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Unity Line Sp. z o.o., Szczecin, Pl. Rodła 8; tel. 91 35 95 600; promy@unityline.pl

Szczegóły ofert na www.unityline.pl

Zarezerwuj już dziś: 
tel. 91 35 95 600

e-mail: promy@unityline.pl

* Ceny orientacyjne, każdorazowo przeliczane z SEK wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia voucheru/biletu. Ceny nie zawierają dodatku paliwowego.
Oferta do kupienia w Biurze Podróży Unity Travel, Plac Rodła 8, Szczecin

Rejs Walentynkowy 
12 lutego 2011 

na promach Polonia i Skania 
od 170*zł/os.

Rejs Karnawałowy 
26 lutego 2011 

na promie Polonia 

od 299*zł/os. 

Świnoujście

YstadGorąca zabawa
na środku Bałtyku! 
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Od naczelnej

osumowania, postanowienia, analizy, plany.. to 
wszystko jest nieodłącznie związane ze zmianą daty 

w kalendarzu. Dopiero wtedy dostrzegamy jak szybko pły-
nie czas, czego nie zrealizowaliśmy w roku ubiegłym. Tak, 

tak … niestety nie zrealizowaliśmy. Jesteśmy tak skonstru-
owani, że myślimy najczęściej o złych rzeczach zamiast wspomi-
nać jak było wspaniale, ile rzeczy nam się udało. 
Kiedyś usłyszałam, że na tym właśnie polega urok życia. Po wiel-
kich zawodach życiowych powstają nieśmiertelne piosenki, cu-
downe obrazy i kultowe książki. Życie jest nieprzewidywalne, 
pełne emocji, czasem tych negatywnych, czasem pełne trudnych 
decyzji do podjęcia. Co przyniesie kolejny rok? Tego nie wie nikt.. 
A może jednak coś pokieruje naszymi decyzjami? Ktoś podpowie 
w którą stronę iść? Czasami nie przyznajemy się do tego, że marzy-
my o tym, by jakaś dobra wróżka machnęła zaczarowaną różdżką. 
Choć osobiście nie znam żadnej prawdziwej wiedźmy, kilka wró-
żek i owszem. Nie ukrywam, że skusiłam się by odwiedzić jedną 
z nich. I co? Było ciekawie... Wizyta była tańsza i chyba zdrowsza 
niż u psychoanalityka... Zatem „wiarkom” i niedowiarkom po-
lecam gorąco nasz temat główny: „O horoskopach i wróżbach”. 
Nawet jeśli bardzo sceptycznie podchodzicie do Tarota, astrologii 
czy przepowiedni nie zaszkodzi raz w roku nawet dla rozrywki 
poczytać swój horoskop. Miłej zabawy i przede wszystkim aby 
nadchodzący rok był lepszy od minionego. Zostawcie wszystkie 
troski z tyłu i z uśmiechem zacznijcie kolejne miesiące, oczywiście 
z Prestiżem pod ręką. Oprócz horoskopów mamy dla was jeszcze 
mnóstwo ciekawych artykułów i... pierwszy w tym roku dodatek 
modowy „Prestiż – na zakupy”. My, właśnie tak zaczynamy 2011 
rok. Zdradzę wam, że co miesiąc oprócz „Prestiżu” będzie czekał 
na was inny dodatek tematyczny! To będzie udany rok!



STYCZEŃ 2011 / PRESTIŻ / 5

   Biuro Podróży Interglobus Tour | ul. Kolumba 1, 70-035 Szczecin | tel. +48 91 485 04 22, +48 608 33 02 33

Nie zostawimy Cię na lodzie
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DZIA¸KI BUDOWLANE
PE¸NE UZBROJENIE

w granicach obszaru chronionego Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia, gaz
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BAW SIĘ
MĄDRZE

Z DZIECKIEM
Klikasz i masz
Życie w sieci

O wróżbach i horoskopach
HOŁDU PRUSKIEGO 1

PROMOCJA NA STYCZEŃ I LUTY
- DANIA GŁÓWNE TANIE JAK CIABATTY

REZERWACJE 660 765 211

OKŁADKA
Na okładce:  
Od lewej: Monika Krupowicz,
prof. Rafał Kurzawa, Dariusz 
Staniewski, Ewa Bieganowska
Zdjęcie: Panna Lu
Wizaż i stylizacja: Maja Holcman
Podziękowania dla:
Valentino Ristorante za catering,
dla Macieja Karpiaka i sklepu
z zabawkami Top Toys
w organizacji sesji

FELIETON
8 Rozmowy w pociągu: Romeo
i Julia – pisze Joanna Osińska

WYDARZENIA
10 Owacje na stojąco,
Modnie i stylowo
12 Udane Bilioneurobab, Wymyśl swój 
pojazd, Prestiż i Berline.eu z gwiazdką
13 Okrągła edycja Week&Mody

TEMAT Z OKŁADKI
14 Magia w wielkim mieście

LUDZIE
20 Człowiek orkiestra – Andrzej Rosa
22 Od ośmiu lat „Na wspólnej”
– Aleksandra Zielińska

PODRÓŻE
25 Nad błękitną laguną
29 W krainie do góry nogami

TECHNIKA
33 Podglądając w sieci

MOTORYZACJA
34 Czym jeżdżę? Syberyjski mocarz 

DESIGN
36 Prestiżowe wnętrze:
Punkt siedzenia to punkt widzenia
38 Czarno na białym

EDUKACJA
41 Mamo, tato, pobawmy się razem!

STYL ŻYCIA
44 Internetowy pamiętnik
46 Klikasz i masz

ZDROWIE I URODA
49 Masaż dobry na wszystko
50 Seksowny aerobik
55 Przybywają supermoce!
57 Pałac kolorów 

MODA
62 Zimowy koktail

KUCHNIA
67 Smacznie, ale niezdrowo: „Zimowa 
zupa rybna-dwugarowa” pean na jej 
cześć – pisze Szymon Kaczmarek

KULTURA
68 Prestiżowe książki
70 Sztuka od kuchni – Drzeworyt 
71 Wirtualne muzy, Zobaczyć
usłyszeć i dobrze się bawić
72 Teatr bliski życiu, Elektrycznie
akustycznie... i elektryzująco
73 Prestiżowe imprezy czyli
subiektywny przegląd wydarzeń

SPORT
75 As serwisowy: Świąteczna
nuda – pisze Krzysztof Bobala
76 Nowoczesne cacko

KRONIKA PRESTIŻU
79 Więcej warci niż centa, Święta po 
skandynawsku, Turniej na rampie, 
Wieczorne zabawy
80 Prestiżowe oblewanie
82 Rekordowa błyskotka, Dziki Zachód, 
Klubowo i jazzowo, Klinika Stanika, 
Duża ryba dla Sylwka, Wigilia ze sztuką
83 Ogrody Neptuna, Talenty
Szczecina, Jule-glogg w Korpusie, 
Rządzą w nowym biurze

29

Spis treści

podziękowania dla sklepu internetowego
www.kidshits.pl za prezent gwiazdkowy
dla sandrt chorąży
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Rozmowy w pociągu

– Dlaczego to jest takie trudne. Bycie razem. 
Kobieta i mężczyzna na całe życie?

–  Proszę pani, miłość szczęśliwa, ta idealna 
istnieje tylko u Szekspira. „Romeo i Julia”, pa-
mięta pani?

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezen-

terka programu informacyj-
nego TVP Szczecin „Kronika”. 
Prowadzi serwis ekonomiczny 
„Biznes” w TVP.Info

U czucie do głębi, do szpiku kości, na wieki, 
na śmierć i życie. Tak jest w tej książce. Jed-
nak gdyby Szekspir pozwolił swoim bohate-
rom skonsumować tę miłość z jej blaskami 
i cieniami dnia poprzedniego, to kto wie, 

może Julia otrułaby się z innego powodu?
– Jakiego?
– Mogło być ich wiele: brak uczucia, które wygasło, 

bo kochankowie nazbyt się poznali i odkryli, że zako-
chanie kosmicznie wręcz różni się od kochania. Może 
zdrada, a może nieudolność któregoś z partnerów, bo 
mało zarabia, jest niezaradny/a, pije albo bije, nie daje 
rady w seksie. A na początku było tak pięknie, idealnie. 
Nic nie wskazywało na katastrofę. Ile współczesnych 
kobiet lub mężczyzn zadawało sobie to pytana. Co się 

z nami stało? A ile kolejnych 
pokoleń je zada? To nieskoń-
czoność.

– Dlaczego prędzej czy 
później przychodzi to pyta-
nie?

– Bo nie jesteśmy szczerzy. 
Taniec godowy, którego celem 
jest zdobycie partnera ubie-
ra nas w strojne pióra. Życie 
potem jest bezwzględnym 
egzaminatorem. To tak, jak 
w tym dowcipie. Paw tańczy 
przed swoją wybranką, stro-
szy pióra, rozkłada cudow-
nie kolorowy ogon. Pawica 
patrzy na to chwilę, ale tylko 

chwilę, po czym wypala bez naiwnego romantyzmu: 
no dobra zwiń ten ogon i pokaż ch…. Jestem brutalny? 
Może powie pani nawet: cham. A jakie jest życie? Co 
ciekawe niewiele kobiet stać na taki pragmatyzm jak 
tę pawicę. Większość daje się złapać w  pułapkę godo-
wego tańca. Wyobrażają sobie królewicza, okłamują 
się, nie dostrzegają żadnych symptomów przyszłej klę-
ski, nikogo nie słuchają. Oto wizja księcia z bajki. To 
ten jedyny, nie muszę już szukać. Tak pięknie przecież 
tańczy, jest przystojny, a jak mówi… Motyle w brzu-
chu. Od początku dziejów, zawsze jest tak samo. Nie-
widzialna siła, która napędza ten świat i zapełnia go 
ludźmi. Pożądanie, od niego wszystko się zaczyna i na 
nim kończy. To krótka droga, ale bywa bardzo bole-
sna. Ci, którzy przeszli do następnego etapu, to wy-
brańcy losu, są wyjątkiem, który jedynie potwierdza 
regułę. Niektórym się udaje. Dlatego nigdy nie wolno 
wątpić, że nam też może się udać. Wie pani, co mnie 

najbardziej denerwuje u kobiet? Wieczne powroty do 
przeszłości i okrutne pytania: co ja w tobie widziałam. 
Dlaczego byłam taka głupia i nie wyszłam za Sławka, 
Krzyśka lub Jurka… To przez ciebie, nie chciałeś się 
odczepić, itd… Mężczyźni też bywają okrutni: ożeni-
łem się z tobą, bo byłaś w ciąży. Zrezygnowałem z mo-
jej wielkiej miłości, bo czułem się odpowiedzialny. Co 
za głupiec ze mnie.

– Dlaczego ludzie się tak ranią?
– Bo nie znają odpowiedzi jak by im było z ich mi-

łościami z młodości. Wspomnienia są jak usprawiedli-
wienia. Na kogoś trzeba zwalić winę, żeby nie widzieć 
jej w sobie. Lepiej być ofiarą niż katem. Wtedy można 
komuś zatruwać życie za nieudane małżeństwo, byle 
nie sobie. Jesteśmy wiecznymi dziećmi, co z tego, że 
mamy 30, 40 czy 50 lat. Jesteśmy niedojrzali. Wiele 
rzeczy spieprzyliśmy. A to prawie zawsze wina ma-
musi i tatusia. Wie pani jakie to jest żenujące, kiedy 
słyszę rodzica, który karci swoje dziecko i mówi tak; ja 
w twoim wieku to…, i tu następuje cała litania zasług. 
Kto tak wychowuje dzieci z góry wiadomo, że jest i był 
dupkiem żołędnym, totalną miernotą. A teraz zosta-
ło mu tylko zgrywać Cezara przed potomkiem, który 
najbardziej na świecie potrzebuje ojcowskiej miłości 
i akceptacji. Jakie to proste? A jakie trudne – zwalczyć 
kompleksy, Cezarze!!! Wychowanie i atmosfera domu, 
jaką stworzyli nam matka i ojciec determinuje nasze 
przyszłe życie, czyli to ile będziemy mieli mężów lub 
żon. Jestem już za stary, nie będę wymachiwał pawim 
ogonem, bo wyliniał nieco, ale proszę spojrzeć przez 
okno pociągu, jaki piękny widok. Widzi pani te przy-
tulone do siebie sarny. My też tak byśmy mogli….

Cytat: Wszystko jest dozwolone, z wyjątkiem walki 
z miłością. Jeśli zdarzyło ci się zniszczyć miłość, musisz 
ją odbudować. (Paulo Coelho, „Pielgrzym”)

Jaja z pieczarkami wg. Roberta i Moniki: Jaja, pie-
czarki, majonez, sol, pieprz, dowolne zielone zioła lub 
szczypiorek. 

Jaja ugotować na tardo, ostudzić, obrać, delikatnie 
naciąć wzdłuż i oddzielić polówki białek od żółtek. 
Żółtka wymieszać z drobno posiekanymi blanszowa-
nymi pieczarkami. Zaprawić majonezem, sola i pie-
przem. Nakładać do połówek jaj i dekorować majone-
zem, pieprzem i zielonym.  Smacznego!

Do zobaczenia w następnej podróży…

Joanna Osińska

Romeo i Julia
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olekcja powstała przy 
współudziale znanej polskiej 
projektantki Evy Minge. O ich 
wspólnych planach „Prestiż” 
pisał jako pierwszy w Polsce.  
Evę zachwyciła kolekcja Prajsa 

prezentowana na szczecińskim 
Weekendzie Mody 2009. Wtedy 
też postanowiła zaproponować 
mu współpracę.  Powstał duet 
Minge&Prajs.

– Jestem bardzo zadowolony 
z pokazu we Wrocławiu – mówi 
Arkadiusz Prajs. – Przyznam 
szczerze, że bardzo denerwowa-
łem się jak zostanę przyjęty. Mia-
łem świadomość, że na widowni 
siedzi elita Wrocławia oraz po-
stacie z pierwszych stron gazet. 
Po prezentacji posypały się gra-
tulacje. Była to prapremiera, 
dlatego pokazaliśmy tylko części 
ubrań.  Całość kolekcji jesień/
zima 2011 zostanie zaprezento-
wana niebawem w Warszawie – 
dodaje projektant. 

Tworzenie kolekcji zajęło 
mu pół roku. Wysokiej jakości 
materiały i dodatki ściągał z za-
granicy. Wszystko musiało być 
dopracowane w najmniejszym 

szczególe, praktycznie każda 
część garderoby zawiera ręcznie 
robione dodatki. 

– Zainspirowały mnie kolory 
ziemi: czarny, szary, brązowy – 
opowiada projektant. – Posta-
wiłem na proste formy z  orygi-
nalnymi połączeniami dzianiny, 
skóry i naturalnych futer z jeno-
tów. Do tego ręcznie robione swe-
try, przy których pomagała mi 
szczecińska projektantka Kata-

rzyna Hubińska. Jest to oryginal-
na moda typu casual  dla nowo-
czesnego mężczyzny, który ceni 
sobie wygodę, ale chce wyglądać 
nieszablonowo – dodaje Prajs.

Kolekcję w przyszłym roku 
będzie można kupić w salonach 
Evy Minge w Polsce oraz w skle-
pie on-line.  Bardzo możliwe, że 
duet projektantów zaprezentuje 
się także za granicą.                 imj
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Agata Młynarska, Katarzyna Skrzynecka, Krzysztof Ibisz, Robert Gonera, to gwiazdy które zgotowały owacje na stojąco szczecińskiemu
projektantowi Arkadiuszowi Prajsowi. Pokaz jego kolekcji dla mężczyzn odbył się na wrocławskiej gali „Moda i Sztuka”.

Owacje na stojąco

K

Arkadiusz Prajs i Eva Minge

ok 2011 był dla Mility bar-
dzo udany, co kilka miesięcy 
brała udział w ważnych wyda-
rzeniach modowych. Rok za-
kończyła uczestnictwem w XIII 
gali magazynu Moda&Styl. Pre-
mierowo pokazała na niej wie-
czorową kolekcję haute couture. 
– Modelki pokazały się w moich 
romantycznych sukniach, za-
projektowanych z jedwabi. Pod-
kreślają one kobiecą sylwetkę 
i robią efektowne wrażenie za-
równo swoją formą jak i wyko-
naniem – mówi projektantka. 
Kolekcja jest konsekwentna, 
a każda kreacja przedstawia 
swój indywidualny charakter, 
który nie pozwala oderwać od 
niej wzroku. Szczecinianki już 
niedługo będą mogły zobaczyć 
ją na stronie internetowej pro-
jektantki. 

dp

Szczecińska projektantka Milita Nikonorov konsekwentnie przebija się 
w kapryśnej branży mody. Swoją najnowszą kolekcję na jesień i zimę 

2011/2012 pokazała na gali Moda&Styl.

Modnie i stylowo
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Wydarzenia

REKLAMA
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 Tu czas zwalnia.

KAWIARNIA /RESTAURACJA
Szczecin, Aleja Jana Pawła II 19/1

www.secesjacafe.com.pl
secesjacafe@secesjacafe.com.pl

tel 91 43 44545
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d kilkunastu lat dzienni-
karze Radia Szczecin razem ze 
słuchaczami oraz przedsiębior-
cami przed świętami Bożego 
Narodzenia zbierają pieniądze 
dla potrzebujących. W tym roku 
pomoc otrzymał Dom Samotnej 
Matki w Karwowie. „Prestiż” 
wspólnie ze szczecińską firmą 
Barline.eu ufundował dla ma-
łych dzieci ubranka i akcesoria 
do pielęgnacji. Mamy z malu-
chami były zachwycone, nam za-
kręciła się w oku łza. Szczególne 
podziękowania składamy wła-
ścicielom firmy Barline.eu, która 
na co dzień sprzedaje artykuły 
dziecięce.

Podczas całej akcji udało się 

zebrać prawie 20 tysięcy. Za te 
pieniądze ma powstać m.in. plac 
zabaw dla dzieci.

tch

wiąteczna edycja imprezy 
„Bilioneurobab” przeżyła oblę-
żenie, choć w Trójmieście była 
organizowana po raz pierwszy. 
Ciekawość podsycał fakt, że 
był to event zamknięty, na któ-
ry zaproszenia mogli otrzymać 

tylko członkowie „Bilioneuro-
bab”. Warto było zalogować się 
na stronie organizatora i zdo-
być bilet. Fani mody przez dwa 
grudniowe dni mogli obejrzeć 
mnóstwo kolekcji. Wśród licz-
nego grona projektantów zna-
leźli się m.in. Michał Starost, 
Viola Śpiechowicz, Femini, Pu-
rol Design, Rina Cossack, S&A, 
Słoma & Trymbulak i wielu 

innych. Pierwszą gdyńską im-
prezę w szczególności uświetnił 
pokaz mody wieczorowej Mi-
chała Starosta. – Moja kolekcja 
pod nazwą „Klasycznie zaklęta 
w piękno” jest odbiciem ponad-
czasowości klasyki w ubiorze, 
jakby była zamrożona w czymś 
nieprzemijającym jak lody Ark-
tyki – mówi projektant. Kolekcja 
Michała składa się głównie ze 
zmysłowych, kobiecych sukni 
i sukienek wieczorowych. Pod-
czas pokazu „Klasycznie zaklęta 
w piękno” została zaprezento-
wana również biżuteria Jacka 
Ostrowskiego.

Jednak „Bilioneurobab” to nie 
tylko moda, to także najnowsze 
trendy i kolekcje sztuki użyt-
kowej - Deco. Podczas imprezy 
obyła się np. specjalna prezen-
tacja mebli z kultowej kolekcji 
„VITRA”. Ponieważ event w Po-
morskim Parku Naukowo-Tech-
nologicznym w Gdyni cieszył się 
ogromną popularnością organi-
zatorzy już teraz zapraszają na 
wiosenną edycje imprezy. Prestiż 
na pewno będzie przyglądał się 
kolejnym spotkaniom.             dp

Załoga „Prestiżu” w grudniu włączyła się do radiowej akcji „Gwiazdka 
jak ze snu’’.

Ponad 50 wystawców fashion&deco zaprezentowało swoje kolekcje 
podczas pierwszej gdyńskiej imprezy Biloneurobab. Goście mogli 

poznać trendy światowej sławy domów mody, jak i młodych
projektantów. 

Prestiż i Barline.eu
z gwiazdką

Wymyśl swój pojazd!Udane Bilioneurobab
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Wydarzenia

Michał Starost z modelką 

uch sportowej rywalizacji 
na wesoło, oto czego możemy 
spodziewać się po „Crazy Slide”. 
Zjazd na byle czym będzie oka-
zją, by szczecinianie wykazali się 
prawdziwą kreatywnością i po-
czuciem humoru. W zjazdach, 
które będą odbywać się w wielu 
kategoriach, mogą wziąć udział 
wszyscy: dorośli, dzieci, lekarze, 
prawnicy, muzycy..., każdy kto 
lubi poszaleć na śniegu. Pojazdy, 
które zostaną przez kandyda-
tów zaprojektowane, wystartują 
w kategoriach pojazdów jedno-, 
dwu- i wieloosobowych, a także 
rodzinnych.

– Zachęcamy też do wzięcia 
udziału w specjalnej kategorii 
„Walentynkowa Dwójka” – za-
znacza Jarosław Konieczny z fir-
my Target, organizator imprezy. 
– To zupełnie nowa kategoria 
związana z datą tegorocznego 
zjazdu, który odbędzie się tuż 
przed świętem zakochanych, 12 
lutego – dodaje.

Oficjalnie pojazdy można re-
jestrować już od 10 stycznia na 
stronie www.crazyslide.pl.  Wiel-
ka odsłona wszystkich pomysłów 
już w lutym na Szczecińskiej Gu-
bałówce.

Impreza jest objęta Honoro-
wym Mecenatem Miasta Szcze-
cin. Patronat medialny objął ma-
gazyn „Prestiż”, doświadczony 
już w poprzedniej edycji. Rok 
temu nasza ekipa świetnie pre-
zentowała się w prestiżowej… 
wannie!                                      wb

Druga edycja najbardziej szalonej zimowej imprezy „Crazy Slide”, czyli 
szczecińskiego zjazdu na byle czym, zbliża się wielkimi krokami.

Nadszedł czas, by konstruować pojazdy i zgłaszać drużyny.
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o Szczecina przyjadą pol-
scy projektanci, m.in. Katarzyna 
Konieczka, Hanna Bieńkowska, 
Michał Starost. Imprezę uświetni 
też wernisaż fotografii modowej 
Magdy Lipiejko. Nowością w tej 
edycji będą showroomy, w któ-
rych każdy gość będzie mógł 
przymierzyć i zakupić kreacje 

z wybiegu. 
Tradycyjnie, pierwszy dzień to 

konkurs dla projektantów Gryf 
Fashion Show. W jury zasią-
dą m.in. prezes konkursu Miss 
Polski Gerard Parzutka von Li-
piński, Marek Witt z agencji Pro-
media, projektant Michał Starost 
oraz projektantka Izabela Łapiń-
ska, która została przewodniczą-
cą jury.

– W tym roku poziom prac 
jest bardzo wysoki. Kolekcje są 
ciekawe i na pewno zachwycą. 

Jury czeka ciężki wybór laureata 
GFS – mówi Elwira Żniniewicz, 
koordynator Wekend&Mody 
z agencji Prima Frons.

Podczas drugiego dnia im-
prezy odbędą się wybory Miss 
Pomorza Zachodniego. To re-
gionalne eliminacje do kon-
kursu Miss Polski i Miss Polski 

Nastolatek 2011. Kandydatki na 
miss ubierze szczecińska marka 
Endorfina Jeans.

– Rozpoczęliśmy już poszu-
kiwanie kandydatek do wybo-
rów oraz modelek i modeli do 
pokazów Week& Mody – mówi 
Żniniewicz. – Zapraszamy na-
stolatki jak również pełnoletnie 
dziewczęta do wzięcia udziału 
w castingach – dodaje.

Więcej na: www.wekendmo-
dy.pl                                           imj

Przed nami dziesiąta edycja Week&Mody, który na stałe już zagościł 
w kalendarzu szczecińskich imprez. Tym razem dni poświęcone 

modzie odbędą się 1-2 kwietnia w szczecińskiej Hali MTS.

Okrągła edycja
Week&Mody
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Projekt Kararzyna Konieczka

KonKUrs

DO WYGRANIA
MŁYNARSKI PLAYS MŁYNARSKI FEAT. GABA KULKA

PODWÓJNE ZAPROSZENIE
CARPETS & DJ MUSK

PODWÓJNE ZAPROSZENIE
SUPERSAM: BUDYŃ & BAJZEL ORAZ JEDNA PANI

Z PUBLICZNOŚCI 
 PODWÓJNE ZAPROSZENIE

PIOTR BUKARTYK
PODWÓJNE ZAPROSZENIE

Jeśli znasz poprawną odpowiedź wyślij ją na adres mailowy:
konkurs@eprestiz.pl  zdopiskiem nazwy wykonawcy, którego chcecie zobaczyć

Na odpowiedzi czekamy do 31 stycznia 2010 (pamiętajcie o terminach koncertów)

Jeśli znasz poprawną odpowiedź wyślij ją na adres mailowy:
konkurs@eprestiz.pl Na odpowiedzi czekamy do 31 stycznia 2010

Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl

Weź udział w naszych konkursach
i odpowiedz na proste pytania:

AKUSTYCZEŃ 2011
Mamy dla Was zaproszenia na koncerty!

ROZWIĄZANIE KONKURSU
Z NR 12(40) GRUDZIEŃ 2010R.

INTERAKTYWNE CHOMIKI ZHU ZHU PETS UFUNDOWANE 
PRZEZ TM TOYS OTRZYMUJą:

MAŁGORZATA ADAMSKA,
JOANNA CHARZYŃSKA, PATRYCJA MAŃKOWSKA, SŁAWOMIR KORDACZUK, 

PATRYCJA FLOREK.
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

DO WYGRANIA
DAY SPA W MARENA WELLNESS & SPA

W MIęDZYWODZIU

Regulamin konkursów znajduje się na www.magazynprestiz.com.pl 
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

MARENA WELLNES & SPA



Przesądy, wróżby, horoskopy. Kto w nie dzisiaj wierzy? Statystycznie co drugi z nas. Czy magia ma jakiekolwiek znaczenie w naszym  życiu? O 
zdanie zapytaliśmy ekspertów – astrologa,  numerologa i socjologa, a także znanych szczecinian. 

Temat z okładki

królowa śniegu 

Magia
w wielkim mieście 
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IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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los jest niczym innym niż wiarą w magię – 
mówi Władysław Urbanik, socjolog. 

Z wizytą u astrologa

Małgorzata Gardasiewicz, to szczeciń-
ska astrolog z kilkunastoletnim stażem. Jej 
prognozy były wielokrotnie prezentowane 
w mediach. Jest autorką książek i wielu arty-
kułów tematycznych. Zaufało jej i powierzy-
ło swe sekrety wielu szczecinian, została też 
powołana na Honorowy Urząd Astrologa 
Miejskiego. Wraz z astrologiem Edwardem 
Gardasiewiczem jest odkrywcą związku 
między częścią gwiazdozbioru Orion (pasa 
Oriona) i piramidami w Gizie, a trzema 
głównymi placami w Szczecinie. 

– Komputer  i odpowiedni program to na-
rzędzia, którymi posługuje się współczesny 
astrolog. Kiedyś obliczanie położenia planet 
na dany moment było niezwykle praco-
chłonne. Teraz dzięki nowoczesnym progra-
mom zadanie jest ułatwione. Jednak moja 
praca polega nie na wydrukowaniu kosmo-

gramu, lecz interpretacji horoskopu, a to już 
proces równie złożony jak przed wiekami – 
wyjaśnia szczecińska astrolog. – Potrzebna 
jest zarówno intuicja, jak i znajomość zasad 
astrologicznych – dodaje.

Jak mówi Małgorzata Gardasiewicz astro-
logia opiera się na interpretowaniu układów 
planetarnych i nie ma nic wspólnego z wró-

żeniem czy jasnowidzeniem. Astrologia za-
wsze działa. Każdy horoskop jest niepowta-
rzalny. Nic jednak wydarzyć się nie może, 

ponadto, co zostało zapisane w horoskopie 
urodzeniowym. Mamy jednak wolną wolę, 
a dróg którymi możemy podążyć jest kilka. 

Ważne jest którą wybrać, by wyjść na tym jak 
najlepiej. Znajomość horoskopu umożliwia 
podjęcie pracy nad własnym rozwojem oraz 
przerobienia koniecznych lekcji w bieżącym 
życiu. Pozwala unikać pomyłek i wskazuje 
drogę do osiągnięcia pełni rozwoju i osią-
gnięcia satysfakcji. 

 – Horoskop układam w oparciu o datę 

dy w naszym życiu dzieje 
się coś, na co nie mamy wpływu, a wszelkie 
inne metody zawodzą, chcemy wierzyć, że 
magia może pomóc. Zwracamy się wtedy 
do wróżek, prosimy o pomoc jasnowidzów, 
astrologów, sięgamy po horoskopy.

– W magię i numerologię wierzą głównie 
kobiety. To przede wszystkim one są moimi 
klientkami. Zmieniły się też pytania, które 
zadają. Dawniej dotyczyły miłości zdrowia 
i rodziny, teraz zawsze pojawiają się pytania 
o sprawy zawodowe – mówi Agnieszka Ka-
sprzak, tarocistka i numerolog.

