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Od wydawcy

zytając “Prestiż” można odnieść wrażenie, że jest po prostu
fantastycznie, mamy same sukcesy. W życiu tak przyjemnie
nie jest, ale taka jest “misja” naszej gazety. Przedstawiamy
Wam same pozytywy, bo negatywów i tak mamy dostatek.
Tak więc co miesiąc zbieramy dla Was całą serię dobrych
wiadomości dotyczących Szczecina i szczecinian.
Ten numer nie ma jednego tematu przewodniego, za to dominują w nim informacje zdrowotne i sportowe.
Na okładce możecie zobaczyć parę uśmiechniętych ludzi, którzy
poddali się pewnemu eksperymentowi, a dokładniej poważnym zmianom wyglądu. Oddali się w ręce specjalistów, ich kolejne kroki mogliście śledzić w ostatnich numerach “Prestiżu”, a dzisiaj pokazujemy
Wam końcowe efekty. Ocencie sami. A sami bohaterowie? Są zadowoleni i jak przyznają – co było oczywiste – zmiany fizyczne w bezpośredni sposób wpłynęły na ich samopoczucie. I jak tu nie wierzyć
w przysłowie: w zdrowym ciele zdrowy duch?
Nietypową pasję sportową ma Urszula Skudniewska, prezes firmy
deweloperskiej. Nie, nie balet, ani nawet nie piłka nożna tylko… boks.
Szefowa poważnej firmy wyładowuje się na boskerskim ringu. I czyni
to fachowo i z rozwagą, bo przecież sport sportem, a trudno potem
pojawić się na biznesowym spotkaniu z podbitym okiem i spuchniętą wargą. Po pierwsze – to nieeleganckie. Po drugie – pamiętając
kampanię społeczną “Bo zupa była za słona” automatycznie narażałaby swojego szanownego małżonka o fałszywe podejrzenia ze strony
otoczenia… No i ciekawe ile osób dawałoby wiarę gdyby próbowała
ratować sytuację tłumacząc np. “Nieee, proszę państwa, to nie tak jak
myślicie, ja po prostu trenuję boks”. Finał byłby taki, że za każdym razem mocnym sierpowym musiałaby udowadniać niedowiarkom, że to
rzeczywiście był boks…
Sportu u nas dostatek. O treningach z osobistym trenerem i dietetykiem pisze Aneta Dolega, a o jedynym szczecinianie na Euro – Kamilu Grosickim – Jurek Chwałek. Krzysztof Bobala, spec tenisowy tym
razem pochyla się nad piłką nożną, podobnie jak Maciej Pieczyński,
który analizuje jak szczecinianie spędzać będą mistrzostwa.
Zwróćcie uwagę na Book Change, czyli wymianę książek, która odbędzie się w czerwcu. To moda z USA, w Polsce powoli się rozwijająca.
Każdy może przynieść książki i wymienić je na inne. Są jednak pozycje zakazane, które można znaleźć na specjalnej liście. O ile rozumiem umieszczenie na niej książki “System opłat od nieruchomości”
oraz dzieła “Materiały XX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego“ (kto normalny chciałby to
czytać) to nie rozumiem zakazu dla „Budowy Plastykowych Modeli
Samolotów“. No cóż, właściciele tej pozycji będą musieli znaleźć sobie
oddzielne forum wymiany książek.
Interesujące wnioski z płyną z kolei z wywiadu Izabeli Magiery Jarzembek z dr Andrzejem Dmytrzakiem na temat operacji plastycznych
mężczyzn. Wynika z niego, że coraz chętniej powiększamy sobie penisy i zmniejszamy uszy. A na koniec polecam kolejny optymistyczny felieton Joanny Osińskiej, tym razem wesoło zatytułowany „Nienawidzę
swojego życia”.
Przyjemnej lektury!
Michał Stankiewicz

Pobierz bezpùatnà aplikacjæ na iPhone’a lub Androida

Miejsca

Trasy

Mapa

Caùe miasto w Twojej kieszeni

Wybierz interesujàce Ciæ miejsce. Przeczytaj opis, znajdê na mapie i daj siæ tam zaprowadziã.

Rozszerz rzeczywistoúã

Zobacz, co kryje siæ za zakrætem nie zbaczajàc z trasy. Realny obraz, wirtualny opis.

Stwórz swojà wycieczkæ

Zwiedzaj miasto tak, jak chcesz. Dodawaj swoje miejsca i zmieniaj ich kolejnoúã.

Twoje centrum informacji


Info

Wydarzenia

Znajdê najwaýniejsze informacje w kilka sekund. Sprawdê pogodæ i przydatne numery telefonów.

Bàdê na bieýàco

Zobacz, co aktualnie dzieje siæ w mieúcie. Zapisz wydarzenie w kalendarzu i zaproú swoich przyjacióù.
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Rozmowy w pociągu

Nienawidzę swojego życia…

r

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka
programu informacyjnego TVP
Szczecin „Kronika”. Prowadzi
serwis ekonomiczny „Biznes”
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- Wie pani, tak naprawdę, to nienawidzę
swojego życia. Przez moich rodziców. Chcieli
dobrze, ale wyszło fatalnie.
ozmawialiśmy w przedziale właśnie o życiowych wyborach. Na ile ma na nie wpływ
świadomy wybór, a na ile przypadek lub
jak to woli przeznaczenie. I nagle padło to
zdanie. Wypowiedział je mężczyzna sporo
po czterdziestce, a więc dojrzały. Wiedział,

co mówi.
– Dlaczego? – zapytałam.
– Z zewnątrz wygląda to bardzo dobrze. Jestem
uznanym lekarzem. Mam rodzinę, 2 córki, żonę,
dom z ogrodem, dobry samochód, drogie wakacje
2 razy w roku, rasowego psa, uznanie ludzi. Jesteśmy wprawdzie z żoną w separacji, ale nie jesteśmy
wrogami. Dzieci są zdolne i mądre, a co najważniejsze – będą żyły po swojemu, będą szły wybraną
przez siebie drogą. Naciskam tu na słowa: PRZEZ
SIEBIE. Myślę, że moja, nazwijmy to „późniejsza
tragedia” wzięła się z niespełnionych pragnień moich
rodziców. Oni zawsze chcieli
być: mama lekarzem, ojciec
artystą. Życie jednak ułożyło
inaczej. Mama nie skończyła
studiów, tata został inżynierem. Wiecznie poza domem,
na budowach w różnych stronach świata. Pracował dla
nas, był szanowany i zapracowany, zawsze zgadzał się
z mamą jeśli szło o sprawy
domu i mojego wychowania.
Od najmłodszych lat słyszałem: musisz zostać lekarzem!
A ja najchętniej siedziałbym
w muzeach i oglądał obrazy
albo w galeriach, przyglądał się ulicznym artystom.
Chciałem podróżować, być
wolnym bez względu na
trudy i niestabilność takiego
życia. Widziałem jak ojciec tyra. Zawsze kojarzył mi
się z uwięzionym ptakiem, który nie może wyfrunąć,
bo ogranicza go klatka. Nie zdążyłem go zapytać
czy był szczęśliwy. Kiedyś tylko powiedział: dobrze,
że nie mam czasu zastanawiać się nad swoim życiem. To dało mi do myślenia. Mama dopięła swego. Myśląc o moim szczęśliwym i dostatnim życiu,
o uznaniu środowiska – zostałem lekarzem. Tak, pomogłem wielu ludziom, ale dziś szukam siebie. Chcę
uciec i nie wiem dokąd. Zawsze czułem, że robię coś
wbrew własnym pragnieniom. Robię to dobrze, bo
jestem obowiązkowy i odpowiedzialny, ale … Właśnie, przez całe życie to, ale…
Myślę, że dla mnie jest już za późno, żeby żyć tak,

jak zawsze marzyłem. Przekroczyłem Rubikon i nie
ma już powrotu do moich artystycznych marzeń
niczym do francuskiej bohemy. Pamiętając o moich
doświadczeniach myślę o dzieciach. Myślę żeby same
wybrały, co chcą robić. Obserwuje ich zachowanie
i próbuję wyłapać talenty. To do czego nadają się
najlepiej. Będę im sugerował kierunek, ale nie będę
niczego narzucał.

Czytałem kiedyś artykuł o indiańskich plemionach. I okazało się, że
starszyzna robiła podobnie jak ja.
Obserwowała bawiące się dzieci.
W zabawie zdradzały swoje skłonności. Jeden był szybki, jak strzała, inny
bardzo zwinny, jeszcze inny przewodził grupie.
Od tych zdolności brały się potem szczególne indiańskie imiona i miejsce w społeczności. Proste
i genialne. To byli szczęśliwi ludzie. Żyli w zgodzie
ze sobą i otoczeniem dopóki nie zniszczyła ich zachodnia cywilizacja białego człowieka. A teraz my
staliśmy się niewolnikami tej cywilizacji. Ciekawe,
jednak jest sprawiedliwość na tym świecie. Indianie
zostali pomszczeni.
Nastała chwili ciszy i zastanowienia…
– I jeszcze mam dla pani 2 pytania. One są dla
mnie trochę, jak terapia. Proszę odpowiedzieć na nie
„w sobie” od razu, bez zastanowienia:
1. Kim jesteś?
2. Kim nie jesteś?
Analiza takich pytań bardzo mi pomogła, choć
wiem, że przynajmniej na razie zostanę własnym
więźniem – lekarzem, bo tak zaprogramowali mnie
rodzice w swojej miłości.
Sentencja warta przemyślenia: Quo vadis, czyli
dokąd zmierzasz człowieku?
Przepis: Truskawki i kieliszek szampana. Do tego
mądre towarzystwo i ciekawe rozmowy. Danie, że
palce lizać.
Do zobaczenia w następnej podróży…
Joanna Osińska

EF International Language Centers

Kursy Językowe
za Granicą
Dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia

Nie czekaj! Zaplanuj swoje
lato z EF już teraz!
Chcesz spędzić wyjątkowe wakacje? Wybierz jedną z ponad 40 szkół EF na

całym świecie - połączysz przyjemne z pożytecznym! Z nami nauczysz
się mówić, myśleć, oddychać w obcym języku! Poznasz ludzi z całego
świata, obce kultury a przede wszystkim nauczysz się więcej i szybciej
dzięki autorskiej metodzie nauczania EF!
Czas ucieka więc zaplanuj swoje wakacje już teraz i spełnij swoje
marzenia!
To Twoje wakacje! Spraw, aby były niezapomniane!

Skontaktuj się z nami:
EF Education Sp. z o.o
ul. Marszałkowska 72/15
00-545 Warszawa
Tel: 22 825 01 31
Fax: 22 825 53 01
e-mail: podrozejezykowe.pl@ef.com

Sprawdź
nasze
promocje!
m
www.ef.co

Wydarzenia

Odkryj tajemice kamienic

Czy Magdalena Samozwaniec zazdrościła talentu swojej starszej siostrze Marii
Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej? Czym imponował pisarce jej ojciec, wybitny
malarz, Wojciech Kossak?

i znajomych, ponad setka zdjęć oraz
listy bohaterki i cała gama anegdot
o satyryczce.
Zapewniamy, że „Córka Kossaka. Wspomnienia o Magdalenie Samozwaniec” to nie tylko kopalnia,
wiedzy o pisarce, która przez całe
życie piórem walczyła z hipokryzją,
zakłamaniem i kołtuństwem, to także parada wielkich nazwisk i próba
ocalenia od zapomnienia dawnego
świata.
Polecamy!
rp

s

zlak „Niezwykli
szczecinianie i ich
kamienice” powstał
w ramach większego
projektu „Kamienice
Szczecina”. Jego autorami są pasjonaci
Szczecina – znany
raper Adam „Łona”
Zieliński oraz Justyna Machnik, Małgorzata Wrzosek, Bartosz
Morylewski i Paweł Knap.
– To cyrkulacja treści – między architekturą, przestrzenią
oraz ludźmi ją zamieszkującymi. Charakter szlaku ma ukazać
relacje i zależności między ludźmi i budynkami, budynkami
i przestrzenią, przestrzenią i ludźmi wreszcie – mówi Justyna
Machnik.
Spacer pomiędzy kamienicami zaczyna się przy ul. Śląskiej
52, a kończy na Piłsudzkiego 37. Wśród wyróżnionych mieszkańców znaleźli się zarówno niemieccy jak i polscy szczecinianie, np. Emil Stoewer czy Helena Majdaniec. Na kamienicach
zawisły tablice informacyjne, powstała też profesjonalna mapka
szlaku. Autorzy projektu planują kolejne trasy. Na razie zaplanowano premierowy spacer z ich udziałem – już 26 maja. „Prestiż” patronuje przedsięwzięciu.
wb

Galaxy rządzi na fejsie
Centrum Galaxy jest najpopularniejszym takim obiektem na Facebooku.
W połowie maja miało 34 451 fanów, co dało mu pierwsze miejsce
wśród galerii handlowych w Polsce.

g

alaxy wyprzedziło tym
samym sławny poznański Stary
Browar (2 miejsce) oraz jeszcze
sławniejsze warszawskie Złote
Tarasy.
– Facebook jest przez nas
traktowany jako ważny kanał komunikacji z obecnymi klientami
oraz osobami zainteresowanymi
ofertą centrum – podkreśla Czesław Jasiewicz, dyrektor Galaxy.
– Oczywiście ta platforma ma
swoje ograniczenia, jednak popularność aplikacji, w której użytkownicy mają możliwość zadania
pytań na każdy temat dowodzi,
że serwis ten nie musi służyć tylko zabawie i organizowaniu konkursów. Staramy się na przykład,
by komunikacja dotycząca spraw
ważnych dla Szczecina była stale
obecna na naszym profilu.
Przy okazji rosnącej popularności Galaxy zaczyna się

Foto: Materiały prasowe

R E K L AMA

laczego nie lubiła mówić publicznie o bracie Jerzym, jego żonie
i córkach Glorii i Simonie? Dlaczego
uważała, że „Kossaki ją wyklęły”?
Jak żyła na co dzień, co ją cieszyło,
a co drażniło? Co lubiła jeść, w co
się ubierać? Kto i dlaczego nie przepadał za jej drugim mężem Zygmuntem Niewidowskim? Dlaczego
pisarka zerwała kontakt ze swoją
jedyną córką Teresą i pozbawiła ją
spadku?
Odpowiedzi na te pytania –
a także wiele innych – znajdziecie
w książce, która ukazuje się w 40.
rocznicę śmierci Pierwszej Damy
polskiej satyry. Rafał Podraza, niestrudzony tropiciel faktów z życia pisarki i badacz jej twórczości, a także
nasz redakcyjny kolega, przygotował
wyjątkową publikację, na którą składa się siedemdziesiąt – nie zawsze
pochlebnych! – wspomnień członków najbliższej rodziny, przyjaciół

Foto: Materiały prasowe
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Nowy, niezwykły szlak turystyczny - prowadzący przez 13 kamienic zamieszkałych przez wybitne postaci - powstał w Szczecinie.
Inaugurację zaplanowano na 26 maja.

zmieniać dla swoich klientów –
w czerwcu rozpoczyna modernizację swoich wnętrz. Remont
obejmie poszczególne piętra oraz
atrium. Będzie więcej światła, jasne, przyjazne barwy. W miejscu
dotychczasowej fontanny stanie
nowa – o imponującej 21 – metrowej konstrukcji. Galaxy chce
w ten sposób zadbać o spójny,
w pełni odświeżony wizerunek.
Prace remontowe mają być wykonywane w nocy, by klienci nie
odczuli utrudnień.
wb

Foto: Dariusz Gorajski

Podraza o Samozwaniec

Wydarzenia

Wymień swoje książki

Gala z Korą

Jeżeli masz książki, których nie lubisz lub nie potrzebujesz to zabierz je
na Book Change. Wymienisz je na inne, a przy okazji weźmiesz udział
w sesji zdjęciowej. Książkową wymianę po raz pierwszy w Szczecinie
organizuje Brama Jazz Cafe. „Prestiż” jej patronuje.

Piosenkarka Kora będzie gwiazdą VII Wielkiej Gali Północnej Izby Gospodarczej. A oprócz niej tradycyjnie zrzeszeni przedsiębiorcy i zaproszeni goście. „Prestiż” patronuje gali.

Foto: Materiały prasowe

ookcrossing” napłynął do
Polski z USA i z miejsca stał się
popularnym zjawiskiem. W Polsce tego typu akcje miały miejsce do tej pory w Warszawie, we
Wrocławiu oraz w Poznaniu.
Zasady są proste. Należy wziąć
ze sobą książki, których nie potrzebujemy. Tyle ile się przyniesie, tyle też można zabrać. Są
pewne ograniczenia – wymianie
nie podlegają podręczniki szkolne i akademickie, materiały do
nauki języków obcych i harlequiny. Organizatorzy Book Change – nauczeni doświadczeniem
– zrobili nawet w Internecie
czarną listę książek ze zdjęciami.
Zakazane są m.in. pozycje: Materiały XX Zjazdu Naukowego
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego,
Budowa Plastykowych Modeli
Samolotów, Atlas Europy i Sys-

tem opłat od nieruchomości.
Book Change towarzyszyć
będzie wystawa fotograficzna
wchodząca w skład kampanii
społecznej „Nie czytasz? Nie idę
z Tobą do łóżka”. Składa się na
nią 12 zdjęć osób znanych i nieznanych, które złapane w swoich
własnych łóżkach, pokazują co
czytają do poduszki. Celem akcji
jest zachęcanie do odkrywania
czytania na nowo – tym razem
w kontekście nieco erotycznym,
bo jak mówią sami autorzy akcji:„ nie ma nic bardziej sexy,
niż fajna osoba, w fajnym łóżku
z odpowiednią lekturą”. Wszyscy uczestnicy Book Change też
będą mogli mieć profesjonalne
zdjęcie z wybraną książką, bo
podczas akcji zaplanowano sesję
zdjęciową.
dol
16 czerwca, godz. 13.00,
Brama Jazz Cafe

g

ala PiG to największe wydarzenie biznesowo – towarzyskie
Szczecina. Organizowana była m.in. na Wałach Chrobrego, a od
dwóch lat odbywa się w Ogrodzie Różanym. Co roku skupia kilkuset
przedsiębiorców, a także przedstawicieli innych branż – urzędników,
polityków, prawników i dziennikarzy. W trakcie imprezy wręczane
są nagrody gospodarcze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, a w tym roku dodatkowo zostaną nagrodzone firmy
dbające o ekologię.
Gala to jednak przede wszystkim okazja do dobrej zabawy. Oprócz
wyszynku atrakcją są co roku występy największych artystów polskiej
estrady. W tym roku muzyczną gwiazdą będzie Kora Jackowska, liderka formacji Maanam. Podczas występu wykona zarówno utwory
z repertuaru zespołu, jak i te przygotowywane na jej najnowszą płytę.
„Prestiż” jest patronem medialnym gali.
br
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12 lat doświadczeń w zakresie medycyny estetycznej

Ulthera

Pierwszy zabieg z zakresu
medycyny estetycznej, który łączy ultradźwiękowe
obrazowanie ze skoncentrowaną energią ultradźwięków.

Innowacyjne rozwiązanie
bezoperacyjnego liftingu twarzy

- lifting brwi oraz powiek
- ujędrnianie wybranych elementów twarzy
- podniesienie owalu twarzy

www.estetic.pl
www.ulthera.szczecin.pl

adres:
ul. Kopernika 6, 70-241 Szczecin
rejestracja tel. (091) 4 344 264, 504 948 320, 504 948 315

Wydarzenia

Pierwsza połowa Majdana
„Czysta prawda żadnego ubarwiania” Tak reklamuje swoją książkę Radosław Majdan. Premiera „Pierwszej Połowy” zbiegła się z 40 urodzinami sportowca.

o znajdziemy w jego wspomnieniach? Sporo jest o piłce, Pogoni i Szczecinie, o grze w ekstraklasie, meczu na
mistrzostwach świata. Ale wątków dotyczących życia prywatnego też jest bardzo
dużo.
- Chciałem opowiedzieć wszystko, od
A do Z i nigdy więcej do tego tematu nie
wracać. Niech to będzie pełne podsumowanie – mówi Radosław Majdan. - Jest
tam sama prawda, żadnego ubarwiania.
Przedstawiłem, jak naprawdę wyglądała
afera w Mielnie. Bo było mnóstwo niedomówień.
Sporo miejsca poświęca też swoim
związkom. Najwięcej i bardzo ciepło
mówi o Dodzie, czyli byłej żonie Dorocie
Rabczewskiej.

