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OD NACZELNEJ

k

ontrastowy. Taki jest nasz majowy magazyn. Surowe, czarno-białe zdjęcia przeplatane
delikatnymi sesjami. Silni mężczyźni, tuż obok seksownych
kobiet i zaręczonych par. Przeciwieństwo goni przeciwieństwo, a każda strona dostarcza
nieprawdopodobnych historii.
Pojedynek kontrastów rozpoczyna nasz okładkowy gladiator.
Michał Materla, mistrz MMA twardziel, który stoczył niejedną ciężką walkę. Do walki na słowa nie obawiała się stanąć z nim Daria
Prochenka, która w wywiadzie namówiła go na zwierzenia.
Okazało się, że jego postać także jest pełna sprzeczności. Na co
dzień uśmiechnięty i pogodny, na ringu zamienia się w wojownika,
który potrafi złamać przeciwnikowi nos i mocno go poturbować.
Gdy Michał ciosem pozbawia przeciwnika tchu, nasza kolejna
mistrzyni zapiera dech w piersiach przy pomocy ciała i zmysłowego tańca. Betty Q, to gwiazda polskiej burleski. Prestiż namówił ją,
żeby rozebrała się dla was przed obiektywem Panny Lu.
Nasze słowo ma moc! Przekonaliśmy także następnego nieustraszonego mężczyznę, aby sprawdził się w całkowicie nowej
dla siebie dziedzinie…
Mateusz Kusznierewicz, który niejedno przeżył na wodzie, zakotwiczył u nas jako felietonista. Na pewno opowie nam niejedną
ciekawą historię.
Naszą różnorodność może potwierdzić także cykl artykułów o tematyce ślubnej. Ale spokojnie… nie bójcie się kolejnych nudnych
dywagacji o wyższości wesela tradycyjnego nad nowoczesnym.
Przedstawiamy za to absolutny hit! Jako pierwsi możemy ogłosić,
że już niedługo na ślubnym kobiercu stanie znana para: diwa operowa Joanna Tylkowska i wicemarszałek Wojciech Drożdż.
To tylko kilka z naszych majowych propozycji. Z przyjemnością
zapraszam na kolejne strony magazynu, na których każdy znajdzie
jakiś smakowity kąsek.
Miłej lektury!
Izabela Magiera - Jarzembek
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ROZMOWY W POCIĄGU

Między
światami

t

o miała być podróż do domu, a okazała się wycieczką w nieznane i trochę
przerażającą. Kiedy oglądamy horrory,
zwłaszcza te związane z przenikaniem się
światów: duchowego i fizycznego, zastanawiamy się czy to możliwe?
- To, co się dzieje w ostatnim czasie,
przechodzi ludzkie pojęcie - mówi pani
Helena. - Jest bardzo dużo opętań, zwłaszcza przez demony, czyli
te najgorsze duchy, najbardziej niebezpieczne. One mogą zmienić
nam charakter. Nagle możemy zacząć bluźnić, atakujemy najbliższych, zmienia się nam głos. Stajemy się kimś innym. To znak, że
zawładnął nami demon. Nie wszystkie dusze są demonami - opowiada z zaangażowaniem moja współpasażerka - egzorcystka.
Kiedy dowiedziałam się, że rozmawiam z egzorcystą, trochę się
zdziwiłam. Większość z nas widzi w tej roli głównie księży.
- Poza tym egzorcyzmy i opętania w dzisiejszych czasach? - zapytałam.
- I to coraz więcej - odpowiedziała Helena. - Żeby chronić się
przed duszami, które z jakichś powodów nie odeszły do swojego
wymiaru, musimy być zdrowi fizycznie i psychicznie. Dziś żyjemy
w nieustającym stresie. On osłabia naszą aurę, odbiera siły witalne,
optymizm i radość życia. Nasza osłona przed zewnętrznymi niebezpieczeństwami jest coraz słabsza. Dlatego jesteśmy narażeni na
atak” niechcianych gości”. Jest jeszcze inna przyczyna. Jeśli odchodzi ktoś bliski, a my wciąż po nim rozpaczamy, to jednocześnie trzymamy tę duszę przy osobie. Ona nie może się uwolnić i zostaje przy
nas. Wtedy stajemy się jej żywicielem w obrębie naszej aury. Jeśli
trwa to lata, to słabniemy, chorujemy, pogarsza się nasze zdrowie.
- …Ale to nie są demony.
- Nie, a dodam, że dusze, które są przy nas niekoniecznie muszą
być związane z naszymi bliskimi.
- Czy wszyscy jesteśmy opętani, czyli mamy wokół siebie jakieś
zabłąkane byty?
- Oczywiście nie wszyscy. To zależy od naszej kondycji. Również
od nieodpowiednich praktyk. Jest wiele osób, które ciekawi tamten
wymiar. Chcą go poznać, ale robią to nieumiejętnie. Przestrzegam

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

też osoby, które są chore, np. przeziębione, aby nie wybierały się
na cmentarz. Niektórzy nawet chodzą w takie miejsca na spacer.
Proszę tego nie robić, jeśli nie ma takiej potrzeby.
- Zaczynam się bać. Jak się zorientować, że coś jest nie tak?
- Zaczyna się dziać coś z naszym zdrowiem albo z naszym charakterem. Byliśmy spokojni, a nagle od jakiegoś czasu jesteśmy nadpobudliwi lub nawet agresywni. To może być też proces, który trwał
przez lata. Często się zdarza, że o kimś w rodzinie mówimy: co się
stało z tym człowiekiem, zupełnie się zmienił? Zwróćmy uwagę też
na nałogi. One również mogą być skutkiem opętania, np. alkohol.
- Czy zawsze to jest powód opętania, alkoholizm, narkotyki, papierosy, uzależnienia od seksu, agresja…? Można wymieniać.
- Nie, ale to bardzo częsta przyczyna. Choroby psychiczne - to już
zaawansowany stan.
– Jak uwolnić dusze, które są przy nas, a jednocześnie uzdrowić
siebie?
Musi pani wiedzieć, że każdy człowiek, również każda dusza ma
do wykonania konkretne zadanie. Do czegoś zostaliśmy powołani.
Dlatego to ważne, żebyśmy znajdowali się w odpowiednim wymiarze. Człowiek na ziemi, dusza – nazwijmy to, w swoim świecie. Niektórzy wierzą w reinkarnację. Może to jest cel duszy - czekać na kolejne wcielenie, ale pytała pani, jak się uwolnić? Niektórzy mają dar
i mogą to zrobić samemu. To się czuje jak, np. poprzez modlitwę za
te dusze i wizualizacje, że oto odprowadzamy je myślami do Światła. Dla innych niezbędni są egzorcyści. I wcale ten proces nie musi
wyglądać jak na filmach, na których ofiara wije się w konwulsjach.
Ja to robię na odległość. Muszę tylko znać imię i nazwisko osoby.
Wie pani, że to brzmi przynajmniej fantastycznie?
– Tak, ale wiem również, jak wielu osobom pomogłam, a to już
wcale nie jest fantastyka…
Byłyśmy dopiero w połowie drogi do Szczecina. Rozmowa się
rozwijała. Najciekawsze dopiero miałam usłyszeć… c.d.n.
Pani Helena jest najprawdziwszą osobą. W dobie Internetu można ją łatwo odnaleźć. Piszę o tym, by uwiarygodnić ten wywiad.
Zdaje sobie sprawę, że jego temat nie jest zwyczajny. Do zobaczenia w następnej podróży…
Joanna Osińska

NOWE MIEJSCA

Royal Thai Massage
Pierwszy w regionie oryginalny salon tradycyjnego tajskiego masażu. Klimatyczne miejsce,
w którym na klientów czekają wykwalifikowane masażystki z Tajlandii, szkolone w świątyni Wat
Po w Bangkoku. Oprócz klasycznego masażu tajskiego w jego przeróżnych odmianach, salon
proponuje m.in. masaż dla kobiet w ciąży, masaż olejkami dla dzieci, a także masaże dla seniorów i osób intensywnie uprawiających sport. Wszelkie maści rozgrzewające, olejki aromatyczne i balsamy wykorzystywane przez personel podlegają stałej kontroli jakości przez specjalistów z tej branży. Możliwość rezerwacji i umówienia się na masaż przed otwarciem salonu.
Adres: ul. Sienna 4
Godziny otwarcia: 14.00-22.00

Lody Marczak

Niewielka lodziarnia, która oferuje na miejscu i na wynos tradycyjnie wytwarzane lody w przeróżnych smakach wraz z dodatkami. Lody są zawsze świeże, nie zawierają konserwantów ani
wszelkich substancji chemicznych: wzmacniaczy smaku, sztucznych barwników, substancji żelujących i zagęszczających. Trafiają do klienta prosto z miejsca produkcji.
Adres: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16
Godziny otwarcia: 13.00-22.00

AMC ART Medical Center
Centrum medyczne w którym wykonywane są m.in. zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej
i medycyny estetycznej, chirurgii ogólnej oraz chirurgii ręki. Zespół AMC tworzą wysokiej
klasy specjaliści, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Adres: ul. Langiewicza 28/U1
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10 WYDARZENIA

Szkutnicy z Marina Club Szczecin wyremontują motorówkę dla kancelarii premiera. To zabytkowa włoska łódź Riva
Super Florida, którą blisko 50 lat temu zakupił Urząd Rady
Ministrów.

ł

Fot. Joanna Skrzyniarz

ódź stacjonowała od czasów Władysława Gomułki w ośrodku
wypoczynkowym kancelarii premiera w Łańsku, który w czasach komunistycznych był tajnym ośrodkiem dygnitarzy. Zabytkowa motorówka pomimo swojego wieku jest w niezłym stanie. Ma
piękną linię, designerską deskę rozdzielczą i nowy silnik Chris Craft
o mocy 177 KM. Łodzi potrzebna jest m.in. kosmetyka, a także naprawa systemu sterowania, koła sterowego i przełączników na desce rozdzielczej.
Model Riva, najpopularniejszy wśród drewnianych motorówek
to dzieło włoskiego projektanta Carla Rivy. Jego łodzie z powodu
swojego stylowego wyglądu były towarem pożądanym i kupowanym przez arystokrację, gwiazdy filmowe, biznesmenów i bogatą
młodzież. Właścicielkami tych łodzi były m.in. Sophia Loren i Brigitte Bardot. Widywano je zacumowane w portach St. Tropez i Monaco. Łodzie brały często udział w motorowodnych wyścigach.
Riva w 1970 roku sprzedał firmę i nowy właściciel Ferretti zaczął
konstruować łodzie laminatowe. Oryginalne, odrestaurowane Rivy
osiągają cenę ponad 100 tysięcy euro. Ich właściciele zrzeszają się
w ekskluzywnych klubach. Powstało także Towarzystwo Historii Łodzi Riva, które tworzy listę ocalałych modeli.
ad

Drugie życie
Wiele osób słyszało o grach komputerowych typu „Sims”
czy „Second Life”, które wirtualnie naśladują rzeczywistość.
W Szczecinie powstała gra oparta na tych samych założeniach, ale rozgrywająca się w lokalnej rzeczywistości.

Fot. Materiały prasowe

Łódź Sophii Loren

t

o gra, której twórcą jest Andreas Guskos, szczeciński architekt greckiego pochodzenia i wykładowca Akademii Sztuki.
- To wirtualne i interaktywne środowisko stworzyłem przede
wszystkim z myślą o studentach AS – wyjaśnia twórca gry. – To element edukacji, który w ten sposób rozwija wyobraźnię przestrzenną i uczy posługiwania się nowoczesnymi technologiami w pracy
architekta.
Po świecie „Aheilos” może się praktycznie poruszać każdy. Wystarczy się zalogować do gry (ma oficjalny profil na Facebooku).
Udostępniony świat oglądamy z perspektywy osoby pierwszej, którą możemy sami zaprojektować.
– „Aheilos” składa się z aktualnie z dziesięciu regionów- wyjaśnia
Guskos.- Część z nich to światy zaprojektowane wyłącznie przeze
mnie, druga część przestrzeni jest udostępniona graczom. Każdy
może ją kreować jak chce.
Wchodząc do gry możemy napotkać fantastyczne figury, wyspy,
budynki służące za galerie gdzie wystawiają się szczecińscy artyści,
ale także fragmenty miasta. Przechadzając się po Aheilos napotkamy m.in. gmach Akademii Sztuki, do której możemy wejść, Katedrę
św. Jakuba, budynek starego Polmozbytu czy zabytkową fontannę
na placu Rodła.
ad

Wyjątkowy kawałek
materiału

Tylko 505 sztuk t-shirtów z każdym z wprowadzanych wzorów będzie można kupić pod szyldem nowej, szczecińskiej
marki 5hundred5.
-shirt to jeden z ulubionych fragmentów garderoby noszony
przez wszystkich niezależnie od wieku i płci. Praktyczny, wygodny, może też być ozdobą całego stroju. Kolekcjonerskie t–shirty
z oryginalnymi wzorami produkowane w ograniczonym limicie nie
są w świecie mody zjawiskiem nowym. 5hundred5 powołał do życia
pochodzący z Gryfina i aktualnie mieszkający w Szczecinie Paweł
Filip.
– Pomysł przywiozłem z Berlina – mówi Paweł. – Jest tam mnóstwo
sklepów z takimi koszulkami. Można kupić t-shirt z oryginalną grafiką jakiegoś artysty w ograniczonym nakładzie. Czasem na sprzedaż
jest tylko jedna sztuka z konkretnym wzorem.
Pawłowi do współpracy udało się pozyskać kilku młodych polskich
grafików, m.in. Dominka Bułkę i Krzysztofa Zdunkiewicza. W jego kolekcji znajdziemy także projekt Anny Marii Przybysz. T-shirty z wzorami tych autorów są produkowane w ilości 505 sztuk każda.
– Liczba jest przypadkowa i nie stoi za nią żadna pasjonująca historia – wyjaśnia z uśmiechem szef 5hundred5. – Zależało mi przed
wszystkim na unikalności tych rzeczy, i co za tym idzie, na ich bardzo

Fot. Konrad Królikowski

t

dobrej jakości. Większość wzorów została zaprojektowana specjalnie dla mnie.
W przyszłości 5hundred5 rozrośnie się jeszcze o kilka znanych
nazwisk. Paweł również pragnie sam projektować koszulki.
– Myślę raczej o ich fasonach, bo grafiką zajmuję się czysto amatorsko – dodaje ze śmiechem – Być może w przyszłości pojawią się
też projekty mojego autorstwa.
5hundred5 niedługo uruchomi swoją stronę internetową. Tymczasem kolekcję limitowanych t-shirtów można znaleźć na Facebooku na profilu marki.
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Wernisaż w stylu Vogue

Chce być Top Model
Pochodząca ze Stargardu Szczecińskiego Joanna Zaremska trafiła do trzeciej edycji programu telewizyjnego Top
Model.

Fot. Miguel Gaudencio

Już 27 kwietnia będziemy mogli podziwiać wystawę unikatowych zdjęć portugalskiego reżysera mieszkającego
w Szczecinie, Miguela Gaudencio.
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Fot. Panna Lu

oją wystawę zatytułowałem „Soul”. Dusza to motyw przewodni moich podroży, zwiedzając szukam jej w miejscach,
przedmiotach i otaczającej mnie rzeczywistości - opowiada Gaudencio. - Moją nieustającą inspiracją są też napotkani ludzie i ich
emocje.
„Soul”, to starannie wyselekcjonowana kolekcja zdjęć, które ukazały się na łamach strony magazynu Vouge. Zdjęcia będzie można
oglądać przez cały miesiąc w winiarni Exovino, przy ulicy Małopolskiej 3.
imj

z

głosiłam się na casting do programu nie mówiąc nic nikomu,
to było spontaniczne – wyznaje. – I się do niego zakwalifikowałam.
Na pewno pomogła jej w tym egzotyczna uroda i odpowiednie
wymiary: 86-64-93 przy 176 cm wzrostu. Joanna kiedyś wyczynowo
uprawiała pchnięcie kulą i skok wzwyż, teraz zainteresowała się modelingiem i stawia pierwsze kroki w zawodzie. Jest ambitna, uparta
i nie boi się nowych wyzwań. Dużo czyta i uwielbia kino.
Program Top Model emituje telewizja TVN. Jego uczestniczki
walczą o intratne kontrakty – z agencją modelek i znaną marką kosmetyczną. Ich kolejne próby zdjęciowe ocenia profesjonalne jury.
Joanna potwierdza, że udział w programie to świetnie przygotowanie do zawodu modelki.
– Mam styczność z profesjonalistami w tej branży – mówi. – Uczę
się także ciężkiej pracy i radzenia sobie w różnych sytuacjach, bo
wbrew pozorom modeling nie jest łatwy.
O atmosferze w programie wyraża się z sympatią. – Nie przypominam sobie żadnych nieprzyjemnych sytuacji – dodaje. – Dziewczyny
ze sobą rywalizują, ale to wpisane jest w scenariusz programu. ad
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USG płodu -

echo serca
CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

www.hahs-lekarze.pl

tel. 91 422 06 49

12 Felieton

Krzywym

Fundacja Promasters dzierżawiąca od miasta korty i lodogryf
przy al. Wojska Polskiego ogłosiła upadłość. Teraz nad obiektem pochylili się radni z komisji sportu, którzy zastanawiają się
czy umowa była korzystna dla miasta. Bo fundacja dostała teren
w 2004 roku i miała wykonać tam szereg inwestycji, ale niewiele
z nich wyszło. Magistrat nie miał więc innego wyjścia i... przesuwał terminy ich wykonania. Dzięki temu mamy historyczne płoty
i mury na kortach, a ściana treningowa może być wynajmowana
na potrzeby filmów wojennych.

świeżutkie i nietknięte lokale. Właściciel deklaruje też możliwość
sprzedaży poszczególnych części budynku. Cena całości to 20,8
mln zł netto (5,66 tys. za m.kw). Zdecydowanie taniej jest kupować kamienice od miasta.

Fot. Materiały prasowe

W zupełnie przyzwoitym stanie jest za to inny obiekt miejski
- stadion. Tak samo - jak korty przekazany do użytkowania klubowi, ale na innych zasadach. Miasto (poprzez MOSiR) na utrzymanie stadionu w 2012 roku wydało 1,65 mln zł, a w 2013 ma to być
1,54 mln zł. Na korty – 0. Na stadionowe inwestycje tylko w 2012
roku wydano 3,43 mln zł, w kolejnych latach zaplanowano blisko
20 mln zł. Na korty - 0.
I trzeba powiedzieć wprost – tenisiści sami są sobie winni nierównego traktowania. Należało najpierw zamienić przynajmniej
ze 3 korty na boisko do piłki nożnej i dopiero wtedy podpisywać
umowę z miastem. I kasa z miasta by się znalazła i może nawet
trybuna VIP z dachem stanęła?
I jeszcze jedno porównanie. Czynsz. W 2012 roku – za stadion
– wyniósł 15,5 tys. zł, za korty 25 tys. zł.

Fot. Michał Stankiewicz

Wszyscy podejrzani w tzw. sprawie Pawła G. wyszli już na wolność. Sąd okręgowy uchylił wcześniejszą decyzję sądu rejonowego o aresztowaniu podejrzanych. I poddał totalnej krytyce
materiały dowodowe zebrane przez prokuraturę. Tak wynika
przynajmniej z relacji adwokatów, bo to oni są głównym źródłem
publikacji prasowych. Media nie mają wstępu na posiedzenia
aresztowe. Warto o tym pamiętać.

Kamienica na rogu ulic Jagiellońskiej i Bogusława (tam gdzie
mieści się m.in. redakcja Gazety Wyborczej) jest wystawiona na
sprzedaż. Właściciel prywatny. Jak czytamy w ogłoszeniu na drugim i czwartym piętrze – mimo kilku lat od remontu – są jeszcze

Skoro o adwokatach to „Rzeczpospolita” ogłosiła kolejny raz
z rzędu ranking kancelarii prawniczych. W najważniejszej kategorii o miejscu decydowała liczba adwokatów w kancelarii. Najwyższe miejsce ze szczecińskich kancelarii zajęli Mazurkiewicz,
Wesołowski, Mazuro (96), potem Biel, Judek, Poczobut – Odlanicki (98), następnie Wódkiewicz Sosnowski (108). Znacznie
mniej kancelarii zdecydowało się wziąć udział w finansowej części rankingu. Stąd tutaj nasi przedstawiciele uplasowali się wyżej. W kategorii „przychód” Wódkiewicz Sosnowski znaleźli się
na 39 miejscu (2,8 mln zł), a kategorii „dochód” na 19 miejscu
(1,1 mln zł). Przy okazji prawnicy ujawnili swoje stawki godzinowe. I tak najdroższym szczecińskim prawnikiem z rankingu okazał
się Claus J. Goldenstein z Poczdamu ze stawką 150 do 175 euro
za godzinę.

Michał Stankiewicz
Michał Stankiewicz, od 1999 r. związany z Rzeczpospolitą. Pracował także w Gazecie Wyborczej, TVP,
TVN i Prestiżu. Laureat nagrody „Watergate“ Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
oraz Fundacji Batorego. Dwukrotnie – w 2004 (jako Rz) i 2012 (jako TVN) nominowany do Grand
Press. Pasjonat tenisa, dobrej muzyki oraz psów rasy bokser.
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W Szczecinie zakończył się 48 Przegląd Teatrów Małych Form
Kontrapunkt. Choć dla niektórych było to raczej kolejne wydarzenie
z cyklu: z kulturą i sztuką na Ty - znaczenie tego określenia zgrabnie rozszyfrował jeden z polskich kabareciarzy: kultura, to pójść na
przedstawienie, sztuka - wytrzymać do końca. Teraz miasto czeka
na Spoiwa Kultury, czyli dawny Festiwal Artystów Ulicy...Tylko chodzi
o prawdziwych artystów. Bo tych lokalnych tzw. prymitywistów i naturalistów, to można często spotkać np. w bramach kamienic lub na
murku przy Alei Fontann jak raczą się kolejną „sztuką”…

Thatcher. Dlaczego właśnie tej? Bo Żelazna Maggie, zanim zajęła
się polityką, pracowała w małym sklepie spożywczym i zajmowała
się handlem.

