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OBUDŹ SWOJE CIAŁO

11 lat doświadczeń w zakresie medycyny estetycznej 





Od naczelnej

dy przeglądam marcowy numer „Prestiżu” uśmiech od 
razu pojawia mi się na twarzy, ponieważ tym razem pa-

nowie nie będą narzekać. Kolejne strony nasycone są piękny-
mi, ponętnymi i seksownymi zdjęciami ślicznych dziewczyn. 
Nie twierdzę, że panowie są tylko i wyłącznie nastawieni na 

oglądanie półnagich pań.. Ale przyznajcie, miło patrzy się na takie zdjęcia. 
Radosna powinna być także wiadomość, że wszystkie te panie pochodzą 
ze Szczecina. Na mapie Polski jesteśmy regionem, który może poszczycić 
się najpiękniejszymi kobietami i nie są to czcze przechwałki! Ranking Miss 
Polonia i Miss Polski nie kłamie. Szczecin w tej dziedzinie jest niekwestio-
nowanym liderem, a ten numer Prestiżu jest na to dowodem. Zobaczycie 
wszystkie zwyciężczynie konkursów piękności z naszego regionu. Jesteśmy 
pierwszym magazynem, który pokazuje je razem! Jeśli pamiętacie emocjo-
nujące wybory Miss Polonia z 1983 i 1988 roku na pewno zastanawiacie się 
jak Lidia Wasiak i Joanna Gapińska wyglądają po ponad 20 latach. Mogę 
wam już zdradzić - fenomenalnie! 
Podobnie prezentuje się tancerka Izabela Janachowska w magazynie „Play-
boy” - kolejna szczecinianka o której piszemy. Natomiast nasze artystki: Mał-
gorzata Klara z Teatru Współczesnego, Joanna Tylkowska z Opery i Magda-
lena Kuszewska z Filharmonii postanowiły wcielić się w ikonę muzyki Annę 
Jantar. Stylizowana sesja zdjęciowa z ich udziałem udała się znakomicie i to 
kolejny dowód, że nasze kobiety są najpiękniejsze! Po obejrzeniu tej sesji na 
pewno radośnie zanucicie nie raz „Tyle słońca w całym mieście!”...  
Żeby nie było że jesteśmy monotematyczni na wiosnę zaserwowaliśmy tak-
że dużą dawkę motoryzacji. Radzimy także co zrobić, aby wyjść z mroku, 
czyli jak funkcjonować po tak wielu pochmurnych dniach bez słońca. Po-
dobno dobroczynną witaminę D można też dostarczyć dzięki aktywności 
na świeżym powietrzu, dlatego polecamy jogging. W tak pięknym mieście 
jak Szczecin nie brakuje nam miejsc do jego uprawiania. Aby rozruszać was 
po zimie przygotowaliśmy także wiele konkursów. Niestety, aby zdobyć na-
grody trzeba się trochę natrudzić! Jak bardzo? Przede wszystkim musicie 
wejść na naszą stronę internetową www.magazynprestiz.com.pl albo zostać 
naszym fanem na www.facebook.com/magazyn.prestiz i odpowiedzieć ma-
ilowo na pytanie. Mam nadzieję, że cenne nagrody zachęca was do tej ak-
tywności. Powodzenia!
Marcowy „Prestiż” ukazał się z kolejnym dodatkiem branżowym. W tym 
miesiącu wydaliśmy drugi numer „Prestiż dom od A do Z” szukajcie go 
w prestiżowych miejscach!
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Rozmowy w pociągu

– Wiesz, jak poznałam twojego dziadka? 
W pociągu. Niby nic szczególnego. Był tłok. On 
siedział, ja stałam i nagle, jak to powinno być 
w normalnym świecie, ustąpił mi miejsca. Ten 
jego wzrok. Nie zapomnę. Ciepły i przyjacielski. 
I nie było w tym żadnej chemii, jak dziś wy mło-
dzi to nazywacie. Po prostu taki rodzaj bliskości, 
który wynika z wdzięczności. 

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezen-

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

p ociąg relacji Warszawa – Szczecin właśnie 
ruszał ze stacji Poznań Główny.

– …ale babciu. Byłaś piękną kobietą. 
Czy myślisz, że gdybyś była brzydka jak 
noc listopadowa, to dziadek byłby równie 

szarmancki? 
– Nie myślałam o tym. Imponowało mi, że spotka-

łam kogoś, kto właśnie tak zachował się wobec mnie. 
Tobie też pewnie podobało by się takie postępowanie. 

Wagon bezprzedziałowy był prawie pusty. W środku 
tygodnia zdarza się taki komfort. Dwa miejsca przede 
mną siedziały dwie kobiety. Bardzo sobie bliskie, lecz 
z zupełnie innych światów. Dzieliły je pokolenia. Jedna 
z nich opowiadała cudowną historię swojej niespo-
dziewanej miłości.

– Przeżyliście razem ponad 40 lat. Zauważyła 
wnuczka. To cała wieczność, nie do osiągnięcia z dzi-
siejszego punktu widzenia. Nie miałaś czasem dość 

tego mężczyzny, którego wy-
brałaś sobie na całe życie? 

– Wiesz, kiedy poczułam 
do Twojego dziadka „tę wa-
szą” chemię? W czasie nocy 
poślubnej. Dopiero wtedy. 
Przed, była przyjaźń czy ra-
czej platoniczna miłość. Ta-
kie były czasy i wychowanie. 
Żadnego sprawdzania przed 
ślubem. Moje dziecko, życzę 
Ci takiego mężczyzny z całe-
go serca. Masz jeszcze czas. 
Wybieraj rozważnie, żeby 
oddzielić ziarno od plew.

– Dobrze, ale co było pod-
czas tej nocy poślubnej?

– Kiedy myślę o tamtych chwilach, wciąż przecho-
dzi mnie dreszcz rozkoszy. A trzeba Ci wiedzieć, że nie 
miałam żadnego mężczyzny przed dziadkiem, ani po 
tym jak odszedł. Nie mogłabym, już nie. Taki mężczy-
zna zdarza się raz w życiu i koniec. Nastąpiła chwila 
ciszy, oczy starszej pani zaszkliły się, ale wytrzymała 
wzruszenie. Wtedy dziewczyna widząc, co się dzieje 
mocno przytuliła babcię.

– Wyobraź sobie moje dziecko młodą kobietę, bez 
żadnego doświadczenia, która właśnie ma oddać się 
mężczyźnie nic nie wiedząc o sprawach ciała. Bałam 
się, denerwowałam, że nie stanę na wysokości zadania, 
zawiodę. Byłam już żoną i wiedziałam, że zbliżenia 
są nieodzownym elementem życia dwojga. Jeśli by nie 
wyszło, oznaczało by to mękę na całe lata. Postanowi-
łam się poddać chwili i płynąć z nią jak z rzeką. Nagle 
poczułam ciepły dotyk dłoni, czuły pocałunek, bliski 
oddech. Strach odchodził. Spadały ze mnie kolejno: 

sukienka, halki, zsuwały się białe pończochy, najpierw 
z prawej potem z lewej nogi. I tak powoli zaczęły od-
zywać się wszystkie instrumenty w tej miłosnej orkie-
strze, aż usłyszałam całą muzykę. Była piękna. Cała 
gama dźwięków i zapachów, których nie znałam. Wie-
działam już, że są jak przyprawa, bez której życie tak 
nie smakuje. Pod czułym dotykiem męskiej ręki i ciała 
falowałam i spadałam w uniesieniach, o których nie 
miałam pojęcia. Od tamtej chwili, kiedy tylko dziadek 
brał mnie w objęcia, za każdym razem otwierały się 
przede mną bramy raju. Nigdy nie było w tych mo-
mentach żadnej gwałtowności, tylko płynność ruchów 
i słowa, które poruszały najczulsze struny. Wiem, że 
byłam szczęściarą. 

– Tak pięknie o tym opowiadasz, jakbym czytała 
książkę o miłości. Wiesz, że moja mama czyli twoja 
córka już nie maiła takiego szczęścia, chociaż tata nie 
jest taki zły?

– Wiem, ale cóż, życie jest jak loteria. Ludzie to po-
jedyncze losy. Nie każdy gwarantuje szczęście, tylko 
ten jeden na milion. Nie ma przepisu na wygraną, ale 
skoro poznałaś moją historię, to może warto wprowa-
dzić koordynaty, które poprowadzą Cię być może dro-
gą podobną do mojej. Ja ich nie miałam, ale miałam 
szczęście. Ty możesz mieć jedno i drugie czyli większe 
szanse na wygraną w tej loterii zwanej ŻYCIEM. Moja 
historia jest dla Ciebie. Może będziesz o niej pamiętać 
i posłuży Ci jak drogowskaz. Twoja mama nie chciała 
z niej skorzystać, wybrała własną drogę. Miała do tego 
prawo.

Koniec podróży. Obie kobiety wysiadły. Mimo, że 
byliśmy już w Szczecinie, nie chciałam opuszczać tego 
pociągu. Chciałam czekać i wierzyć, że ktoś taki, jak 
z historii starszej pani niepodziewanie wsiądzie do 
tego opuszczonego wagonu i mnie odnajdzie – jak 
szczęśliwy los na swojej życiowej loterii. I wiecie co...? 
Przyszedł.

Jak mam rozpoznać swoją Drugą Połowę? Nie bojąc 
się ryzyka. Ryzyka porażki, odrzucenia, rozczarowań. 
Nigdy nie wolno nam rezygnować z poszukiwania Mi-
łości. Ten, kto przestaje szukać, przegrywa życie.

Paulo Coelho – Brida
Babcina zupa „Nic”
Białko z  jaj, cukier, cukier waniliowy, mleko.
Mleko zagotować w szerokim rondlu z przykryciem, 

lekko osłodzić. Białko ubić na twarda piane (ze szczyp-
ta soli) i dodać cukier i cukier waniliowy Dużą łyżką 
kłaść na gorącym mleku „chmurki” ubitej piany. Na 
chwilę przykryć… Podawać od razu.

Do zobaczenia w następnej podróży…

Joanna Osińska
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Wydarzenia

Podbiła „Playboya” 

Iza znana jest przede wszyst-
kim z występów w programie 

„Taniec z Gwiazdami”. Teraz 
miłośnicy jej urody mogą po-
dziwiać ją w gorącej sesji zdję-

ciowej w marcowym numerze 
magazynu „Playboy”. Jak mówi, 

gdy zaproponowali jej 
udział w sesji nie zasta-
nawiała się długo. Taka 
sesja od dawna była jej 
marzeniem. – Uwielbiam 
moje zdjęcia, są piękne. 
Sesja dla „Playboya” była 
odważną decyzją, ale do 
odważnych świat należy – 
mówi Iza Janachowska. 
– Po tej sesji zyskałam też 
ogromny szacunek dla 
fotomodelek, taka trzy-
nastogodzinna sesja to 
ogromnie wyczerpujące 
zdanie! – dodaje.

Tancerka zdradziła nam 
też, że niedługo zobaczy-
my ją na wielkim ekranie, 

gdyż dostała rolę w filmie fabu-
larnym. Jakim? Dowiemy się 
niebawem.                                  imj

Uroda szczecinianek jest słynna w całej Polsce. Wygrywają konkursy 
piękności, ozdabiają okładki czasopism. Ostatnio głośno jest

o tancerce Izabeli Janachowskiej.

Wyróżniony akt

Swoje prace wysłał na kon-
kurs „Fotoerotica”. Sesja została 
zrobiona na potrzeby jego au-
torskiego projektu „Pomiędzy 

światłem, a cieniem”, którego 
założeniem jest ukazanie czy-
stego piękna ludzkiego ciała. 
– Chciałem pokazać, że zdjęcia 
mogą budzić emocje nie tylko 
swoją treścią, ale także formą – 
mówi Adam Fedorowicz. – Na 
zdjęciach jest nagość, ale bez 
erotyki, piękno kobiecego ciała 
ukazane w sposób niedosłow-

ny. Ciało modelki przypomina 
doskonałą rzeźbę – dodaje. Gra 
światła, kompozycja i wspania-
łe kształty oraz nieprzeciętne 
umiejętności modelki Marzeny 
Kudry, to wszystko złożyło się na 
wspaniały efekt, który doceniło 
jury konkursu. To nie pierwszy 
sukces Adama w ogólnopolskich 
konkursach. W 2008 roku zdo-

był pierwsze miejsce w konkur-
sie „Viva! Photo Awards”. 

W tym numerze „Prestiżu” 
zdjęcie Adama można zobaczyć 
m.in.: na okładce.                    imj

Szczeciński fotograf Adam Fedorowicz po raz kolejny został doceniony przez ogólnopolskie czasopismo. Adam, który na stałe współpracuje
z „Prestiżem” został wyróżniony przez magazyn „Playboy”.
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KonKurs

Zwycięzca konkursu otrzyma vouChER
na „Relaksacyjną Aksamitną Kąpiel dla Dwojga”.

Nagroe ufundowała:

Regularmin konkursu dostępny na
www.facebook.com/magazyn.prestiz

 
Konkurs trwa do 31.03.2011r. Zwyciezcę o wygranej poinformujemy 

drogą mailową.

Wejdź na
www.facebook.com/magazyn.prestiz

i zostań naszym fanem!
 Znajdź pytanie konkursowe i poprawną odpowiedź wyślij

na maila: konkurs@eprestiz.pl
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a zwierzaka czeka specjal-
na wanna, na jego pana fartuch 
i... można zabrać się za kąpiel 
swojego psa. Cały proces zaczy-
na się od dezynfekcji wanny po 
poprzednim "kliencie". Następ-
nie po naciśnięciu przycisku 
rozpoczyna się pierwsza faza, 
czyli mycie szamponem z wodą. 
Później następuje płukanie zwie-
rzaka i na zakończenie suszenie. 

Czas trwania wszystkich czyn-
ności zależy w dużej mierze od 
długości sierści, ale umycie na-
wet mocno owłosionego "klien-
ta" nie przekracza 15 minut, 
a przeciętnie trwa 8-10 minut.

Przed kąpielą wrzucamy mo-
nety, nabijając licznik długości 
korzystania z urządzenia my-
jącego. Jeden złoty to 1 minuta. 
– Szczecin jest trzecim miastem 
w Polsce posiadającym myjnię 
wyposażoną w tak profesjonal-
ne urządzenie – informuje nas 

właściciel myjni Jacek Kościński. 
– Najpierw był Konin i Zgierz, 
a teraz  razem z żoną otworzy-
liśmy punkt w Szczecinie – do-
daje.

Urządzenie myjące zyskało 
bardzo pochlebne opinie wetery-
narzy. Woda lecąca  z normalnej 
słuchawki prysznicowej wytwa-
rza infradźwięki, które straszą 
psa. Natomiast w słuchawce 
urządzenia "Dogwash" jest to 
wyeliminowane. Do kąpieli uży-
wa się szamponu hypoalergicz-
nego, więc nie ma obaw, że pies 
może dostać podrażnienia skóry. 
– Najchętniej umawiamy się te-
lefonicznie z właścicielami psów 
na określoną godzinę – dodaje 
pan Jacek. – Unikamy wówczas 
gromadzenia się kilku klientów 
z psami, i niepotrzebnego hała-
su.

Podczas naszej wizyty tylko 
na początku suka rasy labrador 

o imieniu Luna miała opory przy 
wejściu do wanny, później za-
chowywała się jak ... ryba w wo-
dzie. – Zainteresowanie nowo 
otwartym punktem wykazują 
od początku wolontariusze z To-
warzystwa Opieki nad Zwierzę-
tami – mówi  Małgorzata, żona 
właściciela. – Ci którzy znajdują 
bezpańskie psy mogą je tu umyć, 

a z suszenia korzystają za darmo. 
Później gdy pies znajduje no-
wego właściciela, ten pokazując 
stempel, że pies korzystał już 
z naszej myjni dostaje bonifikatę 
na kolejne usługi – dodaje.

Właściciele mają w planach 
otwarcie jeszcze kilku punktów 
w różnych dzielnicach miasta.

jech

Wydarzenia

KonKursY

Dental Implant Aesthetic Clinic

DO WYGRANIA: KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA, SCALING, 
PIASKOWANIE LUB WYBIELANIE ZęBÓW METODą BEYOND

DLA PIERWSZYCH 5 OSÓB.

