżycia niezapomnianej przygody. W Prestiżu pokazujemy ich przemianę, która odbywa się pod okiem specjalistów. Odkryjemy kulisy zabiegów medycyny
estetycznej, stomatologii kosmetycznej, wizażu i stylizacji. W akcji biorą udział eksperci uznanych szczecińskich klinik, salonów
i gabinetów. Do grona ekspertów zaprosiliśmy: dr Piotra Zawodnego z kliniki Estetic, stomatolog Katarzynę Witkowską z klinki
„Tu nie Boli”, kosmetyczkę Annę Sech, wizażystkę Maję Holcman i projektantkę mody Sylwię Majdan.
Śledźcie na bieżąco metamorfozy na: www.magazynprestiz.pl oraz na stronie Facebook- Prestiż Magazyn Szczeciński.
GABINET-STOMATOLOGICZNY.NET

STOMATOLOGIA I KOSMETOLOGIA
Twoja Twarz Twoją Wizytówką
t1FFO[BLSFTMFD[FOJBEPSPTZDIJE[JFDJX[BLSFTJFTUPNBUPMPHJJ
t,PTNFUPMPHJBQJFMĺHOBDZKOB VQJĺLT[BKįDB NFEZDZOBFTUFUZD[OB

Szczecin ul. Wyszyńskiego 14 parking dla klientów! tel. 91 433 13 65
w w w . k l i n i k a E X C E L L E N C E . p l

24 h

tel. 608 683 485

Zdrowie i uroda

Palac kolorów

Wiosna bujnie daje o sobie znać. Jej hipnotyzujące kolory mogą posłużyć do ciekawych inspiracji makijażowych.
Możemy w końcu wydobyć z szafek kolorowe cienie w barwach różu, fioletu, brzoskwini czy ciepłego żółtego. Nie
bójmy się poeksperymentować z połączeniami przeciwstawnych kolorów. Odrobina zdecydowanego żółtego czy
muśnięcie zieleni, daje przy delikatnych różo-fioletach całkiem ciekawy i świeży, wiosenny efekt...
Dorota Kościukiewicz-Markowska
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Pierwsze
kolory
wiosny
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Zdrowie i uroda

Zdjęcia i makijaż: Dorota Kościukiewicz - Markowska,
Studio Pałac Kolorów www.dorota.tv
Modelka: Adrianna ML Studio www.mlstudio.com.pl
Korona i naszyjnik z kwiatów: Florystka Marta Grdeń,
Kwiaciarnia Klimaty www.klimaty. szczecin.pl
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Moda
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Storia
Naturale
Historia natury, czyli zwrot ku przyrodzie to myśl przewodnia
do stworzenia kolekcji wiosna lato 2012. Pod hasłem tym
kryje się zestawienie dużej gamy jasnych połyskliwych beży,
przez ciepłe brązy, lekkie szarości, do mocnych, eleganckich
zieleni.
Znacząca część kolekcji odnosi się do tego, co na ziemi, stąd
wzornictwo kwiatowe na zwiewnych, lekkich jedwabiach
i wieczorowych, bogatych koronkach, tudzież taftach, które
nakreślone mają także motywy zwierzęce.
W całym zestawieniu stonowanych kolorów natury odnaleźć
można również mocne akcenty słońca w energetycznych
odcieniach pomarańczu oraz wody w oceanicznych, głębokich kolorach granatu i turkusu. Pomiędzy tymi wszystkimi
pierwiastkami składającymi się na „historię natury”, gdzieś
między żywiołami, odsłania się spokój w postaci pastelowych róży. Przejawiają się one przede wszystkim w bluzkach
i sukniach, dodając swoją delikatnością wdzięku.
Powrót do natury to nie tylko bogata kolorystyka, ale również
jakość tkanin. W kolekcji zaobserwować można szlachetną
materię jedwabiu, naturalność nowocześnie wykończonych
lnów oraz tkanin bawełnianych, które dziś są bardzo wygodne nawet w skomplikowanych, modernistycznych formach.
Kolekcja letnia ma wypracowany charakter, jest bardzo kobieca i bliska ciału. Szyku nadają jej lekkie, a zarazem bogate
złote taśmy ozdobne, a w części „sportowej elegancji” niebanalnie wykończone wnętrza.
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Moda

Fotograf: Marcin Kempski / www.ilike-photo.com
Asystent fotografa: Grzegorz Skoneczny
Stylizacja: Alicja Werniewicz
Asystent stylistki: Paweł Wybański
Make up: Wilson / D’vision Art
Wlosy: Aneta Kostrzewa / www.ilike-photo.com
Scenografia: Natalia Mleczak
Produkcja: Szymon Machnikowski
Modelka: Maddie / Hook

Moda

Łowcy stylu
Eksperci stylu

Stylizacje szczecinian na tapecie Prestiżu! Zobaczcie, co tym razem upolowali Łowcy Stylu – jak ubieracie się
na co dzień, do pracy, a jak na specjalne okazje?
SYLWIA MAJDAN
Projektantka mody, absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
im S. Strzemińskiego. W jej
projektach widać pasję i umiłowanie
piękna. Marka, którą tworzy,
jest elegancka i luksusowa,
a jej kolekcje charakteryzują się
dbałością o detale.

Weronika bulicz

Arkadiusz Prajs
Projektantem chciał być od zawsze.
W Szczecinie skończył technikum
odzieżowe, poznał swój zawód od
kuchni. Oprócz projektowania sam
szyje i wykańcza swoje rzeczy. Jest
perfekcjonistą. Kolekcję męską,
którą zaprezentował w Warszawie
podziwiała cała Polska.

Sylwia
Arek Prajs

Z okazji

foto: archiwum prywatne bohaterki

Długa sukienka jest jak najbardziej
na czasie. Kolorystyka i wzór – też.
Mam tylko jedno zastrzeżenie –
akurat Sylwia powinna unikać
dużych wzorów, ponieważ niepotrzebnie powiększają sylwetkę. Bolerko jest troszkę zbyt opięte. Mam
też zastrzeżenia do butów – w tej stylizacji nikną, są trochę zbyt delikatne.

Sylwia Majdan

Bardzo podoba mi się zestawienie kolorystyczne. Kombinezony są naprawdę szalenie modne w tym sezonie. Osobiście do
tego stroju dobrałabym większa torebkę.
Całość stylizacji oceniam jednak jako poprawną.

Weź udział w naszej akcji i wygraj nagrody!
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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
Regulamin dostępny jest na stronie:

www.magazynprestiz.com.pl
OSOBY, KTÓRYCH ZDJĘCIA ZOSTANĄ WYBRANE I OCENIONE PRZEZ NASZYCH EKSPERTÓW, OTRZYMAJĄ NAGRODY!
Nagrody dla uczestników wydania:
Skaling i piaskowanie w klinice Dental Implant Aesthetic Clinic

Moda

Konkurs

Dominik

Wejdź na www.magazynprestiz.com.pl

Arek Prajs

Weź udział w naszym konkursie

Widać, że Dominik interesuje się modą, w tej stylizacji
wszystko jest w jak najlepszym
porządku. Blezer i trencz stanowią o charakterze tego stroju. Mam jedno życzenie – jak
najwięcej tak ubranych mężczyzn na naszych ulicach!

Odpowiedzieć na pytanie:
„Gdzie w Szczecinie mieści się sklep Olsen?

Mamy dla Was
10 naszyjników drewnianych Olsen*
(*Cena naszyjnika: 160 zł brutto)
Odpowiedź należy wysłać na adres email:
konkurs@eprestiz.pl
Pierwszych 10 osób wygrywa
wspaniałe naszyjniki!

Sylwia Majdan

Stylizacja dobra do pracy
(biuro, bank...). Krawat dodaje temu strojowi lekkiej elegancji, całość jednak nie traci
charakteru wersji pół sportowej, pól eleganckiej. Osobiście
lubię połączenie czerni i granatu, dlatego ogólnie oceniam
na plus.

Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy
drogą mailową.

Szczegółowe informacje na naszej
stronie internetowej oraz na

R E K L AMA
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Reviderm Super Peel
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www.facebook.com/spabaltica

Baltica Wellness & Spa_&HQWUXP3D]LP_SO5RGâD6]F]HFLQ_WHO_LQIR#VSDEDOWLFDSO_www.spabaltica.pl

Smacznie, ale niezdrowo

Ludwiku do rondla, czyli
mężczyzna przy garach
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iby tradycja mówi, że to kobieta ma stać przy
garach, a mężczyzna zarabiać na to co do nich
włożyć, ale próżno i ze świecą szukać kobiet
w rankingu najlepszych kucharzy na świecie.
Jakoś tak się składa, że szefowie kuchni najznakomitszych
restauracji to faceci, a kobietka to może szefować w kuchni
GS-owskiej gospody co najwyżej (Gesslerowa, potwierdza
swym wyjątkiem tą regułę).
Zupełnie nie mam pojęcia jak się te fakty mają do naszych wspomnień o najlepszych pierogach, które
robiła Mama, czy cudownym krupniku Babci? Skąd
raptem mężczyzna zostaje
szefem kuchni, skoro to kobiety stanowią tradycyjny
wystrój kuchenny? Pewnie
dlatego, że jest silniejszy
– innego wytłumaczenia
nie ma. Pytania mnożą się
wraz z zagłębianiem w temat: czy aby doprawić sos
trzeba siły, czy delikatności
bardziej? Kotlety może i lepiej rozbije facet, ale już do
panierowania lepsze delikatne damskie dłonie…
Najpopularniejsze programy telewizyjne o tematyce
Szymon Kaczmarek
kulinarnej prowadzą chłopaki. Nieraz całkiem dorosłe.
dziennikarz Polskiego
W „Prestiż- owych” pismach o kuchni wymądrzają się faRadia Szczecin,
ceci. W tym przypadku też nie jest inaczej, pomimo krążą„garkotłuk”
cych plotek. Nawet w starodawnym filmie Walta Disney’a
„Zakochany kundel” w kultowej scenie spaghetti do
stołu podawał, a jakże włoski kucharz z sumiastym
wąsem.
Cóż mamy w sobie Panowie, że tacy niedoścignieni jesteśmy w roli garkotłuków? Mam
pewien pomysł, ale aż boję się go wyartykułować. No, dobra: to MIŁOŚĆ!
Miłość własna oczywiście, podparta
odwieczną, samczą obawą przed kompromitacją. Kobieta, gdy przypali wodę
na herbatę, zawachluje rzęsami, spłonie
twarzowym rumieńcem i szepnie karmiDDB Auto Bogacka
nem różanych ust: „och, popatrz KochaMercedes-Benz
nie, spaliło się…”. I co? Ano nic oczywiście.
Przytulisz i zaczniesz pocieszać. A mężczyzna czym ma zawachlować? Nie, on musi