Nie wiadomo czy przed wakacjami uda się zakończyć remont
szczecińskiego kąpieliska Arkonka. Powód? Długa zima i budowlańcy nie zdążyli wykonać wszystkich prac. Gdzież więc w tym roku
będą się opalać topless szczecinianki (wzorem pewnej atrakcyjnej
Doroty K., która za prezentację swoich cudowności trafiła aż przed
oblicze Temidy) i gdzie będą ich za to ścigać dzielni funkcjonariusze
Straży Miejskiej? Czekamy na lokalizacje zastępcze.
„Gazeta Wyborcza” wykryła, że słynny agent Tomek działał także
w Szczecinie. Nakrył „na gorącym” uczynku jednego z lekarzy i zawarł transakcję z dilerami narkotykowymi. I tyle. Kilka szczecinianek
nie kryje rozczarowania. Był w mieście i nic? Żadnej prowokacji
damsko - męskiej? Żadnej uwiedzionej i zwiedzionej na manowce?
Żadnej niewiasty zostawionej ze złamanym sercem i zarzutami prokuratury? I to niby taki profesjonalista? Kalibabka by się uśmiał.
Jedno ze szczecińskich stowarzyszeń złożyło wniosek o zmianę
nazwy ulicy Handlowej na Prawobrzeżu na ulicę imienia Margaret

Fot. Michał Stankiewicz

Fot. Michał Stankiewicz

770 lat temu Szczecin otrzymał prawa miejskie. W 1243 roku
nadał je książę Barnim I. Wynika więc z tego, że jesteśmy starsi o kilkanaście lat od Krakowa. Czyli jak oni tam jeszcze jakiegoś smoka
próbowali przegonić ze swojej wiochy, to myśmy już byli miastem
pełną gębą z widokami na szybki rozwój. A teraz to tak jakby na
odwrót. My próbujemy wygonić smoka kryzysu, a oni... Ech…

Na klombie przy Bramie Królewskiej ma zostać zasadzona...
palma. Niby nic nowego, bo przed drugą wojną światową palmy
w Szczecinie nie były jakąś wielką sensacją. Tylko dlaczego Zakład
Usług Komunalnych chce ją zasadzić akurat w tym miejscu? A może
lepiej tam gdzie stał Maszt Maciejewicza? I nie jakaś mała palma,
ale wiele solidnych i wysokich palm. Ot, takie szczecińskie Las Palmas.
Kanadyjski astronauta Chris Hadfield, - szef Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej sfotografował z kosmosu Szczecin. I to było łatwe. Gorzej było wymówić nazwę miasta. - Jak to się mówi? - biedak
alarmował z kosmosu. Prezydent Szczecina w TVP wyjaśnił krótko,
że normalnie - „Szczecin” i zaprosił kosmonautę na tegoroczny finał
Tall Ship Races. Ale się Hadfield namęczy jak zostanie poczęstowany naszym przysmakiem regionalnym i będzie chciał wymówić jego
nazwę: „Paprykarz Szczeciński”.

Dariusz Staniewski
Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem i podobno niezłym dorobkiem. Aktualnie dziennikarz Kuriera Szczecińskiego. Od kilku lat dźwiga, choć nie sam, lubianą przez wielu i znienawidzoną przez niektórych specjalną kolumnę w magazynie „Kuriera” pod nazwą „Kurier Towarzyski” próbując satyrycznie przedstawić
m.in. świat lokalnej polityki. Namiętny wielbiciel kobiet, hucznych imprez towarzyskich, dobrej kuchni oraz
polskiej kinematografii.
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Życie na
adrenalinie
rozmawiała: Daria Prochenka / foto: Paweł Smoliński

Mówi o sobie „Jestem sympatyczny, zabawowy i lubię
sobie żartować”. Nie warto jednak go drażnić i kusić losu,
ponieważ ten uśmiechnięty facet potrafi znokautować
przeciwnika nie tylko w walce na słowa. Michał Materla szczeciński zawodnik MMA, czyli mieszanych sztuk walki,
już niedługo będzie ponownie bronił tytułu mistrza KSW.
Jeśli myślicie, że był łobuzem w dzieciństwie - mocno się
rozczarujecie. Jak więc się stało, że teraz regularnie bije,
kopie i powala przeciwników?
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porty walki, szczególnie MMA stają się
coraz bardziej popularne. A ty odczuwasz, że jesteś popularny?
Tak, w szczególności w Szczecinie.
Mamy tu dużo osób, które interesują się
tym co dzieje się w mieście, więc rozpoznają mnie nawet takie osoby, które nie interesują się walkami.
Jak to się objawia, zaczepiają cię obcy ludzie na ulicy?
Czasami zatrzymują się, żeby porozmawiać. Młodsze osoby często mi mówią, że czerpią ze mnie inspiracje lub podchodzą i gratulują wygranych walk. To jest bardzo miłe. Choć najczęściej widzę na
twarzach konsternację. Mijają mnie i na początku nie wiedzą skąd
mnie znają. Dopiero po chwili przypominają sobie „aaa to ten Materla”. Mój syn kilka razy też usłyszał i mi
powiedział „tato rozmawiają o tobie”.
Popularny wojownik, ma chyba w takim razie także większe powodzenie
u dziewczyn…
Nie wiem czy mam powodzenie, ja
tego tak nie odbieram. Jestem związany
z moją partnerką od wielu lat, więc nie
nawiązuję nowych kontaktów, nie konwersuję, nie odpowiadam na zaczepki,
bo nie mam takiej potrzeby. Ale jeśli
pytasz o popularność to nie zaprzeczę,
jest.
Od kilku lat można zaobserwować
modę na MMA. Skąd ta popularność?
Dlaczego karate, czy judo nie porywa
tak tłumów?
Ludzie od zawsze ekscytowali się
prawdziwymi walkami, takimi które są
najbardziej zbliżona walk gladiatorów.
Przecież od wieków urządzano walki,
bo one gwarantowały wielkie emocje.
MMA daje to wszystko. Można obserwować nokauty, jest walka w parterze, jest
stójka, są wymiany kopnięć. To jest bardzo prawdziwe i ludziom się to podoba.
Jest krew, są zmiany akcji. W ciągu walki
może dominować jeden zawodnik, a w ostatnich sekundach nagle
może przegrać. Federacja KSW (skrót od Konfrontacja Sztuk Walki - przyp. red.) wypromowała ten sport dzięki telewizji. Stworzyła
swoich bohaterów i jednocześnie przyciągnęła do tych walk takie
nazwiska jak Pudzianowski, czy Nastula. Ludzie na początku zaciekawili się i zaczęli oglądać.
Obserwując nowe osoby, które przychodzą na treningi zauważasz, że pojawiają się, bo też chcą być sławni?
Powodów jest wiele. Jedni chcą być „tacy jak ja” i bić się w telewizji. Drudzy przychodzą, żeby nauczyć się samoobrony. A jeszcze inni
z ciekawości lub aby zgubić wagę. Bardzo dużo osób przychodzi też
z tego względu, że nasz klub jest bardzo popularny. Część zostaje,
części to nie pasuje.
A jaka była twoja historia? Musiałeś rozładować agresję, a może
chciałeś nauczyć się jak komuś przywalić?
Nigdy nie miałem aspiracji, żeby nauczyć się bić, czy udowadniać
jaki jestem silny. Moja historia jest bardzo prozaiczna. Do około 12
roku życia trenowałem pływanie, potem triathlon, ale w jednym
i drugim sporcie czegoś mi brakowało. Zacząłem więc chodzić na
siłownię. Mój serdeczny kolega z siłowni powiedział mi kiedyś, że
znając mój charakter spodoba mi się w nowopowstałej sekcji brazy-

lijskiego ju-jitsu. Od tamtej pory jestem w klubie Berserkers Team.
Skoro tak świetnie się odnalazłeś w sztukach walki, jakim byłeś
dzieckiem?
Byłem super żywiołowy. Ogólnie nie stroniłem od sportów, bo
oprócz pływania i triathlonu weekendy spędzałem grając w piłkę
nożną i koszykówkę. Lubiłem grać, biegałem po drzewach, bawiłem
się z dzieciakami w różne zabawy takie jak podchody. Zahartowało
mnie to jako sportowca.
Byłeś agresywny, biłeś się z chłopakami?
Były jakieś utarczki dzielnicowe z kolegami, ale nie wychodziłem
z domu z myślą, że muszę komuś przylać (śmiech). W szkole też nie
było żadnych takich sytuacji. Dzieciństwo wspominam fajnie, byłem
normalny chłopakiem z podwórka.
A jaki jesteś teraz?
Chyba nie mi to oceniać… Jestem chyba osobą sympatyczną, zabawową i lubię sobie żartować.
To skąd nagle w grzecznym chłopcu, który trenował pływanie
fascynacja tym, żeby „spuszczać łomot” innym facetom?
(śmiech) To naprawdę był przypadek. Zaczynałem od brazylijskiego ju-jitsu. Szło mi całkiem nieźle, dlatego pojechałem na
miesiąc trenować do Brazylii. Skończyło się na tym, że zamiast jiu
jitsu trenowaliśmy MMA. Po moim powrocie trener Robert Siedziako wyczytał, że w Warszawie są eliminacje do
pierwszych mistrzostw Polski i uważał,
że byłem gotowy, aby spróbować. Pojechałem, wygrałem ten turniej, po roku
obroniłem tytuł i tak się zaczęło.
Wytłumacz mi, dlaczego mężczyźni
lubią podbijać drugiemu oko, czy łamać innym nosy?
Chyba chodzi w tym wszystkim, aby
pokazać kto jest samcem alfa. Tak jak
w stadzie, to jest walka samców. Towarzyszą temu emocje przed wejściem
na ringu, potem przy podniesieniu ręki
przez sędziego po wygranej walce. Trzeba w życiu chociaż raz to poczuć, żeby
wiedzieć co się wtedy czuje. To jest jak
narkotyk.
Oprócz tego, że podnosi ci się wtedy
mocno adrenalina, to o czym myślisz
tuż przed wejściem na ring?
Jestem skoncentrowany na walce,
wiem jaki powinienem wykonać plan
i wizualizuję sobie całą walkę w głowie.
Myślę, o tym żeby popełnić jak najmniej
błędów.
A co gdy musisz pobić zawodnika którego lubisz?
Podchodzę do tego wyluzowany, nie mam problemu, żeby
uśmiechnąć się do zawodnika i z nim pogadać.
Sprawiasz wrażenie osoby pozytywnej i radosnej, chyba musisz
mocno nakręcić się, żeby uderzyć drugą osobę?
Kiedyś przejawiałem agresje do zawodnika, żeby pokazać mu,
że się go nie boje lub żeby go nie przestraszyć. Teraz wiem, że nie
muszę nic nikomu udowadniać, więc wchodzę na luzie. Ale jednocześnie jestem skoncentrowany i mówię sobie wewnątrz, że muszę
się zrelaksować, że wszystko dobrze wyjdzie, że nie może mnie nic
zaskoczyć, bo w sumie czym ma mnie zaskoczyć…
Na pewno wraz z sukcesami twoje życie też się zmieniło…
Poprawił mi się byt życia i mogę robić to co lubię. Wcześniej musiałem pracować po nocach, żeby móc w dzień trenować. Nie miałem dużo czasu dla rodziny. Dwa lata temu, mimo tego, że dopiero
wróciłem na ring po kontuzji i czteroletniej rehabilitacji, zaufała mi
szczecińska firma Tenzi. Uwierzyli we mnie i postanowili mnie sponsorować. Jestem im bardzo wdzięczny i staram się dziękować im
w miarę moich możliwości, nie tylko wygranymi walkami. Bardzo
pomaga mi też firma Exped. Dzięki moim dwóm strategicznym
sponsorom mogę bez żadnych kłopotów trenować i czerpać z tego
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Lubię czuć się
zmęczony i lubię
patrzeć jak zmienia
się moje ciało.
Walka to już
wisienka na torcie,
ukoronowanie
wysiłku.

CO TO JEST MMA?
MMA (skrót od ang. Mixed Martial Arts), czyli mieszane
sztuki walki. To dyscyplina sportowa, w której zawodnicy
walczą wręcz przy dużym zakresie dozwolonych technik.
NA CZYM POLEGA WALKA?
Rywalizacja toczy się zarówno w stójce, jak i parterze.
Dozwolone są rzuty, ciosy pięściami, kopnięcia, dźwignie,
duszenia. Zakazane jest zwykle: gryzienie, zahaczanie
(wkładania palców w usta czy nos), atakowanie genitaliów,
oczu i krtani, uderzanie głową, ciosy w kręgosłup,
stosowanie dźwigni na palce. O wyniku walki decyduje
nokaut, poddanie się lub jeśli walka nie zakończyła się
przed czasem, decyzja sędziów. Walki odbywają się
na ringu bokserskim lub ringach otoczonych siatką,
potocznie zwanymi „klatkami”. Zawodnicy muszą posiadać
ochraniacze na zęby oraz rękawice.
źródło: Wikipedia.pl
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przyjemność. Wcześniej nie byłoby mnie stać na to żeby pojechać
na pięć tygodni na treningi do Stanów. A tak o wiele szybciej rozwijam moje umiejętności i jednocześnie robię to co kocham. Dzięki
sponsorom to stało się możliwe, dlatego bardzo im za to dziękuję.
Są ze mną też inne firmy, to najczęściej ludzie, którzy uwierzyli we
mnie na samym początku, jak jeszcze nie byłem znany. Doceniam to
i zawsze będę o tym pamiętał.
A jak zmieniła się twoja codzienność?
Na pewno muszę bardzo uważać na jedzenie, które jest ważne.
Jestem jak każda maszyna, która długo nie pojeździ jeśli zatankujemy jej złe paliwo. Muszę się dobrze prowadzić, a niestety moją
ogromną wadą jest to, że kocham jeść wszelkiego rodzaju potrawy.
Mam problem z opanowaniem się i często jestem na diecie. Muszę
się mocno pilnować przed walką, bo uwielbiam słodycze.
Sterroryzowałeś całą rodzinę, żeby jedli razem z tobą same
zdrowe rzeczy?
(śmiech) Nie, rodzina nie musi się podporządkować, ale moja
narzeczona mi pomaga. Czasem to nie skutkuje, bo zdarzało się,
że wstawałem w nocy i znalazłem słoik z Nutellą. Gdy ona wstała rano, słoik był już pusty. Staram się unikać słodyczy, ale jestem
typowym łasuchem i jest mi ciężko. Tym bardziej, że walczę w kategorii 84 kg, a moja normalna waga
to około 96 kg. Ostatnio miałem 98 kg,
więc muszę zgubić aż 14 kg.
Podobno twój syn jest wpatrzony
w ciebie i też chce trenować.
Mam dwóch synów. Młodszy jeszcze
nie chodzi na matę, ale gdy wchodzę
do domu po treningu zakłada mój kask,
rękawice i leci na starszego brata. Te
rękawice są tak duże, że go przewalają
(śmiech). Starszy syn chodzi czasami ze
mną na treningi i zawsze się tam wygłupia. Jest naszym oczkiem w głowie i maskotką. Na razie jest małym dzieckiem
i mówi trochę nieświadomie, że chciałby
robić to co ja. Wpatrzony jest w tatę i to
mnie cieszy. Mam z nim dobre relacje
i chciałbym, żeby był sportowcem, ale
nie będę zmuszał go do niczego. Jeśli
będzie chciał uprawiać jakiś inny sport
albo robić coś innego nie będę mu zabraniał. A jak będzie chciał chodzić ze
mną na treningi, będę musiał mu wytłumaczyć jakie są zagrożenia. Trzeba patrzeć jak dziecko się wychowuje i w którym idzie kierunku. Najbardziej bym
chciał, żeby był dobrym człowiekiem.
Nie uważasz mimo wszystko, że ten sport może uczyć agresji?
To jest sport kontaktowy, ale nie ma sytuacji, które by można
określić jako agresywne.
Dla przykładu karate to cała filozofia, która też uczy, aby nie wykorzystywać siły przeciwko słabszym. Czy po waszych treningach
młodzież nabuzowana adrenaliną, nauczona ciosów nie wykorzystuje tego w negatywny sposób?
To rola trenera albo moja rola jako ojca, żeby wytłumaczyć, że silny to nie ten który musi górować. Silny to ten, który umie odwrócić
się i sobie pójść...
Często chyba treningi MMA przyciągają tzw. trudną młodzież.
Oczywiście, że tak. Ale dzięki temu, że przychodzą zmieniają
się po treningach. MMA uczy dyscypliny jak każdy sport. To dużo
wyrzeczeń i poświęceń. Mamy trenera Piotra Bagińskiego, który
zaszczepia taką ideę. Niejednokrotnie musiał interweniować w sytuacjach gdzie ludzie chcieli te umiejętności wykorzystywać poza
ringiem, ale wtedy była „krótka piłka”: Jeśli chcesz bić się na ulicy?
To nie przychodź do nas, bo nie chcemy takich ludzi.
Rywalizujecie ze sobą w drużynie, czy się przyjaźnicie?
Na pewno jest jakaś rywalizacja koleżeńska, ale na zawodach nie

ma czegoś takiego. Każdy stoi za sobą murem i każdy się cieszy
z wygranej drugiego. Zdarza się, że na treningach przegrywam
z moimi kolegami klubowymi, ale cieszę się z tego, bo dzięki temu
wiem z czego jestem słabszy i co muszę jeszcze podciągnąć. W ten
sposób każdy z nas rozwija się i to powoduje, że nasz klub jest taki
mocny. Pomagamy sobie i wspieramy się.
Masz czas na coś innego niż MMA?
Każdy sport zawodowy zabiera czas, a ja jestem na etapie, w którym chcę się rozwijać, zdobywać nowe szczyty i muszę to robić
kosztem mojego wolnego czasu. Normalnie pewnie spędziłbym te
chwile z rodziną i przyjaciółmi.
Rodzina nie narzeka, że bywasz w domu gościem?
To jest część tego sportu. W ogólnym rozrachunku mamy z rodziną lepszą sytuację życiową.
Ale brakuje cię pewnie, gdy trzeba przybić gwoźdź, zmienić
opony z zimowych na letnie...
Oczywiście i tak się zdarza. Ale gdybym chodził do pracy od 9 do
18, dopiero potem trenował, nie miałbym też czasu dla rodziny. Nie
byłoby też mnie stać na to, żeby wziąć ich i pojechać na wycieczkę raz na jakiś czas. Teraz w ciągu roku ciężko zasuwam, rozwijam
się i walczę, ale kiedy jest czas na rozluźnienie po walce, zabieram
rodzinę i jedziemy sobie w dowolne
miejsce na świecie. To jest czas tylko dla
nich.
Jak myślisz, co będziesz robił za 50
lat?
Jak skończę karierę zawodowa na
pewno będę chciał zostać w sporcie.
Nie wiem czy jako organizator, manager, czy trener, ale to mi sprawia przyjemność. Przygotowując się do walk
jestem zadowolony, lubię czuć się
zmęczony i lubię patrzeć jak zmienia
się moje ciało. Walka to już wisienka na
torcie, ukoronowanie wysiłku.
Nie myślałeś o tym żeby wyjechać
z Polski? Ostatnio trenowałeś w Stanach, nie ciągnie cię tam?
Chcę uprawiać sport w Polsce, aczkolwiek marzę o tym, żeby dostać się do
UFC (Ultimate Fighting Championship liga w USA - przyp. red.) . Stąd też moje
wyjazdy, chcę się tam pokazywać.
I nie wyjedziesz na stałe jak się dostaniesz?
Jest wielu zawodników, którzy trenują, wyjeżdżają na obozy przygotowawcze nawet na osiem tygodni, a potem
wracają i funkcjonują z rodzinami. Jestem lokalnym patriotą i na
dziś dzień nie wyobrażam sobie innego miejsca do mieszkania jak
Szczecin.
Za co tak bardzo lubisz Szczecin?
To jest mój Szczecin. Znam ludzi stąd, wiem gdzie wszystko jest
i zżyłem się z tym miastem. Ma ogromny potencjał, ale nie jest to
wszystko wykorzystane, a samo miasto jest zaniedbane. Ale to nie
jest powód, żeby się stąd wyprowadzać, czy emigrować.
Co przed tobą?
Ósmego czerwca walka z bardzo dobrym zawodnikiem na KSW
w obronie pasa. Potem może jakieś dwie walki za granicą no i cały
czas czekam na swoją szanse, jeśli chodzi o Stany i UFC.
Jak byś zachęcił ludzi do oglądania MMA, którzy jeszcze nie
znają tego sportu ani ciebie?
Warto, bo to jest prawdziwy sport i są ogromne emocje. Dzieją
się nieprzewidywalne rzeczy i nie ma nic udawanego. Poza tym jest
wiele zawodników ze Szczecina i warto im kibicować, bo w innych
sportach nie mamy aż tak dużo znanych szczecinian. Trzeba wspierać swoich!
Dziękuję za rozmowę.
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...od wieków
urządzano walki, bo one
gwarantowały wielkie
emocje. MMA daje to
wszystko. (...) To jest
bardzo prawdziwe
i ludziom się to
podoba. Jest krew,
są zmiany akcji.

Fot. Adam Fedorowicz

MICHAŁ MATERLA (rocznik 1984)
Szczecinianin, zawodnik brazylijskiego
jiu-jitsu i mieszanych sztuk walki. Od
samego początku związany z klubem
Berserkers Team. Specjalizuje się
w grapplingu, czyli walce na chwyty.
W latach 2006-2008 zdobył wiele
tytułów w tej dziedzinie. Po kontuzji
i 4-letniej rehabilitacji wrócił na ring.
Od maja 2012 roku jest mistrzem
MMA federacji KSW w wadze średniej.
Sponsorują go: Tenzi, Exped, PitBull,
Radius, Stoprocent, Universum, Cito,
IHS, Underarmour, ElliteSportFood,
Opticum, Allseco, Ravextrade.

Fot. Jakub Bessarab
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Ach,
co to
będzie za ślub!
Autor: Izabela Magiera- Jarzembek, Aneta dolega

Jakub Bessarab i Agnieszka Jabłońska

Wiosna i lato to sezon ślubów. Ciepłe dni i noce sprzyjają organizacji pięknych ceremonii.
Tego lata swój status cywilny zmienią m.in. Wojciech Drożdż, wicemarszałek województwa czy Dawid Krystek, szef klubu SLD w radzie miasta.

n

ajwiększym wydarzeniem będzie z pewnością ślub Joanny Tylkowskiej, primadonny
szczecińskiej opery i Wojciecha Drożdża,
wicemarszałka województwa z ramienia
PO. Na początku czerwca ślub powiedzą
sobie „Tak” w szczecińskiej katedrze. Oprawa ma być bardzo uroczysta i pełna muzyki.
Państwu młodym zaśpiewają m.in. koledzy
– soliści z Opery na Zamku, a także Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Wśród gości można spodziewać się wielu polityków, ale i pewnie
naukowców ze szczecińskich uczelni. Poza swoimi głównymi zajęciami Państwo Młodzi udzielają się naukowo. Panna młoda ma doktorat z wokalistyki i wykłada na Akademii Sztuki, a pan młody, jako

dr ekonomii pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim. W katedrze
pojawią się też przedstawiciele kleru innych obrządków chrześcijańskich zaprzyjaźnieni z narzeczonymi. Państwo młodzi planują tradycyjne wesele z muzyką na żywo. – Choć bez typowych weselnych
konkursów – śmieje się Wojciech Drożdż.

