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Od wydawcy

akacje zbliżają się ku końcowi. Kilka spostrzeżeń. Tego
lata sporo przebywałem na szczecińskim deptaku. Widziałem panów śpiących na ławkach albo żebrzących
o papierosa lub parę groszy od klientów licznych lokali.
A także młodzież okupującą fontannę lub bramy, czasem
pozostawiającą po sobie butelki i śmieci. Są dni, że było to
bardziej widoczne, a bywały, że praktycznie w ogóle. Przyznam irytowało mnie. Aż pojechałem do Sopotu, gdzie jak
większość turystów włóczyłem się po tamtejszym deptaku,
popularnym Monciaku, dodam, że miejscu w Trójmieście elitarnym,
z przylegającym doń Grand Hotelem i Sheratonem.
I? Nie wiem czy jest to dla nas jakieś pocieszenie – ale szczeciński
deptak przy Monciaku to oaza czystości i wysokiej kultury. Takiej liczby żebrzących, ilości walających się śmieci, szkła, resztek żarcia niestrawionego, a także częściowo strawionego trudno gdzie indziej znaleźć. No chyba tylko na krakowskiej starówce. Na pewno częściowo
można to wyjaśnić większą skalą niż u nas. Więcej knajp i klientów
proporcjonalnie oznacza więcej syfu? A może dlatego, że Monciak
się zmienia? W samym jego centrum, pomiędzy legendarnym Błękitnym Pudlem i Spatiffem, a Złotą Rybką i Wedlem ruszyły w tym
roku masowo całonocne punkty z kebabami i zapiekankami. Coraz
więcej też klubów go go, reklamowanych przez dziesiątki naganiaczek.
A i menele agresywniejsi, proszą o pieniądze stanowczo, wchodząc do
ogródków i nic nie robiąc sobie z uwag obsługi. Pogonieni odgrażają
się. Stąd uwierzcie mi, kiedy tuż po Sopocie pojawiłem się na naszym
deptaku z przyjemnością obserwowałem „naszych“ żuli. Jakże wydali
mi się nieśmiali w swoich prośbach, delikatni, wręcz wrażliwi. Wiele by
się mogli nauczyć od sopockich kolegów. Na nasze szczęście chyba nie
mają z nimi kontaktów i wymiany metod działania.
A w naszej gazecie tym razem bohater nieszczeciński, choć pewnie
jak czytacie ten numer jest już po szczecińskim koncercie Cochise. Paweł Małaszyński i jego grupa Cochise. Na co dzień znany z pracy aktorskiej, a u nas opowiada głównie o swojej pasji jaką jest muzyka rockowa. To zupełnie inny Małaszyński. Znacznie ciekawszy niż ten z seriali
i bardziej lub mniej udanych polskich produkcji. Poza tym inni ciekawi
ludzie i ich pasje, wydarzenia, moda, zdrowie i sport. Tego ostatniego
jest u nas dużo. 2012 to rok sportu, najpierw Euro, które Polska zakończyła na z góry upatrzonych pozycjach, a potem olimpiada. Na niej też
odnotowaliśmy „wybitne“ sukcesy. Większość komentatorów tragiczną
kondycję polskiego sportu widzi w chorym systemie, zdominowanym
przez działaczy. Syndrom PZPN-u ogarnął inne dyscypliny. Coś w tym
jest, pieniądze zanim trafią do sportowca czy też klubu muszą zadowolić armię działaczy, zgromadzonych w niezliczonej liczbie związków.
Koszmar. No, ale nas szczecinian na koniec lata czekają już tylko same
przyjemności. Kibice piłkarscy mają wreszcie swoją wymarzoną ekstraklasę, a pozostali m.in. Rajd Baja i Pekao Szczecin Open. Dodam, że
ten ostatni jest jubileuszowy. Kibicujemy gorąco tenisowi, stąd nie mogło zabraknąć rozmowy ze współtwórcą turnieju Krzysztofem Bobalą,
notabene naszym publicystą. A po przeczytaniu wywiadu pozostaje
nam tylko jedno – zaprosić was na korty. Warto!
Michał Stankiewicz

OKŁADKA
Na okładce:
Paweł Małaszyński
Foto: Martyna Gumuła
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Wydarzenia

Bałtyk non stop
Bez zawijania do portów, niezależnie od pogody i w możliwe najkrótszym czasie chcą opłynąć Bałtyk. W tej sposób dwaj szczecińscy żeglarze chcą rozpocząć nową tradycję żeglarską - bicie rekordu w okrążaniu
Morza Bałtyckiego. „Prestiż” patronuje temu wydarzeniu.

REKLAMA

Baja nabiera prestiżu
Tegoroczny rajd Baja Poland po raz pierwszy będzie jedną z rund Pucharu Świata w rajdach Cross Country. Na starcie zobaczymy między
innymi Krzysztofa Hołowczyca, Stefana Peterhansela, a możliwy jest też
udział Adama Małysza.

r

ajd będzie składał się z 5
etapów o łącznej długości 750
km. Rozegranych zostanie 5 odcinków specjalnych, o długości
prawie 500 km.
Impreza rozpocznie się 7
września startem honorowym
w centrum na Placu Żołnierza
o godz. 16.30. Prosto ze startu
honorowego kierowcy ulicami
miasta udadzą się na start prologu, który odbędzie się na terenie
Strzelnicy Wojskowej na oś. Zawadzkiego, tuż za nowo budowaną halą widowiskowo – sportową. Start pierwszego zawodnika
o godz. 18:00, a trasa prologu
liczy 12,7 km.
Blisko Osiedla Zawadzkiego, w miejscu byłego poligonu
wojskowego będzie mieściło się
miasteczko rajdowe, gdzie zlokalizowane będą serwisy załóg,
biuro rajdowe i miasteczko dla
kibiców. Kolejne etapy rozegrane
zostaną na Poligonie Drawskim,
w Dobrej Szczecińskiej i Lubieszynie.
Ranga Pucharu Świata powo-

Foto: materiały prasowe

yzwanie jednemu z najtrudniejszych akwenów rzucili dwaj
doświadczeni żeglarze Krzysztof „Kokos” Łobodziec i Mikołaj „Miki”
Marecki. Przed nimi ok. 1200 mil morskich, kapryśna jesienna pogoda
i bezsenne noce. Okrążą basen główny Morza Bałtyckiego, startując
ze Świnoujścia i mijając lewą burtą: Rostock, Ystad, Sztokholm, Tallin,
Rygę, Kłajpedę oraz Hel. Rejs zakończą w Szczecinie.
– Planowaliśmy Baltic Loop z myślą o wyczynach żeglarskich na
Bałtyku. Wiemy, że jest ich wiele, więc zależało nam, aby ten był w jakiś sposób wyjątkowy. Dlatego powstała niespotykana dotąd idea rejsu dwuosobowego, bez zawijania do portów i wokół Bałtyku – mówi
Mikołaj.
– Rozpoczynamy walkę o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina dla
tej dwuosobowej załogi, która w najkrótszym czasie okrąży Bałtyk
non – stop. Punktem wyjścia dla następnych śmiałków, będzie czas
jaki uzyskamy w tym roku, o ile oczywiście warunki pozwolą nam na
ukończenie tego rejsu, bo powiedzmy sobie szczerze, że nie ma wyczynu bez ryzyka – dodaje Krzysiek. – Rzucamy wyzwanie!
Przedsięwzięcie wspierają Miasto Szczecin oraz Miasto Świnoujście,
Bosman Browar Szczecin, Bakista – dom wysyłkowy dla żeglarzy oraz
Karos – pomosty pływające.
Relacja z przebieg rejsu „Świnoujście – Szczecin BALTIC LOOP
2012 Speed Challenge” będzie dostępna na FaceBook’u – funpage
„Baltic Loop” oraz stronie internetowej www.BalticLoop.pl.
imj

Foto: Joanna Skrzyniarz
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duje, że w Szczecinie możemy się
spodziewać wielu znakomitych
kierowców.
Swój udział w rajdzie zapowiedziała absolutna gwiazda
polskiego sportu, ale w skokach
narciarskich – Adam Małysz.
Od dwóch lat próbuje on z powodzeniem swoich sił w rajdach.
Wystąpił w tym roku w rajdzie
Dakar, który ukończył na 38
miejscu w gronie 174 kierowców,
którzy wystartowali w imprezie.
Rajd zakończy się w niedzielę
9 września ceremonią rozdania
pucharów w miasteczku rajdowym w Szczecinie.
jch

Wydarzenia

Marczewski Jubileuszowe Pekao
& Giebułtowski w Berlinie Szczecin Open

m

Foto: archiwum Michała Marczewskiego

arcin Gibułtowski to ulubieniec polskich gwiazd, jego biżuterię noszą m.in. Kayah, Beata Sadowska, Kasia Klich czy Justyna Steczkowska. Wspólnie z Michałem Marczewskim postanowili
podbić także niemieckie klientki.
Kameralny showroom w ramach
Berlin Fashion Week odbył się
w atelier Michała Marczewskiego, który mieści się w najbardziej
reprezentacyjnej dzielnicy Berlina
-Charlottenburgu.
– Zadbaliśmy o klimat w stylu
starego, dobrego Hollywood.Był
szampan, kryształowe kieliszki
i słodkie przekąski – opowiada
Marczewski.- Goście butiku mogli
zobaczyć moją najnowszą kolekcję
„Fräulein A.M”sezon 2012/2013,
która powstała z inspiracji ikoną
filmu- Grace Kelly. Marcin przygotował kolekcję biżuterii specjalnie
na potrzeby naszego showroomu.
Do dyspozycji gości były trzy salony w atelier z kolekcją Pret-a Porter,Haute Couture i biżuterią Marcina Giebułtowskiego, każdy z zaproszonych dostał też lookbook projektantów. Event został wpisany
w oficjalny kalendarz Berlin Fashion Week.
imj

Konkurs

p

rzez te lata wypromowali się w Szczecinie, albo
przyjeżdżali jako uznane już
gwiazdy, Nikołaj Dawidienko, Nicolas Lapentti, Nicolas
Massu, Juan Carlos Ferrer
czy Sergi Bruguera.
Tegoroczną imprezę udało się przesunąć na trzeci
tydzień września, co spowoduje, że pierwszy raz jej termin nie koliduje z rozgrywkami Pucharu Davisa (14 - 16 września).
Dzięki temu na jubileuszowego challengera, czyli turnieju rozgrywek ATP Challenger Series, będą mogli przyjechać najlepsi Polacy,
z Łukaszem Kubotem i Jerzym Janowiczem.
Pojawią się także nasi najlepsi debliści, olimpijczycy z Londynu Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski. Rozegrają mecz pokazowy,
w podobnej formule jak rok temu, gdy na korcie oglądaliśmy Karolinę
Woźniacką oraz Wojciecha Fibaka, Urszulę Dudziak i Mariusza Czerkawskiego.
Z imprez towarzyszących odbędzie się także próba pobicia rekodu
Guinessa w podbijaniu piłki tenisowej.
Do firm, które do tej pory sponsorowały turniej doszła J.W.Construction, inwestor mającej powstać w Szczecinie Hanza Tower.
J.W. Construction została sponsorem turnieju VIP , który jak co
roku będzie towarzyszyć szczecińskiej imprezie, podobnie jak festiwal muzyczny. „Prestiż“ jest patronem medialnym turnieju.
jch
Rozmowa z Krzysztofem Bobalą, dyrektorem turnieju na stronie 58.
Foto: Włodzimierz Piątek

Obecność szczecińskiego projektanta Michała Marczewskiego już na
stałe wpisała się w krajobraz tygodnia mody - Berlin Fashion Week.
Tym razem połączył siły ze znanym projektantem biżuterii - Marcinem
Giebułtowskim.

17 września rozpocznie się jubileuszowy 20. turniej tenisowy Pekao
Szczecin Open. Parafrazując słowa znanej piosenki można stwierdzić, że
20 lat największej sportowej imprezy Szczecina minęło jak ... jeden set.

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

Wyślij do nas maila z poprawną odpowiedzią.

Na odpowiedzi czekamy do końca sierpinia
Pytanie konkursowe:

Który zabieg kosmetyki estetycznej objęty jesienną
promocją w Baltica Wellness & Spa złuszcza
dokładnie naskórek twarzy:
a) Mezoterapia bezigłowa
b) Mikrodemabrazja
c) Laser IPL
Do wygrania dwa zaproszenia, każdy na dwugodzinny
relaks w Strefie Wellness dla dwóch osób.
ZESTAWY BODY SHOP otrzymują:
Marta Przybylska-Hajduk, Radosław Walo
Agata Fic, Ewa Łoszyńska, Anna Opatko
Nagrody są do odebrania w sklepie BODY SHOP w CH GALAXY
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową.

Szczegółowe informacje na naszej stronie
internetowej oraz na
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Rozwiązanie konkursu z wydania czercowego

Nowe miejsca
Andegrand

Foto: Włodzimierz Piątek

Ten sklep to mekka lokalnych miłośników rapu i deskorolki. Wychodząc na przeciw potrzebom klientów
właściciele zadbali, aby na półkach pojawiły się takie marki jak: Quiksilver, Vans, Dakine, New era, Nike,
Adidas. W ofercie: ubrania, buty, plecaki, deskorolki, snowboard, farby graffiti, akcesoria do palenia.
Pn - pt 10.30 – 18.30, sb 10.00 – 15.00
ul. Boh. Getta Warszawskiego 24/204

Vitrolive

Vitrolive Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności od wielu lat dbając o najwyższe międzynarodowe
standardy zajmuje się leczeniem niepłodności partnerskiej. To jedyna, prywatna, profesjonalna klinika
w województwie zachodniopomorskim, która wykonuje zabiegi in vitro. Od sierpnia ma nową,
reprezentacyjną siedzibę przy al. Wojska Polskiego 103.
Pn – pt 8.00 - 18.00, sb 8.00 - 13.00
Al. Wojska Polskiego 103

Pierogarnia na deptaku

Lokal we francuskim stylu. W menu pierogi (można kupować na sztuki),
francuskie śniadania, naleśniki, desery, napoje.
Pn – pt 10.00 – 19.00 , sb 10.00 - 16.30
Deptak Bogusława

REKLAMA

KOMPLEKSOWA OPIEKA STOMATOLOGICZNA
Nowoczesne, klimatyzowane gabinety stomatologii
estetyczno - zachowawczej i parodontologii oraz
chirurgii stomatologicznej i protetyki
Oferujemy szeroki zakres usług:
- leczenie zębów i dziąseł
- usuwanie zębów
- usuwanie kamienia
- piaskowanie i wybielanie zębów
- wykonywanie protez i koron oraz IMPLANTY
Zadzwoń i umów się na wizytę:
91 433 99 80, 91 484 65 66, 91 484 65 67, 91 434 73 06
Szczecin, pl. Zwycięstwa 1, pon-pt 7:30 do 18:30, sobota 8:30 do 13:00
w w w. m e d i c u s. s zc ze c i n . p l

Temat z okładki

Paweł
Małaszyński:
Buntownik z wyboru
Jakub Jakubowski
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Rzadko udziela wywiadów, showbiznes ma
w głębokim poważaniu, nigdy nie robi nic na
pokaz. Jest tajemniczy, niezwykle wrażliwy,
a w jego duszy mieszkają demony. Mimo, że
ma oparcie w kochającej rodzinie i robi to, co
kocha, wciąż szuka swojego miejsca w świecie. W świecie, z którym walczy, którego nie
rozumie, który często go przytłacza. Paweł
Małaszyński.
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Temat z okładki
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Temat z okładki

zadko udzielasz wywiadów, nie sprzedajesz swojej
prywatności, niewiele o Tobie
wiadomo, co potęguje zainteresowanie Twoją osobą.
Twoi fani zadają sobie
pytanie: jaki jest ten Małaszyński naprawdę? Czy poszukujących
odpowiedzi na to pytanie odesłałbyś do
muzyki, jaką tworzysz z zespołem Cochise,
do tekstów, które piszesz?
Z pewnością tak, aczkolwiek sądzę, że
po przeczytaniu i analizie tych tekstów będę
dla ludzi jeszcze większą zagadką niż jestem.
W tych tekstach jestem cały ja, piszę bowiem
to, co czuję. Piszę o pewnych stanach emocjonalnych, które mnie dotknęły, podobnie

- Bo taka miłość istnieje w bajkach, a mój
świat nie jest bajką. Staram się ubierać tą
moją pannę młodą, tą moją kochankę, raczej
w ciemne barwy. To jest miłość odkrywcza,
burzliwa, gwałtowna. Moje teksty są bardzo osobiste i akurat, to o czym śpiewam na
„Back to beginning” dotyczy trudnego okresu w moim życiu. Byłem rozerwany na tysiące kawałków.
- Nadal jesteś?
- Hmm... w pewnym sensie tak. Jestem
przerażony światem, życiem. Dławię w sobie
lęk, gniew i całą gamę gwałtownych emocji.
Cały czas szukam tego, co da mi poczucie
wolności, czegoś co tak naprawdę pewnie
jest nieuchwytne, a na pewno trudne do
osiągnięcia. Jesteśmy stłamszeni, zgniecieni
zglobalizowaną, skomercjalizowaną rzeczywistością, w której coraz mniej miejsca jest
na rzeczy ważne, na nas samych. Ja jestem na
bakier z tą rzeczywistością. Staram się budować swoje własne światy, które by mi dawały
przed tym schronienie. Jednym z takich świa-

pod prąd i kiedy osiągnę to, co chciałbym
osiągnąć, jakiś constans, to wtedy puszczę się
w dół. Będzie mi łatwiej, bo będę znał wszystkie skały, które ominąłem wcześniej, płynąc
do góry.
- Często używasz w naszej rozmowie metafor. To jest również charakterystyczne dla
Twoich tekstów. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale zagłębiając się w Twoje teksty, można zauważyć pewną prawidłowość. Pojawiają się w nich bardzo często
anioły, demony, dusza, woda i motyle...
- (śmiech) Faktycznie, masz rację. Wszystko to jest jednak symboliką, którą lubię się
posługiwać. Ja nie lubię rozkładać swoich
tekstów na czynniki pierwsze, a symbolika daje duże pole do interpretacji. Ja wiem,
o czym jest każdy tekst, ale dla każdego słuchacza może on mieć zupełnie inne znaczenie. I to też jest fajne. Dla mnie anioły i demony to symbol walki, walki o duszę, swoją
tożsamość, swoje ja. Duszę, która jest ulotna
jak motyle. Woda symbolizuje oczyszczenie.

jak wyobrażam sobie pewne sytuacje, tworzę
swoje własne światy, kreuję je, nazywam i naznaczam swoim piętnem.
- Co się zatem dzieje w Twoim świecie?
Jaki on jest?
- Do końca nieokreślony, niejednoznaczny,
pełen sprzeczności, tajemniczości. Nie piszę
wprost tego, co czuję, nie śpiewam o tym,
co się dzieje tu i teraz, tylko bardziej operuję symboliką. Staram się unosić ponad swoją
podświadomość. Na naszej ostatniej płycie
„Back to beginning” każdy z 17 utworów
opowiada inną historię, ale wszystkie razem
tworzą pewną całość.
- Motywem przewodnim świata, który
sobie kreujesz i historii, jakie opowiadasz,
jest miłość. Jednak nie taka cukierkowa,
słodka, idealna...

tów jest muzyka. To mój bastion, barykada
odgradzająca mnie od szaleństwa, życiowego
galopu donikąd.
- Czym jest zatem dla Ciebie wolność?
Co kryje się pod tym hasłem?
- Jak ją odnajdę to dam Ci znać (śmiech).
Ona jest zawsze krok przede mną. Czasem
uda się ją złapać za piętę, ale zaraz się wyrwie
i zniknie. Na razie wszystko jest takie pogmatwane, niejasne, niepoukładane. Nie mogę
sobie znaleźć miejsca, a moje stany emocjonalne są na takim diagonalu, albo na samej
górze, albo na samym dole. Nie ma takiego
constans. Poza rodziną oczywiście, która jest
dla mnie absolutnie najważniejsza. Rodzina
mnie ustabilizowała, nieco oswoiła, ale rockandrollowa dusza cały czas daje znać o sobie. Dlatego teraz płynę sobie w górę rzeki,

W tych tekstach jestem cały ja, odzwierciedla
się w nich stan mojej duszy, mojego umysłu.
- Drzemią w Tobie demony?
- Każdy ma w sobie swojego własnego demona, ja nawet mam ich parę. Nie chciałbyś
poznać mojej ciemnej strony. Ja czasami sam
jej się obawiam. Na razie jednak daję tym
moim demonom trochę pofolgować. Ale szukam spokoju, ciszy, żeby się gdzieś na nowo
poukładać, bo jestem rozpieprzony strasznie.
- Co Cię tak rozpieprza?
- Często są to małe rzeczy, które się kumulują i w najmniej spodziewanym momencie
eksplodują. Wiele rzeczy złożyło się na to, że
aktualnie czuję się, tak jak się czuję. Najchętniej rozpętałbym rewolucję, podpalił jakieś
miasto (śmiech). I to robię. W tekstach moich
piosenek i na scenie.