- W książce nie waham się pisać o tym,
co tak naprawdę się między nami działo,
co czułem. Dorota była największą i najsilniejszą miłością w moim życiu. Nigdy
nikogo nie kochałem tak mocno i bezinteresownie - przyznaje Majdan. - Był czas,
kiedy nie wahałbym się za nią umrzeć.
Pisze także o licznych podróżach
i przeprowadzkach. Mieszkał m.in.
w Grecji, Izraelu, Krakowie, Warszawie.
- Teraz chyba już czas na stabilizację,
rodzinę, dzieci. W moim życiu chyba
podobnie jak w meczu na początku człowiek ma dużo wigoru, dużo sił. Natomiast
w drugiej połowie meczu często gra się na
utrzymanie wyniku - podsumowuje.
imj

Foto: Materiały prasowe

c

Nowe miejsca
Retro Strefa

Foto: Dariusz Gorajski

ul. Rayskiego 21
Sklep rowerowy z duszą. Oferuje przede wszystkim wyjątkowe rowery i akcesoria firmy Electra.
Można znaleźć w nim rowery typu Amsterdam, Ticino, Cruiser, Tandem, Townie i dziecięce.
Czynne: 17.00 – 18.30 (codziennie)

Peugeot

ul. Rayskiego 2
Nowy salon dealera samochodów Peugeot Drewnikowski. Można w nim zakupić nie tylko samochody, ale i też rowery marki Peugeot, a także wszelkie akcesoria samochodowe.
Czynne: 9.00 – 17.00 (pn – pt), 10.00 – 15.00 (sb)

Inside 09

Karcher Center Kerpol

ul. Struga 31f
Salon oferuje pełną gamę urządzeń i środków czystości zarówno do zastosowań domowych jak i
profesjonalnych. W ofercie znajdują się wysokociśniniowe, zaawansowane urządzenia czyszczące,
odkurzacze przemysłowe, domowe urządzenia piorące, urządzenia do czyszczenia parą, szorowarki, zamiatarki, stacjonarne urządzenia ciśnieniowe i samoobsługowe myjnie yellow.
Czynne: 9 – 17 (pn – pt), 9 – 13 (sb)
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ul.Rayskiego 27/1
Sklep ze sprzętem oświetleniowym. Szeroki asortyment opraw oświetleniowych producentów
krajowych i zagranicznych, bezprzewodowe systemy “inteligentny dom”. Firma prowadzi też usługi
w zakresie aranżacji wnętrz.
Czynne: 10.00 – 18.00 (pn – pt), 10.00 – 14.00 (sb)

Temat z okładki

Prestiżowe

Wielki Finał!
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Metamorfozy

Izabela Magiera-Jarzembek

Trzy miesiące temu w castingu do Prestiżowych Metamorfoz wybraliśmy dwoje
bohaterów: Agnieszkę Kaczmarczyk i Tomka Golińskiego. Przez cały ten czas pod
okiem naszych ekspertów
przechodzili zmianę swojego
wyglądu. Jak wyglądają teraz? Czy są zadowoleni? Oto
efekty naszych zmagań.

Temat z okładki

Tomasz Goliński ma 47 lat, jest doradcą nieruchomości. Ma
dwóch synów 28 – letniego Bartka i 4 – letniego Tomcia.
– Metamorfozy oprócz sporych zmian mojego wyglądu przyniosły mi także dużą dawkę pozytywnej energii. Poznałem nowych sympatycznych ludzi, czuje się zadbany i naprawdę lubię
teraz przeglądać się w lustrze. Pierwszy raz miałem okazję wziąć
udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej i było to bardzo fajne
przeżycie! Czuję się młodziej, bardziej atrakcyjnie, częściej się
uśmiecham. Myślę, że to początek zmian nie tylko w moim wyglądzie, ale także i w życiu.

W poszukiwaniu inspiracji, bohaterowie
wraz ze stylistką Mają Holcman odwiedzili
szczecińskie Galaxy. O ekskluzywne dodatki
do strojów zadbał Jubiler Terpiłowscy, a eleganckich sukni dla Agnieszki użyczyła projektantka Sylwia Majdan.
– Zarówno Tomek jak i Agnieszka byli
nieco schowani pod ubraniami, ubierali się
w ciemne kolory. Chciałam nieco odświeżyć
ich wizerunek i odmłodzić wygląd – mówi
Maja Holcman.
W przypadku Tomka stylistka zdecydowała się na sportową elegancję, która nadała mu
nieco młodzieżowy look. W wersji wieczorowej został ubrany w nowoczesną klasykę.
Granatowy elegancki garnitur przełamany
został nowoczesnymi dodatkami zegarkiem
i odważnym krawatem w orientalne wzory.

– Tomek ma proporcjonalną figurę więc
dobrze wygląda w młodzieżowych kreacjach.
Bez problemu może nosić ubrania typu slim
fit. Agnieszka również ma ładną figurę: długie nogi i piękny biust. Nie było tego widać
bo chowała się za ubraniami, zazwyczaj
w kolorze czarnym, dlatego postanowiłam to
zmienić.
Orientalna uroda Agnieszki została podkreślona kolorem tak, by dodać jej blasku
i kobiecości. Stylistka postawiła na kobiecy
look z mocnymi akcentami w postaci dodatków: butów, bransolet, torebek. W wersji
wieczorowej autorska suknia projektu Sylwii
Majdan pięknie podkreśliła kobiece kształty
Agnieszki prezentując jej ramiona, a kolor
świetnie zharmonizował się z nowym odcieniem włosów i karnacją.

W akcji Prestiżowe Metamorfozy wzięli 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 Anna Sech, wizażystkę Maję Holcman i projektantkę
mody Sylwię Majdan.
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la naszych
bohaterów był
to czas niemal całkowicie podporządkowany metamorfozom.
Przeszli wiele konsultacji i wizyt w salonach
piękności. W klinice dentystycznej „Tu nie
boli” celem zbiegów było nie tylko zapewnienie im pięknego uśmiechu, ale także poprawa zdrowia ich zębów. Stomatolog Katarzyna
Witkowska wyleczyła ubytki, usunęła kamień nazębny, a osady i przebarwienia wyeliminowane zostały piaskowaniem. Agnieszka
stosowała wybielanie nakładkowe, Tomek
przeszedł zabieg wybielania w gabinecie.
Efekty są znakomite, zęby naszych bohaterów są bielsze o trzy tony. W międzyczasie
odwiedzali też klinikę medycyny estetycznej
Estetic, gdzie z zabiegu na zabieg wyglądali
lepiej.
– Agnieszka i Tomek przeszli błyskawiczną
i zauważalną metamorfozę – mówi dr Piotr
Zawodny z kliniki medycyny estetycznej „Estetic“ w Szczecinie. – Zaproponowałem im
zabiegi łączone kwasu hialuronowego i botoxu. W rezultacie ich zmarszczki stały się dużo
mniej widoczne i wyglądają młodziej.
Po zabiegach stomatologicznych i medycyny estetycznej przyszedł czas na fryzjera
i kosmetyczkę. W salonie kosmetycznym
Anny Sech Tomek został poddany mikrodermabrazji, która oczyściła jego skórę i spłyciła
blizny. Agnieszka miała zabieg głęboko nawilżający z płatami kolagenowymi pod oczy.
– Skóra po zimie jest zazwyczaj szara
i przesuszona, dlatego Agnieszce zaproponowałam głęboko nawilżający zabieg witaminowy, na koniec zrobiłam jej regulację
brwi i hennę. U Tomka decydowałam się na
oczyszczanie i wygładzenie twarzy – mówi
kosmetolog Anna Sech.
Odwiedzili też salon fryzjerski MK Studio.
Czarny, ciężki kolor Agnieszki został „zdjęty”, a jego miejsce zajął ciepły, brązowy odcień. Także Tomek przeszedł zmianę koloru
i fryzury.
– Celem metamorfozy u Agnieszki było
wydobycie poprzez strzyżenie, koloryzację,
maksymalnej objętości. Kształt fryzury pasuje do jej sylwetki twarzy i osobowości – mówi
Monika Kołcz, właścicielka salonu fryzjerskiego MK Studio. – U Tomka zastosowaliśmy koloryzację i odpowiednie strzyżenie,
które odświeżyło i odmłodziło jego wygląd.
Na koniec przyszedł czas na stylizację.

Agnieszka ma 38 lat, jest mamą 18 – letniego Kasjana i szesnastoletniej Kingi. Od 15 lat zajmuje się domem i wychowaniem
dzieci.
– To była wspaniała przygoda! Chciałabym przede wszystkim
bardzo podziękować organizatorom i ekspertom. Czuję się jak
nowa Agnieszka – atrakcyjniejsza, bardziej pewna siebie i zadowolona z życia. Podoba mi się mój nowy kolor włosów, odkryłam też nowe kolory garderoby, nie będę już uciekać w czerń. To
był naprawdę wspaniały czas, gorąco polecam każdej kobiecie
taką zmianę!

Temat z okładki

Agnieszka Kaczmarczyk i Tomasz Goliński przed metamorfozami
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O ich piękny uśmiech zadbała dr Katarzyna Witkowska z kliniki stomatologicznej Tu Nie Boli

Młodszy wygląd Agnieszki i Tomka to zasługa dr Piotra Zawodnego z kliniki Estetic

Nowe fryzury powstały w studiu fryzjerskim Moniki Kołcz

Wiosenna regeneracja skóry w studiu kosmetycznym Anny Sech

O ekskluzywne dodatki zadbał JubilerTerpiłowscy

Odwiedzili C.H. Galaxy w poszukiwaniu modowych inspiracji

Naszych bohaterów wystylizowała Maja Holcman

Temat z okładki

PO
Foto: Dariusz Gorajski
Wizaż: Maja Holcman
Produkcja sesji: Anna Ołów-Wachowicz i Maja Holcman
Dziekujemy firmom Promod, Wistula, Bata, Camaieu, Sant Oliver za udostępnienie swoich kolekcji do sesji zdjęciowej
Podziękowania dla Sylwi Majdan za wypożyczenie sukni wieczorowej.
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metamorfozach

Ludzie

Foto: Dariusz Gorajski

Maciej Pieczyński

Na deweloperskim ringu
Jaki sport może uprawiać pani prezes firmy deweloperskiej? Squash, tenis, a może golf? Nic
z tych stereotypowo elitarnych dyscyplin. Urszula Skudniewska, prezes Amber Sp. z o.o., po
pracy odpoczywa na… bokserskim ringu.
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p

o raz pierwszy do Bokserskiego Klubu Sportowego Olimp
przyszła z małżonkiem. Nie, nie dla bezpieczeństwa czy
wsparcia. Oboje postanowili wspólnie zacząć uprawiać
swoją nową pasję. – Poszliśmy tam wprost po pracy, mąż
w garniturze, a ja w garsonce, wzbudzając lekkie zainteresowanie – mówi Urszula Skudniewska. – Nikt nie wierzył,
że sobie poradzimy. Ale zostaliśmy w tym klubie na ładnych parę lat.
W biznesie jak na ringu

Pani prezes nie wywodzi się z rodziny sportowców. – Wręcz przeciwnie, przez większość życia nie uprawiałam żadnego sportu – przyznaje. – Ale w pewnym momencie skończył się mój
limit siedzenia na kanapie, i postanowiłam coś ze sobą zrobić.
Boks nie był pierwszą sportową dyscypliną małżeństwa Skudniewskich. Od lat biorą wspólnie udział w maratonach rowerowych. Uprawiają też spinning. Jednak nawet najdalsze wycieczki na dwóch kółkach nie zadowalają sportowych potrzeb pani
Urszuli. – Potrzebuję dużo adrenaliny, wysiłku – mówi pani
prezes. – Im bardziej odpowiedzialne zadanie, im bardziej odpowiedzialna praca, tym bardziej potrzebuję odreagować.
Na ringu Urszula Skudniewska zapomina o stresie dnia powszedniego prezesa dużej firmy. Co nie oznacza, że te dwa światy – boks
i biznes – dzieli przepaść, bynajmniej. – Te same cechy, które ważne są w boksie, pozwalają mi też funkcjonować w biznesie – mówi
Skudniewska. Zarówno na ringu, jak i na deweloperskim rynku, niezbędne są ambicja, waleczność, chęć samodoskonalenia się, a także
szybka analiza sytuacji i podejmowanie decyzji. I tu, i tu przetrwa
tylko ten, kto na porażki reaguje nie zniechęceniem, ale determinacją
do tego, by nadrobić zaległości i stać się lepszym.

Co jednak nie znaczy, że na ringu deweloperskim pani prezes walczy bez pardonu. – Jestem osobą spokojną, opanowaną, w relacjach
biznesowych bardzo rzadko się unoszę – mówi.
I rzeczywiście, na pierwszy rzut oka Skudniewska nie sprawia
wrażenia osoby, która uprawia sport tak ekstremalny. Spokojna,
skromna, sympatyczna i uśmiechnięta kobieta, bez śladów obić, ran,
kontuzji, bez sińców na twarzy. Sama zresztą przekonuje, że boks nie
zasłużył na swoją opinię sportu brutalnego. – To bardzo ogólnorozwojowa dyscyplina, bo kształtuje i wytrzymałość, i szybkość, i koordynację ruchową – mówi. – Trening bokserski jest mocno urozmaicony, więc to faktycznie sport dla wszystkich.
Boks jak aerobik
Jeszcze zanim zaczęła przygodę z boksem, Skudniewska ćwiczyła
jogę. Stamtąd, teoretycznie, bliżej jej było do innego sportu walki
– karate – podobnie jak joga pochodzącego z Dalekiego Wschodu.
Jednak dla pani Urszuli ta dyscyplina jest… zbyt kontaktowa. Tymczasem w bokserskiej, amatorskiej grupie, do której należy, typowe
sparingi z klasyczną wymianą ciosów nie stanowią znaczącej części
treningów. Tym bardziej, że jej członkami tej są w większości przedstawiciele inteligencji, a więc ludzie, którzy „pracują twarzami” i na
pójście do pracy ze złamanym nosem nie mogą sobie pozwolić. Podobnie i prezes Skudniewska unika raczej otwartych walk. – W domu
z mężem też nie urządzamy sobie sparingów – zapewnia ze śmiechem
pani Urszula. – Na treningach zazwyczaj ćwiczę z hantlami, piłką
lekarską, na skakance, wykonuję ciosy „na sucho”, bez przeciwnika.
Boks nie musi być zatem sztuką rozbijania szczęk, ale może być
za to pewną żywiołową formą aerobiku. A już w ogóle nie powinien, zdaniem Skudniewskiej, być formą samoobrony. – Nie
zdarzyło mi się bronić na ulicy przed napastnikiem za pomocą

Ludzie
Ostatnio Urszula Skudniewska w życiu zawodowym jest pochłonięta
pracą nad inwestycją budowy osiedla Małe Błonia na Warszewie. Ma
ono powstać w miejscu, które sprzyja rajdom rowerowym po Puszczy
Wkrzańskiej. Aktywny styl życia to jeden z atrybutów Małych Błoni
i sposobów na promocję osiedla. Na tej płaszczyźnie życie zawodowe
Urszuli Skudniewskiej spotyka się z jej sportową pasją. – W przyszłym miesiącu organizujemy rajd rowerowy po Puszczy Wkrzańskiej, w którym wraz z mężem będziemy uczestniczyć – mówi.
Boks i jazda na rowerze nie muszą być ostatnimi dyscyplinami sportu Urszuli Skudniewskiej. – Jestem w najlepszej fizycznej dyspozycji
w życiu, lepiej się czuję, niż dekadę temu, gdy miałam dwadzieścia
lat – mówi. – Zazdroszczę tym, którzy są totalnie bez formy, bo mogą
budować ją od podstaw. Ale to wspaniałe uczucie pokonywać swoje
słabości! Chciałabym to przeżyć jeszcze raz. Być może tym razem już
w innej dyscyplinie. Przynajmniej równie ekstremalnej jak boks i wymagającej jak rower!

boksu – mówi. – Myślę zresztą, że w sytuacji zagrożenia życia lepiej nie zdawać się na znajomość jakichkolwiek sztuk walk, tylko
po prostu uciekać. A już najlepszym sposobem jest ufanie swojemu
instynktowi i unikanie sytuacji niebezpiecznych zanim się wydarzą. Przekonanie, że umiejętności sportowe pozwolą nam obronić się przed zdeterminowanym napastnikiem są bardzo złudne.
R E K L AMA

Całoroczny wynajem apartamentów w Sopocie
WYSOKI STANDARD
ATRAKCYJNE CENY
DOSKONAŁA LOKALIZACJA
NOWOCZESNY SYSTEM REZERWACJI
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

tel.: 506070882, 513180488
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www.topapartamenty.com.pl

Podróże

Foto: archiwum bohaterów

Pomiędzy Leninem,
a Miedwiediewem

Maciej Pieczyński

Spotkali prezydenta Rosji i wodza rewolucji. Otarli się o snajperską kulę
i świętowali Dzień Zwycięstwa. Tak zapamiętali Moskwę szczecińscy
studenci.
R E K L AMA

Podróże

s

amolot leciał już nad samą Moskwą. Ogromne miasto,
stolica największego państwa na świecie, ciągnęło się aż
po horyzont. W słońcu odbijały się złote kopuły niezliczonych cerkwi, kulturalnych wizytówek „Trzeciego Rzymu”, jak o Moskwie z dumą mawiano za czasów carskich.
Stolica Rosji wrażenie na turystach robi, jak widać jeszcze z lotu ptaka. Zachwytu nad „Trzecim Rzymem” nie
ukrywa Agata Fic ze Szczecina, studentka filologii rosyjskiej, która wyjechała do stolicy Rosji na półroczny staż naukowy.
W Moskwie mieszkała w akademiku Instytutu Puszkina.
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„Nie wychylać się, bo zastrzelę!”
Był ciepły i słoneczny poranek. Agata, ledwo przebudzona, chciała wyjść na wielki balkon, wspólny dla całego piętra akademika.
Przy drzwiach zatrzymał ją mężczyzna z bronią w ręku. Resztki snu
rozpłynęły się i ustąpiły miejsca przerażeniu. – Nie wychylać się, bo
zastrzelę! – zagroził.
Sekundę później jednak sympatycznym uśmiechem rozładował
atmosferę. Agata zrozumiała, że znamienity gość, o którym było
wiadomo, że przyjedzie, ale już tajemnicą pozostawało, o której dokładnie godzinie, właśnie przyjechał. – Z okazji urodzin Puszkina
odwiedził nas wtedy prezydent Dmitrij Miedwiediew – wyjaśnia
Agata. – Mieliśmy zakaz wyglądania przez balkon w akademiku, bo widać było stamtąd pomnik poety, pod którym prezydent
składał kwiaty. Dlatego też akademik pełen był policji i snajperów.
Jednak prezydent Rosji nie chował się bynajmniej cały czas za
nieprzeniknionym kordonem ochrony. Na własnych oczach doświadczyła tego pewna studentka z Polski, która właśnie tego dnia
miała w instytucie obronę pracy magisterskiej. W pewnym mo-

mencie do gabinetu, w którym walczyła o swoje wyższe wykształcenie, po prostu wszedł prezydent Rosji. Nie przerywając, chwilę
posłuchał wykładu magistrantki, po czym bez słowa wyszedł.
Polscy studenci wspominają „Trzeci Rzym” jako ogromne miasto,
wielokulturowy tygiel, gdzie łatwiej spotkać Azjatę niż Słowianina. – Moskwa w godzinach szczytu to jedno wielkie morze ludzi,
nie tyle idziesz, co płyniesz z tłumem jak na morskiej fali – mówi
Agata.
– Moskwa na pocztówkach wygląda lepiej niż w rzeczywistości
– przyznaje Staś Prochera, który w stolicy Rosji spędził kilka dni
ze swoją dziewczyną u znajomej Ludmiły Judinej, językoznawczyni, którą poznali w Polsce na konferencji naukowej. – W Moskwie
bardzo łatwo stracić orientację – mówi Staś. – Na przykład chciałem
zobaczyć budynek instytutu Łomonosowa. Co chwilę byłem pewien,
że widzę ten budynek, by zaraz potem dowiedzieć się, że to nie ten.
Nie sposób jednak oczywiście pomylić Mauzoleum Lenina z jakimkolwiek innym budynkiem. – Widzieliśmy mumię Lenina
przez około dziesięciu sekund, bo tyle mniej więcej jest przewidziane dla odwiedzających mauzoleum turystów – wspomina Staś i dodaje zawiedziony: – Nie można było fotografować.
Za to można było poczuć zapach rewolucji, która przeminęła z wiatrem historii. – W mauzoleum raził intensywny zapach formaliny
– wspomina z niesmakiem Agata, której, dzięki niewielkiemu zainteresowaniu turystów, udało się spędzić kilka minut sam na sam
z nierozkładającym się trupem wodza rewolucji.
Wesoły jak Rosjanin
Spadkiem po czasach, które swoją rewolucją zapoczątkował Lenin, jest potężna biurokracja. – Żeby przedłużyć swoją