„…i jak się udał obiad przygotowany przez Twoją
żonę? Daj spokój, nawet książkę kucharską przypaliła…„ (usłyszane w barze szybkiej obsługi)
Przyznam bez bicia, że do rozważań na temat: jakiej
płci jest Kucharz Doskonały, sprowokowało mnie święto zwiędłego goździka, czyli 8 marca.
udowodnić. Światu i sobie, z naciskiem na sobie. Jak to, ja
nie zrobię jajecznicy? Kuchnia do remontu, ale jajecznica
będzie pierwsza klasa. A kiedy zobaczy Jej zachwycony
wzrok i wytarty bułką do czysta talerz, kiedy otrzyma jak
najbardziej zasłużoną nagrodę, wtedy rodzi się drzemiący
w nim Mistrz kucharski. Ot i cała tajemnica.
Jest jeszcze i druga strona medalu: większość znakomitych kucharzy to pijacy.
No, oczywiście może przesadzam, ale błąd wynosi promile ogólnej liczby. Około dwóch promili. W czasie przygotowywania jakiegokolwiek dania, prawdziwy mistrz
kuchenny ma pod ręką szklaneczkę ze swoim ulubionym
trunkiem. Nic tak nie wzmaga ostrości smaku i wyobraźni
kulinarnej jak dobrze przepłukane gardło. Wiem co piszę,
bo przecież lubię gotować. Popijany napój stanowi o tej dozie szaleństwa tak nieodzownej w kuchni kreatywnej. To
on, trunek ów odkrywa nowe horyzonty na oceanie sosów,
wytycza kierunki kotletom i sałatkom, a nasza obecność
przy kuchennym blacie jest znakomitym pretekstem i alibi
by nalać jeszcze jednego…
Skoro to już ustalone, że jesteśmy lepszymi kucharzami
od kobiet, to dziś proponuję przedłużyć ich Święto i przyrządzić dla tej Jedynej świąteczny obiad.
Gustowną, sporą golonkę umyć, osuszyć i ponacinać
skórę. Otworzyć piwo. Golonkę natrzeć solą, pieprzem,
rozgniecionym czosnkiem, zielem angielskim, kruszonymi
liśćmi laurowymi. Całość zawinąć w folię i odłożyć na noc
do lodówki. W tym czasie można…otworzyć drugie piwo.
Następnego dnia nie bacząc na ból głowy obgotować golonkę przez około 30 minut, a potem ułożyć ją w brytfance,
podlać wrzącą wodą (używam wody, w której ją obgotowywałem) i piec 2 godziny w temperaturze 200ºC. Woda
sięga tak do 1/4 – 1/3 wysokości golonki. Podczas pieczenia
mięso należy odwracać co 15 – 20 minut i polewać sosem
z dna brytfanki. Jeśli sosu jest zbyt mało, można dolać trochę wody. No, dobrze, można, a nawet należy otworzyć
piwo. Po godzinie pieczenia dodać startą na grube cząstki
marchew, pietruszkę, pokrojoną na ćwiartki cebulę. Po 2
godzinach pieczenia zwiększyć temperaturę piekarnika do
250ºC i piec jeszcze 30 minut, co kilka minut polewając
golonkę piwem, aż do uzyskania chrupiącej skórki. Można
posmarować ją miodem rozpuszczonym w ciepłej wodzie,
skórka będzie bardziej chrupiąca.
Podawać z ziemniakami puree i zasmażaną kapustą.
Popijać…tak, tak, oczywiście piwem. A ukochanej Kobiecie
zawsze można zamówić pizzę, czy co Ona tam sobie chce…
Smacznego.
Szymon Kaczmarek

Kultura

KAdruk mecenasem kultury

Weronika Bulicz

z

takiego założenia wyszli właściciele drukarni KAdruk – postanowili
w swoich biurach, na dziedzińcu i pomieszczeniach drukarskich stworzyć miejsce do prezentacji sztuki. Pod koniec marca, gdy w szczecińskich 13 Muzach odbywać się będzie festiwal 13 Sphere, w drukarni
KAdruk uroczyście rozpocznie się też działalność przestrzeni wystawienniczej,
w której w najbliższej przyszłości ma znaleźć się miejsce dla prezentacji sztuki
tworzonej przez młodych artystów. Przy tej okazji odbędzie się wernisaż wystawy fotografii oraz eksponatów projektu „Błyskotki” stworzonego przez Keda
Olszewskiego, a także promocja albumu prezentującego prace z „Błyskotek”.
Obok nich, na wystawie zaprezentowane zostaną prace młodych szczecińskich artystów, którzy dzięki działaniom drukarni i wydawnictwa KAdruk,
będą mogli szerzej zaistnieć i dotrzeć do nowych odbiorców.
Drukarnia KAdruk od lat angażuje się we wsparcie artystów, często drukując
wydawnictwa promujące wydarzenia kulturalne.
Album „Błyskotki” jest prawdziwą „perełką poligraficzną” – pięknie wydany,
na wysokiej jakości papierze i z najwyższej jakości zdjęciami będzie wizytówką
artystycznego Szczecina. Tym razem projekt ma być wspólną inicjatywą drukarni oraz Miasta Szczecina na rzecz promocji szczecińskiej sztuki na świecie
– ekskluzywny album trafi bowiem do najważniejszych światowych galerii.
– Chcemy, by KAdruk zaistniał w świadomości szczecinian jako mecenas
kultury, wspierający uzdolnione osoby i promujący sztukę – mówi Olszewski.
Docelowo, wydawnictwo i drukarnia mają stać się alternatywą dla galerii,
offowym miejscem prezentacji, które stanie się oryginalnym punktem na artystycznej mapie Szczecina.

Foto: materiały prasowe

Jaka przestrzeń jest najlepsza, by promować sztukę? Praktyka pokazuje, że miejsce dla sztuki jest wszędzie.

R E K L AMA

Zbrodnia doskonała

Dwoje aktorów na scenie, razem również w życiu. „Dziś wieczór arszenik, czyli komedia z kawą” w Teatrze Krypta.

Foto: Tomasz Obara
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zarna komedia autorstwa Carlo Terrona. W szczecińskim Teatrze Krypta
zobaczyliśmy w niej Annę Januszewską i Grzegorza Młudzika. Zwykły wieczór,
jakiego jesteśmy świadkami, to również
niezwykła sytuacja ciągłego napięcia. Rozmowy, cyniczne gierki, słodko-gorzkie
wspomnienia – i cały czas obecne z tyłu głowy pytanie: czy to już ten łyk kawy będzie
dla któregoś z nich ostatni? I dla którego?
Sztuka pełna jest zwrotów akcji, zabawnych
sytuacji, ale niepozbawionych napięcia i odniesień do codziennego życia. W gruncie
rzeczy widzimy zwykły wieczór, zwykłego
małżeństwa.
Jak w zawiłościach gierek odnaleźli się
aktorzy? Już nie raz grali przecież parę. –
Już nie pamiętam ile razy na scenie byliśmy
również małżeństwem – wspomina Anna
Januszewska. – Jak na kilkadziesiąt zagranych wspólnie spektakli, role małżeńskie
zamknęłyby się w około dziesięciu – dodaje Grzegorz Młudzik.
Czy oni naprawdę czyhają na swoje życie? Czy tylko prowadzą wyrafinowaną
grę? Publiczność świetnie się podczas tej gry bawi. Dobry pomysł na wieczór...
wyjście do teatru, oczywiście.
wb

Thomas Anders

Don Mario
znów wydaje

„Made to Specification” to nowa płyta szczecińskiej formacji
Skambomambo. Można na niej znaleźć lekkie brzmienie muzyki SKA z elementami popu.

n

Foto: materiały prasowe

Kultura

owy album - jak podaje zespół - to „przede wszystkim
szczere artystyczne oddanie wszystkich śladów jakie przeszli
i obecni członkowie zespołu pozostawili w piosenkach, bez
względu na zmieniające się wciąż trendy w muzyce”. Na nowej płycie znaleźć można zarówno vintage’owe gitarowe retro
riffy, romantycznie uduchowione trąbki, funkowy sex - and
- phone, pulsujący bas obok punkowej chwilami perkusji, a
wszystko to przykryte humorem i frywolnymi tekstami. Jak
podaje zespół w oficjalnej notce - jego liderem jest stuknięty
Maltańczyk Don Mario, który na stałe osiadł w Szczecinie
1998 roku. Do tej pory Skambomambo wydało jedną płytę
Made in Pol- Ska. Zespół, który jest Ambasadorem Szczecina
planuje koncerty promujące nową płytę. Wydawcą płyty jest
szczecińska wytwórnia Jimmy Jazz Records.
br