Jak wynika z badań CBOS, co czwarty Po-
lak wierzy w moc talizmanów, co dziewiąty 
szuka rad u wróżki, a ponad połowa z nas 

regularnie czyta horoskopy. Co trzeci Polak 
wierzy, że znak zodiaku ma wpływ na cha-
rakter i sposób postępowania. 

– Przesądy towarzyszą nam od zawsze. 
Unikamy czarnych kotów, boimy się nie-
których dat, a kominiarz zawsze wywołuje 
chęć złapania się za guzik. A przecież prze-
konanie, że te czynności mogą zmienić nasz 

Co czwarty Polak 
wierzy w moc
talizmanów, co
dziewiąty szuka rad
u wróżki, a ponad
połowa z nas
regularnie czyta
horoskopy



i godzinę urodzenia, pokazuje on układ pla-
net w określonym czasie i przestrzeni. Ho-
roskop porównawczy pokazuje wzajemne 

relacje, możliwość łagodzenia napięć, dobre 
strony związku, które należy wzmacniać. 
Taki horoskop można wykonać dla dowol-
nych relacji: małżeńskich, partnerskich, 
przyjacielskich, biznesowych, czy wycho-
wawczych – mówi.  

Marketing i magia

Po porady do Małgorzaty zgłaszają się nie 
tylko szczecinianie, ale także Polacy z róż-
nych zakątków świata, coraz częściej przy-
chodzą po poradę biznesmeni.

– Jeśli ktoś chce założyć firmę, astrolog 
jest w stanie podać dobry moment na roz-
poczęcie działalności gospodarczej” – mówi 
Gardasiewicz. – Może też określić, w jakiej 
dziedzinie ktoś osiągnie sukces finansowy. 
Przedsiębiorcy często także chcieliby wie-
dzieć, czy z daną osobą można współpraco-
wać lub też ją zatrudnić. Czynnik ludzki jest 
zawsze najmniej przewidywalny, a dzięki 

astrologii już taki być nie musi – dodaje. 
Ludzie biznesu uciekają się nie tylko do 

astrologii. Coraz bardziej modne zarówno 
na świecie, jak i w Polsce jest udawanie się 
po poradę do tarocisty czy numerologa. 

– Trzeba pamiętać, że tarot jest dla ludzi 
inteligentnych, którzy poszukują odpowie-
dzi na pytania, ale chcą sami podjąć decyzję. 
A najważniejszą rzeczą w doradztwie jest 
postępowanie zgodne z etyką. Są bowiem 
pytania, na które tarociści nie odpowiadają 
– podkreśla Agnieszka Kasprzak.

O czym mówić nie wolno? W doradz-
twie biznesowym zabronione jest mówienie 
o osobistych sprawach zatrudnionych pra-
cowników. W seansach indywidualnych nie 
mówi się o datach narodzin i śmierci. 

– Taka informacja może zadziałać jak 
samosprawdzająca się przepowiednia – do-
daje Kasprzak. Oczywiście karty pokazują 

chorobę, złe lub dobre rokowania, ale nie 
zobaczymy w nich ostatecznego rozwiąza-
nia. Karty zawsze szukają raczej alternatyw 

i możliwości ominięcia najgorszego.

Wierzyć nie wierzyć?

Jak mówi socjolog Władysław Urbanik, 
kiedy w naszym życiu dzieje się coś, na co 
nie mamy wpływu wtedy zwracamy się 
o pomoc do wróżbitów, czytamy horoskopy. 
Chcemy mieć wpływ na nasz los i wierzymy, 
że uda nam się go zmienić. 

– U nich szukamy potwierdzenia naszych 
racji – wyjaśnia socjolog. – To zazwyczaj 
inteligentni, wykształceni ludzie, dobrzy 
psychologowie, którzy tak potrafią skonstru-
ować przepowiednię by wpisywała się w losy 
konkretnej osoby. Rozmowa z nimi to często 
typowy wywiad socjologiczny z elementami 
rytuałów. Istotne, by te przepowiednie nie 
determinowały naszego postępowania i nie 
wpływały zbyt mocno na nasze życie. Trak-
tujmy to jak dobrą zabawę, ciut z przymru-
żeniem oka, nie sugerujmy się zbytnio. A gdy 
po takim seansie będziemy pełni optymizmu 
z wzmocnionym poczuciem własnej warto-
ści, to dlaczego nie? – dodaje.
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By móc układać
horoskopy
potrzebna jest
zarówno intuicja,
jak i znajomość
zasad astrologicznych 

Wróżby nie
powinny wpływać
zbyt mocno na
nasze życie.
Traktujmy je jak
dobrą zabawę,
z przymrużeniem oka

Tarot jest dla ludzi 
inteligentnych,
którzy poszukują
odpowiedzi na
pytania, ale chcą
sami podjąć decyzję

Co się będzie działo 
w szCzeCinie roku 2011?

słońce miasta, znajduje się 
w znaku raka i jest położone 
obok saturna. to układ, który nie 
ułatwia działania. rok 2011 może 
przynieść trudności, często natury 
obiektywnej. saturn zapowiada 
przeszkody realizacyjne i admini-
stracyjne oraz związane z czyn-
nikami zwierzchnimi i władzami 
wyżej stojącymi nad miastem.

na pozytywne przejawy działania dobroczynnego jowisza możemy liczyć w pierwszej 
połowie roku, kiedy to jego pozycja sprzyja zbudowaniu poczucia wspólnoty, gdzie nadrzęd-
nym celem staje się dobro miasta. jest także możliwość dla Prezydenta dogadania się z opo-
zycją. od maja jowisz zmieni swoje działanie i zacznie sprzyjać wprowadzaniu rozrywek 
do miasta, propagowaniu sportu i sztuki. uran przez cały rok zapowiada profity i pomoc na 
rozwój miasta uzyskany z otrzymanych dotacji. sprzyja niekonwencjonalnym rozwiązaniom 
i łączeniu tendencji przeciwstawnych oraz realizowaniu wspólnych celów stojących wyżej 
ponad jednostkowymi czy partyjnymi interesami. 

Przewidziałam drugą kadencję prezydenta Piotra krzystka. niestety czeka go teraz nieła-

twy rok. na szczęście działania prezydenta będą wzmocnione poprzez korzystne emanacje 
planet umożliwiające utrzymanie odpowiedniego kursu. znacznie korzystniej zapowiada się 
następny rok. Prezydent będzie mógł odetchnąć i na spokojnie zbierać plony z tego, co uda 
mu się – mimo czekających go przeciwności – zasiać.

szCzeCin i jego mieszkańCy

saturn nie zapowiada zbytnich korzyści w roku 2011, ale za to rok 2012 zapowiada się 
ciekawiej. jowisz wejdzie wtedy do sfery związanej z jakością życia mieszkańców i przyniesie 
znaczną poprawę życia w mieście i liczne udogodnienia.

rok 2011 przyniesie więcej korzyści dla urodzonych w pierwszej dekadzie wszystkich 
znaków, niż tym z drugiej i trzeciej dekady. w pierwszej części roku jowisz będzie sprzy-
jał znakom ognistym, baranom, Lwom i strzelcom, w drugiej połowie roku zacznie działać 
harmonijnie na przedstawicieli znaków ziemskich, byków, Panien i koziorożców. wagi nadal 
musza się zmierzać ze stacjonującym w ich znaku saturnem, który niekoniecznie działa po 
naszej myśli przynosząc czasem trudne kwestie do rozwiązania. w tym roku neptun od 
kwietnia do początku sierpnia wejdzie do znaku ryb, swojego władztwa wnosząc dla przed-
stawicieli tego znaku więcej uduchowienia, olśnień i artystycznych zdolności.

uran wejdzie w tym roku do znaku barana (co zdarza się raz na 84 lata) zapowiadając 
nieuchronne zmiany, które nas czekają oraz zmiany w indywidualnej świadomości każdego 
z nas. należy zatem nie powstrzymywać procesu zmian i otworzyć się na nowe, szersze spoj-
rzenie na otaczającą rzeczywistość, by dostrzec, to co do tej pory nie było widoczne.
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Monika krupowicz,  właścicielka
galerii sztuki open gallery

Przesądy? Nie kupuję butów partnerom, bo od-
chodzą. Mąż wie, że nigdy obuwia ode mnie nie do-
stanie. Horoskopy czytuję sporadycznie, traktuję je 
z przymrużeniem oka. Wierzę w to, że są osoby po-
siadające nadprzyrodzone zdolności, które pozwala-
ją im odczytywać przyszłość, ale sama z ich usług nie 
korzystam. Chociaż miałam taką sytuację, że Cygan-
ka złapała mnie za rękę na ulicy i powiedziała mi coś, 
co sprawdziło się po wielu latach. Z dużym zacieka-
wieniem słucham opowieści osób, które wybrały się 
do wróżki, ale później przychodzi refleksja i zadaje 
sobie pytanie – po co im ta wiedza? Co z nią zrobią? 
Wierzę, że w życiu idziemy według planu, na który 
nie mamy zbytniego wpływu. Niewykluczone, że 
kiedyś się „potknę o jakąś wróżkę” i wtedy kto wie? 
Może skorzystam z jej usług. Astrologia jest mi nieco 
bliższa, wierzę, że znaki Zodiaku maja wpływ na nasz 
charakter. Jak poznaję kogoś często pytam spod ja-
kiego jest znaku i  przyznaję, że się potwierdza. 

prof. rafał kurzawa, ginekolog
Gdy czarny kot przebiega mi drogę nie zawracam, 

a piątek trzynastego to dla mnie zwykła data w ka-
lendarzu, w ogóle nie jestem przesądny. Wróżby 
i horoskopy? To nic innego jak siła sugestii i samo-
spełniające się przepowiednie. Faktycznie jest tak, 
że wiosną, gdy przylatują bociany rodzi się więcej 
dzieci. Co więcej, wygląda na to że w piątek trzyna-
stego jest więcej wypadków, którym jednak ulegają 
najczęściej podatni na sugestie. Nie ma to jednak 
żadnego związku ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. 
Mamy tendencje do tego, by wiązać ze sobą nieza-
leżne zdarzenia, które występują w tym samym cza-
sie i nie mają ze sobą nic wspólnego. Tak tworzą się 
mity. W trakcie praktyki zawodowej zdarzyły mi się 
przypadki, które inni może nazwali by „cudem”, ale 
ja uważam, że były to wyjątki potwierdzające regu-
łę. Wierzę, że procesy zachodzące w naturze mogą 
mieć wpływ na nasze życie. Skoro Słońce umożliwia 
nam życie na Ziemi, niewykluczone, że i układy in-
nych gwiazd i planet determinują nasze losy. Jako 
lekarz często polegam na intuicji. Jednak czy jest 
ona „darem”, czy też wypadkową wiedzy, doświad-
czeń i możliwości intelektualnych? Ja skłaniam się 
ku temu drugiemu.



ewa bieganowska, past Prezydent
rotary club szczecin center

Nie sprzątam w Nowy Rok, nie wieszam w sypialni 
małżeńskiej obrazów samotnej kobiety, bo podob-
no to nie służy małżeństwu. Buty mężowi kupię, ale 
on zawsze oddaje mi przysłowiową złotówkę, mam 
też łuski z karpia wigilijnego w portfelu. Nie czytam 
horoskopów w gazetach za wyjątkiem tych napisa-
nych przez panią profesor David Harklay, światowej 
sławy astrologa. Do wróżek nie chodzę, bo nie czu-
ję takiej potrzeby. Pamiętam, że kiedyś powróżyła 
mi Cyganka, zaczęła nawet ciekawie więc dałam jej 
trzydzieści złotych, w sumie wyciągnęła ode mnie 
około dwustu. Oczywiście nic się nie sprawdziło, 
ocyganiła mnie równo! Wierzę w magię Księżyca. 
Jest taka piękna teoria - raz w miesiącu, podczas no-
wiu, aniołowie schodzą na ziemię. Są bardzo blisko 
nas i mogą spełnić nasze życzenia, które warto wte-
dy spisać. Raz w roku podczas przesilenia wiosenne-
go tworzę Mapę Skarbów - kolaż zdjęć, wycinków 
z gazet, moich przemyśleń i marzeń. To jest piękne, 
kolorowe i dodaje mi pozytywnej energii, którą dzie-
lę się z moimi najbliższymi.

Temat z okładki
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dariusz staniewski, dziennikarz
Gdy byłem dzieckiem to łapałem się za guzik jak zo-

baczyłem kominiarza, szczypałem na widok rudego, 
spluwałem przechodząc obok zakonnicy, to ostatnie 
zresztą zostało mi do dziś. Horoskopów z gazet nie 
czytam, bo kiedyś sam je pisałem i przyznam, że to 
była kara za grzechy! Wymagała ogromnej inwencji, 
co ciekawe czasem dostawaliśmy listy od czytelni-
ków z podziękowaniami za trafne horoskopy! Mniej 
więcej raz w roku odwiedzam panią jasnowidz, która 
stawia mi Tarota. Niestety, zazwyczaj sprawdzają się 
te złe przepowiednie. Może tych dobrych nie zauwa-
żam? Pamiętam, że kiedyś za namową koleżanki 
skorzystałem z usług Cyganki i przyznam, że tak do-
brego psychologa w życiu nie spotkałem! Po piętna-
stu minutach rozmowy wydobyła ze mnie wszystko 
co starannie próbowałem ukryć. Pamiętam, że wy-
szedłem od niej pełen optymizmu, w znakomitym 
humorze i uboższy o jedyne pięćdziesiąt złotych. 

Zdjęcie:
Panna Lu

Wizaż i stylizacja:
Maja Holcman

Podziękowania dla:
Valentino Ristorante za catering

Sklepu z zabawkami TOP TOYS i Maciejowi 
Karpiakowi za pomoc w ralizacji sesji



STUDIO M-KOŁCZ
SZCZECIN 70-410

uL. Św. Wojciecha 1

Zaprasza
Pon-Pt 8:00-20:00
Sobota 8:00-14:00

Tel.  91 820 56 43, 781 203 010
www.mkolcz-studio.pl

Studio Moniki Kołcz znanej stylistki znajduje się na dziedzińcu pięknej 
secesyjnej kamienicy przy ul. Św. Wojciecha 1 w Szczecinie. Idealnie wkom-
ponowało się w klimat stworzony przez znajdujące się tutaj galerie, anty-
kwariat oraz salon muzyczny. Nowoczesne wnętrze i fachowość pracujących 
tu stylistów gwarantuje zadowolenie najbardziej wymagających klientów.
Oprócz wysokich standardów fryzjerskich jakie oferuje studio, ogromny 
nacisk kładziony jest również  na pielęgnację  włosów. Tym samym chcemy 
zaprosić Państwa do skorzystania z nowoczesnego urządzenia jakim jest 
ULTRASONIC MIST MACHINE, które służy do zabiegów regeneracji, pielęgna-
cji włosów oraz skóry głowy. Dzięki połączeniu delikatnej mikro mgiełki oraz 
jonizacji proces pielęgnacji włosów jest efektowny i skuteczny, a wprowa-
dzane w ten sposób kosmetyki dają niesamowity  efekt.
    Dłonie są jednym z najbardziej widocznych atrybutów urody i wizytówką 
każdego z nas.
W naszym gabinecie pielęgnacji dłoni i stóp spotkasz się z profesjonalnym 
podejściem do pielęgnacji oraz estetyki . Wysoka jakość naszych usług  
pozwala na bezpieczne i komfortowe zabiegi. 

Odwiedź nas koniecznie...
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potykamy się w szcze-
cińskiej kawiarni. An-
drzej Rosa przyjechał 
z krótką wizytą do 
swojego rodzinnego 
miasta, nie ma wie-
le czasu, musi wra-
cać do Warszawy. 

Przygotowuje Galę Musicalową 
z udziałem orkiestry, tancerzy ze 
szkoły tańca Augustina Egurroli 
i znanych aktorów. To ogromne 
przedsięwzięcie i bardzo praco-
chłonne. Premiera już 28 stycznia 
w Sali Kongresowej.

– To moja pasja, ale i ciężka 
praca – opowiada Andrzej Rosa. 
– Odpowiadam za wszystko, za-
czynając od marketingu i umów 
z wykonawcami, poprzez wybór 
sceny, oświetlenia i nagłośnienia na 
doborze repertuaru kończąc. Or-
kiestra tworzyła się prawie trzy lata 
i wymagała pracy na trzech etatach. 
Praktycznie dzień i noc – dodaje.

W pogoni za marzeniem

Skąd pomysł na stworzenie 
orkiestry? Jak mówi, miał dwie 

misje. Chciał dać pracę mło-
dym, zdolnym, ale bezrobotnym 
muzykom.  

– Mam kilku muzyków, któ-
rych znalazłem dosłownie na 
ulicy – wspomina. – Ci bardzo 
zdolni, młodzi ludzie grali na 
warszawskim rynku, jeden z na-
szych kontrabasistów dorabiał 
jako kelner. Podobnych historii 

mógłbym przytoczyć bardzo 
wiele – dodaje.

Drugą misją przy tworzeniu 
orkiestry było to, aby muzyka 
klasyczna trafiała do mas. Nie 
tylko do wyselekcjonowanej 
grupy melomanów. Żeby każdy 
znalazł coś dla siebie. Dlatego 
często grają muzykę rozpozna-
walną, najpiękniejsze utwory 

muzyki klasycznej i filmowej, 
hity operetek, musicali. 

Po szczeblach kariery

Andrzej Rosa karierę zawo-
dową zaczynał w  Szczecinie. 
Współtworzył jedną z pierw-
szych szczecińskich agencji re-
klamowych oraz pracował w 

Ludzie

Zrezygnował z lukratywnej pracy w banku i zrealizował swoje marzenie. Zainwestował wszystkie oszczędności, wziął kredyt i stworzył orkiestrę 
symfoniczną. Choć obecnie mieszka i pracuje w Warszawie pochodzi ze Szczecina. Mowa o Andrzeju Rosie, dyrektorze Królewskiej Orkiestry 

Symfonicznej przy Pałacu w Wilanowie. 

CZłOWIEK ORKIESTRA 
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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biurze lokalnego oddziału „Ga-
zety Wyborczej”. Później zaczęła 
się praca w banku, gdzie wspinał 
się po kolejnych szczeblach. Gdy 
zaszedł już bardzo wysoko przy-
szedł czas na refleksję. 

– Zawsze lubiłem tworzyć, 
a miałem świadomość, że w do-
tychczasowej pracy osiągnąłem 
już wszystko. Chciałem iść da-
lej. Był to czas, kiedy moja idea 
stworzenia orkiestry skrystali-
zowała się, byłem już po wiążą-
cych rozmowach z muzykami 
i sponsorami. Decyzję o odejściu 
z banku podjąłem bardzo szybko 
– śmieje się Rosa.

I tak we wrześniu 2007 roku 
goście Pałacu w Wilanowie oraz 
mieszkańcy Warszawy mogli 
uczestniczyć w pierwszym kon-

cercie orkiestry, który poprowa-
dziła aktorka Laura Łącz.

– Na dziedziniec pałacu w Wi-
lanowie przyszło ponad trzy ty-
siące ludzi, którzy po koncercie 
przez dwadzieścia minut okla-
skiwali nas na stojąco. Byłem 
bardzo wzruszony – wspomina.

Wysublimowana
widownia

Orkiestra ma już trzy lata. Od 
tego czasu muzycy zagrali kilka-
dziesiąt koncertów w całej Pol-
sce. Mają coraz szerszy program 
m.in. pieśni rosyjskie, repertu-
ar, hiszpański, irlandzki. Grają 
z nimi dudziarze, tańczą tance-
rze baletowi, tancerze flamenco. 
Zapraszają do współpracy ce-

lebrytów i aktorów tj. Conrado 
Moreno, Laurę Łącz, czy Micha-
ła Milowicza. Współpracują ze 
szkołą Augustina Egurroli, a tak-
że z Teatrem Kamienica Emilia-
na Kamińskiego oraz kompozy-
torem Michałem Lorencem.

– Zależy mi na show takim, by 
publiczność podrywało z krze-
seł. Jesteśmy niedotowani i mu-
simy walczyć o jak największą 
widownię – mówi. 

Bardzo chciałby grać więcej 
Mozarta, Vivaldiego czy Bacha, 
ale musi przystosować się do wa-
runków na rynku, a publiczność 
woli oglądać rzeczy widowisko-
we jak operetka, muzyka filmo-
wa czy musical.

– Przyszłość wygląda opty-
mistycznie – podsumowuje An-
drzej Rosa. – Mamy już zaplano-
wanych jedenaście koncertów, 
w tym w tym sześć w Sali Kon-
gresowej w Warszawie. Gramy 
też koncerty dla firm. Widzę co-
raz większe zainteresowanie mu-
zyką klasyczną. Widownia robi 
się bardziej wysublimowana, to 
ogromnie mnie cieszy – mówi 
z uśmiechem.

Ludzie

Andrzej Rosa

andrzej rosa
Po szkole średniej, którą ukończył w szczecinie, wybrał studia ekonomiczne. już w trak-

cie studiów rozpoczął pracę w branży reklamowej, a potem finansowej. Przez kilkanaście 
kolejnych lat pracował na stanowiskach kierowniczych w największych bankach w Polsce 
oraz firmach komputerowych. jest autorem Programu integracji gospodarczej. w 2004 roku 
stworzył projekt powołania królewskiej orkiestry symfonicznej przy Pałacu w wilanowie. 
aktualnie jest również członkiem klubu integracji europejskiej, do którego wprowadził or-
kiestrę. współpracuje z Polskim radiem, tV oraz wydawnictwami prasowymi.

REKLAMA
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d ośmiu lat układa 
dialogi dla bohate-
rów „Na Wspólnej”, 
a od czasu do cza-
su pisała również 
kwestie dla postaci 
z „BrzydUli”.  Choć 
nic tego nie zapowia-

dało, bo Ola tak właściwie miała 
zostać prawnikiem…

– Mama sędzia, ojciec radca 
prawny, taką mamy tradycję ro-
dzinną – wyjaśnia z uśmiechem. 
– Świetnie studiowało mi się pra-
wo, ale kompletnie nie nadaję się 
do bycia prawnikiem. Trzeba do 
tego systematyczności, mrówczej 
pracy, ciągle trzeba się uczyć, 
a raczej zakuwać – dodaje.

Po studiach, ze Szczecina 
wyjechała do Warszawy, za za-
robkiem i za chłopakiem. Za-
częło się od tego, że producent 
serialu potrzebował dziewczyny 
do porządkowania scenariuszy, 
drukowania ich, rozdawania au-
torom i pilnowania tak zwanego 
formatu. 

– Dostałam pracę chyba tyl-
ko dlatego, że ówczesny szef 
był Australijczykiem i „umarł 
z wrażenia”, że skończyłam pra-
wo – śmieje się Ola. – Po jakimś 
czasie zaczęłam zwracać uwagę 
na błędy w odcinkach, coś wy-

dawało mi się źle napisane, albo 
nie zgadzało się z resztą fabuły. 
Robiłam jakieś drobne korek-
ty, z każdą rzeczą biegając do 
ówczesnego szefa scenarzystów 
Adama Baumana, który był 
wtedy także autorem niektórych 
dialogów. Na wakacje rozdano 
autorom odcinki do pisania. 
Adam miał dwa i dał mi jeden, 
mówiąc „spróbuj, jak nie wyj-
dzie, to nikomu nie powiemy” 
– wspomina Ola. I wyszło.

Miał byćskandal...
i nie było

Pierwszy odcinek Ola na-
pisała na wakacjach, cyzelując 
i przerabiając pięć razy każde 
słowo.

– Jak ja cierpiałam oglądając 
to w emisji – opowiada Ola. – 
Leżałam na łóżku, trzymałam 
poduszkę na głowie, jęczałam 
przy każdym zdaniu i obiecywa-
łam sobie, że już nigdy więcej. 
Było mi tak strasznie wstyd za 
to, co dopieszczałam tygodnia-
mi, że miałam ochotę zamknąć 
się w piwnicy i siedzieć tam, aż 
wszyscy zapomną o tym strasz-
nym skandalu – dodaje. Którego 
oczywiście nikt nie zauważył. 
„Na Wspólnej” ciągle znajduje 

się w czołówce najpopularniej-
szych polskich seriali. Podobny 
rekord odniosła „BrzydUla”. 
Sukces polega na tym, że widz 
dostaje to co chce.

– Widza nie interesują „prze-
pastne głębie mojej duszy 
i niebotyczne góry IQ”. Widz 
włącza telewizor z założeniem, 
że będzie śmiesznie, wzrusza-
jąco, albo sensacyjnie. Za to 
płaci i ja mam obowiązek mu 
to dać. A ja to lubię, dobrze się 
przy tym bawię, ciekawi mnie 
to i kręci – mówi. – Jestem 
dość elastyczna i pokorna, je-
żeli chodzi o moje „wytwory”. 
Jestem tylko jednym z dialo-
gistów, to jest zespół, którym 
ktoś musi kierować i mieć głos 
decydujący – dodaje. Reżyser 
i producent korygują, zgłaszają 
uwagi, wprowadzają zmiany. 
Każdy reżyser ma swój styl, każ-
dy producent ma ramy, których 
musi się trzymać. Wystarczy, że 
jakaś kwestia, zdanie, historia 
ich drażnią i nie wierzą w nie. 
Wtedy „dialog idzie do zmiany”. 

Aktor też człowiek

Słowa, które wmyśla Ola wy-
powiadają aktorzy. Jeśli potrafią 
być przekonywujący, zaczynamy 

żyć perypetiami kreowanych 
przez nich postaci.

– Były przypadki, że aktor 
przychodził do nas z kartką 
i mówił: „słuchajcie, o co cho-
dzi, czemu ja w tej scenie jestem 
wściekły, dlaczego ja to mam 
mówić, wytłumaczcie mi, albo 
to zmienimy”. Skoro ja nie po-
trafię napisać dialogów nie wie-
dząc co postać ma w głowie, to 
trudno się dziwić, że aktor nie 
będzie grał nie znając motywa-
cji i tła postaci – wyjaśnia Ola. 
Nie zawsze udaje się te moty-
wacje i tło przekazać. Bywają 
aktorzy, którzy chcą zmieniać 
dosłownie wszystko, pisać całe 
sceny od nowa. Aktorzy w tym 
przypadku są najważniejsi, bo 
to oni użyczając swojego wize-
runku przyciągają tłumy przed 
ekrany.

– Leszek Lichota (jeden z ak-
torów który grał w „Na Wspól-
nej” – przyp. red.), potrafi z byle 
zdania, z byle sceny robić pereł-
kę. Nie mogłam w to uwierzyć. 
Widziałam scenę, która była 
zła od początku, w założeniach 
i końcowym kształcie, a on z niej 
robił dobry spektakl – wyrzuca 
jednym tchem Ola. Na pewno 
nie ma sensu odmawiać prośbie 
aktorki nastolatki, żeby nie pisać 

Od ośmiu lat 
“Na Wspólnej”

Wie jakie słowa włożyć w usta bohatera byśmy razem z nim się śmiali lub płakali. Jest jedną z osób, która odpowiada za to, że przy-
najmniej dwa razy w tygodniu nie ma nas dla nikogo, choć właściwie to jesteśmy, wygodnie rozłożeni przed telewizorem. Bohaterowie 

seriali kierują naszym życiem, a to co mówią jest na wagę złota. Szczecinianka Aleksandra Zielińska wymyśla im kwestie, które na długo 
pozostają w naszej pamięci.
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REKLAMA

jej za dużo scen całowania się, 
bo dziewczyna wstydzi się. Ani 
brnąć w historię romansu pary, 
która na planie poczuła do siebie 
nawzajem żywiołową niechęć. – 
Mam sentyment do dzieci, które 
u nas grają i do młodzieży, bo 
fajnie jest obserwować jak mali 
aktorzy zaczynali, a teraz dorośli 
na moich oczach – dodaje wzru-
szona.

Siostra swojego brata

Ola mieszka w Warszawie od 
10 lat. Ma tu dom, męża i dzieci. 
W Szczecinie ma swój dom roz-
inny i brata, z którego jest bardzo 
dumna. Aleksandra Zielińska 
jest siostrą Adama Zielińskie-
go znanego bardziej jako raper 
o pseudonimie „Łona”.

– Jestem siostrą wyjątkowo 
bystrego, uroczego faceta, któ-
ry ma wielki talent, a właściwie 
kilka – mówi z nieustającym 
uśmiechem. Uwielbia go, ale nie 
za to, że jest świetnym raperem, 
tylko dlatego, że on zawsze jest 
i był: mądry, uroczy, traktujący 
ludzi z szacunkiem i skromny. 

– Uwielbiam jego frazę, inte-
ligentny dowcip, jego spojrze-
nie na świat, jego zachowanie 
w stosunku do innych ludzi. To 
jak stara się i jak potrafi spra-
wić, żeby ludzie czuli się w jego 
towarzystwie dobrze. Jeżeli w tej 
rodzinie ktoś jest wirtuozem 
słowa to z całą pewnością jest to 

Adam. Z jednej strony zawsze 
mam pokusę, żeby się nim w taki 
brzydki sposób chwalić „hej, to 
mój brat, to on to napisał, to on 
to nagrał, znów o nim napisa-
li, znów go chwalą, super, nie?” 
Ale jednocześnie hamuję się, bo 
jakie mam do tego prawo? Czy 
ja go urodziłam, wychowałam, 

nauczyłam czegokolwiek? Mam 
przyjemność dzielić z nim geny. 
Podziwiam go i bardzo lubię, bo 
jest świetny – mówi z dumą Ola. 