Nie ma jak przedwojenny samochód
Dawid Krystek, szef klubu radnych SLD i jego wybranka Julia ślub
zaplanowali na 28 września.
– Wesele, jak to jest w tradycji słowiańskiej i polskiej, będzie
huczne – zdradza Dawid Krystek. – Wspólnie zdecydowaliśmy się
na orkiestrę, ponieważ lubimy brzmienie gitary basowej i perkusji.

Fot. Sylwester Pińczuk
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Fot. Archiwum Dawida Krystka

Joanna Tylkowska i Wojciech Drożdż

Dawid Krystek z narzeczoną Julią
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Przyszły Pan Młody nie ma takich dylematów, choć do ślubu pójdzie w dość oryginalnym stroju. Nie wszyscy wiedzą, ale Jakub na co
dzień jest… naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej.
Założę nowiutki galowy mundur, który nosi się tylko na specjalne
okazje – pogrzeby, wesela i Dzień Strażaka – mówi ze śmiechem.
Oboje zrezygnowali również z tradycyjnego środka lokomocji.
Nie będzie kilkumetrowej limuzyny, zastąpi ją wóz strażacki.
Planowanie ślubu przez
przyszłych państwa Bessarab
to ciągłe chodzenie na kompromis. Agnieszka chciała
skromne wesele w gronie tylko
najbliższych, Kuba huczną imprezę. Finalnie wesele zostało
podzielone na zabawę dla setki gości i poprawiny wyłącznie
w gronie znajomych przyszłej
pary młodej. Same zaślubiny
odbędą się w obrządku mieszanym.
Jedyne, co do czego byli
zgodni od samego początku
to piosenka, która zabrzmi
podczas pierwszego tańca.
– Będzie to „Maszynka do
świerkania” Czesława Mozila,
ale z moją choreografią – dodaje Aga.

Mieliśmy szczęście gdyż kapela, która będzie grała u nas na weselu,
miała ostatni wolny termin przypadający, dobrym zrządzeniem losu
na dzień naszego ślubu.
Obydwoje uważają, że tak doniosłe wydarzenie, jakim jest zawarcie związku małżeńskiego, powinno mieć wyjątkową atmosferę.
Dlatego też kierując się tradycją, ważną w ich rodzinach – postanowili związek zawrzeć w kościele, mimo że jedno z nich nie będzie
składało przysięgi chrześcijańskiej.
Pan Młody prawdopodobnie
zdecyduje się ubrać smoking
lub surdut. Julia zdecydowała
się suknię ślubną uszyć u szczecińskiej krawcowej i projektantki Doroty Drzewieckiej. Będzie
skromna, prosta, z elementami
z koronki. A czym pojadą do
ślubu? – Zawsze marzyliśmy
o powozie zaprzęgniętym
w konie, jednak ostatnio, kiedy spędzaliśmy weekend nad
morzem urzekł nas czar starego, pięknie odrestaurowanego
auta- dodaje Krystek. -Będzie
więc samochód z okresu międzywojennego. Pierwszy taniec
pozostanie niespodzianką dla
gości weselnych. W związku
z tym zaczęliśmy już go trenować. Mamy nadzieje ze goście
będą mile zaskoczeni, a my
spokojni, że nie będziemy stąpać sobie po palcach!

Po góralsku
Kolejną szczecińską parą,
która niedługo powie sobie
„tak” są Kinga Chorzelewska,
właścicielka hurtowni torebek
i policjant Błażej Zdyb. Ślub
kościelny wezmą w górach,
a dokładnie w Wiśle, miejscu
urodzenia panny młodej.
– Będzie to kościelny ślub
z tradycyjnym weselem na jedyne…120 osób – śmieje się
Kinga. – Będą oczepiny, nie
Kinga Chorzelewska i Błażej Zdyb
zabraknie też regionalnych akcentów. Przed kościołem zagra
nam prawdziwa góralska kapela, a do domu weselnego pojedziemy bryczką! Wesele będzie trwało dwa dni.
Kinga długonawiała się nad wyborem sukni, aż w końcu zdecydowała się na tradycyjną suknię z trenem i 3-metrowym welonem
z Centrum Mody Ślubnej Moniki Nowakowskiej. Przyszli małżonkowie zdradzili nam także swój pierwszy weselny taniec – zatańczą do
utworu Jeniffer Rush „The Power of Love”, mają już zaplanowaną
podróż poślubną, którą postanowili spędzić na wyspie Bali.
Fot. Archiwum Kingi Chorzelewskiej

W galowym
mundurze
Menadżerka Piwnicy Kany
i tancerka Grupy Tańca Współczesnego Kiosk Ruchu Agnieszka Jabłońska oraz Jakub Bessarab szczeciński Dj i beatboxer
znany, jako Pan Trol zdecydowali się wziąć ślub w sierpniu,
choć przygotowania do uroczystości trwają już od roku. Samo wybranie sukienki ślubnej nie
było prostą rzeczą…
– Sukienkę szyję w Fanfaronadzie u Darii Salamon według własnego projektu. Myślałam, że nie będzie to skomplikowane, ale trudno
jest mi się zdecydować na odpowiedni fason – wyznaje Agnieszka.
– Musiałam do tego zaangażować moich przyjaciół i wyruszyłam
z nimi na rekonesans po sklepach. Kolega zrobił mi zdjęcia kilku
kreacji i na tej podstawie usiądę z Darią i coś wspólnie stworzymy.
R
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Sztuka
rozbierania

Fot. Panna LU

Autor: Aneta Dolega

Gorsety, pończochy, tiule, pióra, mocno wytuszowane rzęsy, karminowe usta i wysokie
obcasy. Do tego ponętne ruchy i dużo wysublimowanej erotyki. Gwiazdy burleski podniosły striptiz do rangi sztuki czyniąc z rozbierania się pochwałę kobiecości.

j

edną z najbardziej znanych w Polsce striptizerek burleskowych jest Betty Q, która odwiedziła Szczecin ze swoim
show na festiwalu Kontrapunkt. A przy okazji wzięła udział
w sesji zdjęciowej Panny Lu.
– Burleska to nie jest zwykły striptiz. To coś więcej – tłumaczy Betty Q. – To sposób na emancypację, ale w bardzo kobiecym wydaniu. Burleska uczy akceptacji i miłości
do swojego ciała. Dzięki niej wiesz, jak siedzieć, żeby dobrze wyglądać, jak się poruszać by wyglądać pewnie. Nie trzeba
wchodzić w męskie buty, żeby być silną, niezależną, odważną i jednocześnie pociągającą.
Współczesna burleska czerpie garściami z przeszłości. Scenariusze przedstawień nawiązują do złotych czasów kina, słynnych postaci historycznych, klasycznych gwiazd filmowych i tzw. pin-up girls.
Uświetnia kabarety, prywatne eventy, organizowane są burleskowe

festiwale. Sztuka uwodzenia w vintage’owym stylu, stała się jedną
z odpowiedzi na potrzebę różnorodnego wyrażania seksualności.

Seksualność wielowymiarowa
Ciało w burlesce jest bardzo ważne, ale nie trzeba mieć idealnych wymiarów by uwodzić ze sceny. Betty Q jest drobna, wręcz
filigranowa, ale przyjemnie zaokrąglona. Wygląd modelki wcale nie
jest potrzebny by być seksowną.
– W burlesce fantastyczne jest to, że każda z nas niezależnie od
wieku i rozmiaru jaki nosi może ją uprawiać – zapewnia z uśmiechem Betty. – Ja zaczynałam od teatru amatorskiego i tańca brzucha.
Później poznałam tribal, czyli bardziej nowoczesną i improwizowaną
wersję tańca brzucha. Spodobało mi się to bardzo. Później zobaczyłam dziewczyny, które łączyły tribal z burleską i się zakochałam.
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Wszystko co wiem o burlesce nauczyłam się sama. Dobrym źródłem
jest Internet. Teraz mogę prowadzić zajęcia dla innych kobiet.
Inspiracją dla Betty Q jest współczesna gwiazda Dita von Teese,
która wprowadziła burleskę na salony. – Jej popisowy numer, w którym tańczy półnago, zanurzona wielkim kieliszku szampana, przeszedł już do historii – mówi Betty.
To właśnie z Ditą burleska kojarzy się nam najbardziej. Amerykańska artystka, która swoje sceniczne imię zawdzięcza pochodzącej z niemieckiego Szczecina aktorce Ditcie Parlo, spopularyzowała
tę formę sztuki do tego stopnia, że magazyn Vanity Fair nazwał ją
„superbohaterką burleski”, a sama gwiazda napisała książkę poświęconą swojej profesji. Wielokrotnie była na okładce Playboya,
występuje w filmach i teledyskach (m.in. Green Day, 30 Seconds to
Mars), była żoną Marylin Mansona. Zarabia krocie, reklamuje luksusową bieliznę, a sceniczne stroje szyją dla niej najwięksi krawcy.

Historia burleski
Nie zawsze burleska miała ekskluzywny charakter.
Jej współczesna wersja narodziła się w czasach
wiktoriańskiej Anglii i była kabaretową formą
rozrywki, pastiszem oper i dramatów teatralnych.
Na scenach burleskowych teatrzyków panował
absurdalny humor i zamierzona obsceniczność.
Równocześnie w Paryżu królował erotyczny kabaret
spod znaku Moulin Rouge. Londyńska burleska
została przeszczepiona na amerykański grunt i tam
zaczęła rozkwitać wprowadzając większy element
nagości i tańca orientalnego. Element striptizu
stopniowo zaczął nabierać na znaczeniu
w przedstawieniach, aż stał się ich głównym punktem. Wtedy też zaczęły się rodzić gwiazdy. Millie
de Leon – Amerykanka, ukazująca gołe nogi
i rzucająca w publiczność podwiązkami, Gypsy
Rose Lee – największa gwiazda słynnej
nowojorskiej burleski Minsky’s (klub Winter Garden), której striptiz nazywano „wyrafinowanym
i intelektualnym”, Josefine Baker, rzucająca na
kolana, gdy tańczyła tylko w spódniczce z bananów
i naszyjniku z pereł. W czasach wojny burleskowe
gwiazdy mieszając się z estetyką pin-upowych
grafik, plakatów, kalendarzy niosły pocieszenie
żołnierzom walczącym na frontach.

Striptiz z ideą
Dla Betty Q burleska ma także drugie dno. – Jestem dzieckiem
teatru i dla mnie burleska to performance, styl życia a nie tylko
zgrabne zrzucanie fatałaszków – tłumaczy artystka. – Z moją grupą
Betty Q & Crew pokazujemy teatralną wersję burleski, próbujemy
przemycić w naszych spektaklach historię, a nawet światopogląd.
Oczywiście występuję także na prywatnych imprezach, w końcu to
część mojego zawodu, ale teatr jest mi bardzo bliski.
Dwudziesty pierwszy wiek tęskni za retro. Burleska jest jednym
z przejawów tej tęsknoty. To także sentyment do czasów, kiedy kobiety były kobietami i swobodnie traktowały swoją seksualność,
zachowując przy tym klasę i świetnie się bawiąc. Dla artystek burleskowych to styl życia, dla wielbicieli podróż w magiczny świat
erotycznych fantazji. Co ciekawe burleska cieszy się większą popularnością wśród pań niż panów. Być może dlatego, ze akceptuje
kobietę taką, jaka jest wskazując, że w każdej z nas drzemie sex –
appeal.
R
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Helena Majdaniec

Najpiękniejsze oczy Lazurowego Wybrzeża

Fot. archiwum Andrzeja Babińskiego

Autor: Rafał Podraza

Helena Majdaniec i Jurij Gagarin

Kto nie zna piosenek „Rudy Rydz” czy „Zakochani są wśród nas” Heleny Majdaniec? Była nie tylko wybitną artystką – najpierw królową twista, a później charyzmatyczną wykonawczynią nostalgicznych ballad,
ale też ikoną mody lat 60. i wizytówką Szczecina.

h

elenie Majdaniec udało się też to czego
nie dokonało – mimo prób – wiele innych
naszych gwiazd: odnosiła sukcesy zagranicą. Dzisiaj głośno jest o innej wielkiej
polskiej piosenkarce Annie German, za
sprawą emisji serialu poświęconego jej
życiu. Kariera Majdaniec też kiedyś z pewnością zostanie wykorzystana w scenariuszu filmowym. Bo kiedy German zdobywała Włochy, to Majdaniec
rzucała na kolana Paryż.

Fortepian, chór i jazz
Przyszła Paryżanka do Szczecina przyjechała z Wołynia, zaraz po
wojnie wraz z rodzicami i dwójką rodzeństwa.
– Zainteresowania muzyczne wyniosła z domu – zaczyna swoją

opowieść o szwagierce Andrzej Babiński, szczeciński dziennikarz.
– Jej ojciec był utalentowanym klarnecistą. Wiedzę muzyczną zdobywała najpierw w domu, potem w podstawowej i średniej szkole muzycznej w Szczecinie. Choć wykazywała duże uzdolnienia
w grze na fortepianie, to jej prawdziwą pasją stała się piosenka.
Zafascynowana Brendą Lee, Connie Francis i jazzem, jako licealistka, zadebiutowała w 1957 roku na scenie szczecińskiego Akademickiego Teatrzyku „Skrzat”. Jej duże możliwości wokalne docenił
wówczas Jan Szyrocki angażując ją w pod koniec lat pięćdziesiątych do Chóru Politechniki Szczecińskiej.
– Niewątpliwym przełomem w karierze Heleny Majdaniec było
wzięcie udziału w eliminacjach konkursu „Szukamy Młodych Talentów” – kontynuuje szwagier.
Po wygraniu eliminacji rozpoczęła współpracę z Czerwono –
Czarnymi. Niedługi czas potem, dosłownie na chwilę, została organistką w żeńskim zespole Klipsy, który akompaniował Mieczy-
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sławowi Foggowi. W zespole poznała kompozytorkę Katarzynę
Gärtner.
– Może to dzisiaj dziwić – mówi Mariola Pryzwan, biografka Anny
German. – Ale największy przebój German „Tańczące Eurydyki”,
autorstwa Gärtner trafił najpierw do Heleny Majdaniec… to ona
była jego pierwszą wykonawczynią! Na szczęście dla German,
piosenka w interpretacji szczecinianki nie zaistniała.
Latem 1962 roku Majdaniec znalazła się w finałowej „Złotej
dziesiątce” I Festiwalu Młodych Talentów. I tak narodziła się „Królowa twista”. Wkrótce razem z Karin Stanek wystąpiła na II Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie.
Majdaniec stała się niezwykle popularna. – Helenę poznałem
w „Skrzacie”, gdzie występowała – wspomina poeta Ireneusz
Szmidt. – Mimo rozwijającej się kariery w kraju, nadal wpadała do
nas, do „Skrzata”, „Pinokia” i „Pimpusia”. Zawsze otwarta i uśmiechnięta. Nie miała nic z gwiazdy.

Z Warwick i Wonderem
W grudniu tego samego roku, na zaproszenie dyrektora słynnej paryskiej Olympii, Bruno Coquatrixa, wyjechała do Paryża, by
wystąpić w międzynarodowym programie „Idole młodych”. Dzięki
zmianie wizerunku, którego autorką była córka Bruno, Patrycja,
wzbudziła zachwyt samego Gilberta Becaud! – Francuska prasa
okrzyknęła mnie „Najpiękniejszymi oczami Lazurowego Wybrzeża”. – Wspominała w wywiadzie radiowym z 1996 roku artystka.
– W Olympii występowałam obok Dionne Warwick i Stevie’go
Wondera. Wtedy także z Niemenem udzieliłam pierwszych wywiadów dla Radia Europa 1, Radia Madryt, a przede wszystkim dla
otoczonego w Polsce kultem Radia Luksemburg! – nie bez dumy
wspominała na antenie radia Plus.
W 1964 roku śpiewała w Szwecji. Rok później ponownie wzięła
udział w sopockim festiwalu – zaśpiewała tam swój wielki przeR
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Helena Majdaniec - 1964 r. w obiektywie Zofii Nasierowskiej
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bój Zakochani są wśród nas. Autor tekstu – Janusz Kondratowicz,
wspomina: – Pewnego dnia, padało strasznie, przyszła do mnie
z Jurkiem Matuszkiewiczem młodziutka dziewczynka. Oczywiście
wiedziałem kim jest, bo była wówczas już znana. Jurek poprosił
mnie bym napisał dla niej piosenkę. Była chyba po jakimś miłosnym zawodzie, bo nie potrafiła ze mną normalnie rozmawiać
o związkach. A ja, jak na złość, chciałem pisać wtedy tylko o miłości. Mimo oporów dała się namówić na zaśpiewanie Zakochanych
– opłaciło się. Piosenka szybko stała się hitem i jej wizytówką.
Niezwykle ważny w karierze estradowej piosenkarki był rok
1967. Tourne po Polsce, Bułgarii, Czechosłowacji i w Związku Radzieckim, ugruntował jej pozycję w Polskiej piosence.

Centrum handlowe
wchłonęło kwartał miejski

Aktorka i dama
W 1967 roku w ankiecie „Rytm i Piosenka” Helena Majdaniec
zajęła czwarte miejsce na najlepszą wokalistkę roku. Wyprzedziły ją Ada Rusowicz, Ewa Demarczyk i Kasia Sobczyk. Z zespołami
Bogusława Klimczuka i Piotra Figla nagrała dwie, zresztą jedyne,
jak się potem okazało, polskie płyty. Na przestrzeni zaledwie kilku
lat repertuar artystki ewoluował od szybkich twistowych brzmień
do nastrojowych piosenek i ballad, w których niebagatelną rolę
odgrywał tekst. Zmianie uległ także image piosenkarki. Z dynamicznej młodej dziewczyny przeistoczyła się w damę, w zawsze
elegancko skrojonych kreacjach. Dla wielu dawnych sympatyków
jednak na zawsze pozostała „Królową twista”, osobą na której
w szalonych latach sześćdziesiątych wzorowały się polskie dziewczęta zarówno w sposobie ubierania, (jako pierwsza w Polsce odważyła się występować w mini), jak i uczesania.
Helena występowała też w filmach. – Były to epizody, ale była
z nich szalenie dumna – z uśmiechem mówi pan Andrzej. – Wystąpiła z Cybulskim w „Zbrodniarzu i pannie”. Zagrała tam siebie. Potem wystąpiła w dramacie psychologicznym Ktokolwiek wie w reżyserii Kazimierza Kutza. Pojawiła się także dwukrotnie na ekranie
w produkcjach zagranicznych. Zagrała w muzycznej komedii produkcji NRD i w mini serialu Ci i inni w reżyserii Claude’a Leloucha.
W połowie lat 60. rozpoczęła współpracę z zachodnioniemiecką stacją telewizyjną WDR.

Helena Majdaniec, John Hallyday, Sylvie Vartan

Nastrojowy Paryż
– Wiosną 1968 roku Helena w ramach stypendium PAA Pagart
wyjechała do Paryża – mówi Andrzej Babiński. – Postanowiła tam
zostać na stałe. Z powodzeniem zaczęła występować w paryskich
lokalach, w „Szeherezadzie” i w „Rasputinie”. Później związała się
z „Carewiczem”, jednym z najbardziej snobistycznych lokali francuskiej stolicy. Tam śpiewała sentymentalne ballady i rosyjskie
romanse, zdobywając sobie we francuskiej stolicy, a byłem tego
naocznym świadkiem, dużą popularność.
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych jako Helena, a później Helena Madanec, nagrała dla wytwórni Philips trzy
single. Wkrótce jednak kontrakt z nieznanych przyczyn zerwano.
Dorywczo współpracowała z radiem i telewizją francuską. Nie były
to jednak występy na miarę talentu piosenkarki, ale pozwalały egzystować. Mieszkając we Francji, sporo koncertowała, wystąpiła
m.in. w Kanadzie, Algierii, Kuwejcie, Maroku, a także w Niemczech.
Przez jakiś czas występowała w „Cabaret Russe” w Szwajcarii. Na
zaproszenie Polonii odwiedziła także kilkakrotnie USA.
– Po śmierci brata i ojca w 1991 roku, Helena zdecydowała się
na powrót do Polski, do Szczecina. 16 stycznia 2002 roku wystąpiła w Rozmowach w toku, zapowiadała w nim swój rockowy come
back. Niestety z planów nic nie wyszło… Helena Majdaniec zmarła
nagle dwa dni później.
– To ta mordercza podróż ją wykończyła – kończy ze smutkiem
Andrzej Babiński. – Do Krakowa poleciała samolotem, potem wielogodzinne nagranie w telewizji, hotel i pociąg do Szczecina…
Majdaniec została pochowana na Cmentarzu Centralnym
w Szczecinie. Jej imię nosi Teatr Letni.