Polacy dobrze się bawią
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en niemiecki duet stworzyli: instrumentalista Dieter Bohlen i wokalista Thomas
Anders.
Szczyt ich popularności przypadł na połowę lat 80 kiedy czołowe lokaty listy przebojów okupowały ich utwory, m.in. „You’re
my heart, You’re my soul”,” Brother Louie”
czy „Cheri Cheri Lady”. W Polsce MT zyskali
szczególny kult będąc obowiązkową pozycją
każdej dyskoteki lat 80. i 90. Zespół rozpadł
się w 2003 roku, a jego członkowie rozpoczęli
kariery solowe. I choć MT nie wydają płyt to
wciąż znajdują się w obowiązkowym repertuarze dyskotek, zabaw i wesel. Niektórzy ich
muzykę traktują jako muzyczny żart, inni
jako wspomnienie, ale są też i tacy, którzy
podchodzą do niej poważnie. Na pewno nikt
nie pozostaje obojętny. W Szczecinie wystąpi
wokalista zespołu - Thomas Anders. „Prestiż” jest patronem medialnym koncertu.
Jak się czujesz po tych wszystkich latach
nieustannego bycia wielką gwiazdą? To już
trzy dekady...
Dobrze mi z tym, jest wiele gorszych rze-

czy, naprawdę cieszę się, że większość tego
roku spędzę na scenie.
Czy pracujesz nad jakimś nowym materiałem, czy też wykonujesz ciągle stare klasyczne przeboje?
Jedno i drugie, nagrywam nowe piosenki, ale ludzie najbardziej chcą słuchać hitów,
wiesz, „Brother Louie”, „Cherri cherri lady”.
Na koncercie prezentuje zarówno hity jak
i nowe piosenki.
Gdzie miałeś jak dotąd najlepszą publiczność? Czy Polska jest „przyjaznym”
krajem dla Modern Talking?
Niestety nie da się powiedzieć gdzie jest
najlepsza publiczność. Tak długo jak ludzie
szaleją na koncercie, wszędzie jest dobrze.
Lubię przyjeżdżać do Polski, bo tutaj ludzie
dobrze się bawią.
Czy nadal masz te sławną, liczną grupę
nastoletnich dziewcząt, groupie, które podążają za Tobą wszędzie?
Jeśli chodzi o grupies to sorry, ale jestem
na to za stary (śmiech). Ale są fani, którzy
podróżują za mną w czasie tras koncerto-

Foto: materiały prasowe

Mother Talking to dla wielu synonim kiczu muzycznego. Proste melodie wygrywane na syntezatorach, naiwne i infantylne teksty, a do tego cukierkowy wizerunek. Dla innych wielka gwiazda lat 80., kopalnia tanecznych przebojów i wreszcie obiekt westchnień nastolatek.

wych i wielu z nich rozpoznaję widując ich
w różnych miejscach.
br

Kultura

Muzycy ukryci na scenie Dzieci
ryginalne brzmienie muzyki tej szkockiej grupy zostało docenione na świecie za sprawą
ich zeszłorocznej debiutanckiej płyty – „Night Walks”. Ta muzyka łączy w sobie elementy jazzu, elektroniki, oryginalnych instrumentów (stąd też w nazwie mogą śmiało posługiwać się
mianem orkiestry), rytmów hip-hopu i klasycznych brzmień przywodzących na myśl muzykę
filmową. Kameralna atmosfera klubu
sprzyjała wczuciu się w rytm tych oryginalnych dźwięków.
Publiczność zgromadzona w Free
Blues Clubie mogła po koncercie kupić
płyty i gadżety zespołu, a także posłuchać, na razie tylko z płyt, gwiazd, które
wystąpią podczas tegorocznego SMF. Na
razie czekamy na pierwszą – Selah Sue,
która wystąpi 17 marca w Filharmonii
Szczecińskiej.
wb

Z lasu na scenę

Joannę Prykowską pamiętamy jako wokalistkę rockowego zespołu Firebirds. Po kilku latach muzycznego milczenia szczecińska wokalistka wraca na scenę z nowym projektem - Joanna &The
Forests. Ponowny debiut artystki został zarejestrowany na albumie „ Jaśniebajka”, który do sklepów trafi już 22 marca .
ateriał muzyczny Joanna & The Forests
jest przesiąknięty ideą powrotu do natury,
miękkich
brzmień, kontaktu z drugim człowiekiem
i zwróceniem się ku myśli, że jesteśmy jej częścią. Stąd w
warstwie muzycznej i lirycznej szereg nawiązań do przyrody i naszego z nią współistnienia.
Na płytę składa się 11 utworów, które Joanna Prykowska nagrała razem z zespołem
w składzie: Przemek Lorek - guitars, toy harp,
voc; Zbigniew Szmatłoch - guitars,voc i Ferid
Lakhdar - bass, keybords, voc.
O albumie wokalistka mówi tak: „Las jest
miejscem magicznym dającym wyciszenie,
ukojenie a jednocześnie niezwykle inspirującym. Tam odkrywamy wrażliwość na otaczające nas piękno, na co dzień jednak zawoalowane i ukryte pod powierzchnią na pozór
banalnych zjawisk, piękno w muzyce, subtelnych dźwiękach i ładnych melodiach. Dlatego
nasza muzyka jest odrobinę odrealniona, ale
zakotwiczona w rzeczywistości.”
Prykowska to jedna z muzycznych ikon
lat 90, która razem z grupą Firebirds tchnęła
nowe życie w polską muzykę rockową. Razem z kapelą nagrała trzy albumy. Następnie
wraz z aktorem Konradem Pawickim dokonała przekładu piosenek Nicka Cave’a oraz
wystąpiła w zainspirowanym nimi spektaklu

ids loves design – to hasło Design Festivalu
jaki odbył się w 13 Muzach. Zgodnie z nim – imprezę poświęcono nie tylko dorosłym, ale i dzieciom. Wszystko po to by jak najlepiej pokazać
pojęcie designu. Była więc wystawa „My way”
zorganizowana przez IKEA i ASAP we Wrocławiu, prace wybitnych polskich ilustratorów,
w tym Agaty Dudek, Bohdana Butenki i Katarzyny Boguckiej. Wśród gości na festiwalu pojawił się Daniel Mizieliński, jeden z ilustratorów
książki „D.O.M.E.K”, wpisanej na listę Białych
Kruków 2010 Internationale Jugendbibliothek,
a autorka wspomnianego wydawnictwa Ewa Solarz poprowadziła warsztaty dla dzieci.
ad

Foto: materiały prasowe
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muzycznym „Miłosne opowieści”. Ponadto
grała i śpiewała w spektaklu „Sens życia według Tiger Lillies”, bazującym na piosenkach
brytyjskiego zespołu Tiger Lillies.
Prykowska poza Firebirds współpracowała
z m.in. Millenium, Virgin (napisała tekst do
piosenki „To ty”) i Hedone (duet w „To tylko miłość”). Ma także na koncie singiel „Trzy
życzenia” nagrany wspólnie z Edytą Bartosiewicz, Hey i Katarzyną Nosowską.
ad
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kochają
projektowanie

Foto: Dariusz Gorajski

Hidden Orchestra to nu jazzowa formacja, której muzyka jest tak samo nieoczywista, jak nazwa.
W klubowej atmosferze 26 lutego grupa zapoczątkowała tegoroczny cykl Szczecin Music Fest.

Kultura
Scena Poniedziałek

Prestiżowe

imprezy

WERONIKA BULICZ

czyli subiektywny
przegląd wydarzeń

Do słuchania

Niemen i kwartet
Poniedziałki jazz fana były tradycją
szczecińskiego klubu Tiger. Teraz wracają
w Restauracji Szczecin. Podczas szczecińskiego koncertu wystąpi Natalia Niemen
z kwartetem Piotra Barona, wybitnego
wrocławskiego saksofonisty. Natalia jest
starszą córką wokalisty, kompozytora
i muzyka Czesława Niemena i modelki
Małgorzaty Niemen. Jej młodsza siostra Eleonora jest także piosenkarką. Największy wpływ na jej gust muzyczny wywarł ojciec. Od
najmłodszych lat zajmowała się muzyką. Jako dziecko słuchała takich
wykonawców r’n’b jak Mahalia Jackson, Otis Redding, Aretha Franklin, Wilson Pickett.
Restauracja Szczecin, 2 kwietnia, godz. 21.00
Do oglądania

Krzysztof Kowalewski na żywo
Benefis znanego aktora, który w różnych
swoich filmowych i scenicznych wcieleniach bawi nas już od ponad czterech dekad będziemy mogli zobaczyć na deskach
Teatru Polskiego. Wieczór z Kowalewskim
to przegląd bogactwa stworzonych przez
niego kreacjacji teatralnych, filmowych
i radiowych, wspomnień o aktorach, reżyserach, z którymi pracował i o kulisach aktorstwa. Nie zabraknie
także anegdot i zabawnych opowieści związanych z pracą na scenie.
Całość spotkania dopełnią fragmenty filmów i spektakli teatralnych,
w których Kowalewski stworzył kultowe wręcz postacie. Benefis poprowadzi Michał Ogórek.
Teatr Polski, 24 marca, godz. 19.00
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Składak z Szarpaniny
Kabaret Szarpanina zaprasza na premierę kolejnego programu zatytułowanego
„Wigry 3, czyli składak też program”. Najnowszy program najbardziej znanej szczecińskiej formacji kabaretowej to próba
powrotu do tzw. kabaretowego składaka,
czyli programu nie spojonego myślą przewodnią. Szarpanina postara się udowodnić, że „składak też program” przewrotnie tworząc nić przewodnią
programu z jego braku spójności. I to nie jest tak, że tym razem nie
mieli pomysłu na temat programu. Po prostu mieli fajny pomysł na
składak…
Pleciuga, 25 marca, godz. 19.00

Jeżeli jest coś co, co chcielibyście wiedzieć
o mężczyznach, a boicie się zapytać zapraszamy do Sceny Poniedziałek. W sztuce
„ Wszystko o mężczyznach” męski świat
pokazany jest pół żartem pół serio, wykreowany ze strzępów rozmów podsłuchanych
w siłowni czy deklaracji składanych przy
kieliszku nie do końca twardych męskich
rozmów… Trzech aktorów: Adam Dzieciniak, Sławomir Kołakowski,
Wiesław Lewoc bawią, wzruszają i podrywają widownię krzeseł!
Teatr Polski, 26 marca, godz. 19.00

Szemrany biznes
„Lewe interesy” autorstwa Robina Hawdona w reżyserii Jerzego Bończaka to
komedia kryminalna, której bohaterami
są seksowne tancerki i zakochani w nich
młodzi mężczyźni oraz gangsterzy trzymający twardą ręką show biznes. – kreowane
na scenie sytuacje tworzą napięcie, ale też
ociekają humorem, sprawiając, że świetnie
się bawimy. Widzimy świat korupcji, szarej strefy i pozornej atmosfery luksusu i przepychu. Na scenie zobaczymy m.in. Joannę Liszowską, Przemysława Sadowskiego oraz Jerzego Bończaka.
Hala Opery, 31 marca, godz. 18.00