To tylko rozrywka

Pozostaje jeszcze kwestia. Czy 
ktoś kto tworzy seriale, sam je 
ogląda? – Nie potrafię żadnych 
seriali oglądać normalnie, nawet 
tych, na które zerkam dla przy-
jemności. Wyłapuję „product 
placemements” (chwyt marke-
tingowy, świadome umieszcze-
nie produktu w filmie czy serialu 
w celu jego promocji – przyp. 
red.) zachwycam się jak zręcz-
nie to zrobili lub rozpływam się 
nad chwytami w dialogach. Nie 
dlatego, ze jestem fachowcem 
i to wszystko znam, ale ponie-
waż po ośmiu latach nie jestem 
w stanie nie widzieć pewnych 
rzeczy – tłumaczy bohaterka. 
–  Jedynie o czym marzę to aby 
być lepsza w tym, co robię. Nie 
zbawiam świata, nie niosę ra-
dości, ani kaganka oświaty. To 
tylko rozrywka – podsumowuje 
z uśmiechem. 
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Aleksandra Zielińska
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NISSAN MICRA
W HARMONII Z MIASTEM

Jazda miejska staje się prosta dzięki najlepszemu w swojej klasie wyposażeniu. Przyjazny 

drogę do celu. Precyzyjna technologia i stylistyka wspomagają oszczędność paliwa,  

systemowi pomiaru przestrzeni.

 Bogate wyposażenie standardowe z 6 poduszkami i ESP  
 Układ pomiaru przestrzeni i tylne czujniki parkowania*
 System Nissan Connect - GPS, Bluetooth i MP3*
 Średnie zużycie paliwa 5,0 l /100 km dla silnika 1,2 l, 80 KM 
 Wysoka zwrotność dzięki promieniowi skrętu 4,65 m

OD 37 900 ZŁ 
DOSTĘPNY W KREDYCIE 0% NA 3 LATA   

MIEJSKIE SAMOCHODY NISSAN
 

I MIASTO STAJE SIĘ PROSTSZE  

DUŻA PRZESTRZEŃ
MAŁA CENA

NISSAN NOTE
Z  K L I M AT Y Z AC JĄ  I  E S P 

JUŻ OD  21 450  ZŁ*
W KREDYCIE 50/50 SUPER 0%

M
IC

RA

N
O

TE

MIEJSKIE SAMOCHODY NISSAN
I MIASTO STAJE SIĘ PROSTSZE

Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. *Podana cena stanowi pierwszą wpłatę 
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en malowniczy 
archipelag na 
Oceanie Indyj-
skim, znany jest 
w świecie ze swo-
ich rajskich lagun. 
Katarzyna Lewan-
dowska, z zawodu 

pracownik branży nieruchomo-
ści, z zamiłowania projektantka 
torebek i biżuterii, na własne 
oczy zobaczyła i na własnej skó-
rze odczuła uroki tego miejsca. 

Malediwy last minute

Podróż na Malediwy była 
spontaniczną decyzją Katarzyny. 
– Przeglądaliśmy wraz z moim 
partnerem oferty last minute. 
Nie szukałam niczego konkret-
nego, to było na zasadzie: co 
taniego jest w zasięgu? – mówi. 
Wśród ofert znaleźli interesującą 
dwutygodniową wycieczkę na 
Malediwy. Lot z Dusseldorfu do 
Male, stolicy archipelagu, w dwie 
strony kosztował 110 euro za 
osobę. Gdy już klamka zapadła 

i bilety zostały kupione, pozostał 
problem noclegu. – Mieliśmy 
dwa dni do odlotu – wspomina 
Katarzyna. – Mogło się zdarzyć 
tak, że noclegu byśmy nie zna-
leźli i wtedy bilety by przepadły 
– dodaje. 

Szybkim rozwiązaniem tego 
problemu okazał się portal, po-
średniczący w wymianie miejsc 
noclegowych. – Skontaktowali-
śmy się z człowiekiem o nazwi-
sku Mustafa Ibrahim i poprosi-
liśmy go o pomoc w znalezieniu 
dachu nad głową na Malediwach 
– opowiada Lewandowska. – 
Znalazł nam spanie, na Moofu-
shi Island, 30 km od Male – do-
daje. 

Do wyboru były dwie opcje 
noclegowe: albo pokój u miej-
scowej rodziny za 30 dolarów za 
noc, albo hotel dwupokojowy za 
50 dolarów za noc. Wybrali tę 
drugą możliwość. Teraz już tylko 
trzeba było jakoś dotrzeć z lotni-
ska w Male do miejsca przezna-
czenia…

– Przez kilka godzin wymie-

niałam maile z Mustafą Ibra-
himem, szukając zapewnienia, 
że ktoś nas z lotniska odbierze. 
Udało się, po przylocie odebrał 
nas znajomy naszego gospoda-
rza – wspomina Katarzyna. 

Transport był bardzo ważną 
sprawą, ponieważ ze stołecznej 
wyspy ostatni prom odpływa 
o godzinie 16-tej, później nie ma 
już żadnej możliwości opuszcze-
nia stolicy. – Jest to jakiś sposób 
przyciągania turystów do Male. 
Dzięki temu są zmuszeni po-
zostać tam do następnego dnia 
i nacieszyć się jej urokami – 
mówi Katarzyna. 

Generalnie wczasy na Male-
diwach można spędzać na dwa 
sposoby: albo w drogim hotelu 
z zapewnionym wypełnieniem 
czasu wolnego z dala od miejsco-
wych osobliwości, albo u miej-
scowej rodziny. Opcje te różnią 
się radykalnie kosztami. Hotel 
resort na dwa tygodnie to koszt 
około 6-7 tysięcy euro. Tymcza-
sem Katarzyna, która wybrała 
opcję pośrednią, a więc hotel, 

ale kameralny, z dala od wielkiej 
cywilizacji na swoją przygodę na 
Malediwach wydała około 2 ty-
siące złotych. 

Inwazja krabów

Typowy dzień w raju to po-
ranna kawa w hotelowej knajpie, 
śniadanie, a potem na plażę. 

Przy czym plażowanie nie było 
łatwą sprawą. – Wyspa, na której 
spędzaliśmy nasze wakacje, jest 
bardzo zaniedbana, wszędzie 
walały się śmieci. Żeby korzy-
stać z uroków plaży, musieliśmy 
je najpierw odgarniać. Po części 
jest to następstwo zniszczeń po 
tsunami – mówi ze smutkiem 
Katarzyna. Innym utrudnieniem 
dla plażowiczów okazały się kra-
by, które wieczorami wychodziły 
na brzeg, by wielką grupą zająć 
każdy centymetr kwadratowy 
piasku. – Nie dało się chodzić 
boso po plaży – wspomina Le-
wandowska. 

Dlatego zamiast przy wodzie 
chętniej swój wolny czas spędzali 
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Nad  
błękitną laguną

Archipelag Malediwów, przez który kilka lat temu przeszła niszczycielska fala tsunami, ponownie budzi się do życia. Gdy u nas jest zima, tam,
na półkuli południowej można podziwiać błękitne laguny i łowić tuńczyka z miejscowymi rybakami. 

Podróże

Maciej Pieczyński
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drogę do celu. Precyzyjna technologia i stylistyka wspomagają oszczędność paliwa,  
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Podróże
pływając w oceanie. Jedną z cie-
kawszych rozrywek na wyspie 
był snorkeling, czyli rodzaj nur-
kowania, z maską, fajką i płetwa-
mi polegający na unoszeniu się 
na wodzie z zanurzoną twarzą. 
Katarzyna korzystała także z go-
ścinności miejscowych i wybrała 
się między innymi na połów ryb 
łodzią wraz z rybakami z Mo-
ofushi Island. Trzygodzinna wy-
cieczka kosztowała 30 dolarów. 
– Po powrocie z połowu żony 
rybaków przyrządziły nam ryby, 
co ciekawe, w całości pieczone 
na taczce – mówi z uśmiechem. 

Jedną z atrakcji była także 
jednodniowa wycieczka na wy-
spę Anantara. Za 150 dolarów 
można było przez cały dzień 
zwiedzać egzotyczną wyspę ko-
rzystając z miejscowych atrakcji 
turystycznych, rozkoszując się 
drinkami i lokalnymi potrawa-
mi. Jak wszędzie w okolicy i ta 
wyspa była idealna do uprawia-
nia sportów wodnych. 

Katarzyna w ramach swojego 
pobytu na Malediwach szukała 
atrakcji jak najbardziej odda-
jących specyfikę miejsca. Stąd, 
poruszając się między wyspami 
archipelagu, wybrała niezbyt 
spopularyzowany wśród tury-
stów środek transportu, czyli 
prom. – Turyści najczęściej wy-

bierają drogie i szybkie speed 
boaty – wyjaśnia Katarzyna. – 
My wybraliśmy tani prom, który 
dystans 30 kilometrów pokony-
wał w 2-3 godziny. Byliśmy na 
nim jedynymi białymi turystami 
– dodaje z uśmiechem.

Wśród miejscowych

Na Malediwach dominującą 
religią jest islam. Różnice kul-
turowe nie były jednak dla nich 
szczególnie zauważalne, poza 
jednym – alkohol na wyspie 
był praktycznie niedostępny. – 
Drinki można było kupić tylko 
w resortach z kapitałem ame-
rykańskim. Tam, turyści mają 
zapewnione wszelkie zachodnie 
standardy, za to praktycznie nie 
mają bezpośredniego kontaktu 
z miejscowymi osobliwościami 
– wspomina. 

Na lotnisku w drodze powrot-
nej Katarzyna spotkała ludzi, 
razem z którymi dwa tygodnie 
wcześniej przyleciała do Male. 
Wybrali oni bardziej ekskluzyw-
ny wariant wczasów, czyli pobyt 
w resorcie. – Zazdrościli nam 
faktu, że bardziej niż oni po-
znaliśmy ten kraj. Wybraliśmy 
tańszą, ale w rezultacie atrakcyj-
niejszą ofertę, decydując się na 
spędzenie czasu wśród miejsco-

wej ludności, z dala od stołecz-
nego zgiełku Male – dodaje. 

Nawet widok zaśmieconej 
plaży, nie zepsuł dobrego wra-
żenia z wczasów nad Oceanem 
Indyjskim. – Po dwóch dniach 
przyzwyczailiśmy się do tych 
krajobrazów. Wartościową re-
kompensatą za zaśmiecone pla-
że okazała się pogoda. Niemal 

przez cały nasz pobyt było sło-
necznie i gorąco, około 35 stopni 
– wspomina Katarzyna. – Tylko 
dwa dni wyciął nam z życiorysu 
ulewny deszcz – dodaje. 

Chińskie pamiątki 

Tak wysoka temperatura po-
wodowała, że nie był uciążliwy 
nawet brak gorącej wody w ho-
telowej łazience. A co oprócz 
wspomnień można przywieźć na 
pamiątkę z Malediwów? – Choć 
miejscowi w dużej części żyją ze 
sprzedaży pamiątek, to jednak 
ciężko znaleźć jakiś suwenir ści-
śle związany z miejscową kultu-
rą. Większość tego typu gadże-
tów po prostu importują z Chin 
– mówi z uśmiechem.

Z miejscową kulturą bardziej 
związana jest za to kulinarna sfe-
ra życia. Mieszkańcy Malediwów 
to specjaliści od potraw z tuń-
czyka. W menu miejscowych 
restauracji królują suszone ryby, 
ryż lub makaron z warzywami. 

Wczasy na Malediwach to 
pierwsza tak daleka podróż Ka-
tarzyny. Dwa tygodnie na raj-
skim archipelagu to, jej zdaniem, 
wystarczający czas, aby nasycić 
się pięknem tego miejsca. -–Po-
znałam naprawdę magiczne 
miejsce, teraz już czekam na 
nowe podróżnicze wyzwania – 
mówi. 
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                                             Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

Marena Wellness & Spa
72-415 Międzywodzie, 
ul. Turystyczna 1, 
tel. +48 91 381 38 93, 
kom. +48 601 051 161, 
fax +48 91 886 19 44, 
e-mail: recepcja@marenaspa.pl

  

www.marenaspa.pl

Ferie zimowe nad morzem pakiet 5 dniowych już od 707 zł 

Walentynki pakiet 3 dniowy już od 359 zł

Pakiety Spa pakiet już od 339 zł

Ferie nad morzem...
lepsze niż w górach



28 / PRESTIŻ / STYCZEŃ 2011



STYCZEŃ 2011 / PRESTIŻ / 29

czami Europejczy-
ka, Australia jest 
miejscem, gdzie 
żyje się do góry 
nogami. Stąd kolo-
kwialne określenie 
kraju Down Un-
der (z ang.: tam na 

dole). Miałam 22 lata i lot na An-
typody miał być tym pierwszym 
trwającym ponad 20 godzin. 
Perspektywa spędzenia roku po 
drugiej stronie globu, o czym 
nigdy nie marzyłam, wywołała 
ogrom emocji i obaw, czy wy-
trzymam sama i jak się odnajdę 
tak daleko od Europy! Znacznie 
trudniej jednak okazało się wró-
cić z tego raju na ziemi, w któ-
rym spędziłam prawie trzy lata. 

Wyluzuj, Koleś! 

Na wieść zbliżającego się końca 
świata Australijczyk powie „nie 
ma problemu, u nas to dopiero 
jutro!”. Na okrągło słyszałam (od 

kierowcy autobusu, wykładowcy 
czy pani na kasie) ich narodową 
mantrę „No worries” (z ang.: bez 
zmartwień!) Ludzie faktycznie 
żyją bez pędu, kochają plaże, 
surfing i prowadzą wspaniały, 
relaksujący tryb życia. Prawie 
70 % populacji żyje w odległo-
ści godziny drogi do wybrzeża. 
Wysiłek i duże aspiracje to zde-
cydowanie nie te cechy, za które 
w „krainie Oz“ (przyp. red.: z au-
stralijskiego slangu  – Australia) 
zbierzemy dużo punktów. Praca 
to uciążliwa konieczność dzie-
ląca czas między weekendami. 
Socializing, czyli towarzyskie 
udzielanie się to wartość na-
czelna. Spotkania przy barbi jak 
nazywają barbeque, plażowanie 
i surfing wypełniają czas wolny 
szanującego się Ozzie.

Bezpośredniość, unikanie 
niepotrzebnych form i bezpre-
tensjonalność to ważne składo-
we konwersacji i życia w ogóle 
mieszkańców Oz. Nie dziwi 

kelner zwracający się do hotelo-
wego gościa per „koleś”, a ten bę-
dzie starał się, by czasem nie być 
odebranym jako wywyższający 
się klient. Taksówkarza może 
urazić zajęcie miejsca z tyłu 
przez pasażera zamiast z przodu, 
jak zrobiłby równy kumpel. Lu-
dzie są skromni starając się bar-
dzo utrzymać tzw. low key, czyli 
nie wyróżniać się. Strój, sposób 
bycia, a nawet jedzenie musi być 
comfy, czyli komfortowe. Byłam 
świadkiem zabawnego zdarzenia 
podczas australijskiej mszy, kie-
dy wielebny przerwał modlitwy 
i z rozbrajającą szczerością spo-
kojnie wyznał, że nie pamięta, 
jaki jest ciąg dalszy obrządku. 
Poprosił przybyłych o wsparcie, 
które też szybko dostał i mógł 
kontynuować ceremonię. Liczy 
się dystans do siebie i innych, 
a czarny humor to znak, że jest 
się równym towarzyszem. To-
lerancyjni, ale niezbyt zainte-
resowani bliższymi relacjami 

z obcokrajowcami. Trzymają ze 
swoimi, gdyż to łatwiejsze i przy-
jemniejsze. Ich natura stroni od 
wysilania się, jak tłumaczyła 
mi pewna Australijka frapujące 
mnie na początku pobytu to kul-
turowe zjawisko.

Rządowe
miasto-uzdrowisko

Canberra (przyp. red.: w ję-
zyku aborygenów „miejsce spo-
tkań”), w której mieszkałam to 
położone na ogromnej przestrze-
ni miasto-ogród, skonstruowa-
ne niemal od linijki. Byłam pod 
wrażeniem i początkowo prze-
rażeniem rozsiania tego miasta. 
Na odludnych przystankach nie 
ma się wątpliwości, że to musi 
być Australia. Dotarcie z jednego 
miejsca w drugie zabiera nawet 
kilka godzin, więc każdy prze-
mieszcza się autobusem lub au-
tem. Wysokość budynków jest tu 
ustawowo regulowana wyróżnia-

W krainie  
do góry nogami

Powietrze odurza wonią eukaliptusa i zaprasza na spacer po buszu, gdzie Kukabury Chichotliwe koncertują obłąkańczym nie zwierzęcym
śmiechem! Błękit nieba i słońce to pewnik każdego dnia tutaj. Może to kojący zapach eukaliptusa, może wieczna słoneczna aura sprzyja

niezwykłej pogodzie ducha i wyluzowaniu totalnemu nazywających siebie samych „Ozzie” Australijczyków.

Fo
to

: a
rc

hiw
um

 b
oh

ate
ra

Podróże

agnieszka Redlińska
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jąc tym Canberrę na tle innych 
australijskich miast. Dla mnie, 
Europejki, była to bez wątpienia 
nowa koncepcja stolicy. Sterylne, 
choć zatopione w zieleni miasto-
uzdrowisko, z kolekcją eukaliptu-
sów liczącą ok. 600 odmian, nie-
ziemsko pachnącym powietrzem 
i egzotycznie budzącymi co rano 
mieszkańców kolorowo ubarwio-
nymi ptakami. Tu życie toczy się 
znacznie wolniej i nie rozprasza 
rozrywkami i życiem z wartką 
akcją jak Sydney, czy Melbourne. 
Arkadia dla seniorów, ale nie tyl-
ko. Przestępczość jest najniższa 
na całym kontynencie, a wskaź-
nik bezrobocia najmniejszy. Jest 
gdzie wybrać się z rodziną w nie-
dzielę czy na weekendowy wypad 
za miasto. Ponadto wzorcowe 
szpitale, dwa liczące się na świe-
cie uniwersytety czynią to miejsce 
dobrym do życia i familijnym. 
Godło na Parlamencie przedsta-
wia strusia i kangura i każdy Au-
stralijczyk objaśni, że to nie tylko 
przedstawiciele tutejszej fauny, 
lecz zwierzęta, które nigdy nie 
chodzą do tyłu na znak narodo-
wego postępu. Znajduje się tu 80 
ciekawie zaprojektowanych am-
basad różnych krajów oraz amba-
sada Aborygenów – namiot usta-
wiony na trawniku przed starym 
Parlamentem, przy którym do tej 

pory koczują w małych namio-
tach rdzenni mieszkańcy kraju 
(1% populacji), którzy aktywnie 
walczą tu o swoje prawa. 

Należy zobaczyć tą nietypową 
stolicę, jednak na dłuższą metę 
energii i wrażeń trochę tu brak. 
Wtedy czas przenieść się do ży-
wiołowego Sydney (ok. 2 h sa-
mochodem) i skorzystać ze 170 
plaż w rejonie miasta, choćby 
z najsłynniejszej, kultowej Bon-
di Beach. W Melbourne (stolicy 
Wiktorii), zwanym też kulturową 
stolicą Australii, oprócz licznych 
tu festiwali, koncertów, sztuk te-
atralnych i operowych można 
nacieszyć oczy architekturą i za-
bytkami, których mogą pozaz-
drościć inne tamtejsze miasta. 
Moim wyjątkowym wspomnie-
niem z Wiktorii była podróż trasą 
Great Ocean Road wzdłuż wy-
brzeża, z dramatyczną urwisko-
wą scenerią i monumentalnymi 
skałami zwanymi Dwunastoma 
Apostołami, dumnie wyłaniają-
cymi się z oceanu na wysokość 
45m, które podziwiałam mocno 
wciśnięta w fotel samochodu na 
wysokości 70m.

Obca na obczyźnie

Studia na uniwersytecie 
w Canberze były ciekawym i ob-

fitym kulturowo przeżyciem, 
sama stanowiłam tam obiekt 
nietypowy jako jedyna Europej-
ka na uczelni. Oprócz Austrialij-
czyków studiują tam licznie stu-
denci z całej Azji. Nawiązałam 

dobre kontakty z dziewczyną ze 
Srilanki, Tajką, Pakistańczykiem, 
Hindusem, Wietnamczykiem 
i Putkiem z Kambodży. Codzien-
ne obcowanie z nimi dawało mi 
bardzo dużo frajdy i praktycznej 
wiedzy o wielu kulturach, nie 
brakowało zabawnych sytuacji. 
Studiuje się bez stresu, choć po-
ziom jest wysoki, wykładowcy 
chętnie spędzają czas ze studen-
tami przy kawie, rozmowy oczy-
wiście na „ty”. System nastawio-
ny jest na krytyczne myślenie, 
naukę argumentacji i samodziel-
ną pracę. Przestrzega się studen-
tów przed każdą formą plagiatu, 
a za złamanie tej zasady można 
być usuniętym z uczelni. Studia 
były wymagające i porównując 
uczelnie tamtejszą, niemiecką 
i polską, uważam, że najwięcej 
nauczyłam się na australijskiej. 

Multi-kulti

Multikuluralizm to niczym sło-
wo synonim do Australii. Czte-
rech na dziesięciu Australijczy-
ków to imigranci w pierwszym 
pokoleniu lub dzieci imigrantów, 
a połowa z nich wywodzi się 
z krajów nieanglojęzycznych. 
Wpaja się tu od małego ideolo-
gię równości i tolerancji, co jest 

Podróże

Melbourne city center

Mieszkaniec Australii



widoczne i wyczuwalne prak-
tycznie wszędzie. Panuje duch, 
iż każdy bez względu na pocho-
dzenie, religię, wykształcenie 
zasługuje na równe traktowanie 
i ma te same szanse. „Kraj 20 mi-
lionów Owsiaków”, jak stwierdził 
pisarz i kompozytor Jan Kacz-
marski. Polonia w Australii, ta 
starsza przynajmniej, skupia się 
w Canberze wokół „Klubu Bia-
łego Orła”, który tętni wystrojem 
i duchem z lat 50 (może tłumaczy 
to fala powojennej emigracji). 
Wspominają tamtą swoją Pol-
skę, żyjąc w jakimś zawieszeniu, 
przynajmniej moimi oczami pa-
trząc. Młodzi natomiast, których 
rodzice tu wyemigrowali należą 
już do Australii, przyjaźnią się 
z Australijczykami i rzadko kie-
dy pielęgnują polskie tradycje 
czy używają języka polskiego, 
a jeśli znają język to bynajmniej 
nie brzmi on po naszemu. Pełna 
asymilacja. 

Jak zdecydowana większość 
studentów w Australii także pra-
cowałam na ile zezwalał niezwy-
kle surowy regulamin wizy stu-
denckiej określający czas pracy 
na 20 godzin tygodniowo. Najła-
twiej o „part-time job” w restau-
racjach, barach, itp. Dorabiałam 
w piekarni jako sprzedawca 
i kelnerka, a później w samym 
Parlamencie i Muzeum Narodo-
wym, na tym samym stanowisku 
zatrudniona przez Hyatt, który 
obsługiwał sektor żywieniowy 
w tych miejscach. Przeżyciem 
była praca podczas uroczyste-

go balu w Parlamencie w czasie 
wizytacji pary królewskiej z Da-
nii księżnej Mery (Australijki) 
i Fryderyka.

 
Aborygeni, Kurri-Kurri 

i Wagga Wagga

Pierwszy mój kontakt z kul-
turą rdzennych mieszkańców 
Australii to aborygeńskie nazwy 
ulic i dzielnic, które ujęły mnie 
bardzo, choć gorzej było z ich 
prawidłową wymową: Yarralum-
la, Jerrabomberra, Tuggeranong, 
czy Gughalin (każde ma też 
aborygeńskie znaczenie). Miesz-
kałam przez dłuższy czas w Nar-

rabundah, dzielnicy zamiesz-
kiwanej przez Aborygenów. 
Każdy przystanek autobusowy 
tej dzielnicy to niemal dzieła 
sztuki pokryte aborygeńskimi 
malowidłami. Dzielą się na nich 
swoją wizją świata, w której cen-
trum jest zawsze Matka Ziemia 
i Czas Snu, podczas którego wg. 
aborygeńskiej mitologii powsta-
ła Ziemia.

Żyją ubogo i prosto, nie przy-
kładając wagi do pieniądza i ma-
terialnych wygód, do tej pory za-
chowują swój koczowniczy tryb 
życia i nie podporządkowują się. 
Jak w filmie ”Australia” mężczyź-
ni zapuszczają się w wędrówki 

po buszu „walkabouts”, które ni-
gdy nie wiadomo jak długo po-
trwają. Ich niezwykłe wierzenia 
i mądrość pozwalają im przeżyć 
w miejscach, gdzie większość 
z cywilizowanych nie poradzi-
łaby sobie. Aborygeńskie dzieła 
można odczytać jedynie znając 
symbolikę kształtów kropek, 
w innym wypadku pozostaje tyl-
ko ciekawa mozaiką.

Australijska marka 

Każdy kraj ma swoje powody 
do dumy, tak jest i w dalekiej 
Australii. Ich bohater narodo-
wy, to nie żyjący już łowca kro-
kodyli - Steve Irvin. Tuż po nim 
w czołówce znajduje się Kylie 
Minouge, Nicole Kidman, Cate 
Blanchett, Rachel Griffiths czy 
Toni Collette. Do znanych mę-
skich celebrytów należą choćby 
Hugh Jackman, Heath Ledger 
czy Mel Gibson. Filmy ucho-
dzące tam za kultowe to, „Pri-
scilla – królowa pustyni”, „Wese-
le Muriel” z Toni Collette, oraz 
„Amy”, do których też chętnie 
powracam wspominając ten 
kraj. Łatwiej mi przypomnieć 
sobie smak Australii, bo do tej 
pory przechowuję go w lodów-
ce „Vegemite“.  Trzeba jednak 
dużo czasu, żeby rozsmakować 
się w tej paście (zrobiona z wy-
ciągu z drożdży bardzo mylnie 
wyglądająca jak nutella), z któ-
rą tosty je większość Ozzie na 
śniadanie. 
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Nanocząstki złota zamienią drzewa w uliczne latarnie
Wszystko zaczęło się od tego, że dr Yen-Hsun Su z Akademii Sinica w Tajwanie, 
odkrył, że nanocząstki złota mogą wywoływać luminescencję liści. Zjawisko 
to zaobserwował po wprowadzeniu złotych nanomolekuł do rośliny znanej 
jako Bacopa caroliniana i poddaniu ich naświetlaniu promieniowaniem UV. 
W świetle tym pojawiała się niebiesko-fioletowa fluorescencja nanocząstek 
złota, co powodowało, że chlorofil zaczynał wytwarzać czerwonawą poświatę. 
Odkrywca wpadł na pomysł, by zjawisko to wykorzystać w sposób wyjątko-
wo praktyczny. Wymyślił, że świecące czerwonawą poświatą liście mogą zająć 
miejsce tradycyjnych ulicznych latarni. Drzewa ze świecącymi liśćmi mogłyby 
zastąpić oświetlenie LED-owe. Uznali oni, że tego typu oświetlenie, chociaż 
efektywne i energooszczędne, i tak szkodzi środowisku naturalnemu. Winnym 
uznali proszek fosforowy - używa się go w wielu diodach elektroluminescen-
cyjnych, szczególnie tych, które emitują białe światło.

Gołębie wydalające… mydło, czyli sposób na czyste samochody
Tuur Van Balen oraz wspierający go chemicy i biolodzy wynaleźli podobno 
miksturę, która zamienia gołębie odchody w środek czyszczący. Możliwości 
recyklingowe różnych substancji są już tak duże, że nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie to, że cały proces ma się odbywać wewnątrz gołębia. 
W efekcie karmienia „latających szczurów” specjalnym środkiem zawiera-
jącym „aktywne bakterie” jedzenie przez nie pochłaniane przechodziłoby 
transformację w środek czyszczący jeszcze przed opuszczeniem ciała ptaków. 
Van Balen opisuje to jako „coś w rodzaju gołębiego jogurtu”. Bakterie, które 
zawiera modyfikowana karma, są podobno zupełnie nieszkodliwe dla ludzi. 
 Wyobraźmy sobie przez chwilę, że mieszanina naprawdę działa, a projekt zo-
stanie sfinansowany ze środków miejskich. Samochody parkowane w strefie 
zagrożonej nalotem gołębi stałyby się najczystszymi pojazdami w mieście. 
Wystarczyłaby odrobina wody i szmatka, a powierzchnia zbombardowana 
przez ptaki lśniłaby jak nigdy dotąd.

Już nigdy nie zgubisz kluczy
„Buckle Up Key Holder” to drobiazg, który zadba o bezpieczeństwo wa-
szych kluczy. Poprzez trzymanie ich w zasięgu wzroku. Urządzenie zostało 
tak skonstruowane, aby umożliwić przypięcie klasycznego kółka na klu-
cze, a następnie przymocować całość do uchwytu pasa bezpieczeństwa. 
Chodzi oczywiście o możliwość przypinania kluczy w jednym, stałym miejscu, 
tak aby przy wysiadaniu z auta o nich nie zapominać. W tym miejscu rodzą 
się oczywiście problemy natury praktycznej: do którego uchwytu powinniśmy 
przyczepić kluczyki? Przecież nie do swojego! Może do uchwytu pasażera? No 
tak, tylko co wtedy, gdy akurat nie podróżujemy sami? Gadżet kosztuje 10 do-
larów.