Helena Majdaniec i Rock Hudson
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Poeta jazzu

Autor: aneta dolega

The New York Times o Tomaszu Stańce napisał, że jest „trębaczem wolności ducha, myśli i jazzu”. Znakomity jazzman, który na europejskie salony wprowadził free jazz, nagrał
z Krzysztofem Komedą genialny album „Astigmatic”, stworzył legendarną po obu stronach Atlantyku płytę „Balladyna” i bestsellerową „Litanię” z kompozycjami wspomnianego Komedy, powrócił z równie świetnym materiałem zainspirowanym poezją Wisławy
Szymborskiej, wybitnej poetki i laureatki Nagrody Nobla.
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Fot. Andrzej Tyszko/ ECM Records

ompozycje zawarte na „Wisławie” będzie można posłuchać już 21 maja (godz. 20) na zamkowym dziedzińcu podczas koncertu artysty
w ramach Szczecin Music Fest. Tomasz Stańko
zagra na nim ze swoimi nowojorskimi muzykami: Davidem Virellesem (fortepian), Thomasem Morganem (kontrabas) i Geraldem
Cleaverem (perkusja). Album został nagrany w czerwcu zeszłego
roku w Nowym Jorku – mieście, które w ostatniej dekadzie stało się
wręcz drugim domem znakomitego polskiego trębacza. Jak sam
mówi: „w Nowym Jorku komponuje, nasiąka atmosferą tamtejszej
sceny artystycznej oraz śledzi najnowsze trendy w muzyce”.
Z samym Stańko udało nam się porozmawiać telefonicznie jeszcze przed jego przyjazdem do Szczecina. Muzyk przebywał akurat
w swoim nowojorskim mieszkaniu.
Która jest teraz godzina u pana?
Dochodzi właśnie 11 rano, jest piękna słoneczna pogoda. Wczoraj wieczorem wybrałem się na spacer do Central Parku. Wszędzie
pełno ludzi, ciepłe wiosenne powietrze i cudowna atmosfera.
Nowy Jork to pana drugi dom. Nagrał pan tutaj swój ostatni
album. Nie ma chyba lepszego miejsca do pracy dla muzyka jazzowego.
Bałaganiarsko chłonę sztukę, a Nowy Jork to światowa stolica kultury i miasto takich fantastycznych postaci jak Charlie Parker, Miles Davies czy Duke Ellington. Panują tu idealne warunki do tworzenia, czuć
niesamowite wibracje. W końcu to kolebka wielu genialnych idei.
Odnalazł pan tutaj trzech muzyków, z którymi nagrał „Wisławę”
i z którymi przyjedzie pan na koncert do Szczecina.
Cała trójka jest fantastyczna. To muzycy którzy grywają z największymi w tej branży, absolutni profesjonaliści. Doskonale poczuli
rytm poezji Szymborskiej nie rozumiejąc słów. Chociaż chyba basista Thomas Morgan czytał jej wiersze, ale nie sprawdzałem tego
dokładnie. W każdym bądź razie sam tekst nie jest potrzebny do
zrozumienia, poezja sama w sobie jest melodyjna.
Praca nad tą płytą to nie było pana pierwsze spotkanie z poetką.
Miałem to szczęście pracować z nią w 2009 roku. W Operze Krakowskiej odbył się jeden z jej ostatnich wieczorów autorskich pod-

czas których wykonywałem improwizacje do czytanych przez nią
wierszy. Wisława Szymborska była bardzo charyzmatyczną osobą,
miała piękny głos i cudownie czytała swoje wiersze. Jej poezja mocno mnie zainspirowała i dała mi moc do pracy nad moim ostatnim
albumem.
Był pan wcześniej wielbicielem poezji?
Jako konsument sztuki zaczytywałem się w Williamie Faulknerze.
Dopiero spotkanie z Szymborską spowodowało, że odkryłem ten
rodzaj sztuki dla siebie. Zauważyłem, że proces tworzenia poezji
bardzo przypomina mój warsztat pracy. Teraz będę częściej sięgał
do wierszy Szymborskiej.
Koncert w Szczecinie to nie będzie pana pierwsza wizyta w tym
mieście. Lubi pan tu grywać?
Bardzo dobrze wspominam mój występ w filharmonii i na zamku oraz wspaniałą publiczność. Nie wiem czy pani wie, ale miałem
w Szczecinie w czasach mej młodości daleką rodzinę. Nikt z nich
chyba już tam nie mieszka. Kilka lat temu spotkałem w Los Angeles
mojego dalekiego kuzyna Staszka, reszta również porozjeżdżała się
po świecie.
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z wiatrem i pod wiatr
Pisze dla Prestiżu Mateusz Kusznierewicz

Jachty żaglowe i motorowe są dla wielu obiektem westchnień i pożądania. Od
naszego indywidualnego temperamentu zależy, czy interesujemy się szybkimi
motorówkami, czy jachtami żaglowymi lub tzw. jednostkami wypornościowymi.
Możliwości korzystania z uroków szeroko rozumianego jachtingu jest wiele. Na
łamach magazynu Prestiż będę miał okazję opowiedzieć, wytłumaczyć, a także
zaprezentować wiele rodzajów jachtów żaglowych i motorowych oraz ciekawych sposobów na uprawianie jachtingu w Polsce, w Europie i na świecie.

Partnerami cyklu są: Dobre jachty i Premium Yachting
www.dobrejachty.pl

www.premiumyachting.pl

ż
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eglarstwo według definicji to niegdyś odmiana transportu, dziś dyscyplina sportów wodnych, oraz rodzaj
turystyki i rekreacji, a także forma szkoleń – zarówno
dla późniejszych marynarzy, oficerów i kapitanów jednostek, to także tzw. szkoła charakterów dla młodzieży.
Od siebie dodam, że to nie tylko sport, to także bardzo
ciekawy i atrakcyjny sposób na spędzanie wolnego
czasu. Dla mnie stał się wielką pasją i sposobem na
życie. Jestem z nim związany od 30 lat.

Już jako dziewięciolatek pływałem sam na małym
Optimiście. Przez minione 20 lat byłem członkiem kadry narodowej i olimpijskiej, wziąłem udział w pięciu Igrzyskach, żeglowałem na wszystkich kontynentach. Moje życie wypełniło żeglarstwo i wiem, że w tej profesji czuję się najlepiej. Zebrane doświadczenia,
wiedza i umiejętności związane z jachtingiem na pewno będą moim atutem w bieżącej
i przyszłej działalności.
Postanowiłem, że część swojego wolnego czasu poświęcę na promocję sportu,
a przede wszystkim żeglarstwa. Nie ograniczę się tylko do jednostek napędzanych
wiatrem. Wiem dobrze jak wielu jest amatorów jachtów motorowych. Uważam, że są
ciekawą formą poruszania się po wodzie, sam często z nich korzystam i na pewno opiszę
obszernie ten temat na łamach magazynu Prestiż.
Istotną sprawą są również uprawnienia żeglarskie i motorowodne. Miesiąc temu
Pani Minister Joanna Mucha podpisała nowe rozporządzenie o uprawianiu turystyki
wodnej. Od tego roku obowiązują trzy patenty żeglarskie: Żeglarz Jachtowy, Jachtowy

Sternik Morski i Kapitan Jachtowy oraz trzy patenty motorowodne: Sternik Motorowodny, Motorowodny Sternik Morski oraz Kapitan Motorowodny. Ponieważ temat
jest istotny i ciekawy do opisania, na pewno poświecę mu sporo miejsca w kolejnych
miesiącach.
Wybór akwenów do uprawiania jachtingu jest wyjątkowo duży. Dwie trzecie powierzchni naszej planety zajmują morza, rzeki, jeziora i oceany. Kiedy u nas nastaje
jesień lub zima, na mapie żeglarskich destynacji pojawiają się inne ciekawe miejsca na
drugiej półkuli. Turystyka żeglarska jest bardzo rozwinięta, co ku memu zadowoleniu
spowodowało, że ceny są bardzo racjonalne i przystępne. Od kilku lat promuję modę na
żeglowanie po Bałtyku. Czynię starania, żeby stworzyć modę na żeglowanie po Zatoce
Gdańskiej, Zalewie Szczecińskim, wzdłuż polskiego wybrzeża. Namawiam do wypraw
na Bornholm, do Kaliningradu, czy dalej na Gotlandię i w urokliwe Szkiery. Zadanie to
trudne, bo jak tu przekonać, że na akwenach południowego Bałtyku mamy odpowiednią pogodę, mariny czy też gastronomię lepszą i bardziej atrakcyjną w porównaniu do
Morza Śródziemnego, Adriatyku, czy u wybrzeży Grecji lub Turcji?
Z mojej perspektywy i obserwacji wynika, że wśród polskich żeglarzy i miłośników
rejsów morskich jest wiele osób, które nigdy nie miały okazji żeglować po Bałtyku.

Z klucza wybierają południowe destynacje czarterując jachty w najbardziej popularnych
marinach Chorwacji, Grecji czy Włoch. Jest w tym oczywiście wiele sensu i racji. Trudno
mi byłoby polemizować w dyskusji, czy flądra jest smaczniejsza od krewetek, czy temperatura wody w Bałtyku do porannej kąpieli w morzu jest wystarczająco ciepła, czy
atmosfera i serwis w polskich marinach odpowiada naszym oczekiwaniom. Porównując
Bałtyk do Adriatyku znajdziemy na pewno więcej argumentów za południem Europy.
Stwierdzam jednak, że to co na nas czeka na Bałtyku jest bardzo ciekawą alternatywą do
przeżycia wspaniałej przygody pod żaglami.
Mamy coraz więcej nowoczesnych marin spełniających oczekiwania najbardziej wymagających żeglarzy. Dofinansowane ze środków unijnych powstają mniejsze i większe
przystanie na szlaku zachodniopomorskiego i pomorskiego wybrzeża. Ich rozmieszczenie pozwoli nam z łatwością i w komforcie przemieszczać się w rejsie, który zaplanujemy
w podobny sposób jak na zachodzie czy południu Europy.
Mamy też coraz większy wybór jachtów morskich. Do czarteru oferowane są nadal
stare, wysłużone jednostki z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych będące w większości przypadków w posiadaniu klubów żeglarskich, ale mamy coraz więcej ofert do
wynajmu jachtów nowych, świetnie wyposażonych, niejednokrotnie lepszych i bardziej
nowoczesnych niż te oferowane w Grecji czy w Chorwacji. Każdego roku pojawia się
w Polsce około dwudziestu nowych jachtów morskich. Wiem to z własnego doświadczenia ponieważ od pięciu lat prowadzę działalność w tym obszarze i obserwuję sprzedaż
u nas i u naszej konkurencji.
Cieszę się, że obserwujemy wzrost sprzedaży i że wielu naszych klientów decyduje
się przeznaczyć swoje jachty do czarteru. Wielu z nich podejmuje decyzję o zakupie no-

wego jachtu z myślą o rozpoczęciu działalności czarterowej, co w dużej mierze przełoży
się na odświeżenie floty na Bałtyku. Nie pozostaje nic innego, jak tylko z tego korzystać,
tym bardziej, że ceny są bardzo konkurencyjne.
Wspomniałem o możliwości zakupu jachtu żaglowego lub motorowego. Jednostek
do wyboru jest niemało, a możliwości finansowania zakupu jachtu też coraz więcej.
Posiadając dużą wiedzę i doświadczenie w tym obszarze przedstawię w kolejnych
miesiącach gotowe rozwiązania związane z posiadaniem jachtu, a także możliwością
jego komercyjnego wykorzystywania. Przedstawię jednostki przygotowane do pracy we
flotach czarterowych wraz z ofertą finansowania. Wytłumaczę jak zarejestrować jacht,
nadać numery MMSI i Call Sign, dobierać najlepszą ofertę ubezpieczenia itd.
Dla miłośników dalekich egzotycznych wypraw przygotuję opisy propozycji, które są
nie tylko sprawdzone, ale i atrakcyjne cenowo. Dla tych, którzy stronią od wody nie będę
miał wiele do zaoferowania. Natomiast dla wszystkich, dla których spędzanie wolnego
czasu nad wodą i na wodzie jest miłym skojarzeniem, będę co miesiąc miał ciekawe
propozycje, opowieści i anegtoty. Zrobię to wszystko z dużą przyjemnością i satysfakcją
ponieważ mam z tej pracy wiele radości. Chcę podzielić się swoją pasję z czytenikami
magazynu Prestiż.
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Czym jeżdżę?

fot. Adam Fedorowicz

Z gwiazdą
na masce

Autor: Izabela Magiera-Jarzembek

Od zawsze Mercedesy są symbolem statusu i niezawodności. Niektóre z nich jak „Pagoda”, W 124 czy W 108 zyskały przydomek „ponadczasowe”. Nowy Mercedes CLA dzięki
charakterystycznej stylistyce ma szansę do nich dołączyć. To bez wątpienia jeden z najciekawszych współcześnie wyprodukowanych sedanów.

n

a pierwszy rzut oka CLA przywodzi na myśl
Mercedesa CLS. Podobieństwo nie jest
przypadkowe, bo to jego mniejszy odpowiednik, który dał początek zupełnie nowej
klasie samochodów - sedanów o wyglądzie
coupe. Stylistyka to ogromy atut nowego
CLA. Samochód ma sportowy wygląd. Mocny, nieco agresywny
przód z idealnie zakończonym masywnym, lekko opadającym tyłem i znakomicie wkomponowanymi światłami. No i te szyby bez
ramek... naprawdę robią wrażenie!
Linia boczna łagodnie opada ku tyłowi, widoczne jest również
głębokie przetłoczenie pomiędzy osiami. Tył jest bardzo podobny
do CLS-a, nieco inne są jednak proporcje. Warto dodać, że każdy
detal karoserii dopieszczano w kanale aerodynamicznym. W efekcie ten model Mercedesa ma najniższy współczynnik oporu powietrza spośród dzisiaj produkowanych samochodów na świecie.
Dzięki temu auto jest cichsze, bardziej ekonomiczne i ekologiczne.

Mercedes CLA 250
Pojemność silnika: 1991 cm3
Moc nominalna: 211KM
Prędkość maksymalna: 240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 6,7 s
Maksymalne obroty: 6500 1/min
Zużycie paliwa : 6,2 l/100km
Rok produkcji: 2013
Prezentowany model to wersja Edition 1, która będzie dostępna tylko przez 12 miesięcy. Ta limitowana seria otrzymała specjalne
wykończenie wnętrza. Czarną skórzaną tapicerkę z kontrastującymi,
żółtymi przeszyciami. Warto nadmienić, że w każdej wersji Mercedesa CLA z przodu montowane są kubełkowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami do złudzenia przypominające Porsche. Mercedesa możemy również pochwalić za stylistykę deski rozdzielczej
w postaci wyświetlacza multimedialnego wyglądem przypominającego tablet, który zaopatrzono w aplikację, pozwalającą szybko
i łatwo łączyć się z… Facebookiem.
Mercedes CLA 250 wyposażono w 2, 0-litrowy turbodoładowany
silnik czterocylindrowy o mocy 211 KM z momentem obrotowym
350 Nm. To gwarantuje mu przyśpieszenie do 100 w 6.7 sekundy.
W połączeniu z niskim spaleniem (średnio 6.2 l. na 100 km), sprawia, że z CLA to auto dynamiczne i ekonomiczne zarazem.
Podsumowując, CLA to nowy kierunek Mercedesa, elegancko
wystylizowana, sportowa limuzyna z indywidualnym charakterem.
Z pewnością przekona do siebie wszystkich tych, dla których auta
spod znaku gwiazdy były do tej pory zbyt konserwatywne.
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fot. Adam Fedorowicz

Spod znaku
lwa

Autor: Izabela Magiera-Jarzembek

Historia marki Peugeot zaczyna się 1889 roku, kiedy to Armand i Eugene Peugeot stworzyli pojazd trójkołowy z napędem parowym, który zaprezentowali na wystawie w Paryżu. W 1891 roku pojawia się pierwszy samochód z napędem spalinowym a 40 lat później
święci triumfy Peugeot 190 S. Dzisiaj ten ponad 80-letni wehikuł można podziwiać m.in.
jako ozdobę salonu Peugeot Drewnikowski.

w

szystko zaczęło się w 1810 roku. Rodzinne przedsiębiorstwo rodziny Peugeot produkowało wówczas różne
rzeczy – narzędzia, przybory domowe,
krynoliny, maszyny do szycia, młynki
do kawy. W 1858 roku firma przyjmuje za swój znak lwa. Symbolizuje on trzy cechy ostrzy produkowanych wówczas przez Peugeota: odporność zębów, elastyczność
ostrza i szybkość cięcia. Pod koniec XIX wieku u sterów firmy stoi
wnuk założyciela Armand i wraz z kuzynem Eugenem rozpoczyna
w 1885 roku produkcję rowerów. Jednak marzeniem Armanda
była produkcja automobili. Pierwsza próba budowania takiego pojazdu nastąpiła w 1889 roku, gdy powstał trzykołowy „samochód”
z parowym silnikiem. Dwa lata później pojawia się pierwszy prawdziwy samochód ze spalinowym silnikiem Daimlera. Był to strzał
w dziesiątkę, a automobile cieszyły się ogromnym powodzeniem.
W 1895 roku, Peugeot Type 7 odnosi zwycięstwo w pierwszym na
świecie wyścigu samochodowym Paryż – Bordeaux – Paryż. Tak oto
rozpoczyna się wspaniała historia sukcesu lwiej marki trwająca do
dzisiaj.

Marka: Peugeot 190 S
Rok produkcji:1930 rok
Moc: 14 KM
Pojemność: 695 cm3
Masa: 650 kg
Prezentowany Peugeot 190 S to następca bardzo popularnego
modelu 5 CV Torpedo. Ten unikatowy egzemplarz jest własnością
Andrzeja Drewnikowskiego, kolekcjonera zabytkowych aut. Samochód wyposażony jest w czterocylindrowy silnik o pojemności 695
cm3 mocy 14 koni mechanicznych, co w połączeniu z niską wagą
650 kg pozwala go rozpędzić się do 60 km/h. Napęd przenoszony jest na oś tylną bez mechanizmu różnicowego za pomocą trzybiegowej skrzyni przekładniowej. Ma także hamulce szczękowe na
wszystkich czterech kołach. Auto zostało kupione w 2011 roku na
aukcji w Niemczech.
– Było w opłakanym stanie, brakowało mu wielu części, inne były
bardzo zniszczone – opowiada Andrzej Drewnikowski. – Auto zostało rozebrane od podstaw i drobiazgowo odrestaurowane. Bardzo
zależało mi, żeby wiernie odzwierciedlało oryginał, dlatego reflektory, znaczki czy błotniki były ściągnięte z giełdy części zabytkowych w Paryżu. Zachowałem też oryginalną kolorystykę. Teraz jest
prawdziwą perełką w mojej kolekcji i ozdobą salonu Peugeota.
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Wyrazisty Lexus IS
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exus IS został stworzony według nowej filozofii marki opartej na wyrazistej stylistyce. Jest przestronniejszy, bardziej dynamiczny od swojego poprzednika, a ofertę napędów uzupełniła
hybryda. Przód Lexusa bardzo przypomina auta sportowe. Reflektory są mocno wydłużone, a ich kontynuację stanowią LED-owe
światła do jazdy dziennej, przypominające grot strzały. W gamie
nowego Lexusa IS znajdzie się wersja IS 250 z napędem na tylne
koła oraz IS300h z napędem hybrydowym Lexus Hybrid Drive. IS
300h wyposażony w pełni hybrydowy układ napędowy, łączy silnik elektryczny o mocy 143 KM z nowym silnikiem benzynowym
o pojemności 2, 5 litra i mocy 181 KM. Lexus IS 300h na przejechanie dystansu 100 km potrzebuje około 4, 3l benzyny, a emisja
CO2 utrzymuje się na poziomie 99 g/km. Oznacza to, że będzie
kolejnym samochodem w ofercie, który będzie zwolniony z opłat
za całą strefę parkowania w Szczecinie. 14 maja w salonie Lexus
Szczecin odbędzie się przedpremierowy pokaz nowego IS.

Super sprzedawca

p

rawie 30-letnie
doświadczenie
w branży zaowocowało
szczególnym wyróżnieniem. Dealer DBB Auto
Bogacka zdobył pierwsze miejsce w sprzedaży części zamiennych
i serwisowaniu aut. Mercedes Benz Polska raz do roku przyznaje
nagrody w takich obszarach jak: sprzedaż samochodów osobowych, dostawczych, sprzedaż części zamiennych i serwis. – Nagroda jest efektem ciężkiej pracy ludzi i zmian organizacyjnych, jakie
wprowadziliśmy w naszej stacji w ciągu ostatnich 2 lat – mówi
Dagmara Bogacka-Iskra z salonu Mercedes Benz DDB Auto
Bogacka. Miniony roku 2012 był bardzo ciężki dla wielu branż,
jednym z sektorów, który najbardziej odczuł skutki spowolnienia
gospodarczego jest motoryzacja. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż
w tak niesprzyjających okolicznościach zdobyliśmy wyróżnienie.

Mini Drive

n

a torze kartingowym
PZM odbyła się trzecia edycja MINI Drive organizowana przez Dealera
Bońkowscy wspólnie z MINI
Polska. To cykl imprez prezentujących atuty MINI, ich gamę modelową oraz dostępne wersje wyposażenia. Każdy z uczestników miał okazję odbyć szereg
prób pokazujących gokartowe właściwości jezdne, dynamikę jazdy,
zwinność i płynność prowadzenia, a także umiejętność wychodzenia z trudnych sytuacji. A wszystko to pod okiem profesjonalnych
instruktorów MINI, dzięki którym uczestnicy mogli otrzymać wiele
cennych wskazówek na temat podniesienia umiejętności za kierownicą w każdych warunkach drogowych.

Novotel się zmienia!
Hotel Novotel Szczecin Centrum przechodzi metamorfozę. W najbliższych miesiącach planowanych jest szereg modernizacji mających na celu poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa
gości korzystających z hotelowych usług. Już w maju zostanie oddanych do dyspozycji 60
nowych pokoi urządzonych w stylu Novation Light. Zmienią się również hotelowe korytarze będą bardziej nowoczesne, z nowym oświetleniem i wykładzinami.

Konferencje i bankiety
„Hotel posiada szerokie możliwości w zakresie organizacji spotkań biznesowych, konferencji
i bankietów dla grup liczących blisko 200 osób. Uczestnicy tego rodzaju spotkań mają do
dyspozycji osiem sal konferencyjnych o metrażu od 20 m2 do 182 m² usytuowanych na
oddzielnym piętrze konferencyjnym. Każde pomieszczenie jest dobrze oświetlone i klimatyzowane. Ponadto wszystkie sale są wyposażone w łącze internetowe oraz w sprzęt umożliwiający profesjonalne prowadzenie spotkań.
Hotel Novotel Szczecin Centrum zaprasza do zapoznania się z nową ofertą konferencyjną
Hotelu, która oferuje Państwu nowe, pobudzające umysł i ciało przerwy kawowe, które
wpłyną na dobre samopoczucie każdego uczestnika szkolenia i konferencji, oraz opiekuna spotkania, który będzie dostępny dla Państwa pod specjalnym numerem telefonu.”