Grace and Gloria
W „Grace i Glorii” Stanisława Celińska
gra Grace - właścicielkę podupadłej farmy,
gdzieś na amerykańskiej prowincji – kobietę prostą, ale mądrą, która mimo nieudanego życia, zachowała wiarę w nie, także siłę
i odporność. Autor sztuki Tom Ziegler tworzy psychologiczne studium dwóch kobiet
– tytułowych Grace i Glorii (w tej drugiej
roli Lucyna Malec), które wszystko różni – sytuacja życiowa, wykształcenie, spojrzenie na świat – a które w obliczu ostatecznych doświadczeń osiągają porozumienie. Odchodząca Grace momentami staje się
dziewczęca i radosna, by po chwili stać się zgorzkniałą i trudną w kontakcie chorą. Rola Stanisławy Celińskiej na długo zapada w pamięć.
Teatr Polski, 16 kwietnia, godz. 17.30 i 20.30
Do spotkania

13 sphere – Festiwal Sztuki Aktualnej!
Wydarzenie od lat jest przedsięwzięciem
Klubu 13 Muz, który obejmuje pieczę nad
stowarzyszeniami, które stanowią istotę i filary festiwalu. W tym roku pojawi się Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki – prezentując niezwykły w formie i treści
film o współczesnym Szczecinie, Grupa
Progress – zaprasza na kolejną edycję konkursu piosenki o Szczecinie FLOW: 10 najlepszych zespołów profesjonalnej sceny szczecińskiej oraz 10 zespołów amatorskich. Do udziału
w festiwalu dołączyło także Stowarzyszenie Media Dizajn, ze swoim
projektem BIG SWAP PARTY – czyli bezgotówkową wymianę rzeczy.
13 Muz, 22-24 marca

Kultura
Współczesne nieważkości
Podczas Festiwalu Tańca Współczesnego „nieważkości” pod koniec marca tanecznym krokiem przywitamy wiosnę. Na
deskach Teatru Polskiego zobaczymy nie
tylko rodzime gwiazdy tańca, ale również
zagraniczne. Zaproszenie do „nieważkości” przyjęli m.in. Polski Teatr Tańca z Poznania w choreografii The Outline (pierwszy raz w Szczecinie!), duet z Berlina – Yaron Shamir i Meytal Blanaru
Frozen oraz przedstawiciele regionu, czyli Eliza Hołubowska – teatr
tańca Ego Vu oraz Grupa Tańca Współczesnego Kiosk Ruchu w premierowych spektaklach. Poza pokazami z pogranicza tańca i teatru,
przez dwa dni festiwalu będą także trwały warsztaty tańca współczesnego, które poprowadzą tancerze Polskiego Teatru Tańca, a Phillipe
Rives z Berlina, który zdradzi wam tajniki techniki slow motion.
Teatr Polski, Centrum Rekreacji Dance Factory 24-25 marca

Zemsta tradycyjna

Zajęcia z guru rozwoju osobistego
„Profi Biznes Group – Sylwia Majewska”
zaprasza w kwietniu na wyjątkowe zajęcia.
Warsztaty będą poprowadzone przez światowej sławy eksperta Nicka Kempa. To
międzynarodowej sławy coach, trener Terapii Prowokatywnej, twórca metody Provocative Change Works. Od 30 lat zajmuje
się tematyką rozwoju osobistego, ma za
sobą występy w BBC Radio. Założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Terapii Prowokatywnej. Prowadzi treningi Provocative Change Works
oraz Terapii Prowokatywnej w Wielkiej Brytanii, Europie i USA.
W Szczecinie będzie gościł po raz pierwszy. Dwudniowe szkolenie
jest skierowane do doradców, coachów, psychologów, psychiatrów
oraz wszystkich osób, które pragną profesjonalnie i świadomie komunikować się w pracy, w domu i w życiu.
Profi Biznes Group, 14-15 kwietnia

Aleksandra Nieżychowska-stankiewicz

Po raz czwarty w swojej historii szczecińska opera wystawiła Zemstę Nietoperza, bodaj najsłynniejszą operetkę świata. Premiera odbyła się 9 marca. Na widowni zasiadła śmietanka melomanów, a po premierze gości po raz pierwszy oficjalnie powitała nowa dyrektor opery Angelika Rabizio.
aktorska. Trudne zadanie – a wykonane świetnie – było przed Lucyną
Boguszewską, bo grana przez nią postać Rosalindy ma dość trudne
partie. W rolę Adeli, którą w 1958 roku wykonywała Irena Brodzińska
wcieliła się Justyna Reczeniedi. To chyba najtrudniejsze porównanie,
bo Brodzińska była niekwestionowaną gwiazdą naszej operetki, jeżeli chodzi o urodę, temperament sceniczny i urok. Posiadała pewien
magnetyzm sceniczny, który powodował, że widownia nie mogła oderwać od niej oczu. I w tych kwestiach pozostała faworytką, choć trzeba
przyznać, że Reczeniedi
bardzo dobrze poradziła sobie wokalnie z rolą.
To z kolei jej zdecydowany atut.
Niestety, czasem orkiestra zapominała, że
jest akompaniamentem dla solistów, co
jest szczególnie ważne
w tak trudnych warunkach jak namiot,
gdzie nie ma kanału orkiestrowego. Gdy w II
akcie śpiewał książe
Orlofsky – w tej roli dobry kontratenor Michał
Sławecki – trudno było
mu czasami konkurować z całą orkiestrą.
A całość? Bardzo dobry balet, wartka akcja, szybkie tempo, dobra
reżyseria i scenografia. Co ważne spektakl utrzymany w tradycyjnej
scenografii, takiej jak pierwotnie. To wielki plus w czasach, gdy dość
często odchodzi się od tradycyjnej formuły na rzecz nowoczesnych interpretacji. A operetka powinna być operetką, czyli światem bajki i to
z innej epoki. Tak też było na szczecińskiej premierze, zarówno tamtej
i tej dzisiejszej.
Aleksandra Nieżychowska – Stankiewicz, córka Jacka Nieżychowskiego, założyciela i pierwszego dyrektora operetki.
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owa szefowa przypomniała, że jest dopiero drugą dyrektorką w historii opery, a jej poprzedniczka również rozpoczęła
urzędowanie od premiery Zemsty Nietoperza. To dzieło
Johann Strauss napisał zaledwie w ciągu siedmiu tygodni.
Wspaniała muzyka, pełne humoru i szybkiej akcji libretto powoduje, że jest nieustannie przebojem sal koncertowych całego świata. Jak
nowe wykonanie wypadło na tle poprzednich?
Dla mnie była to szczególna premiera, bo doskonale pamiętam tą
z 1958 roku, kiedy po
raz pierwszy wystawiono ją w Szczecinie,
jeszcze przy Potulickiej. Brałam udział nie
tylko w samej premierze, ale wtedy – jeszcze
jako dziecko – spędzałam czas nieustannie
w operetce, także podczas prób i wszelkich
ćwiczeń. Dzięki temu
nauczyłam się całej
„Zemsty” na pamięć.
Tamta premiera odbyła
się w języku polskim za
tłumaczeniem Juliana
Tuwima. Obecna śpiewana jest w języku niemieckim, a widzowie
poznają treść dzięki napisom na telebimie. Tylko partie mówione są
w języku polskim. Czy to lepiej? Dzieło jest wystawiane w oryginale,
co więcej dzięki temu można je wystawiać za granicą. Z drugiej strony
czytanie napisów powoduje pewien dyskomfort.
W 1958 w rolę Franka, dyrektora więzienia wcielił się Jacek Nieżychowski, stąd teraz patrzyłam na tę postać ze szczególnym sentymentem. Piotr Kędziora, który teraz gra Franka doskonale sobie poradził.
Tak samo jak Wiesław Łągiewka, który w roli Froscha, strażnika więziennego był szalenie zabawny. To jedyna rola nie śpiewana, czyli czysto

Kultura
Ocena

Prestiżowe książki
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.

foto: Włodzimierz Piątek

RAFAŁ PODRAZA -

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

Wers Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej
ANNA ADAMOWICZ

„Plecenie warkoczy, wianków i głupot”

nasięźrzale, nasięźrzale,
rwę cię śmiale,
pięcią palcy, szóstą, dłonią
osmolone koła wozów kręcą się kręcą kręcą
płoną
ugaś palce w rzece
ale nie wyławiaj mojego wianka
obiecałam Ondynie że zostanę panną
inaczej ona się utopi
nie jestem drugą Sobótką
(co najwyżej następną Klaudyną
ale takich jest wiele)
a ty nie jesteś Sieciechem
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trafiona w szyję
krwawię brunatną żywicą
jak drzewko wiśniowe
świt
ogniska się dopalają - z popiołu
wychodzą białe robaki
świetliki krążą
Anna Adamowicz z Lubina prócz nagrody „Wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” została nagrodzona Nagrodą Prezesa Zarządu Głównego
Związku Literatów Polskich w Warszawie – Marka Wawrzkiewicza.