Składane szpilki dla kobiet
Rzecz, na którą czekały miliony kobiet na całym świecie. Wymyślił to oddział 
firmy ubezpieczeniowej, którego grupą docelową są kobiety. Podobno 
w Wielkiej Brytanii  ok. 80% pań naraża swoje zdrowie i innych, prowadząc 
samochód w nieodpowiednim obuwiu, w tym w wysokim obuwiu i klap-
kach.
Więc powstało obuwie Sheila’s Heels. W ciągu dnia można je nosić jak 
regularne szpilki, a po złożeniu bezpiecznie kierować swoim autem. 
Na oficjalnej stronie producenta nie ma informacji na temat ceny i dostęp-
ności tych rewolucyjnych butów, ale też nie ma informacji, że składane obu-
wie jest niezgodne z prawem drogowym w Unii Europejskiej.

Podglądając w sieci

kUBa gRaBski

Na niezwykłości trafiamy w sieci często przypadkiem, ale niemal za każdym razem ogarnia nas zdumienie, jak wiele mniej lub
 bardziej potrzebnych rzeczy ludzie  jeszcze wymyślą. Tym razem przedstawiamy dwie rzeczy bardzo proste i dwie zupełnie

nieprawdopodobne.

Technika
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Motoryzacja

Czym jeżdżę?

Foto: Grzegorz Grenda

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Syberyjski mocarz

Trudno o mocniejsze i bardziej wytrzymałe auto. Z cywilnym samochodem nie łączy go dosłownie nic. Jest prosty i ascetyczny do bólu, za to 
nie straszne mu śniegi Syberii, ani afrykańskie pustynie. Mowa o legendzie radzieckiej motoryzacji - UAZ-ie 469.



a rosyjska terenówka powstała na zamówienie wojska 
w 1972 roku w fabryce UAZ w Ulianowsku. Począt-
kowo przeznaczony dla wojska, szybko zyskał uznanie 
w innych służbach mundurowych, a później wśród 
zwykłych śmiertelników. Używany przez wojska Układu 
Warszawskiego uczestniczył w niemal każdym konflik-
cie zbrojnym po 1970 roku. Jego parametry sprawiały, 
że stał się słynny niemal na całym świecie,  sprawdzał 

się zarówno w śniegach Syberii, jak i na pustynnych terenach Afryki 
i Afganistanu.

Właścicielem szczecińskiego modelu jest Jacek Kobyliński, szcze-
ciński pasjonat offroadu.

– UAZ powstał w myśl zasady „To czego nie ma, się nie psuje” – 
śmieje się Jacek Kobyliński. To samochód typowo wojskowy, komfort 
podróżowania nim jest zerowy, ale dzięki niezwykle prostej kon-
strukcji naprawdę trudno jest go uszkodzić. Jest dobrze zaprojekto-
wany, ale niestety czasem zawodzi radzieckie wykonanie. Właściciel  
UAZ-a musi liczyć się z tym, że będzie spędzał dużo czasu przy swojej 
terenówce. Dobrze zadbany potrafi się jednak odwdzięczyć olbrzy-
mią frajdą z pokonywania leśnych bezdroży.

Auto zaprojektowane było z  myślą o ekstremalnych warunkach,  
nie ma w nim wyszukanych rozwiązań. Cały samochód opiera się na 
solidnej ramie, która gdy tylko nie jest skorodowana może wytrzymać 
naprawdę wiele. Zawieszenie to dwa sztywne mosty i resory piórowe. 
Czterocylindrowy silnik rodem z  radzieckiej Wołgi wyposażony jest 
w gaźnik, a blok i głowica wykonane są z aluminium. Silnik ten ce-
chuje się nieskomplikowaną konstrukcją oraz małym stopniem sprę-
żania, daje to możliwość jazdy praktycznie na każdym paliwie.

Wnętrze samochodu wyposażone jest spartańsko: blacha, plastik 
i skaj, ma to jednak tą zaletę, że można je posprzątać strumieniem 
wody bez obaw o uszkodzenie. Deska rozdzielcza jest prosta, ale znaj-
duje się na niej wszystko co być powinno, ze wskaźnikiem ładowania 
i ciśnienia oleju włącznie. Jazda po szosie to ogromne przeżycie. Auto 
prowadzi się niepewnie, nie ma bowiem wspomagania kierownicy, 
ani żadnych wygłuszeń, gdy przyspieszamy poziom hałasu jest spo-
ry. Wnętrze jest słabo uszczelnione i zwłaszcza zimą uciążliwe jest 
nawiewanie zimnego powietrza z zewnątrz, nagrzewnica jest dość 
wydajna, jednak w deszczu 
woda leje się wprost na nią co 
powoduje ciągle parowanie 
szyb. Wszystkie te wady zni-
kają gdy zjedziemy z drogi. 
UAZ do sprawnej jazdy w te-
renie nie wymaga żadnych 
przeróbek, konieczne są tyl-
ko dobre opony. Szczeciński 
egzemplarz wyposażony jest 
w 33 calowe ogromne tere-

Motoryzacja

Dane techniczne:

Marka UAZ 469
Rok produkcji: 1989
Silnik: 2.4 benzyna
Moc: 98 KM
Prędkość maksymalna: 110 km/h
Masa: 1400 kg
Spalanie: 18 l/100 km

CZYM JEŻDŻę?
W tym cyklu
motoryzacyjnym 

Izabela Magiera-Jarzembek pokazuje 
ciekawe, oryginalne i nietypowe
samochody. I te najnowsze i te
najstarsze. Te luksusowe i zwykłe. 
Ogląda wyposażenie, patrzy pod
maskę i do bagażnika, sprawdza
komfort wnętrza i prowadzenia. 
Wszystko, oczywiście z udziałem 
właścicieli. Zapraszam do prezentacji 
swoich samochodów:
magiera@eprestiz.pl

nowe opony. Auto dzielnie radzi sobie z każdym rodzajem podłoża. 
Duży prześwit, solidna budowa, wysoki kąt natarcia i zejścia sprawia-
ją, że trudno to auto zawiesić, a jeszcze trudniej uszkodzić. Seryjny 
silnik dobrze radzi sobie w terenie, głównie dzięki nisko położonemu 
momentowi obrotowemu i dużego przełożenia reduktora. 

– Podjedzie pod niemal każdą górę, przebrnie przez metrową 
wodę. To także prawdziwy pogromca krawężników – mówi Jacek 
Kobyliński. – Nie raz miałem okazję testować go na imprezach offro-
adowych. Nigdy się na nim nie zawiodłem, a przyjemność z jazdy po 
bezdrożach jest ogromna! – dodaje.

T



Punkt siedzenia to 
punkt widzenia

DARIA PRochEnKA

Fotele, foteliki, krzesła i leżanki, czyli raj dla leniuchów! Tak 
można pomyśleć odwiedzając mieszkanie architekta Macieja 

Gardiasza.

Prestiżowe wnętrze

Foto: Adam Fedorowicz

Design
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Design
est nowocześnie, harmonijnie 
i nie ma tu przypadkowych rze-
czy. Cały dom jest spójny. Tak 
wyobrażałam sobie mieszkanie 
architekta. Zanim dom nabrał 
finalnego kształtu Maciej zmie-
nił całkowicie jego przestrzeń. 
Zrezygnował ze ścian działo-

wych dzięki czemu cały poziom jest otwarty. 
Zależało mu na tym aby główną rolę grało tu 
dzienne światło. Widok z okna również nie 
jest przypadkowy. Właściciel upolował takie 
mieszkanie aby podziwiać postawne i rozło-
żyste drzewo.

Użytkowa przeplatanka

Jedyną zamkniętą bryłą jest łazienka. Na-
wet wszystkie drzwi są przesuwane przez co 
nie łamią konstrukcji i nie zaburzają obsza-
ru. Aranżacje drewna i kamiennych płytek 
zaznaczają linie kontrastów. Mocnych ak-
centów jest niewiele, ale wyznaczają prze-
strzeń i porządkują ją. Na jednym poziomie 
znajdziemy zarówno pokój, jadalnię, kuch-
nię, łazienkę i biuro. Wszystko harmonijnie 

przeplata się. Strefa wypoczynkowa i pry-
watna domowników znajduje się na drugim 
piętrze. Prowadzą do niej drewniane schody, 
również wykonane na specjalne zamówienie. 
Maciej zrezygnował z propozycji developera 
i sam wymyślił ich kształt. Ciekawie łamią 
przestrzeń i choć mają surową formę ocie-
plają wnętrze.

Uwaga, do siedzenia!

Mieszkanie jest jasne z jednym mocnym 
akcentem grafitową i czarną ścianą. Dzięki 
temu cała uwaga gości skupia się na fotelach, 
które zbiera Maciej. U Gardiasza nikt z gości 
nie siada na tzw. wypoczynkowym komplecie. 
Design i dowcip niektórych projektów sie-
dzisk zdradzają pasję właściciela mieszkania 
do poszukiwania form. Znajdziemy tu kar-
tonowe krzesło, szezląg w stylu bauhaus, czy 
kopię fotela „Barcelona” Mies van der Rohe’a. 
Choć nie każdy okaz jest wygodny, na każ-
dym można posiedzieć. Służą na co dzień do-
mownikom, nie są wstawione jako eksponaty. 
Właściciel żałuje tylko, że z każdym nowym 
nabytkiem nie rozciąga się przestrzeń. 

J



ołączenie czerni i bieli nigdy nie 
wychodzi z mody, ma jednak 
swoje lepsze i gorsze okresy. Teraz 
obserwujemy jeden z lepszych. 
W urządzaniu wnętrz zyskujemy 
coraz większą świadomość, dzięki 
czemu łatwiej decydujemy się na 
odważne rozwiązania i potrafimy 

bawić się różnorodnymi elementami. Trzeba 
bowiem mieć ugruntowane przekonanie, że 
wokół siebie chciałoby się stworzyć taki kar-
nawał kontrastu. Czerń i biel to dwa przeciw-
stawne bieguny, pomiędzy nimi znajduje się 
skala szarości, także bardzo modna, świetnie 
dopełniająca dominujące wyraziste barwy. 
Więc jeśli nie do końca jesteś przygotowany 
na otoczenie czarno-białego świata możesz 
go rozbić odcieniami szarego.

Siła kontrastu

Klasyczna elegancja w ubiorze to czarny 
garnitur i biała koszula. Podobnie rzecz ma 
się w wystroju wnętrz. Jeśli decydujemy się 
odważnie połączyć te dwie barwy, uczynią 
one wnętrze eleganckim i szlachetnym.

– Siła tego połączenia tkwi w najwięk-
szym możliwym kontraście – mówi Elżbieta 
Machałowska z salonu Trend.

Klasyka jest zawsze w modzie również 
we wnętrzach, więc jeśli decydujemy się na 
czarno-białe wnętrze, możemy być pewni, 
że będzie ponadczasowe. Warto jednak od 

początku ustalić, która barwa ma przewa-
żać w tym połączeniu. Dominujący biały 
spowoduje świeżość ale też może okazać 
się zimny. Przewaga czarnego optycznie 
zmniejszy wnętrze, może równocześnie 
sprawić ponure wrażenie. – Aby te zestawie-
nia nas nie przytłaczały, proponuję zastoso-
wanie dużych błyszczących powierzchni ka-
fli, blatów, frontów szafek czy luster – mówi 
Machałowska. Takie płaszczyzny świetnie 
prezentują się zarówno w bieli jak i w czer-
ni. Rozświetlają je, uszlachetniają, dodają 
eleganckiego charakteru. W przypadku 
czarnych kolorów dodatkowo pozwalają 
uniknąć „ponurego” efektu. 

Ciekawym rozwiązaniem jest osadzenie 
czerni i bieli pośród szarości. Jest to świet-
ne tło dla wyrazistych odcieni wnętrza. 
Można także takie monochromatyczne 
wnętrze „ocieplić” poprzez zastosowanie 
kolorowych dodatków tj. czerwone, żółte, 
fioletowe czy pomarańczowe. Oczywiście, 
wprowadzone jako dodatkowy smak, a nie 
chaotyczne tęczowe kleksy.

Wszędzie pasuje

Silne połączenie czerni z bielą pasuje do 
całego mieszkania. Wyważony kontrast speł-
ni swoją rolę zarówno w sypialni, pokoju 
dziennym, kuchni, łazience czy przedpokoju. 
Klasyka, elegancja i nowatorskie rozwiązania 
sprawdzają się przecież wszędzie.

W kuchniach i łazienkach możemy śmiało 
tworzyć kontrastowe połączenia. Producen-
ci ceramiki i armatury wychodzą naprzód 
nowym tendencjom i produkują je często 
właśnie w czerni i bieli, nawet baterie może-

Czarno na białym
WERonIKA BuLIcZ

Czerń i biel nieustannie są obecne w modzie oraz w kolorystyce wnętrz. To klasyczne połączenie barw jest zawsze na topie. Nadaje wnętrzom 
charakteru, ale warto wiedzieć, jak umiejętnie się nim posługiwać, żeby nas nie przytłaczało. 

Design
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my dobrać w tych kolorach. W tych „użyt-
kowych” strefach naszych domów, kontrast 
można szczęśliwie zgrać z połyskliwym me-
talem czy chromowanymi powierzchniami. 
W pokoju dziennym, w sypialni bardzo ele-
gancko zaprezentuje się dodatkowy „ciepły” 
element: drewno np. w kolorze złamanej 
bieli. Szlachetny materiał będzie korzystnie 
wzbogacał całe wnętrze. Nie dajmy się jed-
nak zwieść, w wystroju wnętrz wszystkie 
chwyty są obecnie dozwolone. Dlatego chro-
mowane powierzchnie w salonie też nikogo 
nie zdziwią, a na pewno dopełnią oryginal-
nego charakteru.

Czerń i biel są też bardzo praktyczne, 
trzeba tylko pamiętać o paru zasadach. 
Gładkie i błyszczące powierzchnie będą 
łatwiejsze do utrzymania w czystości. Nie 
można zapomnieć, że czerń nie lubi kurzu, 
a białe powierzchnie lubią być nieskazitel-
ne. Z obu tych barw możemy czerpać wie-
le korzyści, ponieważ świetnie „modelują” 
wnętrze. Duże białe kafle na podłodze roz-
świetlają, powiększają, sprawiają wrażenie 
dużej przestrzeni. Jeśli zaś dodamy do tego 
odpowiednio wkomponowane płaszczyzny 
w czerni, możemy pomieszczenie podwyż-
szyć, wysmuklić, wyraźnie oddzielić strefy 
w pomieszczeniach.

Czarno-biały niekoniecznie musi zamy-
kać się w stylizacjach nowoczesnych. Korzy-
stając ze smaku i elegancji tej tonacji, może-
my śmiało wprowadzać elementy o bardzo 
klasycznej linii. Tradycja i klasyka świetnie 
zagrają z geometrią i surowością kontrasto-
wych elementów.
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BAWIMY SIĘ MUZYKĄ
edukacja dzieci od 4 miesiąca życia
programy instrumentalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

DLACZEGO NASZE ZAJĘCIA SĄ WYJĄTKOWE?
Proponujemy wyjątkowe zajęcia dla dzieci w każdym wieku. Programy opracowane
przez specjalistów z �rmy Yamaha do wielu lat sprawdzają się na całym świecie.

Posiadamy własne podręczniki oraz nagrania CD używane w każdym programie.

Szkoły Muzyczne YAMAHA dysponują wszystkimi potrzebnymi programami aby
umuzykalniać dzieci od 4. miesiąca życia. “Bezszwowo” połączone programy, dostosowane
odpowiednio do wieku dzieci, a także specjalne metody i sposoby nauczania, umożliwiają
każdorazowo optymalne wykorzystanie otwartego “rozwojowego okna czasowego”.

Po ukończeniu 6 roku życia każde dziecko może kontynuować naukę w szkole, ucząc się gry
na wybranym przez siebie instrumencie. Po ukończeniu programów dziecięcych, nauka gry
na instrumencie staje się znacznie łatwiejsza.

www.yamahaszkola.szczecin.pl
Szczecin ul. 5 lipca 1A, tel. 91 852 53 76

Flia prawobrzeże: ul. Walecznych 93, tel. 505 224 803
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drowie i prawi-
dłowy rozwój psy-
chiczny dziecka. 
To najważniejsze 
rzeczy dla każdego 
rodzica. No i oczy-
wiście zabawa. To 
z kolei najważ-

niejsze dla maluchów. Do tego 
koniecznie z rodzicami. Wnio-
sek – najlepiej więc to wszystko 
połączyć. Możliwości jest wiele. 
Znajomość języka angielskie-
go to jedna z podstawowych 
umiejętności, jakie trzeba nabyć 
w dzisiejszym świecie. Nie bra-
kuje szkół dla maluchów, gdzie 
najmłodsi uczą się poprzez zaba-
wę. To naturalne.

Inteligentna zabawa

– Dzieci tak naprawdę nie 
uczą się w inny sposób, jak tylko 
poprzez zabawę – wyjaśnia Mo-
nika Adamska-Hamrol z Cen-
trum Expert Kids.

Właśnie pani Monika, jako 

jedyna w Szczecinie, oferuje za-
jęcia dla dzieci oparte o autorski 
program Musical Babies, wyróż-
niany za swoją innowacyjność 
w Polsce i na świecie. Mogą 
w nim uczestniczyć dzieci już 
od 6 miesiąca życia! Pomyślimy 
pewnie, że to jeszcze za wcześnie 
na naukę, jednak to niepraw-
da. Przede wszystkim, Musical 
Babies to nie taka nauka, jak ją 
rozumieją uczniowie i studenci. 
To wielokierunkowe zajęcia roz-
wojowe, poznawanie piosenek 
i rymowanek, łączenie ich z ge-
stami i rytmem. Dzieci tańczą, 
grają i śpiewają, świetnie się przy 
tym bawiąc. Jak rozpoznać efek-
ty tych zajęć?

– Jeżeli rodzice oczekują, że ich 
maluchy będą recytować angiel-
skie słówka, zawiodą się – ostrze-
ga Monika Adamska. – Sukces 
naszych zajęć należy dostrzegać 
gdzie indziej. Na przykład gdy 
dziecko samodzielnie, słucha-
jąc piosenek w domu powtarza 
odpowiednie gesty. Nie zapomi-

najmy, że u rocznego dziecka to 
wielkie osiągnięcie – dodaje.

Zajęcia takie angażują wiele 
zmysłów i rozwijają malucha na 
różnych poziomach. Inteligencję 
językową rozwijają poznane pio-
senki i zwroty, których dziecko 
słucha z przyjemnością, a osłu-
chanie z językiem mówionym 
pomoże w późniejszej („praw-
dziwej”) nauce. Inteligencję 
muzyczną kształtuje obcowanie 
z pierwszymi prostymi instru-
mentami, a także z wielorakimi 
rodzajami muzyki, od klasycz-
nej po ludową. Tam, gdzie zmysł 
wzroku i słuchu jest wzmacnia-
ny przez zabawy ruchowe, nasze 
dzieci świetnie kształtują inteli-
gencję ruchową. Wreszcie, gdy 
już półroczny maluch zacznie 
przebywać w grupie rówieśni-
ków, rozpocznie bardzo wcze-
sną socjalizację, tak pomocną 
na późniejszych etapach, np. 
w przedszkolu.

W Musical Babies ważny jest 
też udział rodziców. Na każdych 

zajęciach dziecko musi być obec-
ne z opiekunem. Rodzice nie 
tylko pomagają pociechom, ale 
sami wiele się uczą…

Sportowy duch

Jeśli dziecko jest jak „żywe 
srebro”, wszędzie go pełno 
i niemal nigdy nie przestaje 
się ruszać, warto wykorzystać 
jego aktywność. Zajęcia z piłką 
w szkółce „Socatots” na pewno 
przypadną mu do gustu. „Soca-
tots” to program, który przyjął 
się w 55 krajach na całym świe-
cie. Piłka nożna dla maluchów. 
– Przecież roczny szkrab nie 
będzie świadomie biegał po bo-
isku – powiedzą sceptyczni tatu-
siowie, „znawcy” futbolu. Błąd, 
szanowni państwo. „Socatots” to 
ogólnorozwojowe zajęcia rucho-
we, których tematem przewod-
nim jest piłka nożna. Wewnątrz 
kryje się znacznie więcej.

– Podczas zajęć dzieci wyko-
nują proste ćwiczenia i zabawy, 
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które pozwalają rozwinąć np. 
koordynację ruchową – tłu-
maczy Przemysław Olewnik, 
prezes „Socatots Polska”. – Nie 
dzielimy dzieci na drużyny i nie 
rozgrywamy meczów, bo nie jest 
to istota tych zabaw – dodaje.

Nie ma tu miejsca na rywa-
lizację i rozgrywanie meczów. 
Dzieci do piątego roku życia 
nie są jeszcze w stanie pojąć, 
czym jest współzawodnictwo. 
Są natomiast w stanie ćwiczyć 
techniki piłkarskie, na początku 
przez kilka minut, później dłu-
żej. – Nie jest jednak powiedzia-
ne, że później będą piłkarzami, 
po naszym kursie mogą zacząć 
przygodę z każdym sportem – 
mówi Olewnik.

To zajęcia także dla rodziców. 
Raz w tygodniu na 100 procent 
trzeba poświęcić czas i uwagę 
dzieciom we wspaniałej zabawie. 
Korzyści, jakie płyną stąd dla 
obu stron są jasne: poznajemy 
potrzeby dziecka, uczymy się, 
jak pomagać w zabawach piłką. 
Często rodzice dostają zadania 
domowe, czyli pewne ćwiczenia 
do powtarzania i utrwalania we 

własnym zakresie.
– To wszystko sprawia, że 

rodzice uczą się świadomie zaj-
mować się swoimi pociechami, 
a to bezcenne – zapewnia Prze-
mysław.

Relaks w wodzie

Kto z nas nie lubi odprężenia, 
jakiego można doznać uno-
sząc się błogo w ciepłej wodzie? 
Wszyscy to kochamy, a szcze-
gólnie maluchy! Najbardziej 
uwielbiają to noworodki, które 
dopiero co opuściły wodne śro-
dowisko, jakie otaczało je przez 
dziewięć miesięcy.

– Noworodki i niemowlę-
ta w naturalny sposób nie od-
czuwają strachu, jeszcze się go 
nie nauczyły – mówi Wioletta 
Prusaczyk z „Aqua Academy” 
w Szczecinie. 

Dlatego właśnie już kilkutygo-
dniowe dziecko może rozpocząć 
indywidualną naukę pływania. 
Zajęcia w basenie odbywają się 
z profesjonalnym i specjalnie 
przygotowanym instruktorem, 
który wspomaga maluszka 

w wodzie. Większość ruchów 
i zachowań dziecko jednak ma 
już zakodowane. Naturalnie po-
rusza nóżkami i w odpowiednim 
momencie wstrzymuje oddech.

– Ćwiczenia w wodzie i nauka 
pływania zbawiennie wpływają 
na zdrowie dziecka – zapewnia 
Wioletta. – Pozwalają rozwijać 
układ kostny, mięśniowy i roz-
luźniać układ nerwowy. Takich 
efektów dziecko nie osiągnie le-
żąc w łóżeczku – dodaje.

Program indywidualnej nauki 
samodzielnego pływania daje 
wymierne efekty, już trzy i czte-
roletnie dzieci pływają kilkoma 
stylami. Dodatkowo od trzecie-
go miesiąca życia dzieci mogą 
uczestniczyć w grupowych zaję-
ciach z rodzicami. Te pozwalają 

zacieśniać więź między nimi, 
a dodatkowo uczą maluchy prze-
bywania w grupie.

Wszystkie te propozycje są 
oczywiście dostosowane do wie-
ku i możliwości skupienia uwagi 
dzieci. Wiadomo, że dwulatek 
nie będzie w stanie wysłuchać 
wykładu w języku angielskim 
lub przez godzinę ćwiczyć jed-
nej czynności na treningu pił-
karskim. Zajęcia są także dosto-
sowane do rodziców, by mogli 
obserwować wszystko, co się 
dzieje i co sprawia radość dziec-
ku. Później będzie mógł spędzać 
czas z dziećmi świadomie, reali-
zując jego potrzeby i wspierając 
jego szczęśliwy rozwój. Bawiąc 
się będzie wspólnie z maluchem 
odkrywać świat.

Edukacja
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logosfera to nie tylko 
internetowe dzienniki, 
ale i nowy rodzaj elek-
tronicznego medium. 
Swojego bloga mają 
zwykli użytkownicy 
internetu, jak i wiel-

kie gwiazdy. Dziś nie wystarczy 
błyszczeć na ekranach telewizo-
rów i zapełniać głośniki odbior-
ników, żeby być naprawdę po-
pularnym. Dziś „tysięczny tłum 
spija słowa z ust” tych, którzy po-
trafią uzewnętrzniać się w sieci.

I to zarówno jeśli chodzi 
o muzyków, jak polityków, pi-

sarzy i aktorów, projektantów 
mody i dziennikarzy. Blogosfe-
ra to miejsce, w którym można 
znaleźć subiektywne spojrzenie 
na świat ucznia gimnazjum, eks-
centrycznego muzyka czy po-
ważnego polityka. 

Już dwa lata temu amerykań-
ski serwis Technorati przepro-
wadził badania, według których 
71 % ankietowanych blogerów 
traktuje internetowe dzienniki 
jako poważne źródło informa-
cji o świecie, a 51 % zapytanych 
stwierdziło, że w ciągu najbliż-
szych pięciu lat blogi ostatecz-

nie zwyciężą tradycyjne media 
w walce o czytelników. Popu-
larność blogosfery ciągle rośnie. 
Świadczy o tym między innymi 
coroczny konkurs stacji Chilli 
Zet na najlepszego bloga. Tego-
roczną edycję będzie rozstrzygać 
jury w składzie: Monika Olejnik, 
Maria Czuwaszek-Karolak i Je-
rzy Stuhr. 

Trendsetterka w sieci

Wśród interesujących blogów, 
prowadzonych przez szczecinian, 
wyróżnia się blog Michaliny Wa-
silewskiej. Pola Ilowicz – bo tak 
brzmi artystyczny pseudonim 
Michaliny, prowadzi bloga o mo-
dzie. I właśnie pasja do świata 
mody, ubiorów, pojawiła się u niej 
na długo zanim przyszedł pomysł 
na uzewnętrznianie się w sieci. 

Michalina już jako dziecko 
szyła ubrania lalkom, a jako na-
stolatka sobie. – Zaczęłam pro-
jektować, wymyślać swoje rzeczy 
– wspomina. 

W czasie studiów (ukończyła 
polonistykę) założyła blog sza-
fiarski, który otworzył jej drogę 
do uzewnętrzniania się w sieci 
na temat projektowania ubio-
rów. – Na początku stylizacje na 
blogu były tworzone z rzeczy ze 
sklepów, z czasem zaczęłam po-
kazywać swoje własne projekty 
– opowiada. 

Blog pola-ilowicz.blogspot.
com istnieje od listopada 2008 
roku. Zdobył sobie już pewną 
stałą grupę czytelników, okre-

ślany jest jako trendsetterski. 
Czym Michalina tłumaczy jego 
popularność? – Mój styl, moja fi-
lozofia mody opiera się na byciu 
zawsze na bieżąco z aktualnymi 
trendami, na kopiowaniu ich, ale 
na odnalezieniu własnej ścieżki, 
na konsekwentnym trzymaniu 
się stylu, który mi odpowiada 
i w którym czuję się najlepiej – 
mówi. 

Michalina marzy o karierze 
projektantki. Prowadzenie bloga 
o modzie traktuje jako pierwszy, 
nieśmiały krok w tym kierunku. 

Na blogu Poli Ilowicz znaleźć 
można zdjęcia, na których sama 
Pola prezentuje się w zaprojekto-
wanych przez siebie kreacjach. 
Do obejrzenia są też kreacje po-
kazowe. Ponadto widnieje tam 
zakładka o treści: „podobają ci 
się moje sukienki? Chciałbyś 
podobną? Napisz do mnie”. Blog 
Poli Ilowicz to wielofunkcyjna 
instytucja mody, w której można 
zarówno zapoznać się z panują-
cymi trendami, obejrzeć oraz za-
mówić autorskie kreacje młodej 
projektantki. 

O muzyce i popkulturze

Jarek Jaz i Maciej Gorzelak 
to wzajemnie się uzupełniający 
duet twórców bloga o muzyce 
bassandculture.wordpress.com. 
Dla Jarka pisanie o muzyce nie 
jest nowością. – Już od co naj-
mniej dekady piszę o niej na ła-
mach różnych gazet, m.in. „Ak-
tivist”, „Lajf ”, „Elle” – opowiada Fo
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INTERNETOWy PAMIęTNIK

Doda, Janusz Palikot, Michał Wiśniewski, Inga Iwasiów, Ryszard Czarnecki, Kasia Nosowska. Co łączy te nazwiska? To znani polscy celebryci 
z różnych sfer popkultury, którzy praktykują coraz popularniejszą formę ekspresji, jaką jest prowadzenie bloga, czyli współczesnego, 

internetowego pamiętnika. 