Novotel Szczecin Centrum Al. 3 Maja 31, 70-215 Szczecin
Tel: 091 480 14 00, Fax: 91 480 14 44
www.novotel.com I www.accorhotels.com
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Jak dobrze
inwestować
w nieruchomości?
W obecnych czasach inwestowanie pieniędzy w zakup nieruchomości, to wciąż
najpewniejsza forma lokowania oszczędności - uważa Sławomir Ledziński, rzecznik
prasowy ZSPON w Szczecinie.

wynikające np. z zapisów w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, czynniki związane z oddaleniem od centrum miejskiego i administracyjnego, dostępu do sieci komunikacyjnej, infrastruktury miejskiej,
a także obecność obiektów uciążliwych. Wartość nieruchomości
uzależniona jest od stanu technicznego budynku, jego funkcjonalności, zastosowanych materiałów, zużycia poszczególnych elementów, wykończenia, a także powierzchni i kształtu zabudowy.
Nabywca nieruchomości musi zadać sobie pytanie jakie korzyści
ekonomiczne przyniesie mu zakup nieruchomości, a to wiąże się
z potrzebą skorzystania z usług podmiotów zawodowo trudniących
się np. pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
Pośrednik znający strukturę rynku nieruchomości na danym terenie zoptymalizuje decyzję inwestora związaną z zakupem nieruchomości oraz jej przeznaczeniem.
Można dokonać porównania ulokowania kwoty 100 000 zł.
lokata bankowa – 3,50 % po odliczeniu podatku daje miesięczny
zysk w wysokości ok. 240 zł.
Wynajem lokalu mieszkalnego od 700 – 1000 zł w zależności od
położenia i standardu nieruchomości.
Wkrótce najprawdopodobniej wzrosną ceny materiałów budowlanych – zatem remonty drożej, budownictwo drożej, w konsekwencji możemy oczekiwać wzrostu cen sprzedaży mieszkań.

n

ieruchomości posiadają istotne zalety: stanowią zabezpieczenie, chronią kapitał przed inflacją, stanowią
źródło stałych dochodów, podstawę uzyskania ulg
podatkowych, charakteryzują się umiarkowanym ryzykiem inwestowania.
W obecnych czasach lokowanie środków na lokatach bankowych stanowi zysk zbyt mały lub niepewny, także znaczną część portfela lokat stanowić będą aktywa materialne, a więc np.
nieruchomości.
Rynek nieruchomości jest nie tylko niejednolity ale i mało elastyczny z punktu widzenia popytu i podaży .
Jego wadą jest np. zmiana warunków przyrodniczych, bliskość
drogi szybkiego ruchu, co w konsekwencji doprowadzić może do
zmiany wartości nieruchomości in plus lub in minus. Kolejną niedoskonałością są różnice cen pomiędzy podobnymi lecz nieporównywalnymi obiektami, wynikające z czynników takich jak np.
unikalna lokalizacja.
Przy zakupie nieruchomości należy również wziąć pod uwagę
ograniczenia związane z prawem do korzystania z nieruchomości
R
R
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morze sukcesów

OFERUJEMY:
- wynajem powierzchni reklamowych na MOLO
- wynajem MOLO na indywidualne imprezy firmowe
TREBOR Robert Oswald
ul. Tomaszowska 6/7, 71-671 Szczecin
tel. 603 612 480

AA

- kompleksową organizację eventów
na MOLO i w Międzyzdrojach
www.reklama-miedzyzdroje.pl
e-mail: biuro@trebor.home.pl
e-mail: trans_trebor@interia.pl

PRESTIŻOWE WNĘTRZE
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Wygodny
minimalizm

Przestronne minimalistyczne wnętrza wyposażone w oryginalne detale charakteryzujące ich właścicieli. Wbrew pozornej ascezy są funkcjonalne i komfortowe. To
znak rozpoznawczy Jacka Kolasińskiego - szczecińskiego restauratora, który pod
szyldem loft.szczecin realizuje swoją pasję projektanta wnętrz.

w

ygląda to tak, że spotykam się z klientem, oglądam wnętrze, pytam się
o jego zainteresowania, jaką sztukę
lubi, jakie filmy ogląda, jakiej słucha
muzyki – wyjaśnia Jacek Kolasiński. –
Nie korzystam z wizualizacji, omawiam
projekt z klientem i na tej podstawie zaczynam budować wnętrze.
Bywa, że wyjeżdżamy razem do Berlina, gdzie odwiedzamy sklepy
i second handy oferujące meble i oświetlenie.
Na stałe Kolasiński współpracuje z dwiema renomowanymi szczecińskimi markami odpowiadającymi za tkaniny i projektowanie oraz

renowację oświetlenia, a także ze znaną fotografką Panną Lu.
– Meble i pozostałe przedmioty do wyposażenia wnętrza kupuję
m. in. na aukcjach – mówi Kolasiński. – Bardzo lubię duński design
z przełomu 50. i 60. lat. Współpracuję także z dwoma wyjątkowymi
stolarzami – Marcinem i Pawłem, którzy odnawiają i wykonują meble według projektów, które im dostarczam.
Pierwszy projekt Kolasiński zrealizował piętnaście lat temu. Był to
strych w którym zamieszkał. Od tamtej pory, projektuje wszelkiego
rodzaju wnętrza od mieszkań, przez lofty po biura.
www.loft.szczecin.pl
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30 lat minęło

Zaczynał dokładnie 30 lat temu od niewielkiego gabinetu z jednym stanowiskiem. Dzisiaj
klinika doktora Gajdy, to nowoczesne centrum wykonujące zabiegi medyczne na najwyższym poziomie i ponad dwadzieścia tysięcy kart pacjentów. O pracy, początkach działalności i okrągłym jubileuszu dla magazynu „Prestiż” - dr Stanisław Gajda.

w

tym roku mija 30 lat od założenia firmy,
którą budował pan od podstaw. Jakie były
początki?
Zaczynałem od małego gabinetu przy
ulicy Odzieżowej. Była to pierwsza prywatna praktyka w mieście
i wyłącznie tam leczyłem pacjentów, których wciąż przybywało.
Szybko zaczęło brakować mi miejsca, więc w 1987 roku przeniosłem się do większego gabinetu przy ulicy Malczewskiego, miałem
tam trzy stanowiska, pracownię protetyczną i rentgen. Obecnie
moja klinika ma powierzchnię 150 metrów kwadratowych, zatrudniam 5 lekarzy oraz asystentki i higienistki stomatologiczne.
Co zadecydowało o tym, że wybrał pan stomatologię?
Przez dwa lata studiowałem … fizykę jądrową. Jednak to właśnie
stomatologiem chciałem zawsze zostać najbardziej. Ukończyłem
PAM, w czasie studiów odbywałem też praktyki zawodowe w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Berlinie Zachodnim na
oddziale Chirurgii Stomatologicznej u profesora Kempflera. Przyznam, że w zakresie sprzętu i rozwiązań technicznych wschód i zachód dzieliła wtedy przepaść.
Jak pracowało się w czasach, gdy niepodzielnie królował amalgamat?
Na pewno była zdecydowanie mniejsza konkurencja, pacjenci
ustawiali się w kolejce. Nawiasem mówiąc muszę powiedzieć, że
nie ma bardziej trwałego wypełnienia, niż amalgamat. Niestety miał
jedną zasadniczą wadę - kolor, dlatego całkowicie wyparły go kompozyty.
Bardzo zmieniła się pańska branża przez ten czas?
Ogromnie! Weszły nowoczesne technologie: diagnostyka komputerowa, tomografia 3D i radiowizjografia cyfrowa. No i implanty.
Wprowadziliśmy także leczenie ortodontyczne, przy użyciu aparatów stałych oraz ruchomych, zajmujemy się profilaktyką i leczeniem
paradontozy oferujemy także zabiegi stomatologii estetycznej.
Czy w klinice dr Gajdy nie boli?

rozmawiała: Izabela Magiera- Jarzembek

To akurat nic nowego, bo środki znieczulające są znane od dawna,
na pewno jednak powszechniej się je stosuje. Dla komfortu pacjenta stosujemy do znieczuleń super cienkie igły ostrzone laserowo.
Uważam, że bardziej istotne jest to, że obecna technologia pozwala
nam ratować zęby nawet w bardzo skomplikowanych przypadkach.
Służy temu endodoncja, czyli leczenie kanałowe, które wykonujemy
przy użyciu ultranowoczesnego mikroskopu.
Ubytek zęba można zastąpić implantem. Kto jest odpowiednim
kandydatem do leczenia implantologicznego?
Większość osób ogólnie zdrowych może poddać się zabiegom
implantologicznym. Trzeba tylko uwzględnić czynniki ryzyka –
przede wszystkim stan jakościowy i ilościowy bazy kostnej. Diagnostykę w naszej klinice wykonujemy przy użyciu nowoczesnej tomografii komputerowej. Warunkiem stabilnego utrzymania implantu
są zdrowe dziąsła i przyzębie oraz wystarczająca ilość kości, ewentualne braki uzupełniamy materiałem kościozastępczym. Ciężkie
choroby ustrojowe są niekiedy przeciwskazaniem do wykonania
implantu np. cukrzyca.
Czyli implanty mogą być przez nasz organizm odrzucone?
Żaden rozsądny lekarz nie powie, że zabieg w stu procentach
się powiedzie. Zawsze istnieje ryzyko. Jest ono jednak minimalne,
światowa statystyka to 1 – 3 % niepowodzeń, nierzadko z winy pacjenta.
Oczywiście lepiej zapobiegać niż leczyć. Jaka profilaktyka jest
najlepsza?
Najlepszą profilaktyką jest odpowiednia i profesjonalna higiena.
Regularnie, nie rzadziej niż raz na pół roku powinniśmy odwiedzać
gabinet stomatologiczny, w którym higienistka czyści zęby. To jest
zabieg niezbędny. Musimy również zawczasu pomyśleć o dzieciach,
o profilaktyce fluorowej. Sugerowałabym współpracę z dentystą,
który ustawi odpowiednie dawki fluoru. Kiedyś dzieci przechodziły
fluoryzacje w szkole, teraz rodzice muszą zadbać o to sami.
Czy odżywianie wpływa na stan zębów?
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konkurs

Doktor Stanisław Gajda jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej. W czasie studiów odbywał praktyki zawodowe
w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Berlinie Zachodnim na oddziale Chirurgii Stomatologicznej u profesora Kempflera, na Stomatologii Zachowawczej u profesora Harnata oraz
Periodontologii u profesora Bernimulina. W 1983 roku założył
Pierwszą Prywatną Klinikę Stomatologiczną. Uczestnik wielu kongresów, sympozjów, kursów, szkoleń w kraju i za granicą. Praca
doktorancka z zakresu Stomatologii Estetycznej u wybitnego
twórcy nowoczesnej polskiej stomatologii profesora Zbigniewa
Jańczuka. Dr Gajda specjalizuje się w skomplikowanych zabiegach implantologicznych, periodontologicznych, protetycznych
oraz stomatologii estetycznej. Jest członkiem amerykańskiej Akademii Pierra Fouscharda, zrzeszającej na całym świecie wybitne
indywidualności z dziedziny stomatologii.

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

Który z poniższych masaży
skutecznie modeluje sylwetkę:
a) Masaż relaksacyjny
b) Masaż bańką chińską
c) Masaż aromatyczny
Wyślij do nas maila z poprawną odpowiedzią.
redakcja@eprestiz.pl
Czekamy do 25 maja

Dieta ma ogromne znaczenie. Wiadomo, szkodzą słodycze,
w nich jest duża zawartość węglowodanów prostych, a one są
główną pożywką dla bakterii. Najwięcej szkody robią jednak gęste
soki, wynika to z obecności nie tylko cukrów, ale i kwasu, który powoduje demineralizację szkliwa. Dobrze jest, po zjedzeniu czegoś
słodkiego przepłukać chociaż jamę ustną wodą, a najlepiej umyć
ząbki. Według najnowszych badań, próchnica zębów to zmora XXI
wieku i nie tylko u dzieci, ale także u dorosłych.
Wracając do jubileuszu, leczy pan już czwarte pokolenie szczecinian.
To prawda, mamy ponad 20 tysięcy kart pacjentów. Na moim fotelu zasiadało wiele znanych postaci: aktorów, polityków, biznesmenów. Najbardziej jednak cieszy mnie fakt, że przychodzą do mnie
całe rodziny z pokolenia na pokolenie- to ogromna satysfakcja!
Dziękuję za rozmowę.
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Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową.
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Cudowne
komórki

Walka medycyny z oznakami starzenia trwa bezustannie. Od czasu odkrycia unikalnych
właściwości komórek macierzystych marzenia o młodszym wyglądzie zmieniły się w rzeczywistość.

m

ówiąc najprościej, komórki macierzyste, mogą
zamienić się w dowolną komórkę w naszym
organizmie. Nazywamy to procesem różnicowania - tłumaczy dr Andrzej Dmytrzak z kliniki
Aesthetic Med.- Najnowsze osiągnięcia współczesnej medycyny
sprawiają, że udało nam się skłonić komórki macierzyste do pracy
w tych partiach i tkankach naszego ciała, gdzie zniszczona tkanka
wymaga odbudowy i regeneracji.
Ma to ogromne znaczenie dla medycyny estetycznej, ponieważ
„zaproszenie” do współpracy komórek macierzystych w obrębie
skóry szyi, twarzy i dekoltu sprawia, że możemy opóźnić starzenie
się, a nawet cofnąć jego skutki.

Eliksir młodości z własnej krwi
– Jednym z zabiegów, który wykorzystuje unikalne właściwości
komórek macierzystych jest Regenreis – mówi dr Dmytrzak. To rozwiązanie, które w naturalny sposób redukuje zmarszczki nadaje skórze młodszy wygląd. Zabieg jest alternatywą dla osób, które boją

Autor: Izabela Magiera- Jarzembek

się operacyjnego liftingu, a nie chcą lub nie mogą stosować, np.
botoksu.
Zabieg polega na zastosowaniu serii zabiegów ostrzykiwania
skóry twarzy, szyi i dekoltu osoczem bogatopłytkowym pozyskanym
z naszej krwi. Proces dokonuje się w przeznaczonym do tego separatorze, umieszczonym w wirówce laboratoryjnej. Wyodrębnione
w tej sposób osocze podaje się dwoma sposobami – za pomocą
metody stosowanej w mezoterapii lub liniowo wzdłuż zmarszczek.
- Osocze znane jest w medycynie od dawna – dodaje dr Dmytrzak.- Pobudza procesy regeneracji tkanek i wspomaga pracę fibroblastów w tworzeniu nowego kolagenu. Poza tym usprawnia proces
tworzenia nowych naczyń krwionośnych.
Poleca się je przede wszystkim osobom walczącym z oznakami starzenia. Ma sobie radzić ze zmarszczkami, bruzdami i wiotką
skórą, poprawiać jej gęstość. Dla młodszych kobiet osocze może
być ratunkiem w walce z bliznami potrądzikowymi. Kobiety przed
trzydziestką cenią ten zabieg za możliwość szybkiego przywrócenia
witalności zmęczonej i szarej skórze. Dla uzyskania widocznych efektów konieczne jest wykonanie przynajmniej 2-3 zabiegów.

Fot. Materiały prasowe
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ajczęściej pojawia się w okolicach ud, pośladków
i brzucha. Zazwyczaj nieestetyczne zmiany wiążemy z nadwagą i choć nie jest to jedyny warunek,
to do ich powstania i pogłębiania w dużej mierze
przyczynia się niewłaściwa dieta.
- Trzeba działać kompleksowo- wyjaśnia Małgorzata Figurska, ekspert zdrowego odżywiania, właścicielka klubu Lady Fitness & Beauty. - Największą rolę odgrywa właściwa dieta, która skutecznie pozwoli pozbyć się pomarańczowej skórki. Jej zadaniem jest przede
wszystkim przyspieszenie metabolizmu, oczyszczenie organizmu
ze złogów toksyn i usunięcie nadmiaru tłuszczu i wody.
Dieta antycellulitowa powinna składać się z 5 lekkich posiłków:
By utrzymać tak niską podaż kalorii, niezbędne będzie włączenie
do naszego menu warzyw i owoców, wśród których nie powinno
zabraknąć: brokułów, kalafiora, marchwi, kapusty, sałaty, jabłek. Wymieniona żywność jest bogata w błonnik, który wzmaga oczyszczanie jelit i spowalnia wchłanianie tłuszczów.
Cellulit „karmi się” słodyczami, kawą, białym pieczywem makaronami. Jeżeli więc chcemy się go pozbyć na zawsze, warto zrobić
rewolucję w naszej kuchni. Kolejna sprawa jest indeks glikemiczny,
im wyższy ty gorzej. Dlatego warto przeanalizować to, co jemy według tabeli.
Jak podkreśla Małgorzata Figurska w walce z cellulitem niezmiernie ważny jest regularny ruch, ćwiczenia fizyczne oraz masaże
miejsc dotkniętych zmianami. Warto stosować masaż limfatyczny
i antycelullitowy, które pobudzą układ krwionośny i limfatyczny do
szybszego pozbywania się toksyn.
- Najlepszy jest trening typu cardio, który oscyluje wokół 60%
tętna maksymalnego- wyjaśnia Małgorzata Figurska.- Wiosną polecam sport na świeżym powietrzu- rowery, bieganie czy Nordic
Walking wspaniale podniosą wydolność naszego organizmu i pobudzą przemianę materii.
Warto też wybrać się na siłownię i poprosić o pomoc trenera personalnego o pomoc. On pomoże nam ustalić odpowiedni zestaw
ćwiczeń dostosowany do naszych możliwości i potrzeb.
– Nie ma cudownej metody na pozbycie się problemu skórki
pomarańczowej- podsumowuje Małgorzata Figurska.- Trzeba mieć
plan i konsekwentnie go realizować. Jednak, gdy połączymy odpowiednio skomponowaną dietę, wysiłek fizyczny i masaże, na pewno
odniesiemy sukces.
imj
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Cellulit zwany popularnie pomarańczową
skórką, to trudny przeciwnik. Trzeba wytrwałości, by się go pozbyć. Wstydliwie
ukrywany zimą pod ubraniami zaczyna straszyć nas latem, gdy ubrania trzeba zdjąć.
Jak skutecznie się go pozbyć?
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Ząb
doskonały

Magia
makijażu

Nadłamany lub krzywy ząb przeszkadza
każdemu, niezależnie od wieku czy płci.
Dzisiejsza technologia pozwala nie tylko
stworzyć nowy ząb, ale też wyprodukować
jego doskonałą imitację.

Fot. Materiały prasowe
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owszechnie stosuje się korony ze stali i porcelany (nakładanej na stal).
– Jednak z biegiem lat dziąsło przy koronie obsuwa
się odsłaniając korzeń zęba, zauważalny staje się także
szary odcień metalu – wyjaśnia Joanna Hahs – Gaborska
z kliniki Hahs w Szczecinie.
Teraz zaprojektowane i wykonane cyfrowo korony mogą być wykonane z pełnej ceramiki. Służy do tego system CAD/CAM, dzięki
któremu nie trzeba używać jakiegokolwiek metalu, a korony przewodzą światło jak naturalne zęby. Oprócz walorów estetycznych,
korony ceramiczne nie wywołują alergii, są bardzo wytrzymałe oraz
niezwykle precyzyjnie dopasowane. Nie zmieniają także koloru
w świetle ultrafioletowym np. w dyskotece.
– Korony te są wykonywane w naszej klinice przy pomocy skanera
i komputerowej frezarki. Co istotne, cały proces trwa zaledwie 2 dni.
Pacjenci często nie mogą poświęcić na leczenie zbyt wiele czasu,
a szybko chcieliby mieć jak najbardziej optymalne efekty. Teraz jest
to możliwe – dodaje Joanna Hahs – Gaborska.
imj

Szczecinianka, Dorota Kościukiewicz- Markowska, to marka znana już nie tylko w Polsce.
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Fot. Archiwim kliniki HAHS

owód? Na jej szkolenie profesjonalnego makijażu
beauty- fashion przyjechały wizażystki całej Europy m.in. Londynu, Amsterdamu czy Monachium.
Wszystko dzięki sukcesowi albumu o makijażu
„Pałac kolorów. Magia makijażu”, z którego zdjęcia były prezentowane m.in. na łamach Prestiżu. Album sprzedaje się praktycznie na
całym świecie i promuje Szczecin, który ma szansę stać się centrum
dla miłośników sztuki makijażu.
- Moje nasycone barwami makijaże inspirują do odkrywania oryginalnych połączeń kolorystycznych, a ja staram się przekonać każdego wizażystę do otwarcia się na to, co „w duszy gra”- podsumowuje – Dorota Kościukiewicz - Markowska.
imj
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Last minute
przyszłej żony
Przyszłe panny młode szykujące się do ślubu powinny pomyśleć o swojej urodzie już kilka miesięcy wcześniej. Kiedy czasu jednak brakuje, a data uroczystości coraz bardziej się
zbliża, warto skorzystać z zabiegów kosmetycznych „last minute.”
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ednym z nich jest Light Peel, czyli peeling napinający
i rozświetlający skórę. Wykonuje się go tylko raz, na
dwa tygodnie przed wyjściem. Efekt to bardziej promienna i świetlista cera.
- Równie szybki efekt daje zastosowanie peelingu migdałowego
i mikrodermabrazji z maseczką, np. z alg – radzi dr Ilona Osadowska
z Medycyny Estetycznej.- Nawet pojedynczy peeling pomoże odświeżyć naskórek i spowoduje zwężenie porów, przez co będzie się
łatwiej trzymał makijaż a skóra będzie gładsza.
Można także skorzystać z dobrodziejstw mezoterapii, która odświeży twarz i spłyci zmarszczki.
– Stosujemy mezoterapię z indywidualnie dobranymi składnikami
odżywczymi - wyjaśnia dr Osadowska. – Mezoterapię stosujemy tak
by zakończyć ją na 2 tygodnie przed
uroczystością. Najlepsze efekty dają
trzy zabiegi. W tym czasie mogą pojawić się na twarzy małe krwiaki. To efekt
uboczny mezoterapii, który do czasu
ślubu zniknie.
Inne zabiegi, na które można przeznaczyć więcej czasu to botoks i wypełniacze.
- Botoks świetnie usuwa zmarszczki
dr Ilona Osadowska
i delikatnie modeluje rysy twarzy. Efekty tych zabiegów utrzymują się przez
4-6 miesięcy i są w pełni odwracalne – wymienia dr Osadowska. –
Wśród wypełniaczy popularne są te z kwasem hialuronowym i te,
zawierające peptydy biomimetyczne przedłużające działanie kwasu. Sam kwas hialuronowy odmładza również dłonie. Piegi i przebarwienia można usunąć stosując zabiegi laserowe. Laser pomoże
także poprawić jakość skóry tak, by miała równy kolor.
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Przyjemność bez grawitacji
Z zewnątrz wygląda jak futurystyczny pojazd, w środku jak designerskie jacuzzi. Ten brytyjski wynalazek to kapsuła do floatingu, dzięki której można całkowicie się odprężyć,
oderwać się od rzeczywistości i przy okazji wyleczyć różne schorzenia.
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apsuły te mają dźwiękoszczelną konstrukcję – tłumaczy Joanna Soszka z A Float. – Są one wypełnione płytką, słoną i ogrzaną do temperatury ciała
wodą z zawartością soli Epson, bogatą w związki
magnezu i siarki. Wyporność roztworu soli sprawia, że unosząc się
na wodzie, czujemy się jakbyśmy byli pozbawieni ciężaru własnego
ciała.
W tym unikalnym środowisku dochodzi do samorzutnej regeneracji, gdyż organizm pozbawiony impulsów z zewnątrz (dźwięku,
światła, ruchu) kieruje zasoby dokładnie tam, gdzie występuje największe zapotrzebowanie na nie, np. na uzdrawianie organizmu.
Floating czyli unoszenie na wodzie jest formą terapii, która powoduje przejście organizmu w stan głębokiego relaksu – wyjaśnia Joanna Soszka. – W czasie sesji floatingu dochodzi do zmian
w funkcjonowaniu organizmu zarówno na poziomie fizjologicznym
jak i psychologicznym. Testy wykazują, że floating przyczynia się do
podwyższenia wydzielania endorfin – naturalnego hormonu szczęścia – oraz redukcji poziomu substancji związanych ze stresem, powodujących m.in. napięcie i uczucie niepokoju.
Oprócz tego floating poprawia kondycję skóry, włosów i paznokci, jest skutecznym środkiem przeciw bólom mięśni, idealnym do
leczenia stłuczeń. Powoduje także redukcję cellulitu i pomaga w re-

dukcji tkanki tłuszczowej. Ponadto terapia z wykorzystaniem floatingu może okazać się skuteczną metodą wspomagającą leczenie
nadciśnienia tętniczego, osteoporozy, a także być przydatna jako
element wspomagający trening sportowy – poprawia umiejętności
motoryczne.
– Fenomen floating’u polega na tym, że człowiek znajdujący się
w środku kapsuły czuje się jakby unosił się w przestrzeni pozbawionej grawitacji nie czując ciężaru własnego ciała – dodaje Joanna
Soszka. – Z tego też powodu jest to forma relaksu idealna dla kobiet
w zaawansowanej ciąży.
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ZSPON jest organizacją zawodową zrzeszającą znane i uznane agencje
pośredniczące w obrocie nieruchomościami z terenu województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, ZSPON jest także członkiem Polskiej Federacji
Rynku Nieruchomości (PFRN). ZSPON współpracuje z Gminą Miasta Szczecin
w zakresie sprzedaży nieruchomości miejskich pod hasłem - Inwestuj w
Szczecinie, kupuj mieszkania, lokale, grunty.
Zachodniopomorski System Wymiany Ofert.
Działalność systemu polega na wzajemnej, błyskawicznej wymianie ofert
wraz ze zdjęciami oraz każdorazowo wprowadzanych do nich zmian pomiędzy uczestnikami systemu drogą elektroniczną.
To system, stworzony na potrzeby ZSPON, w którym obecnie znajduje się 70
największych biur nieruchomości na szczecińskim rynku. Zapewniamy
promocję zgłoszonej oferty przez kilkadziesiąt biur jednocześnie i dostęp do
bazy ofert biur z całego systemu bez konieczności zawierania wielu umów
pośrednictwa. Opiekujący się klientem pośrednik dobrze poznaje jego potrzeby i dba o sprawność i bezpieczeństwo transakcji. Zachodniopomorski System
Wymiany Ofert to najwyższa jakość w obsłudze klientów biur nieruchomości.
Informacje: tel./fax 91 485-04-59, www.zspon.pl, e-mail: zspon@zspon.pl

ZDROWIE I URODA 51

W ślubny
welon otulona…

Makijaż ślubny, poza doborem odpowiednich kolorów, powinien również
odzwierciedlać osobowość panny młodej. Ciemne, mocno podkreślone oczy
i czerwień ust podkreślają wyraźne rysy oraz silny charakter. Makijaż wykonany w ten sposób w pełni odzwierciedla styl i usposobienie panny młodej.