W drugim tygodniu lutego w szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich
prowadziłem spotkanie literackie
z gdańszczanką Katarzyną Rogińską,
która promowała swoją najnowszą
książkę pt. „Wieża sokoła”. Już na spotkaniu nie ukrywałem, że książka w moim odczuciu – budzi kontrowersje… Rozmawiałem o tym podczas
promocji z autorką, nie powiem, bardzo sympatyczną panią psycholog.
Mnie, podczas czytania „Wieży
sokoła” raziły jako redaktora przydługie fragmenty, które nawet bardzo
cierpliwego czytelnika mogą znużyć,
a nawet zniechęcić. Ewidentnie, i mówię to z pełną stanowczością, zabrakło
książce redaktora, który podszedłby
do niej jak do materiału, z którego
winno wysupłać się to, co najcenniejsze. Drugi minus i to z wykrzyknikiem dla książki, to jej błędy
czysto techniczne, no, bo jak nazwać brak w książce spisu treści,
kiedy książka podzielona jest na rozdziały?
Nie chcę zdradzać treści książki aspirującej według wydawcy
do miana jednej z najlepszych w dziedzinie literackiego thrillera, ale mnie osobiście odrzucają fragmenty opisujące zoofilskie
i nekrofilskie praktyki jednego z bohaterów. Uważam bowiem,
że treść powieści mogłaby się bez nich obejść. Zasada „lepsze jest
wrogiem” w przypadku książki pani Rogińskiej ma stuprocentowe
zastosowanie, no chyba, że autorka świadomie chciała wywołać
skandal, hołdując zasadzie, że nic tak nie sprzedaje towaru, jak
kontrowersja, epatowanie drastycznymi scenami… Oczywiście
wszystko można wytłumaczyć prawem autora do fikcji literackiej,
ale czy dosłowność i dopowiedzenie jest konieczne? Może warto
czasem skorzystać z aluzji czy niedopowiedzenia i dać tym samym szansę czytelnikowi, który przecież posiada wyobraźnię…
Plusem „Wieży sokoła” są dobrze zarysowane postacie, widać,
że psychologia jest chlebem powszednim autorki. Także język to
mocna strona książki napisanej bowiem zgrabnie i lekko. Czyta
się ją swobodnie, bez zmęczenia. Tak więc tym bardziej żal, bo
może gdyby maszynopis trafił do jakiegoś doświadczonego redaktora nie byłoby dzisiaj tego tekstu?... Sama zaś książka może nie
jest arcydziełem gatunku, ale mogłaby stać się zjadliwym kąskiem,
tym bardziej, że na rodzimym rynku, niewielu mamy autorów piszących thrillery…

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 z lutego
„Odyseja polskiego złota” Natasza Becha
„Poczet królowych polskich” Grażyna Puchalska
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

Kultura

Kobieca strona opery

Aneta Dolega

Masz dzieci, kochasz operę i nie wiesz co zrobić ze swoją pociechą, kiedy akurat grają twój ulubiony spektakl ? Szczecińska Opera na Zamku
właśnie zyskała nową dyrektor która ma pomysł na uczynienie z opery idealnego miejsca dla całych rodzin i wypromowania jej jako instytucji
atrakcyjnej również dla młodego pokolenia.

do tego sali, gdzie byłaby opieka pedagogiczna oraz zajęcia artystyczne. Myślę również
o wprowadzeniu od przyszłego sezonu artystycznego bajek muzycznych czyli spektakli
przeznaczonych wyłącznie dla dzieci.
Już teraz opera dba o najmłodszego melomana. Raz w tygodniu w murach tej instytucji odbywają się OPERanki, w ramach
których dzieci mogą dowiedzieć się czym
się różni takt od dwutaktu, flet od trąbki
czy nuta od ćwierćnuty. Do tego mają możliwość zagrania w orkiestrze symfonicznej,
spotkania któregoś z wielkich kompozytorów i uczestniczenia w licznych konkursach
i zabawach. Opera wprowadziła również
programy edukacyjne dla szkolnej młodzieży, których uczestnicy zostają wtajemniczeni w historię szczecińskiej sceny muzycznej
i mają niepowtarzalną okazję zobaczyć pracę
opery od kulis. W końcu uruchomiła warsztaty malarskie „Kolor i Muzyka” będące dobrym sposobem na wypełnienie wolnego czasu nie tylko najmłodszym ale i samym rodzicom,
bo zajęcia przeznaczone są również dla nich.
Te pomysły to krok naprzód by wychować następne pokolenie melomanów. Angelika Rabizo nie przez przypadek została wybrana na
to stanowisko. Nie tylko ma doświadczenie jako menadżer, ale także
jako muzyk. Rabizo jest co prawda absolwentką stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ale uczyła się również w gdańskiej szkole muzycznej w klasie gitary
klasycznej prof. Jana Paterka. Do Szczecina przyjechała 10 lat temu
z mężem, który przez lata był koncertmistrzem w szczecińskiej Filharmonii. W historii szczecińskiej opery jest drugą kobietą na stanowisku dyrektora a jej nominacja zbiegła się z wydarzeniem, które już
raz miało miejsce - 25 lat wcześniej.
- Okazało się , że pierwsza kobieta dyrektor opery Urszula Trawińska - Moroz objęła to stanowisko na dwa tygodnie przed premierą
„Zemsty nietoperza” - mówi z uśmiechem Angelika Rabizo. – Ja rozpoczęłam pracę w operze na dziewięć dni przed kolejną premierą…
„Zemsty…”. Cóż, liczę na to, że „Nietoperz” jest dobrą wróżbą i przyniesie nam szczęście...
Foto: archiwum Opery na Zamku

a

ngelika Rabizo pełniła wcześniej
funkcję dyrektora Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim zarządzając ponad stuosobowym
zespołem oraz budżetem środków unijnych
w wysokości niemal 900 mln euro. Nie trzeba
przekonywać, że doświadczenie zdobyte na
tym stanowisku, zarówno jeśli chodzi o kierowanie dużą instytucją, jak i znajomość
możliwości oraz zasad pozyskiwania funduszy, okażą się bardzo przydatne w kierowaniu
szczecińską sceną muzyczną.
To jej wizja rozwoju opery okazała się najciekawszą dla komisji konkursowej, w skład
której weszli przedstawiciele Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, środowisk twórczych, związków zawodowych Opery oraz Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
- Przygotowując się do konkursu na stanowisko dyrektora opery rozmawiałam z wieloma osobami, w tym ze
znajomymi. Pytałam ich czy chodzą do opery i w odpowiedzi słyszałam, że nie – mówi nowa dyrektor Opery na Zamku. - Często podawanym przez moich rozmówców powodem było to, że nie bywają
w operze, ponieważ nie mają co zrobić ze swoim dzieckiem. Druga
grupa rozmówców odpowiadała, że opera jest po prostu nudna.
Koncepcja nowej dyrektor jest oparta na trzech filarach. Pierwszy
związany jest z tym, żeby dbać o tych, którzy dojrzeli do opery i jest to
zdecydowanie sztuka dla nich.
- Mam na myśli naszych dotychczasowych odbiorców – wyjaśnia.
- Będziemy ich „rozpieszczać” klasycznymi propozycjami repertuarowymi.
Drugi filar stanowią ci którzy uważają że opera jest nudna. - Chciałabym dać szansę nowemu pokoleniu – kontynuuje. - Wystawienie
na przykład rock opery, mogłoby przyciągnąć młodego widza, który
dotychczas niechętnie spoglądał w kierunku tego rodzaju sztuki.
Trzeci filar to dzieci. - Zależy mi na tym, żeby raz w miesiącu odbywał się spektakl dla dorosłych, ale przesunięty na wcześniejszą godzinę,
by rodzice mogliby przyjść z dzieckiem – tłumaczy. – Na czas spektaklu rodzice, mogliby zostawić dziecko w specjalnie przygotowanej

R E K L AMA

As serwisowy

Dzień Kobiet

j
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
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rakietowych.

a jednak, jako pokolenie w tym roku już
niestety plus 50, będę na zawsze pamiętał to
święto przez pryzmat czerwonego goździka
dla każdej kobiety – co było regułą, tabliczki
wyrobu czekoladopodobnego czy paczki rajstop – co powszechnie uznawano wtedy jako przejaw
prawdziwego luksusu. W moim domu rodzinnym
zawsze było to uznawane jako „czerwone” święto
i pamiętam, że mama goździki przyjmowała bez najmniejszego entuzjazmu, z miną wskazującą raczej
na politowanie i niesmak niż jakąkolwiek radość. Ze
zdziwieniem zauważyłem, że podobne uczucia
co do marcowego święta
targają paniami i w czasach współczesnych. Ale
bynajmniej nie chodzi tutaj o damski protest przeciw „komunie”. Pochody
z transparentami, protesty, okrzyki czy gadające
mądre głowy w stacjach
telewizyjnych. Feministki
i zupełnie nie wiadomo
dlaczego wypowiadający
się na temat problemów
kobiet politycy płci męskiej, wykrzykują w mediach slogany na temat równouprawnienia, seksizmu czy macierzyństwa. Coraz
częściej w moim telewizorze przełączam z informacji
na stacje sportowe. I właśnie przy Eurosporcie czy Polsacie Sport nachodzi mnie chwila zastanowienia – jak
to jest z tymi kobietami w sporcie? Czy wielbimy je
tylko za wyniki? A może rezultaty to rzecz wtórna, bo
najważniejszy jest wygląd. Być może ktoś zarzuci mi,
że głoszę jakieś seksistowskie poglądy, mające pokazać
panie jedynie od strony ich fizyczności. A niech tam.
Nie wiem czy to seksizm czy raczej uwielbienie dla kobiecej urody w każdej postaci, ale przyznacie Państwo,
że ciężko znaleźć poza seksem oczywiście, dziedzinę
życia, gdzie ta fizyczność jest tak ważna i zarazem tak
eksponowana. Mnogość dyscyplin i ich zróżnicowanie
sprawiają, że w sporcie, jak w życiu, znajdziemy kobiety wyższe i niższe, szczupłe i mocniej zbudowane,

Świat się zmienia. Dotyka to wielu dziedzin życia. Mamy marzec, warto więc zauważyć, że zmienia się także Dzień Kobiet. Staje się coraz bardziej
komercyjny. Dbają o to handlowcy, PR-owcy wielkich korporacji produkujących towary używane
przez płeć piękną.