RoZWIĄZANIE KoNKuRSu Z NR 02 (42) LuTY 2011 R.

ZABIEgI W DENTAL IMPLANT AESThETIC CLINIC
WYgRALI: PATRYCJA TATAROWSKA, DOROTA JABŁOŃSKA, EWA SZYMALA,

ANNA ZUZANSKYY, KRYSTYNA MACIEJEWSKA
 Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

www.froe.pl                                                    tel. 91 48 88 250
K l i n i k a   i m p l a n t o l o g i i

Od kilku tygodni działa w Szczecinie pierwsza myjnia dla psów. Jeśli dla kogoś umycie czworonoga we własnym mieszkaniu stanowiło do tej 
pory problem, może to zrobić teraz w samoobsługowej myjni.

Luna pod prysznicem
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DO WYGRANIA DAY SPA W MARENA WELLNESS & SPA
W MIęDZYWODZIU

Regulamin konkursów znajduje się na www.magazynprestiz.com.pl 

Marena Wellnes & Spa

Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl

Weź udział w naszych konkursach
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Kino, a fizyka kwantowa

To zarys polsko – niemieckiej 
produkcji pt. „Miasto tajemnic”, 
do której w szczecińskim Multi-
kinie pod koniec lutego odbył się 
casting. Organizatorem castingu 
było Szczecińskie Stowarzysze-
nie Twórców Filmowych Kine-
matograf (producent filmu) oraz 
niemieckie Stowarzyszenie Gut-

shaus Ramin (partner projektu).
– Udało nam się skompleto-

wać obsadę, a co najważniejsze 
mamy już głównego bohatera 
– mówi prezes stowarzyszenia 
Kamila Ogrodowska. – Drugi 
casting odbył się w Pasewalku. 
Zależy nam, by w projekcie wzię-
ła udział młodzież z przygranicz-
nych terenów. Pomoże nam to 
z przełamaniem stereotypowego 
myślenia o naszych zachodnich 
sąsiadach – dodaje.

Autorem scenariusza i reży-
serem filmu jest Grzegorz Bals. 
Film ma kosztować 90 tys. zło-
tych, a merytoryczną opiekę 
nad produkcją sprawuje wy-
dział matematyczno-fizyczny 
Uniwersytetu Szczecińskiego. 
– Planujemy w przyszłości jako 
stowarzyszenie zawiązanie bliż-

szej współpracy z uczelnią i two-
rzenie wspólnie z nimi filmów 
popularno-naukowych – zdra-
dza Ogrodowska. – W planach 
mamy również uruchomienie 
telewizji akademickiej, która bę-
dzie wspierać działania uczelni 
– dodaje.

Zdjęcia ruszą z początkiem 
maja, a premiera przewidziana 
jest na przełom września i paź-
dziernika.

Szczecińskie Stowarzyszenie 
Pasjonatów i Twórców Filmo-
wych Kinematograf powstało 
w maju 2010 toku i skupia pasjo-
natów kina z różnych środowisk. 
Kinematograf ma swoje początki 
w filmowych działaniach stu-
denckich takich jak Szczeciń-
ski Projekt Filmowy „Płomień”, 
w ramach którego robił filmy 

dokumentalne, video clipy, etiu-
dy fabularne, impresje i kroniki 
studenckie. Aktualnie jako Kine-
matograf skupia się na pełnome-
trażowym dokumencie i fabule 
oraz współpracy niemieckim 
partnerem. „Miasto tajemnic” 
będzie tego pierwszym przykła-
dem.                                            ad

Szczecin, okolice - koniec drugiej wojny światowej, grupa niemieckich naukowców wpada na trop przełomowego odkrycia w dziedzinie fizyki 
kwantowej. Wkrótce potem ślad po ekipie naukowej i wynalazku ginie. Czasy obecne - olimpiada nauk ścisłych - losy licealistów i studentów 

splatają się w obliczu zagadki wynalazku. Na trop tajemnicy trafia także kustosz szczecińskiego muzeum...
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Osobisty agent stróż

Z propozycją, jak się okazało 
nie do odrzucenia, przyszło wro-
cławskie Studio Filmowe ABM. 

– To był absolutny przypadek – 
wyjaśnia Grażyna. – Podczas jed-
nego z takich spotkań we Wrocła-
wiu zgłosił się do mnie Bartosz 
Stasina ze Studia filmowego ABM 
i złożył ciekawą propozycję. Cho-
dziło mu, żebym poprowadziła 
podobną firmę u siebie w Szczeci-
nie. Pomyślałam, że to może być 
wspaniała przygoda i podjęłam 
wyzwanie – dodaje.

Sześć lat temu ABM postano-
wiło utworzyć swoje filie w in-

nych miastach. Agencja castingo-
wa, którą w naszym mieście zajęła 
się pani Grażyna, ma stworzyć 
artystom dodatkowe szanse pra-
cy poza ich rodzinnymi teatrami. 
Ponadto, ma chronić przed uciąż-
liwymi wyjazdami na castingi. 

– Jako aktorka znam to z wła-
snego doświadczenia, brałam nie 
raz udział w castingach – mówi 
szefowa szczecińskiej agencji. – 
Aktor bardzo często traci cały 
dzień na kilkuminutowe wystą-
pienie, a w tym zawodzie każda 
godzina jest bezcenna. Dlatego 
też, osoba agenta jest czymś nie 

tyle pomocnym co bardzo wy-
godnym – dodaje.

W szczecińskiej agencji pierw-
szy etap castingu odbywa się 
przez internet. Reżyserzy dostają 
specjalnie nagrane krótkie filmi-
ki przedstawiające aktorów. Jeśli 
któryś z nich się spodoba, zostaje 
osobiście zaproszony na dalsze 
rozmowy o ewentualnym angażu.

W tej chwili z usług agencji ko-
rzysta ponad 100 aktorów, w tym 
większość szczecińskich i aż dwa 
tysiące statystów. Spora grupa ak-
torów, którzy nigdy wcześniej nie 
pojawiali się na dużym ekranie, 
w telewizji i reklamach mogła już 
to zrobić. Na przykład Jacek Po-
laczek ze szczecińskiego Teatru 
Polskiego zagrał w filmie fabu-
larnym „Lincz", który reżysero-
wał inny szczecinianin Krzysztof 
Łukaszewicz. W fabułach i seria-
lach grali m.in.: Maria Dąbrow-
ska, Przemysław Walich i Robert 
Gondek. Klienci Studia ABM jak 
np. Adam Kuzycz - Berezowski z 

Teatru Współczesnego pojawiają 
się również w bardzo popular-
nych serialach jak „M jak miłość", 
„Hotel 52” czy międzynarodo-
wych produkcjach. Najważniej-
sze, że mają ułatwiony dostęp 
do pracy i odpowiednią osobę, 
która zajmuje się ich interesami. 
Agencje castingowe na świecie są 
normą i jak do tej pory najlepszą 
formą pomocy dla artysty.

Jak na to wszystko patrzy sama 
zainteresowana? – Szczecin był 
do tej pory na filmowej mapie 
kraju prawie białą plamą. Teraz 
jest bardziej widoczny – stwier-
dza Grażyna Nieciecka - Pucha-
lik. – Ale nie ukrywam, że moim 
marzeniem jest to, by w mieście 
i regionie kręcono filmy. Mamy 
przecież wspaniałe plenery, przy-
rodę, morze. To są bez wątpienia 
atuty, które powinny zachęcić fil-
mowców. Tym bardziej że agencja 
filmowa jest na miejscu z aktora-
mi i statystami. Nic, tylko korzy-
stać – dodaje.                               ad

Aktorka szczecińskiego teatru „Pleciuga” Grażyna Nieciecka - Puchalik postanowiła pomóc swoim kolegom po fachu i jakiś czas temu
otworzyła dla nich w Szczecinie agencję castingową. Do tej pory aktorzy musieli jeździć do innych miast na przesłuchania, które

nie zawsze dawały oczekiwane rezultaty.

Petra Moos z Niemiec zagra jedną  z głównych ról

Plan filmu "Zimowy ojciec", który kręcony był w Szczecinie

Operator  Waldemar Furgała i reżyser Grzegorz Bals
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POKAŻ SIĘ
w prestiżowym
towarzystwie,

co miesiąc
w innym dodatku

specjalnym.

PRZECENIONE 
przeceny

Zimowa
elegancja

OSTROŻNIE 
POŻĄDANIE! Finezyjny 

wieczór

WIELKI ŚWIAT
w twoim domu!

Już w kwietniu dodatek:
ZDROWIE i URODA

Relaks na  
tarasie
albo na

...dachu

BEZPIECZNY DOM
kamera, domofon,
czy stróż?

APARTAMENTY
Z WIDOKIEM
NA MORZE

MODNE
i romantyczne

meble na ogród



Konkurentki z uczelni

Do finału przeszło 10 dziew-
cząt reprezentujących Uniwer-
sytet Szczeciński, dwie kandy-
datki z Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego 
oraz dwie z Akademii Morskiej. 
Wszystkie będą walczyć o koro-
nę miss już 26 marca w klubie 
Lulu.

Dziewczyny biorące udział 
w wydarzeniu zaprezentują się 
m.in. w projektach Kasi Hubiń-
skiej i Konrada Bikowskiego – 

autora m.in. strojów Candy Girl. 
– Galę finałową uświetnią swo-
imi występami „Rewia Taneczna 
Rising Stars” oraz Beata Andrze-
jewska – mówi Karolina Ancero-
wicz, organizator konkursu.

Miss i dwie wicemiss oraz trzy 
dziewczyny, które mogą dostać 
od jury specjalne przepustki, 
tzw. „zielone karty” będą repre-
zentowały nas podczas ogólno-
polskiego półfinału.

Miss w nagrodę otrzyma biżu-

terię, kosmetyki, pobyt weeken-
dowy w Brukseli, pobyt na pro-
mie Unity Line i sesję zdjęciową 
w magazynie „Prestiż”. 

Bilety na galę finałową w tym 
roku kosztują 20 złotych, ale 
część zysku zostanie przekazana 
dla Rodzinnego Domu Dziecka 
nr 4 w Szczecinie.

W Kronice towarzyskiej Pre-
stiżu na str 91 można obejrzeć 
relację z castingów.                                    

   dp

Castingi za nami, czekamy na finał! Z ponad 30 chętnych kandydatek jury wyłoniło 14 najpiękniejszych studentek, które teraz wezmą udział
w konkursie Miss Studentek Szczecina 2011.

Modna impreza!

Już od wielu dni zapowiadamy 
tą największą modową imprezę. 
Co miesiąc poznajemy kolejne 
„smaczki”, które przyciągną tłu-
my widzów. Wiemy już, że pierw-
szy dzień to pokazy znaczących 
marek odzieżowych i ogólnopol-
skich projektantów, drugi to targi 
mody otwarte dla wszystkich 
mieszkańców Szczecina i wybo-
ry Miss Pomorza Zachodniego. 
Nie zostało powiedziane tylko 
to, że „Week&Mody” poprowa-
dzi znany prezenter telewizyjny 
Krzysztof Ibisz. Gwiazda oprócz 
prezentacji na scenie na pewno 
zostanie także na wieczornej im-
prezie. Nie zapominajcie, że po 
pokazach nie rozchodzimy się do 
domów, ponieważ „Week&Mo-

dy” to także ogromna klubowa 
impreza! Po każdej gali wieczor-
nej, czyli i w piątek i w sobotę 
goście ze strefy pokazowej będą 
mogli przenieść się kilka kroków 
dalej do części klubowej. Specjal-
nie na ten weekend hala targowa 
przemieni się w klub z dziesięcio-
ma barami, parkietem do tańca, 
strefą restauracyjną i wygodnymi 
lożami.

Tego wieczoru całe życie nocne 
i klubowe Szczecina przenosi się 
na ul. Struga do hal MTS-u! Bile-
ty na Week&mody można kupić 
w biurze u.studio przy Deptaku 
Bogusława, na www.ticketpro.pl, 
www.infoludek.pl, www.allegro.
pl. Więcej informacji o imprezie 
na www.weekendmody.pl        dp

PROGRAM IMPREZY
1 kwIEtnIA
19.00 – 23.00 gala wieczorna

- pokaz „Tru Trussardi” i prezentacja mercedesa firmy „Mojsiuk”
- konkurs GFS – kategoria „Pret a Porter”
- pokaz „Furore Salone”, okulary „Optyk Trendy”, wręczenie certy-

fikatu „Polish Product” 
- konkurs GFS – kategoria „Premier Vision”
- pokazy: „HEXELINE”, Michała Starosta, „Shock”
- konkurs GFS – kategoria „Haute Couture”,
- pokaz Zielińska i Konieczka, ogłoszenie wyników konkursu
23.00 „Fashion party”, zaśpiewa MC Jacob
koszt biletu / 1 os.: 30 zł

2 kwIEtnIA
12.00 – 18.00 targi Mody, koszt biletu / 1 os.: 10 zł
19.00 – 23.00 Gala Miss Polski

- kandydatki w strojach „Endorfina Jeans” + występ rapera SOBO-
TA, premiera Mercedesa firmy Mojsiuk

- kandydatki w strojach kąpielowych „Samanta”
- pokazy: Hanna Bieńkowska, kolekcje butików z C.H. Fala, Bro-

chocka + Modotikon, „Optyk Trendy”
- kandydatki w strojach „Vip Collection”, "Butique – The Best Fa-

shion”, wręczenie certyfikatu „Polish Product”
- pokazy: Alicja Brzoskowska, Sitkowska & Cembik, Katarzyna 

Barcik
- finalistki w sukniach ślubnych „Salon Freya”
- pokazy: Sylvia Januszewicz, biżuteria Kolosz Perz, Kasia Hubiń-

ska, Basia Olejniczak, „VAN GRAAF”, wyniki konkursu
24.00 – 5.00 „Eska life remix”, grają: DJ Puoteck, DJ nathan 

Pole, Dj Jerry k, koszt biletu / 1 os.: 30 zł

„Week&mody”, który już niedługo odbędzie się na na hali MTS to nie 
tylko pokazy mody i wybory miss, to także... ogromne after party! 

Wydarzenia
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Temat z okładki

Nasze miss
W Szczecinie mieszkają najpiękniejsze dziewczyny – taką opinię słyszy się często. Czy to banał lub przesadna kurtuazja? Absolutnie, bo

z naszego miasta pochodzi najwięcej utytułowanych pań w historii polskich konkursów miss. W Prestiżu przedstawiamy wspomnienia kilku 
z nich.O życiu bez korony, blaskach i cieniach bycia miss opowiadają: Lidia Wasiak, Joanna Gapińska, Joanna Drozdowska, Marzena Cieślik,

Małgorzata Rożniecka, Anna Tarnowska i Klaudia Ungerman.

Czy trudno jest być najpiękniejszą? 
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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Joanna Gapińska

Marzena Cieślik

Lidia Wasiak

Małgorzata Rożniecka

Anna Tarnowska

Joanna Drozdowska

Klaudia Ungerman



1983 roku po ogło-
szeniu werdyktu jury Szczecin oszalał. Li-
dia została najsłynniejszą szczecińską miss, 
pierwszą po 25 latach przerwy. wszyscy za-
chwycali się jej słowiańską urodą. Obecnie 
niewiele się zmieniła, ma szczupłą sylwetkę 
i burzę blond włosów. Jest piękną kobietą.

 – Prawda jest taka, że dla wielu fanów 
konkursu Miss Polonia, to właśnie szczeci-
nianki Lidka Wasiak i Joasia Gapińska pozo-
stają do dziś najpiękniejszymi Miss – uważa 
Ewa Wojciechowska, dziennikarka, autorka 
książki „Miss Polonia. A jednak warto…”, re-
daktor naczelna serwisu Plejada.pl.