Jestem przerażony
światem, życiem,
dławię w sobie lęk,
gniew i całą gamę
gwałtownych emocji.
Cały czas szukam
tego, co da mi
poczucie wolności.
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- Z jednej strony szczęśliwy mąż i ojciec,
ceniony aktor i muzyk, z drugiej jednak
mam wrażenie, że jest w Tobie dużo smutku.
- Powiedziałbym, że ogarnia mnie melancholia, nostalgia. Jestem wrażliwym facetem
o depresyjno - melancholijnym usposobieniu. Lubię testować swoją wrażliwość, o co nie
jest wcale tak trudno w dzisiejszych czasach.
Tym bardziej, że nie czuję się człowiekiem
spełnionym, mam jeszcze w życiu wiele do
zrobienia, wiele szczytów do zdobycia. Wciąż
też szukam swojego miejsca na ziemi. W tym
labiryncie życia próbuję znaleźć jakieś ujście,
swoją własną drogę. Często też zamykam się
w swoim świecie, ale też pragnę się nim dzielić
z innymi. Nie przeczę, że ten świat może wydawać się depresyjny i melancholijny. I to jest
też widoczne na najnowszej płycie
zespołu Cochise. Z jednej strony
mamy na niej czystą i spokojną
balladę „My way”, z której przechodzę do depresyjnego kawałka
„Na hi es”, a po chwili wyciągam
„Shotguna” i strzelam Ci z uśmiechem na ustach w twarz. Ja tak po
prostu widzę niektóre rzeczy.
- Widzisz i się buntujesz? Czy
Twoje teksty nie są w pewnym
sensie takim „protest songiem”?
- To jest bunt przeciwko sobie.
Buntuję się sam przeciwko sobie,
przeciwko rzeczywistości, z którą się nie zgadzam. Muzyka daje
mi możliwość wykrzyczenia tego,
co mi leży na sercu, z czym się
nie zgadzam. To świat, w którym
jestem sobą, szczery do bólu, niezależny, niczym nieograniczony.
Nie jestem naznaczony, jak na
przykład w aktorstwie. Nie przywdziewam maski. Robimy z chłopakami to, co nam się podoba, to
co my czujemy najlepiej, to co my
uważamy za słuszne.
- Cochise to nazwa Waszego
zespołu zaczerpnięta od imienia
wielkiego wodza Apaczów. Masz
indiańską duszę?
- Oj tak. Kulturą Indian Ameryki Północnej zacząłem się interesować jeszcze w czasach radosnej młodości. Fascynowała mnie
historia Indian, wojny jakie prowadzili, ich
wierzenia, religia, plemienne podziały, itp.
To było coś, co mnie kompletnie wchłonęło.
Do dzisiaj jest to dla mnie bardzo ważne. Ja,
podobnie jak oni, szukam czegoś, co można
nazwać wolnością. W tamtych czasach wolność była namacalna, dzisiaj niestety absolutnie nie jest. Sami sobie zgotowaliśmy taki los.
Sobie i im, bo przecież Indianie to byli kiedyś
wolni ludzie. A my im tą wolność odebraliśmy. To była kultura, która jako jedna z niewielu tak naprawdę dotknęła prawdziwej
wolności, takiego czystego połączenia z natu-

rą, z samym sobą. Stracili to wszystko, ale nie
stracili godności, dumy.
- A propos godności i dumy. Powiedziałeś kiedyś, że zdarza Ci się nagiąć swój kręgosłup, ale nigdy go nie złamiesz, bo masz
zasady, którymi się kierujesz w życiu. Często zdarza Ci się naginać swój kręgosłup?
- Tu chodzi głównie o moje aktorstwo.
W tym zawodzie często podejmujesz trudne decyzje i nigdy nie jesteś pewien, czy są
to dobre decyzje. Aktorstwo wymusza też
pewne kompromisy, zdarza mi się zrobić coś
dla kogoś. Często zupełnie niepotrzebnie,
ale ja jestem naiwny i mocno wierzę w ludzi.
To wszystko wiąże się właśnie z naginaniem
kręgosłupa. Nigdy jednak nie dam się złamać i nie zgodzę się na coś, co jest niezgodne z moją naturą, z moim własnym ja. Moje

sumienie, moja wrażliwość nie przeżyłaby
takiego szoku.
- Żałujesz jakichś decyzji zawodowych,
które podjąłeś?
- Nie, absolutnie nie. Niczego nie żałuję,
nie wstydzę się żadnej produkcji, w której zagrałem. Były lepsze i gorsze, ale to normalne
w tym zawodzie. Z błędów wyciągam wnioski, uczę się. Czasami zastanawiam się, czy
coś bym zmienił na mojej drodze zawodowej,
gdybym mógł cofnąć czas. Byłoby ciekawe
tak zaryzykować (śmiech). Nie wiem, czy coś
bym chciał zmienić.
- Jesteś ryzykantem?
- W życiu zawodowym lubię ryzykować,
w życiu prywatnym chyba nie.

- Grasz w filmach, serialach, w teatrze,
śpiewasz w zespole Cochise. Co daje Ci najwięcej satysfakcji?
- Muzyka to zupełnie odrębna bajka.
Muzyka była moją pierwszą miłością, ona
ukształtowała moją świadomość i jej pozostanę wierny do końca. Aktorstwo też kocham,
nienawidzę jednak tej całej otoczki wokół
tego zawodu. Teatr jest takim aktorskim azylem dla mnie. Bezapelacyjnie jest i będzie dla
mnie najważniejszy. Do samego końca. Mojego lub jego (śmiech).
- Dopuszczasz taki scenariusz, że za jakiś
czas odstawiasz aktorstwo na bok i poświęcasz się tylko muzyce?
- Gdyby można było się utrzymać tylko
z muzyki, to myślę, że każdy z nas podjąłby
taką decyzję. Tylko, że w naszym kraju jest
z tym bardzo ciężko. Na pewno nie
zrezygnowałbym z teatru.
- Czy styl muzyczny Cochise
można jakoś zdefiniować?
- Jest nieokreślony, ale to na pewno
rock. W naszej muzyce słychać inspiracje nas wszystkich, począwszy od
bluesa, przez rock, po metal, a nawet
black metal. W zespole mamy pełną
swobodę i możemy nagrywać to, co
nam w duszy gra. Ja jestem dzieckiem grunge’u, uwielbiam artystów,
jak Pearl Jam, Soundgarden, Alice in
Chains, Nirvana, Faith No More, ale
i Janis Joplin, Jimmiego Hendrixa,
The Doors, Freddiego Mercurego,
Mike Pattona, Eddiego Veddera, Led
Zeppelin, White Stripes, Danzig, czy
Smushing Pumpkins.
- Jak Twoją muzyczną działalność
odbierają fani? Czy fakt, iż jesteś
znanym aktorem pomaga?
- Wręcz przeciwnie. Pojawiają się
głosy, że jest to mój kaprys, taka fanaberia. Cały czas z tym walczymy
i staramy się uświadomić ludziom, że
to, co robię w muzyce traktuję śmiertelnie poważnie, że jest to dla mnie,
dla nas jako zespołu, bardzo ważne.
Nigdy nawet nie zastanawialiśmy
się nad tym, czy możemy coś ugrać
dzięki mojemu nazwisku. To byłoby wbrew
naszym charakterom, naszym sumieniom.
Zespół Cochise powstał zanim stałem się
znanym aktorem. Były oczywiście różne zakusy, wytwórnie muzyczne chciały podpisać
z nami kontrakt, ale całą promocję chciały
oprzeć na moim nazwisku. Nie godziliśmy się
na to, ja nie jestem na sprzedaż. Dopiero niedawno podpisaliśmy kontrakt z wytwórnią
Mystic. Oni pierwsi dostrzegli w nas potencjał, którego nie trzeba pobudzać promocją
opartą na nazwisku Małaszyńskiego. W muzyce nie ma miejsca na drogę na skróty, albo
jesteś szczery i autentyczny, albo zajmij się
czymś innym. Muzyka musi bronić się sama
i wierzę, że nasza się obroni.

Temat z okładki

Foto: Martyna Gumuła
Fryzura & Wizaż: Sylwia Smuniewska
Stylizacja: Aleksandra Urbanowska
Projekty: Anna Cichosz
Produkcja: Rebellius Team www.rebelliusteam.com
Dziękujemy za pomoc w realizacji sesji zdjęciowej firmom i sklepom:
Z.A. Aleksandrowicz, DeeZee, RockZone, Venezia, Proclub
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Jestem wrażliwym
facetem o depresyjno
- melancholijnym
usposobieniu. Lubię
testować swoją
wrażliwość, o co nie
jest wcale tak trudno
w dzisiejszych
czasach. Tym bardziej,
że nie czuję się
człowiekiem
spełnionym, mam
jeszcze w życiu wiele
do zrobienia

Ludzie

Samo szycie

Aneta Dolega

W Szczecinie jakiś czas temu głośno się zrobiło o blogu Parasoli, młodziutkiej dziewczyny, która
projektuje i szyje ubrania oraz dodatki dla podobnych do siebie klientek. Parasola to nikt inny jak
Aleksandra Kornatowska, architekt, projektant – samouk. Sama tworzy, a później sprzedaje sukienki, spódnice, torby i wszelkiego rodzaju dodatki do strojów.

p

arasola należy do nowego pokolenia projektantów,
które dopiero stawia pierwsze kroki w tym biznesie,
przy okazji umiejętnie wykorzystując Internet do
promocji swoich projektów. – Zaczęłam od przerabiania ubrań – opowiada Ola. – Później w ruch poszły zasłony, ozdobne prześcieradła, przeróżne tkaniny, które udało mi się zdobyć w „second handach”.
Do szycia namówiła ją koleżanka. Projektantka wcześniej tworzyła
biżuterię oraz inne dodatki. Z pierwszej rzeczy jaką uszyła nie była
jednak do końca zadowolona.
– To była sukienka, która powstała z dwóch rzeczy: z innej sukienki i kawałka czarnej koronki.
No cóż… nie leżała idealnie
– śmieje się. Patrzę dziś na nią
z sentymentem, ale raczej rzadko ją zakładam.
Pomimo nie do końca udanej próby szycia, okazało się
jednak, że ma do tego talent.
Wkrótce ta sama koleżanka
zaprosiła Olę do udziału w niedużym pokazie mody jaki był
organizowany na uczelni. Rzeczy Oli zdobyły lokalny rozgłos i wkrótce można było ją
zobaczyć na pokazach w kilku
szczecińskich klubach.

W tym samym czasie do
życia został powołany blog, na
którym początkująca projektantka zaczęła umieszczać swoje projekty.
– Nazwa Parasola pochodzi od mojego imienia i raczej
nie wiąże się z tym żadna niesamowita historia – tłumaczy
z uśmiechem. – Po prostu koleżanki mówiły tak na mnie
i pomyślałam, że to pasuje na
nazwę dla bloga.
Rzeczy od Parasoli są subtelne i bardzo kobiece. Skromne
kopertówki i proste sukienki,
z jednym mocniejszym elementem, jak wycięte serce na plecach, czy
ćwieki przy dekolcie. Te połączenie delikatności z czymś odważniejszym powoli staje się to znakiem rozpoznawczym projektantki.
Nie jestem z natury osobą krzykliwą, która mocno zaznacza swoją
obecność – wyjaśnia Ola. – Lubię zakładać rzeczy, które mają jeden
Foto: Rafal Nowosad
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Subtelność z pieprzykiem

zaskakujący element. I takie też są szyte przeze mnie ubrania. Podpatruje wielki świat mody, ale przede wszystkim obserwuję to co się
dzieje wokół mnie. Inspirują mnie ludzie, architektura, nawet jakiś
intrygujący zestaw kolorów, który zauważę w swoim otoczeniu. Myślę, że mój kierunek studiów nie jest tu też bez znaczenia. Czasem za
inspiracje posłuży mi jakaś budowla albo tylko jej mały fragment.
Stół nie wystarczy
Parasola tworzy także rzeczy na zamówienie. Można się z nią umówić za pośrednictwem bloga.
– Najpierw patrzę na figurę
mojej klientki i pod tym kątem dopasowuję krój sukienki – zdradza Ola. – Później
rozmawiam z moją klientką,
sprawdzam co lubi, czy rzeczy
odważne, ekstrawaganckie, czy
jednak jest osobą która ceni
sobie prostotę i skromność.
W ten sposób powstaje projekt.
Kiedy nazbieram wystarczająco
dużo informacji odsuwam ze
stołu komputer, kalki, projekty z uczelni i stawiam na nim
maszynę do szycia. W zaciszu
domowym projektuję i szyję.
Każda moja sukienka robiona
jest zazwyczaj w jednym egzemplarzu. Wyjątek stanowią
np. bransoletki. Jeśli jakaś jest
szczególnie popularna, wtedy
robię ich pięć, sześć sztuk. Nie
więcej. Zależy mi na niepowtarzalności moich projektów.
Allegro, autorski blog – olaparasola.blogspot.com(dostępny także na stronie magazynprestiz.com.pl), czy popularny
sklep internetowy Pakamera –
tu znajdziemy rzeczy Parasoli,
zarówno ubrania jak i dodatki.
Sama projektantka marzy jednak o własnym butiku.
– Sprzedawałabym w nim
swoje ubrania, ale także prace
innych młodych projektantów – mówi. – Myślę, że takie miejsce przyjęłoby się w Szczecinie. Musiałoby tylko znajdować się w widocznym
miejscu, bo niestety centra handlowe, których mamy całkiem sporo,
przytłaczają małe sklepiki. Na całe szczęście jest co raz więcej osób,
które szukają czegoś oryginalnego i wyjątkowego.
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Ludzie

Szczecin dla
prawdziwych
facetów

Foto: archiwum Husarii Szczecin

A M B AS AD O–RZY
S
ZCZECINA
patronuje „Prestiż magazyn szczeciński”

Nie ma chyba bardziej męskiego sportu niż amerykański futbol. W Szczecinie tę dyscyplinę reprezentuje klub Husaria.
Weronika Bulicz

h

usaria istnieje od blisko siedmiu lat. Pierwszy mecz, jaki roze- łem sporo o mieście, m. in. dlatego, że mój dziadek studiował tutaj
grała to towarzyskie spotkanie z Devils Wrocław 1 lipca 2006 przed wojną. Teraz to jest mój dom i mam nadzieję, że w przyszłości
w Szczecinie. Wkrótce, bo 27 sierpnia 2006 drużyna wzięła miasto stanie się centralnym punktem polsko - niemieckiego regionu.
udział w Turnieju Futbolu Amerykańskiego w Poznaniu.
Wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Musimy być świadomi
Od przystąpienia do ligi Polskiej Ligi Futbolu Amerykań- nie tylko wspólnej polsko - niemieckiej historii, ale także wyzwań i
skiego (w sezonie 2007) Husaria brała udział w pierwszoligo- szans jakie to sąsiedztwo przynosi. Uważam, że dzięki historycznym
wych zmaganiach. Niestety wkrótce problemy kadrowe spowodowały, relacjom, wspólna strategia może być korzystna dla rozwoju. Musimy
że 3 sezony później drużyna wycofała się z rozgrywek.
połączyć lokalne możliwości, dzięki czemu region będzie silniejszy i
Dzięki szybkiej i sprawnej rekrutacji husarze wrócili na boiska PLFA bardziej konkurencyjny. Mimo, że istnieje duża grupa malkontentów,
już rok później. Z powodu wspomnianego wycofania we wcześniej- dla mnie Szczecin jest i będzie stolicą regionu zachodniopomorskiego
szym sezonie, szczeciński team został jednak zdegradowany do dru- – nie rozumiem narzekań.
giej ligi. Sezon zasadniczy 2011 Husaria zakończyła na 3 miejscu z biSzczecin łączy w sobie wszystkie cechy wielonarodowego miasta,
lansem 4-2, awansując do rundy
które łączy tradycję i historię
dzikich kart. Dlaczego husarze
z nowoczesnością. W samym
zostali ambasadorami Szczecina
mieście i na obrzeżach nie braKampania społeczna „Szczecin_z całego serca polecam AMi co takiego sprawiło, że polecają
kuje terenów rekreacyjnych czy
BASADOR” to zaproszenie mieszkańców do wspólnego buSzczecin z całego serca, wyjaśnia
miejsc wartych odwiedzenia.
dowania pozytywnego, wyrazistego i dobrze kojarzącego się
ich trener, Olaf Werner.
Uwielbiam szczecińskie parki, a
wizerunku miasta. To element nowej strategii komunikacyjnej
kiedy oprowadzam po Szczecinie
miasta „Odkryj_na dobre Szczecin. Ludzie_Miejsca_WydarzeSzczecin to mój dom
znajomych, lubię pokazywać im
nia”. W ramach kampanii zrealizowane zostały spoty, w któZamek Książąt Pomorskich oraz
rych występują współpracujący z miastem Ambasadorzy –
Wały Chrobrego, zanim zakońDo Szczecina przyjechałem 12
mieszkańcy z pasją, marzeniami i charakterem, którzy znają
czymy przechadzkę w mojej ululat temu. Jako oficer Bundeswehdobre strony Szczecina i dzielą się swoimi doświadczeniami.
ry brałem udział w konferencjach
bionej restauracji Chrobry.
W 2012 roku grono to powiększy się o nowe osobowości.
i ćwiczeniach Wielonarodowego
Prywatnie jestem oddanym
Każdy może zostać Ambasadorem! Zdjęcia Ambasadorów
fanem futbolu amerykańskiego,
Korpusu Północno -Wschodznalazły się w wizerunkowym kalendarzu na 2012 rok.
dlatego cieszę się, że w Szczecinie
niego NATO, mieszczącego się
znalazłem zespół Husarii i mogę
właśnie w Szczecinie. Jeszcze
Więcej informacji:
ich wspierać.
zanim tu zamieszkałem wiedzia-

www.szczecin.eu/ambasador
www.facebook.com/szczecin.eu
Zobacz spoty: www.youtube.pl/OdkryjSzczecin
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Wystarczy nieco ponad godzina samolotem z Berlina lub osiem godzin samochodem i jesteśmy
w Amsterdamie. Stolica Holandii słynie z dobrej zabawy, coffee shopów, rowerów i światowej
sławy artysty - malarza, który odciął sobie ucho, czyli Van Gogha.