Podróże
wizę naukową, musiałam odwiedzić trzy pokoje w dziekanacie – mówi Agata Fic. – Potem i tak trzeba było oddać na dwa
dni paszporty i karty turystyczne, bez których nie mogliśmy
poruszać się po Moskwie. Za to mój kolega po jedną pieczątkę musiał jechać na drugi koniec miasta, do biura urzędniczki, której jedyną pracą było przybijanie tej jednej pieczątki.
Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych stolicy Rosji jest wieczorny
rejs parostatkiem po rzece Moskwie. – Niesamowite wrażenie robią
oświetlone: Kreml i chram Chrysta Spasitiela (Chrystusa Zbawiciela).
Agacie udało się spędzić w Moskwie największe rosyjskie święto,
Dzień Zwycięstwa 9 maja. Żeby dostać się na monumentalną defiladę na placu Czerwonym, potrzebne było specjalne zaproszenie. Jednak swoje narodowe święto Rosjanie celebrowali nie tylko
w centralnym miejscu stolicy. – Cała Moskwa piknikowała przy
blasku fajerwerków – mówi Agata, która ten dzień świętowała
wraz z koleżankami na festynach w moskiewskich parkach.
W ramach świątecznych atrakcji można było zarówno zobaczyć
projekcje filmów historycznych, jak i posłuchać koncertów rockowych czy po prostu napić się piwa lub kwasu wprost z beczkowozu, zjeść tradycyjne rosyjskie potrawy, jak pielmieni (pierogi na
słono), bliny (naleśniki na słodko), płow (ryż z warzywami i rybą
lub mięsem). – Było coś i dla weteranów i dla rodzin z dziećmi –
mówi Agata i dodaje: – Co ważne, wracałyśmy z koleżankami do
akademika po godzinie 22 i czułyśmy się bezpiecznie. Świętujący
nie upijali się do nieprzytomności, nie byli też agresywni, choć
zakrapiać święto zwykle zaczynali bardzo wcześnie.
O ile stereotyp rosyjskiej korupcji i biurokracji potwierdził się,
o tyle smutek i nostalgia „szerokiej duszy” Rosjan już nie. – Święta
narodowe w Rosji wyglądają dużo weselej niż nasz 11 listopada –
mówi Agata.
R E K L AMA

Opel EDITION 150 już od

22 150 zł

OPEL EDITION 150

NIEMIEC Z BOGATYM WNĘTRZEM.
Świętuj z nami 150 lat, wybierając jeden z bogato wyposażonych modeli Opla.
klimatyzacja, zestaw audio z MP3, skórzana kierownica, przyciski sterowania audio na kierownicy, komputer i tempomat, 17” koła strukturalne,
czujniki parkowania, ozdobne nakładki na progi Edition 150, tapicerka Edition 150
CORSA: klimatyzacja, zestaw audio, 16” felgi aluminiowe, ozdobne nakładki na progi Edition 150, tapicerka Edition 150
MERIVA: klimatyzacja, zestaw audio, 16” felgi aluminiowe, ozdobne nakładki na progi Edition 150, tapicerka Edition 150

ASTRA:

www.opel.pl

Opel Kredyt

Zużycie paliwa oraz emisja CO2: Corsa 1.2 – 5,1 l/100 km, CO
– 147 g/km; Opel Meriva, 1.4 – 6,1 l/100 km, 2CO
– 144 g/km (wg dyrektywy
2 – 119–121 g/km; Astra 1.4 – 6.3 l/100 km, 2CO
80/1268/ECC, 2004/3/EC, cykl mieszany). Samochody widoczne na zdjęciu mogą zawierać wyposażenie dostępne za dopłatą. Informacje na temat złomowania samochodu, przydatności
do odzysku oraz recyklingu dostępne są pod adresem internetowym www.opel.pl

w kredycie 50/50

Tyczka i pióro

Ruch to zdrowie, chyba że
mowa tu o przemieszczaniu
się quadem

b
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Przemek Czerwiński

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

ył to dzień w którym pierwszy raz
wsiadłem na quada. Dosiadłem niepozorną choć wyżyłowaną Hondę
„coś tam” z tylnim napędem. Wystarczyło 5 minut jazdy, gdy zacząłem się zastanawiać, czy oby samobójcy nie dostali dla siebie
kolejnej alternatywy. Po 10 minutach byłem
już tego pewien. Przy
zakupie quada w salonie sprzedawcy nie
powinni pytać o pojemność czy rodzaj
przeniesienia napędu.
Powinni spytać czy zamierzamy zginąć za
tydzień czy wystarczy
nam parę godzin, no
chyba że bardziej kręcą
nas zerwane ścięgna,
wybite stawy i złamane
kości. W tym momencie poleciłby paletę innych maszyn. Cóż by to była za piękna śmierć.
Staranować wrota niebios w płonącej Hondzie
TRX450R, wykrzykując: „już jestem! Gdzie kobiety?”, zamiast być wywiezionym na wózku
z rurką w nosie i kaczką między nogami.
Robiłem w życiu wiele głupich i szalonych
rzeczy ze skokami na bungee, lataniem na mo-

Jednak przyszedł dzień w którym cała moja filozoficzna świadomość doznała przewrotu. Był to
dzień w którym pierwszy raz wsiadłem na quada.
Dosiadłem niepozorną choć wyżyłowaną Hondę
„coś tam” z tylnim napędem. Wystarczyło 5 minut
jazdy, gdy zacząłem się zastanawiać, czy oby samobójcy nie dostali dla siebie kolejnej alternatywy.

tolotni włącznie. Jednak to jazda na quadach
wywołuje we mnie największy przyrost adrenaliny i ścisku w kroczu. Oczywiście nie mam tu
na myśli jazdy plastikowymi wyrobami azjatyckiej produkcji Made In Miseczka Ryżu, czy
przeprawie ciężkim czteronapędowcem z wyciągarką z przodu, ale o porządnym sprzęcie
z porządnej fabryki.

Jazdy na motocyklu możne
nauczyć się każdy. To jedynie
kwestia opanowania, techniki,
wyważenia i pozbycia się lęku.
Do jazdy quadem potrzeba coś
więcej, potrzeba jaj. Tego nie
da się nauczyć i wytrenować.
Albo się z tym urodziłeś albo nie.
Wniosek wydaje się więc prosty. Sprawdźcie
czym obdarzyła was matka natura, rozbijcie
świnki skarbonki i biegiem do salonów sprzedaży. Św. Piotr już wrzucił Jacka Danielsa do
lodówki…
Przemek Czerwiński

Motoryzacja

Czym jeżdżę?

Auto

na szóstkę
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foto: Dariusz Gorajski

Izabela Magiera-Jarzembek

Od dnia swojej premiery zawładnął sercami tysięcy kierowców na całym
świecie. W 2003 roku, po piętnastu latach przerwy powrócił i to w wielkim
stylu. BMW z serii 6.

Motoryzacja

a

wszystko zaczęło się od kultowego E-24 produkowanego w latach 1976 – 1989, który do dzisiaj cieszy
się sporą popularnością. Mówi się o nim „cud techniki lat 80”, a w Stanach Zjednoczonych nadal jest
jednym z najdroższych aut wśród oldtimerów. Do
entuzjastów tego samochodu należą między innymi: Mike Tyson, Madonna, Clint Eastwood i Morgan Freeman. Przez pierwszych osiem lat produkcji
„ szóstkę” sprzedano w liczbie ponad 40 tysięcy egzemplarzy. Co więcej, model natychmiast podbił Stany Zjednoczone, do których BMW
nie nadążał dosyłać kolejnych egzemplarzy. W 2003 roku koncern
BMW postanowił powrócić do produkcji dużych luksusowych coupe
i wskrzesić legendę. Podobnie, jak jego poprzednik, nowa „szóstka”
zachwyca stylizacją nadwozia, komfortem wnętrza i ultranowoczesną

BMW 650 i xDrive Coupe
Moc: 407 KM
Pojemność: 4395 cm3 V8
0 - 100: 4.8 s.
Prędkość max.: 250 km/h
Spalanie: 11.3 /100 km w cyklu mieszanym
Masa: 1920 kg
Rok produkcji: 2011

CZYM JEŻDŻĘ?

W tym cyklu motoryzacyjnym Izabela Magiera-Jarzembek pokazuje ciekawe, oryginalne
i nietypowe samochody. I te najnowsze i te najstarsze. Te luksusowe i zwykłe. Ogląda wyposażenie, patrzy pod maskę i do bagażnika, sprawdza komfort wnętrza i prowadzenia. Wszystko
oczywiście z udziałem właścicieli. Zapraszam do prezentacji swoich
samochodów: magiera@eprestiz.pl
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technologią. Prezentowane łamach Prestiżu BMW to 650 xDrive Coupe
z 2011 roku. Niemal pięciometrowe muskularne nadwozie jest niskie,
rozpłaszczone i bardzo atrakcyjne. Z przodu rzucają się w oczy diodowe reflektory. Deska rozdzielcza jest zwieńczona ogromnym ekranem
i od strony pasażera płynnie przechodzi w szeroki tunel środkowy.
Pomimo sporej ilości systemów informacji, nawigacji i rozrywki, obsługa jest bardzo prosta. To zasługa intuicyjnego menu systemu iDrive.
Fani BMW, którzy za jedyną słuszną jednostkę napędową uznają silnik
benzynowy, najlepiej w wersji V nie zawiodą się. Pod maską znajdziemy bowiem widlastą „ósemkę” o pojemności 4,4 litra, wspomaganą
dwiema turbosprężarkami. Motor może pochwalić się mocą 407 KM
oraz maksymalnym momentem obrotowym 600 Nm. BMW 650i na
przyspieszenie od zera do setki potrzebuje 4,8 s., a z elektronicznym
ogranicznikiem osiąga prędkość 250 km/h. Jak na tak spektakularne
osiągi auto reklamowane jest jako ekonomiczne, gdyż producenci deklarują, że jego średnie zużycie paliwa wynosi 11 l/100 km.
Co z nowości? Po raz pierwszy w historii serii 6 pojawił się wariant
z napędem na wszystkie koła xDrive. Warto też wspomnieć, że przy
tworzeniu najnowszej „szóstki” brała udział designerska firma nagłośnieniowa Bang& Olufsen, która wyposażyła auto w 16 głośników ,
w tym dwa subwoofery, siedem głośników średniotonowych i siedem
tweeterów. Kolejnym ekscytującym dodatkiem jest M-pakiet, w którym znajdziemy m.in. 19-calowe aluminiowe felgi i sportowy pakiet
dodatków. W kabinie zamontowane są sportowe fotele, sportowa kierownica, a głównym materiałem użytym do wykończenia wnętrza jest
skóra i alcantara. W komplecie do auta posiadacz dostaje też pięcioletni pakiet gwarancyjny. Czegoż chcieć więcej?

Motoryzacja

Kandydat na
lidera

Up! autem roku

foto: materiaz prasowe
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b

lisko pół roku od czeskiej premiery polscy klienci czekali na najmniejsze dziecko Skody – model Citigo. Auto jest dostępne w dwóch wersjach nadwozia (3
i 5 drzwiowej) i dwóch bardzo oszczędnych silnikach benzynowych o pojemności 1l (60 i 75 KM) – takich samych jak w bliźniaczym
Volkswagenie Up!. Autko ma 4 wersje wyposażenia i podobnie jak brat bliźniak dostało 5 gwiazdek EURO NCAP. Cena
od 28 tys. zł
br

„w

raz z pojawieniem się modelu 208, Peugeot wkracza
w nową erę” – powiedział
VincentRambaud,dyrektor
generalny Peugeot. „Dzięki
modelowi 208 Peugeot ma
szansę wskrzesić ikonę” – to słowa z kolei Laurenta
Blancheta, dyrektora ds. Rozwoju Produktu.
Czy przewidywania managementu koncernu
sprawdzą się – dowiemy się dopiero za jakiś czas.
Nowa nadzieja francuskiego koncernu to następca serii 207. Czemu nadzieja? Bo po gigantycznym
sukcesie kultowego już modelu 205 i potem 206
– następna w kolejce 207-ka nieco zawiodła jeżeli
chodzi o oczekiwania sprzedaży. Stąd model 208 ma
przywrócić czołową pozycję w segmencie B. Jest nieco mniejszy z zewnątrz od poprzednika, ale jednocześnie przestronniejszy dla pasażerów. Oferowany
jest w dwóch wersjach nadwozia – 3 i 5 drzwiowej.
Model 208 oferowany jest aż 4 wersjami silnika benzynowego (1,0 l i 68 KM, 1,2 l i 82 KM, 1,4 l i 95 KM,
1,6 l i 120 KM oraz 1,6 l i 155 KM) oraz 3 diesla (1,4 l
i 68 KM, 1,4l i 68 KM, 1,6l i 92 KM). Diesel dostępny
jest zarówno z manualną, jak i automatyczną skrzynią biegów.
br

Agrykolex
z certyfikatami

a

grykolex, szczeciński dealer Subaru został
nagrodzony przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej w ramach programu Dealer
Roku 2011. Agrykolex uzyskał w nim aż 3
tytuły: Salon przyjazny klientowi, Najlepszy
Salon Samochodowy i Serwis 2011 Roku. Tytuły dostali też dealerzy z Rzeszowa, Wrocławia, Nowego Sącza,
Gdańska, Poznania.
br

foto: Tomasz Seidler

foto: materiaz prasowe

Skoda też lubi małe

foto: Dariusz Gorajski

v

olkswagen up! otrzymał tytuł „World Car of the Year
2012”. Wyróżnienie zostało przyznane przez jury podczas New York International Auto Show. W jego skład
weszło 66 dziennikarzy z 25 krajów. Volkswagen pokonał w finale dwóch konkurentów: BMW serii 3 oraz
Porsche 911. Początkowa lista kandydatów do tytułu
liczyła aż 34 modele.
VW up! to auto miejskie. Dostępne z 4 wersjami wyposażenia i 2
oszczędnymi silnikami o pojemności 1 litra (60 – konny, spalanie 4,2 litra i 75 – konny,
spalanie 4,3 litra).
Up! jako pierwszy
„maluch” na świecie został wyposażony w system
awaryjnego hamowania w mieście, który w razie
potrzeby automatycznie zahamuje
samochód.
Wcześniej up!
zdobył już inne
tytuły.
EURO
NCAP dała mu
maksymalną notę
5 gwiazdek, instytut designu IF dał Złotą IF design award, a brytyjskie pismo motoryzacyjne „What Car?” trzy wyróżnienia: Car ofe The Year, City
Car 2012 i Safety Award. W Polsce Top Gear przyznał mu Małego Samochodu Roku. Cena od 31 tys. zł.
br

Styl życia

Czym pływam?

Łódź na szybką wycieczkę

Izabela Magiera-Jarzembek

W szczecińskiej Camping Marina możemy podziwiać wyjątkową łódź motorową - Flippera 670 DC. Jest komfortowa,
bardzo dynamiczna, w sam raz na wycieczki po Zalewie Szczecińskim i okolicach.

foto: Dariusz Gorajski

f

lipper 670 DC to nowoczesny
daycruiser charakteryzujący się
wyjątkową dynamiką i układem
wnętrza, które spełni oczekiwania wymagających miłośników
wodnego szaleństwa. Mimo, że
jej premiera odbyła się w 2012
roku, już pobiła rekordy sprzedaży. Została wyprodukowana w fińskiej
stoczni Bella – Veneet Oy, gdzie została
zaopatrzona w nowoczesny kadłub, innowacyjne rozwiązania techniczne i wyposażenie, do tej pory niedostępne w tego typu
jednostkach pływających.
Nowoczesny design w połączeniu z wykończeniami z drewna teakowego sprawia,
że łódka prezentuje się wyśmienicie. Ma
przestronną częścią dziobową oraz wygodną rufową, w której oprócz miejsc dla
sternika i pasażera jest tylna kanapa. Pod
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Długość: 6,66 m
Koje: 2+1
Maksymalna liczba pasażerów: 7
Szerokość: 2,48 m
Waga: 1 300 kg
Zanurzenie: 0,75 m
pokładem jest kajuta z trzema kojami.
Znajdziemy tu także: CD radio, kuchenkę
gazową i lodówkę. Istotnym dodatkiem jest
plandeka, którą można założyć w razie niepogody.
Co z nowości technicznych? Znajdziemy
tu hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego oraz układ dwóch wspomagających się akumulatorów, który ładuje dwa
akumulatory jednocześnie, zapewniając
duży zapas energii do uruchomienia silnika
nawet po dłuższym okresie pracy na niskich
obrotach. Nowością jest też nawigacja Raymarine e7D chartplotter – pierwszy z nowej serii wyświetlaczy wielofunkcyjnych z
7- calowym wyświetlaczem dotykowym,
wbudowanym 48 – kanałowm odbiornikiem GPS oraz modułem Bluetooth i WiFi.
150 konny silnik Mercury Verado, sprawia
że łudka dostarcza niezapomnianych wrażeń, co sprawia, że łódka dostarczy niezapomnianych wrażeń.