Do Fiata się zmieszczę…

Lidia niechętnie wraca do wspomnień 
z wyborów Miss Polonia, dla niej to dawno 
zamknięty rozdział. – Tak naprawdę wyję-
to mi rok z życia – wspomina. – Frajda ze 
zwycięstwa, gratulacje, fanfary trwały do-
słownie chwilę. A już następnego dnia zago-
niono mnie do pracy, w ogóle nie liczono się 
z moim zdaniem, planami. Byłam królicz-
kiem doświadczalnym raczkującego w te-
macie biura Miss Polonia – wspomina. Do 
udziału w konkursie namówiła ją koleżanka, 
która też startowała i bardzo chciała wygrać. 
Stało się inaczej, zwyciężyła Lidka. Do Szcze-
cina wróciła sama pociągiem, bo koleżanka 
i jej rodzice obrazili się okrutnie. „Przyja-
ciółka” zerwała z nią wszelkie kontakty. – 
Pamiętam, że przed wyborami Miss Polonia 
siedziałyśmy z kilkoma uczestniczkami kon-
kursu i Andrzejem Rosiewiczem przy stoliku 
w kawiarni. Dziewczyny zamawiały herbatki, 
kawy, a ja lody. Jedna z nich powiedziała:"Lid-
ka nie jedz lodów, bo będziesz gruba", a ja na 
to:"Ale do malucha się zmieszczę". Było dużo 
śmiechu, pan Andrzej pogratulował riposty, 
a słowa okazały się prorocze.

Szkoła życia

Główna nagroda, Fiat 126 p był wtedy 
szczytem marzeń wielu Polaków. Szczęścia-
ra – tak mówili wszyscy. – Samochód pew-
nie mógł być lepszy, ale i tak jako jedyna pod 

Studium Medyczne przyjeżdżałam własnym 
autem. Pamięta, że do Londynu na Miss 
World pojechało 13 osób z ekipy i na to były 
pieniądze, ale na porządną sukienkę na wy-
stęp dla Miss Polonii już nie starczyło. 

– W Wiedniu na Miss Europe ukradzio-
no mój bagaż z korytarza w hotelu Hilton. 
Dziewczyny z innych krajów pożyczały mi 
buty i kosmetyki, bo polscy organizatorzy 
okazali się kompletnie bezradni! – mówi. 
Pół roku po konkursie ścięła włosy i przefar-
bowała na ciemny brąz. Miała dosyć zacze-
pek i komentarzy na swój temat. Chciała się 
od tego wszystkiego odciąć, ukryć. Nie była 
przygotowaną na taką popularność.

Życie po koronie

Po konkursie pracowała jako modelka, 
podpisała kilka kontraktów z firmami ko-
smetycznymi i w ten sposób zarobiła na 
kawalerkę w Szczecinie. Dostała się na Uni-
wersytet Szczeciński, skończyła IKF, wyszła 
za mąż, urodziła córeczkę. – Z perspektywy 
czasu muszę stwierdzić, że właściwie wygra-
na w konkursie Miss nie miała większego 
wpływu na moje życie, a jeśli, to na bardzo 
krótko – uważa Lidia.W 2004 roku zdecy-

dowała się na udział w reality show TVN 
"Wyprawa Robinson". Wytrzymała 55 dni 
w malezyjskiej dżungli. W morderczym 
upale, bez jedzenia, zdana praktycznie na 
siebie walczyła z własnymi słabościami. – 
Nocą w szałasie było duszno i łaziły roba-
le, wolałam więc spać sama na plaży. Taka 
wyprawa to ciągłe wybory mniejszego zła. 
W ekstremalnych warunkach najbardziej 
sprawdzają się słowa: "Wiemy o sobie tyle, 
na ile nas sprawdzono" – mówi. Była to dla 
niej kolejna szkoła przetrwania. Podobnie 
jak Miss Polonia. Gdyby mogła jednak cof-
nąć czas, nie podjęłaby ponownie decyzji 
o starcie w konkursie. – Pomimo wielu złych 
doświadczeń przeżyłam też wiele niesa-
mowitych chwil i  gdy wspominam tamten 
czas, to może dla nich było warto? – pod-
sumowuje. Nadal mieszka w Szczecinie. 
Od ponad roku pracuje jako przedstawiciel 
szwajcarskiej firmy „Microlife”. Ma niewiele 
wolnego czasu, wszystkie takie chwile spę-
dza z córką, rodzicami i przyjaciółmi. Od 
kilku lat jest w szczęśliwym związku. – Naj-
większym moim sukcesem w życiu jest to, co 
usłyszałam od najbliższych mi osób, że nie 
zmieniłam się, że pozostałam sobą – dodaje 
z satysfakcją.
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Lidia Wasiak, Miss Polonia 1983
Zamknięty rozdział
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wyborach wzięła 
udział dzięki Lidii wasiak, która wysłała 
jej zdjęcia na konkurs. w rok po zdobyciu 
Miss Polonia Joanna wyjechała do USA 
i słuch o niej zaginął. Pierwszy raz do Pol-
ski przyjechała dopiero po 16 latach.

Gdy wygrała, Szczecin zgotował jej huczne 
powitanie. Spotkała się z prezydentem mia-
sta, a dziennikarze ustawiali się w kolejce po 
wywiad z nią i z jej rodzicami. Oprócz tytułu 
Miss Polonia Joanna przywiozła z Sopotu: 
toyotę corollę, etolę z szynszyli, dwutygo-
dniową wycieczkę na Węgry i całoroczną 
kolekcję ubrań. 

Joanna pilnie poszukiwana

Tuż po przekazaniu korony następczyni 
wyjechała do USA. Do Polski przyjechała 
dopiero w 2007 roku na promocję książki 
Ewa Wojciechowskiej "Miss Polonia. A jed-
nak warto”. –To był jakiś cud, że mi się udało. 
Szukałam jej przez konsulat, przez dawnych 
znajomych, przez gazety polonijne w USA. 
Joasia po prostu zapadła się pod ziemię– 
opowiada Ewa Wojciechowska. – Męczyłam 
wszystkich moich przyjaciół i znajomych, że 
gdyby coś słyszeli, gdyby mieli kogoś w USA, 
kto by znał Joannę Gapińską... To był kosz-
mar, bo termin oddania książki do drukarni 
się zbliżał, a ja nie miałam wywiadu z jedną 
z najważniejszych Miss Polonia – dodaje. 

I w końcu, wydarzył się cud. Do Ewy za-
dzwoniła pani z Chicago, która powiedziała, 
że zna męża Joanny i że przekazała mu proś-
bę o kontakt. Nie pozostało nic innego, tylko 
czekać, aż oddzwonią.

– Dzień później zadzwonił telefon. „Dzień 
dobry, tu Joanna Gapińska. Słyszałam, że 
mnie pani szuka”. Nie muszę pisać, jak wielka 
była moja radość – opowiada Ewa Wojcie-
chowska. – Przegadałyśmy pół godziny!

Rodzina z amerykańskiego snu

Początkowo nie chciała absolutnie słyszeć 
o przylocie do Polski na promocję książki. 

Jednak w końcu dała się przekonać. W War-
szawie spotkała wielu dawnych znajomych, 
przede wszystkim przyjaciółkę Miss Polonię 
1985 Katarzynę Zawidzką, która to wiele lat 
temu poznała ją z jej dzisiejszym mężem. 

Odwiedziła również rodzinny Szczecin i była 
pod ogromnym wrażeniem, jak bardzo mia-
sto się zmieniło. Obiecywała, że musi poka-
zać Polskę swoim synom. 

Jak wygląda obecnie? Przez te wszystkie 
lata Joanna niewiele się zmieniła. Jest wciąż 

tak samo piękna i ma dokładnie taką figurę 
jak w 1988 roku.– Nie mam pojęcia, jak ona 
to robi, bo uwielbia jeść i gotować – dodaje 
Ewa Wojciechowska. – Jej największe pasje 
to urządzanie wnętrz oraz kursy gotowania 

u największych mistrzów kulinarnych na 
świecie. Z tego co widziałam na zdjęciach ma 
piękny, duży dom, przystojnego męża i dwój-
kę uroczych synów. W ogóle, ta rodzina wy-
gląda jak z amerykańskiego snu – dodaje 
Wojciechowska.

Temat z okładki

Joanna Gapińska, Miss Polonia 1988
Paszport do lepszego świata
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ałgorzata to jedyna Po-
lka, która wygrała dwa światowe konkursy 
piękności - Miss International i Miss Model 
of the world. tylko w Polsce była druga. 

– Czy mam jakiś przepis na wygraną? Jest 
kilka prawidłowości, nie chodzi tylko o uro-
dę. Zawsze porównuję to do sportu, w któ-
rym żeby wygrywać, oprócz predyspozycji 
i techniki, ważny jest stan umysłu – mówi 
Gosia Rożniecka.

Zanim zaczęła startować w konkursach 
piękności, była lektorem języka angielskiego 
i pracowała w biurze promocji miasta Urzę-
du Miejskiego. Marzyła jednak o podróżach, 
a konkursy otwierały okno na świat. Przed 
Miss Polonia, miała za sobą wiele wyborów 
regionalnych, w których zdobywała doświad-
czenie. Wiedziała już wtedy jak się pomalo-
wać, uczesać, zadbać o figurę. To zaprocento-
wało. Chociaż na Miss Polonia dla wielu była 
faworytką, zdobyła tytuł wicemiss.

Dwa światy

Bardzo cieszyła się z drugiego miejsca 
i nagrody. Nie myślała o tym, co by było gdy-
by zajęła pierwsze miejsce. Wybory wspo-
mina dobrze, choć pamięta też dziewczyny, 
którym tak bardzo zależało na wygranej, że 
nie potrafiły ukryć zawiści. 

– Na finale widząc we mnie zagrożenie 
knuły intrygi – wspomina. – Nie było to przy-
jemne, miałam nawet chwile żeby zrezygno-
wać z konkursu… Jednak po przemyśleniach 
zdystansowałam się od całej sprawy. I dobrze 
zrobiłam– dodaje. Po konkursie Miss Polo-
nia wróciła do pracy w urzędzie. Jednak na-
wet tam nie uciekła od popularności. Ciągle 
przeprowadzano z nią wywiady, wydzwania-
ły osoby z gratulacjami. – Znalazło się też 
kilku natrętnych wielbicieli, przysyłali kwia-
ty, prezenty, męczyli mnie listami… Trochę 
to było przerażające. Na szczęście po jakimś 
czasie dali sobie spokój – śmieje się Go-
sia. Spełniła też swoje największe marzenie 
o podróżowaniu. Zaczęło się od konkursu 
w Istambule, gdzie zdobyła tytuł Miss Mo-
del Of The World 2000. Potem poleciała do 

Japonii na konkurs Miss International. Bilet 
jednak musiała kupić sobie sama. Pracowała 
jako hostessa i odkładała pieniądze. Udało jej 
się po raz kolejny wygrać światowy konkurs. 
– Wygraną był czek. Postanowiłam zainwe-
stować w akcje. Po kilku latach za te pienią-
dze kupiłam sobie mieszkanie – mówi. 

Dzięki wyborom zwiedziła niemal cały 
świat. Poznała show biznes, który wcale jej 
nie zachwycił. Sztuczne uśmiechy, blichtr, 
pieniądze i władza - tak wspomina te znajo-
mości. Miała skrajne przeżycia, z jednej stro-
ny gwiazdy z pierwszych stron gazet, którzy 
na przyjęcia przyjeżdżali prywatnymi od-
rzutowcami, z drugiej niesłychane ubóstwo 
ludzi z najbiedniejszych dzielnic. 

Po drugiej stronie

Przełomowym momentem w jej życiu 
był tytuł Honorowego Ambasadora Szczeci-
na. – Było to dla mnie ogromne wyróżnie-

nie. Dało mi to siłę do tego, żeby promować 
Szczecin na swój sposób, czyli organizując 
regionalne wybory Miss Polonia Ziemi Za-
chodniopomorskiej – mówi. Od kilku lat za-
prasza na castingi najpiękniejsze dziewczyny 
w naszym mieście i pomaga im w karierze. Jej 
odkryciem są m.in. Joanna Drozdowska, Ma-
rzena Cieślik, a w ostatnich latach największe 
sukcesy na konkursach międzynarodowych 
osiągała także jej podopieczna Anna Tarnow-
ska. Dziewczyny jeżdżą po całym świecie, 
zdobią okładki czasopism, wygrywają kon-
kursy piękności. – Ma świetne oko w wybo-
rze kandydatek, ale przede wszystkim potrafi 
znakomicie przygotować finalistki waszego 
regionalnego konkursu do wyborów ogól-
nopolskich, ale też światowych - tak o Gosi 
mówi Wojciechowska. Ostatnio sprawdza 
się w nowej roli - mamy niespełna rocznego 
synka Aleksandra. Teraz rodzina jest dla niej 
najważniejsza. Marzy o wybudowaniu domu 
i drugim dziecku. Jest spełnioną kobietą.

Temat z okładki

Małgorzata Rożniecka, Wicemiss Polonia 2000
Zdobywczyni dwóch koron



ie spodziewała się wygranej. 
Mówili, że jest za mało słowiańska, zbyt 
niska. Stało się jednak inaczej, jury doceni-
ło egzotyczną urodę Joanny i przyznało jej 
koronę miss. 

– To było dla mnie ogromne zaskoczenie. 
Nawet powiedziałam mamie, żeby nie przy-
jeżdżała na finał, bo nie ma sensu. I w konse-
kwencji podczas gali finałowej, byłam zupeł-
nie sama – opowiada Joanna Drozdowska. 
Gdy wyczytano jej numer z wrażenia po-
tknęła się, a gdy włożono jej koronę na głowę 
popłakała się. 

Wszystko zaczęło się od namowy znajo-
mych. Jej samej udział w konkursie nigdy nie 
przeszedłby przez głowę. Miała już trochę 
doświadczenia w regionalnych wyborach, 

postanowiła pójść na casting Miss Polonia. 
Została drugą Wicemiss Pomorza Zachod-
niego. – Zawsze byłam druga – śmieje się Jo-
anna. – Dopiero Miss Polonia przyniosła mi 
pierwsze miejsce – dodaje.

Daleko od noszy

Poleciała do Sun City w RPA na wybory 
Miss Świata. Nigdy nie zapomni tych wido-
ków, safari, egzotycznych zwierząt, aukcji 
charytatywnych, spotkań z ludźmi z pierw-
szych stron gazet. Niestety zawiódł orga-
nizator, dostała tylko bilet do ręki. O resz-
tę musiała zadbać sama. Pomogła jej Eva 
Minge, przygotowała jej komplet garderoby, 
pożyczyła suknię na finał. Podczas gdy inne 
dziewczyny, miały sztab stylistów i menadże-
rów, ona była zupełnie sama. 

Na castingu bez kolejki. Wygrana w kon-
kursie dała jej rozpoznawalność. Wiedziała, 
że to jej „pięć minut”, które musi wykorzy-
stać. Pracowała jako modelka i fotomodelka, 
zagrała epizody w kilku filmach i reklamach. 
Wystawała w kilometrowych kolejkach na 
castingach. Można ją zobaczyć m.in. w seria-
lu „Daleko od noszy”, programach „Kawaler 
do wzięcia”, „Grasz czy nie grasz”. Wzięła 
udział w sesji zdjęciowej dla „Playboya”. 
Nawiązała mnóstwo znajomości, teraz ubie-
gając się o kolejna pracę nie jest traktowana 
jak reszta kandydatów, tylko korzysta z bocz-
nych drzwi. – Jak wchodzę na casting bez 
kolejki, to czuję na sobie spojrzenia. Gdyby 
wzrok mógł zabić, to pewnie bym już nie żyła 
– śmieje się Joanna. 

M jak miss

Obecnie mieszka w Warszawie i wszystko 
wskazuje na to, że tam już zostanie. Prowa-
dzi własną firmę kosmetyczną „Missterium”, 
założyła klub „M jak Miss”, który zrzesza 43 
miss z różnych konkursów piękności. Zało-
żyła też agencję hostess i modelek. Dużo pra-
cuje, ponieważ lubi być niezależna. – Nigdy 
nie żałowałam, że wzięłam udział w konkur-
sie. Jest to ogromna przygoda, marzenie se-
tek dziewczyn. Dzięki koronie miss zwiedzi-
łam świat, spotkałam mnóstwo wspaniałych 
ludzi – podsumowuje Joanna. 