a

by bardziej wczuć się w klimat holenderskiej stolicy wraz
z przyjaciółkami postanowiłyśmy pojechać samochodem
i zabrać ze sobą rowery. Był to strzał w dziesiątkę, bo poruszanie się po centrum samochodem jest mocno uciążliwe, a parkingi w centrum horrendalnie drogie. Po ulicach
Amsterdamu jeździ około sześćset tysięcy rowerów, a korzystają z nich wszyscy - młodzież i nobliwi starsi panowie,
dziewczyny w sukienkach mini na niebotycznych obcasach i mamy z niemowlakami. Często wożą się nawzajem na ramie,
piszą w czasie jazdy sms-y i notorycznie się wyprzedzają! Rowerzysta
w Amsterdamie to istna „święta krowa”, ustępują mu piesi i samochody, a nawet tramwaje. Dla wygody rowerzystów powstał piętrowy parking, który może pomieścić na raz 2,5 tysiąca tych jednośladów. Wiele
z nich wpada do kanałów i każdego roku są wyławiane ogromne ilości. Łodzie i rowery to główne środki lokomocji, Amsterdam bowiem

zbudowany jest na wodzie. Popularnym transportem są też tramwaje
wodne. Można zwiedzić miasto niemal nie ruszając się z łódki, a całe
centrum miasta poprzecinane jest kanałami, które wieczorem są pięknie oświetlone.
Krzywe domki
Spacerując po starówce i oglądając malownicze kamienice odnosimy wrażenie, że albo to my jesteśmy pod wpływem jakiegoś środka
odurzającego, albo to architekt był na haju. Bo te anorektyczne, ciasno
do siebie przylegające domki są po prostu… krzywe. Jedne pochylone
do przodu, inne na bok. Skąd się wzięły? Z tego samego powodu co
Krzywa Wieża w Pizie – niestabilnego gruntu. Amsterdam zbudowano na błotach, aby tam wznieść coś wyższego i solidniejszego trzeba
było ustabilizować grunt, wbijając w nie drewniane pale. A, że drewno
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można też legalnie palić marihuanę. Przechadzając się uliczkami mam
wrażenie, że jej charakterystyczny zapach unosi się wszędzie. Wchodzimy do jednego z coffee shopów, w kolejce Anglicy, Niemcy, Włosi. Tutaj wolno palić wszystko oprócz papierosów, koleżanko - z szerokim
uśmiechem na twarzy barman odpowiada na pytanie o skręta w lokalu.
W każdym coffee shopie można kupić czystą marihuanę o różnej
mocy, haszysz, ciasteczka Space Cake z marihuaną oraz wszelkie akcesoria niezbędne do palenia. I chociaż niedawno media alarmowały, że
Holandia wprowadza zakaz sprzedaży narkotyków obcokrajowcom,
póki co jointa można tu nabyć bez problemu…
W czasie naszego pobytu całe miasto żyje Euro. We wszystkich pubach tłumy śledzą na ekranach telewizorów mecz Holandii z Niemcami. Śpiewy kibiców niosą się po kanałach. W pubach piwo leje się strumieniami, a my idąc ulicą co chwila wpadamy w chmurę dymu. Mało
kto pali tytoń. Dla kontrastu w samym centrum tego „miejsca rozpu-

było w ówczesnej Holandii towarem deficytowym, więc używano go
za mało, a z czasem domy zaczęły się pochylać opierając jeden o drugi.
Większość tych starych i pięknie utrzymanych domów ma szerokość
tylko drzwi i jednego okna. Na szczycie zwykle jest hak z kołowrotkiem, który służy do wciągania mebli na wyższe piętra.

Oczywiście będąc w Amsterdamie nie można nie odwiedzić De Wallen - Dzielnicy Czerwonych Latarni. Tam chodzi się imprezować, uprawiać seks z prostytutkami reklamującymi swoje usługi na żywo w przeszklonych witrynach, pić alkohol, jeść w jednej z setek restauracyjek
i barów. Warto wspomnieć, że prostytucja jest w Holandii uznana za legalny zawód. Kobiety pracujące w holenderskich domach publicznych
są ubezpieczone, mają zapewnioną opiekę zdrowotną. W tej dzielnicy
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Dzielnica cudów
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sty” stoi Oude Kerk -najstarszy kościół, który zachował swój oryginalny wygląd od czasów Rembrandta. Był to zresztą ulubiony kościół
mistrza, który ochrzcił w nim swoje dzieci. Zastanawiam się tylko jak
pobożni wierni docierają tu na msze… chyba z zamkniętymi oczami.
Aby nieco ochłonąć po wrażeniach z De Wallen postanawiamy
obejrzeć Begjinhof - pozostałość dawnego klasztoru będąca dziś
schronieniem dla samotnych kobiet, które postanowiły żyć w czystości. Ten zamknięty dziedziniec, otoczony szeregami ceglanych
domów z białymi wykończeniami, jest ukryty w środku miasta. Nie
wolno tutaj podnosić głosu, korzystać z telefonu czy robić zdjęć.
Amsterdam to też niezliczone muzea, gdzie znajdują się dwadzieścia
dwa obrazy Rembrandta, a także dwieście sześć dzieł artysty, który
uciął sobie ucho – Van Gogha. Decydujemy się na to ostatnie, gdyż
chcemy zobaczyć słynne „Słoneczniki”. Stoję więc przed słynnym malowidłem wpatruję się i… nic. Nie porywa, przynajmniej mnie. Zdecydowanie bardziej przypada mi do gustu okres francuski w twórczości Van Gogha, mieszkając w Paryżu artysta malował martwe natury
i sceny z Montmartre wyraźnie pozostając pod wpływem francuskich
impresjonistów. Naprawdę robią wrażenie.
Gay friendly
W czasie naszych wycieczek rowerowych trafiamy na ulicę z knajpkami w których siedzą sami mężczyźni - często objęci. Okazuję się, że
trafiłyśmy na ulicę dla gejów - Reguliersdwarsstraat. W Amsterdamie
nikogo to nie dziwi, w całym mieście można zresztą spotkać pomniki popierające równouprawnienie osób homoseksualnych. Amsterdamczycy bardzo przyjaźnie podchodzą do wszelkich odmienności,
a czasie parady równości starają się bawić razem z świętującymi swoją orientację seksualną. To potwierdzenie ich tolerancji i akceptacji,
a także niewątpliwej wolności i otwartości umysłów.
REKLAMA

Styl życia
Albert Einstein ( fizyk, filozof, 1879-1955)
„Tak więc żyję bez tłuszczów, bez mięsa czy ryb, ale czyniąc tak czuję się całkiem nieźle.
Zawsze wydawało mi się, że człowiek nie narodził się, aby być drapieżnikiem”

Jestem
wege!

a

- „Dlaczego nie jesz mięsa”? Bardzo często pytanie to poświęciłem się. Szczerze mówiąc nie bardzo mi smakował…
zadają mi ludzie, którzy dowiadują się, że jestem wegeWłaścicielka Lady Fitness, Małgorzata Figurska, od 8 lat jest na dietarianinem. Najczęściej dzieje się to w restauracji, kiedy cie makrobiotycznej. To dieta związana ze starożytną medycyną chińodmawiam zjedzenia jakiejś potrawy - mówi Robert ską, mająca zapewnić równowagę dwóch sił Yin i Yang, które decydują
Skraburski, wójt gminy Rewal. – Zazwyczaj słyszę wte- o naszym zdrowiu, szczęściu oraz samopoczuciu.
dy – No to może rybkę?! - A ja nie jem nic co miało
- To coś więcej niż dieta, to cała filozofia dążąca do harmonii w nakiedyś oczy!
szym życiu. Pełne zasady makrobiotyki opracował ponad 100 lat temu
Robert Skraburski jest wegetarianinem od ponad 25 Georgie Oshawa i do dziś ich stosowanie cieszy się dużą popularnością
lat. Nigdy nie był zwolennikiem zabijania zwierząt, wychował się na - opowiada Małgorzata Figurska. - W diecie makrobiotycznej podstawsi i widział jak są zabijane. Było to tak traumatyczne przeżycie, że wą codziennego menu są produkty naturalne z pełnego ziarna, a także
postanowił zmodyfikować swoją dietę. Jada jajka i produkty pocho- warzywa i rośliny strączkowe. W założeniu jadłospis ma zawierać mało
dzenia zwierzęcego takie jak mleko, masło, ale obywa się bez mięsa, tłuszczu, a dużo węglowodanów złożonych niedobry mięsa uzupełniadrobiu i ryb.
ne są produktami sojowymi, makro i mikroelementami.
– Dawniej uważany byłem za dziwaka, niektórzy podchodzili do
Na decyzję o porzuceniu tradycyjnej kuchni wpływ miało jej zdromnie nieufnie i pytali czy przypadkiem nie należę do jakiejś sekty – wie. Zapadała na przewlekłe infekcje, była bezustannie chora zmęśmieje się. - Teraz na szczęście już coraz rzadziej musze się tłumaczyć czona i coraz bardziej uzależniona od środków przeciwbólowych.
ze swojego trybu życia. Przez lata mojej pracy moje otoczenie przy- Postanowiła coś z tym zrobić.
zwyczaiło się, a ja ze swojej stroUdała się do specjalisty -many staram się nie być kłopotliwy
krobiotyka i przeprowadziła re– zamiast kotleta proszę na przywolucję w kuchni. Makrobiotyka
kład o sadzone jajko i już!
eliminuje nie tylko mięso, ale takWegeterianizm, a weganizm
Jak mówi, wcale nie brakuże przetwory pochodzenia zwieje mu mięsa i czuje się z tym
rzęcego: jajka, mleko czy masło,
Wegetarianizm wyklucza z diety mięso, drób i ryby. Wegadoskonale. Jego dieta bogata
miód, a także używki jak kawa
nizm to odmiana wegetarianizmu polegająca na spożywaniu
jest w warzywa, owoce, rośliny
czy alkohol. Pierwsze miesiące
wyłącznie produktów roślinnych. Weganie ze swojego jadłostrączkowe, uzupełnia też jadłobyły trudne. Organizm oczyszspisu wykluczają mięso ssaków, drób, ryby, mleko, a nawet
spis o wyroby z Tofu.
czał się z toksyn, czuła się źle,
miód. Weganizm to także styl życia. Najbardziej ortodoksyjni
- Ostatnio jadłem mięso parę
była osłabiona, nie wiedziała też
zwolennicy rezygnują ze wszystkich produktów, do których
lat temu. Pojechałem do mojej
jak przyrządzać potrawy. Temat
wyrobu konieczne było skrzywdzenie zwierzęcia. Nie stosują
siostry do USA - wspomina.zdrowej kuchni w Polsce dopiero
kosmetyków testowanych na zwierzętach oraz zawierających
Wypadło to akurat w Święto
raczkował, więc miała problemy
substancje od nich pochodzące, np. mleko, wosk, propolis,
Dziękczynienia, które jak wiaz pozyskaniem wielu produktów.
miód, jaja, jedwab i wełna. Nie do przyjęcia jest dla nich nodomo fetowane jest indykiem.
Szybko jednak zauważyła pozyszenie futer i skór oraz ubrań wykonanych z wełny, jedwabiu,
Gdybym nie zjadł choć kawałka
tywne zmiany w swoim zdrowiu
kaszmiru, moheru i innych.
siostra by się obraziła, dlatego
i to motywowało ją do dalszych
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Co łączy Brigitte Bardot, Brada Pitta, Leonarda Cohena i Boba
Dylana? Nie tylko sława. Wszyscy są też wegetarianami.
Wśród przeciwników spożywania mięsa można znaleźć bardzo wielu znanych aktorów, muzyków, naukowców czy pisarzy. Znak czasów, moda, a może sposób na długie i zdrowe
życie? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Foto: archiwum redakcji

Izabela Magiera-Jarzembek

Agnieszka Głowinkowska
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Styl życia

działań. Obecnie nie wyobraża sobie powrotu do tradycyjnego sposobu odżywiania.
– Może dla kogoś kto patrzy z boku brzmi to bardzo kontrowersyjnie, ale ja uwielbiam kuchnię makrobiotyczną. I jeszcze jedno- nie
umartwiam się! – śmieje się pani Małgorzata. - Lubię napić się dobrej
kawy czy wina. Raz w tygodniu mam dzień bez makrobiotyki, idę do
restauracji i wybieram coś wegetariańskiego. Na wakacjach bez problemu dostosowuje się do menu hotelowego, ale nie ukrywam, że po
dłuższym czasie zaczyna brakować mi moich potraw.
Do diety makrobiotycznej przekonała także swojego męża.Na początku był niechętny, teraz jednak stał się entuzjastą makrobiotyki.
– Jesteśmy pełni energii, radości życia, żyjemy bardzo aktywnie.
Uprawiamy Nordic Walking, bierzemy udział w maratonach, biegamy – opowiada Małgorzata Figurska. - Uważam że jakość mojego życia ogromnie się poprawiła, a co ważne obywam się praktycznie bez
tabletek i bardzo rzadko choruję.
Swojego sposobu na życie i dietę dostosowaną do własnych potrzeb
poszukiwała wokalistka, Agnieszka Głowinkowska aka Panna Quan.
Zdecydowała się na zmodyfikowaną dietę wegańską.
– Po pierwsze chciałam ustabilizować swoja wagę, z którą mam
odwieczny problem, a także pozbyć się uczulenia. Zrezygnowałam
z mięsa, nabiału i produktów pochodzenia zwierzęcego, unikam alkoholu, kawy- opowiada.-Bardzo szybko zaczęłam zauważać efekty
i wiedziałam już, że jest to moja dieta na życie.
Po pół roku Agnieszka zrobiła badania kontrolne. Nie miała żadnych niedoborów, wyniki były świetne.Wspomaga się suplementaminp. witaminą B12, flawonoidami, antyoksydantami. Jak mówi jej
dieta nie wiąże się z ideologią czy stylem życia, jest poszukiwaniem
zdrowia i lepszego samopoczucia. Zwolennikiem idei weganizmu jest
dziennikarz radia Szczecin FM, Łukasz Kowalik. Stosuje żywność organiczną, uważnie czyta etykiety, segreguje śmieci -stara się żyć ekologicznie.
- To straszne, co dzieje się ze zwierzętami w chowie przemysłowym. Ja w ogóle nie jem mięsa i nie czuję takiej potrzeby – mówi.
- Przełom nastąpił gdy miałem 15 lat i musiałem dobić rybitwę. Od
tej pory stałem się przeciwnikiem zabijania zwierząt.

Robert Skraburski

Małgorzata Figurska

Gdy piętnastolatek odmawia jedzenia mięsa w domu, w którym
stosuje się tradycyjną kuchnię, nie może obyć się bez problemów. Rodzice myśleli, że wstąpił do sekty i walczyli z jego przekonaniami, ale
był uparty. W końcu postawił na swoim.
- Nauczyłem się gotować, a gdy nie mam na to czasu idę do restauracji wegetariańskiej. Interesuję się też ekologią, na przykład sam
potrafię zrobić płyn do naczyń i do prania. Kiedy ostatnio jadłem
mięso? Parę miesięcy temu spróbowałem zjeść parówkę- była okropna – opowiada.- Mięso po prostu już mi nie smakuje.
Do niedawna ludzie nie jedzący mięsa byli postrzegani jako dziwacy. Obecnie sytuacja się zmienia, życie bez mięsa zyskuje wciąż
nowych entuzjastów. Jak mówią zgodnie, decydując się na wegetarianizm, stawiają na zdrowie i na świat wolny od przedmiotowego
traktowania zwierząt. Szacuje się, że w Polsce obecnie jest około 2
milionów wegetarian i liczba ta stale rośnie.

Słynni wegetarianie
Julia Roberts, Brad Pit, Albert Eistein,Bryan Adams, Erykah
Badu, Brigitte Bardot, Beastie Boys, Blur, Bono, Kurt Cobain, Leonard Cohen, Penelope Cruz, Leonardo da Vinci, Danny
DeVito, Depeche Mode, Cameron Diaz, David Duchowny, Bob
Dylan, Benjamin Franklin, Antonio Gaudi , Peter Gabriel, Richard Gere, Barry Gibb, Dustin Hoffmann, Whitney Houston,
Franz Kafka, Limahl, Paul, Linda McCartney, Moby, Demi Moore, Paul Newman, Gwyneth Paltrow, Pink, Natalie Portman,
Prince, Rage Against the Machine, George Bernard Shaw, Justin Timberlake, Lew Tołstoj, Tina Turner, Kate Winslet.
Polscy wegetarianie
Natalia i Paulina Przybysz, Maja Ostaszewska, Wojciech
Eichelberger, Magdalena Różczka, Barbara Labuda.

www.saladstory.com

U NAS NAJESZ SIĘ
ZDROWO I DO SYTA
Dostawy na terenie Szczecina
GALAXY, TEL. 91 483 96 70

GALERIA KASKADA, TEL. 91 810 22 57
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Czym pływam?