Maciej Pieczyński

Pola Ilowicz
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dziennikarz, obecnie związany 
z „Moim Miastem” i „Głosem 
Szczecińskim”. Po latach dzienni-
karstwa muzycznego Jarek uznał 
dominację internetu nad słowem 
drukowanym i postanowił prze-
nieść swoje pióro z łamów kolo-
rowych magazynów do sieci. 

Również współtwórca Bas-
sandculture, Maciej Gorzelak, 
nie od dziś związany jest z mu-
zyką. – Maciek jest didżejem, gra 
w klubach od wielu lat dźwięki, 
dla których bass jest motywem 
przewodnim. Traktuje to jak 
rozwijanie pasji – mówi Jarek.

Bassandculture nie jest blo-
giem wyłącznie o muzyce. – Na-
szym celem jest przedstawianie 
naszej wizji odbierania popkul-
tury i tego, co w jej śmietniku 
interesuje nas i inspiruje najbar-
dziej. Lubimy odsiewać ziarna 
od plew, dlatego poza muzyką 
piszemy też o modzie, filmie, 
sztuce – dodaje.

Na blogu tym można zarów-
no posłuchać kawałków, które 
wpadły w ucho jego autorów, 
jak i przeczytać recenzje filmów, 
płyt, a także obejrzeć zdjęcia, nie 
mające nic wspólnego z popkul-
turą.

Dla Jarka i Maćka blog jest 
twórczą formą dzielenia się z in-
nymi swoją pasją. Jak na razie blo-
gerzy traktują swoją twórczość 
jako rozrywkę, relaks. – Ale per-
spektywa własnego, poważnego 
portalu, nie tylko muzycznego, 
który poza satysfakcją dostarcza 
możliwości przeżycia, bardzo 
nam odpowiada – dodaje Jarek. 

Jak zapewniają w tworzeniu 
bloga o muzyce i popkulturze 
niewątpliwie pomaga aktywne 
uczestnictwo w życiu nocnym 

Szczecina. „Jeden z nas włóczy 
się non stop po imprezach” – pi-
szą na łamach swojego bloga au-
torzy. – Nocą poznaliśmy o wiele 
więcej ciekawych osób niż w cią-
gu dnia – stwierdza Jaz. – Lubię 
atmosferę miejsc, w których 
można posłuchać tej muzyki, 
która mi pasuje, porozmawiać, 
spotkać mnóstwo osób. To część 
życia po prostu. Nie najważniej-
sza, ale dość istotna – dodaje.

Jarek Jaz ma świadomość, jak 
ważna jest blogosfera w dzisiej-
szym marketingu muzycznym. 
Natychmiastowa możliwość 
dzielenia się dźwiękami to dro-
ga, z której korzysta mnóstwo 
artystów. Kontrolowane przecie-
ki premierowych albumów do 
internetu, to także codzienność, 
a czasem nawet element kampa-
nii marketingowej. 

– Blogi to miejsce o niezwy-
kłym potencjale i pozytywnym 
fermencie. Niektóre są już po-
ważnymi instytucjami, bez któ-
rych udziału nie obywają się pre-
miery klipów, są pierwszymi na 
liście, które otrzymują od arty-
stów nowe utwory, wydają wła-
sne kompilacje – mówi Jarek. 

A co w muzyce rodem ze 
Szczecina najbardziej wpada 
w uszy szczecińskich twórców 
muzycznego bloga? – Jesteśmy 
fanami didżejskich kolekty-
wów Murder Death Kill oraz 
SpaceBumz. Lubimy produkcje 
Webbera i kibicujemy każdemu 
projektowi ze Szczecina, który 
osiąga sukcesy, np. Big Fat Mama 
– wymienia Jaz. 

Internetowy pamiętnik

Blogosfera to nie tylko dziele-
nie się swoją pasją – modą, czy 
muzyką. Pierwsze skojarzenie 
z blogiem to raczej internetowy 
pamiętnik. Z takim zamysłem 
rozpoczęła się historia bloga 
www.kasiawita.blog.onet.pl au-
torstwa Katarzyny Marciszew-
skiej, byłej dziennikarki portalu 
wSzczecinie.pl, obecnie kierow-
niczki sklepu w Tesco. – Przez 
wiele lat pisałam pamiętnik, do-
szłam jednak do wniosku, że czas 
się unowocześnić i przejść do 
sieci – opowiada Kasia. – Cho-
ciaż na blogu, w odróżnieniu od 
pamiętnika, nie mogę napisać 
wszystkiego, co bym chciała. 

Dlatego może kiedyś wrócę do 
pamiętnikarstwa – dodaje.

Blog zrodził się u niej z potrze-
by pisania. – Nie będę ukrywać, 
że lubię być czytana przez innych 
– przyznaje Kasia. – Odczuwam 
potrzebę bycia wysłuchaną – do-
daje. 

Początkowo blog Marciszew-
skiej był ekspresją jej osobistych 
przeżyć, rozterek związanych 
z pisaniem doktoratu, pobytem 
we Włoszech na stypendium. 
Obecnie blogerka zaczyna pisać 
o sprawach bardziej uniwersal-
nych, interesujących dla czytel-
nika. Blog zamienia się w portal 
o subiektywnym spojrzeniu na 
rzeczywistość. W jednym z wpi-
sów czytamy: „dzisiaj będzie 
o parytetach, bo mnie strasznie 
wkurzają przeciwnicy tego roz-
wiązania, najczęściej kobiety”, 
po czym następuje szeroka argu-
mentacja za ułatwieniem startu 
kobiet w polityce. 

Moda, muzyka, polityka to 
tylko jedne z wielu tematów, po-
ruszanych przez szczecińskich 
blogerów. Z pamiętnika, opi-
sującego wewnętrzne, osobiste 
przeżycia, blog staje się nowym 
medium najbardziej subiektyw-
nym, ale coraz poważniejszym 
spojrzeniem internauty na rze-
czywistość. 

Coraz częściej swoje interne-
towe pamiętniki prowadzą osoby 
ze świecznika. Na szczecińskim 
podwórku można wymienić 
choćby radną Małgorzatę Jacy-
nę-Witt. Z innego bieguna jest 
ks. Rafał Sorkowicz, który przez 
długi czas mieszkał w Szczeci-
na. Prowadzi oryginalny, inter-
netowy pamiętnik, na którego 
łamach komentuje różne wyda-
rzenia w świecie z katolickiego, 
konserwatywnego punktu wi-
dzenia. 
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Jarek Jaz

Świat:
- anna kurnikowa 
http://www.kournikova.com/blog/
- dmitrij Miedwiediew 
http://blog.kremlin.ru/
- alicia keys
http://www.aliciakeys.com/us/alicia-keys-blog
- Paulo coehlo
http://paulocoelhoblog.com/
- andres iniesta
http://www.andresiniesta.es/blog/

Polska:
- Michał wiśniewski 
http://mwisniewski.blog.onet.pl/
- ryszard czarnecki 
http://ryszardczarnecki.blog.onet.pl/
- krystyna janda
http://www.krystynajanda.pl/dziennik
- joanna krupa
http://www.joannakrupa.com/about/
- Marek Migalski
http://migalski.blog.onet.pl/

Ciekawe blogi:

szczecin
- jarek jaz i Maciej gorzelak 
http://bassandculture.wordpress.com./
- katarzyna Marciszewska
http://kasiawita.blog.onet.pl/
- Michalina wasilewska „Pola ilowicz”
 http://pola-ilowicz.blogspot.com/
- Małgorzata jacyna – witt 
http://www.jacyna-witt.pl/
- ks. rafał sorkowicz 
http://sorkovitz.blog.onet.pl/
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upowanie przez in-
ternet jest wygodne. 
– Można sobie nawet 
„cichcem” w pracy 
zrobić zamówienie, 
czy poszperać w ser-
wisie Allegro – mówi 

Justyna Burzyńska z serwisu 
PanTuNieStal.com oferującego 
autorskie ubrania i gadżety na-
wiązujące do czasów PRL-u. Za-
mówiony towar przychodzi do 
domu, nie biegamy trzy godziny 
po galeriach handlowych dosta-
jąc zadyszki i frustrując się, że 
znowu nie ma tego, czego chce-
my. Nie marudzimy, że nogi nas 
bolą i musimy non stop słuchać 
muzyki tła, która doprowadza 
nas do szewskiej pasji. Monika 
Kantor prowadząca sklep z ak-
cesoriami do domu decostyl.pl 
dodaje: – Często w sieci jest dużo 

taniej. Nie trzeba wychodzić 
z domu, płaci się kartą, same za-
kupy są bardzo wygodną i prostą 
czynnością.

 
Dodaj do koszyka

Sklepów w internecie ciągle 
przybywa. Rozkręcić taki interes 
jest rzeczą prostą, utrzymać go 
na rynku zdecydowanie trud-
niej.

– „Pan Tu Nie Stał” rozkręcali-
śmy bardzo powoli. Nasz począt-
kowy asortyment był naprawdę 
okrojony. Sprzedawaliśmy do-
słownie kilka wzorów koszu-
lek, nadrukowywanych metodą 
chałupniczą – opowiada Justyna 
Burzyńska. – W naszym przy-
padku pomógł pomysł, graficz-
na harmonia strony i produktów 
na niej oferowanych – dodaje. 

Ważna jest obsługa, kontakty 
z klientami, informacje o poczy-
naniach firmy. Trzeba dbać o to, 
żeby informacje o rozmaitych 
działaniach i nowościach pro-
duktowych docierały do ludzi 
różnymi kanałami: poprzez stro-
nę internetową, Facebook, czy 
mailowo. – Pomaga nam to, że 
mamy sklep stacjonarny, gdzie 
zawsze można wpaść, porozma-
wiać. Taki bezpośredni kontakt 
jest też bardzo istotny – mówi 
Justyna. 

Podobnie do tematu podcho-
dzi Ewelina Restyle, która na 
swojej stronie restyle.pl oferuje 
klientkom oryginalne i ekstra-
waganckie elementy garderoby.

– Rzeczy, które sprzedajemy 
są niedostępne lub bardzo ciężko 
dostępne w sklepach stacjonar-
nych – tłumaczy właścicielka 

sklepu. – A nawet jeśli gdzieś 
są, to wiele osób z mniejszych 
miejscowości nie ma dostępu 
do dużych sieciówek, dlatego 
wygodniej i szybciej dla nich 
jest kupić ubrania przez internet. 
Nam w handlu pomaga przede 
wszystkim to, że dbamy o klien-
tów. O jakość rzeczy, o przesyłkę, 
cały czas mamy kontakt z klient-
kami, odpowiadamy na pytania 
i sami je zadajemy. Ale ten inte-
res jak każdy potrzebuje czasu 
i ciężkiej pracy – dodaje.

Być modnym jak...

Zadawanie pytań jest ważne 
nie tylko dla kupujących, dla 
sprzedawcy to także cenna in-
formacja.

– Zauważyłam pewną tenden-
cję – mówi Monika Kantor. – 

Styl życia

KlIKASZ I MASZ

K
Jak oszczędzić czas, pieniądze, nerwy i jeszcze dotknąć luksusu? Wystarczy posiadać komputer, internet, konto elektroniczne i fotel. Na 
e-zakupach możesz mieć wszystko od ubrań, po całe wyposażenia domów. Po co więc tracić pieniądze na paliwo, stać w kolejce, jeśli

można rozciągnąć się w fotelu i kliknąć „Dodaj do koszyka”? 

AnEtA DoLEGA
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Klienci przede wszystkim pytają 
czy  produkt jest starannie wy-
konany, czy jest to wyrób polski, 
czy należy do masowej produkcji 
i jaki ma kolor – dodaje z uśmie-
chem.

Natomiast Tomasz Zygmunt 
kierownik sklepu internetowego 
skate-europe.com przedstawia 
to tak: – Klienci najczęściej py-
tają o konkretne firmy. Z „go-
ogla” dowiadują się co akurat jest 
modne, także co dana gwiazda 
miała na sobie w takim, a nie 
innym teledysku i zaczynają tego 
u nas szukać. Zadają konkretne 
pytania.

Pułapka wolności?

Internet daje nam wolność, 
także w wydawaniu pieniędzy. 
Ten rodzaj zakupów jest bardzo 
wygodny ale czy nie wyprze 
w przyszłości tradycyjnego?

– W Polsce udział handlu in-
ternetowego jest jeszcze dość 
mały ale i internet jest u nas sto-
sunkowo młody – stwierdza To-

masz Zygmunt. – Za kilka lat gdy 
do pracy pójdą dzieciaki, które 
dopiero co dostały neostradę na 
komunię, pewnie się to mocno 
zmieni. Moi rodzice nie kupiliby 
nic przez internet, ja wręcz prze-
ciwnie. Najmłodsze pokolenie 
może nie znać po prostu innej 
możliwości – dodaje.

Ciekawych wniosków w tym 
temacie dostarcza nam nauka. 

Interesującą kwestią jest profil 
osoby kupującej w internecie. 
– Zastanawiam się czy na przy-
kład są to osoby nastawione do 
życia absolutnie konsumpcyjnie, 
leniwe? Czy też bardzo zapraco-
wane lub też takie, które pracują 
z domu lub unikają wchodzenia 
w relacje społeczne?  – mówi 
terapeuta Krzysztof Faliński. 
– Zakupy przez internet mogą 
ułatwiać popadanie w poczucie 
alienacji, izolacji, nieutożsamia-
nia się ze społeczeństwem. Ale to 
tylko taka luźna teza – dodaje.

Druga rzecz, która w tym ob-
szarze frapuje naukowców do-
tyczy uzależnienia od zakupów. 
Zjawisko to staje się niestety 
powszechne, internet wydaje 
się bezpiecznym terytorium. 
– Jeśli mówimy o wewnętrz-
nym przymusie podejmowania 
określonych czynności, kom-
pulsywnych i szkodliwych, czyli 
o cechach uzależnienia, to trud-
no takich doszukać się w kupo-
waniu przez internet – wyja-
śnia terapeuta. – Nie są wtedy 

spełnione specyficzne warunki 
pociągające do takich czynno-
ści: gwar, spektakularne wy-
przedaże, okresowe szaleństwo 
zakupów na przykład w święta, 
możliwość sensorycznego prze-
żywania i wybierania.. Jednakże 
z tym chyba jak ze wszystkim 
liczy się umiar, rozwaga i sa-
moświadomość. Pragmatyzm 
i moda – dodaje.
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REKLAMA

Nie ma kobiet o nietypowych rozmiarach 
Zbyt luźny obwód pod biustem;
wpijające się w ciało ramiączka;
odciśnięte „bułki" na plecach;
wrzynające się fiszbiny……
To wszystko efekt źle dobranej bielizny !!!

Zapraszam Państwa do sklepu The BOOB, w którym nie tylko oferujemy 
piękną bieliznę w rozmiarach miseczek : AA- J oraz obwodzie od 60 do 105 cm.
Jesteśmy profesjonalnymi brafitterkami tzn. wiemy na co należy zwrócić uwagę 
w czasie mierzenia i doboru bielizny, chcemy uczyć nasze klientki jak właściwie 
biustonosz dopasować, zakładać i nosić. W naszym sklepie jest miejsce na 
wózek dziecięcy, którym bez problemu można wjechać, jest miejsce ciekawej
zabawy dla nieco starszych dzieci, mamy też przewijak. 
Pięknie zapakujemy biustonosz na prezent.
Oferujemy szeroki wybór, bardzo dobrą jakość, piękne wzornictwo, cierpliwość i sztukę brafittingu. 

Właścicielka                        ul. Jagiellońska 95                            joanna.cybruch@theboob.pl     
Joanna Cybruch                       www.dopasujstanik.pl                                          tel. (091) 42 52 723 
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Zdrowie i uroda

asaż niegdyś głów-
nie obecny na od-
działach fizjoterapii 
i w przychodniach 
medycyny natural-
nej dziś gości na 
salonach piękności 
i w ośrodkach spa. 

Wzrosła nasza wiedza na jego 
temat, świadomość i zaintereso-
wanie nim. – Cudowny wpływ 
masażu na organizm następuje 
przez pobudzenie przepływu 
krwi w naczyniach krwiono-
śnych oraz zwiększenie prze-
mieszczania płynów przez układ 
naczyniowy – tłumaczy Iwona 
Ocalewska-Trukszyn z „Mare-
na Wellness & Spa”. Masowanie 
ciała pobudza krążenie krwi, 
której swobodny przepływ do-
starcza więcej tlenu i składników 
odżywczych całemu organizmo-
wi, a także przyspiesza metabo-
lizm. – Wzrost przepływu krwi 
w obwodowych częściach ciała 
korzystnie wpływa również na 
pracę serca i nerek – dodaje.

Istotą centralnego masażu jest 
pobudzenie układu nerwowego, 
który jest odpowiedzialny za 
działanie wszystkich narządów 
i układów ludzkiego organi-
zmu. – Bodźce przenoszone do 
mózgu przez włókna nerwowe 
powodują szybsze i bardziej 
sprawne wykonywanie czynno-
ści przez narządy ludzkiego cia-
ła, czego efektem jest odprężenie 
psychiczne i fizyczne – objaśnia 
Iwona Ocalewska-Trukszyn.

Ach, te kamienie...

W ofercie „Marena Wellness 
& Spa” odnajdziemy na przykład 
rytualne masaże z ciepłą oliwką, 
gorące kamienie, ciepłe pałeczki 
bambusowe, miseczki kokosowe 
oraz cieszące się dużym powo-
dzeniem masaże ajurwedyjskie 
i tajskie. – Terapia gorącymi 
kamieniami, od wieków stoso-
wana w Indiach, jest masażem 
głęboko uzdrawiającym – po-
leca Iwona. – Daje on poczucie 

głębokiego relaksu i pozwala na 
uwolnienie nagromadzonego 
stresu – dodaje. 

Wprowadza do ciała har-
monię, równowagę i spokój 
umożliwiając głębokie duchowe 
doświadczenie łączności ciała, 
umysłu i duszy. – Masaż ten na-
leży także do faworytów wśród 
gości „Baltica Welness & Spa” 
– mówi Beata Krawętkowska. 
Czarne kamienie, czyli rozgrza-
ną do 50°C skamieniałą, ideal-
nie oszlifowaną lawę, umieszcza 
się w różnych centrach ener-
getycznych ciała. – Połączenie 
technik manualnych z rozgrza-
nymi kamieniami wpływa na 
poprawę krążenia, łagodzenie 
napięcia mięśni i zniwelowanie 
zmęczenia – zdradza Karawęt-
kowska. Jak taki masaż wygląda 
w praktyce? – Rozpoczyna się 
on od rytuału powitalnego stóp 
małymi kamyczkami, a następ-
nie większymi kamieniami de-
likatnie masowane jest całe ciało 
– tłumaczy Beata z „Baltica We-

lness & Spa”. – Na koniec zabie-
gu, dla zrównoważenia energii 
ciemnych kamieni, w okolicach 
serca układa się zimny kamień 
marmurowy, energia w ciele jest 
wówczas idealnie zbalansowana 
– dodaje.

Mocna klasyka

Niezawodny, masaż klasyczny 
wybierany jest najczęściej przez 
męskie grono. Jest on mocny, 
manualny i w zależności od for-
my i intensywności wykonania 
może być leczniczy lub relaksa-
cyjny. – Działa on przeciwbó-
lowo i odprężająco, a przy tym 
polepsza odżywienie tkanek, re-
guluje napięcie mięśniowe i uak-
tywnia przepływ krwi i limfy – 
mówi Krawętkowska.

Kojąca muzyka, delikatna woń 
świec w komfortowym pomiesz-
czeniu oraz doświadczony masa-
żysta zadbają, by czas terapii był 
doznaniem głębokiego odpręże-
nia i rewitalizacji sił.

Masaż dobry na wszystko

Terapia dotykiem nie ma sobie równych. Masaż to naturalny lifting oraz cudowne odprężenie dla ciała i duszy.

agnieszka Redlińska

REKLAMA

Nie ma kobiet o nietypowych rozmiarach 
Zbyt luźny obwód pod biustem;
wpijające się w ciało ramiączka;
odciśnięte „bułki" na plecach;
wrzynające się fiszbiny……
To wszystko efekt źle dobranej bielizny !!!

Zapraszam Państwa do sklepu The BOOB, w którym nie tylko oferujemy 
piękną bieliznę w rozmiarach miseczek : AA- J oraz obwodzie od 60 do 105 cm.
Jesteśmy profesjonalnymi brafitterkami tzn. wiemy na co należy zwrócić uwagę 
w czasie mierzenia i doboru bielizny, chcemy uczyć nasze klientki jak właściwie 
biustonosz dopasować, zakładać i nosić. W naszym sklepie jest miejsce na 
wózek dziecięcy, którym bez problemu można wjechać, jest miejsce ciekawej
zabawy dla nieco starszych dzieci, mamy też przewijak. 
Pięknie zapakujemy biustonosz na prezent.
Oferujemy szeroki wybór, bardzo dobrą jakość, piękne wzornictwo, cierpliwość i sztukę brafittingu. 

Właścicielka                        ul. Jagiellońska 95                            joanna.cybruch@theboob.pl     
Joanna Cybruch                       www.dopasujstanik.pl                                          tel. (091) 42 52 723 
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Gabinet masażu w Marena Wellness & Spa 
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ajęcia tańca na ru-
rze czyli „pole dan-
ce”, to przeplatające 
się elementy tańca 
i akrobatyki. – Jest 
doskonałą zabawą 
przy muzyce, a także 
formą artystycznej 

ekspresji – wyjaśnia Katarzyna 
Walkowiak, instruktorka fitness 
ze studia Arkana Fit.

Trening rozpoczyna się od 
rozgrzewki, która ma na celu 
przygotowanie ciała do wyko-
nywania odpowiednich ruchów 
na rurze. Podczas zajęć panie 
oplatają ciało wokół rury i ze-
ślizgują się po niej robiąc płyn-
ne obroty. Podtrzymując się na 
rękach wykonują różnorodne 
figury gimnastyczne. Wszystko 
odbywa się przy muzyce, która 

może mieć charakter zmysło-
wy jak i sportowy, zależy to od 
osoby, jej nastawienia i nastroju.  
– Pole dance to nie tylko umie-
jętność seksownego owijania się 
wokół rury, ale przede wszyst-
kim trening wymagający spraw-
ności fizycznej – dodaje Katarzy-
na. – Angażuje wszystkie grupy 
mięśni i poprawia ogólną kondy-
cję ciała. Możemy wykorzystać 
w nim elementy różnych stylów 
tanecznych, zwłaszcza w przej-
ściach, które płynnie łączymy 
z figurami. Wykonujemy układy 
mając dużą swobodę choreogra-
fii i doboru muzyki. To połą-
czenie kardio, ćwiczeń siłowych 
i tańca – dodaje. 

Bardzo ważny jest strój do 
ćwiczeń. Musi być wygodny. 
Najlepiej zaopatrzyć się w krót-

kie szorty i getry. Na gołej skórze 
rura nie będzie się tak ślizgać, 
a dzięki getrom mniej obcierają 
się kostki. Obuwie jest zbędne, 
gdyż panie ćwiczą na bosaka. 

– Chociaż większości z nas 
gimnastyka na rurze może nie 
kojarzyć się pozytywnie, to jed-
nak pole dance może być praw-
dziwą sztuką. Udowadniają to co-

roczne mistrzostwa świata w tej 
dziedzinie. Aktualnie zbierane są 
podpisy pod petycją włączenia 
pole fitness do dyscyplin olimpij-
skich – dodaje Walkowiak. 

Zajęcia trwają 75 minut, do-
stępne są w trzech grupach za-
awansowania, znajdziemy je 
w dwóch szczecińskich klubach 
fitness.
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Seksowny aerobik
Jego entuzjastkami jest Britney Spears, Kate Moss i Paris Hilton. 

Taniec na rurze, bo o nim mowa, kiedyś był atrakcją nocnych klubów, 
teraz robi furorę w fitnessie. Jest już dostępny w naszym mieście.

Zdrowie i uroda

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

REKLAMA

Z

ul. Monte Cassino 36/11
70-464 szczecin
tel. 91 82 04 054

tel. kom. 601 564 676
aneta�gurska@pilates-om.pl

www.pilates-om.pl

Do dyspozycji piękne
wnętrza wyposażone

w profesjonalny sprzęt
Pilates w tym:

Cadillac, Reformer,
Wunda Chair,
Ladder Barrel,

Spine Corrector.

Agata Chacińska
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REKLAMA

gabinet autoryzowany

Miło nam poinformować, 
że nagrodę 
Qltowy zabieg
otrzymał FOCUS RF+

 • usta kontur
• usta z wypełnieniem
• brwi
• brwi metoda włosa
• oczy kreska góra i dół

• lifting twarzy
• odmładzanie
• kształtowanie sylwetki
• ujędrnianie ciała
• redukcja cellulitu
• odchudzanie

• usuwanie komórek
   tłuszczowych
• zmniejszanie obwodu
• likwidacja otyłości
• rozbijanie cellulitu
• wyszczuplanie twarzy

• lifting (twarzy, piersi,
   brzucha, pośladków)
• ujędrnianie ciała
• odchudzanie
• zmniejszanie blizn
• redukcja rozstępów
• drenaż limfatyczny
• leczenie trądziku

• usuwanie włosów 
• zamykanie naczynek
• likwidacja przebarwień
• usuwanie blizn 
   i rozstępów
• fotoodmła-
  -dzanie

MAKIJAŻ 
PERMANENTNY LIPO ROYAL Pulsar IPL

Aparatura emitująca laser
Jedyny na rynku europejskim 

aparat kosmetyczno-medycznyEfekt już po 1 zabieguFokus RF+

Nieinwazyjna liposukcja

Najbezpieczniejszy sposób
odmładzania (liftingu) twarzy

Szczecin ul. Wielkopolska 22/2
czynne: Pon.-Pt. 9-20 • Sob. 9-15 

Niedziela na telefon

Studio

tel. 91 43 43 175 • kom. 606 68 68 89

Agata Gumieniuk



by wyleczyć się 
z chronicznego 
zmęczenia i czę-
stych infekcji musi-
my wzmocnić swoją 
odporność. To ona 
jest odpowiedzią na 
większość proble-

mów, jakie napotykamy w okre-
sie jesieni i zimy. Obniżona od-
porność organizmu sprawia, że 
w tym czasie jesteśmy narażeni 
na częste nieobecności w pracy 
lub rezygnację z życia towarzy-
skiego. Nie warto się na to godzić 
- lepiej wcielić w życie kilka pro-
stych, a jak cennych, wskazówek.

Hart ducha i ciała

– Aktywność fizyczna w zimie 
to podstawa. Można korzystać 
z siłowni, klubu fitness jak i zajęć 
na świeżym powietrzu – wymie-
nia Alicja Ciechanowicz farma-
ceutka z Apteki Zdrowie. – Jeśli 
prowadzimy siedzący tryb życia 
i nie dbamy o siebie, żadne ma-
giczne preparaty nie pomogą – 
dodaje.

Prawidłowe krążenie, dotle-
nienie i dobra kondycja zapewnią 
wsparcie całemu organizmowi. 
Jeśli zimą pozwolimy sobie zapaść 
w sen, nie tylko obniżymy od-
porność fizyczną, ale i psychicz-
ną. Złe samopoczucie znacznie 
wpływa na nasze codzienne ży-
cie. Dlatego nie bójmy się zimna! 
Spacer w mroźne popołudnie na 
pewno nie zaszkodzi, a pozwoli 
hartować organizm. 

Naszej psychice, obok zdrowej 
aktywności, potrzebny jest też 
relaks i wypoczynek. Odpowied-
nia ilość snu to podstawa zdro-
wego trybu życia. W okresie, 
gdy nasz organizm funkcjonuje 
w niesprzyjających warunkach, 
gdy jest narażony na złapanie 
infekcji czy przeziębienia, wy-
poczynek staje się ważniejszy 
niż zwykle. Przemęczeni o wie-
le łatwiej ulegamy „szalejącym” 
wszędzie drobnoustrojom. Wy-
spani, dotlenieni, wypoczęci tak 
fizycznie, jak i psychicznie, ła-
twiej stawimy czoło atakującym 
nas wirusom i bakteriom.

Jesteśmy tym, co jemy

Dlatego właśnie dieta wpływa 
na nasze funkcjonowanie. Zdro-
wy i odpowiednio zbilansowa-
ny jadłospis jest bardzo ważny 
dla odporności. Oczywiście są 
znane, stare sposoby naszych 
babć, które dodatkowo poma-
gają zapobiegać przeziębieniom 
lub zapobiegać ich pierwszym 
objawom. Wszyscy na pew-
no wiemy, że należy najeść się 
czosnku, miodu, wypić ciepłe 
mleko i syrop z cebuli. Warto 
zapobiegawczo dołączyć do die-
ty pewne produkty, szczególnie 
czosnek. Jego działanie to nie 
mit. Naprawdę ma właściwości 
bakteriobójcze, zawiera witami-
nę c, wpływa na aktywność bia-
łych płytek krwi. Jeśli nie lubimy 
jego zapachu, możemy po spo-
życiu czosnku przerzuć w ustach 

trochę natki pietruszki. Gdy nie 
tolerujemy smaku, warto byśmy 
skorzystali z wyciągu z czosnku 
w kapsułkach. W zimowej diecie 
powinien znaleźć się także miód 
(cukrzycy powinni go stosować 
bardzo ostrożnie i w porozumie-
niu z lekarzem). Wzbogacenie 
diety o świeży korzeń imbiru 
wpłynie nie tylko na walory 
smakowe, ale też rozgrzeje i po-
może pokonywać bakterie.