Temat z okładki

Joanna Drozdowska, Miss Polonia 2001
Zawsze byłam druga
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igdy nie interesowały ją kon-
kursy piękności, nie chodziła na castingi, 
nie wysyłała zdjęć do agencji modelek. 
O jej udziale w konkursie zadecydował 
przypadek. 

Charakterystyczna uroda Marzeny przy-
ciągnęła uwagę Małgorzaty Rożnieckiej, or-
ganizatorki wyborów regionalnych.

– To właśnie ona zaproponowała mi udział 
w konkursie. Początkowo miałam obiekcje, 

ale po namyśle zgodziłam się. Właśnie prze-
prowadziłam się do Szczecina i czułam się 
nieco osamotniona. Pomyślałam, że będzie 
to dobra okazja do nawiązania znajomości – 
opowiada Marzena Cieślik.

Kto wrobił królika Rogera?

Później wszystko potoczyło się w niesa-
mowitym tempie, w ciągu zaledwie trzech 
miesięcy zdobyła tytuł Miss Ziemi Zachod-
niopomorskiej, Miss Polonia oraz wystarto-
wała w Miss Świata.

– Nigdy nie zapomnę finałowego pyta-
nia „Kto wrobił królika Rogera?”. Po prostu 
zbiło mnie z nóg! – opowiada. –Byłam przy-

gotowana z różnych dziedzin, a nie miałam 
pojęcia kim jest królik Roger! Przytomnie 
odpowiedziałam „Pewnie ktoś złośliwy”. Zo-
baczyłam uśmiech na twarzy jurorów. Pomy-
ślałam „Jest dobrze”– wspomina.

Po wygranej wróciła do rodzinnego Wo-
lina. Powitanie było cudowne. Poczuła się 
jak księżniczka z bajki. Niestety euforia nie 
trwała długo. Wybory Miss Polonia zbiegły 
się z wyborami Miss Świata organizowanymi 
w Polsce. Pojechała na nie zupełnie nieprzy-
gotowana. – Biuro zawiodło na całej linii – 
opowiada. – Miało czekać na mnie wszyst-
ko, łącznie z biżuterią, butami i sukniami. 
Okazało się, że nic nie zostało przygotowane, 
a przecież byłam gospodynią tego konkursu! 
Dziewczyny z Wenezueli czy Stanów, przyje-
chały z dziesięcioma walizkami, sztabem sty-
listów, a ja musiałam szybko „organizować” 
sobie stroje i dodatki. 

Bardzo pomogły jej szczecińskie projek-
tantki: Sylwia Majdan, Sylwia Romaniuk, 
oraz Nina Kaliszczak ze sklepu Caterina. To 
właśnie one pomogły skompletować Marze-
nie odpowiednią garderobę potrzebną na fi-
nał Miss Świata. 

– Kreację balową w ostatniej chwili uszyła 
mi Eva Minge. Jeszcze na próbach chodziłam 
ze szpilkami – śmieje się Marzena. – Była 
to wspaniała złoto-brązowa suknia, która 
świetnie do mnie pasowała. W Polsce uzna-
na została za kiczowatą… Zrobiła natomiast 
furorę w Australii, wszyscy pytali kto ją za-
projektował!

Tytuł przyniósł jej też wiele niezapomnia-
nych chwil. Występowała w reklamach, 
została zaproszona do Australii na wyścigi 
Formuły 1. Poznała tam szefa teamu Renault 
Flavia Briatorego. Z dnia na dzień stała się 
tam gwiazdą, rozdawała autografy, udzielała 
wywiadów, dostała propozycję zostania mat-
ką chrzestną samolotu Boeing 757. Wystąpiła 
też w gorącej sesji okładkowej dla magazynu 
„Playboy”.

Mama miss

Odkąd została mamą jej życie kręci się wo-
kół malutkiej córeczki. Jak mówi, nigdy nie 
zmieniłaby swojego obecnego życia na życie 
miss, które obfituje w wiele obowiązków i nie 
do końca spełnionych marzeń. – Decyzję 
o udziale wyborach podjęłam świadomie 
i jej nie żałuję. Była to prawdziwa szkoła ży-
cia. Gdybym miała zadecydować ponownie 
o udziale? Tak, ale tylko z tą wiedzą i do-
świadczeniem, które mam obecnie – dodaje.

Temat z okładki

Marzena Cieślik, Miss Polonia 2006
Królewną byłam przez chwilę 
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nia tarnowska ma 25 lat, 
słowiańską urodę i uśmiech gwiazdy fil-
mowej. Jest jedną z najbardziej utytułowa-
nych dziewcząt w historii konkursu Miss 
Polonia. 

– Mój przepis na wygraną? Przede wszyst-
kim zdrowy dystans do wyborów. Zawsze 
traktowałam to jak dobrą zabawę, a nie grę 
o wszystko – mówi Tarnowska. Ma na kon-
cie mnóstwo sukcesów. W 2007 roku zdobyła 

tytuł I wicemiss Polonia. Rok później została 
II wicemiss International. W 2009 roku wy-
startowała w konkursie Miss Intercontinen-
tal gdzie wywalczyła tytuł III wicemiss. To 
tylko te najważniejsze nagrody. – Wcześniej 
pracowałam jako modelka i fotomodelka, 
miałam doświadczenie które bardzo przyda-
ło się podczas wyborów – wspomina. 

Drink z dyktatorem

Konkurs Miss Polonia przyniósł jej dwie 
nagrody. Zdobyła tytuł Miss Publiczności. 
W nagrodę dostała samochód z czego bar-
dzo się ucieszyła, bo chciała mieć własne 
auto. Jeszcze emocje nie opadły, a została na-
grodzona tytułem wicemiss. – Byłam bardzo 
wzruszona – wspomina. – To była niezapo-
mniana chwila i ogromne emocje – dodaje.

Na wyborach Miss Intercontinental na 
Białorusi miała okazję poznać prezydenta 
Aleksandra Łukaszenkę. – Tak się złożyło, 
że na kolacji po finale zostałam posadzona 
przy stoliku z prezydentem. Nie mówię po 
rosyjsku, ale udało nam się wymienić kilka 
zdań poprzez tłumacza. Ciężko mówić coś 
o wrażeniach po wymianie zaledwie kilku 
zdań i wzniesieniu kilku toastów. Jest to oso-
ba publiczna, o której mam już wyrobione 
jakieś własne zdanie. Jednakże w stosunku 
do nas był bardzo sympatyczny, nawet udało 
mi się zrobić z nim zdjęcie – opowiada. 

Przez te trzy lata praktycznie non stop po-
dróżowała. Zwiedziła m.in. Chiny, Ukrainę, 
USA, Koreę Południową. Podpisała kon-
trakt z firmą odzieżową w USA, brała udział 
w wielu pokazach mody, m.in. u Ilony Fe-
licjańskiej. Wraz z kilkoma miss i znanymi 
aktorkami prezentowały stroje Dawida Wo-
lińskiego, Macieja Zienia oraz Kasi Baczyń-
skiej. 

Korona na półce

Chociaż uwielbia podróże, Szczecin to jej 
miejsce na ziemi. – Kocham Szczecin i ni-
gdy nie chciałam się z niego wyprowadzać. 
Właśnie znalazłam pracę w banku, prowa-
dzę bardziej uregulowany tryb życia, koronę 
odłożyłam na półkę – śmieje się Ania. 

Anna Tarnowska, Wicemis Polonia 2007
Tytuły to jej specjalność

Temat z okładki
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laudia Ungerman to 
pierwsza Miss Polski z naszego regionu. 
O jej starcie w wyborach zadecydował 
przypadek. Miała wtedy 18 lat i przygoto-
wywała się do matury. 

Skromną, uroczą dziewczynę wypatrzyła 
w szczecińskiej galerii handlowej Elwira Żni-
niewicz, która obecnie jest organizatorem 
regionalnego konkursu Miss Pomorza Za-
chodniego. – Zawsze marzyłam o pracy mo-
delki. Próbowałam nawet szczęścia w kilku 
agencjach warszawskich, ale gdy słyszałam, 
że muszę zgubić parę centymetrów z bioder, 
zrezygnowałam – opowiada Klaudia. 

Ostatni będą pierwszymi 

Na finałach regionalnych wyborów była 
druga, tytuł miss zdobyła Weronika Bro-
nowicka ze Szczecina. – Razem z Weroni-
ką pojechałyśmy na finały Miss Polski. Na 
zgrupowaniach wspierałyśmy się nawzajem, 
mieszkałyśmy w jednym pokoju. Pamiętam, 
że miałam ostatni numer… byłam zawsze na 
końcu, do przymiarek, zdjęć, prezentacji… 
W moim przypadku doskonale sprawdziło 
się powiedzenie: „Ostatni będą pierwszymi” 
– śmieje się.

Pamięta, że miała swoją faworytkę. Bardzo 
ładna, zawsze perfekcyjnie ubrana, pomalo-
wana. – Myślałyśmy że wygra ona. Jednak 
stało się inaczej. Tylko mój tata od początku 
był pewien, że wrócę z koroną – wspomina.

Nadszedł kulminacyjny moment, Weroni-
ka została trzecią wicemiss, jako ostatnie pa-
dło jej nazwisko. – Pamiętam, powiedziałam: 
„O Boże”, poszukałam wzrokiem mojego 
chłopaka, który zerwał się z miejsca i zaczął 
głośno wiwatować, myślałam o rodzicach 
którzy oglądali transmisje w TV. To był je-
den z najszczęśliwszych dni w moim życiu! 
Główną nagrodą był samochód Opel Corsa, 
mój pierwszy własny samochód, a ja nie mia-
łam jeszcze wtedy prawa jazdy… – mówi.

Szczecin – Mediolan

Później zaczął się bardzo intensywny rok. 
Wyjechała do RPA na konkurs Miss World. 
Organizator zadbał o wszystko. Mimo, że 
nie towarzyszył jej sztab stylistów jak u in-

nych miss, miała wyprawę jak księżniczka 
– suknie balowe i koktajlowe z kolekcji Evy 
Minge, do tego perfekcyjnie dobrane buty, 
biżuterię i kosmetyki. – Koronę woziłam 
zawsze przy sobie w bagażu podręcznym, 
bardzo jej pilnowałam. Mimo tego kiedyś 
zdarzyło się, że zostawiłam ją w autobusie. 
Na szczęście kierowca zawrócił specjal-
nie dla mnie i oddał mi zgubę – opowiada 
Klaudia.

Również zobaczyła wiele niesamowitych 
miejsc, np. Dubaj. Nadal współpracuje 

z biurem Miss Polski i właśnie kiedy za-
częła szukać sobie stałej pracy w Szczecinie 
zadzwonił telefon z Misslandu: „Klaudia 
jedziesz do Mediolanu”. Tak znalazła się 
w stolicy mody. Obecnie swój czas dzieli 
pomiędzy Szczecin, a Mediolan.Wystąpiła 
w kilku pokazach mody włoskich projek-
tantów, całymi dniami biega na castingi. 
– Chociaż niechętnie wyjeżdżam ze Szcze-
cina, bo tu mieszka mój narzeczony, mam 
świadomość, że teraz jest moje pięć minut, 
które chcę maksymalnie wykorzystać.

Klaudia Ungerman, Miss Polski 2008
Mam swoje pięć minut

Temat z okładki
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BiBliografia:
Ewa Wojciechowska „ Miss Polonia.
A jednak Warto…” 
www.mispolonia.com.pl
Podziękowania dla Ewy Wojciechowskiej, 
redaktor naczelnej serwisu Plejada.pl
za pomoc w realizacji materiału.

Produkcja sesji
dla magazynu Prestiż
foto: Adam Fedorowicz
Wizaż i stylizacja: Maja Holcman

rekordy
Szczecin jest w dziedzinie miss rekordzistą. Pochodzi stąd 5 miss i 10 

wicemiss.
miss Polonia:
Lidia Wasiak 1983, Joanna Gapińska 1988,
Joanna Drozdowska 2001, Marzena Cieślik 2006. 
miss Polski : Klaudia Ungerman 2008. 
Wicemiss Polonia: Elżbieta Mielczarek 1984,
Żaneta Katkowska 1989, Monika Warmińska 1994,
Małgorzata Rożniecka 2000, Agnieszka Pawlak 2001,
Anna Tarnowska 2007. 
Wicemiss Polski: Beata Sudolska 1990,
Urszula Iwanik 1991, Małgorzata Baranowska 1998,
Małgorzata Kiezik 2005. 
Ze Szczecina pochodzi także pierwsza Miss Polonia - Lidia Wasiak,
najniższa -Joanna Gapińska (1.70), najstarsza - Marzena Cieślik (25lat).

eWa WojciechoWska, redaktor naczelna serwisu 
Plejada.pl, autorka książki „miss Polonia. a jednak warto”.

Czy konkurs może być wstępem do wielkiej kariery? To wszystko za-
leży od danej dziewczyny, czy ma na siebie pomysł, czy też chce po 
prostu (jak to często powtarzają uczestniczki wyborów miss) „przeżyć 
przygodę”. Jeśli słyszę taką odpowiedź to wiem, że zaraz po konkursie 
ta dziewczyna zniknie bo niestety, nie wie jeszcze, co chciałaby w życiu 
robić i nie ma pojęcia jak pokierować swoją karierą. W latach 80’ kon-
kurs Miss Polonia cieszył się większą popularnością, niż dziś. Wszyscy 
go oglądali, a miss stawała się prawdziwą gwiazdą mediów. Właściwie 
każda Miss Polonia lat 80. przyznała mi, że dla nich ta wygrana była 
paszportem do lepszego świata. Paszportem – dosłownie i w przeno-
śni. Trójka z nich na stałe zamieszkała za granicą: Katarzyna Zawidzka 
MP’85 – we Francji, Renata Fatla MP’86 – we Włoszech, no i wasza 
Joanna Gapińska MP’88 – w USA. 

Od góry od lewej: Katarzyna Borowicz Miss '04, Ewa Wachowicz Miss '92, Agnieszka Zielińska Miss '96, Roksana Jonek Miss '97, Aneta Kręglicka Miss '89, Katarzyna Zawidzka Miss '85, 
Marta Kwiecień Miss '99, Karina Wojciechowska Miss '91, Monika Nowosadko Miss '87, Justyna Bergmann Miss '00. W pierwszym rzędzie: Marta Matyjasik Miss '02, Karolina Gorazda 
Miss '03, Joanna Drozdowska Miss '01, Ewa Wojciechowska, Joanna Michalska Miss '90, Joanna Gapińska Miss '88, Ewa Tylecka Miss '95, Jadwiga Flank Miss '94.
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ohaterem części, 
która wywołała kon-
trowersje, a co za 
tym idzie całą awan-
turę, jest narysowa-
na przez Krzysztofa 
Ostrowskiego, postać 
Fryderyka Chopina. 

Muzyk wraz ze swoim znajo-
mym, skinheadem, przyjeżdża 
do więzienia, by dać koncert. 
Bohaterowie tej części antologii 
– w tym sam Chopin -  uży-
wają w rozmowach niecen-
zuralnych słów.  Oliwy do 
ognia dodał fakt, że wy-
dawnictwo to sfinansowało 
Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych i polska Ambasada 
w Berlinie. 

Chopin tak,
ale bez godła

„Chopin New Romantic” 
wydała jedna z najważniej-
szych oficyn komiksowych 
w Polsce „Kultura Gniewu”, 
która na polski rynek wy-
puszcza ambitne, nagradza-
ne tytuły z całego świata. 
Komiks miał być darmowy 
i rozprowadzany po polskich 
i niemieckich ośrodkach 
edukacyjnych. Po wybuchu 
awantury MSZ postanowi-
ło zniszczyć cały nakład, ale 
wydawnictwo postanowiło 
się bronić. – Problem ko-
miksu o Chopinie to pro-
blem myślenia stereotypami, 
czyli jeżeli mamy komiks, to 
jest on dla dzieci. U nas nie 
przyjmuje się, że komiks to 
element sztuki, medium, któ-
re jest przeznaczone również 
dla ludzi dorosłych – wyja-
śnia Szymon Holcman z wydaw-
nictwa "Kultura Gniewu". – Ten 
jeden komiks, który wzbudził 
kontrowersje, jest wyimkiem 
całości. Komentowanie go, na-
zywając wulgarnym w oparciu 

o tę jedną nowelę, mam nadzie-
ję, że o nowelę, a nie dwa kadry, 
gdzie rzeczywiście padają prze-
kleństwa, jest nieporozumie-
niem – dodaje. 