Design

Prestiżowe wnętrze

I wszystko
jasne
Przestronne wnętrze dwupoziomowego mieszkania na Warszewie
jest jasne i funkcjonalne. Rozległy ogród za domem zachęca do wypoczynku. To idealne lokum dla młodego małżeństwa z dzieckiem.

h
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armonijna kompozycja wnętrza
daje się zauważyć już od progu
– przeplatają się tu głównie dwa
odcienie barw z przeciwnych biegunów – czerni i bieli.
Cała powierzchnia podłogi
dolnego poziomu mieszkania jest
wyłożona jednakowymi, dużymi
kaflami z białego szkliwionego gresu – duże,
kwadratowe tafle i jednolita podłoga w cały
wnętrzu pozwala je optycznie uspójnić i powiększyć.
Przestrzeń salonu została podzielona na
dwie części – wypoczynkową i jadalną. Z czę-

ści jadalnej wygodnie przechodzi się do kuchni, a może też zostać ona otwarta na taras, będący przedmurzem rozległego słonecznego
ogrodu z głębokim oczkiem wodnym.
Biały stół z lakierowanego drewna otoczony jest prostymi w formie krzesłami obitymi
kremową skórą. Kolor nawiązuje do obicia
kanapy i fotela znajdujących się w strefie wypoczynkowej. To pozwala stworzyć wrażenie
jednolitego wnętrza, którego funkcje cały
czas się przenikają.
Ciekawym rozwiązaniem okazało się
użycie elementów mebli kuchennych, które
pozwoliły stworzyć na ścianie jadalni barek –

trunki są pod ręką, a zabudowa nawiązuje do
znajdującej się naprzeciwko kuchni.
Projekt autorstwa specjalistów z salonu
kuchni VIP założył wykorzystanie białych
lakierowanych frontów – wysoki połysk to
zresztą motyw przewodni we wszystkich
pomieszczeniach tego domu. Fronty dolnych szafek, pod ciągiem roboczym są białe,
natomiast ścianka, w której ukryto nie tylko
szafki, ale i kuchenne sprzęty, utrzymane są
w tonacji szarości. Istotnymi akcentami są
kryształowy okap nad płytą grzewczą oraz
front wiszącej szafki, na który nadrukowany
został obraz przedstawiający drogę mleczną

Foto: Dariusz Gorajski

Weronika Bulicz

Design

W drugiej zaś jest czarna, z ciemno-szarym
perłowym połyskiem. Ładnie na ciemnym tle
wyglądają białe drewniane schody otoczone
szklaną poręczą.
Zwieńczeniem tej czarno – białej klatki schodowej jest imponujący kryształowy
żyrandol, który ją oświetla. Drugi poziom
domu to część przeznaczona tylko dla domowników. Wyłożona w całości (za wyjątkiem łazienki) białymi miękkimi wykładzinami, jest przytulna, jasna i miła. Pokój
synka, oprócz mebli potrzebnych niemowlęciu, został wyposażony w wygodny szezlong,
na którym mogą spocząć znużeni rodzice.

Sypialnia gospodarzy utrzymana w bieli
sprzyja relaksowi.
Łazienka na górnym poziomie nawiązuje
do kolorystyki całej góry – utrzymana jest
w bieli. Jednak widać tu analogię do mniejszej łazienki z parteru: powtarza się motyw
złota. Wokół wanny wyłożono szklane kafle
podklejone złotym materiałem o ciekawej
fakturze. Łazienka na dole jest utrzymana w prawdziwym stylu glamour – czerń
w połączeniu ze złotem – kafli oraz frontów
zabudowy pod blatem z umywalką – daje
niezwykle elegancki efekt dyskretnego, nieprzesadzonego przepychu.
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– odrobina kosmicznej siły w tym surowym,
a jednak dość ciepłym wnętrzu. Blat ciągu
roboczego pokryty został szarym granitem
(tym samym materiałem wykończono kominek znajdujący się na rogu – na styku pokoju
dziennego, kuchni i jadalni). Duże drzwi balkonowe oraz kuchenne okno wpuszczają do
pomieszczenia dużo światła.
Klatka schodowa prowadząca na drugi
poziom stanowi interesującą kontynuację
przedpokoju. Gdy przekraczamy próg tego
domu, na ścianach wita nas opalizująca tapeta
o wzorze pipety. W pierwszej części pomieszczenia jest biała, o jasno – perłowym połysku.

Ogród
Partnerem działu jest:

Bariera z żywej zieleni
Maciej Pieczyński

Foto: archiwum redakcji

Żywopłoty bez wątpienia kojarzą się z ogrodową elegancją. Szpaler gęsto posadzonej zieleni jest chlubą wielu ogrodów.
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Żywopłoty tworzone są z roślin zarówno iglastych, jak i liściastych. Jednak największą
popularnością wśród ogrodników cieszą się pierwsze z wymienionych. – Iglaki generalnie są bardziej wytrzymałe niż
rośliny liściaste – mówi Joanna
Górecka z Centrum Ogrodniczego „Rajski
Ogród”. – Łatwiej też pielęgnować żywopłot
z drzew i krzewów iglastych, bo można je
nawozić zwykłym nawozem do iglaków.
Przy czym na każdym opakowaniu takiego
nawozu znajdziemy dokładne informacje na
temat dawki, częstotliwości użycia zarówno
w przypadku żywopłotów, jak i roślin wolno
rosnących. Natomiast żywopłoty liściaste
wymagają specjalnych nawozów, dostosowanych konkretnie do roślin żywopłotowych.
Najczęściej spotykane w szpalerach ogrodowych iglaki to tuja, cyprys i żywotnik.
Natomiast wśród roślin liściastych, wykorzystywanych w tego typu zasadzeniach, najbardziej zaleca się buk zwyczajny. Roślina ta
najlepiej się rozwija, jeśli jest sadzona z częstotliwością 4 – 5 sztuk na metr. Podobną gęstość powinno się zachowywać przy sadzeniu
klonu, który świetnie nadaje się na strzyżone
żywopłoty, a poza tym, podobnie jak rośliny iglaste, dobrze znosi piaszczyste gleby.
Do kanonu roślin żywopłotowych zaliczyć
należy także dobrze znoszący częste cięcia
formujące grab. Wytrzymałością wykazuje się także głóg, odporny na susze i trudne warunki w mieście. – W przypadku żywopłotów liściastych trzeba się zastanowić
dobrze na tym, czy chcemy zasadzić rośliny

zimozielone czy takie, które spuszczają liście
na zimę – mówi Joanna Górecka. Wśród tych
pierwszych najlepszym wyborem jest w pełni
mrozoodporna laurowiśnia. Nieprzycinana,

może osiągnąć wysokość nawet 10 metrów.
Wiecznie zielona, potrafiąca zapuścić korzenie nawet na stosunkowo jałowej glebie, posiada zatem najlepsze zalety roślin iglastych.

zielona
architektura
rośliny
formowane
drzewa XXL
SZKÓŁKA ROŚLIN

Największy wybór kwiatów balkonowych,
rabatowych, bylin
Jesteśmy producentem

Zapraszamy codziennie
pn.-sob. 7-18
niedziela 9-15

Autostrada Poznańska 1, Szczecin
tel./fax +48 91 489 46 83
biuro@topplant.pl
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LUBICIE ŁADNE RZECZY...?
KROPKANADi
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
Każde wnętrze wymaga przysłowiowej kropki nad i. Kropka nad i –
to miejsce, gdzie znajdziemy piękne przedmioty, dzięki którym
dom staje się domem.
Kropka nad i to nowe miejsce na designerskiej mapie Szczecina.
Znajdziemy oryginalne i piękne elementy wystroju i wyposażenia
wnętrz. Te, które potrzebne są, gdy dom jest już urządzony, ale nie
ma w nim jeszcze ducha. Tego ducha odnajdziemy w Kropce...
Z SYPIALNI DO KUCHNI
W Kropce nad i znajdziemy dodatki do wszystkich domowych
pomieszczeń – do pokojów dziennych, sypialni, salonu, także
kuchni i łazienek. Akcesoria i dekoracje są w sklepie wyeksponowane w oddzielnych pomieszczeniach i podzielone tematycznie –
łatwiej się dzięki temu po nim poruszać. Znalazło się też osobne
miejsce na skarby do pokojów dziecięcych.
W sklepie znajdziemy zarówno designerskie, nowoczesne, zabawne dodatki, np. przybory kuchenne z tworzyw sztucznych, ale także
wiele klasycznych dekoracji i sprzętów w tradycyjnym stylu.
Wszystko to ciekawie wyeksponowane w trzech pomieszczeniach,
nie przytłacza mnogością, ale sprawia wrażenie domowego ciepła.
Tu, mimo iż na ścianach wiszą zegary, czas może się na moment
zatrzymać. Możemy wejść, usiąść, napić się kawy. Zastanowić się
spokojnie, który przedmiot zauroczył nas najbardziej…
ORYGINALNE MEBLE
W Kropce nad i można nie tylko wybrać elementy wyposażenia i
zachwycić się nad przedmiotami sprowadzonymi do sklepu z całej
Europy specjalnie, by szczecinianie mogli cieszyć się nimi w swoich
domach. Tutaj zarówno właścicielka, jak i zaprzyjaźniona z nią
projektantka wnętrz chętnie pomogą stworzyć ciekawe wnętrza
również w domach, do których trafią lustra, lampy, oryginalnie
wykonane meble, bibeloty, anioły i obrazy. Oprócz abstrakcyjnych
multikolorowych dzieł młodego malarza Łukasza "Berko" Melkowskiego, zapraszamy do zapoznania się z twórczością Pani Marii
Gruzy. Prace malarskie Pani Marii prezentowane są w galeriach
krajowych i za granicą. Większość z nich znajduje się w rękach
prywatnych kolekcjonerów Europy, Ameryki i Australii. Od maja do
kupienia również u nas.
Co więcej, Kropka nad i to jedyny w Szczecinie sklep, gdzie można
zakupić produkty szwedzkiej marki Sia, producenta dodatków
wnętrzarskich, które przyciągają pięknym designem, oryginalnością i jakością wykonania. To tutaj znajdziecie w jednym miejscu aż
tyle przedmiotów pożądania. Dajcie się zaczarować przedmiotom,
które stworzą Wasz dom.

ZNAJDZIESZ NAS NA
FB: https://www.facebook.com/kropkanadi.sklep

w w w.nadi.sk lep.pl
ul. Gen. Rayskiego 18,
70-442 Szczecin
biuro@nadi.sklep.pl

godziny otwarcia:
pon-pt: 11-19
sobota: 10-15

MY TEŻ!

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!

Zdrowie i uroda

foto: archiwum prywatne

Trening
profesjonalny
Aneta Dolega

Odstraszają cię tłumy w klubach fitness i siłowniach? Wokół trwa moda na zdrowy tryb życia, a ty nie wiesz jak zabrać się za siebie? Może
nadszedł czas na zatrudnienie personalnego trenera i dietetyka. Oni poprowadzą cię za rękę. Dosłownie.
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e funkcje do tej pory kojarzyły się nam wyłącznie ze sportem
zawodowym. I słusznie. Nad kondycją zawodników z reguły
czuwa cały sztab ludzi – począwszy od trenera, po dietetyka i masażystę. Teraz podobne usługi są łatwo dostępne dla
amatorów, zarówno tych co chcą po prostu zrzucić zbędne kilogramy,
jak i tych, którzy dbają o zachowanie dużej wydolności organizmu.
– Każdy trening dobierany jest indywidualnie, w zależności od potrzeby i celu jaki sobie na początku stawiamy – wyjaśnia Łukasz Chyła, członek kadry olimpijskiej w lekkoatletyce ale także trener personalny, który na co dzień pracuje w Orthosporcie. – Swój trening
kieruję zarówno do osób którym sport nie jest obcy i chcą podtrzymać wydolność, siłę i motorykę oraz do osób początkujących, którzy
nie wiedzą jak rozpocząć przygodę ze sportem.
Na czym więc polega różnica między zwyczajną wizyta na siłowni,
a spotkaniem z trenerem personalnym, którym jest były lekkoatleta?
– Jako sprinter miałem do czynienia z różnymi rodzajami treningów – nie ograniczały się one wyłącznie do siłowni i biegania – tłumaczy sportowiec. – Natomiast nauka w Instytucie Kultury Fizycznej
oraz liczne kursy pomogły mi spojrzeć na trening bardziej od strony
trenera, nie tylko zawodnika. W odróżnieniu od instruktorów ćwiczeń siłowych, których treningi opierają się najczęściej na ćwiczeniach typowo kulturystycznych, moje formy treningu jakie stosuję
bazują na naturalnych formach ruchu, bardzo często wychodzimy
poza siłownię trenując w terenie, wykorzystując wszystkie otaczające nas obiekty. Ponadto proponowany przeze mnie trening zawsze
łączymy z konsultacją dietetyczną, bo nawet najlepszy trening, kilka
razy w tygodniu, nie przyniesie zamierzonych rezultatów, jeśli nie będzie poparty odpowiednim sposobem odżywiania.
Każdy trening jest poprzedzony dogłębnym wywiadem, nie tylko
odnośnie celu jaki stawia sobie klient, ale także pod kątem jego zdro-

wotnych predyspozycji. Jeśli trener ma jakieś wątpliwości odnośnie
stanu zdrowia danej osoby zawsze konsultuje to ze specjalistami – lekarzami ortopedami lub fizjoterapeutami.
– Inne tempo treningu będziemy stosować, aby przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej, a inne jeżeli będziemy chcieli przygotować się,
np. do startu w maratonie – wymienia Łukasz Chyła. – Coraz częściej
nasi klienci decydują się na testy wydolnościowe, które pozwalają na
bardzo dokładne określenie stref treningowych.
Jeszcze do niedawna z usług trenerów osobistych korzystali wyłącznie celebryci, którzy muszą być ciągle w idealnej formie stając
w światłach fleszy. Jednak obecnie coraz więcej osób zaczyna stawiać
zdrowie i kondycję fizyczną na pierwszym miejscu, niezależnie od
zajmowanej pozycji społecznej.
– Są to bardzo różni ludzie – wyjaśnia Chyła. – Czasem tacy, którym brak motywacji, potrzebujący przysłowiowego „bata” nad sobą,
by osiągnąć cel. Czasem są to ludzie żyjący na wysokich obrotach,
dla których trening jest chwilą spokoju psychicznego, oderwania się
od stresującej pracy. Bardzo często słyszę, że taki trening pozwala im
kompletnie się „wyłączyć”, nie muszą zastanawiać się jakie ćwiczenia
wykonywać, bo ktoś nad nimi czuwa i kieruje ich treningiem.
Oczywiście ważne jest połączenie treningu z dietą, bo tylko to
gwarantuje osiągniecie zamierzonego rezultatu. Nie chodzi tu tylko
o wprowadzenie kilku poprawek w sposobie żywienia na okres podjęcia treningów, ale o zmianę całego stylu życia.
– Pierwsza konsultacja rozpoczyna się dokładnym wywiadem medyczno – żywieniowym – mówi Alicja Siarkiewicz dietetyk współpracująca z trenerami. – Jest to bardzo istotne, gdyż przychodzą do
mnie zarówno osoby borykające się ze zbędnymi kilogramami, osoby
cierpiące na różnego rodzaju choroby, kobiety w ciąży, jak również
sportowcy. Plany żywieniowe zawsze uwzględniają czynniki takie jak

Zdrowie i uroda
płeć, wiek, wzrost, zapotrzebowanie energetyczne, stan zdrowia, alergie, cel jaki chcemy osiągnąć dietą, ale także indywidualne preferencje żywieniowe, tryb pracy, rodzaj aktywności fizycznej itp. Na dietę
czeka się 2 – 3 dni. Na kontrolne spotkania umawiamy się zazwyczaj
co 2 tygodnie, jednakże są osoby, które potrzebują więcej motywacji i wtedy spotkania odbywają się co tydzień – szczegółowo opisuje
Siarkiewicz.
Jednym z ważniejszych elementów każdej wizyty u dietetyka jest
pomiar masy i składu ciała. Jest on dokonywany przy wykorzystaniu
bioimpedancji elektrycznej (BIA). Metoda ta służy do oceny kompozycji organizmu i polega na pomiarze przepływu prądu w fazie
wodnej i tłuszczowej organizmu, jest całkowicie nieinwazyjna i bezpieczna. Stosując ja można określić: zawartość tkanki tłuszczowej,
beztłuszczowej masy ciała stopień nawodnienia organizmu oraz jego
podstawową przemianę materii, a także co chyba budzi zawsze największe emocje wiek metaboliczny. Żeby jednak podtrzymać rezultaty przepisanej diety, nie można z niej rezygnować, nawet jak osiągnie
się wymarzony efekt.
– Aby mówić o korzyściach płynących z diety powinniśmy trwale
zmienić nawyki żywieniowe. Ważne jest, aby zmiany te wprowadzać
powoli – zapewnia dietetyk. – Jeśli ktoś przykładowo od lat pochłania słodycze, nie zrezygnuje z nich z dnia na dzień, czasem zatem
w dietach ułożonych przeze mnie pojawiają się małe słodkie akcenty.
Podobnie w dietach sportowych, kiedy zależy nam na zbiciu wagi, nie
możemy pozwolić sobie na zbyt niskokaloryczne diety oraz drastyczne spadki w trakcie sezonu, gdyż może skutkować to pogorszeniem
wydolności i utratą masy mięśniowej.
Jak widać taki profesjonalny trening to nic innego jak ciężka praca,
która da nam konkretne efekty. Pod dobrą opieką mamy na to szansę.
Jedno jest pewne inwestycja w swoje zdrowie, wygląd i lepsze samopoczucie jest najlepszą z możliwych.

PRESTIŻOWE METAMORFOZY - Nowy uśmiech
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SPROSTOWANIE: W WYNIKU BŁĘDU TECHNICZNEGO ZDJĘCIA W POPRZEDNIM NUMERZE ULEGŁY ZAMIANIE

Zdrowie i uroda

Pora siennego kataru

Weronika Bulicz

Co roku z wytęsknieniem czekamy na dłuższe i cieplejsze dni. Gdy zaś przyjdą, alergicy przypominają sobie, dlaczego czas od wiosny do
jesieni nie należy do ich ulubionych.

a

lergia na pyłki, objawiająca się katarem
siennym i wieloma dolegliwościami ze strony górnych dróg oddechowych
– zatkanym nosem, bólem
gardła, uporczywym kaszlem,
łzawieniem i zaczerwienieniem oczu, staje się szczególnie
uporczywa wraz z nastaniem
cieplejszych dni.

lub szczepionki na tyrozynie
(raz na 2 tygodnie). Istnieją też
wersje szczepionek w postaci
doustnej oraz inhalowanej. Zabiegi odczulające odbywają się
jednak poza okresem pylenia
alergenów, które nas uczulają. Oczywiście, zanim zacznie
się odczulanie, alergolog musi
wykonać badania i testy, które
wykażą, na co jesteśmy uczuleni.

Jak rozpoznać alergię?
Foto: archiwum redakcji

Często na pierwszy rzut oka,
objawy, jakie daje alergia, interpretujemy jako zwykłe przeziębienie – leczymy więc się
doraźnie, lekami przeciwzapalnymi i często ignorujemy niemijające objawy. Czy powinniśmy udać się z nimi do lekarza?
Na pewno. Niestety, gdy trafiamy do przychodni, lekarz pierwszego
kontaktu może rozpoznać nieżyt górnych dróg oddechowych i przepisać antybiotyk – ten, naturalnie, nie wyleczy objawów alergii. Dlatego najrozsądniej jest udać się do alergologa. Jak rozpoznać, że potrzebna jest nam specjalistyczna porada? To proste – przypomnijmy
sobie, czy stany zapalne gardła i katar oraz kaszel nie powtarzają się
cyklicznie, nasilając się szczególnie wiosną i latem – w okresie pylenia
największej ilości drzew i traw. Jeśli tak, porada alergologa i wdrożone
leczenie pomogą uchronić się przed przykrymi konsekwencjami nieleczonego kataru siennego, który może skutkować nawet astmą.

Sezon na kichanie
Gdy jednak przed wysokim sezonem na uciążliwości
kataru siennego, nie zdążymy
się odczulić, wtedy pozostaje
nam działanie doraźne. Ponad wszystko musimy starać
się unikać alergenów. Fakt,
gdy pylą drzewa, nawet w mieście ciężko uciec przed unoszącymi
się w powietrzu alergenami. Można jednak starać się spacerować np.
po deszczu, gdy powietrze jest najczystsze. W suchy wietrzny dzień
najlepiej zastosować środki blokujące receptor histaminowy (tzw. leki
przeciwhistaminowe, dostępne w aptece bez recepty – ich używanie
jednak najrozsądniej jest skonsultować z lekarzem).
Dobrym pomysłem jest też rezygnacja z prac i relaksu w ogrodzie,
lepiej wybrać się nad morze, niż urządzać piknik na łące pełnej pylących kwiatów i traw.