Klasyka na wodzie

Izabela Magiera-Jarzembek

Miłość do jachtów klasycznych jest powszechna wśród żeglarzy na całym świecie. A szczeciński jacht S/Y Wineta
zbudowany w 1925 roku jest tego najlepszym przykładem.

t

en blisko 90 – letni oldtimer zachwyca precyzją wykonania i doskonałym stanem technicznym.
Już na pierwszy rzut oka widać
w nim umiłowanie i szacunek dla
tradycyjnego rzemiosła szkutniczego. Niezależnie od miejsca
i pory jego przybicie do portu
wzbudza podziw i wyróżnia się wśród najnowocześniejszych jednostek cumujących
w sąsiedztwie.
– Na pewno wymaga nieco więcej doświadczenia i umiejętności niż nowoczesny
i łatwy w obsłudze jacht. I czasu. Wszyscy
podziwiają klasyki, jednak nie każdy zdecydowałby się na trudności związane z eksploatacją takiej jednostki – uważa armator
jachtu, szczeciński prawnik Jacek Bierski.
Oldtimery wymagają więcej zabiegów
niż współczesne jachty. Trzeba je co roku
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skrobać, szlifować i polerować. „Wineta”
przeszła dwa generalne remonty: w latach
90. oraz w sezonie 2011/2012. Jednostka
wyróżnia się charakterystycznym wygiętym masztem. Ma dużą powierzchnię żagla – w porównaniu do długości kadłuba.
Jest wąska i bardzo szybka. Doskonale się
sprawdza na wodach Zalewu Szczecińskiego oraz na wodach przybrzeżnych Bałtyku.
Regularnie bierze udział w regatach oldtimerów organizowanych w Yacht Klub
Polska w zeszłym roku zajęła III miejsce,
a w 2010 roku II miejsce.
Ciekawa jest historia związana z nazwą
jachtu, która pochodzi od nazwy legendarnego miasta o tej nazwie znajdującego
się na południowym wybrzeżu Bałtyku
w okolicach dzisiejszej Wyspy Rugia, które
zostało zatopione przez sztormowe fale.

Foto: Dariusz Gorajski

Długość: 8,49 m
Szerokość: 2,10 m
Otaklowanie: słup
Balast: ołów ok. 1 tony
Powierzchnia żagla: 30 m
(22 m grot + 8 m fok)
Poszycie drewniane.
Maszt drewniany,
z charakterystycznym
zakrzywieniem nad salingiem.
Silnik zaburtowy: 6,5 km.

Motoryzacja

Czym jeżdżę?

Prezydencka

hybryda

foto: Adam Fedorowicz

Nowy Citroen to efektowne połączenie kombi, coupe vana i SUV-a. Robi furorę w Europie, a promuje go sam François Hollande, który przyjechał nim
na ceremonię objęcia prezydentury. Oto Citroen DS5 w wersji Sport Chic.
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Izabela Magiera-Jarzembek

Motoryzacja

p

rezentowany DS5 to wersja hybrydowa. Z pomocą
przyszła technologia stosowana wcześniej w Peugeocie 3008 – Hybrid4. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyż konkurencja już od kilku lat promuje
hybrydy, jednak to właśnie Francuzi jako pierwsi zdecydowali się połączyć silnik elektryczny z silnikiem
wysokoprężnym. Efekt? 2-litrowe HDI w połączeniu
z jednostką elektryczną generuje moc 200 KM. Ważna wiadomość dla ekologów- Citroën DS5 w wersji Hybrid4 wytwarza
tylko 99 g CO2/km. Pod maską pracuje wysokoprężny silnik o mocy
163 KM, napędzający przednie koła i silnik elektryczny o mocy 37
KM, który napędza tył. Citroen już na pierwszy rzut oka robi wrażenie
nowoczesną, ale spójną stylistyką łączącą muskularne przetłoczenia,
z gustownymi chromowanymi wstawkami i elementami dodającymi

Citroen DS5 Hybrid
Airdream Sport Chic

mu sportowego charakteru. Wyjątkowy i awangardowy jest także środek auta. Jest to jedno z najbardziej ekskluzywnych wnętrz w klasie,
dzięki połączeniu skóry, drewna i aluminium. Na środku znalazł się
duży wyświetlacz nawigacji i systemu audio, który sprawia wrażenie idealnie dopasowanego, zarówno wielkością jak i kształtem. Na
uwagę zasługują też asymetryczne tarcze zegarów i modna ostatnio,
spłaszczona u dołu kierownica. Interesujące jest także wyposażenie,
już w wersji podstawowej znajdziemy m.in. elektryczny hamulec postojowy, inteligentny system kontroli trakcji, automatycznie włączane reflektory i wycieraczki, radio CD z MP3, bezkluczykowy system
uruchamiania pojazdu, kierownicę pokrytą skórą oraz 17-calowe obręcze ze stopów metali lekkich. Oprócz bardzo dobrych parametrów
oraz dbałości o środowisko Citroen ma w zanadrzu jeszcze jeden atut.
Jest nim napęd na cztery koła. Co prawda takie rozwiązanie nie czyni
z DS5 auta terenowego, jednak bardzo poprawia bezpieczeństwo jazdy i pozwala na swobodną jazdę po mniej gładkiej nawierzchni.
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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Masa: 1781 kg
0-100: 8.6 s.
Spalanie: 4.1 l/100 km
Pojemność: 1997 cm3
Moc: 163 KM (2.0 HDI) silnik elektryczny 37 KM
Rok produkcji: 2012

Motoryzacja

o

foto: materiały prasowe

d samego początku prace nad tym samochodem wzbudzały ogromne zainteresowanie świata motoryzacji.
Toyota GT 86 to wspólny projekt Toyoty oraz Subaru.
Powołany do tego celu ‘Team 86’ miał za zadanie stworzyć auto tanie, lekkie i dające maksymalną radość z jazdy. Udało się. Dzięki klasycznej konstrukcji samochodu
sportowego, uzupełnionej o najnowsze osiągnięcia techniki, powstał pojazd
o bezkonkurencyjnych właściwościach jezdnych w swojej klasie. To jedyne na
świecie auto z napędem na tylne koła
i wolnossącym silnikiem typu boxer
umieszczonym z przodu. Jednostką
napędową GT86 jest opracowany
przez Subaru, czterocylindrowy silnik
benzynowy o pojemności skokowej
1999 cm3. GT86 dysponuje mocą
200KM i momentem obrotowym 204
Nm, dzięki czemu przyśpieszenie od 0
do 100 km/h wynosi 7,6 sek., a prędkość maksymalna 226 km/h. Średnie
zużycie paliwa to 7,1l/100 km. Toyota GT86 będzie dostępna w Polsce
w dwóch wersjach wyposażenia, Sol i Prestige. W wersji Sol jest m.in.: 6 poduszek powietrznych, felgi aluminiowe w rozmiarze 17 cali, reflektory ksenonowe ze spryskiwaczami, światła LED do jazdy dziennej, automatyczna klimatyzacja dwustrefowa, czy system bezkluczykowego otwierania i uruchamiania
pojazdu. W wersji Prestige Toyota jest wyposażona dodatkowo w skórzaną
tapicerkę łączoną z Alcantarą oraz podgrzewane fotele przednie.
imj

Absolutnie nowa
A klasa

n

owe Volvo V40 to pojazd o niezwykle
dynamicznej sylwetce, zachwyca klasą
i ergonomią. Jest też pierwszym autem,
które zostało zaprojektowane zgodnie
z nową strategią marki – „Volvo zaczyna
się od Ciebie”. Co to oznacza w praktyce?
Opracowano go na podstawie badań przeprowadzonych
wśród klientów Volvo na najbardziej pożądane funkcje.
I tak V40 jako pierwsze auto na świecie jest wyposażony
w poduszkę powietrzną dla pieszych. Czujniki w zderzaku przednim rejestrują kontakt fizyczny pomiędzy
samochodem, a pieszym. Pozwala to zmniejszyć rozmiar obrażeń pieszych. Co ważne jest to wyposażenie
standardowe. W nowym Volvo V40 zmodernizowano
także system City Safety, który obecnie jest już aktywny
przy prędkościach do 50 km/h i redukuje ewentualność
wystąpienia kolizji drogowej. Volvo wyposażyło swój
nowy pojazd w 5 różnych silników – począwszy od
niezwykle ekonomicznego 115-konnego diesla D2, po
benzynową jednostkę z turbodoładowaniem (180 KM).
Co więcej, każdy egzemplarz Volvo V40 jest wyposażony w układ Start/Stop oraz elektronicznie sterowaną
dwustrefową klimatyzację ECC.
imj

est bardzo charakterystyczny, ma dynamiczną, zgrabną linię, a jego wnętrze to wyważone
połączenie luksusu i sportowych akcentów.
Najnowszy Mercedes A-klasa diametralnie
zrywa ze starym wizerunkiem przeciętnego
auta o kształtach przypominających minivana. Wysokiej jakości materiały współgrają z designem charakterystycznym dla aut sportowych. Wzrok kierowcy i pasażerów
przykuwają galwanizowane otwory wentylacyjne, czarna oprawa
wyświetlacza oraz poręczna, trójramienna kierownica. Nowa
Klasa A na życzenie może być w pełni zintegrowaną ze smartfonem. Aplikacje pozwalają korzystać w samochodzie z iPhone’a
i innych urządzeń mobilnych. Poza wersją bazową z bogatą listą
opcji, dostępne są trzy wersje stylizacji i wyposażenia, dopasowane do różnych wymagań klientów: Urban, Style oraz AMG Sport.
Nowa Klasa A to pierwszy Mercedes-Benz emitujący średnio
zaledwie 99 gramów dwutlenku węgla na kilometr. Benzynowe
silniki o pojemności 1,6 oraz 2 litrów generują moc 90 kW (115
KM) pod maską A 180, 115 kW (156 KM) pod maską A 200 oraz
155 kW (211 KM) w przypadku A 250.
imj

o

ryginalne, kontrowersyjne i świetnie sprzedające się BMW X6 doczekało się pierwszych
poprawek. Zmiany jednak są niewielkie. Tym,
co zwraca uwagę w poliftingowym modelu
to adaptacyjne reflektory LED. Standardowe
światła przeciwmgielne zostały umieszczone
w matowo wykończonej obudowie w górnej części wlotów powietrza. Ich wyższe i bardziej centralne położenie podkreśla szerokość pojazdu. W opcji usportowionej, zwanej M Performance
Package, poza kosmetycznymi dodatkami auta mają większą moc.
W modelu xDrive35i silnik będzie miał moc 315 koni, droższa
wersja xDrive50i otrzyma dodatkowych 40 koni do poziomu 440
koni. W wersji M performance będzie oferowany na kołach 20calowych, odróżnić go
będzie też można przez
czarne zakończenia
rur wydechowych, pedały wykonane z nierdzewnej stali, specjalną stopkę na spoczęcie
lewej stopy i nieco
inny wlot powietrza na
przedzie.
imj
foto: materiały prasowe

foto: materiały prasowe

X6 po liftingu

j
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Foto: Włodzimierz Piątek

Czysta adrenalina

Jeszcze bardziej
bezpieczne

Tyczka i pióro

Powiedz mi, czym
jeździsz, a powiem
ci kim jesteś

Przemek Czerwiński

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

Opla Insignia to prawie w ciemno możesz strzelać,
że to auto firmowe.

Właściciele Porsche Boxterów
kupują je tylko i wyłącznie
dlatego, że nie stać ich na Porsche
911, a jedyne co ze sobą
reprezentują to fakt, że nie
wyszło im w życiu tak, jakby tego
chcieli. Laik z grubym portfelem
kupi S-Klasę, bo wydaje im się że
to są najlepsze auta na świecie.
Bardziej wyrafinowany dżentelmen kupi Audi
A8, a bogaty koneser weźmie Maserati Quattroporte. Młoda dziewczyna w małym dwuosobowym kabriolecie to jasno wysłany w eter sygnał.
Jestem sama, mam wolne miejsce obok i żadnego
bagażu ze sobą. Właściciele kombi czy minivanów, to prawie zawsze rodziny z fotelikami na
tylnim rzędzie siedzeń. Bez problemu po aucie poznasz czy w środku siedzi przedstawiciel handlowy, przeciętni Kowalscy czy nerwowy pan z krótką fryzurą i posępną miną.
Chcesz się dowiedzieć, jakich masz sąsiadów.
Wystarczy, że przejdziesz się podziemnym garażem, a przy okazji kupna kolejnego samochodu
mocno się zastanów, do jakiej szuflady chcesz zostać wrzucony. Bo to, że się tam znajdziesz masz
jak w banku…
Przemek Czerwiński
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wykło się mawiać, że „jesteśmy tym, co
jemy” czy też „pokaż mi jak się ubierasz, a powiem ci kim jesteś”. Te i inne
pseudonaukowe tezy jakoś mało mnie
obchodzą, no chyba, że odniesiemy je do
pogranicza motoryzacji, co w gruncie rzeczy jest
całkiem logiczne. Istnieją określone gusta w doborze ubrań, fryzur, jedzenie czy nawet fajek, jakie
palimy. Określone typy ludzi słuchają określonej
muzyki i przebywają w miejscach odpowiadających właśnie ich gustom. Dlaczego nie
miało by to działać w kwestii
wyboru i kupowania samochodów. Obowiązują tutaj te
same reguły i zasady, więc jak
najbardziej aktualne będzie
tutaj stwierdzenie ”powiedz
mi czym jeździsz, a powiem ci
kim jesteś”.
Nastolatek z trądzikiem tak
pasuje do szarego volvo z beżową skórą, jak playboy z Monte
Carlo pasuje do fioletowego
Forda Ka z różową choinką zapachową przyczepioną do lusterka. Krótka lustracja naszych
polskich dróg i psychoanalizę na czterech kołach
mamy gotową. Wystarczy rozejrzeć się dookoła.
Starsze modele Hondy Civic, VW Golfa czy podstarzałe BMW i wiadomo, że mamy do czynienia
z dziarską młodzieżą. Zastanawiasz się kto blokuje lewy pas Nissanem Micrą czy Fiatem Seicento.
To nasi seniorzy w podeszłym wieku, tudzież kobiety z kierownicą oddaloną o 4cm od klatki piersiowej. Widzisz Forda Mondeo, Skodę Octavię czy

Nigdy specjalnie nie interesowały mnie filozoficzne parafrazy i wymęczone teksty przelewane na papier przez zniszczonych losem i życiem filozofów. Trzeba jednak oddać im pokłon
i uchylić czoła, gdyż niekiedy trafiają idealnie
w same sedno nurtującej nas sprawy.

Design

Prestiżowe wnętrze

Z zastrzykiem
endorfin
Foto: Włodzimierz Piątek

Weronika Bulicz

Najwyższy obecnie budynek mieszkalny w Szczecinie.
Na 15 piętrze wieżowca przy Bandurskiego znajduje się
mieszkanie rodem z innego świata. Zobaczcie sami.

z

niezbyt dużego (54 m kw.) mieszkania Karoliny Wierciak, właścicielki marki Endorfina Jeans rozciąga się piękny widok na Jezioro
Dąbie, a dalej na Zalew Szczeciński. Z niewielkiego holu wchodzi
się do sypialni oraz do przestronnego pokoju dziennego z aneksem kuchennym. Na pierwszy rzut oka to
po prostu jasne i wygodne mieszkanie. Za
chwilę jednak z bieli wyłania się moc barw.
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Tu mieszka tęcza
Mimo, iż we wnętrzu mocno jest zaakcentowana biel – podłoga w przedpokoju i kuchni to duże błyszczące kafle gresu,
a w części dziennej i sypialnej – wysokiej jakości bielone drewno – to na ścianach szybko uderzają nas intensywne barwy. W przedpokoju i pokoju dziennym – intensywne
tęczowe barwy pasów wymalowanych na
ścianach, limonkowa mozaika nad kuchennym blatem, krzykliwe kolory dodatków
w sypialni no i, przede wszystkim, energetycznie pomarańczowa łazienka. Wszystko
to, w połączeniu z oknami wychodzącymi
na wschód sprawia, że niezwykle łatwo się
w tym mieszkaniu obudzić. – Nawet, jeśli
na zewnątrz jest szaro, jeśli pierwsze kroki
skieruję do łazienki, natychmiast odzyskuję
przytomność – śmieje się Karolina.
Przytulny eklektyzm
Mieszkanie urządzała sama, według własnego pomysłu – tak, by pasowało do jej

Design
temperamentu, odpowiadało potrzebom
i było po prostu wygodne. Po dwóch latach
mieszkania w nim, mimo iż, oczywiście,
znalazłaby wiele rzeczy, które by poprawiła, mówi, że cel został osiągnięty. – Jedno,
czego tu brakuje, to balkon – mówi właścicielka. Zamiast niego jest przeszklony
wykusz z szerokim parapetem, na którym
można wygodnie usiąść.
Ciekawym akcentem w pokoju dziennym są obite białą skórą fotele – zostały
przerobione ze starych mebli, które były
już w opłakanym stanie. – A podobała mi
się ich forma: kręcone, o nieco kanciastych
kształtach – opowiada Karolina.
Teraz fotele są w białej skórze, a w miejscu guzików pojawiły się ćwieki z kryształów Svarovskiego – styl glamour świetnie
wpisuje się w to tęczowe, wesołe wnętrze.
W pokoju dziennym wygodnie można
usiąść także na obszernych pufach w obiciach z motywami Endorfina Jeans. – Zrobiliśmy je na próbę, nie trafiły później do
produkcji, ale w moim domu się sprawdzają – mówi właścicielka.
Charakter wnętrza określają poszczególne
gadżety, bibeloty i oryginalne ozdoby zebrane przez właścicielkę. Aktywnie ćwiczy jogę,
więc na ścianie w pokoju dziennym zamontowała liny, na których trenuje.
REKLAMA

Oferta 1532
we
Mieszkanie 4 - pokojo
398.000 zł
Jasne Błonia

Oferta 1572
Warszewo, dom woln
o stojąc

y
850.000zł

Oferta 1528
Pogodno dom wolno stojący
1.490.000 zł

Oferta 1614
najęcia!
Atrakcyjny lokal do wy

Ogród
Partnerem działu jest:

Zielona
osłona
Weronika bulicz

Żywa ściana lub zielony dach w ogrodzie to ciekawe rozwiązanie do twojego ogrodu.