Do obrony komiksu włączyli 
się sami twórcy biorący udział 
w projekcie, wśród których zna-
lazły się takie nazwiska jak: Ja-
kub Rebelka, Jacek Frąś, Sascha 
Hommer,  Agata „Endo" No-

wicka, Andreas Michale, Patryk 
Mogilnicki i Grzegorz Janusz. 

Pod wpływem argumentów 
MSZ postanowiło zachować 
tytuł. Komiks po zmianach zo-
stanie wprowadzony w obieg. 

Przede wszystkim ze wszystkich 
stron zniknie godło Polski i in-
formacja o zleceniodawcy, czyli 
ministerstwie.

– Komiks trafi do placówek 
związanych z kulturą i sztuką na 
terenie Polski i Niemiec (wcze-
śniej miały być to szkoły) tylko 
z małymi poprawkami – dodaje 
Holcman.

Współwłaściciel "Kultury 
Gniewu" ma jednak pretensje 

do mediów. Jego zdaniem temat 
został sztucznie rozdmuchany. 
Jako dowód wskazuje na zacho-
wanie strony niemieckiej.

– Nasi berlińscy partnerzy 
ironicznie skomentowali całą 

drakę wokół komiksu – wyznaje 
przedstawiciel „Kultury Gnie-
wu”. – Byli szczerze zaskoczeni 
reakcją dziennikarzy i urzędni-
ków. Dla nich nie ma żadnego 
problemu – dodaje.

Ministerstwo
dalej finansuje

„Kultura gniewu” publikuje 
rzeczy inteligentne, oryginalne 

i wartościowe. Co najcie-
kawsze właściciele oficyny, 
którzy obok Holcmana two-
rzą jeszcze wydawnictwo, 
nie zarabiają na tym co ro-
bią. „Kultura Gniewu” ma 
do spełnienia misję promo-
wania wśród polskich czy-
telników komiksu, który od 
dawna uważany jest za sztu-
kę i rodzaj literatury z wyż-
szej półki. Wydawnictwo 
oprócz zagranicznych tytu-
łów, w katalogu ma komiksy 
tworzone przez czołowych 
polskich rysowników i sce-
narzystów, takich właśnie 
jak wspomniany Krzysztof 
Ostrowski. Kolejny pobocz-
ny projekt „Kultury” będzie 
znowu finansowany przez... 
Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych.

–  Na razie trwają rozmo-
wy w ministerstwie, jestem 
tam prawie codziennie – 
mówi Holcman. – Wygrali-
śmy przetarg ogłoszony parę 
miesięcy temu na projekt 
o Polsce i jej przewodnic-
twu w Unii Europejskiej. 
W związku z tym chcemy 
przygotować graficzną hi-
storię, nawiązująca do tema-
tu, która będzie miała cha-

rakter wyłącznie edukacyjny. 
O pomoc poprosiliśmy dwóch 
znakomitych artystów: auto-
rem scenariusza jest Grzegorz 
Janusz, a za stronę graficzną 
odpowiada Przemek Truściński 

Awantura o Chopina
Przez ostatnie dni lutego Polska żyła m.in. „aferą chopinowską”. Poszło dokładnie o antologię „Chopin New Romantic" złożoną z kilku komiksów 

w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej. Wydawcą kontrowersyjnego dzieła jest m.in. szczecinianin Szymon Holcman.

Ludzie

b

Ludzie

AnEtA DoLEGA 

Komiks "Chopin New Romantic" narysowany przez Krzysztofa Ostrowskiego
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– dodaje.
Oprócz tego „Kultura” szyku-

je się do wypuszczenia na rynek 
drugiej części epopei Jasona Lu-
tesa „Berlin”. –  To będzie „Ber-
lin. Miasto dymu”, druga część 
trylogii mocno zakorzenionej 
w tradycjach literackiego moder-
nizmu – zdradza Holcman. – To 
złożony zbiorowy portret miasta 
i jego mieszkańców w roku 1930. 
To również jedno ze szczyto-
wych osiągnięć powieści graficz-
nej – dodaje. 

Dekada pasji,
dekada miłości

„Kultura Gniewu” powsta-
ła 10 lat temu i była wynikiem 
dwóch pasji założyciela oficyny 
Jacka Składanka, czyli muzyki 
punk i komiksu. Po czterech 
latach samotnego prowadzenia 
wydawnictwa dołączył do niego 
Szymon Holcman, który podob-
nie jest fanatykiem komiksów, 
a szczególnie tego co się dzieje 
za granicą. W międzyczasie do 
duetu dołączył trzeci miłośnik 
graficznych historii - Paweł Ta-
rasiewicz. 

Oficyna ma na koncie prze-
kłady takich wybitnych tytułów 
jak „Black Hole” Charlesa Burn-
sa, „Kot Fritz” Roberta Crumba, 
„Ghost World” Daniela Clowesa 
czy „Bez Komentarza” Iwana 
Bruna. Współpracują z nimi też 
polscy autorzy, tej miary co Ja-
cek Frąś, Jakub Rebelka, Michał 
„Śledziu” Śledziński czy szczeci-
nianin January N. Misiak.

Aktualnie obok „Chopin 
New Romantic” najgorętszym 

tytułem „Kultury” jest „Pi-
nokio” Winshlussa. Na bazie 
bajki uwielbianej przez dzieci 
stworzył on przeznaczoną dla 
dorosłych mroczną, ironiczną 
i okrutną wariację, narysowaną, 
pokolorowaną i obywającą się 
w zasadzie bez słów. – Sprawa 
z Chopinem na chwilę nas odcią-
gnęła od tego co najważniejsze 
teraz dla wydawnictwa – mówi 
Holcman. – Wróciliśmy do pro-
mowania „Pinokia”, na którym 

bardzo nam zależy. To świetny 
komiks człowieka, który ma na 
swoim koncie także filmową 
adaptację innego wybitnego 
dzieła graficznego, a mianowi-
cie „Persepolis” Marjane Satra-
pi. Za realizacje filmu otrzymał 
nagrodę w Cannes, francuskie-
go Cezara i był nominowany 
do Oscara. Teraz powraca zno-
wu jako autor komiksu, który 
mamy przyjemność promować 
w Polsce – dodaje.

3 marca br. MSZ wydało oficjalne oświadczenie w sprawie komiksu „Chopin New Romantic” wyda-
nego przez „Kulturę Gniewu”. Oto fragmenty:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych podtrzymuje stanowisko, że komiks „Chopin. New Romantic” nie może być 
elementem promocji Polski za granicą. Z tego też powodu dystrybucja komiksu za granicą została wstrzymana.

Podjęto następujące decyzje, biorąc pod uwagę petycje i wnioski ze strony niektórych środowisk twórczych, 
wydawców oraz osób prywatnych, postulujących ocalenie nakładu od zniszczenia:

- z wydanych egzemplarzy komiksu zostaną usunięte i wymienione na nowe te strony, które zawierają wizeru-
nek godła państwowego oraz informację o zleceniodawcy;

- postanowiono o zmianie docelowych grup adresatów komiksu i skierowaniu go do zainteresowanych śro-
dowisk twórczych i artystycznych, zwłaszcza reprezentatywnych dla tego środka ekspresji twórczej, jakim jest 
sztuka komiksu. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych z uznaniem przyjmuje inicjatywę wydawnictwa „Kultura Gniewu”, które 
zobowiązało się do wykonania wymiany ww. stron komiksu na własny koszt.

Ministerstwo pragnie jednocześnie podkreślić, że wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, 
które doprowadziły do konieczności podjęcia powyższych działań, a koszty, które zobowiązało się dobrowolnie 
ponieść, stanowią przykład działania w interesie publicznym.”

Zapraszamy Państwa do

Pałacu w Nosowie
Zabytkowy, XIX -wieczny, odrestaurowany Pałac mieszczący się na terenie 16-hektarowego parku,

w którym rozrasta się cenny starodrzew z bardzo rzadkimi gatunkami drzew egzotycznych.

Wyjazdy firmowe i konferencje, spotkania biznesowe, szkolenia, zjazdy, sympozja,
organizacja wesel i innych imprez okolicznościowych.

REKLAMA
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ógł ubiegać się o nie 
już wcześniej, bo 
mieszka w Polsce od 
2000 roku, ale nie my-
ślał o tym. – Dopiero 
gdy w 2009 roku po 
Mistrzostwach Świa-
ta w Berlinie odbie-

rałem z rąk prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego Krzyż  Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski 
uciąłem sobie z nim pogawęd-
kę – opowiada Kaliniczenko. 
Powiedział mi wówczas, że nie 
będzie żadnych problemów 
z przyznaniem nam obywatel-
stwa. To prezydent Kaczyński 
podjął decyzję, że je dostanie-
my – mówi z zadumą oglądając 
raz jeszcze akt nadania. Tydzień 
po tragedii pod Smoleńskiem 
dostali informację, że papiery 
zostały wysłane z MSZ do kan-
celarii głowy Państwa, ale tam 
oczywiście musiały zaczekać na 
podpis nowego prezydenta.

Na początku wieku

Sławek (zdrobnienie imie-
nia Wiaczesław - przyp. red.) 

przyjechał do Gdańska w 2000 
roku. Rozpoczął tam pracę jako 
asystent znakomitego polskiego 
trenera Edwarda Szymczaka. 
W Gdańsku trenował Moni-
kę Pyrek, a także przez krótki 
okres, jej największą rywalkę 
Anię Rogowską oraz najlep-
szych wówczas polskich zawod-
ników Adama Kolasę i Krzysz-
tofa Kusiaka.

– Nie miałem problemów 
z aklimatyzacją ani z językiem 
polskim, dlatego że już wcze-
śniej znałem polskich lekko-
atletów – opowiada. – Poza tym 
zostałem rzucony od razu na 
głęboką wodę – śmieje się.

Sławek przyznaje, że było mu 
ciężko, ale nie jest człowiekiem 
lubiącym narzekać.

– Już dwa dni po przyjeździe 
trener Szymczak dał mi grupę 
lekkoatletów do prowadzenia. 
Przez pierwszy tydzień pracy 
plecy miałem mokre, a koszul-
kę mogłem wykręcać. Co ja się 
nagimnastykowałem, żeby się 
dogadać! Próbowałem po rosyj-
sku, ukraińsku, trochę na migi 
– śmieje się. – Ale jakoś szło do 

przodu. Po dwóch miesiącach 
umiałem już nieźle pisać po pol-
sku – dodaje.

Z jedną tyczką

Po dwóch latach znalazł się 
w Szczecinie. Pracę w naszym 
mieście zaproponował mu pre-
zes klubu MKL Paweł Bartnik. 
– Paweł powiedział mi, że jest 
stadion i zeskok, a nie ma tre-
nera i tyczkarzy. No i co miałem 
odpowiedzieć? – wspomina. 
– Po namyśle poprosiłem o za-
łatwienie mi karty stałego poby-
tu, żeby wszystko było legalnie. 
I tak z jedną tyczką, którą wtedy 
miałem przyjechałem tutaj – 
dodaje.

Za swoim trenerem podąży-
ła Monika Pyrek, a z rodzinnej 
Piły Przemek Czerwiński, któ-
ry akurat wybierał w którym 
z ośrodków ma  rozwijać swoją 
karierę. Sławek ściągnął wów-
czas do Polski żonę Natalię 
i córkę Anastazję.

– Nie miałam większych 
problemów z aklimatyzacją 
w Szczecinie – wspomina Nata-

lia. Żona Sławka już wcześniej 
często spotykała polskich spor-
towców, bo też była lekkoatlet-
ką, najpierw biegaczką, a po 
ślubie ze Sławkiem została... 
tyczkarką.

– Kiedy byłam tu przez mie-
siąc, tęskniłam i jechałam na 
Ukrainę, ale po miesiącu już 
chciałam wracać z powrotem – 
mówi Natalia.

Chociaż przyznaje, że wil-
gotny klimat Szczecina, w po-
równaniu z suchym Kijowa, 
nie bardzo jej służy. – Ale po-
lubiłam Polskę i traktuję ją jak 
drugą ojczyznę. Kiedy pojecha-
liśmy wszyscy do Włoch, już 
po dwóch tygodniach chciałam 
wracać do Polski jak do domu. 
Miałam dosyć tych ich... maka-
ronów i zwyczajów – śmieje się.

A propos jedzenia, Sławek 
uważa, że kuchnia polska nie 
różni się aż tak  bardzo od ukra-
ińskiej, poza barszczem ukraiń-
skim, który jest zupełnie inny! 
W Polsce zajada się więc flacz-
kami, golonką, bigosem.

Natomiast gdy jest na Ukra-
inie, to zawsze zapełnia bagaż-

Z Ukrainy do Polski
Pochodzący z Ukrainy Wiaczesław Kaliniczenko jest trenerem, który doprowadził szczecińskich lekkoatletów Monikę Pyrek i Przemysława Czer-

wińskiego do medali mistrzostw świata i Europy. Wykonał już wielką pracę dla polskiej lekkoatletyki i wykona pewnie jeszcze większą,
ale już jako Polak. Kaliniczenko i jego rodzina otrzymali niedawno nasze obywatelstwo.

M
Jerzy Chwałek
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Sławek Kaliniczenko z córką Anastazją i żoną Natalią
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nik samochodu tamtejszymi 
przysmakami i przywozi do Pol-
ski. Jest więc sało, czyli słonina 
i kiełbasa, które najlepiej sma-
kują mu z ukraińskim chrzanem 
z ćwikłą i tamtejszą musztardą.

Jedna córka skacze, 
druga tańczy

W Szczecinie dobrze czuje 
się też 17-letnia Nastia. Tutaj 
ukończyła szkołę podstawową, 
a obecnie kontynuuje naukę 
w Liceum nr 6. Podtrzymuje 
też tradycje rodzinne, ponieważ 
od października ubiegłego roku 
regularnie trenuje skok o tyczce. 
Przyznaje, że zmobilizował ją 
fakt otrzymania obywatelstwa, 
co pozwoliło jej wystartować 
niedawno w mistrzostwach 
Polski juniorów młodszych. Ze 
świetnym skutkiem, bo zdobyła 
brązowy medal.

– Teraz chciałabym uzyskać 
wysokość minimum 3,85 i poje-
chać w tym roku na mistrzostwa 
świata do Lille – planuje odważ-
nie. 

Tata i trener dodaje: – Nie 

będę z niej na siłę robił tyczkarki, 
ona sama musi chcieć. 

A mama wspomina: – Ja 
pierwsze swoje skoki na Ukra-
inie wykonywałam używając... 
poprzeczki przez którą przeska-
kujemy, a nie tyczki, bo tej po 
prostu nie było. Więc cieszę się, 
że córka ma tutaj świetne warun-
ki do treningu.

I na razie tylko 5-letnia Liza 
z rodziny Kaliniczenków, nie wie 
kim będzie w przyszłości. Choć 
wie już, co to jest skok o tyczce, 

bo często rodzice  zabierają ją na 
stadion, na razie woli ... tańczyć.

Podczas naszej wizyty zade-
monstrowała nam jak świetnie 
to robi. Wygimnastykowanie, 
wyczucie rytmu  i brak jakiej-
kolwiek tremy godne dużego 
uznania.