Zwalczyć przyczynę
Są właściwie dwa sposoby, by pozbyć się objawów alergii – odseparować się od alergenów (co w przypadku kataru siennego jest
niewykonalne...) lub zastosować leki. Skuteczne są szczepionki oraz
leki przeciwalergiczne. Wśród szczepionek odczulających możemy
wyróżnić: wodne roztwory odpowiednio osłabionych alergenów (odczulanie polega na podawaniu zastrzyków w dwudniowych odstępach), a także roztwory wodorotlenku glinu (zastrzyk raz na tydzień)

W maju alergicy narażeni są najczęściej na pylenie drzew:
brzozy, dębu, buku, grabu i bzu czarnego, a także trawy.
Czerwiec to miesiąc najsilniejszego działania grzybów i pleśni
z gatunków alternarium i cladosporium – bardzo silnie uczulających wiele osób.

STOMATOLOGIA I KOSMETOLOGIA
Twoja Twarz Twoją Wizytówką
t1FFO[BLSFTMFD[FOJBEPSPTZDIJE[JFDJX[BLSFTJFTUPNBUPMPHJJ
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Szczecin ul. Wyszyńskiego 14 parking dla klientów! tel. 91 433 13 65
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Zdrowie i uroda

Męski tuning
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owiększają penisy i zmniejszają uszy, czy przeszczepiają włosy. Poprawiają twarz. – Bo starość jest niemodna – przyznaje
w rozmowie z „Prestiżem” dr n. med. Andrzej Dmytrzak
z kliniki Aesthetic Med.
– Przychodzi mężczyzna do chirurga plastycznego i o co prosi
najczęściej?
– Panowie mają różne bolączki. Zacznijmy od tego, że poza konkretnymi zabiegami szukają akceptacji dla swojej decyzji o zmianie wyglądu. Panowie jak ognia boją się śmieszności i posądzenia
o zniewieściałość. Jeżeli chodzi o konkretne zabiegi to najczęściej
wykonujemy im face lifting, operacje nosa, korektę powiek, odsysanie tłuszczu z brzucha i bioder, a także ginekomastię (zmniejszanie
piersi). Typowo męskie zabiegi to przeszczep włosów i powiększanie
penisa, często też wykonujemy operacje zmniejszenia uszu. Równie
chętnie korzystają z zabiegów medycyny estetycznej: ostrzykiwania
Botoxem, kwasem hialuronowym, fotoodmładzania czy Regeneris.
– Czyli chcą wyglądać atrakcyjniej
– Oczywiście. Atrakcyjniej i młodziej. Żyjemy w takich czasach,
w których starość jest… „niemodna” i od dawna nie dotyczy to tylko
kobiet. Mężczyźni także chcą się podobać.
– Zdarza się, że zmieniają wygląd dla młodszych partnerek…?
– Zdarza się i tak, ale nie tylko. Dobry wygląd potrzebny jest także
w pracy. Łatwiej przekonywać do siebie i swoich pomysłów rozsiewając wokół aurę sukcesu, młodości i witalności.
– Po zabiegu chwalą sie kolegom?
– Raczej nie i to ich odróżnia od kobiet, które uwielbiają opowiadać o udoskonalaniu swojego ciała. Panowie owszem poddają się
operacjom plastycznym i to coraz częściej, ale nie lubią o tym mówić.
– Czy na konsultacje przychodzą do pana ze swoimi partnerkami?
– Zazwyczaj przychodzą sami. Są bardziej konkretni w swoich
oczekiwaniach, lepiej znoszą dolegliwości pooperacyjne i są bardziej
cierpliwi w oczekiwaniu na rezultaty niż panie. Natomiast są mniej
zdyscyplinowani jeżeli chodzi o przestrzeganie zaleceń pooperacyjnych. Zdarzało się, że pacjent dwa tygodnie po operacji nosa grał na
meczu koszykówki i… wracał z powrotem na stół.
– Kto najczęściej korzysta z zabiegów?
– Oczywiście branża artystyczna: muzycy, aktorzy, prezenterzy.
Ale coraz częściej do mojej kliniki zaglądają tez bankowcy, prawnicy,
biznesmeni. Szacuję, że wśród naszych klientów 80 procent to kobie-
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Foto: archiwum redakcji

Operacje plastyczne u mężczyzn już od dawna nikogo nie dziwią. Nie
jest też tajemnicą, że panowie poddają się zabiegom upiększającym
coraz chętniej.

ty, a 20 panowie, przy czym liczba panów z roku na rok wzrasta.
– W jakim wieku panowie decydują się na zabiegi?
– Panowie w wieku 20 – 30 lat poprawiają: usta, nosy, modelują
sylwetkę, natomiast panowie po 40 wybierają zabiegi odmładzające. Często jednak podkreślają, że owszem chcą poddać się operacji,
ale efekt tej operacji ma być „dyskretny”. A my lekarze staramy się
wykonywać zabiegi tak, by twarze po zabiegach były jak najbardziej
zbliżone do naturalnego wyglądu.
Powinniśmy pamiętać, że chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna powinny być pomocne w zatrzymaniu procesu starzenia, ale
z naturalnym efektem. To lekarze powinni dbać o zachowanie kanonów piękna, często jednak ulegają pacjentom i efekty zabiegów
powodują nienaturalny wygląd. Zbyt duże usta, nadmiar botoksu,
kwasu hialuronowego i w efekcie twarz przypomina maskę. Wybór
metody powinien pozostawać w rękach wykwalifikowanych lekarzy.
Rozmawiała Izabela Magiera – Jarzembek

Andrzej Dmytrzak, specjalista chirurgii plastycznej, zajmujący się tą dziedziną ponad 20 lat, właściciel kliniki
Aesthetic Med. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Światowego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ISAPS),
Światowego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej (IPRAS),
Europejskiej Akademii Estetycznej, Europejskiej Szkoły Onkologii. Wiedzę zawodową poszerza uczestnicząc w światowych
sympozjach organizowanych dla chirurgów plastyków, m.in.
we Włoszech, Hiszpanii,Francji, Austrii, USA, Brazylii.

Przełom w historii połączeń

Szczecin – Berlin

Historia połączeń komunikacyjnych między Szczecinem i Berlinem sięga roku
1843, kiedy to uruchomiono pierwszą linię kolejową między tymi miastami.
W latach dwudziestych ubiegłego stulecia funkcjonowało pierwsze połączenie autobusowe, a także przez krótki okres nawet połączenie lotnicze. Nigdy jednak w historii
obu miast nie było tak dużej częstotliwości połączeń komunikacyjnych, jaką będzie oferował już wkrótce największy szczeciński przewoźnik autokarowy. Wraz z otwarciem
najnowocześniejszego portu lotniczego w Europie – Berlin Brandenburg Airport, firma Interglobus Tour uruchomi 26 połączeń autobusowych dziennie między Szczecinem
a berlińskim lotniskiem.
Już wkrótce autobusy z logo „Follow
me!” będą kursować na i z lotniska Berlin Brandenburg co 45 minut, natomiast
podstawiane będą na lotnisku co 30-45
minut, w praktyce oznacza to, że pasażer
wychodzący z terminala zawsze trafi na
czekający na niego transport do Szczecina.

Kolejnym udogodnieniem będzie nowy
bilet, który będzie ważny przez 3 godziny,
tzn. w przypadku opóźnienia samolotu,
pasażer będzie mógł jechać dowolnym autobusem w pierwszej kolejności.
Następną korzystną zmianą będzie
skrócenie czasu podróży między Szczecinem a nowym berlińskim lotniskiem.
Obecnie przejazd na lotnisko Berlin Tegel trwał prawie 3 h, a na lotnisko Berlin
Schönefeld 2 h 15 min. Czas przejazdu autobusami Interglobusa ze Szczecina na lotnisko Berlin Brandenburg będzie wynosił
ok. 2 godziny.

Przewoźnik wraz z nowymi połączeniami planuje atrakcyjną ofertę dla pasażerów – wraz z otwarciem nowego lotniska powstanie nowy portal internetowy
www.interglobus.pl z nowoczesnym autokarowym systemem rezerwacyjnym. System umożliwi pasażerom samodzielne zarządzanie swoimi transferami na lotniska,
dokonywanie zmian i anulacji biletów,
samodzielny wybór fotelika dziecięcego,
zbieranie punktów zamienianych na nagrody, zdobywanie rabatów itp. Ponadto,
za pośrednictwem tej samej strony będzie
można zarezerwować hotel lub wynająć
samochód z firmy AVIS.
Do pozostałych nowości można zaliczyć bezpłatny przewóz bagażu nietypowego, jak np. nart, desek surfingowych,
rowerów, a także darmowy odbiór zaginionych na lotnisku bagaży stałych
klientów firmy Interglobus.

Biuro Podróży Interglobus Tour Follow
me! jest jednym z największych przewoźników w naszym regionie specjalizującym
się w przewozach pasażerskich. Flota firmy to ponad 30 nowoczesnych pojazdów,
średni wiek samochodu z logo „Follow
Me!” to 1,5 roku, co sprawia, że jest to najmłodszy tabor w regionie.
Firma specjalizuje się w transferach
lotniskowych, wynajmie komfortowych
autokarów, mikrobusów i samochodów
osobowych. Obsługuje również wycieczki po całej Europie, konferencje, imprezy
sportowe i spotkania biznesowe itp. Interglobus został m. in. bardzo wysoko oceniony przez organizatarów Mistrzostw
Europy w Pływaniu w Szczecinie, w trakcie których zapewniał kompleksową obsługę transportową, przewożąc w trakcie
imprezy ponad 800 osób – zawodników,
trenerów i organizatorów.

Fot. Artur Tokarski
www.arturtokarski.com

Biuro Podróży Interglobus Tour – Szczecin, ul. Kolumba 1

www.interglobus.pl
www.autokarywynajem.eu
(+48) 91 48 50 422

Partner:

Zdrowie i uroda

Palac kolorów
Powiew
młodości

Zdjęcia i makijaż: Dorota Kościukiewicz-Markowska,
Studio Pałac Kolorów www.dorota.tv
Modelka: Agata

Dorota Kościukiewicz – Markowska
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akijaż jest w dzisiejszych czasach jak druga twarz.
Młodzieńcza fantazja, potrzeba wyróżnienia się w tłumie,
zaimponowanie koleżankom czy chęć zwrócenia na siebie
uwagi płci przeciwnej może czasami ponieść. Dziewczyny
często nie akcentują swoich atutów, zapominają się i niestety
zamiast wyglądać młodo i świeżo nieświadomie kreują się na
starsze niż są w rzeczywistości.
W tym wydaniu pokazujemy, że można wyglądać ładnie
i atrakcyjnie zarówno w dzień jak i wieczorem nie używając
całej masy kosmetyków. Należy zachować zdrowy rozsądek
i tak jeśli chodzi o makijaż dzienny należy oszczędniej i z większym wyczuciem używać kosmetyków, tak przy makijażu wieczornym można dać się bardziej ponieść.
Na młodą twarz kosmetyki powinno się nakładać delikatnymi pociągnięciami, starając się ją rozświetlić, sprawić aby
promieniała i miała szansę obronić się sama. Rzęsy delikatnie
podkreślić tuszem, aby nie sprawiały wrażenia za ciężkich.
Przy makijażu dziennym kolory powinny być stonowane
i nie za bardzo krzykliwe. Wieczorowy makijaż może być już
odważniejszy kolorystycznie, ale mimo wszystko nakładany
z wyczuciem.
Prezentowane stylizacje nastoletniej Agaty powstały po to
aby pokazać, że można uzyskać ciekawy efekt zachowując
zdrowy rozsądek.
Przy makijażu dziennym ograniczono się tylko do kolorów
różu i brzoskwini, celowo nie akcentując oka kreską. Dzięki
temu uzyskuje się efekt lekkości i zachowuje się młodzieńczą
świeżość. Z kolei przy wieczorowym makijażu rozszerzono
paletę kolorów. Użyto kremowych cieni zaczynając od złoto
– kremowego, przechodząc przez niebieski i kończąc na stalowo – zielonym. Delikatna kreska na dolnej powiece nadaje
wszystkiemu eleganckiego akcentu i odrobinę powagi.
Myślę, że warto, aby każda młoda dziewczyna zasięgnęła
konsultacji u profesjonalnej stylistki, która podpowie jak się
malować i doradzi jakie kolory najkorzystniej pasują do danej
cery, owalu twarzy i stylu jaki preferuje.
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Moda
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Postaw
na kształty
Seksapil i niepowtarzalność to cechy charakterystyczne ubrań Mility Nikonorov. Na
zdjęciach kolaż dwóch najnowszych kolekcji. Pierwsza z nich to kolorowe suknie
i sukienki, idealne na letnie przyjęcia. Do
drugiej grupy należą awangardowe i odważne zestawy z kolekcji „B(l)ack To The
Future”. Wszystkie stroje cechuje świetna
jakość, wykonane są z włoskiego jedwabiu i naturalnych nowoczesnych dzianin.
– Chciałabym, aby każda moja klientka
czuła się pięknie i kobieco, dlatego fasony
nie maskują kobiecych kształtów – mówi
projektantka. – Wręcz przeciwnie – podkreślają talię i zmysłowo otulają biodra.
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Moda

Całość kolekcji dostępna w butiku
internetowym www.milita.pl
Projektant: Milita Nikonorov
Fryzury: Karina Witkowska /Studio KArina
Witkowska, Piotrkowska 35, Łódź
Foto: Dominik Nikonorov
Modelka: Marcelina Kowalska

Moda

Łowcy stylu

Eksperci stylu

Stylowe szczecinianki zaprezentowały naszym ekspertom dwie zupełnie różne stylizacje – jedną niemal
męską, drugą bardzo kobiecą, bo ciążową... Jak oceniły je Kasia Hubińska i Sylwia Majdan?

Weronika bulicz

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.

Katarzyna HUBIŃSKA
Projektantka, stylistka,
personal shopper,
producentka sesji zdjęciowych.
Mieszka i pracuje w Szczecinie.
Absolwentka Uniwersytetu
Szczecińskiego. Moda była
i jest jej wielką pasją w każdym
aspekcie, nie tylko projektowania.

Sylwia
Kasia Hubińska:

Stylowa ciąża w iście sielsko - wiejskim charakterze. Długie do ziemi sukienki czy spódnice są hitem w tym sezonie. Dżinsowa kurteczka przykrywa
ramiona i ożywia kolorystycznie dodając taki american style. Szal, torba, zamszowe, płaskie kozaczki
w modnym kolorze ziemi dodają spokoju... Akcent
w postaci maleńkiego kwiatuszka zapowiada nadchodzące, kwieciste lato! Świetnie! Modna, stylowa
przyszła mamusia!

foto: archiwum prywatne bohaterki

Sylwia Majdan:

Fajnie przełamała „świteziankową” sukienkę w stylu boho tą dżinsową kataną oraz ciężkimi butami
i ciemną chustą. Kwiatek dodatkowo nawiązuje do
sukienki, dzięki czemu staje się jej uzupełnieniem.
Podoba mi się.
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Weź udział w naszej akcji i wygraj nagrody!
Jeśli Chcesz, aby twoje zdjęcie pojawiło się w gazecie...

Wyślij maila ze swoim zdjęciem sylwetki na adres: lowcystylu@eprestiz.pl. W tytule maila koniecznie umieść nazwę "Szczecin". W mailu
napisz: imię, nazwisko, kontakt do siebie i potwierdzenie, że zapoznałeś/łaś się z regulaminem
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
Aneta
Kasia Hubińska:

Sylwia Majdan:

Stylizacja jest super! Mocno męsko,
grunge’owo, jak nowoczesna sufrażystka. Podoba mi się minimalizm
tego stroju: supermodne i uderzające połączenie black&white.

foto: archiwum prywatne bohaterki

Bardzo fajna stylizacja na chłopczycę – styl irish boy, przypomina
mi się film „Gangi Nowego Yorku” i Leonardo DiCaprio. Długie,
rozpuszczone włosy dodają kobiecości, Sylwetka zamaskowana
i niewiadomo właściwie, jaka jest,
ale zdaje się, że właśnie o to chodziło. Chciała podkreślić charakter
i umiejętność zabawy z modą i się
udało! Może założyłabym zawadiacką czapkę... przerzuciłabym
torbę „listonoszkę”? Ogólnie świetnie i bardzo mi się podoba.

R E K L AMA

Vela Shape
Aparaty VelaTM są pierwszymi i jedynymi aparatami na świecie
posiadającymi certyfikat FAD (agencji rządowej USA) potwierdzającym
skuteczność działania w zakresie redukcji obwodu ciała i cellulitu.
Skuteczność potwierdzona przez pacjentów na całym świecie nawet
w bardzo trudnych przypadkach klinicznych. Jedyne urządzenie
posiadające specjalnie programy dla kobiet po urodzeniu dziecka.
Zabieg można wykonać już po 3 miesiącach od porodu.
PO CIĄŻY MOŻESZ WYGLĄDAĆ LEPIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK PRZEDTEM !

Ultra Shape – Bezinwazyjna liposukcja
Zogniskowane fale ultradźwiękowe selektywnie oddziaływujące
na komórki tłuszczowe, permanentnie je niszcząc.
USZKODZONE KOMÓRKI TŁUSZCZOWE JUŻ NIGDY NIE POWRÓCĄ!
Rezultaty są trwałe i widoczne juz po pierwszym zbiegu.
Opatentowana technologia.