52 ZDROWIE I URODA

Fiolety użyte w wykonanym makijażu wydobywają
różne odcienie zieleni tęczówki oka i doskonale harmonizują z kolorem włosów. Kontrasty uzyskane dzięki
wykonanemu makijażowi i naturalnemu wyglądowi
panny młodej tworzą piękną kompozycję, odzwierciedlając jej charakter i jednocześnie podkreślając urodę.
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Szarozielony kolor oczu daje wiele kolorystycznych możliwości wykonania pięknego ślubnego makijażu. Fiolet wydobył
delikatność urody, a zielony kolor tęczówki oka, dodatkowo w
połączeniu z szarością, stworzył idealny makijaż ślubny.
Makijaż: Aleksandra Bezoń www.gamma-atelier.pl
Zdjęcia: Marcin Boduszek www.boduszek.pl
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Błysk i blask

m

oda ślubna nieustająco czerpie
z bogactwa stylów. W tym sezonie panny młode będą przypominać gwiazdy filmowe, a na ślubach i weselach królować będzie
błysk i blask. Wiosenno-letnia
kolekcja 2013, to przede wszystkim koronkowe suknie wyszywane kryształkami Swarovskiego i bar-

dzo kobiece fasony podkreślające figurę. Do tego efektowna biżuteria – długie, błyszczące kolczyki i bransoletki. Welon powinien
być bardzo długi, oprócz tego pożądane są różnego rodzaju woalki
i fascynatory. Nowością w tym sezonie jest fason obuwia. Dobrze
będą się prezentowały buty na platformie, koniecznie z odkrytym
palcem i podobnie jak suknia wysadzane kryształkami. Elegancki
przepych, tak w skrócie można określi najnowsze tendencje w ślubnej modzie. Zabłyśnijmy!
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a przed ślubem pamiętaj o...

HOTEL I RESTAURACJA ATRIUM ****

Al. Wojska Polskiego 75, Szczecin
tel.: 91 424 35 32; kom.: +48 605 885 688
www.hotel-atrium.pl, @:hotel-atrium@hotel-atrium.pl
Pracownia zaproszeń Desafio
ul. Grodzka 7
tel.: 504 041 917
biuro@innewesele.pl
www.innezaproszenia.pl
czynna w godz. 10-18

Salon Ślubny Novia s.c.
Rynek Sienny 2/1,
70- 542 Szczecin
tel: +48 512 250 666
www.suknieslubne-novia.pl
www.facebook.com/NoviaSalonSlubny
Suknia Pronovias - Domingo

Wykonujemy Zaproszenie też wg
projektu klientów z pełną personalizacją okładki i wydruku, winietki dla gości, menu, podziękowania dla gości weselnych
i rodziców, tablo z rozmieszczeniem gości na sali weselnej.

Dekoracje ARTENA, Monika Atena Kawardzikis,
ul. Kolumba 1, pok 213, 70-035 Szczecin
tel. 605 66 44 43, biuro@artena.pl, www.artena.pl

Pierwszy taniec weselny + nauka tańca do wesela. Oferujemy lekcje indywidualne i zajęcia
grupowe; pomoc w wyborze odpowiedniego
tańca i muzyki.
Studio Tańca Anna Kowalska
ul. Krasińskiego 10/11, PL - 71-435 Szczecin
kom.: 507 043 858
email: ania@annakowalska.pl
www.annakowalska.pl
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Listy prezentów ślubnych
oraz okolicznościowych

tel: 91 810 22 09
&
kom: 728 443 224
Godziny otwarcia:
Kaskada
pon. - sob. 9.00 - 21.00 Galeria
Szczecin
niedziele 10.00 - 20.00
kaskada@rosenthal.szczecin.pl
www.rosenthal.szczecin.pl

Stwórzcie Państwo razem z nami
swoją listę prezentów i poinformujcie o niej swoich gości. Z pewnością każdy będzie zadowolony
– i goście, którzy najczęściej nie
wiedzą jaki upominek kupić i Państwo – bo dostaniecie to, czego
oczekiwaliście.
W naszej ofercie są tysiące produktów najlepszych marek takich jak:
Rosenthal, Sambonet, Alessi, Bernardaud, Chilewich, Fürstenberg,
Goebel, Lampe Berger, Lenox, Nachtmann, Royal Copenhagen czy
Andy Warhol oraz wiele innych.
Macie Państwo gwarancję, że żaden prezent się nie powtórzy.
Na życzenie zapewniamy dostawę
w pięknym opakowaniu w ustalonym terminie.
Dodatkowo otrzymają Państwo
Kartę Stałego Klienta upoważniającą do rabatów i promocji w naszym
salonie.

Wesela, chrzciny, komunie
każda z tych okazji może odbyć się w nie tylko w serdecznej rodzinnej atmosferze ale
dodatkowo w przyjemnym
otoczeniu zieleni. Dzięki
usłudze wypożyczania roślin Rajski Ogród pomoże
Państwu stworzyć przyjemne otoczenie na wszystkie
ważne chwile i okoliczności
rodzinne. Po wcześniejszych
ustaleniach dowozimy zamówione rośliny na miejsce
imprezy i dodatkowo jeśli
będziecie chcieli zapewniamy profesjonalne aranżowanie i wystrój wnętrz i plenerów, tworzymy kompozycje
roślinne i końciki zieleni. Nie
wahaj się i zamów sobie swój
Rajski Ogród.

ul.Bolesława Śmiałego 29A
Szczecin
tel. 91 852 37 58
www.salonikfreya.pl
salonikfreya@salonikfreya.pl
SALONIK FREYA
Polecamy suknie ślubne marki Papilio
– wykonane z niezwykle lekkich i zwiewnych materiałów najlepszej jakości.
Dostępne kolory: biel i krem. Poza tym
oferujemy szeroki asortyment dodatków
i biżuterii ślubnej.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w
godzinach 11-18, w sobotę w godzinach
10-14.
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Przyprawa
droższa
niż złoto
Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

s

łowo szafran pochodzi z arabskiego zafaran, co oznacza żółty. Aby uzyskać funt
(mniej niż pół kilo) szafranu, potrzeba oberwać pręciki z 70 - 80 tysięcy kwiatów, dlatego ta przyprawa jest wyjątkowo droga
- w zależności od jakości i regionu, z którego pochodzi, kosztuje około 120 dolarów
za uncję (niecałe 30 g).
Wymieniane były na złoto, czyniły kupców bogaczami, skłaniały
ludzi do walk o najlepsze przyprawowe szlaki handlowe, a próby
ich nielegalnego przewożenia często kosztowały śmiałków życie.
Przyprawy. Dziś bez nich trudno wyobrazić sobie najprostsze danie.
Czymżebyła by jajecznica bez soli i pieprzu, rosół bez maggi lub
flaki bez gałki muszkatołowej?
To one stanowią największą tajemnicę kuchni. Zastanawiam się
często, dlaczego moja pomidorówka nigdy nie osiąga smaku tej
robionej przez Babcię? Czemu, mimo skrupulatnego przestrzegania podpatrzonych u Ojca gestów, mój śledź w zalewie mleczowej
wychodzi jednak zupełnie inny? Przecież z uporem powtarzał mi:
„weź szczyptę cukru i tak, w trzy palce imbiru…”. Diabeł, jak zawsze
tkwi w szczegółach. Otóż, Jego trzy palce i moje to jednak zupełnie
inna miarka.
Przyprawy! Ich ilość stanowi o niepowtarzalnym smaku potrawy,
choć jak we wszystkim co rozkoszne i tu trzeba znać umiar. Jakże
często paskudzimy świetny smak zupy lub innej pyszności, sypiąc
bez umiaru sól (ponoć to z miłości) lub pieprząc bez sensu to, co
pieprzenia nie wymaga (w tym celują politycy)
Sądzę, że znaczenie przypraw jest dla nas wszystkich zupełnie
jasne. Jednak rodzi się pytanie: która z nich jest tą najważniejszą? Która nadaje ostatecznego szlifu i smaku? Odpowiedź znam
i z przyjemnością podzielę się tą wiedzą tajemną nabytą niełatwą
drogą wielu prób i doświadczeń okupionych wyglądem jaki mam.
Najważniejszą przyprawą każdego dania, każdej biesiady jest
TOWARZYSTWO!
To współbiesiadnicy mogą spowodować, że i kawior będzie zbyt

gorzki i wódka kwaśna. Choć działa to oczywiście w obie strony,
niedogotowany makaron z mielonką z puszki jedzony przy ognisku z Przyjaciółmi, nabiera wykwintnego smaku niczym królewskie
danie.
Chcecie dowodu na tą śmiałą tezę? Oto i przykład: jak często jedliście coś niezbyt smakowitego z uśmiechem na ustach, bo Autor
niesmacznego dania był bliską Wam Osobą? Albo ile razy uczestniczyliście w proszonym obiedzie u teściów dziobiąc łyżką w zupie
owocowej, której nie znosicie, byle nie zrobić przykrości ukochanej
drugiej połowie?
Towarzystwo, to ono dodaje szlachetności potrawom niczym
najdroższy szafran. Jest solą i pieprzem wspólnego doświadczania
smaków. Przyczyną rozwoju kulinarnych inwencji i eksperymentów.
Pieczona kaczka z jabłkami traci smak, gdy jemy ją w samotności.
Wódka pita do lustra bywa bardzo gorzka, podczas gdy lana z tej
samej butelki w gronie Przyjaciół nabiera i aromatu i aksamitności.
Jak pięknie wymienić się z Przyjacielem/Przyjaciółką kęsem swojego dania i skomentować wrażenia. Ileż tematów do rozmów przyniesie kolacja w szerszym gronie przy stole zastawionym różnorodnymi zakąskami. „Cygan dla towarzystwa dał się powiesić” w tym
przysłowiu zawarto całą mądrość doświadczania wspólnoty.
Pewnie także z tego powodu nie lubię barów szybkiej obsługi,
fastfood’ów i innych stołówek. Tempo spożywanych w smutnej samotności potraw zabija ich smak niczym płyn do naczyń na źle spłukanym talerzu. Brak możliwości wymiany opinii, porozumiewawczego mrugnięcia, śmiechu jest tym samym, co przesolona zupa, choć
niekoniecznie kończy się sińcem pod okiem.
Przed nami kilka szybko upływających ciepłych miesięcy. Częściej
będziemy zasiadać w gronie Przyjaciół nad kufelkiem, szklaneczką,
talerzami. Bądźmy tą najważniejszą przyprawą. Nawet dla samotnie
siedzącego obok obcego człowieka. A może przede wszystkim dla
Niego. Niech i on poczuje smak radości pożywania darów bożych
przyprawionych Waszym Towarzystwem…
Smacznego.
Szymon Kaczmarek
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Medalista od Kossaków
agrodę otrzymał za
istotny wkład w rozwój
literatury. Podraza był związany
z Legnicą, tutaj mieszkał, skończył szkołę średnią, następnie
pracował w SDK „Kopernik”
i lokalnych mediach. To dzięki
niemu narodził się w Legnicy Festiwal Piosenki im. Anny
Jantar, który po czwartej edycji został przeniesiony do Wrześni. Za ten festiwal
otrzymał dwukrotnie Złotę Płytę.
Prywatnie jest ciotecznym wnukiem Magdaleny Samozwaniec, siostry Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i córki Wojciecha Kossaka. Dzięki niemu wznowień
doczekały się książki Samozwaniec. Ponadto zebrał i opracował zapiski wojenne
jej sławnej siostry pt. „Wojnę szatan spłodził. Zapiski 1939-1945”. Za tę książkę
otrzymał „Perłę Mądrości”.
ad

Oko na sztukę
Trafostacja Sztuki (TRAFO), to kolejne nowe miejsce na mapie Szczecina, które ruszy z początkiem sierpnia. Ma być to centrum sztuki współczesnej działające na kształt podobnych europejskich instytucji.

Fot. Fragmenty „The Eye Of Dubai”

b

udynek po starej transformatorowni przy ulicy Świętego Ducha posłuży,
jako galeria dla artystów z całego świata. Sale wystawiennicze, pokoje dla
gości i kawiarnia na dachu budynku – to część tego, co będzie się tutaj znajdować. W Trafostacji mają być organizowane nie tylko wernisaże, ale także koncerty,
wykłady i spotkania ludzi związanych ze sztuką współczesną.
Choć sam budynek Trafostacji nie jest jeszcze ukończony, instytucja rozpoczęła juz swoją działalność od
wernisażu berlińskiego performera Christiana Jankowskiego w murach Muzeum
Narodowego na Wałach
Chrobrego. Artysta pokazał projekt filmowy pn „The
Eye Of Dubai” zrealizowany
na zlecenie brytyjskiej stacji
telewizyjnej BBC. Razem
z ekipą filmową wybrał się
do Dubaju gdzie tamtejszy artysta i kurator sztuki Ramim Farook pokazał mu miasto. Jedyna różnica polegała na tym, że Jankowski razem z ekipą mieli przewiązane oczy opaskami i w ten sposób kręcili reportaż ze swojego pobytu w Dubaju.
Efekt tego eksperymentu można oglądać w Muzeum do 18 maja.
ad

Droga do gwiazd

F

ollow me! specjalnie dla najwierniejszych fanów różnych gatunków muzycznych przygotowali roczny kalendarz największych wydarzeń w kraju i zagranicą. Najbliższe majowe wydarzenia odbędą się w Berlinie oraz w Warszawie.
BERLIN
11.05 ONE DIRECTION, O2 World, 10% zniżki dla młodzieży do 18. lat
24.05.2013 BEYONCE, O2 World
30.05.2013 ERIC CLAPTON, O2 World
WARSZAWA
25.05.2013 BEYONCE, Warszawa - Stadion Narodowy

fot. Materiały prasowe

n

„Odcienie namiętności” Manuela de Falla i Rodiona Szczedrina przygotowuje Opera na Zamku. To pierwsza premiera baletowa po wielu
latach.

fot. Włodzimierz Piątek

Rafał Podraza, dziennikarz współpracujący m.in. z magazynem Prestiż,
literat, poeta, został wyróżniony przez Ministra Kultury i dziedzictwa
Narodowego medalem Zasłużony Dla Kultury.

Bardziej zmysłowa
Carmen

o

dcienie namiętności” to dyptyk, na który składają się utwory: „Czarodziejska miłość” („El
amor brujo”) Manuela de Falli i „Suita Carmen” Rodiona Szczedrina, skomponowana na kanwie popularnej opery Bizeta „Carmen”. Autorem choreografii
do pierwszej części spektaklu jest Yaroslav Ivanienko,
drugiej – Jacek Tyski.
Tyski to niezwykle charyzmatyczna postać, wybitny
tancerz, który tańczył w Jeun Balet de France, zespole
Johna Neumeiera w Hamburgu, Compañia National
de Danza-Nacho Duato, a obecnie w Polskim Balecie
Narodowym.
Jego styl pracy jako choreografa należy do wyjątkowych, gdyż Tyski łączy balet klasyczny z tańcem
współczesnym. W przygotowanej przez niego choreografii nie zabraknie południowego temperamentu
oddającego klimat iberyjskiej kultury i nowoczesnego
podejścia do tematu. „Suita Carmen” ma być zmysłowa, mroczna i dzika.
Pomysłodawczynią utworu była legendarna rosyjska
balerina Maja Plisiecka, która pragnąc wcielić się w postać Carmen na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia zwróciła się z prośbą o skomponowanie
partytury do Dymitra Szostakowicza, który jednak jej
odmówił. Finalnie dzieło stworzył mąż Plisieckiej – Rodion Szczedrin, który przekomponował muzykę Bizeta
redukując skład orkiestry wyłącznie do smyczków i rozbudowanej perkusji.
ad
Hala Opery na Zamku, 17 maja, godz. 19
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Prestiżowe imprezy

AUTOR: Aneta Dolega

czyli subiektywny przegląd wydarzeń

Genialne smyczki
Do słuchania

Zabójcza gitara
Lance Lopez to „młoda krew” bluesa.
Pochodzący z Texasu gitarzysta w swojej
grze, co prawda, nawiązuje do tradycji
gatunku, ale pokazuje jej ostrzejszy pazur. Występować zaczął już w wieku 14
lat, by trzy lata później ruszyć w trasę
z legendą bluesa – Johnnie Taylorem.
Fonograficznie zadebiutował pod koniec lat 90. W tym samym czasie wygrał
Southeastern Regional Jimi Hendrix Electric Guitar, prestiżowy
konkurs w Nowym Orleanie. Lopez grywał na jednej scenie z takimi
artystami jak Jeff Beck i B.B. King czy ZZ Top i Whitesnake. W Szczecinie Lopezowi na scenie towarzyszyć będzie basista Chris Gibson
i perkusista Jimmy Dreta.
Free Blues Club, 10 maja, godz.21

Podkręcony dancing
„Psychocountry” to tytuł ostatniej płyty
Macieja Maleńczuka, którą nagrał wspólnie ze swoim nowym projektem Psychodancing, a którą wkrótce zaprezentuje
na koncercie w Szczecinie. Nietuzinkowy
artysta tym razem spełnia swe uznanie
dla Johnny’ego Casha i prezentuje się
w nieco podkręconym repertuarze country. Na albumie znajduje się kilkanaście utworów w większości stanowiących interpretacje utworów
z repertuaru wspomnianego Casha, Tammy Wynette oraz Tima
Hardina. Autorem przekładów z języka angielskiego był Maciej
Maleńczuk. Cztery piosenki to autorskie kompozycje wokalisty. Gościnnie w nagraniach wzięli udział John Porter, Adam „Nergal” Darski oraz Gienek Loska, którzy zaśpiewali w utworze „Highwayman”
Hala Opery, 11 maja, godz.20

Drugi debiut Grubej Mamy
„Music For Your Grandma” to pierwsza
„legalna” płyta w dorobku bluesowofunkowej grupy Big Fat Mama. Mocno
energetyczny materiał światło dzienne
ujrzy już 18 maja. Poprzedzi go dzień
wcześniej koncert, podczas którego zespół zagra premierowe utwory. Razem
z albumem fani szczecińskiej kapeli będą
mogli zobaczyć dwa zupełnie nowe teledyski Grubej Mamuśki. Big Fat Mama to ekipa zwariowanych na
punkcie bluesa i funku sześciu osób. Przywołując stare brzmienia za
pomocą nowoczesnego instrumentarium tworzą nową jakość. Ich
utwory były grane przez Polskie i zagraniczne stacje radiowe, również w USA i Japonii. Występowali na kilku prestiżowych festiwalach
takich jak Montreux Jazz Festival, Fringe czy Rawa Blues Festiwal.
Elefunk The Club, 17 maja, godz.21

Brytyjski wirtuoz skrzypiec Nigel Kennedy będzie kolejną gwiazdą Szczecin
Music Fest. W Szczecinie zaprezentuje
program pn. „Bach Plus”. Na pierwszą połowę programu złożą się utwory Jana Sebastiana Bacha, natomiast w drugiej części pojawiają się nowe aranżacje muzyki
Fatsa Wallera - amerykańskiego pianisty
jazzowego i kompozytora tworzącego
w I połowie XX wieku. W tej części koncertu Nigelowi towarzyszyć
będą jazzmani: Rolf Bussalb, Yaron Stavi i Krzysztof Dziedzic. Kennedy zagra m.in. na instrumencie z 1732 roku, zbudowanym przez
sławnego lutnika, Carlo Bergonziego z Cremony.
Zamek Książąt Pomorskich (dziedziniec), 27 maja, godz.20