delikatne stawiające na grację lub fighter-ki kochające
walkę. Niezmiennie wierzę, że każda z nich, o ile oczywiście nie jest „enerdowską pływaczką” z włosami na
biuście i wąsikiem (tak bywało w latach 70 i 80 ubiegłego stulecia) ma swoich wielbicieli zarówno talentu,
jak i urody. I nie przeszkadza im spocone ciało czy
brak makijażu. Sportsmenki są piękne takimi jakimi
są. Chociaż oczywiście są dyscypliny bardziej w tym
względzie uprzywilejowane, a może po prostu lepiej
sprzedające się w mediach. Bo każdy szanujący się kibic rodzaju męskiego ma swoją odpowiedź na pytanie
o najpiękniejszą sportsmenkę świata, ale gwarantuję,
że grubo ponad połowa wybranek to przedstawicielki
tych popularnych medialnie dyscyplin. Tenis, siatkówka, pływanie, lekkoatletyka czy łyżwiarstwo figurowe.
W tenisie doszło nawet do tego, że nie trzeba było specjalnie wygrywać, aby zyskać światową sławę. Wystarczyło, że Anna Kurnikowa była ładna i potrafiła swoją urodę doskonale sprzedać w mediach, by do dzisiaj
była jedną z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających zawodniczek, mimo, że od 2003 roku nie gra już
w turniejach. Podobnie jest z wieloma innymi pięknymi dziewczynami, które potrafią doskonale sprzedać swoją urodę podczas trwania zawodowej kariery.
Sesje zdjęciowe dla kolorowych magazynów czy nawet
te bardziej odważne dla Playboya sprawiają, że po
pierwsze jeszcze bardziej patrzymy na nie przez pryzmat ich kobiecości, a po drugie – popularność zarówno samych zawodniczek jak i uprawianych przez nie
dyscyplin wzrasta. Wystarczyło, że Marit Bjoergen pokazała na zdjęciu swoje umięśnione ciało, by dyskusja
na temat jej wyglądu i kobiecego uroku zepchnęła na
plan drugi sportowe wyniki. Nie jestem zwolennikiem
kulturystyki, ale dam sobie rękę odciąć, że na świecie
jest wielu mężczyzn, którym taka fizyczność bardzo
się podoba. Ja zdecydowanie bardziej preferuję kobiece kształty i urodę w dużo delikatniejszym wydaniu.
Dlatego jeżeli chodzi o narty to raczej wskazałbym na
Teresę Johaut, ale jako wielbiciel tenisa stwierdzam
jednoznacznie i z głębokim przekonaniem – w świecie
sportowej urody rządzi Ana Ivanovic.
Krzysztof Bobala

Sport

Ekstremalnie
na Gubałówce

k

ilkadziesiąt oryginalnych i dziwacznych pojazdów śnieżnych, jak laleczka z saskiej porcelany czy czołg Rudy 102 wystartowało w trzeciej edycji Szczecińskiego Zjazdu na Byle Czym. Startujących podzielono na kategorie. I tak najlepszym
pojazdem jednoosobowym uznano super bohatera Kapitana Polskę. W kategorii dwuosobowej wygrała trumna z płytą nagrobną Braci Adams, wieloosobowej
– De Sweter (członkowie załogi ubrani w jeden „sweter”), a rodzinnej – Dogonogi. Nie obyło się też bez atrakcji towarzyszących – koncertów, kąpieli morsów, pokazów
Fire Show. Crazy Slide tradycyjnie odbył się na Szczecińskiej Gubałówce.
wb

Foto: Łukasz Węgrzyn

Pogoń marzy o awansie

Przed pierwszym meczem piłkarze Pogoni zaprezentowali się swoim kibicom
podczas prezentacji w hali SDS-u. Komentator Polsatu Mateusz Borek (z lewej)
w rozmowie z Adrianem Budką (w środku) i Adamem Frączczakiem (z prawej).

Foto: materiały prasowe

Foto: Dariusz Gorajski

Kapitan
Polska
najlepszy

f

loating Trippin’ Festival
już za nami – impreza
ostatecznie odbyła się
w mniej zimowej, niż
zamierzona, atmosferze, ale mimo to było
naprawdę ekstremalnie i gorąco! Na
stokach powstały dwa tory. Na pierwszym odbywały się widowiskowe zawody na snowboardach oraz Freeski Jam.
Drugi to Floating Dirt Park, na którym
odbyły się zawody w dyscyplinie MTB,
czyli wyczynowej jeździe rowerem.
Pokazała się także EH School – szkoła
sportów ekstremalnych, której instruktorzy pokazywali jak bezpiecznie uprawiać te sporty. Co poza tym? Zajęcia
Nordic Walking pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, testy segway,
quadów, ćwiczenia koordynacji ruchu
na trampolinie snowstyle, a nawet badania medyczne.
wb

p

rzewidywania i prognozy w piłce nożnej często bywają
zgubne, ale każde
inne miejsce poniżej
drugiego na koniec
sezonu – a więc dającego awans
– będzie oznaczało porażkę Pogoni.
Po to, żeby awansować drużynę
wzmocnił Brazylijczyk Hernani
z Korony Kielce, a także Adrian
Budka,Wojciech Golla oraz Estończyk Siergiej Mosnikov.
Drużyna miała warunki przy-

gotowań porównywalne z bogatszymi zespołami ekstraklasy,
a w klubie przez zimę myślano
jak przyciągnąć więcej kibiców
na obiekt przy Twardowskiego
mimo, że ten zasadniczo różni się od perełek stadionowych
w Gdańsku czy Warszawie zbudowanych na finały EURO.
Może magnesem okażą się atrakcyjne ceny biletów, bo wykupując karnet na całą rundę, kibic
zapłaci za wejście na jeden mecz
6,43 zł (dzieci, osoby uczące się
i emeryci jeszcze taniej). Kupu-

jąc bilet w dniu meczu zapłacimy
od 10 do 35 zł, w zależności od
sektora.
W Świnoujściu chyba tak samo
jak o dobry start piłkarzy, którzy zajmują bezpieczną 6 lokatę,
martwiono się o przygotowanie
stadionu. Budowa zadaszenia
nad jedną z trybun i budynku
technicznego jest opóźniona
i najprawdopodniej zakończy
się w maju. Komisja licencyjna
PZPN uwzględniła jednak problemy klubu i dopuściła stadion
do rozgrywek. Budowa drużyny,

a raczej jej mała modernizacja
w przerwie zimowej, szła lepiej
niż montaż dachu. Flota nie
powinna wyglądać gorzej niż
jesienią. Do drużyny doszedł
napastnik Solomon Mawo z Kamerunu oraz powrócił Bośniak
Ensar Arifović, któremu niespełna miesiąc temu urodził się syn.
Mamy nadzieję, że Ensar nie będzie długo czekał ze zrobieniem
popularnej „kołyski“ dla syna
po strzeleniu gola i uczyni to
już w którymś z pierwszych meczów.
jch
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Pogoń Szczecin i Flota Świnoujście rozpoczynają rundę wiosenną I ligi piłkarskiej. Dla Pogoni
będącej liderem tabeli ma to być ... ostatnia runda w tej klasie rozgrywek, bo jej kibice nie
biorą pod uwagę innej możliwości jak awans do ekstraklasy.

Sport
Szczecinianka Martyna Swatowska ma szansę zostać sportową gwiazdą

Bije rywalki i zwiedza świat

Ma niespełna 18 lat, duży talent do szermierki i... urodę, żeby zostać sportową gwiazdą. Tylko od niej samej zależy czy wykorzysta swoją szansę
i osiągnie sportowe szczyty. Jednym z nich ma być start w Igrzyskach Olimpijskich - nie tych za 4 miesiące w Londynie, ale za 4 lata w Rio de
Janeiro.

m

Zwiedziła już kawał świata
Dzięki szermierce Martyna dużo podróżuje i zwiedza świat.
– Lubię wyjeżdżać i poznawać nowe miejsca. Gdzie już byłam? Trochę się tego nazbierało – wspomniany Singapur, Ateny, Azerbejdżan, Jordania, Włochy czy Hiszpania
– wylicza.
Znając ambicje i fakt, że IO w 2016 roku
odbędą się w dalekiej Brazylii, to i zobaczenie
Rio jest całkiem realne.
Na szermierczą planszę trafiła, gdy miała
11 lat.
– Robiono akurat nabór do sekcji Kusego
i koleżanka z bloku namówiła mnie żebym też
poszła – wspomina Martyna. – Choć pierwszą walkę szermierczą widziałam w telewizji,
ale wówczas nie sądziłam jeszcze, że zostanę
szpadzistką – dodaje.
Później wypadki potoczyły się szybko i pomyślnie.
– Pierwszy sukces osiągnęłam chyba po
roku – mówi szczecinianka. – Na ogólnopolskich zawodach dzieci udało mi się zdobyć
medal, a później często byłam w czołówce co
upewniło mnie, że wybrałam dobrą dyscyplinę.

mierką i moimi wynikami – mówi wymijająco onieśmielona pytaniem Martyna. – Bać
się, nie boją mimo, że uprawiam sport walki.
W szkole nic nikomu nie robię, walczę wyłącznie na planszy z rywalkami – śmieje się
Martyna.
Szpadzistka Kusego walczy lewą ręką, co
jest jej atutem. Bo zawodniczki praworęczne,
których jest znacznie więcej nie lubią bić się
z mańkutami.
– Dziwi się pan, że wszystko robię lewą ręką
– mówi w rozmowie z nami Martyna. – A ja
się dziwię, jak można trzymać szpadę albo
rzucać mocno piłką prawą ręką – śmieje się.
Foto: Dariusz Gorajski

arzy mi się udział w Igrzyskach
i zdobycie medalu w tych prawdziwych – mówi „Prestiżowi”
Martyna Swatowska. W „nieprawdziwych”, a dokładnie
w Młodzieżowych Igrzyska
Olimpijskich startowała w 2010
roku w Singapurze. Odniosła tam sukces, zdobywając brązowy medal
w szpadzie indywidualnie. Co więcej, przeszła do historii polskiego sportu, bo jej brąz
był pierwszym medalem zdobytym dla Polski
w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich,
które w Singapurze rozgrywano po raz pierwszy.