C.H KUPIEC Ip.
ul. Krzywoustego 9-10, Szczecin
Tel. 605 650 650, 501 456 942
www.lasercosmetica.pl

Smacznie, ale niezdrowo

Czym skorupka za młodu…

p

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Polskiego
Radia Szczecin,
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„garkotłuk”

odczas naszych spotkań w „Prestiżowej”
kuchni wielokroć wspominałem gotowanie
mojej Babci, Ojca, Mamy. Zapachy i smaki
mojego dzieciństwa towarzyszyć mi będą
zapewne aż do nieuchronnej chwili, kiedy to znów będę
jadł tylko kaszkę manną, a i to bez kulinarnych doznań.
Obserwując obecny styl życia młodych rodzin, zastanawiam się jak swoje dzieciństwo wspominać będą dzisiejsi
dziesięciolatkowie? „Ah ,zjadłbym frytki i hamburgera
kupowane przez moją Babcię” - zamarzy jeden. „A ja
tęsknię za ketchupem. Takiego ketchupu jaki kupowała
moja Mama, to nikt tak już nie kupuje!” - załka drugi za
jakieś pięćdziesiąt lat.
Już dziś wspominamy z łezką w oku kiełbasę zwyczajną, która pachniała kiełbasą zwyczajną, aromatyczny
czosnek z przydomowego ogródka, czy choćby truskawkową truskawkę…a przecież boom importowanych
produktów smakopodobnych trwa ledwie od dekady. Bylejakość naszego
„chleba codziennego” jest
podstępna i zdradliwa.
Otacza nas powoli, lecz
nieuchronnie. Kusi kolorami, wielkością i przystępną ceną, pozbawiając
jednocześnie aromatów,
wykwintności smaku i pożytku zdrowotnego. Cóż
z tego, że wspomniana
główka chińskiego czosnku
wielka jak łeb królika? Po
obraniu i roztarciu nawet
rąk nie ma z czego umyć, a potrawa zamiast pikantności
nabiera mdłego posmaku tablicy mendelejewa. Sałata
osiągająca wielkość konsumpcyjną w hiszpańskich fabrykach „nowalijek” , może być zastąpiona z powodzeniem przez kartki czytanego przez Ciebie pisma. Różnicy
smakowej nie zauważysz, choć nas możesz poczytać przy
jedzeniu.
Maj to próg kulinarnych rozkoszy. Właśnie w tym
wiosennym miesiącu stragany warzywne są najbarwniejsze, oferują najszerszą gamę warzyw i owoców wyczekiwanych przez nas zimą. Ale nie dajmy się zwieść !
Koperek koperkowi nie równy, a i ogórek może być Twoim wrogiem.
Kilka dni temu postanowiłem zrobić pierwszy w tym

Smaki dzieciństwa decydują o naszych żywieniowych
preferencjach w dorosłym życiu. Zauważyłem ten fakt,
z dumą konstatując, że wegetarian w mojej rodzinie
nie miałem. To stąd zapewne moja miłość do posiłków
niezdrowo – tłustych, tradycyjnie polskich, aromatycznych, smacznych przyrządzonych z produktów świeżych i uczciwych…
roku chłodnik. By dostać odpowiednie dla niego składniki obszedłem trzy szczecińskie ryneczki. Po prostu
kolorowy zawrót głowy: świeżutkie, barwne, w obfitości
nieprzebranej warzywa piętrzą się na straganach. Tyle,
że czegoś tu brak? Dopiero po dłuższej chwili zorientowałem się, że nie ma tego, co towarzyszyło mi na straganach przed laty, co stanowiło najpotężniejszą zachętę do
robienia zakupów: ZAPACHU !
Z niemałym trudem wyłuskałem spośród tej obfitości,
wyglądające skromniej, ale za to rodzimego chowu koperek, rzodkiewkę, ogórki gruntowe, czosnek. Owszem,
były wstydliwie mniej dorodne i krępująco droższe, lecz
zapachniały mi latami młodości. Chłodnik na maślance
wyszedł boski!
Nawiasem pisząc, jeszcze do niedawna, gdy poczułem
wiosenny zew na przepyszny chłodnik szedłem po prostu
na plac Lotników do „Balatonu u Eli” i tam za godziwą zapłatę otrzymywałem kulinarną poezję z dodatkiem młodych ziemniaczków okraszonych skwarkami…
I komu to przeszkadzało? Tak. Byłem też kiedyś młody
i komu to przeszkadzało?
Moja wrocławska Babcia, pochodząca z południowych
, nadbużańskich kresów, miała zwyczaj w każdą niedzielę robić rosół. Jeśli, zgodnie z prawdą napiszę, że w piątek kupowała ŻYWĄ kurę, którą w sobotę mordował mój
Dziadek o gołębim sercu, a do rosołu był ręcznie robiony makaron, to kto w tą bajkę dziś da wiarę? W dużym
garnku pyrkającego, żółciutkiego rosołu pływały trzy,
cztery olbrzymie oka tłuszczu, w całej kuchni roznosił się
niebiański aromat przypalanej na gazie cebuli i świeżo
pokrajanej natki pietruszki…Jedno jedyne ugotowane
serduszko zawsze było dla ukochanego wnuka.
Mój Ojciec, którego wpływ na moje uczucia do kucharzenia i biesiadowania jest przeogromny, w ciężkich czasach przychodził z pracy i patrząc na pustawą lodówkę
robił „zupę z gwoździa”. Za każdym razem jej smak był
inny, zawsze przecudny. Chcecie przepis? Proszę bardzo,
najprostszy: weź dużo Miłości do tych dla których gotujesz i wytęż rozum i wyobraźnię!
W „zimną Zośkę” Jego urodziny , jak co roku pewnie
byśmy biesiadowali pod jabłonką, siedząc na pniakach
koło beczki - wędzarni, w której obok dobrze przygotowanej rybki, wędził by się domowy twaróg. A my swarząc się, wspominali byśmy i planowali kolejne uczty…
Cóż, sam zakąszę za Jego pamięć. Smacznego.
Szymon Kaczmarek

XIV Wielki Turniej
Tenorów w amfiteatrze

Foto: Robert Stachnik

Promocja

Dwunastu śmiałków zmierzy się w tegorocznym operowym pojedynku na głosy. Który z nich rozpali
serca dam i zbierze najwięcej czerwonych róż?
Konkursowe wyzwanie w tym roku podjęło dwunastu tenorów. O serca i róże dam zgromadzonych na widowni rywalizować będzie ośmiu śpiewaków z Polski: Mikołaj Adamczak,
Szymon Jędruch, Tomasz Janczak, Witold Matulka, Dariusz
Pietrzykowski, Wojciech Sokolnicki, Tomasz Tracz, Paweł Wolski, trzech Koreańczyków: Max An, Stefano Bu, Jiun Gim oraz
reprezentant Grecji – Konstantinos Stavridis.
Reżyserią wydarzenia zajął się Adam Opatowicz. Turniejowe zmagania poprowadzi znany prezenter radiowy i telewizyjny, dziennikarz muzyczny Artur Orzech. Dyrygować będzie
znakomity i doświadczony dyrygent Andrzej Knap.

Wielki Turniej Tenorów w Teatrze Letnim
odbędzie się 30 czerwca o godz. 20.30.
Bilety są do nabycia w kasie Opery na Zamku
(wtorek – piątek, w godz. 12−18).
Specjalna promocja dla czytelników Prestiżu!
Każdy kto zgłosi się do kasy opery z majowym numerem
Prestiżu, będzie mógł kupić bilet na Wielki Turniej Tenorów
z korzystnym rabatem.
Sektor B – 54 zł (cena bez rabatu: 78 zł)
Sektor C – 34 zł (cena bez rabatu: 58 zł)

W ramach letniego sezonu operowego Opera na Zamku zaprasza na coroczny koncert na Cmentarzu Centralnym
dedykowanyTym, którzy nie powrócili z morza. W tym roku w wykonaniu artystów szczecińskiej opery zabrzmi
jedno z najdoskonalszych dzieł W.A. Mozarta, Requiem.
Cmentarz Centralny, 9 czerwca, godz. 22.
Bilety do nabycia w kasie Opery na Zamku.
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zczecińska Opera na Zamku po raz czternasty
zaprasza na Wielki Turniej Tenorów, imprezę
cieszącą się od lat dużą popularnością wśród
szczecinian. Tym razem wyjątkowo turniej odbędzie się nie na dziedzińcu zamkowym, ale w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec.
− Po raz pierwszy arie konkursowe zabrzmią przed tak
szeroką publicznością. Jestem pewna, że nowa przestrzeń
wyzwoli pozytywne emocje − podkreśla Angelika Rabizo, dyrektor Opery na Zamku.
W zmaganiach turniejowych uczestniczą tenorzy z różnych
krajów, także pozaeuropejskich. Wykonują dwa utwory − wybraną przez siebie arię operową oraz pozycję z lżejszego repertuaru: arię operetkową lub popularną pieśń. Konkurs nawiązuje konwencją do turniejów rycerskich. Każdy uczestnik
wybiera sobie spośród publiczności damę swojego serca,
dla której śpiewa tego wieczoru. O tym, kto zwycięży decyduje publiczność, która głosuje za pomocą czerwonych róż.
Ten, kto zbierze ich najwięcej, wygrywa konkurs.
− Dobre wykonanie arii to nie wszystko – Jacek Laszczkowski, tenor, gość specjalny ubiegłorocznego konkursu
wie, jak wielką tremę miewają uczestnicy turnieju. – Ogromne znaczenie ma ogólne wrażenie, na co składa się wiele
czynników, między innymi dobór arii, utrafienie w gust odbiorcy, odpowiednie zaprezentowanie się na scenie i umiejętność stworzenia atmosfery, która ujmie słuchaczy. Jednym słowem: całokształt artystyczny.

Kultura

Ania Witczak

Chcę, by każdy koncert był cudem
Dikanda to prawdziwe zwierzę koncertowe. Szczeciński zespół, znany bardziej w szerokim świecie niż w rodzinnym mieście, rozpala sceny i parkiety taneczną mieszanką etnicznych brzmień Orientu i Bałkanów. O cygańskim stylu życia Dikandy opowiada frontmanka, wokalistka i akordeonistka
grupy w jednej osobie - Ania Witczak.

i

stnieje słownik języka „dikandisz”?
Nie istnieje, i nie planujemy go napisać. Staram się opowiadać, o co chodzi z tekstami w wymyślonym przez nas języku.
Ale wiem, że nasi słuchacze są mądrzy i wrażliwi. Kiedy widzę
na koncertach ich łzy, ich przeżycia, to upewniam się, że znaczenia słów nie są im potrzebne. Lubię słowa, podziwiam tekściarzy za
to, że potrafią pięknie ująć tkliwe rzeczy. Może i ja kiedyś napiszę jakiś
tekst po polsku. Ale wiem też, że pisząc po polsku nie umiałabym tak
dobrze opisać swoich uczuć. Dlatego pozostaje mi coś tak pierwotnego jak dźwięk i własny język, przypominający język dziecięcy.
Skąd pomysł na wymyślanie swojego własnego języka?
Właściwie każde dziecko tak robi. Widzę to po córce. Z reguły
z tego się wyrasta. Ja nie wyrosłam. Poza własną fantazją dźwiękową,
eksperymentowałam z różnymi gatunkami. Parałam się poezją i śpiewaną, i heavy metalem.
Kiedy i w jakiej sytuacji powstała taka pierwsza piosenka z wymyślonymi słowami?
To był utwór „Dikanda”. Pieśń oparta na melodii kurdyjskiej, którą
na polskim festiwalu usłyszałam w wykonaniu Norweżki. Nauczyła mnie grać tę melodię na gitarze. Te dźwięki tak we mnie utkwiły, że w końcu musiałam sama do nich zaśpiewać swój własny tekst.
Z emocji samoistnie powstały słowa, w tym nic nie znaczące słowo
„dikanda”.
Ten język „dikandisz”, mimo, że wymyślony przez ciebie, przypomina różne języki orientalne: bliskowschodnie, bałkańskie.
Znasz dobrze któryś z nich?
Nie znam żadnego płynnie, a jedynie poszczególne słowa. Owszem, czasem mnie coś zainspiruje. Na przykład tekst „Ajle divlja”,
czyli „chodź mój Boże”. Jestem wierząca i często odnoszę swoje myśli
do Boga, także na scenie. Łatwiej mi powiedzieć „divlja!”, niż „Boże!”,
bo wtedy by to być może zabrzmiało płasko i nie oddałoby tej ogromnej tkliwości, którą odczuwam w tej sferze.
Byłem kiedyś na waszym koncercie i zdziwiłem się, kiedy ludzie
zastawili parkiet krzesłami myśląc, że takiej muzyki słucha się na
siedząco. A wg mnie gracie bardzo tanecznie. A ty jak wolisz grać
i śpiewać – do tańca czy do lampki koniaku?
Chciałabym, żeby każdy koncert był cudem. Nieważne, czy jest na
nim dwa tysiące ludzi, którzy szaleją, czy jest to występ dla dwóch
osób i zobaczę pojedynczą łzę w oku. Ale z drugiej strony, jeśli mnie
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przestanie zadziwiać i zaskakiwać to, co z ust moich wychodzi, to
mam jeszcze inne pomysły na życie, i przestanę śpiewać, nie będę się
upierać. Mogę pracować jako szatniarka i ludziom wydawać płaszcze,
jestem germanistką z wykształcenia, mogę więc nauczać niemieckiego, ale też i pracować w sklepie.
Ale potrafisz zarobić na muzyce… To zaskakujące, słysząc, jak
oryginalną i niszową muzykę grasz…
Mamy okresy raz biedniejsze, raz bogatsze. W czasie wydawania

Kultura

Dikanda
Szczeciński zespół grający music world. Muzyczne inspiracje
czerpie z tradycyjnych, folkowych brzmień szeroko rozumianego orientu – od Bałkanów, przez Izrael, Kurdystan, Białoruś
po Indie, dlatego swój styl nazywają „Muzyką Czterech Stron
Wschodu”. Zespół istnieje od 1997 r. Dikanda ma na swoim
koncie 5 płyt, setki koncertów (głównie w Niemczech i Szwajcarii, ale i w Rosji, Indiach) i liczne nagrody (w tym „Płyta
roku” niemieckiego czasopisma „Folker” przyznana w 2005
r. za „Usztijo”). Charakterystyczne dla Dikandy jest tworzenie
nowych słów w tekstach utworów, a także kolorowe stroje
w stylu orientalnym.
płyty biedniejemy, ponieważ sami, niezależnie, wydajemy swój materiał w najlepszych studiach, bo zależy nam na tym, by dźwięk był
doskonały. Co chwilę kupujemy też nowy sprzęt. Nie jest tak, że przychodzi nagle boom i potem już możemy tylko odcinać kupony od
swojej sławy. Żyjemy godnie, nie musimy tak bardzo liczyć się z pieniędzmi w porównaniu do znajomych, rodziny, sąsiadów. Ale też nie
kupujemy sobie najlepszych samochodów czy mieszkań za gotówkę.
Ja osobiście nie narzekam, mnie na wszystko starcza, mam co jeść,
mam co ubrać i mam na paliwo do auta, więcej pieniędzy mi nie potrzeba.
Najbardziej egzotyczną podróż odbyliście do Indii. Tam koncerty podobno trwają 5 – 6 godzin. Wytrzymaliście tyle?
Tak, 5 – 6 godzin, ale z przerwami. Mają one formułę opowiadanej na scenie historii. Normalną praktyką jest, że ludzie wychodzą na
jakiś czas, by wrócić na dalszy ciąg tej opowieści. Poza tym Hindusi
inaczej liczą czas. Nasza próba nagłośnienia trwała tam około ośmiu
godzin. Technicy przez ten czas spokojnie sobie coś tam naprawiali,
lutowali kabelki.
Czuliście się tam jak u siebie na scenie? Orient to chyba wasz
klimat kulturowy…
Tam jest inny zapach powietrza. Inny też rodzaj strun głosowych,
Hindusi, podobnie jak polscy górale, mówią tak, jakby śpiewali.
W ramach muzycznego eksperymentu zaśpiewałam raz polską kolędę „Hej lalija, Panna Maryja”, przygrywając na hinduskiej tabli (membranowym instrumencie perkusyjnym) i to przepięknie zabrzmiało.
Ozdobą występów Dikandy jest taniec brzucha, wykonywany na
scenie przez Kasię Dziubak (w Dikandzie gra na skrzypcach i śpie-

wa). Co było pierwsze w jej przypadku – taniec czy Dikanda?
Najpierw był taniec. Zobaczyliśmy ją kiedyś tańczącą na jakimś
koncercie. Nasz gitarzysta Piotr Rejdak stwierdził, że skoro jej ciało
tak wrażliwie reaguje na dźwięki, to znaczy, że musi też ona wspaniale
grać. I tak się zaczęło.
Czujecie się jak cyganeria?
Na pewno. Może to nie wóz, ale auto, nawet na okładce jednej
z płyt mamy koło, bo nasze życie jest drogą. Oczywiście nie cały czas,
ale nie żyjemy jak standardowa polska rodzina w jednym miejscu.
Nie jestem w stanie wakacji sobie zaplanować, bo nigdy nie wiem,
co się zdarzy.
Jakie macie najbliższe plany?
Zamierzamy wejść do studia na przełomie września i października. Materiał jest, ale studio zawsze weryfikuje wszystko. Dikanda zachowa swój klimat, będą wrażliwe, przepiękne śpiewy. Nowością na
płycie będzie elektroniczny bęben. Nasi fani usłyszą też trochę więcej
gitary elektrycznej, ale broń Boże nie zamierzamy pójść na siłę w nowoczesność, żeby kupić szerszą publikę. My cały czas jednak wierzymy, że najpiękniejsze rytmy wychodzą z ciała, z brzucha, z serca.
Rozmawiał: Maciej Pieczyński

Rodzinnie na Taras Fest

Taras Fest to wakacyjna akcja Szczecińskiego Inkubatora Kultury skierowana do całych rodzin. Inauguracja odbyła się w pierwszy weekend maja.
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a najmłodszych uczestników czekały proekologiczne zajęcia –
budowanie siedzisk z butelek pet oraz sadzenie kwiatów. Stowarzyszenie Aloha Szczecin przeprowadziło warsztaty „Poznaj swój aparat”. Dużą popularnością cieszył się hokej na trawie, narty Bolka oraz
trampolina. Dobrej zabawy nie popsuła zmieniająca się pogoda. Wieczorem zagrał duet Cafe Rico i Skambomambo. Jak podkreślają organizatorzy Taras Fest – najważniejsze jest miejsce, gdzie można przyjść
i w atrakcyjny sposób spędzić weekend zarówno z dziećmi, jak i ze
znajomymi przy dobrej muzyce. Niezmiennymi elementami programu Taras FEST będą: piątkowe kino plenerowe, Creaktywna sobota,
niedzielne Kulturalne jarmarki z galerią „pod chmurką”, Open Microfone oraz Jam Session, czyli muzyczną sesją improwizowaną.
Taras Fest odbywa się w każdy weekend maja (piątek – niedziela),
a od czerwca co dwa. Wstęp wolny, bez ograniczeń wiekowych. ie

foto: Dariusz Gorajski
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Kultura

Prestiżowe

imprezy

WERONIKA BULICZ

czyli subiektywny
przegląd wydarzeń

Do słuchania

Rockowo i folkowo
Do spotkania

Okrutne panie
„LesDammesCruelles” – to tytuł wystawy, której wernisaż odbędzie się pod
koniec maja w Brama Jazz Cafe. To zestaw
fotograficzny zrealizowany w pierwszej
dekadzie XXI wieku (plus kilka premierowych fotosów) przez szczecinianina Rafała
Bajenę. Jego bohaterkami są uwielbiane
przez autora kobiety. Ekspozycja po raz
pierwszy zostanie zaprezentowana w Szczecinie. Do tej pory część
zdjęć pokazywana była w Czechach, na Słowacji oraz w Belgii. Tamtejsi recenzenci określili go jako autora posiadającego specyficzną
stylistykę, który we wszystkich swych pracach twórczych, filmowych,
fotograficznych i innych posługuje się podobną, nieustannie powiększającą się paletą rekwizytów i charakterystyczną interpretacją ludzkich postaci”.
Brama Jazz Cafe, 25 maja, godz. 21.00

Art Of Vinyl
Czym jest okładka płyty? Zwykłym kolorowym opakowaniem czy formą dopasowaną do zawartej w jej wnętrzu treści muzycznej? Odpowiedź na powyższe pytania
uzyskamy już 15 czerwca w galerii Odra
Zoo (ul. Koński Kierat 16) podczas nietypowej wystawy. Galerię zapełnią okładki
płyt analogowych. Szczecińscy didżeje wybiorą ze swoich kolekcji te, które ich zdaniem mają interesującą oprawę graficzną lub przedstawiają coś specjalnego. Didżejską selekcję
okładek przygotują: Jerson, Mo’name, Jazzmix, Mariokotta, Andrzej
Tatowski, C.L.V.N, Twister, Piotr Mazur oraz Bentheball.
Odra Zoo, 15 czerwca, godz. 20.00
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Koniec świata latem
Apokalipsa zacznie się w Szczecinie…
a przekonamy się o tym 1 czerwca kiedy to
rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal
Sztuki Wizualnej inSPIRACJE. Festiwal
organizowany od 8 lat, z roku na rok zmieniając kształt, poszerza grono odbiorców
(sztuki wizualne, moda, design, komiks).
Ta impreza jest bodźcem do poruszania
aktualnych problemów w sztuce i życiu społecznym przez współczesnych artystów. Do tej pory w festiwalu wzięło udział ponad trzystu
uznanych artystów m.in. Zbigniew Rybczyński, Lech Majewski, Łódź
Kaliska, Zbigniew Libera, Katarzyna Kozyra, Peter Greenway, EVA&ADELE, Karim Rashid, AES + F, Sissel Tolaas i David Cerny.
Różne miejsca, od 1 czerwca