Foto: archiwum Rajski Ogród
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rządzając ogród warto pomyśleć
o drzewach, które osłaniają ogród
od spojrzeń sąsiadów i przydają
działce intymności. Popularność
szpalerów w ostatnich latach nabrała rozpędu. Działki są mniejsze,
a prywatność nadal pozostaje naszym pragnieniem.
Szczególnie na nowych osiedlach gdzie nie
ma dorosłych drzew, a ilość miejsca jest ograniczona odpowiednim rozwiązaniem są drzewa
formowane na kształt ściany lub dachu. Korony takich drzew nie zajmują bardzo dużych
powierzchni, przez co mogą być sadzone blisko
budynków lub granicy działki. Połączenie piękna i funkcjonalności może być wykorzystane
do uzyskania wspaniałego efektu.
Wykonanie takiej żywej ściany nie jest trudne, jednak trzeba wykazać odrobinę cierpliwości, aż korony utworzą szczelną żywą ścianę.
Gotowe do takich nasadzeń drzewa z odpowiednio wyprowadzonymi koronami to koszt
od ok. 400 zł za młodsze okazy do kilku tysięcy
złotych za stare kilkunastoletnie drzewa.
Jeśli chcesz stworzyć zacienione miejsce
dobrym rozwiązaniem jest też zaaranżowanie
osłony z drzewa o koronie ukształtowanej jak
płaski dach o kształcie kwadratu lub okręgu.
Sadząc kilka drzew można zbudować bardzo
atrakcyjną żywą altanę. Najbardziej popularnymi gatunkami do formowania są lipa, platan,
grab, buk. Gatunki te przy minimum konserwacji dają maksymalny efekt.

Kolorowe i pachnące

Róże

Hortensje

Byliny
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CENTRUM OGRODNICZE RAJSKI OGRÓD
Szczecin, al. Wojska Polskiego róg Zaleskiego
Szczecin, al. Boh. Warszawy róg 26 Kwietnia

SZKÓŁKA ROŚLIN
Rajski Ogród , ul . Zaleskiego 2

www.rajski.szczecin.pl

Ogród
Partnerem działu jest:

Fenomen fioletowej kuleczki

Foto: Włodzimierz Piątek

Aneta Dolega

Jeszcze kilka lat temu borówka amerykańska rzadko występowała w naszych ogrodach. Jeśli mieliśmy ochotę na pierogi z tymi owocami to po
prostu kupowaliśmy je na targu, specjalnie sprowadzane z zagranicy. Teraz czas na własne zbiory.
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woce borówki bogate są w mikroi makroelementy, a w szczególności wapń, fosfor i potas. Wapń jest
odpowiedzialny między innymi
za skurczanie i rozkurczanie się
mięśni oraz krzepliwość krwi,
wzmacnia włosy, obniża ciśnienie krwi. Fosfor to ważny budulec zębów i kości, natomiast potas reguluje
równowagę wodną organizmu i utrzymuje
prawidłowy rytm serca. Ponadto borówki zawierają antyoksydanty, które chronią przed
nowotworami, cukrzycą, chorobami układu
krążenia czy chorobami stawów. Borówka ma również korzystny wpływ na wzrok:
obniża ryzyko wystąpienia zaćmy. Oprócz
tego borówki świetnie działają na trawienie,
posiadają enzymy obniżające poziom cholesterolu we krwi i jako niskokaloryczne owoce
mogą być spożywane bez ograniczeń przez
osoby będące na diecie.
To smak borówek przede wszystkim zadecydował, że pomimo wysokiej ceny, tak
chętnie po nie sięgamy. Soczyste i słodkie
borówki amerykańskie to ozdoba niejednego stołu. Owoce te można wykorzystywać
w różnego rodzaju sosach, sokach, w deserach lodowych i musach. Świetnie nadają
się na galaretki, dżemy, jako składnik ciast
i muffinek. Z powodzeniem można używać

ich jako nadzienia do pierogów, knedli, do
naleśników, a także jako dodatku do makaronu czy płatków kukurydzianych. Borówki
amerykańskie nadają się także na likiery, nalewki i wina, zaś suszone (choć niekoniecznie) są świetną przekąską.
Kwaśne podłoże, słodki smak
Ojczyzną borówki amerykańskiej są Stany Zjednoczone. Jednak plantacje borówki
znajdziemy już na każdym kontynencie. Szacuje się, że powierzchnia uprawy tej rośliny
na świecie wynosi około 30 tysięcy hektarów.
Polskie plantacje zajmują około 1200 – 1500
ha. Na przestrzeni lat w Polsce powstało
szereg plantacji i wielu producentów borówki amerykańskiej. Owoc ten, zaczął być
również uprawiany w prywatnych ogrodach
i działkach. Na świecie znaleźć można około
450 odmian borówek.
Wszystkie muszą rosnąć w kwaśnej, lekkiej
glebie. Jedną z najwartościowszych odmian
borówki amerykańskiej jest tzw. Bluecrop.
Jej owoce są duże, kuliste i lekko spłaszczone, ale przede wszystkim bardzo słodkie
i soczyste. Klimat Polski sprzyja jej uprawie.
Borówka amerykańska Bluecrop ma dużą
wytrzymałość na mróz i ostre zimy. Ważne
by gleba na której wyrośnie, była dobrze na-

grzana i odpowiednio
nawodniona. Należy
pamiętać, że borówka
amerykańska wymaga
odpowiedniego nawożenia azotem, potasem
i fosforem oraz magnezem. Dokładne potrzeby nawozowe określa
się na podstawie analizy gleby, fazy rozwojowej rośliny oraz spodziewanego plonu. Na
naszym rynku do nawożenia borówki można użyć produktu firmy Fosfan, opracowanego specjalnie z myślą o borówce. To nawóz wieloskładnikowy,
granulowany, o niskiej zawartości chlorków,
gwarantujący wysokie plonowanie roślin,
poprawiający walory smakowe owoców oraz
podnoszący zimotrwałość krzewów borówki. Do kupienia w jedno kilogramowym opakowaniu.
Uprawa borówki jest bardzo opłacalna.
Otóż, plon z jednego krzewu wynosi od 3 do
6 kg. Owoce zrywa się ręcznie gdy mają odpowiednią barwę i smak. A kiedy już są idealne do jedzenia, nie pozostaje nic innego jak
tylko się nimi odpowiednio zająć i poczekać
do kolejnych zbiorów.

Zdrowie i uroda

Manicure japońskich arystokratek
Nasze dłonie są naszą wizytówką - szczególnie paznokcie, które zadbane potrafią być prawdziwą ozdobą. W czasach kiedy modne jest to co
ekologiczne i naturalne, również w dziedzinie pielęgnacji dłoni i paznokci stawia się na prostotę i niewyszukane piękno. Zwyczajny manicure
już nie wystarcza. Co raz częściej zastępuje go nieinwazyjny, manicure japoński.

Foto: Iza Magiera - Jarzembek

t

a mająca swe korzenie w XVII wieku metoda japońskich
arystokratek (źródła podają także, że ten rodzaj pielęgnacji
paznokci stosowały gejsze) a współcześnie spopularyzowana
przez japońską firmę P. Shine, nadaje paznokciom naturalny
połysk bez użycia odżywek w płynie czy lakierów. Polega na polerowaniu płytki paznokcia z użyciem specjalnych preparatów, pilników
i polerek. Podstawą tego zabiegu jest specjalna pasta i puder do paznokci oraz polerka wykonana ze skóry jelenia.
Zanim uzyskamy upragniony połysk, nakładamy specjalną pastę
bogatą w keratynę i witaminy A+E oraz inne składniki odżywcze a
następnie wcieramy specjalną polerką puder, który utrwali oczekiwany efekt. Oczywiście przed tymi czynnościami skracamy i matujemy
paznokcie pilnikiem.
-To prosty i szybki zabieg, który sprawdza się przy delikatnych paznokciach. – mówi kosmetyczka-masażystka Marlena Pietrusewicz
ze Studia Urody Masumi. – Nie jest natomiast wskazany po zdjęciu
tipsów czy paznokci akrylowych. Płytka paznokcia musi być zregenerowana.
Po wykonaniu zabiegu nie należy malować paznokci lakierem. Lakier nie rozłoży się dobrze a jego przyczepność do płytki paznokcia
jest ograniczona. Paznokcie pozostają więc „nagie” za to ich połysk
utrzymuje się przez kolejne pięć dni, niezależnie od tego co będziemy

w tym czasie robić.
-To manicure dla tych osób, które lubią naturalny efekt – dodaje
Marlena Pietrusewicz. – Prosty i szybki w wykonaniu. Wymagający
tylko specjalnych składników.
Egzotycznie brzmiąca nazwa i prostota charakterystyczna dla Kraju Kwitnącej Wiśni nie są rzeczami luksusowymi. Półgodzinny zabieg
jest niewiele droższy od tradycyjnego manicure’u. Paznokcie po takim zabiegu wyglądają zdrowo i po prostu pięknie.
ad
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FITNESS KLUB DLA CIEBIE
FIT TOWN to jeden z największych ﬁtness klubów w Szczecinie. Do dyspozycji
Państwa są dwie sale treningowe, strefa siłowni oraz sauna. Gwarantujemy
niepowtarzalną atmosferę, bogaty wybór zajęć i profesjonalną obsługę.
Oferujemy również możliwość skorzystania z gabinetu masażu. Markowe
wyposażenie, nowoczesne, przyjazne wnętrza, profesjonalna kadra i miła
atmosfera – to wyróżnia nas spośród innych klubów w Szczecinie. Staramy się
świadczyć najwyższą jakość usług. Zapraszamy codziennie: od poniedziałku
do niedzieli- ul.Europejska 31, Szczecin.
Szczegóły na naszej stronie www.ﬁttown.pl

www.ﬁttown.pl
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Estetic po metamorfozie
Jest przestronniejsza, ładniejsza i bardziej komfortowa. Całkowitej metamorfozie
została poddana szczecińska klinika medycyny estetycznej Estetic.

Foto: archiwum kliniki Estetic
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asza klinika zmieniła swoją powierzchnię ze 100 do 210 metrów kwadratowych, powiększyliśmy stare gabinety zabiegowe, zyskaliśmy dwa nowe oraz
intymną i komfortową strefę pozabiegową - mówi dr Piotr Zawodny z kliniki Estetic. – Postawiłem na przestrzeń i komfortowy wystrój. Dominują stonowane kolory beżu, brązu i szarości jest też nowoczesna recepcja. Mam nadzieję,
że w tak przeobrażonej klinice zabiegi będą jeszcze bardziej przyjemne.
Co z jeszcze z nowości? Klinka wzbogaciła się o kolejny hit na rynku medycyny estetycznej - maszynę do termoliftingu- włoskiej firmy Zaffiro. Powstał także
atrakcyjny pakiet zabiegów dla kobiet po ciąży, które chcą szybko i skutecznie powrócić do dawnej figury. Powiększył się także personel kliniki, który składa się
obecnie z dziewięciu osób: pięciu kosmetologów, dwóch lekarzy i dwóch recepcjonistek.
imj

Migdałowa cera
Foto: archiwumm redakcji

Po okresie urlopów i szalonych wakacji warto pomyśleć o poprawieniu wyglądu i kondycji naszej skóry. Np. przy użyciu kosmetyków zawierających kwasy AHA.

wasy AHA pozwalają złuszczyć naskórek, wyrównać koloryt
cery, odświeżyć jej wygląd po „trudach” wakacji, takich jak
nadmiar słońca, słona woda, wiatr. Pojawiły się w kosmetykach i zabiegach kosmetycznych już dłuższy czas temu, ale
wciąż pozostają popularne. Są bezpieczne i dają dobre rezultaty, a ich wybór jest bardzo szeroki. Wyróżniamy kilka rodzajów
kwasów owocowych AHA: mlekowe, glikolowe, azelainowe, kojowe
oraz migdałowe. Te ostatnie bardzo efektywnie nawilżają i regenerują
skórę, toteż zabiegi z ich użyciem świetnie się nadadzą na początek
jesieni.
Piękno ukryte w migdałach

REKLAMA

Zabieg z użyciem dermatologicznego pilingu powierzchniowego
na bazie kwasu migdałowego działa regenerująco, złuszczająco, ale
także silnie odkażająco i antyseptycznie. Kwas migdałowy jest otrzymywany z gorzkich migdałów, jest silniejszy od stosowanego również
w kosmetyce kwasu glikolowego.
Polecany jest dla wrażliwej skóry ,nietolerującej innych kwasów

AHA , które mogą penetrować głębiej w skórę i bardziej podrażniać
– tłumaczy Joanna Pawlak kosmetyczka z Laser Studio . Stąd właśnie
jego właściwości bakteriostatyczne , dzięki którym świetnie oczyszcza skórę.
Nadaje się do każdego typu skóry, ale szczególnie dobrze podziała
na cerę trądzikową, łojotokową – tłustą i mieszaną, ze skłonnościami
do wyprysków i zaskórników. To dlatego, że przy działaniu złuszczającym reguluje także wydzielanie łoju. Co istotne, może być pomocny
nie tylko w terapii umiarkowanego trądziku łojotokowego, ale także
charakteryzującego bardzo wrażliwą skórę, nieestetycznego trądziku
różowatego. W stosowanym w Laser Studio zabiegu wykorzystywany
jest piling o zawartości 40% tego bezpiecznego kwasu. – Wyższe wartości stężenia kwasów AHA są stosowane tylko w skrajnych przypadkach, przy usuwaniu blizn etc. – mówi pani Ewa.
Aby efekty zabiegów były widoczne, trzeba je oczywiście powtarzać
zgodnie z zaleceniem kosmetologa. Intensywność i długość terapii
zależą indywidualnie od problemu skóry. Standardową serią jest ok.
siedmiu zabiegów w odstępach od tygodnia do dziesięciu dni.
W przypadku kwasu migdałowego, to dobra wiadomość, efekty są
jednak widoczne w krótkim czasie, a skóra po samym zabiegu nie
wymaga dłuższej regeneracji.
wb
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Przed nimi Madryt
Piotr Kmiecik i Jacek Łukasik ze szczecińskiego Salonu Modern Design wygrali polską edycję Wella Trendvsion Award.
Dzięki temu wezmą udział w światowym finale w Madrycie.

Foto: archiwum bohaterów
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miecik i Łukasik zostali uznani za najlepszy duet
w kategorii Młody Talent. Wella Trendvision to
coroczny prestiżowy konkurs dla stylistów z całego świata. Wella proponuje cztery obowiązujące
w danym roku trendy: blaze, celeste, roxy i grace. Styliści
wybierają jeden z nich do dalszej pracy, która polega na
stworzeniu własnej interpretacji trendu: fryzury, makijażu
i stroju. Całość uwieczniają na fotografiach i wystawiają na
surową ocenę jury. Jacek i Piotr wybrali trend Grace. Fryzura
stworzona przez Piotra powstawała pięć godzin. Makijaż to
dzieło Jacka, a unikalna stylizacja, którą panowie wymyślli
wyszła spod ręki szczecińskiej projektantki Eli Olszewskiej.
Modelką była Marzena Kuźmińska.
– Mimo iż od gali minął już blisko miesiąc, emocje nadal
nie opadły – mówi Jacek. – Osiągnęliśmy pełen sukces i jesteśmy wciąż niezmiennie szczęśliwi – dodaje.
W październikowym finale udział weźmie około 50
przedstawicieli z różnych krajów.
Czekamy na kolejny sukces. Już teraz posypały się propozycje prac sesyjnych do tytułów magazynów kobiecych i fryzjerskich, zrezygnowaliśmy z urlopów, żeby dobrze przygotować się do finału Trendvision – deklarują styliści.
wb

Piotr Kmiecik, Marzena Kuźmińska i Jacek Łukasiak

Wypełnia, wygładza, nawilża
Kto choć raz trafił do gabinetu medycyny estetycznej pewnie zetknął się z kwas hialuronowym, stosowanym w medycynie estetycznej od
lat. Dotychczas jego stosowanie wiązało się z nieprzyjemnymi zastrzykami, teraz jednak pojawiła się alternatywa.
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Foto: archiwum Evita Spa
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iauluroFrax jest to pierwszy na świecie laser, który pozwala na
bezinwazyjną aplikację kwasu hialuronowego w głąb skóry,
poprzez specjalnie opracowany system bardzo cienkich igieł.
– Dzięki temu możemy precyzyjnie działać na poszczególne zmarszczki i bruzdy – wyjaśnia Agnieszka Grzonkowska z kliniki urody Evita Spa. – Igły nie przecinają skóry, a jedynie rozpychają
tkanki dzięki czemu po iniekcji nie pozostają ślady, a skóra bardzo
szybko się regeneruje.
W rezultacie zabieg jest praktycznie bezinwazyjny i bezbolesny,
a pacjent może po nim wrócić do codziennych zajęć. Efekt jest natychmiastowy, zmarszczek i bruzd zostają wypełnione, a wszystkie
warstwy skóry są intensywnie nawilżone.
Co ważne zabieg ten jest bardzo bezpieczny. Kwas hialuronowy
występuje naturalnie w naszym organizmie. Wspólnie z włóknami
elastyny i kolagenu decyduje o sprężystości, elastyczności i gładkości
skóry. Z wiekiem jego zawartość maleje, a w rezultacie – pojawiają
się kolejne zmarszczki, skóra traci na gęstości, a owal twarzy staje się
rozmyty. Ten proces można odwrócić dostarczając skórze kwasu.
Dzięki takiej aplikacji niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego, który ma zdolność przenikania w głąb skóry i poprawia krążenie
w tkance podskórnej, skóra staje się odpowiednio nawilżona, napięta,
sprawia wrażenie młodszej, dobrze odżywionej i wypoczętej- dodaje
Agnieszka Grzonkowska.
imj
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Palac kolorów
Królowa
po pięćdziesiątce

Makijaż dla pań po pięćdziesiątce czy sześćdziesiątce
nie może być zbyt krzykliwy. Kolory raczej stonowane,
eleganckie, idealnie powinny pasować do stylizacji i do
sytuacji. Warto postawić na kolor szminki oraz na róż, które ożywią barwę twarzy. Właśnie teraz jest ważne idealne
dobranie podkładu. Zbyt ciężki wejdzie w zagłębienia
skóry i doda lat. Delikatnie nawilżający, satynowy, odżywczy – to idealne połączenie dla dojrzałej cery. Na oczy
wystarczy muśnięcie cieniami. Czarna kreska pomalowana kredką i roztarta w kierunku zewnętrznego kącika i do
góry może zdziałać
cuda. Niepotrzebny będzie tutaj żaden lifting.
I to jest prawdziwa królowa – dojrzała, spełniona, doświadczona i w pełni akceptująca siebie. Nie udaje nikogo, nie patrzy w przeszłość ani w przyszłość. Osadzona
w teraźniejszości, z której czerpie satysfakcję. Bo nauczyła
się, że codzienność nie musi przytłaczać, wręcz przeciwnie może być źródłem radości. Jest piękną kobietą, a to

piękno wypływa z jej wnętrza, ukazując światu twarz cudownej babci.
Makijaż dzienny
Na twarz nałożyłam krem odżywczy oraz wygładzający podkład o lekkiej konsystencji. Policzki muśnięte zostały
różem w kolorze brzoskwini oraz delikatnym bronzerem.
Brwi pomalowałam jasnym odcieniem brązu. Do pomalowania oczu użyłam kilku odcieni brązów, piasku, niezbyt
skrzącego złota a także perły i bardzo delikatnej, prawie
transparentnej zieleni. Należy pamiętać, że przy dojrzałej
cerze, cienie nie mogą być zbyt świetliste, bo ich blask nie
odejmie lat, a wręcz przeciwnie tylko uwypukli zmarszczki.
Aby delikatnie, a przy tym niewyzywająco obrysować
kontur oka, narysowałam bardzo delikatną czarną kreskę,
która biegnie na dolnej i górnej powiece od połowy jej
długości. Dopełnieniem makijażu są usta pomalowane
w kolorze soczystej pomarańczy.
Makijaż wieczorowy
W makijażu wieczorowym cała uwaga skupiona jest na
oczach. Pomalowane są one kilkoma odcieniami fioletu
od dojrzałych winogron po kolor bakłażana. Górna powieka zaznaczona jest dość mocno czarną kreską na całej
jej długości, dolna delikatnie
fioletową. W środku oka, aby ożywić spojrzenie i zniwelować wrażenie zmęczonych oczu, użyłam białej kreski.
Całości dopełnia szminka w kolorze dojrzałych wrzosów
oraz policzki zaznaczone delikatnym różem, na ich szczytach łagodnie rozświetlone.
Dorota Kościukiewicz – Markowska
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yjemy w czasach, gdzie na piedestale stawiana jest
młodość. Za wszelką cenę. Cenę pokłucia ciała igłami
czy poranienia skalpelem. Kobieta po pięćdziesiątce atakowana obrazami nastolatek staje przed lustrem z poczuciem wielkiego dyskomfortu. Wierzy, że szczęście wiąże
się z utraconą młodością. Dojrzała kobieta zaczyna więc
pogoń w kierunku przeszłości, ale to nie może rozwiązać problemu. Czasem, zrezygnowana odpuszcza temat
swojego wyglądu i powoli zaczyna blednąć, choć wciąż
przecież ma światu tak wiele do zaoferowania.
Kobieta po pięćdziesiątce, może odważnie stanąć przed
swoim lustrzanym odbiciem i świadomie, całkowicie od
nowa, stworzyć taką siebie, jaką chce pokazać innym.
Zmarszczki są, i to nie pierwsze, ani nie drugie. Cóż z tego?
Dojrzałość też może być piękna, nie tylko w przyrodzie,
ale i w nas – ludziach. Trzeba tylko zmienić myślenie.