Monopol na tyczkarzy

Sławek chciałby stworzyć 
w Szczecinie monopol na wy-
chowywanie dobrych tycz-

karzy, najlepszych w Polsce. 
Warunki na obiekcie przy uli-
cy Litewskiej są bardzo dobre. 
Chociaż jak mówi, przydałaby 
się jeszcze odpowiednio duża, 
a raczej wysoka hala, żeby nie 
było problemów z rozbiegiem 
i jakiś hotelik przy stadionie. 
To właśnie z powodu braku 
hali, Pyrek i Czerwiński mu-
szą zimą trenować w Spale. 
– Gdybyśmy mieli jeszcze te 
rzeczy można by tu zrobić 
huragan tyczkarski – mówi ze 
swadą Sławek. Tym bardziej, 
że otrzymanie polskiego oby-
watelstwa ułatwiło mu życie i   
ma więcej czasu. Nie musi jak 
poprzednio starać się i jeździć 
po wizę do Warszawy, żeby 
móc wyjechać na przykład na 
zawody do Anglii. Teraz może 
spakować całą rodzinkę i je-
chać do Londynu, co zresztą 
planuje jego żona w przyszłym 
roku podczas trwania Igrzysk 
Olimpijskich. Mamy nadzieję, 
że nie zabraknie tam tam rów-
nież Moniki i Przemka, a któ-
rym brakuje w kolekcji medalu 
olimpijskiego.

Ludzie

REKLAMA

Paris Cafe
ul. Slowackiego 8
71-434 Szczecin

tel. (91) 422 20 40
tel. kom. 504 012 596

e-mail: info@pariscafe.szczecin.pl

www.pariscafe.szczecin.pl

Córka Liza



Zofią Mirkiewicz spo-
tykamy się w świetlicy 
środowiskowej „Ser-
duszka”, którą kieruje. 
Miejsce wypełnia gwar 
bawiących się dzieci, 
które podchodzą, co 
chwilę do Zofii by ją 

objąć, dać buziaka czy podzielić 
się swoją nowinką. Ma-
luchy mają tu codziennie 
zorganizowaną niespo-
dziankę dnia, bo Zofia dba 
o to, żeby nikomu w świe-
tlicy nie zabrakło dobrej 
zabawy, ani posiłków. Jako 
świetny pedagog radzi ro-
dzicom w najróżniejszych 
dylematach. Świetlica 
działa pod egidą stowa-
rzyszenia „Zrozumieć” 
(na rzecz osób z niepełno-
sprawnością), którego Zo-
fia jest prezesem. Z kolei 
jako pracownik socjalny 
w szpitalu MSWiA do-
gląda chorych. Prywatnie 
jest mamą czwórki dzie-
ci, w tym dwójki niepeł-
nosprawnych. Pracując 
zawodowo i zajmując się 
świetlicą miała jeszcze 
czas na studia, które skoń-
czyła półtora roku temu. 
Twierdzi jednak, że teoria 
mija się z rzeczywistością. 
– Rozwiązania, jakie niesie 
życie, trzeba dopasowywać 
ręcznie i nie znajdzie się 
ich w książkach – mówi. 
Wyróżnienie tytułem 
„Szczecinianka roku“, któ-
rego się nie spodziewała, 
docenia bardzo. Podkre-
śla przy tym, że dalej chce 
robić to, co dotychczas. 
– Najfajniejszą rzeczą jest 
to, kiedy przychodzą dzieciacz-
ki, przytulają się, uśmiechają 
i to właściwie wystarczy – mówi 
z uśmiechem. To jej najważniej-
sze nagrody. 

„Człowiek wart tyle ile da z sie-
bie“ – tą mądrość powtarzali jej 

rodzice i w sposób widoczny kie-
ruje się nią w życiu Zofia. Zasług 
na jej koncie nie brak, ale działa 
jak dobry duch. Choć jej czyny, 
na co dzień są niewidoczne dla 
oczu, pomagają wielu. Przyszedł 
najwyższy czas by pokazać, że 
jest w mieście osoba, która od 
lat robi sporo dobrego. Do ple-

biscytu „Szczecinianka Roku” 
zorganizowanego przez Stowa-
rzyszenie „Kobiety dla Szcze-
cina i Regionu” nominowali ją 
rodzice dzieci korzystających ze 
świetlicy. Urzekła ich dobrym 
sercem i bezinteresownością. 

Jest organizatorką cyklicznej 
„Wigilii Dzieciom”. Wspiera też 
rodziców w wychowywaniu 
pociech, kontaktach z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, 
kuratorem sądowym oraz szko-
łą. Jest jak kobieta-instytucja. 
Wyróżnienia nie spodziewała 
się, bo przecież „robi tyle, co 

inni, tylko mniej zauważalnie”. 
Podkreśla swoją zwyczajność 
twierdząc, że tak jak u zapraco-
wanych kobiet, każdy jej dzień to 
sukces. Jednak, nie każdego stać 
dziś na taki altruizm, jak szcze-
cińską „Superwoman“. Podczas, 

gdy większość inwestuje w sie-
bie i zarządza czasem, by na 
własny użytek skonsumować go 
jak najpełniej, ona widzi potrze-
by innych i daje to, co dziś kosz-
tuje najwięcej – swój czas. W jej 
mniemaniu wszystko jest proste 
i opiera się na zasadzie: –Trzeba 
zrobić wszystko jednego dnia, 

bo następnego może nie 
być – mówi. Swoją posta-
wę zawdzięcza temu, iż jej 
kiedyś ktoś pomógł i po-
święcił czas. 

– Trzeba przeżyć ży-
cie tak, by go nie żałować 
i zrobić jak najwięcej do-
brego. Nie muszą pamię-
tać mnie, wystarczy, aby 
zapamiętały wigilię, pre-
zenty, to, że nie były głod-
ne i miło spędzały czas – 
mówi. 

 Mimo, iż czasem traci 
siły i głos, jak po zorga-
nizowaniu wigilii (dla 
dwustu dzieci w 2009 
r., a w 2010 r. dla ponad 
stu), tak jak Anna Dym-
na (prezes fundacji oso-
bom niepełnosprawnym 
„Mimo wszystko” – przyt. 
red.) wyznaje, że staje się 
silniejsza i szybko z nową 
energią rzuca się w wir ko-
lejnych działań. Obowiąz-
ków jej nigdy nie brak: re-
mont, codzienne sprawy, 
rodzice, którzy wiedzą, 
że z problemami mogą 
zawsze zgłosić się do niej. 
Wszystkich zawsze wysłu-
cha i pomoże zastanowić 
się jak wybrnąć z trudnej 
sytuacji tj. na przykład 
eksmisja z mieszkania za 
niepłacenie czynszu. – 

Problemy, które w oczach rodzi-
ców rosną do rangi rzeczy nie 
do załatwienia, można rozwią-
zać w oka mgnieniu. Wystarczy 
na spokojnie usiąść i pomyśleć, 
a rozwiązanie przychodzi – sły-
szę od „Superwoman“.

Superwoman
Każdy jej dzień to lista nowych, trudnych zadań. Nigdy nie próżnuje, tylko od razu zabiera się do roboty. Zwyczajna kobieta o niezwykłej mocy

i wielkim sercu. Codziennie zmaga się z rzeczywistością niczym „Superwoman“ - Zofia Mirkiewicz to Szczecinianka Roku 2010.

Ludzie

Z

Ludzie

agnieszka redlińska

Zofia Mirkiewicz
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Promocja

ednak znający  realia wiedzą, że egzystencja większości 
polskich emerytów jest daleka od sielskiego obrazu. Nie-
stety wiele wskazuje również na to, że życie na emerytu-
rze za kilkanaście lat może wyglądać jeszcze gorzej. Dwa 

obowiązkowe filary systemu emerytalnego nie gwarantują  emery-
tury na odpowiednim poziomie. 

Jak wykazują obecne analizy nie będzie to porażająca kwota. 
Specjaliści są zgodni, że łączna emerytura z I filaru (ZUS) i II filaru 
(OFE) wyniesie nie więcej niż 30-50% wynagrodzenia z ostatniego 
okresu aktywności zawodowej. To tak jakbyś dzisiaj zarabiał 4000 
zł i nagle dowiedział się, że od jutra, co miesiąc będziesz dostawał 
maksymalnie 1400 – 2000 zł… Czy możesz sobie wyobrazić jak 
drastycznie spadłaby jakość Twojego życia? Z czego trzeba będzie 
zrezygnować?

W szczególnie trudnej sytuacji mogą znaleźć się przedsiębiorcy 
prowadzący własną działalność. Niewielu zastanawia się nad dłu-
gofalowymi skutkami opłacania niskich składek, a te mogą okazać 
się druzgocące. Przekonajmy się na przykładzie: osoba 25-letnia 
prowadząca własną działalność szacunkowo dostanie na emery-
turze (z I i  II filaru) kwotę 670-1052 zł. To mniej niż obowiązująca 
dziś płaca minimalna! A przecież emeryturę tej wysokości będą 
otrzymywać nie tylko przedsiębiorcy, którzy osiągnęli dochody na 
poziomie 2000 zł miesięcznie, ale także ci, których dochody były 
wielokrotnością tej kwoty.

ZUS zadłuża się coraz bardziej ponieważ brakuje pieniędzy na wy-
płatę świadczeń. Propozycja rządu dotycząca zmniejszenia składki 
do OFE może pomóc ZUS-owi ale wg opinii ekspertów niekorzyst-
nie wpłynie na wysokość przyszłych emerytur. Żyjemy coraz dłużej. 
Polski emeryt jest najmłodszy (!) i najuboższy w Unii Europejskiej.

Co powinieneś zatem zrobić? Warto być odpowiedzialnym 
i wcześnie zacząć działać. Istotne jest żebyś samodzielnie zadbał 
o swoją przyszłość. Dobrym sposobem aby zapewnić sobie godzi-
wą emeryturę jest stworzenie „prywatnego funduszu emerytalne-
go”. Przedstawiamy Państwu 7 porad jak skutecznie i efektywnie 
zrealizować ten cel: 

1. Rozpocznij inwestowanie pieniędzy na emeryturę jak 
najwcześniej. Im szybciej zaczniesz inwestowanie nawet niedu-
żych kwot, tym lepiej. Zadziała fenomen procentu składanego, 
który ja twierdził Einstein jest ósmym cudem świata. Przykład: 
Aby zgromadzić kapitał 400 000 zł na emeryturę (przy założonej 
stopie zwrotu 8%) osoba mająca 30 lat powinna miesięcznie in-
westować 284 zł, a osoba w wieku 50 lat musi miesięcznie odkła-
dać aż 2 220 zł! Oszczędzanie warto rozpocząć już dziś. Czas jest 
Twoim sprzymierzeńcem.

2. Nie czekaj na hossę. Zastanawiasz się czy teraz jest dobry 
czas na rozpoczęcie inwestowania? Sytuacja rynkowa zależy od 
bardzo wielu czynników makroekonomicznych oraz politycznych 
więc bardzo trudno przewidzieć koniunkturę giełdową. Możemy 
analizować cykle i trendy. Inwestycja emerytalna jest procesem 
min.10-letnim, więc moment wejścia nie będzie aż tak ważny, 
a wszelkie spadki dadzą okazję do nabywania większej ilości tań-
szych jednostek funduszy co z pewnością zaprocentuje w następ-
nych latach. Wykorzystaj obecną sytuację rynkową. 

3. Inwestuj regularnie część dochodów. Systematyczna inwe-
stycja jest najbardziej genialną formą niezależności finansowej. 
Badania pokazuję, że jeśli 10 % naszego miesięcznego dochodu 
netto przeznaczymy na inwestycję - nie wpłynie to w znaczący 
sposób na funkcjonowanie naszego budżetu. Tak robi się w doj-
rzałych bogatych społeczeństwach. Jeśli myślisz, że kwota którą 
możesz oszczędzać jest zbyt mała - wróć do pkt. 1 i przeczytaj go 
jeszcze raz. Systematyczność jest ważniejsza od inwestowanych 
kwot.

4. Myśl strategicznie. Napoleon mawiał, że można przegrać bi-
twę, ale ważne by wygrać wojnę. Cechą takiego myślenia jest wizja 
celu i długoterminowa perspektywa. Twoim celem jest maksyma-
lizacja zysków na koniec interesującego Cię okresu. Unikaj podej-
mowania decyzji pod wpływem informacji rynkowych i emocji. Im 
bliżej do emerytury tym inwestycja powinna być bardziej stabilna 
i bezpieczna.

5. Dostosuj ryzyko do Twojego samopoczucia. Przy tworzeniu 
”prywatnego funduszu emerytalnego” oszacuj akceptowane przez 
Ciebie ryzyko i dostosuj skład portfela do jakości Twojego snu. 

6. Włącz autopilota. Skorzystaj ze zleceń stałych, które będą 
wykonywane tuż po otrzymaniu wynagrodzenia. 

7. Nie ulegaj pokusie wydawania pieniędzy. Każdy ma swoje 
marzenia i potrzeby, a konsumpcyjny styl życia niesie wiele pokus. 
Rodzi to wielką ochotę by wcześniej wydać część zgromadzonych 
środków. Błąd! Jeśli wypłacisz pieniądze raz ciężko będzie odmówić 
sobie tego po raz kolejny. Pamiętaj: CEL, którym jest niezależność 
i bezpieczeństwo finansowe na Twojej emeryturze jest ważniej-
sza niż zdecydowana większość innych powodów, które mogłyby 
skłonić Cię do uszczuplenia przeznaczonego na ten cel kapitału.

Na rynku jest wiele dobrych rozwiązań inwestycyjnych dedyko-
wane PRYWATNEJ EMERYTURZE. Pomożemy wybrać Państwu naj-
lepsze, a dodatkowo otrzymają Państwo wartościowy upominek.

Zapraszam do współpracy
Ewa Karpisz-Dziadkowiec z zespołem

KANCELARIA FINANSoWA Ewa Karpisz-Dziadkowiec, Kom. +48 603 170 563, Mail: onyx@life.pl

Kanacelaria powstała w odpowiedzi na zapotrzebowania klientów indywidualnych w zakresie profesjonalnego i niezależne-
go doradztwa w obszarze finansów osobistych. Przeprowadzamy analizę finansową i opracowujemy indywidualną strategię 
inwestycyjną. Naszą misją jest dostarczenie klientom najlepszych rozwiązań.

J

7 SpoSobów na wYSoKĄ EMERYTURĘ
Wyobraź sobie swoją szczęśliwą emeryturę. Żyjesz pełnią życia. Wiesz co jest cenne i ważne. Zwiedzasz świat, realizujesz hobby na które

nareszcie masz czas, wypoczywasz aktywnie, masz wspaniały czas z wnukami i rodziną… Wolność, bezpieczeństwo, komfort i  niezależność.





Walka o życie z włócznią w ręku, widok ośnieżonej dżungli, przeprawa przez niezmierzone morza błota, płonące niebo
i srebrne goryle. To jedne z wielu atrakcji, które Janusz Adamski przeżył w sercu Czarnego Lądu.
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Podróże

Szczeciński ślad na
Czarnym Lądzie

MaCieJ PieCzyński

MARZEC 2011 / PRESTIŻ / 31



zczecinianin był 
szefem szóstego 
etapu wyprawy 
„Afryka Nowaka”, 
wielkiej sztafety 
śladami legendar-
nego polskiego po-
dróżnika Kazimie-

rza Nowaka. „Rowery we mgle” 
– pod tym tajemniczym hasłem 
trójka śmiałków wyruszyła do 
afrykańskiej dżungli na pogra-
niczu Ugandy, Kongo i Rwan-
dy. Byli to Przemek Kruszyński 
i Kuba Gurdak z Wrocławia 
pod przewodnictwem Janusza 
Adamskiego. 

Śnieżna dżungla 

Szczeciński podróżnik, znany 
do tej pory przede wszystkim 
jako himalaista oraz ex aequo 
trzeci Polak, który zdobył Ko-
ronę Ziemi z najwyższych na 
świecie gór zstąpił do równiko-
wej puszczy. – Podróż na Czarny 
Ląd to dla mnie trochę odskocz-
nia od wysokogórskich wrażeń – 
przyznaje Adamski. – W Afryce 
mogę zatęsknić za Himalajami 
i nabrać znów na nie apetytu. 

Jednak afrykańska przygoda 
Adamskiego nie była całkiem 
pozbawiona górskich wrażeń. 
Tym bardziej, że głównym celem 
wyprawy było zdobycie położo-
nego na granicy Kongo i Ugandy 
masywu Ruwenzori. – To jedne 
z najbardziej wyjątkowych gór 

na świecie – mówi Janusz Adam-
ski. – Takiej przyrody jak w tam 
nigdzie nie można spotkać, no 
może wyłączając Góry Śnieżne 
w indonezyjskiej Papui – dodaje. 