Zakopower debiutował siedem lat
temu płytą „Music Hal”. Płyta zawierała
znakomite kompozycje Mateusza Pospieszalskiego, które w nowatorskim, energetycznym wykonaniu zespołu, zostały
entuzjastycznie przyjęte przez publiczność
(płyta uzyskała status złotej) i docenione
przez jurorów wielu festiwali muzycznych
– zwycięstwo nieznanego wówczas nikomu Zakopower w Opolu oraz
na Top Trendach. Zakopower nominowany był między innymi do
MTV Europe Music Awards 2005. W zeszłym roku ukazał się kolejny
album grupy – „Boso”. Tytułowy utwór zrobił furorę wśród fanów.
W Szczecinie usłyszymy największe przeboje zespołu. Zaśpiewa Sebastian Karpiel – Bułecka.
Amfiteatr, 24 maja, godz. 20.00

Elektronika z Berlina
Jedna z najpopularniejszych niemieckich grup nowej elektroniki zagra w Szczecinie – Tarwater to duet: gitarzysto – basisto – programista Bernd Jestram oraz
perkusisto – wokalista Ronald Lippok
(gra równolegle w popularnej formacji
To Rococo Rot). Styl Tarwater powstał na
skrzyżowaniu post – rocka i avant- popu,
a wśród głównych inspiracji wymienia się z jednej strony legendarne
grupy Can i Kraftwerk, a z drugiej artystów z lat 80 – New Order,
Cabaret Voltaire. Muzycy Tarwater wykorzystują zarówno tradycyjne
instrumentarium jak i nowoczesną elektronikę. Popularni w całej Europie Berlińczycy tworzą też muzykę do filmów, performance i sztuk
teatralnych.
Free Blues Club, 25 maja, godz. 21.00

Muzyczny Szczecin
„Odkryj muzyczny Szczecin – Music Art
Festival” to impreza będąca częścią działań
edukacyjno-artystycznych prowadzonych
przez Stowarzyszenie Promocji Kultury
i Sztuki LOFT ART. To festiwal adresowany do młodych muzyków z całej Polski,
w szczególności młodych wirtuozów gitary elektrycznej i gitary basowej. Impreza
odbędzie się podczas dwóch kolejnych weekendów maja – w dniach
19 – 20 odbędzie się Guitar Week, a na 26 – 27 przypadnie Bass Week.
Festiwalowe soboty poświęcone zostaną na przesłuchania młodych
muzyków przez profesjonalne jury, w skład którego wejdą zaproszenie przez nas goście specjalni (m.in. Marek Raduli, Wojtek Pilichowski, Grzegorz Grzyb), niedziele zaś – warsztaty mistrzowskie dla
uczestników festiwalu, a wieczorem koncert laureatów.
LOFT ART, różne miejsca, 19-20, 26-27 maja

Zaz to jedna z największych karier i najbardziej rozchwytywanych wokalistek europejskiej sceny muzycznej. W 2009 roku
artystka wygrała finał ważnego francuskiego konkursu Tremplin Génération France
Bleu/Réservoir. To umożliwiło jej nagranie
wymarzonego debiutanckiego albumu.
Muzyka zawarta na krążku to zgrabna
mieszanka jazzu, soulu, a niekiedy i folku. Promująca go piosenka
„Je veux” szybko stała się przebojem w wielu krajach, także w Polsce.
W Szczecinie na pewno będziemy świadkami niesamowitego show,
jakie młodziutka wokalistka potrafi wyczarować na scenie.
Amfiteatr, 24 czerwca, godz. 19.00
Do oglądania

Madama Butterfly w świetle neonów
Ostatnia w tym sezonie, premiera
Opery na Zamku to „Madama Butterfly”
Pucciniego. Piętnastoletnia gejsza, która
szczerze zakochała się w poślubiającym ją
nieco dla zabawy poruczniku amerykańskiej marynarki Pinkertonie, prezentowana jest jako bohaterka dynamiczna i wielowymiarowa: pełna wdzięku narzeczona,
namiętna kochanka, oczekująca powrotu ukochanego wierna żona
i kochająca matka. W tytułowej roli usłyszymy Marieke Wikesjö oraz
Marię Gessler, a postać Pinkertona będą śpiewać Francisco Almanza,
Dariusz Stachura i Jacek Laszczkowski.
Hala Opery, 26 maja, godz. 19.00

Zobaczcie, czego nie widać...
Czy siedząc na widowni, zastanawialiście się kiedyś nad tym, czego z Waszej
perspektywy nie widać i czego o teatrze
nie wiecie? Jeśli tak, sztuka Michaela Frayna da Wam odpowiedź. W tej opartej na
grze konwencjami farsie o teatrze i ludziach teatru będzie Wam dane zajrzeć za
kulisy. „Czego nie widać” w Teatrze Polskim reżyseruje Andrzej Zaorski. Na scenie zobaczymy m.in. Adama
Dzieciniaka, Olgę Adamską, Lidię Jeziorską, Sylwię Różycką, Michała
Janickiego.
Teatr Polski, 26 maja, godz. 19.00

Pinokio w Pleciudze
Do swojej scenicznej opowieści o Pinokiu, autorka scenariusza Marta Guśniowska wybrała najważniejsze wydarzenia
z powieści Carla Collodi. Znana historia
drewnianego pajacyka wystruganego
przez Dżepetta niezmiennie wzrusza, dając wiarę w możliwość spełnienia marzeń.
Dzięki niej można dowiedzieć się, że cudy
wydarzają się za sprawą miłości i dobrych czynów. Reżyseruje Ireneusz Maciejewski.
Pleciuga, 26 maja, godz. 17.00

R E K L AMA

ZAZ na Szczecin Music Fest

Kultura

Prestiżowe książki

Ocena

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, autor książek: Magdalena,
córka Kossaka (PIW, 2007), Wojciech Kossak (ATUT, 2012). Jego pierwsza książka
wywołała renesans twórczości Magdaleny
Samozwaniec. Na kanwie sukcesu opracował i wydał niepublikowane książki pisarki:
Z pamiętnika niemłodej już mężatki (W.A.B.,
2009) i Moja siostra poetka (PIW, 2010).

***
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Nie pytaj, co myślą dziewczyny.
Myślą to, a powiedzą inaczej.
Nie można w garści zatrzymać promienia
dla oświetlenia
własnego pokoju.
Można postawić lampę.
Zapalić z nastaniem wieczoru.
Nie dowiesz się, co myślą dziewczyny.
				
1956
W palcach Wiatru
Nocą
znaki wiecznej dłoni
bardziej widzialne.
A myśli
jak zakładnicy,
gdy mylą czujność straży,
obszukują siebie z niewinności…
Z nadzieją,
że coś odwleką.
Bo już o świcie
pójdą w dalszą drogę.
Do spraw i rzeczy
jak od Annasza do Kajfasza…
I będą chwytane w obietnice,
jakich wiele.
W palach Wiatru
stają się żniwem
na ścierniskach.
Janusz Krzymiński

Foto: Henryk Karcz

W gąszczu nowych pisarzy i wydawnictw może zagubić się nieje-

Janusz
Krzymiński

Kwestionariusz
(nie) Literacki
Kim jestem: Wciąż usiłuję zbliżyć się
do definicji: poznaj samego siebie.
Co byłoby dla mnie największym
nieszczęściem: Choroba oczu.
Nigdy nie ubrałbym się w...
Czarny garnitur.
W czym jestem dobry:
Zbyt liczne profesje uprawiałem.
Co jest najważniejszym osiągnięciem mego życia:
Rodzina: syn i córka.
Co jeszcze chcę osiągnąć: Opisać to,
co dotąd przeżyłem.
Co wzbudza mój obsesyjny lęk: Nie miewam lęków.
Najbardziej cenię u mężczyzn: Szczerość, lojalność, przyjaźń.
Błąd, który popełniłem: Zbyt wiele, aby któryś
z nich szczególnie wymienić.
Kiedy kłamię: Już nie kłamię.
Nienawidzę: Nie hołduję, żadnych nienawiści!
Po prostu coś albo kogoś olewam.
Polska moich marzeń: Społeczeństwo otwarte,
państwo obywatelskie.
Bohaterstwo to dla mnie: Odwaga cywilna.
Czy pisarz ma wobec kogoś lub czegoś obowiązki: A ma?
Moje ulubione słowo: Nie mam ulubionych słów.
Na kompromis decyduję się gdy: Idzie o dobro ogółu.
Dla miłości mogę zrobić: Hmmm...
Jak chciałbym umrzeć: Wiem, że nieuniknione, ale...
Kim chcę zostać w pamięci innych ludzi: Takim, jakim
mnie zapamiętano.
W palcach wiatru to... Ja nie wiem. Ciekawe
jak przyjmą (bądź odrzucą) czytelnicy.

Konkurs
Wejdź na www.magazynprestiz.com.pl
Weź udział w naszych konkursach
Do wygrania 2 egzemplarze książki:

„W palcach wiatru”

Szczegółowe informacje na naszej stronie
internetowej oraz na

rozwiązanie konkursu z marca
Milena Doroz
Anna Szydłowska
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

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

ealny
Dom na Pogodnie, id
do mieszkania
jak i na działalność.

Mieszkanie z widoki
em na Port
Jachtowy w Nowym
Warpnie.

Piękna działka w Rurzycy
1994m2, blisko las.

4 pokoje Jasne Błonia

As serwisowy
Sport

Polska Gola

n
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

62 | PRESTIŻ | maj 2012

rakietowych.

ie dziwi mnie konieczność wymiany murawy
na większości stadionów na których przez
cały czerwiec uganiać się będą tłumy piłkarzy z całej Europy. Przecież to ma polepszyć
komfort gry i jakość widowiska. Nie mam
nawet zdania na temat naszego hymnu na czerwcową imprezę – Koko Euro Spoko. Z jednej strony fajne,
a z drugiej jednak trochę „obciachowe”. Moje rozterki
biorą się z faktu, że nie
wiem jak to się wszystko
skończy. Będzie sukces czy
pełna klapa? Uda się czy
nie? Czy będzie jak zawsze tylko „mecz otwarcia”, „mecz o wszystko”
i ostatni „mecz o honor”,
czy może wreszcie polska
piłka nożna, po wielu
(zbyt wielu) latach posuchy osiągnie jakiś sukces? Naród jest rozdarty
tak jak ja. Większość jest
realistami i mówi – nie
wyjdziemy z grupy. Jest
też całkiem liczna grupa wierzących w ćwierćfinały.
O półfinałach nikt głośno nie mówi, a w wygranie
mistrzostw Europy przez biało - czerwonych realnie
nie wierzy chyba nikt o zdrowych zmysłach. Ja należę do tej pierwszej grupy i raczej spodziewam się, że
wynik „naszych” będzie analogiczny jak w ostatnich
mistrzowskich imprezach piłkarskich. A jednak, przyznaję się bez bicia, że coraz częściej w ostatnich dniach
łapię się podczas spotkań ze znajomymi (szczególnie
tych przy kufelku cudownego napoju z pianą), że
duch nadziei jednak w Polakach nie zginął. Usprawiedliwień na niepoprawny optymizm znajduję kilka. Te najważniejsze to: rola gospodarza imprezy
(a przecież gospodarzom nawet ściany pomagają),
wysokie nagrody pieniężne i wreszcie dobre występy
części zawodników reprezentacji. Czytamy ochy, achy

Siedzę sobie przed telewizorem, przerzucam kanały i czuję, że jestem coraz bardziej rozdarty i skołowany. A wszystko przez Euro. I nie chodzi o to czy
zdążymy, czy nie zdążymy z autostradami, nowymi
torami czy remontami dworców i innych budowli, aby było ładnie jak przyjedzie do nas Europa.
Zresztą i tak raczej nie zdążymy.
i inne (szczególnie niemieckojęzyczne) zachwyty nad
cudownym polskim triem w drużynie Borussii z Dortmundu. Błaszczykowski, Lewandowski, Piszczek
na zmianę lub nierzadko wspólnie powoływani są do
„jedenastki” kolejki Bundesligi, a Szczęsny uważany
jest za jednego z najlepszych golkiperów strzegących
dostępu do bramki w angielskiej Premiership. I tylko
wypada się zastanowić, czy w czwórkę da się wygrać
w piłkę nożną. Pewnie nie. Ale przecież w kadrze są
nie tylko oni. I tutaj cały szkopuł.

Bo gdyby to były mistrzostwa w piłkę
czteroosobową - to sukces byłby prawie
murowany. W końcu ta wymieniona
przeze mnie powyżej grupka to
dokładnie to, o co chodzi w futbolu.
Jest bramkarz, obrońca, pomocnik
i napastnik.
Ale niestety podczas tegorocznego EURO zagramy
w tradycyjną piłkę – jedenastoosobową. I tutaj niestety cały mój optymizm pęka jak mydlana bańka. Wiele
trybów i ogniw, a więc wiele możliwości zacięcia czy
popsucia tego co mamy najlepsze. Oby tak nie było
i obym na początku lipca musiał bić się w pierś i odszczekiwać mój pesymistyczny ton.
Bo mimo, że nie wierzę, kibicować będę „Naszym”
z całego serca i sił. I namawiam Was do tego samego
nawet jeżeli jesteście takimi samymi pesymistami/realistami (niepotrzebne skreślić) jak ja. Kiedy wszyscy
zaśpiewamy hymn i gdy przez cały czerwiec ponad
trzydzieści milionów gardeł krzyczeć będzie Polska
Gola - to może się uda. Na autokarze, którym polska reprezentacja podróżować będzie podczas EURO
2012 wyklejono hasło „Razem niemożliwe staje się
możliwe”. Więc może ....
Krzysztof Bobala

Sport

Grosik wart Euro

Jerzy Chwałek

Podczas rozpoczynających się 8 czerwca piłkarskich mistrzostw Europy w reprezentacji Polski wystąpi szczecinianin Kamil Grosicki. Spełniło
się wielkie marzenie piłkarza, który w dniu pierwszego meczu Polaków z Grecją skończy dokładnie 22 lata. Grosicki jest wychowankiem Pogoni,
a obecnie gra w tureckim klubie Sivasspor.

Zaczynał od tańca

Pomocne rady Frankowskiego
Opamiętanie przyszło w porę, w momencie gdy trafił do Jagiellonii,
a tam spotkał Tomasza Frankowskiego. Jeden z najlepszych polskich

napastników ostatnich lat, uczył go nie tylko zagrań na boisku, ale
przede wszystkim profesjonalnego podejścia do zawodu piłkarza. Gdy
było trzeba „Franek” potrafił zrugać Kamila nawet publicznie za marnowanie swojego talentu i niesportowy tryb życia. „Grosik” opuścił
Jagiellonię w 2011 roku, ale ich współpraca trwa dalej, bo Frankowski
został trenerem napastników w reprezentacji.
Z Jagiellonią Grosicki zdobył Puchar Polski a w 2010 roku, a wkrótce potem wyjechał do Turcji. Jego dobra gra w Sivassporze nie mogła
być niezauważona przez trenera Franciszka Smudę.
- Myślę, że absencja Sławomira Peszki zwiększa moje szanse na grę
w reprezentacji - mówi Kamil. - Nie cieszę się z kłopotów Sławka, bo to
mój serdeczny kolega. Ale w piłce
jest tak, że problemy czy kontuzje
jednego piłkarz otwierają szansę
przed drugim.
Paweł Grosicki, który wspiera
Kamila w jego karierze, nie kryje
radości z powołania syna na Euro.
- Skakaliśmy z żoną do góry jak
dzieci, gdy trener Smuda ogłaszał
nazwiska powołanych.
Dokładnie 8 czerwca, w dniu
otwarcia mistrzostw i meczu Polaków z Gracją, Kamil skończy 24
lata.
- Nie wiem czy trener Smuda
weźmie to pod uwagę, ale moim
marzeniem jest to, żeby chociaż
na kilka minut wejść na murawę
Stadionu Narodowego - dodaje
Grosik, który już pokazał, że jest
wart Euro.
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Grosik, jak mówią na niego nie tylko koledzy, zaczął treningi w Pogoni kiedy miał 10 lat. Mało kto wie, że jako 8 latek zaczął ćwiczyć taniec towarzyski i to z powodzeniem. Ale opiekunowie ze szczecińskiej
Szkoły Tańca Astra szybko zauważyli, że chłopak bardzo lubi piłkę
i spędza z nią dużo czasu, nawet podczas wyjazdów ze szkoły tańca.
- Szybkość odziedziczył na pewno po mnie - mówi z dumą ojciec
piłkarza, Paweł Grosicki.
Pan Paweł też był piłkarzem, ale udało mu się przebić tylko do rezerw Pogoni. Tam występował między innymi z Andrzejem Miązkiem
i Mariuszem Kurasem. Później zostały mu tylko, a może aż występy
w Lidze Zakładowej. Dlaczego aż?
- Podczas meczów w tych rozgrywkach Kamil oglądał mnie z boku
i piłka wciągała go jeszcze bardziej - opowiada ojciec piłkarza. - Wkrótce oznajmił mamie, żeby zapisać go na na treningi piłkarskie.
Później kariera „Grosika” potoczyła się szybko i prawidłowo. Rozegrał kilkadziesiąt meczów w juniorskich i młodzieżowych reprezentacjach Polski.
Opuścił Szczecin w wieku 19 lat i przeszedł do Legii. W stolicy zbyt
mocno zajmowały go uroki życia pozaboiskowego, żeby w pełni wykorzystał swój talent.

Foto: archiwum prywatne

t

o były dla mnie trudne, ale i szczęśliwe dwa tygodnie życia
na przełomie kwietnia i maja - mówi nam Kamil Grosicki.
Najpierw, 19 kwietnia piłkarzowi urodziła się córka Maja, a 2
maja dostał nominację do kadry na Euro.
- Nie mogłem doczekać się już tego dnia. Chciałem, żeby
trener Smuda jak najszybciej podał skład kadry, bo za dużo
myślałem o tym wszystkim.