Po maturze do Warszawy?

ciekawych ludzi. A gdy wygrywam, to mam
wielką satysfakcję i jeszcze bardziej się cieszę,
że uprawiam właśnie ten sport – kończy wyliczanie plusów.
Ale sport dla Martyny, jak dla wielu innych,
ma też swoje cienie.
– Wyjazdy na zawody i obozy powodują, że
nie mam czasu dla siebie. Praktycznie każdy
weekend mam zajęty. Oczywiście, że nie raz
chciałam skończyć z szermierką – przyznaje
szczerze. – Ale gdy zbliżają się jakieś ciekawe
zawody to odżywam i nie mogę doczekać się
wyjazdu. A kiedy wracam to znów z trudem
przyzwyczajam się do innego życia i muszę
nadrabiać zaległości w szkole.
Obecnie uczy się w II klasie Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Szczecinie.
– Koledzy wspierają mnie gdy wracam
z wyjazdu i muszę nadrabiać materiał.
Czy tylko wspierają, a nie podrywają urodziwej 18-latki odnoszącej sukcesy w sporcie?
– Zaczęli bardziej interesować się szer-
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Blaski i cienie szermierki
Co jeszcze lubi w szermierce,
oprócz podróżowania na kolejne
zawody?
– Może to, że ta dyscyplina
różni się od innych i jest trochę
… mało popularna. Podoba mi
się atmosfera podczas zawodów.
Poznałam podczas nich wielu

Martyna Swatowska (szpadzistka)
Ur. 8.07.1994 w Szczecinie
Wzrost: 176 cm
Klub: Kusy Szczecin
Największe sukcesy:
Brązowy medal indywidualnie w MIO
w Singapurze (2010)
Srebrny medal w drużynie ME kadetów
w Klagenfurcie (2011)

Zawodniczka Kusego koncentruje się na
sporcie i maturze, która czeka ją w przyszłym
roku. Jednak, żeby rozwijać się sportowo będzie musiała raczej wyjechać ze Szczecina
i znaleźć silny ośrodek.
– Jeśli miałabym teraz decydować to przeniosłabym się do Warszawy. Tam jest silna
grupa, którą prowadzi trener kadry narodowej Mariusz Kosman. Tam mam szanse na
dalszy rozwój – ocenia.
Czy szermierka zapewni Martynie przyszłość pod względem finansowym?
– Na początku nie myślałam o pieniądzach,
traktowałam sport jako hobby. Obecnie otrzymuję stypendium z miasta, dostaję również
diety z wyjazdów, a więc zarabiam na życie.
W Kusym Szczecin po tragicznej śmierci
trenera Artura Starza, który nauczył Martynę szermierki obecnie opiekuje się nią Marek
Ptak.
– Martyna jest bardzo ambitna, bez kompleksów walczy z wyżej notowanymi zawodniczkami i zawsze wierzy w sukces – charakteryzuje ją trener Ptak. – Na planszy panuje
nad emocjami i potrafi chłodno kalkulować.
Ma naprawdę wielkie możliwości.
Te możliwości przechodzą próbę właśnie
w tych dniach, podczas mistrzostw
Europy juniorek rozgrywanych
w Chorwacji. To jedna z dwóch
najważniejszych
tegorocznych
imprez tego roku. Już na początku
kwietnia szczeciniankę czeka start
w mistrzostwach świata juniorów
w Moskwie.
Jerzy Chwałek
(autor jest dziennikarzem sportowym Super Expressu)

Kronika Prestiżu

Jubileuszowe hulanki Kota BMW w artystycznej oprawie
rzez pięć dni kabaret Czarny Kot Rudy hucznie świętował swoje 15 urodziny. Z aktorami Teatru Polskiego
bawili się wszyscy, którzy byli przez te lata związani
z sceną kabaretową – Maria Czubaszek, Artur Andru, Janusz
Józefowicz, Natasza Urbańska, Andrzej Poniedzielski, Alosza
Awdiejew i Stanisław Tym. Gwoździem programu był sobotni
wieczór urodzinowy, na którym aktorzy bawili się razem z publicznością.
imj

p

Zaproszeni goście mogli „przymierzyć się”
do nowej BMW 3
Stanisław Tym z wielbicielkami

Krzysztof Niewirowski z Małgorzatą Frymus,
dziennikarką Polskiego Radia Szczecin

O zaletach nowej BMW serii 3 opowiedziała
właścicielka salonu Dominika Bońkowska
(z lewej), imprezę poprowadziła
dziennikarka Daria Nowak (po prawej)

„Perły” znów rozdane

uż po raz ósmy redakcja magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego „Świat Biznesu” przyznała nagrody gospodarcze Perły Biznesu. Główną nagrodę w kategorii Osobowość Biznesu 2011 otrzymała Monika Pyszkowska,
dyrektor Galerii Handlowej Kaskada w Szczecinie. W kategorii
Wydarzenie Gospodarcze 201 nagroda główna trafiła do rąk
dyrektora Grzegorza Krzywickiego, dyrektora szczecińskiego
oddziału Erbud, za dynamiczny wzrost inwestycji w Szczecinie
w 2011 roku.
ie

j

Foto: Włodzimierz Piątek

Inga Elerowska, Prestiż i red. Dariusz
Staniewski z Kuriera Szczecińskiego

Monika Pyszkowska, dyrektor Galerii
Handlowej Kaskada, laureatka Perły
w kategorii Osobowość Biznesu 2011

Włodzimierz Abkowicz, red.naczelny Świata Biznesu i organizator
„Pereł”, Magdalena Szczepkowska, Kurier Szczeciński

Mec. Marek Mikołajczyk w trakcie licytacji
z łańcuchem sędziowskim, obok mec. Piotr
Dobrołowicz, red.naczelny InGremio

Aplikantki adwokackie I roku: Katarzyna
Berczyńska i Joanna Bartkowiak

Jedną z atrakcji był pokaz szczecińskiej
projektantki Dominiki Kujawy

Za zdrowie koni
olejny rok z rzędu na balu karnawałowym fundacji
„Bądźmy in gremio” spotkali się prawnicy różnych
profesji. Podczas balu licytowano fanty z których dochód trafi do Hospicjum im. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Zabawa „U Wyszaka” trwała do rana, a o każdej pełnej godzinie
wszyscy panowie z iście ułańską fantazją, z wyłączeniem dam,
pili przy barze zdrowie konia wściekłymi psami. Ta nieoczekiwana tradycja ma być kontynuowana za rok.
br

k

Mec. Andrzej Marecki, mec. Jan Markowicz
z żoną mec. Anną Markowicz

Mec. Mirosław Łopatto,
skarbnik ORA z żoną Teresą

Mec. Anna Krzyżankiewicz z mec. Maciejem
Krzyżanowskim

Mec. Wiesław Fafuła, wicedziekan ORA z
aplikantką adwokacką Moniką Matkowską

Adwokatki: Marta Lis, Joanna Budnowska,
Agnieszka Aleksandruk - Dutkiewicz, Joanna
Lange - Gutarowicz oraz dziennikarka
Joanna Skrzyniarz

Mec. Marek Mikołajczyk, dziekan ORA z żoną
notariusz Marzeną Mikołajczyk

W i ę ce j zd j ę ć n a www . magaz y n p r est i z . c o m . p l
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Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego

w

Foto: Dariusz Gorajski

Foto: Włodzimierz Piątek

Aktorzy Teatru Polskiego - Sylwia Różycka
i Filip Cembala

odelki, tancerze, pokazy barmańskie, to wszystko
czekało na gości salonu BMW Bońkowscy. Okazją
była premiera nowego auta. Prezentowane były trzy
wersje nowej BMW serii 3: Modern, Sport i Luxury. Zainteresowani przetestowaniem nowego auta mogli zapisać się na
jazdę próbną lub też wziąć udział w loterii. Wylosować można
było m.in. BMW z pełnym bakiem na weekend.
imj
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Szczecin między nami Lwice świętowały Dzień kobiet

o 15 kwietnia można podziwiać prace 17 współczesnych malarzy na temat Szczecina. Dzieła powstały
podczas ubiegłorocznego pleneru „Szczecin między
nami” jaki zorganizowała galeria Open Gallery i firma Calbud. Powstały wówczas 143 prace. Artystów zachwyciło położenie Szczecina, zabudowa miasta wokół akwenów wodnych,
przedwojenna architektura i surowość poprzemysłowej części
miasta. Część prac była już wystawiana w Galerii Kapitańskiej,
a 9 marca wernisaż uroczyście został zaingurowany na Zamku
Książąt Pomorskich.
br

d

ełen atrakcji Dzień Kobiet zorganizowały szczecińskie
Lwice zrzeszone w Lions Club Jantar Szczecin. Podczas spotkania w Restauracji Zamkowej był więc pokaz
mody (w wykonaniu uczestniczek spotkania), stoiska z wyrobami sztuki, koncert, degustacja win. Swoje książki podpisywała
Monika Szwaja, a całość prowadziła Joanna Osińska. Panie sprzedawały bilety z których dochód szedł na cele Zachodniopomorskie Centrum Onkologii.
br
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Alicja Pelkowska, Zachodniopomorskie Cenrum
Onkologii, ewa Chomicz Nieżychowska,
Barbara Marciniak Marecka, prezydent LCJ
Jacek Wiśniewski, prezes Linii Żeglugowych
Euroafrica z żoną w rozmowie z Mirą Skoczek
- Wojnicką, artystyką z Krakowa

Ewa Stańczyk, Izabela Stańczyk
i Magdalena Dziedzicka

Od lewej: Robert Krupowicz burmistrz
Goleniowa, Waldemar Tunkiewicz, właściciel
firmy Marbud z Goleniowa oraz Monika
Krupowicz
Grażyna Kossakowska i Astrid Sternicka

Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt
Pomorskich oraz artyści: Jarosław Eysymont
i Iwo Birkenmajer