Poza tym wskazane jest jedze-
nie pięciu porcji warzyw i owo-
ców w ciągu dnia. Pamiętajmy, 
że także zimą są one ważnym 
źródłem wartościowych witamin 
i mikroelementów. 

Pomoc z apteki

Czasem nie wystarczą dobre 
chęci i trzeba wybrać się po pro-
fesjonalną pomoc. W aptekach 
dostępne są preparaty zarówno 

zwalczające objawy przeziębień, 
jak i zapobiegające im. Dlatego 
nie warto zwlekać i reagować od 
razu, gdy czujemy się nie najle-
piej.

– Pacjenci w okresie zimo-
wym dość często zgłaszają się po 
środki wspomagające odporność 
– mówi pani Alicja. – Wybierają 
aloes, wyciągi z pelargonii afry-
kańskiej, ale do łask wraca też 
tran, którego skuteczność po-
twierdzają najnowsze badania 
– dodaje.

Wszelkie preparaty ziołowe 
i tradycyjne, jak tran, napary 
z ziół, wyciąg ze stymulującej od-
porność jeżówki, czy ze wzmac-
niającego żeń-szenia, wszystkie 
powinniśmy stosować zgodnie 
ze wskazówkami farmaceutów 
i ulotek. Pamiętajmy, że leki do-
stępne bez recepty są bezpieczne 
pod warunkiem prawidłowego 
ich stosowania.

Zdrowie i uroda

Przybywają supermoce!
Gdy temperatura spada daleko poniżej zera, a krótki dzień nie sprzyja aktywności atakują nas choroby. Warto nauczyć się zapobiegać uciążliwym 

przeziębieniom – to wcale nie takie trudne.

WERonIKA BuLIcZ

REKLAMA

A
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Casting

Ten etap życia to najlepszy czas na wariactwa i szaleństwa 
w makijażu. To dla nastolatek firmy kosmetyczne wymyślają pro-
dukty w soczystych barwach, mieniących się wszelkimi odcienia-
mi tęczy. Z drugiej strony nie ma nic lepszego niż dyskretny urok 
delikatności, a największą sztuką jest zachowanie umiaru i rów-
nowagi.
Na dzień proponuję makijaż prawie niewidoczny, który nadaje 
blask cerze i bardzo delikatnie eksponuje oczy. Na usta wystarczy 
sam błyszczyk. Nie najlepiej wygląda, niestety wciąż modny w na-
szym mieście, ciężki i krzyczący makijaż oczu oraz gruba warstwa 
zbyt pomarańczowego i o kilka tonów ciemniejszego podkładu.
Wieczorem młoda osoba może poszaleć z kolorami na powiece 
i z kreską (niekoniecznie czarną). Bazą niech dalej zostanie delikat-
na konsystencja, jak najbardziej niewidocznego i stapiającego się 
ze skórą fluidu.
W każdej kosmetyczce powinien znaleźć się tusz do rzęs o lekkiej 
konsystencji, delikatny podkład lub krem koloryzujący oraz błysz-
czyk. Co do reszty produktów przyjrzyjcie się waszej rówieśniczce 
Oli i poszukajcie inspiracji...
W odsłonie dziennej nałożyłam Oli krem nawilżający i podkład. 
Delikatne, rozświetlające drobinki zawarte w podkładzie nadają 
cerze blasku. Na policzki nałożyłam delikatny róż w kremie. Górną 
powiekę pomalowałam dwoma cieniami w kremie – na środku 
oka w kolorze kości słoniowej, a na pozostałej części w odcieniu 
łososiowym. Dolna powieka muśnięta jest klasycznym, sprasowa-
nym cieniem w kolorze mosiądzu. Dopełnieniem są rzęsy pocią-
gnięte raz delikatnym tuszem do rzęs oraz błyszczyk w kolorze 
delikatnego, cukierkowego różu.
W odsłonie wieczorowej cała uwaga skupia się na oczach. Na 
górnej powiece pomalowałam je kilkoma odcieniami fioletu i gra-
natu oraz odrobiną złota w kremie. Dopełnieniem jest biała, ma-
towa kreska tuż przy kąciku wewnętrznym oka, która optycznie 
je nam otwiera. Na dolnej powiece użyłam fioletowego cienia 
połączonego z kredką o podobnym odcieniu. Usta pomalowałam 
błyszczącą szminką o delikatnym, perłowym kolorze.

Dorota Kościukiewicz-Markowska

Jeśli jesteś zainteresowana 
wzięciem udziału w pro-
jekcie "Pałac kolorów" 
i masz idealną cerę zapra-
szamy na casting.

Szczegóły: www.dorota.tv
w zakładce "wydarzenia"

Nastolatki nie potrzebują dużo dodatków by lśnić. Jednak jest to etap, gdy 
młoda kobieta najbardziej eksperymentuje z wyrażaniem siebie i tego, którą 
ze swoich „twarzy” ukazać światu. Jeszcze do końca nie zna siebie, więc 
poszukuje i odkrywa. To bardzo ważny moment w życiu, bo właśnie teraz 
zaczynają się nawyki, te dobre i te złe. A zadbana cera to zarówno element 
doskonałego samopoczucia jak i inwestycja w przyszłość.

aleksandra tchórzyk przed metamorfozą

Nastoletnia
lekkość bytu

Zdjęcia, makijaż: Dorota Kościukiewicz-markowska / www.dorota.tv
Modelka: aleksandra tchórzyk

Zdrowie i uroda

Palac kolorów



Zdrowie i uroda
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Nowa
kolekcja
wiosna
2011

Wyprzedaż

-50%
Olsen Fashion

ul. Ks. Bogusława X 13, 70 - 441 Szczecin

www.olsen.de
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Nowa
kolekcja
wiosna
2011

Wyprzedaż

-50%
Olsen Fashion

ul. Ks. Bogusława X 13, 70 - 441 Szczecin

www.olsen.de

E S C A D A
S P O R T

AL. WOJSKA POLSKIEGO 22 róg Bogusława
tel. 91 4 88 29 63

otwarte: pon.-pt od 11 do 19, sobota od 11 do 15 

WWW.ESCADA.COM
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Moda

ZIMOWY KOKTAIL
FOTO: MARTA MACHA      STYLIZACJA: MAGDALENA PIETRASZKO
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Moda

Na tej stronie: Ewelina: Sukienka z wełny wykończona cekinami / Michał Marczewski, futrzana czapka/  vintage, bransolety / H&M 
Na sąsiedniej stronie: Pola: Suknia z jedwabnej satyny / Michał Marczewski, futrzana czapka / Veb, bransolety / New Look
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Moda

Ewelina: Sukienka z wiskozy / Michał Marczewski, naszyjnik dzianinowy/ Milita Nikonorov
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Moda

Pola: Sukienka wełniana/ Michał Marczewski, sweter typu oversize / Saks

Produkcja sesji: Magdalena Pietraszko, Suknie: Michał Marczewski/ www.michalmarczewski.com, Milita Nikonorov www.milita.pl, Modelki: Ewelina i Pola 
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Smacznie, ale niezdrowo

Szymon Kaczmarek
dziennikarz radiowy,
„garkotłuk”

Istnieje hipoteza, według której pierwszy raz 
zupę ugotowali neandertalczycy. Ten fakt zupeł-
nie zmienił mój porządek świata, myślałem bo-
wiem, że pierwszą zupę ugotowała moja babcia. 
Parujący i pachnący zieloną pietruszką krupnik na 
schabowych kościach. Z ziemniaczkami ziemniacza-
nymi, a nie marokańskimi. Krupnik syty i smaczny, 
dający radość i siłę. Podany w głębokim talerzu wy-
pełnionym po granicę złoconego szlaczka.

L

„Zimowa zupa
Rybna-Dwugarowa”
pean na jej cześć

udzie pierwotni wykorzystywali do gotowa-
nia zupy dołek wykopany w ziemi. Wykła-
dali go skórą zwierzęcą i wlewali do wnętrza 
wodę, następnie dodawali składniki. Ludzie 
współcześni wykorzystują w tym celu proszki 

i kostki i cieszą się, bo w „gratisie” dostają kubek. Smutne. 
Niewiele potraw równać się może z gorącą zupą zimo-
wą porą. Czy będzie to poświąteczny barszcz, rosół, 
który sam w sobie potrafi być kulinarnym arcydziełem, 
czy wreszcie pożądany „eintopf” pełen smakowitych 
kawałków mięsa i warzyw. Zupa daje radość i zdro-
wie (złośliwi mówią, że szeroką hmm no, że pogrubia).  
Zupa rozgrzeje, zachwyci i napełni optymizmem najbar-
dziej zziębniętego zmarzlaka, a w przypadku „syndromu 
dnia następnego” wielokroć działa wręcz cudotwórczo. 

I wcale nie mam tu na myśli 
i rozumie tego, co serwują 
nam w najwykwintniej-
szych lokalach gastrono-
micznych, tych kokilek, fi-
liżanek, kubków, miseczek 
(wyjątek stanowią bulio-
nówki) wypełnionych wy-
nalazkiem zwanym „zupa 
krem”. Prawdziwą zupę 
chcę jeść z talerza i to głę-
bokiego, lub w przypadkach 
niektórych (żur, kapuśniak, 
grochowa) z miski pokaź-
nej, może być glinianej. 
W wielu domach do dziś funk-

cjonuje cudowny sposób stawiania jednej miski okraszo-
nych ziemniaków, podawanych do kapuśniaku lub barsz-
czu. Że niehigienicznie? Ale jak smacznie, jak tradycyjnie! 
Szanuję zupy za ich nieobliczalne szaleństwo fazy wstępnej. 
Otóż bowiem, nie pytajcie mnie ile soli, ile wody, czy jak długo 
gotować. Każdy z nas ma przecież inny smak, innej wielkości  
„szczyptę”, czy wreszcie, gust różny od innych. Mój 
rosół będzie się różnił od Twojego, choć z połów-
ki tej samej kury robiony. Ba, i moje będą różne, 
bo  przecież  dziś  jest  tak  różne  od  przedwczoraj. 
Wystarczy przejść się po restauracjach i zamó-
wić w nich żurek. Niby prosta zupa, lecz poczu-
jemy całą rozpiętość smaków i gustów preparu-
jących ją kucharzy: od wybornej kwaskowatości 
podpartej delikatnym aromatem wędzonki i majeranku, 
aż do szarej wody smakującej jak dobrze, nie dokończę. 
Czy pamiętacie ileż to razy stawiała was na nogi zupka 
wpychana na siłę przez babcie i mateczki nasze prze-
mądre? Poczynając od kaszy manny (daj Bóg bez gru-

dek) przez zbawienne rosołki, na kapuśniaczku kończąc. 
Wiele zup zwiedziłem, na kilku poniosłem bezlitosną po-
rażkę (wciąż nie mam przekonania do owocowych i czerni-
ny). Jednak to zupa właśnie, nie jeden raz ratowała wygłod-
niały i pozbawiony nadziei na niespodziewany przypływ 
gotówki organizm studenta, wagabundy i obieżyświata. 
To zupa moich pomysłów bywała nieodpar-
tym wabikiem na niezdecydowane dziewczęta. 
Wreszcie, to ona daje mi siłę na napisanie tego felietonu. 
Jakże więc nie napisać o niej peanu?

Zupa Rybna-Dwugarowa
Krok pierwszy:
W garnku pierwszym, większym, na niewielkiej ilo-

ści tłuszczu zrób gulasz z drobno pokrajanego boczku, 
trzech dużych papryk, cebuli, trzech dużych pomidorów 
bez skórki, sproszkowanej papryki słodkiej i odrobiny 
ostrej. Paprykę pokrój w podobną wielkością kostkę co bo-
czek. Dobrze obsmaż, ale nie duś, niech będzie chrupka. 
W garnku numer dwa przygotuj wywar „na rybich 
ościach” (świetnie nada się głowa, kręgosłup i płetwy 
norweskiego łososia, choć im większa różnorodność ry-
biego bractwa, tym wywar solidniejszy) warzywach (nie 
bój się sporej ilości marchewki, pietruszki, selera, cebuli) 
i przyprawach, listek laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz. 
Smaku ciekawego dodają dwie szklanki białego wina (jed-
na do wywaru, druga dla kucharza). 

Krok wtóry:
Odcedzony wywar rybny wlej do garn-

ka z gulaszem, tak by nie rozrzedzić go zbytnio. 
Zwiększ gaz i na dobrze gotującą się zawartość włóż filet 
z ryby morskiej (może być ten łosoś od łba i ości, ale ja wolę 
białą rybę typu dorsz, mintaj) pokrajanej w sporą kostkę 
iÉ po minucie wyłącz. Ryba dojdzie sama, a nie rozgotuje 
się na paćkę, a kucharz może dolać sobie wina. W siebie, 
nie do garnka.

Krok trzeci, najważniejszy:
Do finalnego garnka można dodać czego du-

sza zapragnie i do czego smak zatęskni! Mogą 
to być ziemniaczki w kostkę pocięte, kukurydza 
lub groszek zielony z puszki, fasola, krążki białej 
części pora, czy wreszcie łyżka gęstej śmietany. Decyduje 
autor tego dania.

Krok ostatni:
„Dwugarowa” najpełniej smakuje we wspomnianych 

glinianych, głębokich miskach z białym pieczywem, 
ustrojona zieloną natką i cieniutkim plasterkiem cytryny. 
I nie zapomnijcie! W butelce jest jeszcze jedna szklanka 
białego wina...

Szymon Kaczmarek
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Do 2007 roku Mariusza Szczygła znałem bardziej jako człowie-
ka z jednego podwórka i dziennikarza współpracującego przez laty 
z tym samym, co ja, tygodniem. Kiedy kupiłem „Gottland”, bo coś 
trzeba było przeczytać w pociągu, żeby czas szybciej minął, poznałem 
Mariusza Szczygła-literata. Nie powiem, książkę połknąłem w sekun-
dę i zacząłem być jej ambasadorem wśród znajomych. Widać miałem 
nosa, bo nagród, na co dzień, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, ode-
brał za nią co nie miara.
„Zrób sobie raj” to książka, zbudowana z opowiadań-reportaży, ale 
w odróżnieniu od „Gottlandu” opisująca Czechy współczesne, to 
książka o naszych południowych sąsiadach, którzy mimo że pocho-
dzą z tego samego szczepu, co my – szczepu Słowian, różnią się od 
nas diametralnie, pod względem mentalności, obyczajowości i kul-
turowości. Podejrzewam, że sytuacje niektórych naszych rodaków, 
zawarte w najnowszej książce Szczygła, będące w kraju wojaka Szwej-
ka normą, mogą zaszokować, ale chyba właśnie przez to książka jest 
arcyciekawa. Z książki Mariusza Szczygła dowiadujemy się, że przy 
katolickim kościele nie musi wcale stać figura Matki Boskiej, a znako-
micie prosperujący… ogródek piwny! A z wyciągnięciem klesza nie-
koniecznie – według Czecha – ma coś wspólnego Pan Bóg… Szczygieł 
nawykły po prowadzeniu przez kilka lat programu „Na każdy temat” 
dużo pyta. Pyta Czechów o ateizm, o sens ich życia bez Boga i o to, co 
mogło spowodować, że kraj który dał nam niegdyś Dobrawę i chrzest, 
dzisiaj jest katolicką pustynią. Reportażysta nigdy nie ukrywał, że jest 
w kraju Vondrackowej zakochany i każdą wolną, urlopową chwilę 
spędza właśnie tam. Mimo tej nietajonej fascynacji Mariusz Szczygieł 
w książce „Zrób sobie raj” nie może wielu rzeczy zrozumieć… Jakich? 
To czytelnik znajdzie w książce.

Prestiżowe książki
Kultura

Wśród gąszczu nowych pisarzy i wydawnictw może zagubić się niejeden miłośnik literatury. Aby ułatwić życie czytelnikom w naszym no-
wym cyklu „Prestiżowe książki” pokażemy wam pozycje warte zapamiętania. Subiektywnej oceny dokona Rafał Podraza, dziennikarz i autor 
książek o rodzinie Kossaków. Spojrzy na nie okiem autora, a zarazem dziennikarza i czytelnika. W rubryce prezentowane będą nie tylko nowo-
ści, ale i tytuły, które na rynku pojawiły się kilka miesięcy, a nawet lat temu. Nie będzie to zatem typowa recenzencka rubryka jakich w prasie 
wiele. Poprzez „Kwestionariusz (nie) Literacki”oddajemy głos autorom. Tym razem przepytamy Krystynę Koftę i Kirę Gałczyńską. Klasycznej 
recenzji zostanie poddana tylko jedna pozycja, nowa książka Mariusza Szczygła. 

KonKUrs

D O  W Y G R A N I A 
„FAUSTA” KRYSTYNY KOFTY

UFUNDOWANA PRZEZ WYDAWNICTWO WAB 

„MÓJ ANIOŁ MA SKRZYDŁO ZIELONE” KIRY GAŁCZYŃSKIEJ

UFUNDOWANA PRZEZ „ŚWIAT KSIąŻKI”

„ZRÓB SOBIE RAJ” MARIUSZA SZCZYGŁA

UFUNDOWANA PRZEZ WYDAWNICTWO „CZARNE”

Pytanie konkursowe i regulamin na www.magazynprestiz.com.pl.  
Konkurs trwa do 30 stycznia 2011r. 

Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl

Weź udział w konkursie  i wygraj „Prestiżowe książki”

RAFAŁ PODRAZA, dziennikarz. 
Jego książka „Magdalena, córka Kossaka” 
(PIW, 2007), wywołała renesans na twór-
czość Magdaleny Samozwaniec. Na kan-
wie tego sukcesu opracował i wydał dwie 
niepublikowane książki pisarki: „Z pamięt-
nika niemłodej już mężatki” (W.A.B., 2009) 
i „Moja siostra poetka” (PIW, 2010).Ocena
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KIM JESTEM: Bywam córką sławnego i czytanego poety.
BYCIE CÓRKĄ SŁAWNEGO POETY JEST: Czasami miłe, a czasa-
mi bardzo krępujące.
CO BYŁOBY DLA MNIE NAJWIĘKSZYM NIESZCZĘŚCIEM: Cał-
kowite unieruchomienie. Myślę tak po 10 miesiącach przykucia do 
łóżka czy fotela.
NAJWIĘKSZY KREATOR MODY: Dzisiaj nie wiem, ale kiedyś na 
pewno – Coco Channel.
NIGDY NIE UBRAŁABYM: Rzeczy brudnych.
W CZYM JESTEM DOBRA: W kochaniu ludzi.
CO JEST NAJWAŻNIEJSZYM OSIĄGNIĘCIEM MEGO ŻYCIA: Że 
ono wciąż trwa, a do dziś – uśmiechnięty stosunek do ludzi i życia.
CO JESZCZE CHCĘ OSIĄGNĄĆ: Chcę znów prowadzić samo-
chód. 
CO WZBUDZA MÓJ OBSESYJNY LĘK: Chamstwo.
NAJBARDZIEJ CENIĘ U MĘŻCZYZN: Elegancję zachowania i brak 
zadufania, czyli egocentryzmu.
BŁĄD KTÓRY POPEŁNIŁAM: Nadmiernie naiwny stosunek do 
wszystkich ludzi.
CZY PISARZ MA WOBEC KOGOŚ LUB CZEGOŚ OBOWIĄZKI: 
Wobec siebie, przede wszystkim.
MOJE ULUBIONE SŁOWO: Most.
NA KOMPROMIS DECYDUJĘ SIĘ GDY: Po zastanowieniu wymaga 
tego sytuacja.
DLA MIŁOŚCI MOGĘ ZROBIĆ: Wiele.
JAK CHCIAŁABYM UMRZEĆ: Szybko i nagle.
NIENAWIDZĘ: Narzekania. 
KIM CHCĘ ZOSTAĆ W PAMIĘCI INNYCH LUDZI: Jako uśmiech-
nięta „pani od K.I.G.”.   
„MÓJ ANIOŁ MA SKRZYDŁO ZIELONE” TO: W pewnym sensie 
autobiograficzne spojrzenie na samą siebie.
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KIM JESTEM: Ssakiem, człowiekiem, kobietą, żoną, matką, pisarką.
CO BYŁOBY DLA MNIE NAJWIĘKSZYM NIESZCZĘŚCIEM: 
Stracić najbliższych i żyć dalej.
NAJWIĘKSZY KREATOR MODY: Dobry smak.
NIGDY NIE UBRAŁABYM: Skarpetek do szpilek, nawet jeśli są su-
permodne!
W CZYM JESTEM DOBRA: W tym do czego solidnie się przyło-
żę, w tym co przychodzi spontanicznie i w mówieniu co myślę. 
CO JEST NAJWAŻNIEJSZYM OSIĄGNIĘCIEM MEGO ŻYCIA: To, 
że żyję w pełnej świadomości, że jestem niezależna w pracy, nie mam 
etatu, sama sobie jestem szefem.
CO JESZCZE CHCĘ OSIĄGNĄĆ: Spokój wewnętrzny potrzebny do 
pisania książki, z której byłabym wreszcie zadowolona.
CO WZBUDZA MÓJ OBSESYJNY LĘK: Samoloty, loty, ciemne, za-
mknięte pomieszczenia, ze względu na klaustrofobię.
NAJBARDZIEJ CENIĘ U KOBIET: Zdecydowanie i ostrość jako do-
pełnienie kobiecości.
BŁĄD KTÓRY POPEŁNIŁAM: Niejeden! Ten najważniejszy mógł 
drogo kosztować, nie badałam się nigdy na raka piersi, żadnej mam-
mografii, USG, poszłam na badania późno, prawie za późno.
KIEDY KŁAMIĘ: Coraz rzadziej, tylko gdy muszę, przy łóżku chore-
go, czasem z litości albo „dla jaj”.
BOHATERSTWO TO DLA MNIE: Stawanie przeciw wszystkim 
w obronie własnego zdania.
CZY PISARZ MA WOBEC KOGOŚ LUB CZEGOŚ OBOWIĄZKI: 
Żadnych oprócz pisania dobrych książek, co wcale nie jest łatwe, a już 
nadymanie się i bycie autorytetem to obciach.
MOJE ULUBIONE SŁOWO: Wolność i to co się pod tym pojęciem 
kryje, choć wiem, że jest nieosiągalna. Absolutna wolność nie istnieje.
JAK CHCIAŁABYM UMRZEĆ: Popełnić samobójstwo zanim za-
cznę być rośliną, albo pisać do ostatniej chwili, opisując śmierć.
„FAUSTA” JEST: Powieścią o kobiecie, która nadal jest dla mnie tajemnicą.

Kultura

Kira GaŁCZYŃSKa; dziennikarka, 
autorka ponad 20 książek, córka Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego.

Kwestionariusz (nie) Literacki

KrYStYna Kofta; pisarka, pla-
styk i felietonistka. Autorka ponad dwudziestu 
książek. W twórczości prezentuje przekonania 
feministyczne. Była bratową Jonasza Kofty.

Kwestionariusz (nie) Literacki

Ocena
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Kultura

REKLAMA

Odkrywając tajniki sztuki nadal po-
zostajemy w grupie technik graficznych. Po 
akwaforcie i akwafincie nadszedł czas na 
drzeworyt, czyli sztukę wycinania rysunków 
w drewnie. Wędrując po naszych szczeciń-
skich galeriach poszukajcie skarbów z tej 
grupy. Poznając zasady ich tworzenia będzie-
cie mogli spojrzeć na nie świeżym okiem. 

DRZEWORYT 
To nazwa jednej z technik druku wypu-

kłego, do którego jako matrycy używa się 
rzeźbionego drewnianego klocka lub deski. 
W zależności od oczekiwanego efektu uży-
wa się bardzo miękkiego drewna świerku 
czy lipy lub wręcz przeciwnie, bardzo twar-
dego drewna dzikiej gruszy, czereśni czy 
bukszpanu.

Na wypolerowany klocek nanosi się ry-
sunek, a następnie z ogromną precyzją za 
pomocą noży, rylców i dłutek zdejmuje się 
z powierzchni klocka wszystko poza częścią 
pokrytą rysunkiem. Jednym słowem tworzy 
się matrycę przypominającą pieczęć.

W druku wypukłym farbą pokrywa się 
części wypukłe matrycy po czym kładzie się 
papier, na którym przez docisk tworzy się 

odbitkę zwaną także drzeworytem.
W ten sposób otrzymujemy drzeworyt 

czarnej kreski, czyli czarne odbitki rysunku 
na jasnym tle. Ale istnieje także drzeworyt 
charakteryzujący się czarnym tłem i białym 
rysunkiem tak zwany drzeworyt białej kre-
ski. W nim wydrąża się rysunek, a wypukłe 
tło pokrywa się farbą drukarską. Drzeworyt 
kolorowy to taki w którym matrycę pokrywa 
się wieloma barwami używając dodatkowo 
kolorowego papieru jako tła. 

Drzeworyt jest najstarszą po kamieniory-
cie techniką graficzną. W Chinach był stoso-

wany do drukowania tkanin i do ilustrowania 
książek. Od połowy szesnastego wieku rozwi-
jał się również w Polsce służąc jako technika 
powielania ilustracji książek, kalendarzy kart 
ale także jako technika czysto artystyczna. 
Najwybitniejszym twórcą drzeworytów jest 
nieżyjący już Władysław Skoczylas.

Sztuka od kuchni

NASZ EKSPERT
Jolanta Szczepańska,
właścicielka galerii ArtGalle

Władysław Skoczylas „Głowa starego górala”
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ztuka cyfrowa wywodząca się 
z wirtualnej przestrzeni to nie 
tylko dźwięki i obrazy, to cała 
subkultura, której częścią jeste-
śmy. Festiwal digital_ia.11 (www.
digitalia.13muz.eu), który po raz 
trzeci odbędzie się w Klubie 13 
Muz w Szczecinie, pozwala się 
zbliżyć do najciekawszych zja-
wisk z kręgu cyfrowej kultury.

Gwiazdą tegorocznej imprezy 
będzie będzie hiszpański projekt 
muzyczny Reactable. To grupa 
naukowców – muzyków wy-
wodzących się z Uniwersytetu 
w Barcelonie, która stworzyła 
innowacyjny instrument bazu-
jący na niestosowanej dotych-
czas technologii. Polega ona na 
wpływaniu na brzmienie ge-
nerowanego cyfrowo dźwięku 
poprzez manipulację obiektami 
na powierzchni podświetlanego 
stołu dotykowego. Jest to bardzo 
efektowne zarówno wizualnie, 
jak i dźwiękowo. O atrakcyjno-
ści brzmienia świadczy chociaż-
by fakt, że w swoich występach 
z Reactable korzysta znana na 
całym świecie wokalistka Björk.

EleKTro mOOn Vision to 
kolejna atrakcja festiwalu. Ten 
polsko-węgierski duet artystów 
wizualnych ma na swoim kon-
cie wiele prezentacji multime-
dialnych związanych z nurtem 
szeroko pojętego video-artu re-
alizowanych w formie widowisk 
wizualnych, performance’u a/v, 
instalacji wideo, wielkoformato-
wych projekcji multimedialnych 
(np. Bianca Notte w Rzymie na 
fasadzie Palazzo delle Esposizio-
ni), czy projekcji wideo w spek-
taklach teatralnych (Teatr Stary 
w Krakowie). W ich portfolio 
znajdują się również krótkie for-
my filmowe i wideoklipy. Zapra-
szani są na międzynarodowe fe-
stiwale prezentujące nowe sztuki 
wizualne takie jak sound:frame 
w Wiedniu, Live Performers 
Meeting w Rzymie, czy VJ Fest 
w Istanbule. W Polsce można 
było ich zobaczyć m.in. na ze-
szłorocznym Free Form Festival. 

Trzecim najważniejszym 
punktem programu będzie Suf-
ferrosa, czyli pierwszy polski 
internetowy film interaktywny. 

Powstał na podstawie scenariu-
sza napisanego przez Dawida 
Marcinkowskiego - zrealizowa-
ny specjalnie pod kątem Inter-
netu. Film składa się ze 110 in-
teraktywnych scen i posiada trzy 
różne zakończenia. Zrealizowa-
ny został w dwudziestu różnych 

lokalizacjach (scenografiach). 
W filmie uwzględniony jest 
upływ czasu - pojedyncza scena 
zmienia się za każdym razem 
gdy jest oglądana.