Sport

Foto: archiwum redakcji

idziemy na EURO

Maciej Pieczyński

Małgorzata Jacyna Witt na mecz Euro wybierze się do strefy kibica, a Jędrzej Wijas na Stadion Narodowy. Inga Iwasiów w ogóle nie chce ich
oglądać. Sprawdziliśmy jak szczecinianie spędzą mistrzostwa.
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ficjalnie strefa kibica będzie tylko jedna. Na placu Lotników, przy pomniku Colleoniego. Od pierwszego do ostatniego meczu to właśnie tam, oglądając Euro na ekranie
o powierzchni 50 metrów kwadratowych, w namiocie
Carlsberga, szczecińscy fani piłki nożnej będą mogli poczuć się prawie jak na stadionie. Prawie, bo w strefie przewidziano dla kibiców tylko 1000 miejsc. Tylko 1000, ale
jednak darmowych.
Euro 2012 przy ukraińskim piwie

Swoją ofertę przygotowało też wiele szczecińskich pubów. W The
Long Bridge Pubie przy ul. Monte Cassino na piłkarskich kibiców
czekają trzy telewizory i jeden telebim. Lokal od niedawna robi też
własne piwo – w różnych odsłonach – niepasteryzowane, żywe, pszeniczne, ciemne, jasne. Kibice, gustujący w atmosferze pubów, mogą
między 8 czerwca, a 1 lipca odwiedzać także Warkę i Sport Pub
(dawny Boom Bar). Wszystkie
mecze w jakości HD będzie można obejrzeć w Multikinie. Koszt
biletów na spotkania reprezentacji Polski i na finał turnieju to
29 zł, na pozostałe mecze – 19 zł.
Jednak wielu szczecińskich kibiców, zamiast zgiełku pubów, wybierze domowe zacisze. Wśród
nich jest Andrzej Wątorski, ukrainista Uniwersytetu Szczecińskiego, działacz Związku Ukraińców
w Polsce, meloman i konferansjer.
Małgorzata Jacyna - Witt
– Na okres Euro przypada sesja
letnia i początek letniego sezonu
koncertowego, nie będę mógł więc wyjechać ze Szczecina i obejrzeć
jakiś mecz na Ukrainie – mówi Wątorski. – Dlatego spędzę mistrzostwa w domu przed telewizorem, za to przy jakimś dobrym, ukraińskim piwie. Będą to Obolon`, Mahnat, Lwiws`ke lub Czernihiws`ke.
Nastrój turnieju z bliższej perspektywy niż Andrzej Wątorski nie-

wątpliwie poczuje radny Jędrzej Wijas. – Wraz z żoną i synem wybieramy się na Stadion Narodowy na mecz Polska -Rosja – mówi.
– Będę po raz pierwszy nie tylko na Stadionie Narodowym, ale i na
meczu polskiej reprezentacji i sam jestem ciekaw swoich wrażeń.
Pozostałe mecze Wijas obejrzy w domowym zaciszu. – Miejsca typu
„strefy kibica” to nie jest mój klimat – przyznaje.
Wijas, jako polonista z wykształcenia, na mecz patrzy jednak nie
tylko jak na zwykłe widowisko sportowe. – Współczesne mecze to
wielkie igrzyska obrazów, dramatycznych gestów, pełne przepychu
spektakle – zachwyca się. – Futbolem samym w sobie bardziej interesuje się mój syn, który czytuje prasę sportową i wypełnia album naklejkami bohaterów narodowej reprezentacji.
„Wspólne kibicowanie łączy”
Zupełnie inaczej, niż refleksyjny polonista, turniej Euro będzie oglądać znana z temperamentu radna
Małgorzata Jacyna – Witt. – Możliwe, że na mecz otwarcia wybiorę
się do Strefy Kibica przed telebim
– zapowiada i dodaje: – Lubię nastrój piłkarskiego święta, kibiców,
emocje, wielkie widowisko. Ludzie szalejący na stadionach czy
przed ekranami są tacy prawdziwi,
nikt wtedy nie udaje innego niż
jest. Wspólne kibicowanie łączy.
Jacyna – Witt przyznaje jednak,
że na co dzień kibicuje raczej „na
słuch”. – Otaczają mnie prawie sami
faceci, więc nie sposób nie słyszeć
Jędrzej Wijas
mimowolnie odgłosów meczu
w telewizji – śmieje się. – Najczęściej
siedzę przed komputerem czy książką i jak narasta hałas, podnoszę oczy.
Lesja Szulc, wokalistka polsko – ukraińskiego zespołu folkowego Lesja
i Muzyky, choć fanką piłki nie jest to potraktuje Euro jak święto. Ukrainka, która przeniosła się do Polski i zamieszkała z mężem Polakiem
w Goleniowie.

Sport
– Dla mnie to święto nie tylko kibiców, ale przede wszystkim dwóch
sąsiadujących ze sobą, słowiańskich narodów, Polaków i Ukraińców.
Jako gospodarze mamy szansę pokazać swoją gościnność, kulturę,
obyczaje tak, żeby wszyscy, którzy przyjadą na Ukrainę czy do Polski,
chcieli tu powracać i odkrywać dla siebie te kraje niezależnie od fascynacji piłką nożną.
Są i tacy, którzy podczas meczów Euro 2012 najchętniej znaleźliby
się po drugiej stronie ekranu. Jest wśród nich poseł Arkadiusz Litwiński, który przyznaje, że na ogół woli grać w piłkę niż ją oglądać. – Postaram się jednak znaleźć czas na obejrzenie meczów reprezentacji,
pewnie w jakimś pubie, najchętniej na świeżym powietrzu.
Misrzostwa w teatrze
Nie wszyscy jednak z niecierpliwością czekają na Euro. Dla tych, którzy chcieliby zbojkotować mistrzostwa nie z powodów politycznych,
a ze zwykłego braku zainteresowania, Teatr Współczesny przygotował
wiele kulturalnych atrakcji. W Teatrze Małym na Deptaku Bogusława powstanie Strefa Wolna od Piłki. – Będzie można u nas odnaleźć
atmosferę spokoju i wyciszenia – zapewniają organizatorzy. W ramach wytchnienia od piłkarskich emocji proponują cykl spotkań

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

Wyślij do nas maila
z poprawną odpowiedzią.
Na odpowiedzi czekamy do 15 czerwca
Pytanie konkursowe:
W której Galerii Handlowej w Szczecinie znajduje się
The Body Shop?

a) Kaskada

b) Galaxy

c) Molo

Mamy dla Was 5 zestawów kosmetyków

Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową.

Szczegółowe informacje na naszej stronie
internetowej oraz na

Do latania i jeżdżenia

150

Lesja Szulc

z instruktorką jogi, Wandą Willim Becker, warsztaty lepienia gliny,
wykłady o filozofii buddyjskiej. Całość zwieńczy przeciwwaga dla dalekowschodniego wyciszenia – spotkanie z ognistym tangiem argentyńskim. Karnet na wydarzenia Strefy Wolnej od Piłki to koszt 80 zł.
Właśnie w Teatrze Małym najprawdopodobniej burzliwy czas mistrzostw przeczeka najbardziej znana szczecińska feministka, Inga
Iwasiów, powieściopisarka, literaturoznawczyni. – W życiu nie obejrzałam żadnego meczu w całości i nie sądzę, żeby to się mogło zmienić
– mówi Iwasiów i dodaje: – Chciałabym podobnej popularności dla
kultury oraz uczciwej kalkulacji: ile pieniędzy idzie na tę piłkarską imprezę, kto i ile zyskuje, jakie wartości propagujemy, co z nich zostanie
i czego nie zrobimy, bo będziemy zajęci Euro.

Foto: Dariusz Gorajski

Inga Iwasiów

zawodników skateboardingu spotkało się na
Kołbaskowo Jam. Wszystko z okazji otwarcia
w Przecławiu nowego skateparku, wybudowanego przez gminę Kołbaskowo. Młodzi mistrzowie deski wykonywali niezwykłe ewolucje w powietrzu, na murkach,
schodach. Gmina Kołbaskowo ufundowała im wielki tort, a firma
Andergrand atrakcyjne nagrody.
br

R E K L AMA

Sport

AMBA S AD ORZY
SZC
ZECINA
– patronuje „Prestiż magazyn szczeciński”

Foto: Dariusz Gorajski

Patryk Zbroja Yacht
Racing Team

Weronika Bulicz

Mają na koncie już kilka mistrzowskich tytułów, a w planach budowę dużej i profesjonalnej kadry
regatowej miasta. Oto Patryk Zbroja Yacht Racing Team, nadzieja szczecińskiego żeglarstwa i jednocześnie Ambasadorzy Szczecina.
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omysł powstania teamu zrodził się dwa lata temu, kiedy
Patryk Zbroja wraz z Markiem „Dzikim” Prokopiakiem postanowili sprowadzić do Szczecina regatowy jacht typu GIN
930 (s/y „Tomahawk”). Przy okazji jego modernizacji samoistnie zawiązała się grupa osób – żeglarzy regatowych, którzy
wcześniej rywalizowali z sobą lub współpracowali w innych
projektach. I tak się zaczęło.
Trzon teamu stanowią: Karina Rostek (trymer baksztagów, rzecznik prasowy), Krzysztof Beltrani (pitman), Łukasz Czaja (bowman,
pitman, taktyk), Maciej Gonerko (trymer żagli przednich), Adam
Laskowski (pitman, bosman), Marek Prokopiak (pitman, bosman,
co-armator), Paweł Szklarz (trymer żagli przednich), Tomasz Tetela
(trymer baksztagów, pitman), Mariusz Tetela (trymer baksztagów,
pitman), Patryk Zbroja (sternik, co-armator), Marcin Zubrzycki (costernik, trymer grota, taktyk), Krzysztof Żełudziewicz (pitman, trymer grota).
Zespół ma otwartą formułę. Często do treningów lub startu w regatach zapraszani są żeglarze z Polski i zza granicy.
W ciągu dwóch lat działalności zdobyli m.in. pierwsze miejsce
w Regatach Pucharu Świata - Kreuzligen (Szwajcaria) 2012 r., trzecie miejsce w Regatach Pucharu Świata - Mistrzostwa Berlina 2011
r., pierwsze miejsce w Regatach Unity Line - 2011 w klasie jachtów
wyczynowych, dwukrotnie zwycięstwo w Regatach Pucharu Świata
w Kroslinie (Niemcy) – 2010 i 2011 r.,
Patryk Zbroja o swojej drużynie:
Jako istotę naszej działalności założyliśmy – oprócz aktywnego
wypoczynku – propagowanie żeglarstwa regatowego w Szczecinie
i w Polsce oraz przybliżenie tego sportu jak największej liczbie osób.
Naszym celem jest dążenie przy tym do stworzenia floty 4 - 6 identycznych jednostek regatowych, bazujących w Szczecinie, na których

odbywałyby się cykliczne wyścigi w formule meczowej i flotowej (np.
na Jeziorze Dąbiu lub na Odrze u stóp Wałów Chrobrego) i w ramach
których każdy zainteresowany miał możliwość rywalizacji na wodzie.
Chcemy stworzyć kadrę regatową Szczecina, złożoną z najlepszych żeglarzy, którzy w różnych klasach i w różnych kategoriach wiekowych
mogliby reprezentować miasto. Wszyscy członkowie teamu pochodzą
z Pomorza Zachodniego (głównie ze Szczecina). Od najmłodszych lat
główną naszą pasją są dwa żywioły: woda i wiatr, których w Szczecinie
nigdy nie brakowało. Stąd wybór Szczecina, jako centrum interesów
życiowych większości z nas jest jak najbardziej naturalny. Miasto posiada znakomite warunki do uprawiania sportów wodnych, w tym przede
wszystkim żeglarstwa i to również w tym najbardziej wyczynowym, regatowym wydaniu. I co dla nas szczególnie istotne - powstała strategia
rozwoju miasta, która jest nareszcie „zwrócona w kierunku wody”. Te
okoliczności sprawiają, że po prostu żyje się tutaj coraz lepiej. Dlatego
też, polecamy Szczecin z całego serca...

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

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

szczecin.eu/ambasador

Kronika Prestiżu

Uniwersyteckie piękności Najczystszy salon

m

ziesiątki urządzeń czyszczących, myjących, piorących
można było podziwiać podczas uroczystego otwarcia
firmowego salonu Karcher w Szczecinie. Od najmniejszych sprzętów domowych jak np. żelazka po wielkie maszyny
przemysłowe. Jak zapewnił Jacek Olko, dyrektor generalny Karcher Poland, szczeciński salon jest dopiero siódmy w Polsce i jedyny w północnej części kraju. Po przemówieniach na zaproszonych gości czekał obfity poczęstunek.
br

d

Od prawej: Agnieszka Mierzowiec, właścicielka Karcher Center Kerpol, Jacek Olko,
dyrektor generalny Karcher Poland, Rafał Nęcek, dyrektor handlowy Karcher Poland

Ecodriving u Bogackich

Od lewej: Katarzyna Osman (I Vicemiss), Marta Marczewska (Miss Studentek), Hanna Steciuk
(II Vicemiss) i Klaudia Rycak (Miss Studentek Głosu Szczecińskiego i Mojego Miasta)

ak jeździć oszczędniej? Jak obniżyć rachunki za paliwo?
Pod tym hasłami piknik zorganizował dealer mercedesa, DDB Auto Bogacka. Na gości czekali profesjonalni
kierowcy z praktycznymi poradami na temat ecodrivingu. Było
też sporo zabawy - m.in. na zabawkowych torach wyścigowych.
Organizatorzy zadbali, by nikt nie wyszedł głodny dzięki przysmakom polskiej kuchni.
br

anusz Krzymiński, dziennikarz, poeta, tłumacz, scenarzysta i operator filmowy, autor wielu audycji radiowych
i telewizyjnych 26 kwietnia 2012 roku na 13. wieczorze
„W PAŁACU literacko” świętował w Pałacu Młodzieży swoje
osiemdziesiąte urodziny i pięćdziesięciolecie pracy twórczej. Jubilat odebrał z rąk Róży Czerniawskiej - Karcz, prezes szczecińskiego oddziału ZLP - „Różę Poetów” przyznaną mu za całokształt
działalności artystycznej. Urodzinowe i jubileuszowe spotkanie,
uświetniła promocja wydanego tomu poezji jubilata pt. „W palcach
Wiatru”, któremu patronuje „Prestiż”.
rp

j

Janusz Krzymiński i Róża Czerniawska - Karcz

W i ę c e j z d j ę ć n a www . maga z y n p r e s t i z . com . p l
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Na 50 lecie pracy twórczej j

Foto: materiały DDB Auto Bogacki

Foto: Foto Abes

Izabella Łozińska, Jarosław Łoziński, Citroen
Drewnikowski

Od prawej: Michał Mierzowiec, Agnieszka
Mierzowiec - właściciele Karcher Center
Kerpol i Jacek Olko, dyrektor generalny
Karcher Poland.

Foto: Dariusz Gorajski

arta Marczewska, studentka Architektury i Urbanistyki
na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym zdobyła tytuł tegorocznej Miss Studentek Szczecina. Tytuł I Vicemiss zdobyła Katarzyna Osman studiująca Fizykę
Medyczną i Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Szczecińskim,
natomiast trzecie miejsce przypadło Hannie Steciuk z kierunków
Mikrobiologia i Wychowanie Fizyczne (także US). Kandydatki
w nagrodę za zdobyte miejsca otrzymały biżuterię marki Terpiłowscy, karnety do zakładu kosmetycznego Garra Ruffa, karnety
fitness RKF oraz kosmetyki do włosów firmy Loreal ufundowane przez salony fryzjerskie LO’R. Studentki zaprezentowały się
w czterech odsłonach. W pierwszej jako pin up girl, w drugiej
w ubraniach marki Cubus, następnie w bieliźnie i ostatnia prezentacja – w sukniach projektu Wojtka Bartczaka.
ie
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Janus w Yoshi Club
brazy Sylwi Janus można było podziwiać jej wernisażu zorganizowanego w Yoshi Club przy ul. Śląskiej
w Szczecinie. Janus, absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, rodowita szczecinianka, dzisiaj na stałe
mieszka w Hamburgu. W Szczecinie oprócz malarstwa można
było podziwiać także jej kompozycje florystyczne. W trakcie imprezy można było też zobaczyć pokaz kolekcji wiosna/lato butiku Bella Donna.
ie

Electronic Polska sp. z o.o. zostało uznane za firmę
roku, ECE Projektmanagement Polska sp. z o.o. zdobyło uznanie w kategorii inwestycja, Calbud Sp. z o.o.
wygrało w kategorii firma dla Szczecina, a Dom Lekarski S.A.
jako najlepsza innowacja roku. To wyniki konkursu gospodarczego prezydenta Szczecina. Laureaci otrzymali statuetki Busole Biznesu. Wyróżniono także Net Marine, IT Serwis, Turzyn,
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, portal nachStettin.
com, Teonite i Zachodniopomorską Szkołę Biznesu. Uroczysta
gala odbyła się w Teatrze Lalek Pleciuga.
br

kk

Foto:materiałt prasowe

o

Prezydent rozdał busole

Od lewej: Aurelia Piotrowska, Urszula
Piotrowska

Jerzy Naruszewicz z małżonką.

Od lewej: Beata Adamczyk – Szostak, Sylwia
Janus, Lila Czernik

Foto:materiałt prasowe

Jacek Mroczkowski, Sylwester Chrodecki,
Sylwia Janus

Foto:materiałt prasowe

Agata Gąsiorek, Jacek Domka, Maciej Małecki

Foto: Dariusz Gorajski

Mariusz Suska, Sandra Susłow, Sylwia Janus

Foto: Dariusz Gorajski

Foto: Dariusz Gorajski

Anna Braczyńska, właścicielka butiku Bella Dona, Sylwester Chrodecki, prowadzący imprezę

Na początek siłownia
alypso Fitness Club to pierwszy klient Piastów Office
Center, biurowca budowanego przy al. Piastów. Fitness
klub będzie największym tego typu miejscem w Szczecinie (powierzchnia 1500 m), wartość inwestycji i sprzętu ma
wynieść 6 mln zł. Właściciel budynku i sieci fitness podpisali
uroczyście umowę najmu. Budynek w którym znajdzie się siłownia ma być gotowy do końca tego roku. Cały kompleks ma
mieć powierzchnię 21 tys. m. Do dyspozycji najemców ma być
parking podziemny na 550 samochodów.
br
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach
Brama Jazz Cafe, pl. Hołdu Pruskiego 1
Cafe 22, pl. Rodła 8
Cafe Club, CH Galaxy, 1 piętro
Cafe Po godzinach, Deptak Bogusława 9
Cafe Cube, CH Galaxy, 2 piętro
Cafe Porto, ul. Księcia Bogusława X 47
Cafe Prawda, ul. Wielka Odrzańska 20
Cafe Aficionado & Casa Turrent, ul.Wielka Odrzańska 28
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43
Castellari,ul. Tuwima 27 (Jasne Błonia)
Coffee Heaven, CH Galaxy, parter
Cukiernia Koch, al. Wojska Polskiego 4
Czekoladowa Cukiernia, al. Wojska Polskiego 17
Fanaberia, Deptak Bogusława 5
Public Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 43
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19 lok. 1
Sklep Kolonialny, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
Sklep Kolonialny, CH Galaxy, 2 piętro
Sklep Kolonialny, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Tiffany Flowers, ul.Ks. Bogusława X 1/1

RESTAURACJE / PUBY
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6, Podzamcze
Bohema, al. Wojska Polskiego 67
Bombay, ul. Partyzantów 1
Chałupa, ul. Południowa 9
Chief, ul. Rayskiego 16
Chrobry, Wały Chrobrego 1b
Colorado, Wały Chrobrego 1a
Columbus, Wały Chrobrego 1
Gościniec pod Aniołami, Dobra, ul. Przytulna 1a
Karczma Polska "Pod Kogutem", pl. Lotników 3
Klubik, ul. Kuśnierska 13
Ładoga, ul. Jana z Kolna (vis-à-vis Wałów Chrobrego)
Mezzoforte, Deptak Bogusława 8
Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34
…na Mariackiej, ul. Mariacka 26
Piwnica Kany, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7
Radecki & Family, ul. Tkacka 12
Restauracja „ Ricoria”, ul. Powstańców Wielkopolskich 20
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9
SanDa, al.Wojska Polskiego 127 (KORTY)
Sake, al. Piastów 1
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Valentino, Deptak Bogusława 8
Willa Ogrody, ul.Wielkopolska 19
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6

SALONY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37a
Beauty Clinique, ul. Mickiewicza 55
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy, parter
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec,
ul. Krzywoustego 9–10
Cosmedica, ul. Leszczynowa
(Centrum Handlowe Zdroje – Rondo)
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Dr Irena Eris KOSMETYCZNY INSTYTUT, ul. Felczaka 20
Eso hurtownia fryzjerska, ul. Wielka Odrzańska 28
Enklawa Day Spa, ul. Wojska Polskiego 40
Estetic, ul. Kopernika 6
EVITA-SPA, Przecław 96E
Excellence, ul. Wyszyńskiego 14
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

SGI Baltis s. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 9
Szczecińskie Centrum Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 1a

KLUBY

GABINETY LEKARSKIE

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

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
Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37
Dom Lekarski S.A., ul. Bohaterów Warszawy 42
Dom Lekarski S.A., ul. Gombrowicza 23a
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
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

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
Kropka nad i, ul.Rayskiego 18
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
Studio Mebli Włoskich VIP, ul. Krzywoustego 80
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. Orawska 25/3
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

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
Citroen Drewnikowski, ul. Andre Citroena 1
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
Lexus Kozłowski, ul. Struga 17
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
Szkoła Muzyczna CASIO, ul. Szeroka 63
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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