Artyści: Ryszard Miłek, Anna Wojsznis
i Maciej Woltman

Krzysztof Soska, z-ca prezydenta Szczecina,
Edward Osina, prezes Calbud

Ewa Karpisz - Dziadkowiec, Anna Karbowińska

Anna Turkiewicz i Jolanta Jurczyk
Foto: Włodzimierz Piątek

Foto: Dariusz Gorajski

Irena Brodzińska, legendarna solistka opery
z mężem

Joanna Osińska, Monika Szwaja, Ewa Karśnicka

Elżbieta Dymna, Jolanta Kraszewska

Powrócił Bal Zamkowy

Ułani, pierwszy z prawej Bohdan Ronin
Walknowski

Lidia i Janusz Przeradzcy

Jacek Karolczyk i Małgorzata Mazur

Tomasz Kowalczyk, red.naczelny Kuriera
z żoną Dorotą

Foto: Włodzimierz Piątek
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Góralskie klimaty
swojskiej atmosferze odbyła się premiera rodzinnego
minivana Opla Zafiry Tourer. Na parkingu przy salonie Opel Bogacki rozstawiona została scenografia rodem z górskiego schroniska: drewniane budki pokryte słomą,
kosze wiklinowe, ławy bawarskie wraz ze stołami, na których
serwowano góralskie przysmaki. Były smażone sery, smażona
kiełbasa, chleb ze smalcem, kwaśnica, słoiki z konfiturami,
a dla niezmotoryzowanych grzaniec. Przygrywała góralska
muzyka, a dodatkową atrakcją był kącik dla dzieci, w którym
mogły własnoręcznie wykonać karmiki dla ptaków.
imj
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Od lewej: Dominik Bayer, specjalista ds sprzedaży flotowej, Szymon Ubych, kierownik serwisu,
Dagmara Bogacka – Iskra, dyrektor, Anna Antończak , Tomasz Mularczyk, kierownik magazynu
Foto: Włodzimierz Piątek

lisko 800 osób bawiło się w ostatnią sobotę karnawału na Balu Zamkowym, zorganizowanym po raz
pierwszy po dziesięcioletniej przerwie. Gości witał
książe Bogusław X i jego żona Anna Jagiellonka. Gwiazdą
wieczoru była formacja złożona z byłych członków grup The
Smokie i Animals. Wśród prowadzących m.in. Katarzyna
Zielińska. Gorący występ dał Michał Milowicz, a także szczecińska gwiazda – Maciej Silski. W salce VIP -owskiej pojawili
się m.in. politycy (SLD i PO), przedstawiciele biznesu, a także
mocna reprezentacja Opery na Zamku.
br

Justyna Bering

Od lewej: Wiesława Omecińska, Anna Antończak
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Doskonały występ Zbigniewa Wodeckiego uświetnił premierę nowego Lexusa GS, która odbyła się na
hali MTS-u. Tradycyjnie już salon Kozłowski zaprosił
śmietankę towarzyszką naszego miasta, nie zabrakło polityków,
dziennikarzy i czołowych przedsiębiorców, którzy podziwiali zarówno koncert jak i nową błyszcząca limuzynę. Imprezę poprowadziła Anna Popek.
imj
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Od lewej: Jacek Pawłowski, dyrektor techniczny Lexus Kozłowski Szczecin,
Paweł Majewski, dyrektor zarządzający Lexus Kozłowski Szczecin,Dariusz
Piotrowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Dom Lekarski

Premierę poprowadziła Anna Popek

Magda Nieniewska, dziennikarka Polskiego
Radia Szczecin

Anna Choynowska - Burbicka, właścicielka
Broker Nieruchomości z mężem Ryszardem
Burbickim, prezesem Federacyjnego Biura
Architektonicznego

Zbigniew Wodecki chętnie pozował do zdjęć

Beata Mikołajewska Wieczorek,
dziennikarka TVP i Tomasz Kowalczyk,
redaktor naczelny Kuriera Szczecińskiego

Dorota Grochulska, w tle Beata
Mikołajewska Wieczorek

Małgorzata i Jan Kozłowscy, właściciele
Lexus Kozłowski

Małgorzata Kozłowska (Lexus Kozłowski),
Dariusz Więcaszek, prezes Północnej Izby
Gospodarczej, Bogumił Rogowski, prezydent Kapituły Business Club Szczecin

Foto: Włodzimierz Piątek

Stylowa premiera Lexusa

Zebrali na pompy
Od lewej: Jerzy Szkwarek, Paweł
Golema, sponsor koncertu

Piotr Waszczenko, sekretarz fundacji Pro
Publico Mare, Cezary Figurski, organizator
koncertu

t

Jerzy Dominiak, RC Sz-n
z synowymi - Joanną i Natalią
Foto: Dariusz Gorajski

Wiesław Prędki „Starsat”
sponsor, Leszek Zdawski

Już po raz piąty Rotary Club Szczecin zorganizowało
wieczór karnawałowy pod nazwą „My też gramy”, na
który przybyło wielu sympatyków i darczyńców klubu. Wystąpiła m.in. Jolanta Szczepaniak, a także kabaret Czarny
Rudy Kot. Zbierano fundusze na zakup specjalistycznych urządzeń dla Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
w Szczecinie, którą kieruje prof. Tomasz Urasiński. Udało się
zebrać niebagatelną kwotę 53 tys. zł., dzięki czemu zostaną zakupione pompy infuzyjne dla kliniki.
br

Od lewej: Stanisław i Teresa Siewińscy, Andrzej Makowski, Jerzy
Dominiak, past president RC Sz-n , Grażyna Makowska

Hojni licytujący z RC Sz-n Mirosław Moroz i
Włodzimierz Dominiczak z wylicytowanym
obrazem W.Skoczylasa „Pochód Zbójników

Mec. Maria Iwankiewicz, Aneta Figurska,
właścielka Studia Pilates „Open Mind”
i sponsor koncertu, mec. Marek Iwankiewicz

Proste jest piękne
niej znaczy więcej to hasło
przewodnie najnowszej kolekcji na wiosnę/lato 2012 autorstwa Yuliyi Babich. Kreacje o których
z entuzjazmem rozpisują się światowe
blogi modowe zachwycają minimalizmem i elegancją, a także odważnymi
cięciami i detalami. Pokaz premierowej
kolekcji odbył się w lutym w Valentino Prostota i elegancja
Ristorante w ramach Valentino Fashion charakteryzują nową
Club.
ad kolekcję Babich

Pokazowi przyglądali się między innymi dziennikarze. Na
zdjęciu ekipa TVP Szczecin, (od lewej): Magdalena Stankiewicz,
Marta Łaźniowska, Dariusz Baranik z żoną Klaudią

W i ę ce j zd j ę ć n a www . magaz y n p r est i z . c o m . p l
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Wśród kreacji nie zabrakło
również ubrań noszonych
an co dzień

Foto: Dariusz Gorajski
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I Bal komornika

omornicy na wwój bal wybrali Hotel Park, który został na tę okazję specjalnie przystrojony w taśmy z napisem „Komornik sądowy – zajęte”. W ramach balu
przeprowadzono licytację z której dochód (8920 zł) przeznaczono na Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci. Pod młotek
komorników poszły m.in. obraz Małgorzaty Juchy „Samotność
komornika”, czy też przekazane przez właścicieli firm współpracujących z komornikami – krzesło secesyjne i ekskluzywny naszyjnik. Zabawa trwała do białego rana, a dodatkową atrakcją był
występ iluzjonisty.
br

Foto: Materiały Izna Komornicza w Szczecinie
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Leszek Wietchy, Monika Klecha,
Agnieszka i Jacek Pałka

Zabawa trwała do rana

Piotr Zalewski i Elżbieta Zalewska

Uroczyste otwarcie - Jan Woźniak

Jan Woźniak, Katarzyna Wisłocka, Iwona i
Marek Onyszkiewicz, Krzysztof Wisłocki

O wers Pawlikowskiej Brancewicz na Dzień Kobiet
– Jasnorzewskiej
marca, podtrzymując tradycję „spotkań salonikolutego otwarciem wystawy pamiątek po Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej w Książnicy Pomorskiej
zainaugurowano finał III Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego „O wers Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej” – Szczecin
2012. Na konkurs skierowany do młodzieży wpłynęło 130 wierszy z 40 miast. Laureatką została Anna Adamowicz z Lublina.
Organizatorem konkursu jest szczeciński oddział Związku Literatów Polskich, który tego samego dnia uroczyście obchodził 60
lecie swego istnienia.
rp
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wych”, Salon Mody Brancewicz przygotował dla swoich klientek przyjęcie z okazji Dnia Kobiet. W miłej
atmosferze eleganckiego wnętrza, przy lampce wina i pięknie
zastawionym stole spotkało się kilkadziesiąt pań. Wszystkie zostały obdarowane kwiatami i upominkami.
ie

Sylwia Kowalczyk, wokalistka, właścicielka
sieci restauracji Golden Wok
Wojciech Drożdż, wicemarszałek
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, Róża
Czerniawska - Karcz, prezes ZLP Szczecin

Od lewej: Jolanta Kowalczyk - Stolak,
pedagog sztuki fryzjerskiej oraz Joanna
Ulanowicz, stylistka salonu

Foto: Włodzimierz Piątek

Foto: Materiały prasowe

Od lewej: Joanna Kozakowska z Wydz.
Kultury i Ochrony Zabytków UM
Szczecin i Helena Pilarska, poetka

8

Od lewej: Ewa Mocek z Choszczna, laureatka konkursu poetyckiego, Marek Wawrzkiewicz,
prezes zarządu głównego ZLP, Mariola Pryzwan, Małgorzata Pokorska, dyr. Pałacu Młodzieży

Od lewej: Aleksandra Kwiatkowska, stomatolog, Magda Brancewicz,
właścicielka salonu, Elżbieta Zając, wpółwłaścicielka Firmy Carwit

obiece pogaduszki, pokaz najnowszych trendów
w stylizacji fryzur, porady kosmetyczne, prezentacja makijażu – takie atrakcje czekały na panie, które
w Dzień Kobiet zjawiły się w Studiu Urody MBeauty. Wśród
gości pojawiła się Agnieszka Zydroń, autorka powieści „Życie
na kredyt” oraz „Zazdrość kobieca”. Ostatnia z jej powieści była
doskonałą inspiracją do poruszanych tematów. Wszystkie panie dostały także drobne upominki. Organizatorem spotkania
była Agnieszka Marcinkowska – Studio Stylizacji przy udziale
Studio Urody MBeauty.
ie

k

Anna Beyger

Od lewej: Kinga Tkaczyk, Agnieszka Zydroń
(jako modelka) oraz Agnieszka Marcinkowska, organzatorka spotkania

W i ę ce j zd j ę ć n a www . magaz y n p r est i z . c o m . p l

Foto: Włodzimierz Piątek
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Kobiece studio

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)
Rosenthal, ul. Księcia Bogusława X 15/1a
Salon Mody Grand, ul. Małkowskiego 8
Salon Mody Grand, ul. Śląska 54a
Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4
Soraya, ul. Zygmunta Starego 3a
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80
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
B.P. Interglobus Tour, ul. Kolumba 1
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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KAWIARNIE