Z jednej strony Ruwenzori 
to bogactwo endemitów, czyli 
roślin i zwierząt żyjących tyl-
ko w tym jednym konkretnym 
miejscu i nigdzie indziej na zie-
mi. Ale są też niespotykane w in-
nych miejscach świata zjawiska 
przyrodnicze, takie jakich cięż-
ko się spodziewać na Czarnym 
Lądzie. – Pewnego dnia zrobiło 
się naprawdę zimno – opowia-
da Adamski. – Wyszliśmy na 
skraj wysokogórskiego lasu i zo-
baczyliśmy śnieg. Równikowa 
roślinność pokryta była białym 
puchem. Wiele podróżowałem 
w swoim życiu, wiele widziałem, 
ale śnieżna dżungla nawet mi się 
nie śniła – dodaje. 

Innym urzekającym wido-
kiem na trasie szóstego etapu 
„Afryki Nowaka” okazały się 
być czerwone łuny na niebie, 
widoczne w nocy przez przerze-
dzone chmury nad uśpionymi 
wulkanami. Tych wrażeń po-
dróżnikom dostarczyły malow-
nicze Góry Wirunga. Przepra-
wiając się przez ten wulkaniczny 
masyw, Janusz Adamski wraz 
z towarzyszami tropił ślady go-
ryli górskich. Przedzieranie się 
przez gąszcz dżungli nie było 
zadaniem łatwym. – W niższych 
partiach ścieżka jest kompletnie 

zarośnięta, a ostre pnącza bole-
śnie szarpią skórę – opowiada 
Adamski. 

Morze błota 

Po wielu godzinach poszuki-
wań, podróżnicy wreszcie trafili 
na stado goryli. – Wyszliśmy 
z gęstwiny wprost na dużą, czar-
ną i trochę poczochraną kulkę, 
wpatrującą się nas czarnymi, za-
dumanymi oczami – wspomina 
podróżnik. 

Nie wszystkie jednak goryle 

przypominają „czarne kulki”. 
Dojrzewając, zmieniają bowiem 
kolor sierści na grzbiecie z czar-
nego na srebrny.

Co ciekawe, w bezpośrednim 
zetknięciu z młodymi gorylami 
ludzie powinni zakładać maski, 
żeby nie zarazić zwierząt, bardzo 
podatnych na ludzkie wirusy. 

Jednak afrykańska przyroda to 
nie tylko sympatyczne i niegroź-
ne goryle. Ich wyprawa przypadła 
na okres pory deszczowej. Woda, 
a często i niemożliwe do przej-
ścia błoto, były przekleństwem 
i wielką udręką ekipy. – Czasem 
padało cały dzień, bez przerwy 
od świtu do nocy – wspomina 
Adamski. – Woda atakowała ze 
wszystkich stron – dodaje. 

Sprzymierzeńcem w obronie 
przed tym atakiem miały być 
wodery, czyli „spodniobuty”, 
które przypominają połącze-
nie kaloszy i nieprzemakalnych 
spodni. Nie gwarantowały one 
jednak niczego. – Woda wlewała 
nam się od góry i nie miało już 
znaczenia, czy mamy wodery czy 
nie – mówi Adamski. – Mieliśmy 
więc wodę i w środku, i na ze-
wnątrz – dodaje. Przed jednym 
na pewno wodery chroniły jed-
nak skutecznie - przed ukąsze-
niami węży. 

Napaść z włócznią w ręku

Kongijska dżungla niesie za-
grożenia związane nie tylko ze 

Podróże

Zachowanie wojska w skorumpowanym, toczonym wojną domową Kongu, było miłym zaskoczeniem

s
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światem przyrody. Długoletnia 
wojna domowa, rozboje, kra-
dzieże, wirus ebola - to niektó-
re z potencjalnych niebezpie-
czeństw. – Zostaliśmy w dżungli 
zaatakowani przez bandę rabu-
siów, uzbrojonych we włócznie – 
opowiada Janusz. – Stoczyliśmy 
walkę na śmierć i życie. Do dziś 
zachowałem ostrze włóczni, któ-
rą w starciu wyrwałem jednemu 
z napastników – wspomina. 

W innej niebezpiecznej sytu-
acji polscy podróżnicy zostali 
otoczeni przez tłum ciekawskich 
tubylców. – Rozmawialiśmy 
spokojnie z tymi ludźmi, a oni 
zachęceni naszą otwartością, za-
częli z coraz większą natarczy-
wością żądać od nas kolejnych 
prezentów. Gdyby nie pomoc 
wojska, zostalibyśmy w samej 

bieliźnie – mówi. 
Zachowanie wojska w sko-

rumpowanym, toczonym wojną 
domową Kongu, było miłym za-
skoczeniem. – Mogliśmy liczyć 
na ich pomoc, nie terroryzowali 
nas żądaniami łapówek, w ra-
zie potrzeby chronili z pełnym 
zaangażowaniem – wspomina. 
– Być może dlatego, że sami ich 
zagadywaliśmy, częstowaliśmy 
papierosami i jedzeniem. Pierw-
sza zasada przeżycia w takich 
warunkach, to wykazywać ini-
cjatywę, nie bać się ludzi. Strach, 
jak magnes, zawsze przyciąga 
kłopoty – radzi.

Niestety pozostawiona sama 
sobie, postkolonialna Afryka, to 
oczywiście też wielkie problemy. 
– Przez lata kolonializmu miej-
scowa ludność była wykorzysty-

wana do najprostszych prac i ma 
to teraz fatalny skutek – mówi 
Adamski. – Nie ma komu dbać 
o pozostawioną infrastruktu-
rę, drogi, mosty. Jak w z płotu 
odpadnie deska, to nikomu nie 
przyjdzie do głowy, żeby ją przy-
bić z powrotem. Brakuje ludzi 
wykształconych, brakuje zmysłu 
patrzenia w przyszłość i plano-
wania. Większość Afrykańczy-
ków żyje dniem dzisiejszym – 
tłumaczy. 

Mimo tych problemów, 
mieszkańcom kongijskich wio-
sek nie brakuje pomysłowości. 
Przekonali się o tym znajdu-
jąc pod jednym z tubylczych 
domostw… drewniany rower. 
Drewniane koła, obite paskami 
gumy, drewniane kierownica, 
rama siedzenie.

Afrykańska wyprawa Adam-
skiego, choć pełna przygód, nie 
potwierdziła wielu stereotypów 
o Czarnym Lądzie jako o prze-
rażającym „jądru ciemności”. 
Mimo problemów ze złodzieja-
mi, szczeciński podróżnik bar-
dzo ciepło wspomina przede 
wszystkim afrykańską ludność. 
– Ci serdeczni, otwarci ludzie 
chcieli raczej poznać „egzotycz-
nych” przybyszów, niż zedrzeć 
z nich skórę – mówi. – W głębi 
czarnej części Afryki tubylcy 
rzadko widują białego człowie-
ka, dlatego też w ich reakcjach 
generalnie dominuje ciekawość. 
Poza tym to ludzie w większo-
ści pogodni, życzliwi, pracowi-
ci, często bardzo skrzywdzeni, 
próbujący jednak żyć normalnie 
– dodaje. 

Podróże

Wspinaczka na masyw Ruwenzori Ruwenzori to bogactwo endemitów, czyli roślin i zwierząt żyjących tylko w tym jednym konkretnym miejscu i nigdzie indziej na ziemi

Równikowa roślinność pokryta białym 
puchem, to wyjątkowy widokEkipa szóstego etapu sztafety "Afryka Nowaka"
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Motoryzacja

Czym jeżdżę?

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Jest Lincoln, jest impreza

Nie nadaje się na zakupy, a w ulicznych korkach nie ma szans. Jest za to idealny na oskarową galę, rozdanie nagród Grammy czy inną
ekskluzywną imprezę. Ulubieniec rapperów i gwiazd Hollywood, stały bywalec teledysków. Oto Lincoln Navigator.

Foto: Adam Fedorowicz
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azwany w hołdzie prezydentowi Abrahamowi Lin-
colnowi jest symbolem Ameryki i jednym z ostatnich 
"krążowników szos". To duża, komfortowa limuzyna do 
zadań specjalnych. Lincolny są od wielu lat ulubionymi 
samochodami VIP'ów: prezydentów, polityków, biznes-
menów i gwiazd. 

Właścicielem krążownika szczecińskich ulic jest An-
drzej Uberman z firmy wynajmującej limuzyny Vegas 

Car. – Sprowadziłem go oczywiście z USA – mówi Uberman. – Miał 
być niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju – dodaje. I taki jest Lin-
coln. To najbardziej charakterystyczna i najdłuższa limuzyna Szczeci-
nie. Pomieści jednocześnie, aż osiemnaście osób!

Samochód powstał na bazie popularnego SUV-a Lincolna Navi-
gatora, który został wydłużony o 7 metrów. Wyposażony w silnik ro-
dem z muscle cars V8 o pojemności 5,4 i mocy 300 KM. Ma to swoje 
uzasadnienie, bowiem auto waży całe 3,5 tony! Do tego bardzo mięk-
kie, pneumatyczne  zawieszenie współpracujące z układem automa-
tycznego poziomowania, które sprawia, że „płynie” po szczecińskich 
ulicach. Napęd jak przystało na amerykański krążownik jest oczywi-
ście na tylne koła. Największe atrakcje znajdziemy jednak w środku 
auta. Ma wygodne i wielkie wnętrze, 
odgrodzone od świata zewnętrznego 
przyciemnianymi szybami. Do tego 
skórzane kanapy, dwa podświetlone 
bary, dwa telewizory, trzy monitory 
i… schłodzony szampan prosto z  lo-
dówki. Podczas drogi wystarczy uru-
chomić sprzęt hi-fi z nagłośnieniem 
„dolby surround”, włączyć podświe-
tlany sufit, stroboskopy, wytwornicę 
dymu i... można zaczynać imprezę.

Motoryzacja

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

N

LiNCOLN NaviGatOR

Poj. silnika: 5.4 l V8
Moc: 300 KM 
Masa: 3.5 tony
Spalanie: 25-30 litrów
Długość: 11,5 metra
Rok produkcji: 2002



ShARAN WIELKI

Nowy volkswagen sharan to o przestronne, komfortowe oraz in-
nowacyjne auto. Ma bardziej dynamiczny styl od poprzednika. Dłu-
gość zwiększyła się o 22 cm a szerokość o 9,2 cm. Wzbogacony zo-
stał o wersję 7-osobową do dyspozycji bardzo pojemny, uniwersalny 
bagażnik, który posiada maksymalną przestrzeń bagażową nawet 
do 2297 litrów. Wewnątrz auta jest komfortowo i funkcjonalnie. Er-
gonomia jest typowa dla koncernu Volkswagena. Jako jedyny van tej 
klasy trzecia generacja sharana będzie dostępna także z napędem na 
wszystkie koła.

PIKANTNA KIA

Kia chce, aby jej samochody wyglądały atrakcyjnie. Ta zasada doty-
czy także małych aut. Nowe picanto jest wyraźnie ładniejsze i bardziej 
”charakterne” od dotychczasowego, a do tego będzie oferowane także 
w usportowionej wersji trzydrzwiowej. Nowy model zaprojektowa-
no od początku. Dzięki temu jest nieco dłuższy od poprzednika i ma 
większy rozstaw osi. Gama jednostek napędowych nowego picanto 
obejmuje cztery silniki o pojemności 1,0 i 1,2 litra charakteryzujące 
się najniższą w swej klasie emisją dwutlenku węgla do atmosfery.

ZJAWISKoWY PASSAT

Nowy passat to elegancja w każdym calu. Nie jest tak naprawdę 
całkowicie nowym autem, a jedynie bardzo poważnie zmodernizo-
waną wersją swojego poprzednika. Volkswagen twierdzi, że jedynym 
elementem karoserii, który pozostał niezmieniony jest dach. Wnętrze 
auta to świetnie wyposażone wnętrze, w którym wykorzystano naj-
lepsze materiały. Dzięki temu stało się trochę bardziej luksusowe, bo-
wiem auto ma delikatnie nawiązywać do odmiany CC. Dopracowane 
szczegóły, takie jak np. chromowana listwa na pokrywie bagażnika, 
eleganckie oprawy reflektorów przeciwmgielnych czy stylowa linia 
lusterek bocznych, tworzą wyjątkowy charakter samochodu.

Motoryzacja

Motoryzacyjne hity
Po bezdrożach, w podroży czy po mieście? Szczecińskie salony samochodowe prześcigają się w propozycjach, aby jak najlepiej zaspokoić 

potrzeby swoich klientów. Z bogatej  i urozmaiconej oferty na 2011 r. wybraliśmy te najbardziej interesujące.

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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Motoryzacja

oRYgINALNY JuKE

W salonie Nissana jedną z głównych gwiazd jest nowatorski nissan 
juke. To kompaktowy SUV i samochód sportowy w jednym, który 
zrywa z tradycją małych samochodów. Auto jest wyposażone opcjo-
nalnie w napęd 4x4, z trzema silnikami do wyboru: dieslem i dwoma 
jednostkami benzynowymi o pojemności 1,6. Nissan juke w dolnej 
jego części to typowy SUV z potężnymi kołami, szerokimi oponami, 
dużym prześwitem i masywną postawą. Górna jego część natomiast 
bez wątpienia pochodzi od samochodu sportowego. Auto jest alter-
natywą dla małych hatchbacków i ma pozyskać nowych, młodszych 
klientów. Na pewno wnosi dużo dynamizmu do segmentu małych 
samochodów.

ZMYSŁoWY CLS

Nowy mercedes CLS uwodzi estetyką stylizacyjną i dynamicznymi 
silnikami V6, a także komfortem i bezpieczeństwem. W oczy natych-
miast rzuca się innowacyjny wygląd przodu, nawiązujący do stylistyki 
modelu SLS AMG. Osłona chłodnicy nie jest optycznie zintegrowana 
z pokrywą silnika, lecz wyodrębniona. Stanowi to jeszcze silniejsze 
zaakcentowanie sportowego charakteru wydłużonej maski silnika. 
W grillu dominuje duża, umieszczona centralnie gwiazda Merce-
desa, która podkreśla pokrewieństwo z innymi modelami coupé tej 
marki i wzmacnia jej tożsamość. Ponadczasowy design i szlachetna 
elegancja, połączone z detalami i rzemieślniczą perfekcją wykonania, 
wyróżniają nowego CLS.

STYLoWA DELTA

 Delta to powrót Lancii do segmentu eleganckich limuzyn. To li-
muzyna o ponadprzeciętnych wymiarach, wygodna i dobrze uzupeł-
niająca aktualną ofertę gamy modeli. Łączy w sobie włoski styl i klasę. 
Posiada nowoczesną i sportową linię nadwozia. Zapewnia wygodę, 
większy komfort jazdy, łatwe wsiadanie oraz wszechstronny i pojem-
ny bagażnik. Delta spełnia oczekiwania najbardziej wymagających 
klientów. W ofercie znajdują się silniki benzynowe i diesla o mocy 
od 120 do 200 KM. Wybierając nową lancię delta klient otrzymuje 
auto wielofunkcyjne, które zaspokoi potrzeby osób poszukujących 
zarówno rodzinnego auta kombi jak i sportowej limuzyny o wyso-
kich osiągach. 
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o ulicach Szczecina 
jeździ coraz więcej 
oklejonych aut. Najpo-
pularniejsze są kolory 

matow- białe, czarne bądź imitu-
jące karbon. Ta metoda jest dużo 
szybsza, tańsza niż lakierowanie 
i daje nieograniczone możliwo-
ści w doborze kolorów i wzorów.

– Zainteresowanie jest ogrom-
ne – mówi Tomasz Nowacki, 
z agencji reklamowej Optima. 
– Szczecinian kusi możliwość 
zmiany koloru auta, za cenę dwu 
lub trzykrotnie niższą od lakie-
rowania. Taką metamorfozę mo-
żemy przeprowadzić w ciągu 2-3 
dni. Co istotne, w każdej chwili 
folię można zdjąć, bez szkody dla 
oryginalnej powłoki – dodaje.