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

Parys
w berlinie
zdjęcia: Filip Kacalski
włosy i makijaż: Maja holcman
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stylizacja: Magdalena Pietraszko
Magdalena Parys – autorka głośnego debiutu powieściowego „Tunel”,
(„Świat Książki”, Warszawa 2011), na co dzień mieszkająca i pracująca w Berlinie, zadebiutowała tym razem na łamach Prestiżu jako modelka, specjalnie
na prośbę projektanta Michała Marczewskiego. Projektant po raz pierwszy
zaprosił do sesji zdjęciowej kobietę niezwiązaną z modelingiem by pokazać,
że jego linia ubrań Atelier Marczewski pasuje paniom w każdym wieku i o nie
zawsze perfekcyjnych kształtach. Zdjęcia powstały w przepięknej dzielnicy
zachodniego Berlina – Charlottenburg, między innymi przed butikiem Marczewskiego, a sama kolekcja jest inspirowana mocno retro-elegancją tej części
stolicy Niemiec.
Na tej stronie: Sukienka wełniana/ Atelier Marczewski, rajstopy/Gatta, buty/
własność stylistki. Na prawej stronie: Suknia wełniana/ Atelier Marczewski,
rajstopy/ Gatta, buty/ własność stylistki.
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Na tej i sąsiedniej stronie: suknia balowa z tiulu i jedwabnego atłasu, wykończona koronką i kamieniami Swarovski/ Atelier Marczewski.
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Żakiet z wełny z kaszmirem na jedwabnej podszewce oraz sukienka z jedwabnego atłasu z naszywaną ręcznie koronką
z kamieniami Swarovski/ Atelier Marczewski, rajstopy/ Gatta.

Magda Parys ma na sobie garsonkę i sukienkę wełnianą wykończone białą strzępioną bawełną, a jej córka ubrana jest w sukienkę
z jedwabnego atłasu i koronki, całość – Atelier Marczewski, rajstopy Gatta, buty/ własność stylistki.
Podziękowania dla właścicieli i zarządców poszczególnych scenerii za udostępnienie miejsc do sesji.
Kontakt do projektanta Michała Marczewskiego: www.michalmarczewski.com
Fotograf sesji:  WWW.FILIPKACALSKI.COM, FB: FILIP KACALSKI / STUDIO
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Smacznie, ale niezdrowo

Lato, lato i….

b

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Polskiego
Radia Szczecin,
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„garkotłuk”

yło kolorowo, pachnąco i w dużym wyborze, ale tylko dla tych, co odróżnić potrafią
„pompowane” pomidory hiszpańskie, albo
nachemiowane ziemniaki z Maroka, od naszych rodzimych, zgrzebnie - smacznych produktów.
Sezon truskawkowy, choć drogi, ból zapłaty rekompensował jakością smaku i barwnością tych cudnych
owoców. Śliwki, jabłka, gruszki wabią wciąż wzrok
i czekają na to by przerobić je zgodnie z tradycją na
zapasy z których skorzystamy w ziejące chłodem zimowe wieczory. No, przyznajcie się: kto robi konfitury? Aha. Tylko Wasze Mamy i Babcie? Cóż takie
czasy szybkie i łatwe, które nie pochwalając, staram
się zrozumieć.
W tym roku najadłem się do syta przepysznych
chłodników, fasolki szparagowej polanej masełkiem z tartą
bułką, szparagów w tysiącu
różnych postaciach i młodych
ziemniaczków z sadzonym
jajem i szklanką zimnej maślanki. Po latach (oby nie zbyt
późno) zrozumiałem, że pomimo całorocznego dostępu do
sezonowych pyszności, należy
korzystać z chwili i ładować
swoje baterie właśnie w sezonie, wtedy gdy nasze warzywa dojrzewają bez żadnych
„wspomagaczy”. Nasza letnia
łapczywość opłaci się zimą,
gdy znów będziemy tęsknić do
gruntowych ogórków i pomidora prosto z działkowego krzaczka.
Lato to również pora na wszelakiej maści „fast-food’y” od grillowanej karkówki na Wałach Chrobrego,
do smażonej ryby „prosto z porannego połowu” na
dziwnowskim deptaku. Yhm! Tak, ja też dałem się
naciągnąć. Prawie padłem ofiarą świeżutko uwędzonego dorsza. Na szczęście i prawie robi różnicę i ja
w swoim życiu zbyt wiele ryb uwędziłem, by podnieść
do ust nasączony wodą, podgrzany w kominie kawałek rybiego trupa znudzonego wyraźnie wielokrotnym
„świeżym” wędzeniem. Naiwnych nie sieją i przed

…i po lecie. A było? – zapytacie. Ponoć, ale
bardzo wstydliwie. Jedyne dobro wynikające
z takiej, a nie innej aury tegorocznego lata, to
obfitość warzyw, jarzyn i owoców w przydomowych ogródkach i na ryneczkach.
nadmorskimi smażalniami i wędzarniami wciąż tłumy. Taka człecza natura, że jak sam nie oparzy jęzora,
to wciąż będzie się dawał nabierać.
W Szczecinie ruch na rynku gastronomicznym, jak
na lotnisku we Frankfurcie. Jedni plajtują, inni stawiają mężnie czoła kryzysowi tworząc nowe paśniki dla
ni licznej, ale ślicznej garstki miejscowych smakoszy.
O klientów w nowym lokalu niełatwo, więc wabią nas
oryginalnością oferowanych napojów i zakąsek.Wciąż
co prawda nie mogę doczekać się miejsca w którym
zjadłbym cynaderki, ratki cielęce albo rosół z węgorza, ale na horyzoncie już świta. Czernina, przepyszne
mięsa serwowane na zimno, czy młody bób to oferta
obok której nie przejdę obojętnie. Moje umiłowanie
tradycjonalizmu i ckliwego sentymentalizmu w sprawach kulinarnych mile podtrzymuje dojrzewająca
towarzysko jak parmeńska szynka, nowa knajpka na
szczecińskim deptaku. Smakoszy zaskoczył tegoroczny
Jarmark Jakubowy z przebogatą ofertą potraw regionalnych w najlepszym wydaniu. Od zapachów serów
z niewielkich zagród, dojrzewających kiełbas, wędzenin wszelakiej maści, pod szczecińską katedrą aż
kręciło się w głowie. Odwiedzający ten kulinarny raj
mieli jednak zastrzeżenie: dlaczego tylko raz w roku
i tak krótko? Jarmark rozrasta się z roku na rok i mam
nadzieję, że za rok będzie jeszcze smaczniej i przynajmniej ze dwa dni dłużej.
Lato, lato, już po lecie… Ale nie ma co rąk załamywać, tylko przygotowywać kalosze i koszyki, oto
bowiem przed nami sezon GRZYBOWY! Co prawda
wieści z lasu na razie nie są zbyt euforyczne, ale jeśli
najstarsi górale mówią prawdę, to tej jesieni będzie
obficie. A nawet, jeśli pierwszy wypad przyniesie tylko
kilkanaście różnorodnych grzybów na dnie koszyka,
to zawsze można ugotować wywar z warzyw, grzyby
pokroić i podsmażyć na maśle z cebulką, dołożyć do
wywaru pokrajane w kostkę ziemniaczki, gdy będą
miękkie dołożyć grzyby, dosmaczyć solą i pieprzem,
chwilę zagotować, dolać śmietany, posypać koperkiem
i….smacznego!
P.S. do grzybowej najlepiej słuchać „Long Live I”
w wykonaniu Angeli McCluskey (zamiast ziemniaków)
Szymon Kaczmarek

Kultura

imprezy

WERONIKA BULICZ

czyli subiektywny
przegląd wydarzeń

Do słuchania

Ogień w The Liquid
Liquid & Fire – to tytuł przeglądu młodych zespołów rockowych. Gwiazdami
wieczoru będą szczecińskie grupy Curcuma
i Annalisa oraz poznański Drunk’n’Rolled.
Organizatorzy – czyli The Liquid – zapewniają, że impreza przyprawi uczestników
o skok ciśnienia. Zwycięzcy przeglądu
będą mieli możliwość zarejestrowania części swojego autorskiego materiału w profesjonalnym studio nagraniowym Studio Analiz oraz trafią pod skrzydła Promotion Group, która
zajmuje się organizacją koncertów oraz managementem muzycznym.
Oprócz nagrody głównej przyznane zostaną trzy wyróżnienia.
The Liquid, 31 sierpnia, godz.

Flamenco po polsku
Na koncert „Flamenco Tres” grupy Los
Payos zapraszają wspólnie Free Blues oraz
szkoła tańca Milagro. Zespół Los Payos
istnieje od ponad 15 lat i jest uznawany
za jeden z najlepszych polskich zespołów
flamenco. Grupa z powodzeniem reprezentuje nasz kraj na międzynarodowych
festiwalach, m.in. w Bratysławie, Berlinie,
Andaluzji etc. Los Payos grają muzykę opartą o najlepsze wzorce tego
gatunku. O jego kunszcie niech świadczy fakt, iż jako pierwsi (i jedyni w historii) Polacy wystąpili na jednym z największych festiwali
flamenco w Hiszpanii (w lipcu 2006 – Jimena de la Frotera). Gorące
rytmy w sam raz na wrześniowy wieczór.
Free Blues Club, 7 września, godz. 21.00

Lars Danielsson – mistrz kontrabasu
Lars Danielsson to jeden z najwybitniejszych kontrabasistów i wiolonczelistów
jazzowych, podziwiany nie tylko w swoim
rodzinnym kraju, Szwecji, ale i w całej Europie. W Polsce znany jest przede wszystkim
z projektu z Leszkiem Możdzerem i Zoharem Fresco. Efektem współpracy tego polsko – szwedzko -izraelskiego tria były dwie
podwójnie platynowe płyty: „The Time” i „Between us and the Light”,
a także albumy „Pasodoble” i „Tarantela”, w których artyści sięgają po
różne inspiracje od klasycznej muzyki kameralnej po skandynawskie
pieśni ludowe. W Szczecinie możemy spodziewać się prawdziwie
mocnego uderzenia – kontrabasista znany jest z tego, że podczas koncertów swoją muzyką buduje niemal namacalną przestrzeń.
Filharmonia, 23 września, godz. 19.30

Do spotkania

Unikalna ceramika szczecińska
Stowarzyszenie Glino - Kolektyw pragnie popularyzować w Szczecinie wykonywanie białej ceramiki – stąd pomysł, by
zaprosić szczecinian do udziału w projekcie „Edukacja i popularyzacja białej ceramiki szczecińskiej”. Na początku września
zainaugurowany zostanie cykl warsztatów
ceramicznych, konkurs plastyczny oraz
projektowy, które potrwają do listopada. Uczestnicy projektu będą
mogli wziąć udział także w wykładach i wystawie prac. Biała ceramika szczecińska określana przez członków stowarzyszenia jako lokalne
dobro dla wszystkich ma swoją tradycję w XVIII i XIX-wiecznym
Szczecinie, gdy była tu wyrabiana i trafiała na rynki w całej Europie.
Pracownia Ceramiki Trzykropka, 7 września, godz. 17.00

Do oglądania

Nienawiść Koterskiego
„Nienawidzę” - to tytuł monodramu
na podstawie kultowych tekstów Marka
Koterskiego w wykonaniu Marcina Kwaśnego. Na scenie zobaczymy portret sfrustrowanego nauczyciela zmagającego się
beznadziejnie z polską rzeczywistością, jak
Don Kichot z wiatrakami, nie widzącego
źródła tych frustracji w sobie. W przedstawieniu dopatrzymy się wyraźnych odniesień do takich filmów Koterskiego, jak „Dzień świra” czy „Nic śmiesznego”. Bohater spektaklu
to de facto bezpośrednia kontynuacja postaci uwielbianego przez widzów Adasia Miauczyńskiego… reżyserią zajęli się Łukasz Palkowski
i Marcin Wróbel.
Zamek Książąt Pomorskich, 8 września, godz. 18.00

Dekada PRO-CONTRY
Dziesiąta, jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Niezależnych „PRO-CONTRA” wystartuje w Malarni Teatru Współczesnego w Szczecinie.
Z okazji jubileuszu organizatorzy postanowili powspominać i programem festiwalu
nawiązać do jego pierwszych edycji. Impreza dawniej znana jako Goło i Wesoło skupiała grupy prezentujące twórczość komediową. Dlatego też tegoroczna „PRO-CONTRA” będzie obfitowała w spektakle przyprawiające
o salwy śmiechu – pojawią się zarówno klasyczne komedie, jak i czarne
oraz groteskowe. Jako, że festiwal przez lata ewoluował, tym razem komedie będą współistnieć z szerokim wachlarzem form dramatycznych.
Festiwal organizuje szczeciński alternatywny Teatr Nie Ma.
Różne miejsca, 7 – 9 września
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Kobieta
neutralna
Foto: archiwum bohaterki

Aneta Dolega

Katarzyna Szeszycka, znana również jako Roki Pany, wychowana
w leśniczówce, gdzieś pomiędzy Szczecinem, a Świnoujściem,
to jedno z najważniejszych obecnie nazwisk młodego polskiego
malarstwa. Jej obrazy znajdują się m.in. w berlińskiej Collectiva
Gallery i u prywatnych kolekcjonerów z całej Europy.

k
REKLAMA

ilka miesięcy temu jej wystawa pt „Pełnia-Realizacja” w szczecińskim Muzeum Narodowym
wywołała ogromne zainteresowanie. Wcześniej
Szeszycka dała się poznać jako jedna z Glamrur, dziewczyn, które swoimi ulicznym akcjami
dotarły aż do Indonezji. Razem z koleżanką
i z pomocą zaprzyjaźnionych artystów, zostawiały, niejawnie, w różnych miejscach Szczecina barwne graffiti, którego treścią było samo
miasto, ale a także hermetyczny świat kultury. Często też pojawiały
się osobiście na różnego rodzaju imprezach, oczywiście w całkowitym przebraniu (cechy charakterystyczne: różowe , kiczowate stroje
i maski) wywołując niejednokrotnie zamieszanie, z ingerencją policji
włącznie. Swoją radosną i przemyślaną twórczością zdobyły mury
i galerie m.in. Berlina, Bristolu, Wiednia i stolicy Indonezji – Dżakarty. - Bardzo szanuję swoje miejsce człowieka z zewnątrz, nie przypisanego lokalnie do żadnej politycznej artystycznej frakcji. Partyzantka

miejska, punkowo - streetartowa będzie mi zawsze najbliższa – wyjaśnia artystka.
Życie po różu
Kiedy ściągnęła różową perukę i bolerko w panterkę (charakterystyczne elementy garderoby Glamrur), całkowicie poświęciła się
ukochanemu malowaniu, ale także zajęła się pracą pedagogiczną. Jest
asystentką w Pracowni Malarstwa na Akademii Sztuki gdzie prowadzi zajęcia ze studentami
- Prowadząc je przede wszystkim się uczę – opowiada Katarzyna.
- Przysłuchuję się korektom profesorskim i konfrontuję je z moimi
doświadczeniami. Rysunek i malarstwo to obraz twojej wrażliwości.
Praca nauczyciela to ich równoległa stymulacja i dzielenie się własnym doświadczeniem. A ile ludzi tyle sposobów. Piękna jest dla mnie
ta różnorodność. Przyglądam się tym początkom i dzielę się swoimi.