W filmie występuje 25 akto-
rów, w tym legendy polskiego fil-
mu: Beata Tyszkiewicz, Ewa Szy-

kulska, Jacek Fedorowicz oraz 
Ryszard Ronczewski. Kostiumy 
dla aktorów zaprojektowane 
zostały przez Monikę Surowiec 
oraz czołowych polskich pro-
jektantów mody. Po raz pierw-
szy w polskiej produkcji można 
usłyszeć takie gwiazdy jak Sonic 

Youth, Glass Candy, Tarwater, 
The KLF oraz polskich artystów 
jak Michał Urbaniak i Ścianka.

festiwal digital_ia.11, Klub 
13 Muz, 13-15 stycznia 2011 r.

ad

spektaklu zobaczymy 
i usłyszymy Olgę Bończyk, Ka-
tarzynę Żak oraz Katarzynę Zie-
lińską. Ta komedia muzyczna 
jest podzielona na trzy części, 
w których każda z aktorek ilu-
struje piosenkami jeden z cza-

sowników: Katarzyna Zielińska 
- zdobyć, Katarzyna Żak - utrzy-
mać, Olga Bończyk - porzucić. 
Przywoływane tematy są bardzo 
bliskie dzisiejszej rzeczywistości 
- parytet, szowinizm obojga płci, 
feminizm, diety odchudzające, 

kosmetyki, salony piękności, 
chirurgia plastyczna, asertyw-
ność, wreszcie szeroko rozumia-
ne poradnictwo, odpowiadające 
na fundamentalne pytanie: Jak? 
Bohaterki wcielą się w różne 
typy kobiet, od słodkiej idiotki, 
przez kurę domową, dziewczy-
nę-kupmla, herod-babę, „dzidzię 
piernik”, kobietę bluszcz, które 
ukażą w różnych życiowych sy-
tuacjach tj. na zakupach, w pracy, 
w domu. Spektakl to prawdziwa 
bomba muzyczno-humorystycz-
na (aktorkom towarzyszy zespół 
pod przewodnictwem Marcina 
Partyki) trwająca dwie godziny 
bez przerwy.

Natomiast już w lutym, na wa-
lentynki, Agencja Odeon przygo-
towała specjalną niespodziankę  
„Dobrze zorganizowany zbieg 

okoliczności” w gwiazdorskiej 
obsadzie. To komedia obyczajo-
wa z wątkiem kryminalnym ide-
alna na ten wyjątkowy wieczór.

„Zdobyć, utrzymać, porzu-
cić”, teatr Polski, 24 stycznia, 
17.30, 20.30

„Dobrze zorganizowany zbieg 
okoliczności”, teatr Polski, 14 lu-
tego, godz. 17.30, 20.30            wb

Czy chcemy czy nie chcemy żyjemy od jakiegoś czasu w dwóch świata: realnym i wirtualnym. Ta druga rzeczywistość daje nam nieskończone 
możliwości, pozwala na urzeczywistnienie pragnień i marzeń, na kreowanie zupełnie nowych rzeczy.

Spektakl Teatru Muzycznego Roma „Zdobyć, utrzymać, porzucić” zagości na scenie Teatru Polskiego, a wraz z nim same gwiazdy
i świetna muzyka. To wszystko w Szczecinie już w styczniu!
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Wirtualne Muzy

Zobaczyć, usłyszeć i dobrze się bawić

Kultura

S
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Kadr z filmu „Sufferrosa”
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Kultura

pektakl Teatru Polonia to 
odzwierciedlenie problemów 
większości dzisiejszych trzy-
dziestolatków, żyjących z dnia 
na dzień, najczęściej na kredyt. 
Tacy są Ania i Tomek, do któ-
rych drzwi puka któregoś dnia 
przedstawiciel banku. Oświad-
cza swoim dłużnikom, że 
wszystko, co mają, należy teraz 
do niego. Skacze po łóżku, grze-
bie w ich rzeczach, rządzi się, 
doprowadzając młodych ludzi 
do rozpaczy. Spektakl traktuje 

o losach dwupokoleniowej ro-
dziny nękanej przez urzędnika 
bankowego i ich wspólnych lo-
sach. Postacie są bliskie zwykłej 
polskiej rzeczywistości. Świetne 
kreacje stworzyli w przedstawie-
niu m. in. Rafał Rutkowski, Ewa 
Kasprzyk, a także Monika Dryl 
- świetnie śpiewająca młoda ak-
torka, która w „Jeszcze będzie 
przepięknie” także wykorzy-
stuje swój talent. Jej bohaterka 
Ania wierzy, że rozwiązaniem 
rodzinnych kłopotów będzie jej 

zwycięstwo w wokalnym show 
telewizyjnym. 

„Darkroom” to propozycja Och 
Teatru grana od lat, wcześniej na 
deskach Teatru Polonia. Darkro-
om to miejsce, w którym nigdy 
nie wiemy, na co trafimy. Sztuka 
jest adaptacją książki chorwac-
kiej pisarki, Rujany Jeger. Została 
dostosowana do polskich realiów, 
stąd główni bohaterowie to po-
stacie z przeciwległych biegunów 
- wyzwolony gej oraz starszy pan-
dewota i słuchacz pewnego radia. 

Obok nich żyje zwykłe młode 
małżeństwo. Wszyscy, mimo że 
tak niecodzienni, zmagają się ze 
zwykłą szarą codziennością. Na 
scenie zobaczymy Rafała Mohra, 
a także Marię Seweryn, Arkadiu-
sza Janiczka oraz Jerzego Łapiń-
skiego.

„Jeszcze będzie przepięknie”, 
teatr Współczesny, 24 stycznia, 
godz. 18.00 i 20.30 

„Darkroom”, teatr Polski, 31 
stycznia, godz. 18.00 i 20.30

wb

Podczas pierwszego miesiąca nowego roku zjadą do Szczecina gwiazdy Och-Teatru i Teatru Polonia. Dzięki nim zobaczymy spektakle
„Darkroom” oraz „Jeszcze będzie przepięknie”.

Teatr bliski życiu

Letters form Silence
Polskie radio Szczecin, 15 stycznia, godz.19

Gitarowy projekt członków Bramafan (Wawrzyniec Dąbrowski) 
i Monday Rebels (Maciek Bąk). W muzyce zespołu można doszukać 
się inspiracji grunge’m, melancholijnymi, skandynawskimi brzmie-
niami i neo-folkiem. 

Łąki Łan
Kafe Jerzy, 21 stycznia, godz. 22

Poń Kolny, Niesforny Bonk, Zając Cokictokloc, Jeżus Marian, Me-
gaMotyl oraz Paprodziad... Skład zespołu jest równie oryginalny co 
muzyka grupy. Do tego robi zwariowane show na scenie. Oto co cze-
ka uczestników koncertu Łąki Łan.

Młynarski Plays Młynarski
teatr Lalek Pleciuga, 21 stycznia, godz.19

Muzyczny dream team: Gaba Kulka, Janek Młynarski, Piotr Za-
brodzki, Kuba Galiński, Marian Wróblewski, Wojtek Traczyk i Ma-
nolo Alban Juarez. Wspólnie nagrali kilka porywających piosenek 
z repertuaru ojca Janka, Wojciecha Młynarskiego. 

Supersam: Budyń & Bajzel oraz jedna pani z publiczności
free Blues Club, 22 stycznia, godz. 21

„Hepihardkorowy” koncert na dwóch muzyków i kobietę czytają-
cą. Całość składa się z piosenek (w większości pochodzących z dwóch 
solowych płyt Budynia: Kilof i Baset) oraz z czytanego tekstu. 

Metale lekkie: Carpets & DJ Musk
free Blues Club, 21 stycznia, godz. 21

Carpets’ową muzykę cechuje różnorodność brzmienia; ich styl jest 
mieszanką takich gatunków: rap-core/funk/rock. Oprócz żywych in-
strumentów słychać dźwięki z gramofonów i beatbox. 

Piotr Bukartyk
Kafe Jerzy, 23 stycznia, godz. 20

Był już „poetą rocka” i „elektrycznym bardem”, co tylko szczątkowo 
i nad wyraz nieudolnie oddaje jego fenomen. Na polskiej scenie mu-
zycznej Bukartyk jest bowiem zjawiskiem bezprecedensowym.      ad

Akustyczeń 2011 to ogólnopolski festiwal, na który składają się koncerty, recitale, widowiska oraz specjalne projekty. Program imprezy obejmuje 
występy unplugged (bez prądu) i koncerty elektryczne. To co jest wyjątkowego w tym wydarzeniu to fakt, iż artyści znani do tej pory z własnej 

autorskiej twórczości pokazują się z nowatorskiej, czasem zaskakującej odsłonie, często stworzonej specjalnie na użytek festiwalu.
Oto tegoroczny rozkład jazdy.

Elektrycznie, akustycznie... elektryzująco

S
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Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń

WERonIKA BuLIcZ

do słuchania

Polska prapremiera sztuki autorstwa 
Friedricha Hebbla „Judyta”. Tytułowa bo-
haterka to kobieta rozdarta między wiarą, 
ojczyzną i poczuciem własnej godności. 
Aby zdobyć spokój duszy i ocalić swój 
kraj, musi popełnić morderstwo. Zdradza 
wszystko, w co wierzy, i porzuca swoją 
jedyną miłość. Jakie odzwierciedlenie ma 
historia Judyty we współczesnym świecie, zarówno w jej wymiarze 
indywidualnym, jak i społecznym? Reżyseruje Wojtek Klemm, a na 
scenie m. in. Maria Dąbrowska, Konrad Pawicki, Robert Gondek.

teatr Współczesny, 8 stycznia, godz. 19.00

Prapremiera we Współczesnym

Trzecia edycja konkursu Miss  Studen-
tek Szczecina 2011 przed nami. Już w lu-
tym zapraszamy na castingi. Gala finałowa 
w Szczecinie odbędzie się 26 marca. Szcze-
góły o konkursie na stronie: www.missstu-
dentekszczecina.pl 

Castingi: Klub Lulu,
9 i 23 luty, godz.18:00

casting dla studentek

Opera na Zamku zaprasza na nowy 
cykl warsztatów adresowanych do kobiet 
w ciąży i ich partnerów. Współpraca spe-
cjalistów w dziedzinie położnictwa z mu-
zykami orkiestry Opery na Zamku zaowo-
cowała powstaniem nowatorskiej formy 
zajęć prowadzących do umocnienia więzi 
nienarodzonego jeszcze dziecka z rodzica-
mi. Pierwsze zajęcia odbędą sie już 5 lutego.

Muzeum narodowe, Wały Chrobrego, 5 luty, godz. 11:00, bilet: 
27 zł od osoby

Opera na 9 miesięcy 

Już dwadzieścia lat działa teatr w pod-
ziemiach Zamku Książąt Pomorskich. 
Dwa uroczyste koncerty, promują album 
płytowy wydany na 20-lecie. Usłyszymy 
utwory Nicka Cave’a ze spektaklu „Miłosne 
Opowieści” oraz z przedstawienia „Drzwi 
Morrisona”. Zaśpiewają Joanna Prykowska 
i Konrad Pawicki z zespołem Der Dorsch. 

Piwnica Przy Krypcie, 16 i 23 stycznia, godz. 19.00

Urodziny Piwnicy Przy krypcie

do spotkania

do oglądania

„Na dworze Książąt Pomorskich” to 
ekspozycja stała, która powstała w salach 
Jerzego I. W zamku szczecińskim zacho-
wał się niewielki zespół zabytków związa-
nych z książętami pomorskimi. Wernisaż 
uświetni pokaz filmu dokumentalnego 
„Świat w kabinecie”.

Zamek Książąt Pomorskich,
12 stycznia, godz. 17.00

skarby książąt Pomorskich

Ponad pół wieku niezmiennie popular-
ny i kochany przez publiczność. Przez te 
wszystkie lata na estradzie nagrał kilka-
dziesiąt płyt i wyśpiewał piosenki, które zna 
cała Polska. W repertuarze artysty znajdu-
ją się także interpretacje przedwojennych 
przebojów i kolędy. Mimo że szczyt jego 
popularności przypadł na lata 60. i 70., Po-
łomski nadal ma wielu wiernych fanów, a publiczność wciąż chętnie 
bierze udział w jego recitalach. W Szczecinie usłyszymy największe, 
znane sprzed lat, przeboje.

filharmonia, 22 stycznia, godz. 18.00

niezapomniane piosenki Połomskiego

Ania Dąbrowska, jedna z najciekaw-
szych młodych polskich wokalistek i auto-
rek tekstów, w zeszłym roku zmierzyła się 
z piosenkami filmowymi. Dzięki jej płycie 
„Ania Movie”  przypomnieliśmy sobie, że 
muzyka filmowa to nie tylko instrumen-
talne popularne tematy, ale także takie pe-
rełki, jak „Sound of Silence” z pamiętnego 
„Absolwenta” czy „Everybody’s talking” z „Nocnego kowboja”. 

Lulu Club, 23 stycznia, godz. 19.00

ania filmowa…

Michał Bajor, znany z sentymentalne-
go repertuaru, tym razem zmierzył się 
z piosenkami legendarnych Marka Gre-
chuty i Jonasza Kofty. Podczas koncertu 
szczecińska publiczność usłyszy piosenki 
z ostatniej płyty artysty: „Grechuta-Kofta” 
oraz kilka piosenek z jego repertuaru. Po-
nadto wtajemniczy publiczność w genezę 
powstania tych piosenek, przytaczając opowieści zaczerpnięte od żon 
artystów pań Danuty Grechuty i Jolanty Kofty. Dodatkową atrakcją 
będzie wiązanka piosenek francuskich – zapowiedź nowej płyty. 

filharmonia, 30 stycznia, godz. 16.00 i 19.00

Bajor, grechuta i kofta
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Polska prapremiera adaptacji teatralnej 
opowiadań Arkadija Awerczenki. „Cię-
te historie” to adaptacja kilku opowiadań 
prawie nieznanego w Polsce klasyka lite-
ratury rosyjskiej początku XX w., którego 
twórczość wyrasta wprost z tradycji humo-
resek Gogola i Czechowa. Perypetie ślicz-
nej remingtonistki Ninoczki, zazdrosnego 
Kogutowa, domokrążcy Cackina, autora rozwiązłych powieści Ku-
kuszkina czy nadzwyczaj czułej dla męża Katii bawiły naszych pra-
dziadków, bawią także i nas, zwłaszcza kiedy śmiejemy się sami z sie-
bie. Zagrają: Kinga Piąty, Grzegorz Młudzik oraz Paweł Niczewski.

teatr Mały, 29 stycznia, godz. 19.00

Rosyjskie cięte historie

To tekst, z którym zmierzył się reżyser, 
Marek Gierszał. Jak pisał o sztuce sam Wi-
told Gombrowicz: „Człowiek śmieje się do 
łez, ale śmieszne to nie jest”. Kanwą histo-
rii jest spotkanie dwóch małżeństw – ro-
dziców. Ich synowie są kolegami i doszło 
między nimi do kłótni, która skończyła 
się bójką. Rodzice mają powód aby polu-
bownie wyjaśnić sobie okoliczności sprzeczki oraz wyznaczyć swoim 
pociechom kanon zachowania człowieka cywilizowanego. 

teatr Polski, 15 stycznia, godz. 19.00

Premierowy „Bóg mordu”

„Klimakterium… i już!” to tytuł prze-
wrotnej komedii Teatru Capitol. Czte-
ry wspaniałe aktorki, cztery „tygrysice 
w menopauzie” opowiadają i śpiewają 
o trudnym okresie życia, który nie ominie 
żadnej z pań. Spektakl staje się „babskim 
spotkaniem” pełnym humoru – lekarstwa 
na wszelkie dolegliwości. Tak dowcipnie, 
otwarcie, z dystansem i poczuciem humoru na własny temat o spra-
wach kobiet nikt jeszcze w Polsce nie mówił. Zobaczymy m. in. Igę 
Cembrzyńską, Krystynę Sienkiewicz, Grażynę Zielińską.

MoK Police, 20 stycznia, godz. 17.15

Teatralne klimakterium

Joanna Szczepkowska jest autorką i od-
twórczynią komedii „Goła baba”. Spektakl 
dzieli się na dwie części grane przez jed-
ną aktorkę. Jest zbudowany na kontraście 
dwóch różnych kobiet, dwóch różnych 
filozofii życia i stosunku do sztuki. Pełen 
wdzięku, ironii i humoru autorski mono-
dram entuzjastycznie przyjmują widzowie 
w całej Polsce. Wyreżyserowała Agnieszka Glińska.

Pleciuga, 24 stycznia, godz. 19.00

szczepkowska w monodramie

REKLAMA
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Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji re-

klamowej „BONO”, organizator 
turnieju PeKaO Szczecin Open, 
wielki miłośnik tenisa i innych 
sportów rakietowych

Tradycyjnie, przełom roku to idealny czas do 
ocen i podsumowań mijających dwunastu mie-
sięcy. Siedząc wygodnie przed telewizorem, pasjo-
nując się kolejnymi dalekimi lotami Adama Ma-
łysza w Turnieju Czterech Skoczni i pałaszując ze 
smakiem porcję noworocznego indyka z żurawi-
ną rozprawiamy o polityce, muzyce, sporcie.

D

Świąteczna 
nuda

yskutujemy o sukcesach i porażkach. 
O zwycięzcach i o tych, którym dane 
było poznać gorycz porażki. 

Często tym rozmowom towarzyszy 
kieliszek szampana, wina czy nie daj 

Bóg czegoś mocniejszego. I wtedy niewinne tematy 
nabierają zupełnie innego znaczenia, a spokojna 
do tej pory dyskusja zamienia się w żarliwą woj-
nę na argumenty. Temperatura tej wymiany myśli 
i poglądów rośnie wraz z powiększającą się liczbą 
pustych butelek. Oczywiście temat przewodni to 
polityka. Przy stole zarówno stronnicy partii rzą-
dzącej jak i sympatyzujący z opozycją. Walka na 
argumenty trwa. Trochę to przypomina codzienne 
relacje z Sejmu i partyjnych konferencji prasowych 

emitowanych w różnora-
kich audycjach informa-
cyjnych. Nuda. Próbuję 
zmienić temat. Pogoda 
wraz ze zmianami klima-
tycznymi, muzyka i wspo-
mnienia z koncertu Stinga, 
medycyna i choroba cioci 
Józi. Niestety, wszystko to 
tematy zastępcze, które 
nie są w stanie przebić po-
lityki. Dopiero sport prze-
nosi dyskusję na inne tory. 
Co do piłki nożnej prawie 
wszyscy są zgodni - dno. 

Wprawdzie wujek Tadeusz próbuje walczyć Le-
chem Poznań w pucharach, ale celna odpowiedź 
o jednej jaskółce co wiosny nie czyni, wytrąca mu 
broń z ręki. Dyskusja trwa już ponad dwie godzi-
ny i nagle ta jednomyślność biesiadników. W 2010 
najlepsza była Justyna Kowalczyk. Nigdy nie byli-
śmy potęgą w sportach zimowych i postać Małysza 
niech nam tego obrazu nie zaciemnia, a tu nagle 
biegi na nartach urastają do rangi naszego spor-
tu narodowego. Na szczęście dużo łatwiej biegać 
z kijkami niż skakać z „mamuta”, więc wielbmy 
panią Justynę i próbujmy ją naśladować. Kiedy 
wspomniałem o swoim bieganiu na biegówkach 

po ścieżkach wokół Głębokiego i na Osowie, roz-
mowa płynnie przeszła na szczeciński sport i jego 
gwiazdy w mijającym roku. Kuzynka z mężem 
bez zastanowienia jako bohaterkę wskazała Mo-
nikę Pyrek i jej zwycięstwo w „Tańcu z Gwiaz-
dami”. Bo tak wspaniale tańczyła, i taka piękna 
i jaka miła. To wszystko prawda. Sam wysłałem 
kilkanaście SMS-ów na zwycięstwo Moniki, ale 
jeszcze bardziej będę jej kibicował na zawodach 
lekkoatletycznych w 2011. Ten program to jednak 
bardziej zabawa, a dla Moniki pozostawmy tytuł 
najbardziej popularnego szczecińskiego sportowca 
2010 roku. Jeżeli nie popularna tyczkarka to kto 
zasługuje na miano najlepszego sportowca nasze-
go regionu? Wspomniałem kolejny awans do teni-
sowego Masters Marcina Matkowskiego. Wuj Jan 
upierał się przy Przemku Czerwińskim, wspania-
łym polskim tyczkarzu, który w 2010 zdobył swój 
pierwszy medal na mistrzowskiej imprezie (brąz 
na ME w Barcelonie). Padło kilka nazwisk zawod-
ników reprezentujących sporty walki. Dyskusja 
znowu stawała się coraz bardziej gorąca. I wtedy 
jeden z kuzynów wygłosił prawdziwą tyradę na 
temat tego, jak trudno wygrywać, kiedy osiągnę-
ło się prawie wszystko. Jak ciężko zmusić się do 
ekstremalnego treningu, kiedy przez kilka lat nie 
ma się sobie równych - nie tylko w kraju, ale na 
całym świecie. Przemowę zakończył zdecydowa-
nym wskazaniem zwycięzców w osobach Marka 
Kolbowicza i Konrada Wasielewskiego. Członków 
wioślarskiej osady, którym po czterech złotych me-
dalach Mistrzostw Świata i złotym krążku Olim-
piady w Pekinie, chciało się jeszcze walczyć o złoto 
Mistrzostw Europy. Pojechali w ubiegłym roku 
do Portugalii, wystąpili, wygrali i teraz mają już 
w swoim dorobku wszystkie możliwe do zdobycia 
w tej dyscyplinie medale imprez rangi mistrzow-
skiej. Pokażcie mi innych takich Mistrzów. Wszy-
scy przy stole zgodziliśmy się z tym werdyktem. 
Otworzyliśmy kolejną butelkę szampana i wypili-
śmy toast za szczeciński sport w 2011 roku. Oby 
było o czym dyskutować za rok.

Krzysztof Bobala

As serwisowy
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parat Biodex do bada-
nia wszystkich grup 
mięśniowych - wart 
300 tys. zł, specjalny 
kanał do analizy tech-
niki pływania, wan-
na do hydromasażu 
kosztująca 50 tys. zł. 

To tylko niektóre elementy wy-
posażenia basenu.

Ale po kolei, zaczynając od… 
startu, a dokładnie słupków star-
towych.

Znajdują się one na pomoście, 
który jest przesuwany automa-
tycznie. Dzięki temu można go 
ustawić tak, żeby podzielił basen 
na dwie równe części. Będzie to 
konieczne w grudniu, kiedy na 
szczecińskim obiekcie rozgry-
wane będą Mistrzostwa Europy 
na 25-metrowym basenie.

Pomost, słupki, aparaturę po-
miarową, a także tablicę elek-
troniczną o wymiarach 5 na 8 
metrów (zostanie zamontowana 

wkrótce) dostarczyła renomo-
wana firma Arena, która wygrała 
przetarg na wyposażenie. Apa-
ratura pomiarowa, która nawa-
liła podczas Mistrzostw Polski 
z powodu błędu człowieka, jest 
niezwykle czuła na czynniki 
zewnętrzne. Dlatego musi znaj-
dować się w klimatyzowanym 
pomieszczeniu tuż obok niecki 
basenu. 

Prawdziwe cuda nowoczesno-
ści można jednak zobaczyć na 
zapleczu, po którym oprowadzał 
nas trener Drozd, wychowawca 
szczecińskich mistrzów świata 
Mateusza Sawrymowicza i Prze-
mysława Stańczyka.

W jednym z pomieszczeń 
znajduje się specjalny kanał 
z przezroczystą ścianą, w którym 
ćwiczy się technikę pływania. 
Wszystko jest nagrywane i już 
chwilę później można obejrzeć, 
jakie błędy popełnia zawodnik. 

Tuż obok znajduje się aparat 

do pomiaru V0 2 max., czyli 
maksymalnego spożycia tlenu 
czy też wydolności tlenowej. 
Taki aparat potrafi określić już 
u dzieci rozpoczynających tre-
ningi, kto ma predyspozycje do 
sprintów, do średnich, a kto do 
długich dystansów. 

Jedną kondygnację wyżej 
znajdują się siłownie. Prawdzi-
wym cackiem jest maszyna Bio-
dex kosztująca bagatela - 300 tys. 
zł! Dzięki niej można zmierzyć 
siłę mięśni i sąsiednich stawów, 
a otrzymane wyniki zarchiwizo-
wać. Po co? 

Ot chociażby dlatego, że jeśli 
zawodnik wraca do uprawiania 
sportu po kontuzji, to po zdjęciu 

gipsu i kolejnym badaniu moż-
na stwierdzić gdzie nastąpiły 
największe ubytki, którą grupę 
mięśni powinien ćwiczyć, żeby 
szybko wrócić do sportu. Na 
powierzchni 300 m kw. są tak-
że ławeczki pływackie, niektóre 
sprzężone z komputerami, żeby 
można było od razu odczytać 
siłę i wykonaną pracę przez pły-
waków.

– Do tej siłowni nie wpuścimy 
nikogo z zewnątrz, będzie słu-
żyła tylko treningowi pływaków 
– mówi trener Drozd i z uśmie-
chem na ustach wykonuje ćwi-
czenie na jednej z ławek pływac-
kich.

Z wielu innych urządzeń, jak 
chociażby sprzęt do hydroma-
sażu mieszkańcy Szczecina będą 

mogli swobodnie korzystać. 
– Jedna wanna kosztuje 50 

tys.złotych, tyle co samochód 
– mówi Drozd. – Zapraszamy 
do korzystania z tych urządzeń 
innych sportowców. Wiem, że 
triathloniści są tym zaintereso-
wani, również piłkarze mogą tu 
rehabilitować kolana, czy stawy 
skokowe – dodaje. Część reha-
bilitacyjną obiektu uzupełniają 
sauny i bicze szkockie.

Obejrzenie basenu i wszyst-
kiego, co znajduje się na zapleczu 
zajęło nam prawie dwie godziny.

A przybędą tu jeszcze inne 
urządzenia, dzięki którym obiekt 
będzie jednym z najnowocze-
śniejszych w Europie.

Z USA zostanie sprowadzona 
maszyna wibracyjna umożli-
wiająca rozluźnianie organizmu 
i wzrost siły. To dzięki niej ame-
rykański pływak Michael Phelps 
mógł startować, aż w 8 konku-
rencjach. Być może w pewnym 
stopniu pomogło mu to zdobyć 
komplet złotych medali.

– Korzystałem z opinii i rad 
wielu lekarzy i fizjoterapeutów 
wyposażając ten obiekt – podsu-
mowuje Drozd.

Dzięki temu basen olimpijski 
jest super nowoczesnym obiek-
tem, w którym można szkolić 
przyszłych mistrzów świata i Eu-
ropy.

Jerzy Chwałek
(autor jest dziennikarzem

sportowym Super Expressu)

Nowoczesne cacko
– Ten basen jest naprawdę nasz, jesteśmy w końcu na własnych śmieciach! Nie musimy chodzić i się prosić –  nie kryje radości trener Mirosław 

Drozd w miesiąc po oficjalnym otwarciu basenu olimpijskiego. Wypada jeszcze dodać, że basen  jest nie tylko nasz szczeciński, ale również 
super nowoczesny.
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Pomost na którym stoją słupki startowe jest przesuwany automatycznie 

Super nowoczesna wanna do hydromasażu

Trener Mirosław Drozd prezentuje ćwiczenie na ławce pływackiej.Oceniają go trener kolarzy 
Waldemar Mosbauer (z tyłu z prawej) i Eugeniusz Rózański, trener piłkarski

A
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Święta po skandynawsku

Golfiarze przy stole

Turniej na rampie

iły bożonarodzeniowy wieczór spędzili także w swo-
im gronie członkowie Skandynawsko-Polskiej Izby 
Gospodarcza (SPCC). W spotkaniu udział wzięło 

duże grono przedsiębiorców. Był to idealny czas by oprócz biz-
nesowych rozmów poznać się także od strony prywatnej i wy-
mienić spostrzeżeniami na temat tradycji wigilijnych.          dp

ym razem nie na polu golfowym ale w restauracji, 
spotkali się miłośnicy golfa i partnerzy klubu Binowo 
Park. Na spotkaniu świątecznym nie zabrakło trady-

cyjnych wigilijnych potraw. Przy stole było gwarno i jak to bywa 
w sportowym gronie, gości nie ominęły tematy związane z kija-
mi, dołkami i rankingami.                                                             dp
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Od prawej: Kaare Nordbo, właściciel Segel 
Polska, szef Skandynawsko-Polskiej Izby 
Gospodarcza (SPCC) w Szczecinie

Olgierd Geblewicz, Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego, 
Andrzej Baron, dyrektor zarządzający 
Abena Polska Sp. z o. o. 