Do oglądania

Premiera miłosnych omyłek
„Jak wam się podoba” to jedna
z najbardziej romantycznych komedii
Williama Shakespeare’a. Miłość w niej
przedstawiona jest wielkowymiarowo,
ukazane są różne ku niej drogi, różne
jej odcienie i różne jej spełnienia. Tęsknota i namiętność, oddanie i nadzieja,
ale przede wszystkim dojrzewanie do
uczucia. A poza tym, jak to u Shakespeare’a: intryga goni intrygę, rzeczywistość miesza się z magią, jawa
ze snem i nic nie wydaje się być tym, czym jest. Premierową adaptację jednej z najpopularniejszych komedii słynnego dramaturga
przygotował Marek Gierszał. Na scenie Teatru Polskiego zobaczymy m.in.: Olgę Adamską, Dorotę Chrulską, Sylwię Różycką, Bożenę
Furczyk i Damiana Sienkiewicza. Spektakl zostanie także pokazany
przedpremierowo.
Teatr Polski, 9, 10 maja, godz.19 (pokazy przedpremierowe);
11 maja, godz.19 (premiera); 12 maja godz.16;
16,17 maja godz.19; 19 maja, godz.16

Nowa dziewczyna w mieście
Zbliża się premierowy pokaz teledysku młodej wokalistki Jony Ardyn. Obraz
do utworu „The Fugitive” został wyreżyserowany przez szczecińskiego twórcę
Maćka Mizgalskiego. Słowa i muzykę
napisała Jona Ardyn, aranżem zajął się
skrzypek i kompozytor Łukasz Górewicz.
Jona Ardyn czyli Joanna Maksymowicz
poza śpiewaniem na scenie rozrywkowej, śpiewa sopranem koloraturowym i gra na altówce. Współpracowała m.in. z Tomerem Biranem, producentem muzycznym (muzyka do seriali takich jak („Seks w Wielkim Mieście”), Varius Manx,
Januszem Józefowiczem, Dianą Krall i Adamem Makowiczem. Jako
sopranistka śpiewała z Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie i Orkiestrą Kameralną Instytutu Henry’ego Manciniego w Los Angeles.
Odra Zoo, 11 maja, godz.20

Jazz, alkohol, literatura
Nowa kinowa adaptacja powieści
F. Scotta Fitzgeralda pt. „Wielki Gatsby” to dzieło Baza Luhrmanna. Reżyser
stworzył własną interpretację. W tytułową postać obsadził Leonardo Di Caprio. „Wielki Gatsby” przedstawia losy
niedoszłego pisarza Nicka Carrawaya,
postaci podobnej do Fitzgeralda, który
opuszcza Środkowy Zachód i przybywa
do Nowego Jorku wiosną 1922 roku, w epoce upadającej moralności, połyskliwego jazzu i królów przemytu alkoholowego. Nick
podąża za swoim amerykańskim snem, zamieszkuje w sąsiedztwie tajemniczego, urządzającego liczne przyjęcia milionera Jaya
Gatsby’ego.
Helios i Multikino, od 17 maja

Do spotkania

Życie na kliszy
Sześćdziesiąt portretów szczecinian
na 60 urodziny Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. W ten sposób
grupa miłośników fotografii, zarówno
amatorów jak i profesjonalistów, postanowiła podsumować ważny dla nich
okres życia. Fotografia dla organizatorów wystawy to nie tylko hobby, ale styl
życia. Na zdjęciach można zobaczyć,
m.in. szczecińskich szachistów z placu Grunwaldzkiego i futbolistów z Husarii podczas meczu. Istniejące od 1953 roku STF to
przede wszystkim regularne spotkania członków, podczas których
dzielą się doświadczeniami, a ich prace rywalizują w cyklicznych
konkursach miesiąca. Stowarzyszenie organizuje liczne plenery
oraz akcje fotograficzne. Współpracuje z wieloma instytucjami
kulturalnymi oraz grupami fotograficznymi z Polski i zagranicy.
Jego działalność dokumentują wystawy jak ta oraz wydawane publikacje.
Zamek Książąt Pomorskich (s. Elżbietańska), 1-26 maja
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„Szawuot z Tuwimem” to tytuł koncertu plenerowego poświęconego postaci
Juliana Tuwima wybitnego polskiego
poety pochodzenia żydowskiego, organizowanego w ramach obchodzonego
właśnie Roku Tuwimowskiego. Szawout, to nic innego jak żydowskie Zielone
Świątki, optymistyczne święto związane
z plonami i naturą. Podczas koncertu
przypomniane zostaną także postacie Władysława Szpilmana
i Mariana Hemara. W programie koncertu znajdzie się: poezja
śpiewana przez aktorów Teatru Polskiego, dowcip żydowski w wykonaniu Michała Janickiego oraz koncert berlińskich klezmerów.
Otwarta zostanie również kawiarenka nawiązująca klimatem do
kawiarni „Pod pikadorem”, którą współtworzył bohater wieczoru,
czyli Julian Tuwim.
Teren przed Teatrem Polskim, 18 maja, godz.19

A

Koszerna poezja
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Sztuka atakuje
dzieciaki ze Stołczyna

o

Artyści wystąpili ze specjalnym występem w Zespole Szkół nr 9 na Stołczynie

d lutego Filip Lipski, Dariusz Dudziński,
Maciej Kazuba i Kuba Szymański jeżdżą do
szkoły przy ulicy Księżnej Dąbrówki, by pokazywać uczniom czym jest sztuka. Są członkami nieformalnej grupy SZTUKaTAK.
Filip jest znakomitym skrzypkiem, który
grał z orkiestrami z Berlina, czy Londynu. Od
niedawna mieszka w Szczecinie. Był koncertmistrzem w Operze na
Zamku, teraz związał się z Baltic Neopolis Orchestra.
„Może to tylko puste struny, ale wydobyć jakikolwiek dźwięk
ze skrzypiec to sztuka, a ich prawdziwe brzmienie to mistrzostwo.
Mamy małego mistrza… Drugi raz trzyma skrzypce w ręce, czyli
15 minuta grania” – tak Filip napisał na fejsbukowym profilu akcji
SZTUKaTAK po lekcji z Weroniką. Oprócz niej na zajęcia przychodzi
jeszcze kilkanaście osób. Grają na różnych instrumentach. Niedawno dzięki ogromnego wsparciu ludzi z Rotary Club Szczecin Center
udało się kupić kilka gitar, skrzypiec i keybord.
Pomysł zrodził sie podczas jednego z długich, jesiennych wieczorów w Royal Club.
– Razem z Maćkiem Kazubą, Filipem Lipskim i Tomkiem Chacińskim dumaliśmy o jakiejś wspólnej akcji dla dzieci. Od słowa do słowa wymyśliliśmy koncert charytatywny i bezpłatne lekcje dla dzieci,
które nie mają łatwego dostępu do kultury – opowiada Katarzyna
Krakowiak, mózg projektu i dobry duch SZTUKaTAK.
Udało im się namówić do wspólnego koncertu kolęd kilkunastu
artystów i szefów różnych instytucji ze Szczecina. Na jednej scenie wystąpili znani aktorzy i muzycy Teatru Polskiego, Filharmonii,
Opery na Zamku, m.in. Joanna Tylkowska, Marta Uszko, Maciej Strycharczyk, Michał Janicki. Akcję wsparli prywatni przedsiębiorcy, politycy, dziennikarze, prezydent Szczecina, marszałek województwa,
dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej. Partnerem projektu została
firma Yamaha, dzięki której można było dużo taniej kupić profesjonalne instrumenty.
– Pomysł od razu ujął nas za serce. Dzięki członkom naszego klubu zebraliśmy ponad 12 tysięcy złotych na instrumenty. Z dumą
patrzymy jak bardzo dzieci lgną do sztuki – mówi Iwona Korulczyk
– Rinas, prezydent Rotary Club Szczecin Center.

Dariusz Dudziński (u dołu po lewej) i Kuba Szymański (po prawej) z uczestnikami zajęć

Maciej Kazuba to jeden z najszybszych gitarzystów w tej części
Polski. Ma za sobą koncerty m.in. z Jose Torresem, Krzesimirem
Dębskim i Bernardem Maselim. Choć gitara to niełatwy instrument,
dzieci chętnie szarpią struny.
– To niesamowite, jaka jest w nich pasja. Myślę, że wyłowimy co
najmniej kilka talentów – twierdzi Maciej.
Podobnie uważa Dariusz Dudziński, koncertmistrz z Opery na
Zamku.
– Gram na wiolonczeli od 7 roku życia. Gdybym miał wybierać
jeszcze raz, postąpiłbym tak samo – zapewnia Dariusz i wierzy, że
wśród dzieci znajdą się pasjonaci muzyki, dla których również stanie się ona życiowym drogowskazem.
Kuba Szymański jest akustykiem w Teatrze Polskim i uczy się śpiewu w Akademii Sztuki.
– Myślę, że chodzi nam o to, by pokazać tym dzieciakom, że można i warto robić to, co się kocha – mówi Kuba.
Ale aby się tego dowiedzieć trzeba poznawać, mieć szansę
i stworzyć sobie możliwość wyboru.
– W czerwcu odbędzie się wspólny koncert dzieci i artystów, na
który zaprosimy szczecinian – mówi Katarzyna Krakowiak. Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu sponsorów uda się załatwić najzdolniejszym stypendia, by mogły dalej kształcić się w szkołach muzycznych
– dodaje.
Uczniowie ze Stołczyna na własne oczy widzą też, do czego
mogą dążyć. Byli na koncercie znakomitego gitarzysty klasycznego Krzysztofa Meisingera i na spektaklu „Magia obłoków” w Teatrze
Polskim.
– Te wyjścia uczą ich obcowania ze sztuką, pozwalają poznać aktorów i ich delikatność artystyczną. Pamiętam jak Nicola przyszła
na pierwszy koncert z puszką Coca Coli i chipsami! – wspomina
z uśmiechem Katarzyna Krakowiak. Teraz przychodzi odświętnie
ubrana, ciekawa tego, co wydarzy się na scenie. A przede wszystkim zauważa inny, nowy świat. Świat, w którym w przyszłości sama
może kreować własną osobowość.
Niebawem z dziećmi spotka się Marta Uszko, aktorka Teatru Polskiego, która będzie dawać im lekcje śpiewu i aktorstwa. Kolejne
plany to zajęcia z fotografii i malarstwa.
imj

Fot. Archiwum SZTUKaTAK

Fot. Łukasz Szełemej

W poniedziałek niespełna 7 - letnia Weronika ze Stołczyna po raz pierwszy w życiu trzymała. Być może już w czerwcu razem ze swoimi koleżankami i kolegami z podstawówki
na Stołczynie zagra w filharmonii. Wszystko dzięki szczecińskim artystom, którzy bezinteresownie postawili na kontakt ze sztuką dzieci z biedniejszych dzielnic Szczecina.

KULTURA 65

PRESTIŻOWE książki

WARTO PISAĆ I WYDAWAĆ POEZJĘ
Kiedy w połowie ubiegłego roku „Prestiż obejmował patronatem serię wydawniczą „Akcent”, nie spodziewaliśmy się, że w ciągu pół roku na koncie serii będzie sześć tytułów,
a kolejne czekać będą na druk. Z Różą Czerniawską-Karcz, poetką, prezes szczecińskiego
oddziału Związku Literatów Polskich, rozmawia Rafał Podraza.

Fot. Wodyimiery Pitek

s

kąd pomysł na serię wydawniczą: „Akcent”?
Pomysł wziął się z przypadku. Pozyskaliśmy
niewielkie fundusze z Urzędu Miasta na projekt
literacki, który okazał się nie do zrealizowania.
Należało więc szybko wymyślić coś zastępczego. A ponieważ w szczecińskim oddziale Związku Literatów Polskich, jak w każdym innym środowisku literackim, cierpi się na niedosyt wydawniczy dzieł swoich
autorów, to taka inicjatywa była olśnieniem.
Czy jest jakiś klucz w doborze autorów?
Tak. Zarząd oddziału zdecydował, że w serii będą wydawani poeci jak i prozaicy, zarówno spośród członków rzeczywistych jak i
kandydatów do ZLP. Oczywiście najważniejszym kryterium jest wartość artystyczna proponowanego tomu. W pierwszej edycji ukazały
się dwa tomy autorów z dorobkiem literackim: poetki Barbary T.
Dominiczak „Poezją most buduję” oraz twój - „Bilans. 1987-2012”.
Trzy pozostałe tomiki to debiuty poetyckie kandydatów: Magdaleny Sowińskiej „Krzyk Światła”, Zbigniewa Jahnza „Klamra Czasu” i
Janusza Kowalkowskiego, Zdążyć przed ciszą.
Jesteś poetką. Czy wśród adeptów poezji, których tomiki ukazały się w serii „Akcent”, są jakieś „ diamenty”, które po oszlifowaniu
mogą stać się brylantami?
Trudne pytanie, bo czy poszukiwacz diamentów widzi w swoim
znalezionym okruszku przyszły oszlifowany brylant? Na pewno nie,

się te wysiłki, czas pokaże.
Często, to, co okrzyknięto
brylantem, okazuje się zwykłym szkiełkiem… Pamiętajmy też o modach, także
na poezję. To one w dużej
mierze decydują o gustach
czy upodobaniach, zarówno słowa jak i biżuterii.
A modom pomagają ich
kreatorzy, więc może seria
wydawnicza „akcent”... też
wykreuje autora?
Zapytam przewrotnie:
- Po co w dobie komercjaRóża Czerniawska-Karcz
lizacji wydawać poezję?
Przecież tego, jak powie wielu, nikt nie czyta!
Wbrew statystykom i propagandzie antyksiążkowej czy antyczytelniczej, na rynku jest coraz więcej książek. Może poezji jest nieco
mniej niż reportaży, wspomnień, poradników celebrytów, powieści
sensacyjnych czy fantastyki, ale jest. Moim zdaniem po poezję sięga
nie mniej czytających niż po prozę. Świadczą o tym konkursy recytatorskie, poetyckie, wieczory literackie, salony poezji, wypełnione
do ostatniego miejsca..., portale w Internecie, nawet jeszcze gdzie-

szlifowanie nie należy do niego. Seria „Akcent”. Umożliwia, tak debiutantom jak i mniej znanym autorom słowa, dotarcie do czytelnika. Ma wyakcentować wszystko to, co jest cennym w twórczości
piszącego. Uważam, że w każdym, dotychczas wydanym tomie
wierszy, kryją się artystyczne indywidualności. Akcenty poetyckie
rozkładają się bardzo różnie, zarówno w treściach jak i formie. I tak
być powinno. Każdy, zarówno debiutant jak i literat już z doświadczeniem, poszukuje swojego stylu, środków wyrazu, innego „szlifu”,
żeby nadal posługiwać się jubilerską terminologią, by wydobyć
dotąd nieznane, walory swojej wyobraźni. A ilu karatowe okażą

niegdzie kąciki wierszy w dziennikach. Nieustannie przywołujemy
w mediach nazwiska uznanych poetów. Odkrywamy ich na nowo
i... poszukujemy nowych nazwisk. Ufam, że słowo ma w sobie moc!
Więc warto pisać i wydawać poezję.
Na dzisiaj w serii wydawniczej „akcent” mamy pięć tomików.
Kiedy kolejne?
Jeszcze w tym półroczu ukażą się tomiki: Katarzyny Chabowskiej
„Rozbłyski posenne”, Zdzisławy Gierszal „Pomiędzy”, Piotra Pawłowskiego „Po co komu poezja?” i mój – „Skrawki Czasu”.
Dziękuję za rozmowę.

rafał
podraza

Dziennikarz, autor książek: Magdalena, córka Kossaka (PIW, 2007), Wojciech Kossak (ATUT, 2012), Córka Kossaka (IW Latarnik, 2012). Jego pierwsza książka wywołała renesans na twórczość 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). Opracował także dziennik wojenny Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Wojnę szatan spłodził (AGORA, 2012).
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Sportowe nadzieje
Autor: Jerzy Chwałek

O 18 letnim pływaku Pawle Furtku – jego trener Mirosław Drozd mówi, że pobije wyniki
Mateusza Sawrymowicza. Na nowe sportowe nadzieje Szczecina wyrastają też florecistka
Martyna Długosz i tenisistka Paulina Czarnik.

d
Fot. Materiały prasowe

la Pawła Furtka popularny „Sawrym“ jest idolem. By uzyskać sukces podobnie jak mistrz
musi wykonać potężną pracę. U tego samego trenera -Mirosława Drozda, a którą Sawrymowicz określił kiedyś jako katorżniczą.
Dzień Pawła zaczyna się o 6.00 rano.
Przed 7 ma godzinny trening na sucho w siłowni, później dwie godziny w wodzie, a przed 11. jest w szkole. Po 5 lekcjach zaczyna
2-godzinne zajęcia na basenie, a potem trzeba jeszcze znaleźć czas
na naukę. Całe szczęście, że jest uczniem XIII LO, najbliżej jak tylko
można położonego od pływalni.
- Rodzice od najmłodszych lat chcieli, żebym aktywnie spędzał
czas i już jako 4-latek miałem kartę pływacka - wspomina Paweł
Furtek. - Gdy chodziłem do III klasy podstawówki mój trener zauważył, że w wodzie radzę sobie lepiej od innych i wkrótce trafiłem do
sekcji Śląska Wrocław.
W 2011 roku odniósł sukces, który uznaje za największy w dotychczasowej karierze - startował i wywalczył 6 miejsce w Europejskich Igrzyskach Młodzieży w Trabzonie.
- Ciekawe trenigi u pana Drozda, które miałem w kadrze, jak
i możliwość rywalizacji w silnej grupie sprawiły, że przyjechałem do
Szczecina. Z aklimatyzacją nie miałem problemów, bo przeprowa-

Paweł Furtek
dziłem się z tatą. Jak trzeba, to przygotuje mi kanapki do szkoły,
a w ogóle fachowo troszczy się o moją dietę i suplementację, co
jest bardzo ważne.
W tym roku główną imprezą dla Pawła będą mistrzostwa Europy
juniorów w Poznaniu, ale nie rezygnuje też z wywalczenia minimum
na 1500 m st.dowolnym (15.14,00) na MŚ w Barcelonie.
- Pewnie, że chciałbym wystartować, a może i coś zdobyć w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro - marzy.

W drodze do Rio
Równie dużą wagę do treningów, ale i do nauki przykłada Martyna Długosz, florecistka Kusego Szczecin.

- Szermierka nie jest dyscypliną bardzo premiowaną finansowo,
dlatego naukę traktuję poważnie, żeby mieć to wyjście awaryjne
w życiu - mówi Martyna.- Ważniejsza od pieniędzy jest satysfakcja z tego, że uprawiam szermierkę i perspektywa uczestniczenia
w Igrzyskach Olimpijskich.
Długosz jest uczennicą I klasy Liceum nr 14 w Szczecinie.
Szermierkę zaczęła uprawiać w wieku 6 lat, za namową taty, który
też był szermierzem. Od trzech lat Martyna nie schodzi z podium
mistrzowskich imprez dla kadetów. Najpierw był srebrny medal

Martyna Długosz
drużynowo w ME w Klagenfurcie, przed rokiem brązowy - w tej samej konkurencji, ale najbardziej udany jest ten rok.
- Udało mi się zdobyć pierwszy medal indywidualnie (brązowyred.), a chciałam tego dokonać w ostatnim roku startów wśród kadetek - cieszy sę Martyna z sukcesu w Budapeszcie.
Bardzo poważnie podchodzi do swojej kariery i już teraz planuje
wyjazd na Igrzyska do Rio, jeśli nie w roli zawodniczki to jako ....
wolontariuszka.
- Moja koleżanka była w tej roli w Londynie i dużo jej to dało opowiada Martyna. - W hali gdzie rozgrywane są zawody, można
podglądać najlepsze zawodniczki, a także przyzwyczaić się do
olimpijskiej atmosfery, bo jeśli nie w Rio, to napewno wystąpię
w kolejnych Igrzyskach.
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Kiedy jest w Szczecinie nadrabia zaległości w nauce spowodowane wyjazdami. - Mimo, że jest ciężko i poświęcam się szermierce
kosztem życia prywatnego, nie żałuję tego - dodaje.