Kultura

Praca ze studentami czy tworzenie kolektywu Glamrury to nie jedyne przykłady wchodzenia artystki we współpracę z innymi. Choć
podkreśla swoją niezależność, ma na koncie wspólne projekty, m.in
z Mr. Lumpem, z którym obwinęła folią pomnik kolejarza stojący na
przeciwko Dworca Głównego w Szczecinie wywołując przy tym publiczną dyskusję, czy z fotografem Konradem Królikowskim, z którym dzieli sukces wspomnianej wystawy w Muzeum Narodowym.
- Zawsze postrzegałam pracę malarza jako pracę samotniczą
i uważałam to za największy jej minus. Wcześniej lubiłam wchodzić
w kolaboracje z innymi twórcami – tłumaczy malarka. - Zmieniłam
ten tryb pracy z dnia na dzień. Koncentrując się na cyklu, który miał
pojawić się w MNS, odcięłam wszystkie dodatkowe aktywności pozostając tylko w kontakcie z Konradem Królikowskim. To było coś
nowego, bo jeszcze chwilę wcześniej mój samochód był jedną z ciekawszych lokacji klubowych w tym mieście. Wylały się w nim litry
różowej farby, służył jako wysięgnik do realizacji ulicznych i potrafił
zmieścić jednorazowo aż 13 osób.
Młoda z nazwiskiem
Choć z interakcji z innymi dużo się czerpie to artysta musi zostać
sam na jakiś czas. Wtedy maluje… dużo maluje. A efekty tego pracoholizmu trafiają do galerii.
- Unikam sytuacji, w których miałabym sprzedawać swoje obrazy
bezpośrednio – wyjaśnia. - Jest to zawsze dla mnie dyskomfortowa sytuacja. Cieszy mnie fakt, że robią to za mnie galerie. Poza tym
wytwarzam przedmioty, których targetem nie jest moje środowisko.
Choć jak najbardziej jest nimi zainteresowane to jednak ich cena rynkowa bywa zaporą.
Z galerii obrazy Katarzyny trafiają do prywatnych kolekcjonerów,
Kim są kupcy?
- Galerie sprzedając obraz nie mają obowiązku informować mnie
o danych kolekcjonera – uśmiecha się. - Jeżeli stosunki z galerią są
luźniejsze możesz dostać taką informację, że nabywca obrazu to np.

Wycieczki

kolekcjoner z Wiednia. Z nim zresztą związana jest anegdota. Jest
stałym klientem berlińskiej Collectiva Gallery, w której znajdują się
moje obrazy i za każdym razem pytając o moje prace mówi : „ i jeszcze ta, ta moja ulubiona młoda artystka, ta której nazwiska nie potrafię wymówić”. Więc za granicą jest Roki Pany.
Boom na Szeszycką
Aktualnie z galeriami, z którymi współpracuje ma bardzo swobodny kontakt. Ale początki nie były takie. Na III roku studiów trafiła do
warszawskich galerii komercyjnych (Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Desa Modern).
- To były czasy jeszcze sprzed boomu na młodą polską sztukę i psuciem startującego dopiero rynku aukcjami sztuki młodych z ceną
wywoławczą niższą niż koszt wytworzenia obrazu. Kiedy jednak
w warszawskich galeriach zaczęła przeważać taka tendencja o wiele
bardziej rozwojowe dla mnie stały się kontakty z młodymi galeriami:
poznańską the blue door Art Gallery i berlińską Collectiva Gallery
tworzonymi przez ludzi w moim wieku. Galerie te od razu wchodzące
w międzynarodowe programy wystawiennicze oraz międzynarodowe
targi sztuki współczesnej proponowały całkiem inną jakość współpracy. Obecnie do Warszawy wracam poprzez Galerię RAL9010,
działającą w podobnym stylu.
Bardzo ważnym momentem dla Katarzyny była wystawa w Muzeum Narodowym. Autorka nie spodziewała się takiego sukcesu.
- Chciałam pokazać coś premierowego przygotowanego pod kątem
miejsca w którym była robiona wystawa ale też chciałam pokazać swoje otoczenie, bo ludzie to moja główna inspiracja – mówi. - Zaskoczył
mnie tak pozytywny odbiór. Może dlatego, ze wcześniej wystawiałam
w nie swoich miastach. Najciekawsze momenty to te, w których miłe
słowa pochodzą nie tylko od ludzi związanych ze sztuką. Fajne jest to
kiedy zatrzymują mnie ludzie na ulicy, żeby porozmawiać o tym, co
swojego znaleźli w mojej historii i w których punktach była dla nich
wspólna. O to właśnie chodzi.
REKLAMA
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Prestiżowe książki
W gąszczu nowych pisarzy i wydawnictw może zagubić się nieje-

den miłośnik literatury. Aby ułatwić życie czytelnikom w cyklu „Prestiżowe książki” pokazujemy pozycje warte zapamiętania. Subiektywnej oceny dokona Rafał Podraza, autor książek o rodzinie Kossaków.
Spojrzy na nie okiem autora, dziennikarza i czytelnika.

foto: Włodzimierz Piątek

RAFAŁ PODRAZA -
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O

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).

d prawie pół roku mieszkam i pracuję w Ustroniu Morskim, tak więc I Letni Festiwal Literatury „Morze bez fikcji” zainicjowany przez dyrektora tutejszego domu kultury – Artura Baranowskiego, bardzo mnie ucieszył. Tym bardziej, że wśród zaproszonych
autorów znalazło się kilku moich znajomych.
Założeniem Festiwalu jest umożliwienie czytelnikom kontaktu
z autorami reportaży i biografii. Pomysł godny uwagi, gdyż oba te
gatunki od kilku lat cieszą się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem. Tegoroczny Festiwal został podzielony na trzy bloki tematyczne: „Podróże”, „Reportaże” i „Biografie”. Czytelnicy mieli okazję spotkać się z podróżnikami: Pawłem Skawińskim, dziennikarzem
specjalizującym się w temacie Indii, który mówi o sobie: – Częściej
przebywam w Indiach i Nepalu a w Polsce tylko pomieszkuję oraz
z Marcinem Zaborowskim, specjalizującym się w fotografii podróżniczej, a na festiwalu zaprezentował swoją wystawę o Tybecie.
Drugi dzień: „Reportaże” – to spotkania z Jackiem Hugo-Baderem
i Mariuszem Szczygłem. Tego dnia faktycznie Polacy udowodnili, iż
reportaż to najchętniej czytany gatunek w Polsce. Sala Domu Kultury
pękała w szwach, zaś oba spotkania przebiegły w czysto wczasowej
atmosferze. Sami autorzy „wyplażowani” i „wyopalani” tryskali humorem, celnymi ripostami, wtórowała im, czytająca wszystkie prezentowane na festiwalu książki – Krystyna Czubówna. Można powiedzieć, że było sielsko i … reportersko.
Ostatni dzień to „Biografie”. Tym razem czytelnicy mogli poznać
Mariolę Pryzwan i Angelikę Kuźniak. Ta pierwsza do Ustronia przyjechała zaprezentować książkę „Cybulski o sobie”. I Letni Festiwal
Literatury „Morze bez fikcji” zakończyło spotkanie z Angeliką Kuźniak, autorką książki o Marlenie Dietrich – „Marlene”. „Marlene”
jednak umknęła prowadzącej, ponieważ całe spotkanie zdominowała
szykowana do wydania „Papusza”. Dla wielu uczestników wieczoru
postać cygańskiej poetki była objawieniem i chcieli się czegoś więcej
dowiedzieć o tej zapomnianej a jakże ciekawej postaci.
Festiwal Literacki „Morze bez fikcji” to impreza warta pokazania,
promowania, zapamiętania i kontynuacji. Mam jednak dwie rady
dla organizatorów na kolejne edycje: książki prezentowanych autorów faktycznie powinni być w cenach promocyjnych… minimum
20-30 procent i większe nagłośnienie medialne, umożliwiające dotarcie zainteresowanym mieszkańcom i wczasowiczom na spotkania
z pisarzami oraz ich książkami. Niestety, dzisiaj bez reklamy nawet
największa impreza nie znajdzie publiczności, szczególnie gdy konkurencją jest słońce, plaża i Bałtyk.

Konkurs
Wejdź na www.magazynprestiz.com.pl
Weź udział w naszych konkursach
Do wygrania 2 egzemplarze ksiązki
„Poezja most buduje”

Szczegółowe informacje na naszej stronie
internetowej oraz na

rozwiązanie konkursu z czerwca
Filip Marynowski
Kamila Piecuch
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

As serwisowy

Strzał w dziesiątkę

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

faworyci mediów zawodzili. Nie pomógł optymizm
redaktorów: Szpakowskiego i Babiarza. Na nic zdały
się fachowe komentarze zapraszanych do studia gości.
O ile w konkurencji pani Sylwii „dziesiątka” to sukces, o tyle w ilości zdobytych medali ta sama liczba
to porażka polskiego sportu. Porażka z której jak najszybciej trzeba wyciągnąć wnioski. Ja mam dwa. Po
pierwsze - nie dekorujmy zawodników przed zawodami. Przyznaliśmy medal Radwańskiej tylko dlatego, że
zagrała w wimbledońskim finale. Ale przecież zagrała
tam po raz pierwszy. Ba, po raz pierwszy była w finale
jakiegokolwiek turnieju Wielkiego Szlema. Dlaczego więc jesteśmy pewni jej medalu? Serena Williams
czternastokrotnie zdobyła wielkoszlemowe tytuły i
wygrała olimpiadę, ale pewności nie miała do końca.
Isia nie wygrała żadnego turnieju Wielkiego Szlema i
na olimpiadzie odpadła w pierwszej rundzie. Taki jest
sport. Podobnie było z siatkarzami, Marcinem Dołęgą
czy naszą wioślarską czwórką podwójną. Po drugie –
przestańmy się oszukiwać. Bez masowości sportu nie
będzie medali. Jeżeli oprzemy reprezentację na kilku
indywidualnościach to zdobędziemy kilka medali. Jeżeli wreszcie zbudujemy system to za moment możemy spodziewać się powtórki z najlepszych lat dla polskiego sportu: Tokio (1964), Monachium (1972) czy
Montreal (1976). Dajmy impuls najmłodszym, aby
zamiast siedzieć przed telewizorem czy komputerem
zaczęli biegać po boiskach, aby zamiast grać w kolejną wersję FIFA skorzystali z „orlików”. Sprawmy, aby
rządzący pochylili się nad kwestią sponsoringu. Jeżeli
firmy zamiast na podatek, część pieniędzy będą mogły przeznaczyć na wspieranie sportu młodzieżowego
to sukcesy za lat kilka pojawią się same, co dosadnie
światu pokazali w tym roku Brytyjczycy. Za cztery
lata Rio de Janeiro. Może jeszcze nie w Brazylii, ale na
pewno na kolejnej olimpiadzie, cieszyć się będziemy
nie tylko z przesłania Barona de Coubertine o szlachetnym współzawodnictwie i braterstwie wszystkich
narodów, ale także z wymiernych sukcesów. I wtedy
niech dziesiątka będzie tylko liczbą ze strzelnicy, a medali zdobądźmy minimum dwa razy tyle.
Krzysztof Bobala
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ydawało się, że to będzie nasz rok. Nasz – Polaków. Niestety. O ile klapa naszej piłkarskiej
reprezentacji na boiskach EURO 2012 była
do przewidzenia, a przedolimpijskie sukcesy Isi i siatkarzy okazały się z kolei niezwykle miłym zaskoczeniem, o tyle po występie naszych
sportowców z orzełkiem na piersiach reprezentujących nasz kraj na najważniejszej imprezie globalnej
jaką są Igrzyska Olimpijskie spodziewaliśmy się dużo
więcej. Kiedy telewizyjne mądre głowy w sportowych
programach analizowały
nasze medalowe szanse nierzadko pojawiała
się nawet liczba „20”.
Bo przecież mamy wybitnych przedstawicieli
szermierki, pływacy w
Pucharze Świata rozpalali nasze apetyty, podobnie jak lekkoatleci
podczas kolejnych edycji
Diamentowej Ligi. Do
tego jeszcze wioślarze,
kajakarze,
zapaśnicy,
sztangiści. No i jedna z
najliczniejszych reprezentacji – 218 osób. A jednak olimpijska rzeczywistość
okazała się dla „naszych” bardzo surowa. Nie frekwencja się liczy. Ktoś był bez formy, komuś zabrakło
szczęścia, kogoś skrzywdzili sędziowie, a większość nie
wytrzymała psychicznie startu na tak ważnej imprezie. Tak wyglądała rzeczywistość. A przecież zaczęło
się doskonale. Liczyliśmy na innych, a tu od razu na
początek trochę niespodziewane srebro Sylwii Bogackiej (brawa za komentarz dla Jarka Marendziaka).
Dzięki tytułowym „10” wystrzelanym na olimpijskiej strzelnicy przez moment było cudownie. Worek
z medalami otwarty – perorowali w mediach różni
sportowi mentorzy. Jednak z każdym kolejnym dniem
optymizm rodaków nieco przygasał. Były wprawdzie
zrywy medalistów raczej niespodziewanych, z jak
najlepszej strony pokazali się też „starzy” mistrzowie:
Tomek Majewski i Anita Włodarczyk, ale generalnie

To naprawdę szalony rok dla prawdziwego kibica.
A już ostatnie miesiące to absolutne bogactwo sportowych emocji. Mistrzostwa Europy w piłkę nożną,
wspaniały występ Agnieszki Radwańskiej w turnieju wimbledońskim, zwycięstwo siatkarzy w finale
Ligi Światowej i wreszcie ta największa impreza
sportowa czterolecia – Igrzyska Londyn 2012.

Sport

Kawa
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awet ci najlepsi, jak Leszek Blanik przed kilku laty, nie
mają wsparcia w związku i trenują w siermiężnych warunkach. Mała wzrostem, ale wielka duchem Marta gimnastyką uprawia od przedszkola, a występem w Londynie
udowodniła, że ciężką pracą i konsekwencją można zajść
w sporcie daleko.
Dlaczego wybrała pani gimnastykę?
Marta Pihan-Kulesza: Moja rodzina nigdy nie stroniła
od sportu. Mama uprawiała akrobatykę sportową w Szczecinku. Do
przedszkola chodziłam z rówieśniczką, której mama była trenerką
gimnastyki w Kusym Szczecin. Było sporo powodów dla których
wybrałam tę dyscyplinę. To jest sport, któremu trzeba poświęcić całe
zycie i tak jest w moim wypadku. Po zakończeniu kariery też pewnie
przy nim zostanę.
I od przedszkola wszystko szło tak łatwo i pięknie, że została
pani dwukrotną olimpijką?
- Oj nie. Na początku było dużo trudnych chwil. Gdy byłam dzieckiem, to trudno było mi wytłumczyć, że treningi muszą być ciężkie
i że nie raz będę czuła po nich ból. Później zrozumiałam, że każde
ćwiczenie trzeba wykonać, i przyzwyczaiłam się do ciężkiej pracy.
Ten sport wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami. Zapewne musi pani dbać
o wagę.
- Tak. W gimanstyce jest problem wagi.
Szczególnie ciężko jest dziewczynom
w okresie dojrzewania, kiedy rosną. Jest
to problem natury mentalnej i fizycznej.
I nie chodzi tylko o wygląd, bo często te
potężniejsze ćwiczą lepiej od zgrabnych
i chudych. Ale gdy zawodniczka szybko
rośnie, to istnieje większe ryzyko złapania
kontuzji.
Teraz dbanie o wagę też jest dla mnie
pewnym problemem, bo nie mogę sobie
pozwolić, żeby przytyć więcej niż pół
kilograma, gdyż wówczas odczuwam tę
nadwagę podczas ćwiczeń. Dlatego musze uważać na dietę.
Czego pani musi sobie z niej odmówić?
- Może nie odmówić całkiem, ale mu-

Foto: Włodzimierz Piątek

Szczecinianka Marta Pihan-Kulesza zajęła 19 miejsce
w wieloboju gimnastycznym podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie. To jej największy sukces w karierze,
a jednocześnie najlepszy wynik polskiej zawodniczki
w wieloboju na Igrzyskach od 30 lat. W dyscyplinie,
w której w Polsce zawodnicy walczą nie tylko z rywalami ale z innymi przeciwnościami.

zamiast gimnastyki
porannej

szę uważać szczególnie na słodycze. Zwłaszcza, żeby ich nie jeść wieczorem, do czego mam słabośc. Dieta musi być urozmaicona, obfita
w węglowodany i białko, żeby była zbilansowane i nie uzupełniać jej
dodatkowymi suplementami. Zdradzę panu, że gdybym mogła, to
jadłabym o wiele więcej, bo lubię jeść i lubię dobre rzeczy.
To dlatego wysłała pani męża (Roman Kulesza, również olimpijczyk z Londynu) na saksy, żeby zarabiał na rodzinę?
- No nie, nie tak dosłownie (śmiech). Ale zarobki, które mąż
otrzymuje co miesiąc - startując w lidze niemieckiej - są naszym
najpewniejszym źródłem utrzymania. Wiele wskazuje na to, że po
Igrzyskach podpisze nowy kontrakt i jesienią dalej będzie startował
w barwach Bayernu Monachium.
Pytałem o zarobki męża półżartem, ale chyba gimnastycy nie są
rozpieszczani finansowo tak jak piłkarze albo tenisiści.
- To prawda. Zarobki gimnastyków w Polsce nie są duże i trudno
byłoby z nich wyżyć. Jest to przede wszystkim wina ludzi odpowiedzialnych za gimnastykę sportową, szczególnie w Polsce. Nie potrafią
oni pozyskać sponsorów, a wiele rzeczy mogłoby być zorganizowanych inaczej. W Niemczech, Włoszech, Francji, nie mówiąc juz o takich krajach jak USA czy Chiny zawodnicy
potrafią utrzymać się z gimnastyki.
Ja miałam wrażenie, że jadąc z mężem
na Igrzyska do Londynu sprawiliśmy kłopot niektórym ludziom z Polskiego Zwiąku
Gimnastyki przysparzając im dodatkowej
pracy. Mieli dodatkowe papiery do wypełnienia, musieli pilnować terminów ich
złożenia. Nie czułam ze strony związku
żadnego wsparcia.
To przykre i świadczy o tym, że złoty medal Igrzysk Leszka Blanika sprzed
czterech lat niczego nie zmienił.
- Sam Blanik niczego nie zmieni, musi
mieć wsparcie w ludziach ze związku. On
dawał pomysły, ale nikomu nie chciało się
dalej niczego robić. Zresztą Leszek wypowiedział się o tej sytuacji w jednym z wywiadów.
Jaka była pani najwyższa premia za
zwycięstwo w zawodach gimnastycznych?
- Było to nie więcej niż 1000 Euro. Tyle