Peter Nielsen, Prezes SPCC, Anita
Strońska, tłumacz języka szwedzkiego, 
nowy członek SPCC

Od lewej: Kazimierz Mendak, kapiatan 
Klubu Binowo Park Golf Club, Sławomir 
Piński, dyrektor Binowo Park Golf Club

Od lewej: Inga Lackorzyńska, 
Gavin Long, Alexandra Smaga

Od lewej: Teresa Kuchcińska, Danuta 
Szydło, Krystyna Wojdyr

I Turniej Dziennikarzy Media 
Cup Squash na Rampie

Od lewej: Natalia i Bartłomiej Wysoccy, wła-
ściciele Rampa Squash Club, Rafał Rykowski, 
trzykrotny Mistrz Polski w Rakethlon

Od lewej: Marek Wichrowski, Iwona 
Pińska, Sławomir Piński, Elżbieta Hahs, 
właścicielka kliniki stomatologicznej Hahs

Magdalena i Sławomir Drozdowscy z córkami, 
właściciele biura nieruchomości Posesja

Katarzyna Dziadura-Szwem, Drobimex wraz 
z mężem

Od lewej: Paweł Bartoszewski, dyrektor 
COIE UMWZ, Dorota Pałac, TUiR Warta SA, 
Marek Pałac, dyrektor zarządzający Klippan 
Safety Polska Sp. z o. o., Maria Radwańska, 
dyrektor w TUiR Warta SA 

dważni dziennikarze zmierzyli się w Pierwszym 
Turnieju Dziennikarzy Media Cup. Dobra kondycja 
i spryt to nie wszystko, potrzebna była jeszcze silna 

psychika. Ci którzy odpadli mogli podszkolić się podglądając 
mecz z udziałem polskiego zawodnika squash Rafała Rykow-
skiego. Zabawa odbyła się z okazji oficjalnego otwarcia nowe-
go klubu Squash na Rampie.                                                      dp

O

Więcej warci niż centa
nani bywalcy nocnego życia Szczecina zostali uwiecz-
nieni przez obiektyw Kasi Smolińskiej. Na grudnio-
wym wernisażu w Bramie Jazz Cafe pokazała, że ma 

talent i dobry gust. Jej „Penny Press”, czyli „prasa jednocento-
wa” prowokuje i zachwyca.                                                            ad

Z

Kandydat PO w rozmowie z Dariuszem 
Baranikiem, TVP Szczecin

 Piotr Krzystek i Krzysztof Soska, czyli 
pierwszy taniec po zwycięstwie

Szczeciński stylista Mariusz Sierański
w towarzystwie Zuzanny Marii Fudali

Kasia Smolińska bohaterka wieczoru i 
Piotr Heugel, który ze swoim zespołem 
Piloci Nocy dał mini recital

Wieczorne zabawy
ężczyznę poznaje się po tym nie jak zaczyna, ale jak 
kończy - te słowa wypowiedział kiedyś Leszek Miller, 
były premier, a obecnie teoretyk polityki. Tę senten-

cję znała z pewnością dwójka kandydatów na fotel prezydenta 
Szczecina - Piotr Krzystek i Arkadiusz Litwiński. I konsekwet-
nie realizowała. Panowie - swoje wieczory wyborcze, kończące 
defintywnie kampanię i wybory - urządzili hucznie. Litwiński 
ze swoimi sympatykami bawił się w Grand Cru, a Krzystek 
w Kafe Jerzy. Zwyciężca – co łatwo zrozumieć bawił się lepiej, 
ale u przegranych – jak widać na zdjęciach – humory też dopisy-
wały.                                                                                                br
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Prestiżowe oblewanie
iało być miło, ale spokojnie. Coś do przekąszenia, 
trochę alkoholu, pogawędki. Taki scenariusz „para-
petówki” w redakcji „Prestiżu” zakładała obsługa im-

prezy. I spełnił się, ale częściowo. Pierwsi goście pojawili się 
o 19.00, a na ich powitanie zamiast stosowanych przy tego typu 
okazjach lampek wina - czekały... kieliszki Żołądkowej Gorzkiej. 
A po niej można było już skosztować... białej wódki. I zaczęło 
się! Było gwarno i zabawnie. Humory dopisywały. Jak bardzo? 
Zobaczcie na zdjęciach! Zdradzimy tylko, że ostatni goście wy-
szli o 6 rano...                                                                                    br
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Adam Grochulski

Od lewej: Jerzy Szkwarek, prezes Vobis, 
Michał Stankiewicz, wydawca Prestiżu

Izabela Magiera-Jarzembek, Prestiż, 
Norbert Obrycki, radny sejmiku

Od lewej: Agata Chacińska, Magdalena 
Chrobrowska, współwłaścicielka Kafe Jerzy

Od lewej: Panna Lu, fotograf i Daria 
Prochenka, redaktor naczelna Prestiżu

Od lewej: Tomasz Chaciński, wydawca Prestiżu, Krzysztof Bobala, felietonista 
Prestiżu, właściciel agencji Bono, Michał Stankiewicz, wydawca Prestiżu

Od lewej: Szymon Kaczmarek, felietonista Prestiżu, dziennikarz Polskiego Radia Szczecin, 
Tomasz Chaciński, wydawca Prestiżu, Daria Prochenka, redaktor naczelna Prestiżu

Od lewej: Dariusz Staniewski, Kurier Szczeciński, Magdalena Gonciarz-Gołębiewska, TVP, 
Tomasz Chrobrowski, Wojciech Kita, Aerogryf, Iwona Drążkiewicz, Prestiż

Od lewej: Łukasz Szełemej, Polskie Radio Szczecin, Piotr Sawiński, Polskie Radio Szczecin, 
Magdalena Gonciarz-Gołębiewska, TVP, Robert Kukowka 

Od lewej: Beata Wysocka, współwłaścicielka Raste, Anna Ołów-Wachowicz, dyrek-
tor marketingu Prestiżu, Joanna Strzykała, współwłaścicielka Raste

Od lewej: Konrad Zasim, właściciel 
restauracji Chałupa, Tomasz Chaciński, 
wydawca Prestiżu

Tomasz Ćwiek, TVP

Od lewej: Krzysztof Zaremba, senator, Piotr 
Lichota, dyrektor TVP Szczecin, Jolanta 
Kowalewska, Gazeta Wyborcza
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Od lewej: Sławomir Zajdel, Prestiż, Łukasz 
Szełemej, Polskie Radio Szczecin

Od lewej: Wojciech Jachim, redaktor
naczelny szczecińskiej Gazety Wyborczej, 
Michał Stankiewicz, wydawca Prestiżu

Kamila Szymczak, Prestiż

Od prawej: Henryk Sawka
z żoną Ewą  składają gratulacje 
Michałowi Stankiewiczowi

Od lewej: Małgorzata Kupis, TVP, 
Marta Łaźniowska, TVP

Paweł Skrzeczkowski, dyrektor 
Roca, Marzena Skrzeczkowski

Magdalena Stankiewicz, TVP, 
Krzysztof Bąk, Radio Zet 

Od lewej: Agata Chacińska, 
Katarzyna Zaremba

Kolejka do baru. Od prawej: Monika Bergiel, Karolina Rudziń-
ska, Iwona Drążkiewicz, Prestiż, Weronika Bulicz, Prestiż

Od lewej: Alicja Rucińska, TVN, Joanna Leszczyńska-Pankrac, 
TVP, Krzysztof Bąk, Radio Zet, Patrycja Frankiewicz, TVN

Od lewej: Adam Zadworny, Gazeta Wyborcza, Patrycja 
Frankiewicz, TVN, Krzysztof Ked Olszewski, fotograf

Od lewej: Ewa Sawka, Katarzyna Szkwarek, Marzena Skrzeczkowska

Od lewej: Monika Bergiel, Karolina Rudzińska, dr Rafał 
Rudziński, Bartek Bergiel, dyrektor Gemini

Od lewej: Małgorzata Borowik, Izabela Szlachetka, Carre nieruchomości, 
Marta Łaźniowska, TVP, Joanna Leszczyńska-Pankrac, TVP, Tomasz 
Chaciński, Prestiż

Od lewej: Piotr Lichota, dyrektor TVP Szczecin, Adam Zadworny, Gazeta Wyborcza, Dariusz 
Staniewski, Kurier Szczeciński, Piotr Wachowicz, dyrektor promocji Urzędu Miasta, Jolanta 
Kowalewska, Gazeta Wyborcza, Tomasz Kowalczyk, redaktor naczelny Kuriera Szcecińskiego 

Od lewej: Konrad Kupis, Prestiż, Weronika Bulicz, Prestiż, 
Maciej Jurkiewicz, Prestiż, Witold Szczepkowski, GBS Bank
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Klubowo i jazzowo

Dziki Zachód

Klinika Stanika

Rekordowa Błyskotka

Duża ryba dla Sylwka

ondo Hakena to idealna lokalizacja dla prestiżowego 
salonu samochodowego. Tam też odbyło się oficjalne 
otwarcie salonu BMW Bońkowscy. Główną atrakcją 

wieczoru było nowe BMW X3 zaprezentowane w strefie jazzo-
wej, a w kąciku z muzyką klubową zachwycał  Mini Country-
man. Po oficjalnych przemówieniach znany dziennikarz moto-
ryzacyjny Włodzimierz Zientarsk                                           imj

a jeden wieczór Novotel zamienił się w Saloon rodem 
z Dzikiego Zachodu. Zamiast obsługi hotelu w salach 
konferencyjnych biegali kowboje i groźni rewolwe-

rowcy. Można było siłować się na rękę i zmierzyć w innych 
„niebezpiecznych” konkurencjach. Obeszło się bez ofiar. Dzię-
ki imprezie partnerzy i stali klienci hotelu w radosnych nastro-
jach rozpoczęli grudzień.                                                              dp

ierwsza pomoc i kompleksowa opieka zapewniona! 
Podczas ogólnopolskiej akcji brafittingowej “Klinika 
Stanika” stanikowe panie doktor pomagały dopa-

sować klientkom biustonosze. Między ploteczkami przy cia-
steczkach i rozgrzewającej herbacie panie dowiedziały się jakie 
błędy popełniają przy wyborze stanika, oraz jak prawidłowo 
dobrać bieliznę przy następnych zakupach. Na zachętę sklep 
“The Boob” przygotował dla każdej pani upominek.             dp

rojekt Keda Olszewskiego z planowanej serii „Bły-
skotek”, czyli disco-kubeł już zaistniał na ulicach 
Szczecina.  Podczas akcji na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy uzyskał kwotę 5 tysięcy złotych i pojechał 
do firmy Remondis, która nabyła go do swojej kolekcji dzieł 
sztuki. Wieść niesie, że może posłuży jako pierwowzór do bu-
dowy nowych pojemników w stylu glamour.                           dp

ylwester Ostrowski szczupakiem za rok 2010 - to wy-
nik konkursu Gazety Wyborczej w Szczecinie. Ogło-
szenie werdyktu odbyło się w redakcji gazety. Stawi-

li się wszyscy nominowani oraz zaproszeni goście. Imprezę 
poprowadził Wojciech Jachim, redaktor naczelny, a laudację 
nominowanych wygłaszali kolejno dziennikarze gazety. Te-
goroczny laureat szczupaka jest muzykiem i inicjatorem dzia-
łań, które doprowadziły do powstania szczecińskiej Akademii 
Sztuki. Gratulujemy!                                                                       br
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Sylwia Gadomska-Kłodaś, dyrektor hotelu 
Novotel Szczecin

Stanikowe panie doktor: Inez Wieczorek i Ania Parysek 

Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z „Błyskotką” w tle

Siłują się, od lewej: Piotr Gutowski, 
dyrektor Sea-Tech i Kamil Lipski,
Regional Account Manager Orbis

Od lewej: Wojciech Jachim, redaktor naczelny szczecińskiej „Gazety Wyborczej”, Sylwester 
Ostrowski, zwycięzca konkursu, Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego

Od lewej: Sebastian Wołosz, fotoreporter, Arek Bis, sedina.pl, Stanisław Horoszko , szef 
muzeum techniki, Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, animator kultury, Sylwester Ostrowski, mu-
zyk, animator kultury, Emilia Goch, Baltic Neopolis Orchestra, Stanisław Lipiński, skarbnik 
miasta, Ks. Tomasz Kancelarczyk, organizator marszów życia), Robert Pyrek

Wigilia ze sztuką
śród obrazów i rzeźb, pomiędzy zapachami poma-
rańczy, cynamonu i pierników spotkały się panie 
zaprzyjaźnione z galerią ArtGalle. Nawet sroga zima 

za oknem nie odstraszyła panie przed przyjściem na imprezę. 
W ten przedświąteczny wieczór było dużo rozmów, smakoły-
ków i świątecznych prezentów.                                                     dp 
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 Od lewej: Monika Górska, Anna 
Kubiak, Grażyna Czyż

Jola Szczepańska, właścicielka ArtGalle

Od lewej: Sylwia Olszewska, Elżbieta 
Kurpiel, Joanna Kubiak

Od lewej: Barbara Jabłońska-Kierys, 
Elżbieta Kurpiel 

Od lewej: prof. Zbigniew Młynarek, 
Dominika Bońkowska, Dariusz Bońkowski, 
właściciele salonu

Włodzimierz Zientarski, dziennikarz 
motoryzacyjny, prowadzący imprezę
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Talenty SzczecinaOgrody Neptuna
cena zdolności muzycznych, aranżacyjnych, kompo-
zytorskich i wokalnych tak wyglądał finał konkursu 
dla amatorów “Talenty Szczecina”. Zanim finaliści 

stanęli na scenie wzięli udział w warsztatach, które przygoto-
wały ich do występu. Przygotowali onie 10 utworów – propo-
zycji do miana Muzycznej Wizytówki Szczecina. Już w marcu 
dowiemy się który z tych utworów będzie wizytówka naszego 
miasta.                                                                                               dp

nietypowy sposób swój jubileusz 10-lecia uczciła fir-
ma Neptun Developer. Zamiast przyjmowac prezen-
ty rozdawała... i to nie byle jakie! Mieszkanie w stanie 

designerskim lub podziemny garaż – to nagrody w konkursie 
polegającym na stworzeniu nazwy dla nowej inwestycji firmy. 
Zwycięzka nazwa to “Ogrody Neptuna”. Ogłoszenie wyników 
odbyło się w galerii Liceum Plastycznego, którą dla uczniów 
ufundował developer.                                                                  dp

OW

Fo
to

: W
ło

dz
im

ier
z P

iąt
ek

Jule-gløgg w Korpusie

Radzą w nowym biurze

ak co roku w Koszarach Bałtyckich odbyła się bo-
żonarodzeniowa impreza „Duńskie Klimaty”, czyli 
tradycyjny duński Jule-gløgg. Dużą popularnością 

cieszył się świąteczny bazar na którym wystawione zostały 
duńskie specjały oraz rękodzieło. Zarobione w ten sposób pie-
niądze przeznaczone zostały na pomoc dla Zespołu Szkół dla 
dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowa-
nym, znacznym i głębokim w Nowym Czarnowie.                dp

olekcja porcelany, rysunek satyryczny Henryka Saw-
ki i oczywiście mnóstwo kwiatów. Takimi prezentami 
zostali obdarowani wspólnicy i pracownicy Kancela-

rii Mazurkiewicz Wesołowski Mazuro Adwokaci i Radcowie 
Prawni. Impreza dla klientów, przyjaciół i władz samorządo-
wych odbyła się z okazji otwarcia nowego biura. Już na prze-
łomie maja i czerwca można spodziewać się kolejnej okazji 
do odwiedzenia kancelarii przy ul. Klonowica ponieważ ściśle 
będzie z nimi współpracowała fundacja charytatywna Oliwia. 
o czym na pewno przeczytacie w Prestiżu.                              dp
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Major Therkildsen z 
armii duńskiej z synem 

Od lewej: mec. Aleksandra Kurylczyk i mec. 
Marta Kukiełka z Kancelarii Mazurkiewicz We-
sołowski Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni

Dagmara Nowakowska, wokal, Grzegorz 
Migdał, wokal Barbara Kowalska, wokal

Maciej Strycharczyk, saksofon, Maciej Kazuba, gitara, Piotr 
Szczepanowski, berimbau, Łukasz Turowski, atabak

Mec. Stefan Mazurkiewicz z gośćmi 

Chorąży Haferbier z armii 
duńskiej z synem

Od lewej: mec. Marek Mikołajczyk, dziekan ORA, Arkadiusz Wesołowski i mec. Piotr Mazuro, 
wspólnicy Mazurkiewicz Wesołowski Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni

Personel Korpusu i zaproszeni goście

Od lewej: Justyna Siemiennik z firmy Ma-
sters, mec. Piotr Mazuro, Eliza Szymańska, 
radca prawny, Izabela Gruca, architekt 

Przedstawiciele szkoły w Nowym Czarnowie 
składają podziękowania za wsparcie 

Zespół prawników Kancelarii Mazurkiewicz 
Wesołowski Mazuro Adwokaci i Radcowie 
Prawni Spółka Partnerska w Szczecinie

Od prawej: Kamila Juruć, uczennica Liceum Muzycznego, Dorota Kawecka, dyrektor
zarządzająca Neptun Developer, mecenas Przemysław Mijal i notariusz Dariusz Wójtowicz

Od lewej: Jolanta Drąszkowska, prezes Neptun Developer, Artur Sawczuk dyrektor Liceum 
Plastycznego (członek jury), Maria i Leszek Stacheccy zwycięzcy w konkursie, Tomasz 
Kawecki z Neptun Developer

Od prawej: Arkadiusz Malkowski,
Katarzyna Olszewska, Maria Stachecka, 
Dorota Sierocka, Leszek Stachecki - klienci 
Neptun Developer 

Z zajęcia II miejsca w konkursie i nagrody w 
postaci podziemnego miejsca postojowego 
cieszą się Marta i Grzegorz Wanat 
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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

SALONY SAMOCHODOWE

agrykolex autoryzowany dealer subaru,
ul. struga 78a
BmW, ul. Golisza 6
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, pl. Hołdu pruskiego 9 
saab, ul. małopolska 12
mercedes Bogacki, ul. mieszka i 30
mercedes mojsiuk, ul. pomorska 88
nissan, ul. struga 71
euro-centrum tadeusz autoryzowany
salon skody, ul. struga 1a
euro-centrum tadeusz autoryzowany
salon VW, ul. struga 1a
Volvo auto Bruno, ul. pomorska 115b

BIURA PODRÓŻY

apollo tour, al. Wojska polskiego 50
columbus tour, ul. Krzywoustego 27/u1
l’tur, cH Galaxy, parter
polaris travel, plac Hołdu pruskiego 9
tui, al. Wyzwolenia 12-14
unity travel, pl. rodła 8

INNE

4 office meble Biurowe, ul. tkacka 66 
ame akademia, ul. Źródlana 37
akademia małego europejczyka, ul. Źródlana 37
apteka zDroWie, ul. milczańska 50
asco agencja reklamy i promocji,
ul. starzyńskiego 3-4
Baltimex, ul. piotra skargi 5av
Binowo park Golf club Binowo
Bono – agencja reklamowa , ul. Ściegiennego 3/1
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
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14
Galeria Kierat, ul. małopolska 5
Galeria zpap, ul. Koński Kierat 16
Garden design, Wołczkowo, ul. jasna 5 
Gazeta Wyborcza, ul. Deptak Boguslawa 2-3
Książnica pomorska, ul. podgórna 15/16
meritum - szkolenia i tłumaczenia,
ul. rayskiego 18/1
norbelino (plac zabaw dla dzieci),
al. Wojska polskiego 20 
open mind, ul. Koński Kierat 17/1
opera na zamku, ul. Korsarzy 34
Kino pionier, al. Wojska polskiego 2 
piwnica przy Krypcie, ul. Korsarzy 34
pogoń szczecin, ul. Karłowicza 28
polskie radio szczecin, al. Wojska polskiego 73
północna izba Gospodarcza, al. Wojska polskiego 164
prima Frons, unii lubelskiej 27 
raste studio Wnętrza, ul. andrzejewskiego 37/5
szczecińskie centrum przedsiębiorczości,
ul. Kolumba 86
szczecińskie centrum tenisowe, ul. Dąbska 11a
szczeciński Klub tenisowy, al. Wojska polskiego 127
szczecińska szkoła Wyższa collegium Balticum,
ul. mieszka i 61c
teatr Współczesny, Wały chrobrego 3
tVp, ul. niedziałkowskiego 24
unity line, pl. rodła 8
urząd miejski, pl. armii Krajowej 1
urząd Wojewódzki, Wały chrobrego 4
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
Krajowa izba rozliczeniowa s.a., ul. tkacka 55

tru trussardi, al. Wojska polskiego 29
Via di moda, ul. jagiellońska 85/2
Vip collection, ul. Św. Wojciecha 4/2
yes salon jubilerski, cH ster, ul. Ku słońcu 67
Delhi Decor, ul. Gdańska 40

BIURA NIERUCHOMOŚCI 

artbud, ul. 5 lipca 19c
calbud, ul. Kapitańska 2
carre, ul. Wojska polskiego 197/1
Dom nieruchomości, ul. rayskiego 18/1
extra invest, al. Wojska polskiego 45
ils nieruchomości, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
pomorze nieruchomości, al. Wojska polskiego 58/2
prestigo nieruchomości, ul. rayskiego 18
rent Droński, Baszta
sGi Baltis sp. z o.o., pl. Hołdu pruskiego 9
szczecińskie centrum nieruchomości, ul. piłsudskiego 1a

GABINETY LEKARSKIE

artplastica, ul. Wojciechowskiego 7
Dental art Barbara stawska, pl. rodła 8
Dentus, ul. mickiewicza 116/1
Dentus, ul. Felczaka 18a
estetic, ul. Kopernika 6
praktyka stomatologiczna rafał rudziński,
ul. Śląska 5/2
Hahs protodens, ul. Felczaka 10
Hahs protodens, ul. czwartaków 3 
intermedica centrum okulistyki, ul. mickiewicza 140
centrum opieki stomatologicznej Wejt & tawakol,
ul. emilii plater 18
centrum leczenia otyłości, ul.Krzywoustego 9-10
laser meDi – Derm, ul. Kasprzaka 2c 
medicus, pl. zwycięstwa 1
medycyna estetyczna dr osadowska,
al. Wojska polskiego 92–94 (budynek pogotowia)
nzoz przychodnia Ginekologiczna „Vitrolive”,
ul. Kasprzaka 2a
nzoz „Kadent”, ul. Księcia Bogusława X 33/2
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
orto-perfekt specjalistyczna praktyka ortodentyczna ,
ul. oginskiego 12 szczecin
orto-perfekt specjalistyczna praktyka ortodentyczna ,
u. słowackiego 1a Goleniów

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 adwokacka, adwokat Wacław Huryn ,
pl. Żołnierza 10/2
Kancelaria smK, semeniuk, marecki, Kaczarewski,
ul. Św. Ducha 5a/12
Kancelaria radców prawnych sp, Biel, judek,
poczobut-odlanicki, ul. piotra skargi 23
mikołajczyk, cieślik adwokaci i radcowie prawni s.j.,
ul. Wyszyńskiego 14
lizak, stankiewicz, Królikowski adwokaci s.c.,
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1/4
Kancelarie adwokatów i radców prawnych,
adw. Waldemar juszczak, al. niepodległości 17
Kancelarie prawne i podatkowe Bejnarowicz, Kuropatwa, 
zieliński, ul. nowy rynek 5
Kancelaria notarialna , al. papieża jana pawła ii 22

studio urody masumi, Deptak Bogusława 3
studio m-Kołcz, ul. sw. Wojciecja 1
tokyo Brothers studio Fit, ul. Władysława Łokietka 7 
(wejście od ul. Księcia Bogusława X)
yoshi club, Śląska 9/4a

SPA

Baltica Welness&spa , pl. rodła 8
enklawa Day spa, ul. Wojska polskiego 40
marena Wellness&spa, ul. turystyczna 1, międzywodzie
Villa Hoff Wellness & spa, ul. słoneczna 3, trzęsacz

KLUBY

club77, al. Bohaterów Warszawy 34/35
Grand cru, Deptak Bogusława 9
inferno, al. Wojska polskiego 20
Kafe jerzy , ul. jagiellońska 67
rocker club, ul. partyzantów 2
royal jazz club, ul. mariacka 26
sing sing, Deptak Bogusława 8
tiger pub , ul. Felczaka 9

HOTELE

atrium, al. Wojska polskiego 75
campanile, ul. Ks. Kard. stefana Wyszyńskiego 30
Dworski Hotel i restauracja,
ul. pod zodiakiem 2, Warzymice
Focus, ul. małopolska 23
novotel, al. 3 maja 31
park Hotel, ul. plantowa 1
radisson sas, pl. rodła 10

KLUBY FITNESS

Fitness World, Hotel radisson, pl. rodła 10
Fitness tylko dla pań, ul. mazowiecka 13 
Fitness Forma, ul. szafera 196 
planet spa, al. Wojska polskiego 70
rKF, ul. jagiellońska 67

SKLEPY

arkadia perfumeria, ul. Bolesława Krzywoustego 7
artform, ul. jagiellońska 35
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
escada, al. Wojska polskiego 22
empik, cH Galaxy, 2 piętro
euforia, al. Wojska polskiego 37 
Furore, al. Wojska polskiego 22 
Gatuzzo, lubieszyn 1b
Gojar, ul. niedziałkowskiego 24 (budynek tVp)
Guess, al. Wojska polskiego 20
Hexeline, cH Galaxy, parter
ital pol , top shoping i piętro
j.fashion, cH Galaxy, parter
jubiler terpiłowscy, cH Galaxy, 1. piętro
jubiler terpiłowscy, ul. jagiellońska 16
jubiler terpiłowscy, cH ster, ul. Ku słońcu 67
jubiler terpiłowscy, cH turzyn,
al. Bohaterów Warszawy 42
lKj, al. Wojska polskiego 39
lKj, cH Galaxy, sklep „ochnik”
lKj, ul. Księcia Bogusława X 11
lKj, ul. Bolesława Krzywoustego 19
macsimum, al. papieża jana pawła ii 42
matins Bleus, cH turzyn,
al. Bohaterów Warszawy 42
marc cain, ul. Wojska polskiego 43
max mara, ul. Księcia Bogusława X 43/1
mike’s american Bikes,
ul. mieszka i 63/64 (teren autogryfu / Fiata)
moda club, al. Wyzwolenia 1
natuzzi, ul. struga 25
olsen, ul. Bogusława 13
perfumeria Douglas, cH Galaxy, parter
platinum, Deptak Bogusława
rosenthal, ul. Księcia Bogusława X 15/1a
salon mody Grand, ul. małkowskiego 8
salon mody Grand, ul. Śląska 54a
skala, pl. Żołnierza polskiego 4
soraya, ul. zygmunta starego 3a
trendy collection, ul. rayskiego 25

KAWIARNIE  

Brama jazz cafe, pl. Hołdu pruskiego 1
cafe 22, pl. rodła 8
cafe club, cH Galaxy, 1 piętro
cafe po godzinach, Deptak Bogusława 9
cafe cube, cH Galaxy, 2 piętro
cafe milano, cH piast, ul. mieszka i 73
cafe porto, ul. Księcia Bogusława X 47
cafe prawda, ul. Wielka odrzańska 20
castellari, al. papieża jana pawła ii 43 
castellari, ul. tuwima 27 (jasne Błonia)
coffee Heaven, cH Galaxy, parter
cukiernia Koch, pl. Kościuszki 
cukiernia Koch, al. Wojska polskiego 4
cukiernia Koch, ul. jagiellońska 50
czekoladowa cukiernia, al. Wojska polskiego 17
europa, Hotel radisson, pl. rodła 10
Fanaberia, Deptak Bogusława 5
public cafe, al. papieża jana pawła ii 43
secesja cafe, al. papieża jana pawła ii 19 lok. 1
sklep Kolonialny, cH turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
sklep Kolonialny, cH Galaxy, 2 piętro
sklep Kolonialny, cH ster, ul. Ku słońcu 67
tiffany Flowers, Ks Bogusława X 1/1

RESTAURACJE / PUBY

13 muz, pl. Żołnierza polskiego 2
avanti, al. papieża jana pawła ii 43
Bachus – winiarnia, ul. sienna 6, podzamcze
Bohema, al. Wojska polskiego 67
Bombay, ul. partyzantów 1
chałupa, ul. południowa 9
chief, ul. rayskiego 16
chrobry, Wały chrobrego 1b
colorado, Wały chrobrego 1a
columbus, Wały chrobrego 1
el Greco, ul. Łukasińskiego 4
Gościniec pod aniołami, Dobra, ul. przytulna 1a
Karczma polska „pod Kogutem”, pl. lotników 3
Klubik, ul. Kuśnierska 13
la passion du Vin, ul. sienna 8
Ładoga, ul. jana z Kolna
(vis-à-vis Wałów chrobrego)
mezzoforte, Deptak Bogusława 8
na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34
…na mariackiej, ul. mariacka 26 
piwnica Kany, pl. św. piotra i pawła 4/5
porto Grande, ul. jana z Kolna 7
radecki & Family, ul. tkacka 12
sake, al. piastów 1 
stara piekarnia, ul. piłsudskiego 7
sushi mado, ul. pocztowa 20
teatr mały, Deptak Bogusława 6
Valentino, Deptak Bogusława 8
Willa ogrody, ul.Wielkopolska 19
zbójnicka, ul. monte cassino 6 

SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE

Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14
Beauty clinique, ul. mickiewicza 55
Beverly Hills akademia urody, cH Galaxy, parter
Beverly Hills akademia urody,
Dt Kupiec, ul. Krzywoustego 9–10
cosmedica, ul. leszczynowa
(centrum Handlowe zdroje - rondo)
cosmedica, ul. pocztowa 26
Dermedica, ul. marii skłodowskiej-curie 9
Dr irena eris Kosmetyczny instytut, ul. Felczaka 20
eso Hurtownia fryzjerska, ul. Wielka odrzańska 28
estetic, ul. Kopernika 6
eVita-spa, przecław 96e
Gabinet Kosmetyczny, ul. makuszyńskiego 2a
Gabinet Kosmetyczny Doroty stołowicz, ul. mazurska 20
Hair & tee, ul. potulicka 63/1
imperium Wizażu, ul. jagiellońska 7
impressio, ul. piłsudskiego 37
instytut urody „la nature”,
ul. Ks. Kard. stefana Wyszyńskiego 14
Keune the art of Hair Design, ul. małopolska 60
laser studio, ul. jagiellońska 85
modern Design piotr Kmiecik, ul. jagiellońska 85
nail Bar By opi, ul. mazurska 44/u3 
obsession, ul. Wielkopolska 22
rayski salon piękności, ul. rayskiego 17
salon fryzjerski yes, ul. małkowskiego 6 