Talentem dorównuje Radwańskiej
Przykład tenisistki Pauliny Czarnik potwierdza tylko, że treningi
należy podjąć jak najwcześniej.
- Zaczęłam uprawiać tenis, gdy miałam 6 lat - opowiada Paulina,
która pochodzi z Czańca koło Bielska Białej, skąd wywodzi się ród
Wojtyłów, przodków papieża Jana Pawła II.
Tak jak w przypadku Furtka, magnesem, który przyciągnął ją do
Szczecina była osoba trenera, Łukasza Markowskiego.
- Na początku pobytu było cieżko, ale odwiedzała mnie mama
i to pomagało znosić chwile samotności.
Paulina zdobywała mistrzostwa Polski w grze pojedynczej, począwszy od kategorii 12-latek aż do mistrzostwa Polski juniorek (do
lat 18) w ubiegłym roku. Wskoczyła także na podium mistrzostw
Polski seniorek, a wielu fachowców skalę jej talentu porównuje do
Agnieszki Radwańskiej.
- Podchodzę do tych porównań z dużym dystansem - mówi. - Nie
chcę stwarzać sobie dodatkowej presji, że mogę być drugą Radwańską, bo ja chcę iść swoją drogą.
Ta wytyczona droga, to poprawianie pozycji w rankingu WTA(obecnie 843 miejsce). - Tylko awans w rankingu spowoduje, że będę
mogła grać w turniejach wyższej rangi, włącznie z Wielkim Szlemem.
W ostatnich tygodniach Paulina więcej czasu spędza z książką
w ręku, niż z rakietą, gdyż wkrótce czeka ją matura.
Trójkę szczecińskich sportowców łączy fakt, że na równi ze sportem, traktują wiedzę. Są ambitni, stawiają sobie coraz wyższe cele i je
realizują. Teraz, kiedy mają po 18 czy 19 lat, wszystko do zdobycia
w sporcie jest przed nimi. Co ważne, wiedzą - mówi o tym Paweł Furtek - że ciężki trening musi boleć. Ale tylko w bólu rodzą się sukcesy.
Autor jest dziennikarzem sportowym Super Expressu
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Sport – ale
dlaczego?
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.

omentując wydarzenia sportowe staram się podchodzić do tego tematu
bardziej zabawowo czy nawet, jak to się
teraz mówi „lajtowo”, niż na serio. Tym
razem jednak chciałbym czytelnikom
Prestiżu zaproponować bardziej poważną wersję mojego felietonu. Nie będzie
żadnych jaj czy śmichów - chichów. Wszystko po to, aby na tej jednej
stronie odpowiedzieć na pytanie – po co uprawiamy sport? Odniesiemy się do czasów dzisiejszych, ale dla porównania sięgniemy też
po doświadczenia z okresu mojej młodości, czyli lat sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych. Do rzeczy więc. Pierwsze, co narzuca
się, jako odpowiedź na nasze tytułowe pytanie, brzmi oczywiście –
dla zdrowia. To powód, po który sięgają tysiące amatorów męcząc
się w różnego rodzaju siłowniach, klubach fitness, stadionach czy
na dróżkach i ścieżkach. Wszystko dla poprawienia kondycji, wyglądu i samopoczucia. Dawniej hasło „sport to zdrowie” przyświecało
wszystkim, ale w sporcie realizowali się przede wszystkim ludzie
młodzi. Starsi uprawiali dyscypliny nieco innego typu: stanie w kolejkach, walka o kartki na cukier, mięso czy benzynę. Dzisiaj wydaje
się, że ten porządek został postawiony na głowie. To dorośli są dużo
bardziej czynni sportowo, a dzieci z trudem dają się namówić, aby
odejść od komputera czy telewizora. W moich czasach szkolnych
mało kto przepadał za ćwiczeniami z gimnastyki (oczywiście poza
wuefistą), ale nikt z nas nie wyobrażał sobie, aby nie przeskoczyć
przez kozła, skrzynię czy zrobić popularnego fikołka. Poproście dzisiaj swoje dzieci, aby zrobiły przewrót w tył. Strach i zdziwienie na ich
twarzach – bezcenne. A co z uprawianymi dla zdrowia dyscyplinami?
To się specjalnie przez lata nie zmieniło. Królują te rodzaje aktywności, które uprawiać najłatwiej ze względu na dostępność i niewielkie
koszty: bieganie, jazda na rowerze, pływanie czy futbol. Dobór dyscyplin zmienił się znacząco, jeżeli na pytanie o cel uprawiania sportu
odpowiemy – dla rywalizacji czy chęci sprawdzenia się. Popularne
kiedyś boks, lekką atletykę, zapasy czy judo zastępują dzisiaj sporty

bardziej ekstremalne w stylu kitesurfingu, snowboardu czy wszelkich nowych odmian sztuk walki. Nie wystarcza już tylko popularne
ściganie, teraz wielu potrzebna jest szczypta ryzyka. Balansowanie
na granicy wytrzymałości ludzkiego organizmu, zdrowia, a niekiedy
nawet życia. Gdyby Robert Kubica uprawiał sport tylko dla zdrowia,
dawno już by się z niego wycofał. A on, pomimo nieprawdopodobnie groźnych wypadków i ciężkiej rehabilitacji ściga się nadal. Czy
dla pieniędzy? Nie sądzę. To właśnie typowy przedstawiciel grupy
ludzi, którzy sport uprawiają, bo bez rywalizacji i współzawodnictwa
nie mogą żyć. I kiedy pojawia się wątek tzw. „kasy” mamy kolejną
odpowiedź na nasze zasadnicze pytanie. Bo często to właśnie dla gigantycznych zarobków osiąganych we współczesnym sporcie, młodzi ludzie (często za sprawą rodziców) wstępują dzisiaj w świat sportu. Bo któż nie chciałby zarabiać milionów jak Federer, Radwańska,
Mess czy Lewandowski. Obserwuję to od wielu lat w tenisie, kiedy
to niespełnieni sportowo tatusiowie przyprowadzają swoje latorośle
do klubów z założeniem, że kiedyś ten młody człowiek utrzyma całą
rodzinę wygrywając kolejne turnieje na światowych kortach. I nie
liczy się to, że być może nie ma talentu, że zabraknie mu samozaparcia. Rodzice uparli się i młodzian ze łzami w oczach i bez żadnej
przyjemności męczy się na kolejnych treningach. Przed laty pieniądze były ważne, ale sportowcy w naszym kraju nie zarabiali wtedy
zbyt wiele. Wtedy ważniejsza od kasy była popularność. I to właśnie
rozgłos i rozpoznawalność jest kolejnym czynnikiem, dla którego
wiele osób chce uprawiać sport. W czasach wszechobecnej informacji bycie popularnym daje większą szansę zdobycia sponsora czy
innego wsparcia. Z tym, że dzisiaj często wystarczy tylko bywać czy
pokazywać się w mediach, mieć obrotnego menadżera, aby zarabiać. Przed laty do ogólnonarodowej popularności konieczny był
jeszcze znaczący sportowy sukces. A która z odpowiedzi ma szansę przekonać Ciebie Drogi Czytelniku do rozpoczęcia treningów?
Zdrowie, popularność, dreszczyk emocji czy kasa? A może sport
warto uprawiać po prostu dla siebie.
Krzysztof Bobala
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Na wysokich obrotach

n

a terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich odbyło się kolejne Motoshow, impreza, która od wielu lat przyciąga osoby kochające ryk silnika. W jednym miejscu można było
zobaczyć najnowsze i najnowocześniejsze samochody i motocykle,
dowiedzieć się nowinek ze świata motoryzacji, a nawet wsiąść do
symulatora wypadków. Podczas Targów zaprezentowali sie m.in.
dealerzy aut osobowych i użytkowych, motocykli, akcesoriów, car
audio i tuning, oraz branżowe firmy. Oprócz tego można było podziwiać wystawę aut kolekcjonerskich, wsiąść do symulatora dachowania i zagłosować na miss Turbo Girl.
ad

Hanna Mojsiuk, zarząd grupy Mojsiuk

Hyundaia Veloster prezentuje Ilona Lewicka, kierownik
działu sprzedaży Hyundai w Auto Club Multisalon

dr Grzegorz Skorny, rektor Wyższej Szkoły
Techniczno-Ekonomicznej

Katarzyna Łomniak, dyrektor zarządzający, Andrzej
Drewnikowski, prezes Drewnikowski sp. z o.o.

fot. Włodzimierz Piątek

Nikola Selonke, właścicielka
salonu kosmetycznego,
sponsorka jednej z nagród

Angelika Sawicka, dyrektor operacyjny Dealer BMW i MINI Bońkowscy

Paweł Majewski dyrektor zarządzający Lexus i Toyota Kozłowski

j

Henryk Sobociński odbiera statuetkę Gremiusa z rąk dziekan
OIRP w Szczecinie, radczyni prawnej Kingi Przybylskiej-Charif

ak co roku, magazyn środowiska szczecińskich prawników „In
gremio” przyznał tytuł Człowieka Roku. Tym razem laureatem
”Gremiusa” został sędzia Henryk Sobociński. Wręczenie nagrody
było połączone z „adopcją” fortepianu, który należy do Opery na
Zamku. Szczecińscy prawnicy postanowili zaopiekować się instrumentem na czas trwania remontu opery. Po tym czasie fortepian
wróci do wyremontowanej siedziby.
imj

Wystawa rzeźb autorstwa
sędziego Bogdana Siwca

Z akordeonem: adwokat
Robert Gierszewski

fot. Dariusz Gorajski

Adwokat Marek Mikołajczyk, dziekan ORA w Szczecinie, współorganizator
koncertu fortepianowego, opowiada historię sprowadzenia fortepianu
do siedziby Szczecińskiej Izby Adwokackiej

Gremius i fortepian
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Bal (anga) Mediów 2013

t

o już tradycja. Raz do roku szczecińscy dziennikarze spotykają się na swojej imprezie w Kafe Jerzy. Tego dnia nie ma
współzawodnictwa, tylko pełna integracja i dobra zabawa. I choć
czasy dla mediów są trudne, to humory wszystkim dopisywały. Na
imprezie spotkać można było też prawników, przedstawicieli biznesu i polityków. Gwiazdą tegorocznej edycji był Arkadiusz Jakubik.
Aktor kojarzony przede wszystkim z filmów Wojciecha Smarzowskiego (Drogówka, Dom Zły, Wesele) wystąpił ze swoją rockową
formacją Dr Misio.
br

Włodzimierz Piątek, fotoreporter Prestiżu

Prestiżowy tort

Anna Borowiecka i Przemysław
Gołyński, Kafe Jerzy

Od lewej: Natalia Skawińska, Radio Szczecin, Miłosz
Gocłowski Radio Zet i Aneta Łuczkowska RMF FM

Szymon Kaczmarek i Arkadiusz Jakubik

Od lewej: Wojciech Jachim, były red. naczelny Gazety Wyborczej w Szczecinie,
Marcin Korneluk (TV Pomerania) i Maciej Kaczyński, prezes BTC

fot. Włodzimierz Piątek i Jarosław Gaszyński

Przemysław Kaczmarek, Radio Szczecin

Elżbieta Wojciechowska – Włodarczyk, TVP Szczecin

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa z żoną Agnieszką

Joanna Tylkowska, solistka Opery na Zamku z Wojciechem
Drożdżem, wicemarszałkiem województwa

Gabriela Wiatr, rzeczniczka marszałka
województwa z Marcinem Kornelukiem

Adam Zadworny, Gazeta Wyborcza i Mirosław Kwiatkowski, Kurier Szczeciński
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Monika Pyszkowska, dyrektorka Galerii Kaskada i Izabela
Magiera -Jarzembek, red. naczelna Prestiżu

Joanna Tryniszewska i Joanna
Klimowska - Kronika TVP Szczecin

Dariusz Wieczorek, radny i Michał Szelągowski, lekarz ginekolog

Arkadiusz Jakubik i jego formacja Dr Misio

Magdalena Wójcik, dr Jerzy Sieńko, chirurg i radny, Magdalena Stankiewicz TVP Szczecin

Jakub Pijanka, TVP Szczecin i Damian Zieliński, utytułowany kolarz torowy

Marta Krenca, AON Polska, Bogdan Krenca, PZU, Małgorzata Kupis, TVP Szczecin

Agnieszka Staszewska i Andrzej Mielcarek,
red. naczelny koszalińskiego Prestiżu

Joanna Skrzyniarz, Re‘Form i Ewa Kaziszko, Re‘Form

Klaudia Baranik i Marcin Korneluk, dyr. TV Pomerania

Agnieszka Grabarska

Michał Stankiewicz, Rzeczpospolita, Dariusz Staniewski
i Robert Stachnik -z Kuriera Szczecińskiego

72 KRONIKI

Lunety dla najlepszych

r

fot. Włodzimierz Piątek

ozdano Złote Lunety 2012, jedną z najważniejszych nagród
branży morskiej. Kapituła przyznała je w czterech kategoriach:
osobowość roku, firma roku, wydarzenie roku, kultura i sztuka. Gala
odbyła się na żaglowcu Dar Młodzieży. Osobowością roku został Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej; za firmę
roku uznano spółkę Net Marine ze Szczecina. W kategorii wydarzenie roku nagrodzono spółkę OT Logistics i jej prezesa Piotra Chajderowskiego. Laureatem w kategorii kultura i sztuka został szczeciński
fotoreporter Marek Czasnojć. Imprezie towarzyszyła inauguracja
książki „Monografia zachodniopomorskich menadżerów”.
ad

Jacek Wiśniewski, prezes Euroafrica

Laureaci „Złotych Lunet”

Prezydent Piotr Krzystek, Adam
Grochulski, znany animator kultury

Prezydent gratuluje nagrody, Pawłowi Szynkarukowi,
dyrektorowi PŻM, obok Mirosław Sobczyk, Zapol

Okulary gwiazd

w

fot. Patryk Paluszek

Od lewej, Agnieszka Lubiniecka i Joanna Serewa

Od lewej, modelki: Angelika Galant i Anna Treder, właścicielka Fashionhause
Agnieszka Nater oraz modelki Katarzyna Konkolowska i Karolina Zalewska.

salonie Fashionhause, podczas pokazu najnowszej kolekcji mody damskiej Donny Karan DKNY i Michaela Korsa
MICHAEL, została zaprezentowana kolekcja okularów przeciwsłonecznych Thierry Lasry. To ulubiona marka gwiazd, nosi ją m.in. Jennifer Lopez, Lady Ga Ga i Rihanna. Na naszym rynku prezentować ją
będzie salon Gala Optyk. Po pokazie odbyła się degustacja francuskich ciasteczek i wody mineralnej Voda Collagen.
ad

Modelka Katarzyna Konkolowska
w stylizacji DKNY, Michael Kors i
okularach Thierry Lasry.

Od lewej Joanna Sybdus i właścicielka
Gala Optyk Angelika Mojsa

Sportowcy na galowo

11
fot. Włodzimierz Piątek

kwietnia w Szczecińskim Domu Sportu odbyła się Gala
Sportu, podczas której uhonorowano sportowców, trenerów, menedżerów a także mecenasów i animatorów sportu za
osiągnięcia w 2012 roku. Nagrody i dyplomy wręczali: prezydent
Piotr Krzystek oraz wiceprezydent Krzysztof Soska. Tytuł mecenasa
sportu otrzymał Krzysztof Król oraz firma Eko-Dan. Nagrodą dla menedżera roku - piszący również na łamach Prestiżu - Krzysztof Bobala. Tytułem animatora sportu uhonorowano Emilię Czepelską a za
najlepszą imprezę uznano rajd Baja Poland.
jch

Najbardziej liczną grupą nagrodzonych
sportowców byli pływacy MKP Szczecin.

Zawodnicy z Szczecińskiego Centrum
Capoiery (sztuka walki i tańca)

Nagrodzeni sportowcy niepełnosprawni. Od lewej Michał Gadowski (wioślarstwo),
Jolanta Szulc (strzelectwo), Beata Andruszkiewicz (strzelectwo),Waldemar
Andruszkiewicz (strzelectwo), Piotr Kacalski, Tomasz Bartosik (trener kolarstwa),
Sławomir Okoniewski(strzelectwo) i Arkadiusz Skrzypiński(handbike)

Prezydent Piotr Krzystek nagradza szczecińską parę tańca
towarzyskiego, Grażynę Grabicką i Szymona Kalinowskiego.

Ośrodek wypoczynkowy „PROMYK” zaprasza
Państwa w swoje gościnne progi, na pełen ciszy
i spokoju urlop na łonie natury.
„PROMYK” położony jest nad jeziorem Ińsko,
bezpośrednio granicząc z rezerwatem Kamienna
Buczyna, wśród drzew i zieleni, w niezwykle
malowniczym miejscu. Piękna i uroku dodaje
mu widok jeziora i wyspa Sołtyski.

„Wypoczynek z dobrym partnerem”
Kameralnie i profesjonalne przygotowanie,
obsługa zapewniająca najwyższy standard
podczas spotkania z partnerem,
czy imprezy integracyjnej.
Wspaniała lokalizacja, Mare SPA,
Velifiera Ristorante,Vento Bar,
Zadbamy o twój sukces w biznesie.

Marena Wellness & SPA ul. Turystyczna 1, 72-415 Międzywodzie
tel. +48 91 381 38 93, Fax +48 91 886 19 44
event-plan@marenaspa.pl, www.marenaspa.pl

IŃSKO, al. Spacerowa 5,73-140 Ińsko, e-mail: rs10@wp.pl
tel: +48 91 56 23 092, +48 604 912 006, www.owpromyk.pl

Profesjonalna pomoc psychologiczna,
terapeutyczna i seksuologiczna dla osób
dorosłych, dzieci, młodzieży.

Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami
sprzedaż - kupno - wynajem
mieszkania - działki - domy - lokale użytkowe

Oferuję spotkania indywidualne,
rodzinne i dla par

Nieruchomości kupujemy za gotówkę
Szczecin, al. Wojska Polskiego 24/2 (Plac Zgody)
Szczecin, ul. Jagiellońska 86/4
tel: (091) 43 44 184, tel/fax: (091) 48 91 399
tel: (091) 48 99 474, tel/fax: (091) 48 99 472
e-mail: biuro@kompleks.szczecin.pl
e-mail: biuro2@kompleks.szczecin.pl

Szczecin, ul. Szafera 128/27, tel. 508 288-902
www.psychologdlaciebie.com

Sadzonki truskawek,
kwiaty balkonowe,
rabatowe, domowe,
róże, rododendrony,
drzewa i krzewy

www.bildent.pl

ul. Autostrada Poznańska 1 (teren byłego kombinatu ogrodniczego)
tel./fax 91 489-46-83, kom. 600 455-257
www. topplant.pl, e-mail: biuro@topplant.pl

Szczecin, ul. Klemensiewicza 4-10, tel. 693 379-805,
pon.-pt. w godz. 9.00-18.00

Firma Komputerowa
KOMPUTERY - KASY FISKALNE - SERWIS

Nowoczesna Pracownia Protetyczna:
- korony porcelanowe, pełnoceramiczne
- protezy elastyczne, akrylowe,
metalowe, bezmonomerowe
- prace kombinowane na złocie
- szyny, nakładki do wybielania
- naprawy protez

BMW Jarzembek
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SERWIS
CZĘŚCI
NAPRAWA

73-110 Stargard Szczeciński, ul. Mickiewicza 5a
tel. 91 834 51 28, e-mail: biuro@luxpc.com.pl
www.luxpc.com.pl

ul. Długa 23 f, tel. 504 007 894 (91) 486 97 76
bmw.jarzembek@wp.pl

Nowość!
Prestiżowy wizytownik. Już od 350 zł/ msc
Zapytaj o szczegóły: reklama@eprestiz.pl
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KLINIKA CHIRURGICZNA - dr n. med. Tadeusz Kaźmierczak
Nasze specjalności:
- proktologia
- ﬂebologia
- rany przewlekłe
- chirurgia
-

nietrzymanie moczu
przepukliny brzuszne
niewydolność limfatyczna
teleangiektazje

Szczecin, ul. Jasełkowa 6, tel. 91 881 28 12

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
KAWIARNIE

KLUBY

Cafe 22, pl. Rodła 8
Cafe Club, CH Galaxy, 1 piętro
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9
Cafe Cube, CH Galaxy, 2 piętro
Cafe In, ul. Kaszubska 67
Cafe Porto, ul. Deptak 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
Coffee Heaven, CH Kaskada
Columbus Coffee, cała sieć
Cukiernia Koch, al. Wojska Polskiego 4
Czekoladowa Cukiernia, al. Wojska Polskiego 17
Fabryka, Deptak Bogusława 4/1
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 Galaxy, 2 piętro
Sklep Kolonialny, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Starbucks, oba lokale
Steffi, ul. Jagiellońska

Elfunk Club, pl. Żołnierza 2
Grand Cru, Deptak Bogusława 9
BarCzysty, Deptak Bogusława 8
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67
Rocker Club, ul. Partyzantów 2
Royal Jazz Club, ul. Mariacka 26

Extra Invest, al. Wojska Polskiego 45
Inwestor Nieruchomości , ul. Krzywoustego 11
Kompleks Biuro Nieruchomości, al. Wojska Polskiego 24/2
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15
Pomorze Nieruchomości, al. Wojska Polskiego 58/2
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18
SGI Baltis s. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 9
Szczecińskie Centrum Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 1a

HOTELE

GABINETY LEKARSKIE

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
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7
Novotel, al. 3 Maja 31
Park Hotel, ul. Plantowa 1
Radisson SAS, pl. Rodła 10
Villa Hoff Wellness & Spa, ul. Słoneczna 3, Trzęsacz

Aestethic Med, ul. Niedziałkowskiego 47
Dental Art Barbara Stawska, pl. Rodła 8
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1
Dentus, ul. Felczaka 18a
Estetic, ul. Kopernika 6
Excellence Płatek, Grupa Klinika Stomatologii i Medycyny
Estetycznej, ul. K.Wyszynskiego 14 Szczecin
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18
Figurella Instytut Odchudzania, ul. Monte Cassino 2/2
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 Pięknego Ciała, ul. Władysława Łokietka 7
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol,
ul. Emilii Plater 18
Centrum Leczenia Otyłości, ul.Krzywoustego 9-10
LASER MEDI – DERM, ul. Kasprzaka 2c
Laser Cosmetica - Krzywoustego 9-10 (CHR Kupiec)
Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej
MEDIKLINIKA, ul. Mickiewicza 55
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
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2
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

RESTAURACJE / PUBY
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6, Podzamcze
Bohema, al. Wojska Polskiego 67
Bombay, ul. Partyzantów 1
Buddha, ul Panieńska
Chałupa, ul. Południowa 9
Chief, ul. Rayskiego 16
Chrobry, Wały Chrobrego 1b
Colorado, Wały Chrobrego 1a
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
Gościniec pod Aniołami, Dobra, ul. Przytulna 1a
Karczma Polska „Pod Kogutem”, pl. Lotników 3
Ładoga, ul. Jana z Kolna (vis-à-vis Wałów Chrobrego)
…na Mariackiej, ul. Mariacka 26
Piwnica Kany, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7
Radecki & Family, ul. Tkacka 12
Restauracja „ Ricoria”, ul. Powstańców Wielkopolskich 20
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9
Santorini, ul. Tkacka50
Sake, al. Piastów 1
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Tratoria Toscana, pl. Orła Białego
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska
Willa Ogrody, ul.Wielkopolska 19
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6
SALONY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37a
Beauty Clinique, ul. Mickiewicza 55
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy, parter
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec,
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
Planet SPA, ul. Wojska Polskiego 70
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Studio Moniki Kołcz, ul. Wojciecha 1
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. Władysława Łokietka 7 (wejście
od ul. Księcia Bogusława X)
Yoshi Club, ul.Śląska 9/4a

KLUBY FITNESS
Bene Sport, ul. Modra 80
Dotyk Anioła, ul. Piłsudskieego 14
Fitness Club, ul. Monte Cassino 24
Fitness World Hotel Radisson, pl. Rodła 10
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13
Fitness Forma, ul. Szafera 196 Marina Sport, ul. Przestrzenna
11
Pure Fitness, Galeria Kaskada
Planet Spa, al. Wojska Polskiego 70
RKF, ul. Jagiellońska 67
Studio Tańca Magdaleny Prieditis, ul. Twardowskiego
Squash Center, ul. Żyzna 17
Squash Zone Club, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska
SKLEPY
Arkadia perfumeria, ul. Bolesława Krzywoustego 7
Artform, ul. Wojska Polskiego 227
Atelier Sylwia Majdan, al. Wojska Polskiego 45/2
Atelier Hubińska&Prajs, ul. Wojciecha / LOK
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
Douglas, CH Galaxy
Empik, CH Galaxy, 2 piętro
Euforia, al. Wojska Polskiego 37
Exovino, ul. Małopolska 1
Hexeline, CH Galaxy, parter
Hennry Lloyd, ul. Przestrzenna 11
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, 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
Micha, ul. Bogusława 13/1
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43
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
VIP COLECTION, ul. Wojciecha 4/2
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
Droński Nieruchomości, Baszta

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 1
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
Neckerman, al. Wojska Polskiego 11
Polaris Travell, pl.Hołdu Pruskiego 9
Rainbow Tours, al. Wojska Polskiego 12
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
Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pazim, pl. Rodła 8
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
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