REKLAMA

otrzymałam za zwycięstwo w ćwiczeniach wolnych Pucharu Świata
w Katarze w 2009 roku.
Nie wkurzało pani, że na Igrzyskach w Londynie startowali zawodowi koszykarze albo tenisiści, którzy zarabiają po kilkanaście
milionów rocznie?
- Nie, bo wybrałam dyscyplinę, którą wybrałam i nie żałuje tego.
Kilkanaście lat temu mogłam iść do szkółki tenisowej i próbować
grać w tenisa, który zreszta teraz bardzo mi się podoba. Zresztą miałam okazję obejrzeć kilka pojedynków w Londynie. Nie zazdroszczę
zawodnikom, którzy zarabiają więcej mimo, że to być może ja trenuję ciężej od nich.
A zaczyna pani dzień od... gimnastyki porannej?
- Oj nie (śmiech). Nie jest mi to potrzebne, chociaż może niektórzy z gimnastyków zaczynają dzień od rozruchu porannego. Rano
wolę raczej wypić kawę. Za trening biorę się później, trwa on od 4
do 6 godzin dziennie. Przyzna pan, że nie jest to mało, żeby jeszcze
wykonywać gimnastykę poranną.
Również pani mąż odniósł sukces w Londynie kawalifikując się
do finału wieloboju (26 miejsce). Rywalizujecie ze sobą, kto zajmie lepsze miejsce, gdy startujecie w tej samej imprezie?
- Nie. Wspieramy się nawzajem i jest to bardzo pomocne. Przed
kwalifikacjami na Igrzyska, które były w styczniu miałam duży kryzys. Musiałam zacząć przygotowania tuż po ciężkim poprzednim
sezonie. Do tego dolegała mi kontuzja nogi. Ale Roman musiał się
przygotowywać do tych samych zawodów. Było mi znacznie łatwiej
trenować, gdy pomyślałam sobie, że nie jestem jedyna w Polsce, która musi trenować nawet w dzień Wigilii, a tak było. Nawet wtedy
musiałam ćwiczyć, żeby wywalczyć kwalifikacje i wyjazd na Igrzyska
do Londynu.
rozmawiał Jerzy Chwałek
(autor jest dziennikarzem sportowym Super Expressu)

Sport

Polski tenis na jubileusz
Z turniejem związany jest od 20 lat albo to raczej turniej z nim związany jest od tamtej pory. Krzysztof Bobala sam mówi, że turniej to jego drugie
dziecko, oprócz 13-letniej Martyny.

j

Aż w końcu gwiazdy tenisowe zaczęły przyjeżdżać do nas.Jak
udało się wam ściągnąć Karolinę Woźniacką w ubiegłym roku?
- Dowiedziałem się, że Karolina wybiera sie do Polski, konkretnie
do Torunia w sprawie akademii, którą tam otwierała. Później okazało
się, że jej tata Piotr jest udziałowcem w jakimś biznesie w Szczecinie.
Wiedząc o tym, dotarłem do managementu Karoliny i zacząłem negocjować warunki finansowe przyjazdu. Na początku były one zaporowe, ale jako sponsor pojawiła się jeszcze duńska firma Netto, a wiadomo, że Karolina mieszka w tym kraju, więc negocjacje zakończyły
się sukcesem
Ile trzeba było zapłacić za jej przyjazd ?
- Nie powiem tego, bo to jest tajemnica handlowa.
Mogę zdradzić, że udało się nam „urwać” kilkadziesiąt tysięcy złotych z pierwszej ceny i nie było to drogie
przedsięwięcie, a marketingowo turniej i Szczecin zyskały bardzo dużo.
A Karolina nie gwiazdorzyła w żadnym momencie ?
- Absolutnie! Wręcz przeciwnie, jest ona całkiem
normalną dziewczyną. Oczywiście zamieszkała w Radissonie, bo takie były uzgodnienia, ale jadła w turniejowym namiocie. Byłem pod wrażeniem jej profesjonalnego podejścia do wszystkiego. Nie zapomnę jak
przed wyjściem na korty spytała ojca, czy ma nałożyć
żółtą koszulkę, z tego względu, że i barwy jednego ze
sponsorów są żółte. Pokazywała pełny profesjonalizm.
W tym roku nie będzie specjalnej gwiazdy z zagranicy, ale będziemy mieli własne. Przyjadą Marcin
Matkowski i Mariusz Fyrstenberg.
- I o to nam chodziło. Przecież oni w Szczecinie się
dobrali, tutaj wygrali jeden z pierwszych turniejów.
Chcemy, żeby było dużo polskich akcentów i żeby nasi
tenisiści odnosili tutaj sukccesy. W ostatnich latach
Krzysztof Bobala
zrobiliśmy się imprezą towarzyską, brakowało mi trochę tenisa. Miałem wrażenie, że więcej osób pije kawę
sky. No i wygrał, bo podczas meczu Novaka bodajże z Czerkasowem w ogródkach na obiekcie, niż ogląda mecze z trybun. A jak najlepiej
był komplet ludzi, co zaskoczyło nawet tenisistów. To był najmilej przyciągnąć ludzi na trybuny, jak nie na mecze Polaków. Dlatego
przegrany zakład w moim życiu.
zmienilismy termin imprezy o tydzień, żeby nie kolidował z PuchaA druga sytuacja, to gdy w hali Bercy w Paryżu odbierałem na- rem Davisa. Nawet w ATP dziwili się, że chcemy go przesunąć, ale
grodę za najlepiej zorganizowany challenger roku. Nagrodę wręczali wytłumaczylismy, że chodzi nam o obecność Polaków. Dzięki temu
nam Andy Roddick, Gustavo Kuerten i Carlos Moya. A ja, tenisowy przyjadą najlepsi, Jerzy Janowicz, Michał Przysiężny i mam nadzieję,
„wariat”, mogłem uścisnąć dłoń tym, których wcześniej znałem tylko że Łukasz Kubot.
z telewizji.
rozmawiał Jerzy Chwałek
Foto: Włodzimierz Piątek

akie zdarzenia z turniejów zapamiętał najlepiej, jak w ubiegłym roku sprowadzał gwiazdę turnieju Karolinę Woźniacką? O tym opowiedział nam przed jubileuszowym Pekao
Szczecin Open.
Które zdarzenia z tych 19 turniejów sprawiły Ci nawięcej radości i satysfakcji?
- Dwa zapamiętałem szczególnie. To było chyba w 1998
roku, gdy pierwszy raz zamontowano trybunę mobilną, co
znacznie zwiększyło pojemność widowni na korcie centralnym. Nie
wierzyłem, że kibice zapełnią trybuny w całości podczas turnieju.
Grzesiek Bargielski był innego zdania i założyliśmy się o butelkę whi-
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Golf & Jazz
urniej Polonia Cup to najstarszy w Polsce turniej golfowy
rozgrywany od 17 lat. Udział w turnieju to nie tylko wyzwanie sportowe i rywalizacja, ale również okazja do towarzyskich spotkań. W tym roku na polu Amber Baltic Golf Club
wystartowało 156 zawodników z Polski, Kanady, Niemiec, Skandynawii, Italii, Francji, Belgii, USA. Turniej rozpoczął wernisaż malarski Małgorzaty Żniniewicz, która swoje prace pokazała w scenerii pola golfowego, a finał uświetnił występ Sylwii Kowalczyk w sali
koncertowej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Zwycięzcą tegorocznego XVII PZU Polonia Cup został Mateusz Jędrzejczyk z Warszawy w kategorii pań wygrała reprezentująca
Amber Baltic Golf Club – Marianna Duczmal.
imj

Foto: Jarosław Gaszyński
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Zwycięzcy XVII PZU Polonia Cup podczas
bankietu w Międzynarodowym Domu
Kultury w Międzyzdrojach

Golf& Jazz idealne połączenie - występ
Sylwii Kowalczyk Quartet

Otwarcie turnieju XVII PZU Polonia Cup oraz wystawy prac malarskich Małgorzaty Żniniewicz,
od lewej: sędzia turnieju Waldmar Ziemak, członek zarządu Golf Amber Baltic Małgorzata
Marchelak, Małgorzata Żniniewicz i Witold Jabłoński, prezes zarządu Golf Amber Baltic

Jeden ze stolików sponsorskich, PZU S.A i
Xenia Polska

Małgorzata Żniniewicz i Witold
Jabłoński, pudrowy róż...

Bajena i dziewczęta Malarstwo i muzyka

iedem szczecinianek w stylizacjach z lat 30. XX wieku
uwiecznił swoim obiektywem Rafał Bajena. Inspiracją
sesji była postać Dity Parlo, przedwojennej gwiazdy
kina urodzonej w Szczecinie. Sesja powstała w ubiegłym roku
i swoją premierę miała w Muzeum Narodowym. W lipcu zagościła w Towarzyskiej, oczywiście w towarzystwie wódki Baczewski,
którą piła cała przedwojenna Europa. Zapewne i Dita Parlo :) br

s

rzydzieści obrazów autorstwa Jarosława Eysymonta
przedstawiających szczecińskie podwórka i bramy kamienic zawisło w Open Gallery. Wystawa zatytułowana „Wnętrze miasta” zgromadziła tłumy szczecinian spragnionych kultury na najwyższym poziomie. Pod tym samym tytułem
w podwórzu kamienicy przy ul. Koński Kierat, gdzie mieści się
galeria odbył się koncert w wykonaniu artystów związanych
z Fundacją Akademia Sztuki. Wystąpiła Jona Ardyn – absolwentka Oklahoma City University w USA i Magda Wilento, absolwentka Akademii Sztuki. Grała Orkiestra Jazzowa. „Chcemy
łączyć malarstwo z muzyką” mówiła właścicielka galerii Monika
Krupowicz i zapowiedziała cykl podobnych imprez.
imj
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Rafał Bajena, autor wystawy

Kinga Nalewaj, Maciej Laskowski i Marcin
Nalewaj, współwłaściciel „Towarzyskiej“

Foto: MS

Foto: MS
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Jarosław Eysymont, artysta - malarz,
bohater wieczoru

Tomasz Chaciński, red. naczelny Radia
Szczecin stale interesuje się sztuką (na
zdjęciu z żoną Agatą)

Występ Magdy Wilento był jedną z atrakcji

Jarosław Eysymont przyjmuje gratulacje

Fundatorzy Fundacji Akademia Sztuki (od lewej): Beata Pluta, dyrektor szczecińskiego
oddziału Banku Nordea, Elżbieta Malanowska, dyrektor ekonomiczno - finansowy EuroAfrica
Linie Żeglugowe, Ronald Laska, prezes Remondis Szczecin oraz Sylwester Ostrowski.

Foto: Robert Wojciechowski

Sylwester Ostrowski, prezes Fundacji
Akademia Sztuki oraz Monika Krupowicz,
właścicielka Galerii Sztuki Open Gallery
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Towarzyski Baczewski

Literackie Ustronie Morskie

o

Jacek Hugo-Bader

owarzyska“ to nowy lokal na alkoholowo – kulinarnej
mapie Szczecina. Bar utrzymany w przedwojennym
stylu ruszył uroczyście w połowie czerwca. Gościom
serwowano lwowską wódkę Baczewski, która jest flagowym alkoholem lokalu, a także czeski absynt i niepasteryzowane piwo.
Wszystko podawane w tzw. „stópkach“ i kuflach. Do jedzenia
m.in. pasztet i śledzie. Na uwagę w lokalu zasługują namalowane
na ścianach grafiki wzorowane na przedwojennych reklamach
Baczewskiego. Ten najstarszy polski producent wódki (od 1782
r.) jako pierwszy w Polsce wprowadził profesjonalną kampanię
reklamową swoich wyrobów.
br

„t

Foto: Włodzimierz Piątek

d 3 do 5 sierpnia w Ustroniu Morskim odbywał się
I Letni Festiwal Literacki „Morze bez fikcji”. Impreza
skierowana do wielbicieli reportażu i biografii skupiła
wiele znanych nazwisk. Gośćmi imprezy byli między innymi:
Mariusz Szczygieł, Jacek Hugo-Bader, Angelika Kuźniak i Mariola Pryzwan. Zaprezentowali oni swoje książki, których fragmenty znakomicie przeczytała Krystyna Czubówna, podzielili
się z publicznością tajemnicami warsztatu i chętnie rozdawali
autografy. „Było sielsko i anielsko” – jak powiedział pomysłodawca Festiwalu – dyrektor Gminnego Domu Kultury w Ustroniu Morskim, Artur Baranowski.
rp

Mariola Pryzwan

Mariusz Szczygieł i Krystyna Czubówna

nietypowej scenerii odbyła się szczecińska premiera nowego Volvo V40. Dealer Auto Bruno, specjalnie na tę
okoliczność stworzył ekskluzywny „Club V40” w podziemiach salonu. Miało to dodatkowo podkreślić walory nowego
samochodu szwedzkiego koncernu. Na zaproszonych gości czekały
nie tylko nietypowe wnętrza, ale również doskonała muzyka w wykonaniu Noviki i Mr. Lexa, a także oryginalne drinki dedykowane
silnikom dostępnym w najnowszym aucie.
imj
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Od Lewej: mec. Marek Mikołajczyk, Ryszard Wódkiewicz,
Adam Zadworny (Gazeta Wyborcza), Jan Chilkiewicz

Foto: Włodzimierz Piątek

Klubowo w Volvo

Foto: Włodzimierz Piątek

Foto: materiały festiwalu

Od lewej: Przemysław Gołyński (Kafe Jerzy), Andrzej Szkocki (Głos Szczeciński), Tomasz
Chaciński, red. nacz. Radia Szczecin i Michał Szelągowski, lekarz

Magdalena Stankiewicz (TVP)

Henryk Sawka
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Liliana Arkuszewska i Szymon
Kaczmarek (Radio Szczecin)

Foto: Jarosław Gaszyński

Foto: Włodzimierz Piątek

Rafał Bajena, animator życia
kulturalnego w Szczecinie

Foto: Jarosław Gaszyński

Zgromadzeni goście mieli okazję dokładnie
obejrzeć nowe Volvo V40

Foto: Jarosław Gaszyński

Filip Wodziński, dyrektor działu sprzedaży
Volvo Auto Bruno w Szczecinie

Foto: Włodzimierz Piątek

Michał Stankiewicz, Marcin Nalewaj (właściciele Towarzyskiej) ,Jarosław Jabrzyk (TVN)

Kronika Prestiżu

Sawka po nowemu
piątek 13 – go, dokładnie o 13.13 Henryk Sawka, znany rysownik uroczyście otworzył swoją nową galerię.
Z tej okazji stawili się przyjaciele satyryka, przedstawiciele biznesu, sztuki, a także najważniejszych instytucji. Było
poważnie, ale i śmiesznie zarazem. O nastrój zadbał sam gospodarz, który nie tylko żyje, ale i słynie z poczucia humoru, a do
zabawy chętnie włączyli się goście.
br

w

Michał Stankiewicz (Prestiż) oraz przedstawiciele Radia Szczecin - Adam Rudawski,
prezes, Piotr Sikora, szef reklamy i Tomasz Chaciński, red. naczelny - z dystansu
obserwowali całe zamieszanie. Powód – nie zmieścili się w środku...

Henryk Sawka i jego menadżer Tomasz Ćwiek ujawnili,
że interesują się polskim systemem penitecjarnym

Goście – tutaj Jolanta Kuehbauch - rzucali się gospodarzowi na szyję

Foto: Włodzimierz Piątek

...rzucali się też na Ewę
Sawkę, tutaj rzuca się Henryk ...małżonek – jak widać
z tyłu - był mocno zdziwiony
Walczukiewicz

Niektórzy jak Michał Janicki (Teatr Polski)
widząc uwielbienie dla gospodarza
próbowali lekko poddusić rysownika...

Goście – Piotr Czarny, Agnieszka Nykiel – Bobala, Krzysztof Bobala i Beata
Trzeciak - dokładnie wypatrywali czy na suficie nowej galerii nie ma jakiś
niedociągnięć. Nie było, co wprawiło wszystkich w doskonały humor

Namiętne powitanie postanowił
przerwać Maciej Hanć

... za co można było zostać ukaranym

Równo i porządnie wykonana podłoga też
budziła ogromną radość - Elżbiety Mamos,
Tomasza Najdera, Romana Łakomiaka, Ewy
Sawki, Anny Łakomiak

Najbardziej rozbawieni goście galerii: Piotr
Krzystek, prezydent Szczecina, Olgierd
Geblewicz, marszałek województwa
i Jarosław Mroczek, prezes Pogoni

Cztery talerze i Magda Gessler Ich pasją są piękne wnętrza

m

Foto: Włodzimierz Piątek
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Tomasz Muller, współwłaściciel
restauracji, syn Magdy Gessler

Robert Iłłakowicz (współwłaściciel)
wita mec. Waldemara Juszczaka
i jego żonę Donatę

Gwiazdą wieczoru była Magda Gessler

Elwira Szwabe (Mercedes Mojsiuk)
z Włodzimierzem Abkowiczem (Świat Biznesu)

latego raz w miesiącu organizują spotkania – Wieczory
z pasją. Mowa o Kropce nad i – salonie z niepowtarzalnie pięknymi i oryginalnymi akcesoriami wykończenia
wnętrz. W otoczeniu pięknych przedmiotów, w miłej atmosferze
spotkania przy kawie, winie, sezonowych owocach i słodkościach
właścicielki Kropki… proponują rozmowy na temat urządzania
wnętrz. Dlatego też, obok gości, najważniejszą osobą na spotkaniu
jest Ola Kościow – projektantka wnętrz, mebli, malarka. Artystyczna dusza, która nawet w krótkiej rozmowie pomoże rozwiązać
wszelkie problemy, jakie dostrzegamy w naszych domach.
wb

d

Aleksandra Kościow, projektantka mebli
i architektka wnętrz udzielała profesjonalnych porad.

Właścicielka Kropki... Małgorzata
Ameryk i Aleksandra Kościow
Foto: materiały organizatora

agda Gessler była gwiazdą otwarcia restauracji „Cztery
talerze” Roberta Iłłakowicza i Tadeusza Mullera. Obecność znanej restauratorki, która chętnie rozdawała autografy i pozowała do zdjęć przyciągnęła tłumy. Zgromadzeni goście mogli spróbować dań, które oparte zostały na tradycyjnych
produktach regionalnych. Były m.in. polskie pierogi, śledź marynowany w owocach, ciekawe desery robione na miejscu- kaszubskie truskawki w occie balsamicznym z bezą w kremie waniliowym, a dla wielbicieli zup – żurek w wersji light.
imj

Klientki Kropki nad i podczas rozmowy z właścicielką

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach
KAWIARNIE
Brama Jazz Cafe, pl. Hołdu Pruskiego 1
Cafe 22, pl. Rodła 8
Cafe Club, CH Galaxy, 1 piętro
Cafe Po godzinach, Deptak Bogusława 9
Cafe Cube, CH Galaxy, 2 piętro
Cafe 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

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

Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18
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

RESTAURACJE / PUBY

KLUBY FITNESS

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
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Valentino, Deptak Bogusława 8
Willa Ogrody, ul.Wielkopolska 19
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6

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

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

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

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

Mojsiuk Sp.J., ul. Pomorska 88, 70-812 Szczecin Dąbie, tel.: +48 91 48 08 712; Stare bielice 128, Koszalin, tel.: +48 94 34 77 372