Jak wygląda sam „zabieg”? 
Auto musi być umyte, niewosko-
wane, nie może być też szpachlo-

wane. Folia nakładana jest na cie-
pło na całe elementy auta tak, by 
nie było widać łączeń. – Dzięki 
temu folia do złudzenia przypo-
mina lakierowaną powierzchnię 
– wyjaśnia Tomasz Nowacki. – 
Czasem demontujemy poszcze-
gólne elementy, lusterka czy inne 
wystające części auta. Przy niety-

powych zamówieniach możemy 
najpierw zrobić komputerową 
symulację auta – dodaje.

Na usługę klient dostaje rocz-
ną gwarancję. Oklejone auto 
nie wymaga żadnej dodatkowej 
pielęgnacji, folia jest wytrzymała 
na mróz, śnieg czy deszcz. Cena 
zależy od powierzchni samocho-
du. Niewielkiego Nissana Micrę 
okleimy już za 2,5 tysiąca zło-
tych, na dużą terenówkę musimy 
przeznaczyć około 5 tysięcy zło-
tych.                                           imj

Auto w kolorze…
butów

Skórzane, matowe, skóra węża czy w motywy zwierzęce. O czym 
mowa? O kolorze naszego auta. Teraz możemy okleić je tak, by

było niepowtarzalne. 
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iedy w 1952 roku 
Suzuki Motor 
Corporation wy-
puściło na rynek 
rower z doczepio-
nym silniczkiem 
pojemności kapsla 
od butelki, nikt 

nie przypuszczał, że pół wieku 
później ich produkt zatrzęsie 
światem motoryzacji. Premie-
ra w 1999r. Suzuki Hayabusa 
GSX1300R niosła ze sobą szereg 
emocji. Zupełnie jakby ktoś nas 

pobił na pielgrzymce. Po pierw-
sze osiągi. Był to pierwszy seryj-
nie produkowany motocykl, któ-
ry przekroczył barierę 300 km/h, 
a pierwsza setka była kwestią 
2,5 sekundy. Po drugie wygląd. 
Mocarna Busa była ogromna, 
z kształtem i owiewkami nie 
przypominającymi nic co do-
tąd produkowano. Można było 
ją pokochać, albo znienawidzić. 
Choć trzeba przyznać, że najbar-
dziej w pysk dostali inżynierowie 
i szefostwo z Kawasaki. Projek-
towali oni bowiem w tajemnicy 

ZX-12R, który również osiągał 
300km/h, ale zostali ubiegnięci 
i laury powędrowały do firmy 
z Hamamatsu.

Dla kogo przeznaczony był 
nowy motocykl? Czterocylindro-
we serce o pojemności 1298 cm3 
produkowało 175 KM i 140Nm, 
a jak na owe czasy i 215kg wagi 
były to wartości lotnicze. Nie 
ma co ukrywać, że ostre winkle 
nie są żywiołem Hayabusy, więc 
sprzedaż adresowana była głów-
nie do krajów posiadających au-

tostrady. Tylko tam król lewego 
pasa pokazywał 100% możli-
wości. Poza drobnymi popraw-
kami, w prawie nie zmienionej 
specyfikacji Suzuki dojechało do 
roku 2008, kiedy to firma ogło-
siła wprowadzenie do sprzeda-
ży nowego modelu. Z założenia 
miał być lepszy od poprzedniego 
i właśnie w takim duchu inży-
nierowie przystąpili do projek-
towania następcy GSX1300R. 
Przeanalizowali stary i... doszli 
do wniosku, że nie ma co popra-
wiać. Właśnie dlatego Hayabusa 

na rok 2008 to raczej lifting, niż 
zupełnie nowa konstrukcja. Kute 
tłoki stały się lżejsze i zwiększono 
ich skok, co zwiększyło stopień 
sprężania i pojemność do 1340 
cm3. Zmniejszono wagę zawo-
rów zamieniając je ze stalowych 
na tytanowe, a ich skok wydłu-
żono. Nad wszystkim czuwa 
teraz najbardziej zaawansowany 
system wtrysku paliwa jaki Su-
zuki kiedykolwiek zastosowało, 
a to wszystko oparte na systemie 
z procesorem o mocy oblicze-

niowej kalkulatora Billa Gatesa. 
Poprawiono również system 
chłodzenia, aby mógł poradzić 
sobie z większą mocą. To samo 
dotknęło skrzyni biegów. Kształt 
owiewek skorygowano po wizy-
cie w tunelu aerodynamicznym, 
a aluminiową ramę odchudzono 
zwiększając jednocześnie sztyw-
ność tylniego wahacza. Przedni 
widelec up-side-down jak i tyl-
ni element resorujący pocho-
dzą z firmy Kayaba. Dodajmy 
do tego lekką zmianę układu 
hamulcowego i to koniec listy 

zmian „nowego” motocykla.
Ciężko oprzeć się wrażeniu, 

że Suzuki stworzyło motocykl 
idealny i zapewne wszyscy fani 
marki będą bronić tej tezy, choć 
to kwestia sporna. Nie da się 
jednak ukryć, że GSX-1300R 
był marzeniem niejednego na-
stolatka i właśnie to marzenie 
mam dziś na wyciągnięcie ręki. 
Szykowałem się mentalnie na 
to spotkanie, ale już sam widok 
Busy pozbawił mnie psychicz-
nego oręża. Poza tym zimowa 
aura nie sprzyja jeździe, a ja 
obiecałem żonie, że nie wsiądę 
na nic co przyspiesza od 0 do 
200 i hamuje z powrotem do 0 
w czasie, w którym przeciętne 
auto Kowalskiego osiąga dopiero 
setkę. Pomijając oficjalną wersję 
prawda jest jednak taka, że dwa 
tygodnie temu miałem operację 
stopy, więc kulawy na Hayabusie 
zimową porą brzmi jak Cmen-
tarz Centralny, sektor 8. Nie jest 
to jednak koniec historii. Wio-
sna zbliża się wielkimi krokami 
i kiedy nasze drogi ponownie 
się skrzyżują, spełnię w końcu 
marzenie nastolatka. Tylko nie 
mówcie nic mojej żonie…

Motoryzacja

PrzeMysław Czerwiński

Demon Prędkości
Świadomość i uczucie, że praktycznie wszystko co porusza się obok Ciebie na drodze, nie doścignie Cię, z niczym nie można porównać!

K

Tyczka i pióro

TYCZKA I PIÓRO
Nowy cykl
motoryzacyjny
Prestiżu

Przemek Czerwiński, to czołowy polski 
tyczkarz, medalista ostatnich Mistrzostw 
Europy. Prywatnie człowiek o wielu 
pasjach i zainteresowaniach.
Fotografowanie i motoryzacja to
niektóre z nich. Przemek postanowił 
chwycić też za pióro. W końcu dla
człowieka trzymającego na co dzień 
grubą i cieżką tyczkę, trzymanie pióra
nie powinno być problemem... 
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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



PAMIĘć Z KARToNu
„Fleshkus” to pełnoprawna pamięć „flash” wielokrotnego zapisu. Róż-
nica pomiędzy opisywanym gadżetem, a tradycyjnymi konstrukcjami 
jest taka, że elektroniczne układy zamiast w plastikową obudowę zo-
stały wprasowane w kawałek kartonika co znacznie obniżyło koszty 
produkcji. Tłoczone seryjnie pendrive’y przypominają tanie, amery-
kańskie zapałki, które jedna po drugiej się odrywa. Atutem jest moż-
liwość łatwego opisania zawartości. Nie należy również zapominać 
o ochronie środowiska. Papierowy pendrive będzie rozkładał się dużo 
szybciej niż plastikowy. 

BATERIA NAKRĘCANA JAK ZEgAREK
Dwóch Koreańczyków stworzyło koncept baterii, którą wystarczy na-
kręcić. Tradycyjne baterie mają jedną poważną wadę - potrafią się wy-
czerpać w najmniej odpowiednim momencie. Nawet jeśli korzystamy 
z akumulatorków, to i tak musimy poczekać, nim się naładują. Yeon Ky-
eong Hwang i Mieong Ho Kang znaleźli pomysłowe rozwiązanie tego 
problemu. Sposób działania tych baterii przypomina stare, nakręcane 
zabawki. W ich wnętrzu znajduje się sprężyna oraz mały generator - 
gdy przekręcimy baterię, sprężyna zostaje napięta i wytwarzana ener-
gia ładuje akumulator. Dodatkowo nakręcane baterie można normal-
nie ładować za pomocą standardowych ładowarek.

MoToRóWKA PoDWoDNA
„Ego” to urządzenie pływające dla osób, które nie lubią bądź nie potra-
fią nurkować, a uwielbiają widok rafy koralowej lub innych cudów, któ-
re znajdujemy pod wodą. Jest połączeniem klasycznej łodzi motoro-
wej i łodzi podwodnej, a właściwie to batyskafu badawczego. Pozwala 
jednocześnie opalać się w promieniach słońca i podziwiać podwod-
ne atrakcje dzięki specjalnemu pomieszczeniu, które skrywa się pod 
lustrem wody. Łódź została wyposażona w standardową kierownicę, 
pedał gazu i hamulec. Wszystko skonstruowano na wzór kokpitu sa-
mochodowego. „Ego” rozwija prędkość czterech węzłów, czyli około 
7 km/h. Łódź napędzana jest elektrycznie. Pełna bateria napędza jed-
nostkę przez maksymalnie 10 godzin.

ANTYZAPAChoWE uBRANIA
Świat poznał właśnie sposób na rzadsze pranie i zawsze pachnącą 
odzież. W Salt Lake City ogłoszono, że „Woolrich and Agion” zawiązu-
ją partnerstwo, którego skutkiem ma być kolekcja ubrań, które będą 
pozostawać długo świeże, a prane będą od wielkiego święta. Będzie 
to możliwe dzięki wprowadzeniu do tkanin jonów srebra, a to słynie 
z antybakteryjnych właściwości. Nie będzie to nanosrebro, ale srebro 
w postaci zwyczajnych jonów. I jak zadeklarował Agion, w odzieży 
znajdzie się naprawdę mało tego metalu. Tylko tyle, ile trzeba, aby nie 
dopuścić do tego, że odzież zacznie nieprzyjemnie pachnieć. Antyza-
pachowa kolekcja ma pojawić się na rynku już jesienią tego roku.

Podglądając w sieci

KUBA GRABSKI

Wśród tysięcy wymyślanych i produkowanych przedmiotów są takie, które tylko umilają życie ale i takie, które są
bardzo praktyczne. Poniżej i o jednych i o drugich.

Technika
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Grupa Krotoski-Cichy na Pomorzu
Jesteśmy jedną z największych polskich �rm działających w branży motoryzacyjnej. Nasza historia sięga 1986 roku.

   W pierwszych latach po okresie transformacji, spółka rozpoczęła 
dynamiczny rozwój. Efektem była pierwsza autoryzacja marki VW 
dla salonu w Wysogotowie w 1993r oraz autoryzacja marki Skoda dla 
Skodex Krotoski-Cichy w roku 1997. W tym samym czasie powstał 
salon Skody w Lesznie. Od tego momentu sprawy potoczyły się 
błyskawicznie. Cały czas stawialiśmy na szybki rozwój oraz
dywersy�kację aktywności poprzez ciągłe rozszerzanie działalności, 
w latach 1999-2002 otworzyliśmy 3 nowe salony: VW
w Przeźmierowie (1999r), Audi w Przeźmierowie (2001r) oraz
przejęliśmy salon Skody w Głogowie (2002r). Oprócz sprzedaży 
samochodów nowych zajmowaliśmy się sprzedażą aut używanych 
i uszkodzonych oraz recyklingiem. Kolejne lata to kontynuacja 
szybkiego rozwoju naszej �rmy w oparciu o współpracę z silnymi 
partnerami. W 2006 roku sprzedaliśmy salony Skody w Lesznie
i Głogowie. W tym samym czasie doszło do powstania kolejnego 
salonu VW w Pile (2006) oraz do przejęcia salonów Skody: w Poznaniu 
(2006) oraz Grodzisku Wielkopolskim (2007). Dywersy�kacja naszej 
działalności zataczała coraz szerszą skalę. Jednym z jej efektów było 
otwarcie blacharni oraz lakierni w Wysogotowie w 2007 roku. W 
tym samym roku zaczęliśmy posługiwać się nazwą „Grupa Krotoski 
Cichy”. Od czerwca 2010 roku możemy pochwalić się największym 
salonem Skody w Polsce, który zlokalizowany jest przy ulicy 
Głogowskiej/Kowalewickiej w Poznaniu.
   W 2010 roku w ramach Grupy Krotoski-Cichy sprzedaliśmy około 
5.500 samochodów nowych oraz około 3000 samochodów
używanych, uszkodzonych oraz zezłomowanych. Koncentracja na 
jakości obsługi klienta indywidualnego i �otowego oraz na jakości 
pracy, w połączeniu z czytelną strategią komunikacji
marketingowej sprawiają, że w 2011 roku Grupa Krotoski- Cichy 
zaistniała również na rynku północnym naszego Kraju. Od stycznia 
2011, zapewniamy wysoką jakość obsługi klienta w salonach
i serwisach zlokalizowanych w Szczecinie, Koszalinie oraz Słupsku. 
Prowadzenie �rmy w oparciu o nowoczesne metody zarządzania oraz 
odpowiednie systemy motywacyjne pokazuje, że w branży
motoryzacyjnej możemy osiągnąć jeszcze więcej! Szczególnie, że od 
1986 roku stale się uczymy i dzięki temu nadal możemy szybko się 
rozwijać. 
   Dział sprzedaży �otowej Grupa Krotoski-Cichy, dopasowując 
się do potrzeb rynku, wyodrębniła w ramach �rmy struktury 

wyspecjalizowane w obsłudze klienta �otowego. Działając
w kilkunastu punktach dealerskich na terenie Polski zachodniej
i centralnej, posiadając w swojej gamie wszystkie modele 3 marek 
grupy VW oraz przeszkolony personel, mamy wszelkie podstawy 
sądzić, że klienci �otowi są przez nas fachowo i kompleksowo 
obsługiwani. 
W poszczególnych zakresach proponujemy:
Sprzedaż
- sprzedaż nowych samochodów marek Volkswagen i Skoda
w kilku grupach rabatowych
- sprzedaż Audi z rabatami �otowymi oraz w programie VIP
- specjalny program rabatowy dla �rm o dużym potencjale, nie 
posiadających do tej pory samochodów z grupy VW
- indywidualna opieka mobilnych sprzedawców z działu sprzedaży 
�otowej
Serwis
- Programy rabatowe uzależnione od wielkości �oty

- Naprawy blacharsko-lakiernicze we własnych warsztatach
- Umowy serwisowe zawierające indywidualne
uzgodnienia (np. usługa door to door, ekspresowe
przyjęcie do naprawy itp. )
- Samochody zastępcze dla klientów �otowych na czas naprawy
- Indywidualna opieka dedykowanych doradców �otowych
Finansowanie
Najkorzystniejsze warunki �nansowania Państwa �oty

Ubezpieczenia
- 
- Dożywotnia gwarancja mobilności Volkswagena, Skody i Audi
Samochody używane
- Wycena samochodów i ocena techniczna pojazdów
przeznaczonych do odkupu
- Odkup samochodów z obecnie używanej �oty

Krotoski-Cichy
Szczecin ul.Struga 1a,
Koszalin ul.Gnieźnieńska 43a,
Słupsk/Bolesławice ul.Sezamkowa 7

Salon Skody 91/4313400
Salon Skody 94/3422045
Salon Skody 59/8485924

Salon Volkswagena 91/4313146
Salon Volkswagena 94/3468312
Salon Volkswagena 59/8485900

Day Spa

 :

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

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na

www.marenaspa.pl

Wypocznij w tygodniu
 

pakiet 5 dni już od 644 zł/os.

pakiety już od 158 zł

Wiosna w Spa
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Subtelna 
elegancja

DARIA PRochEnKA

Trzeba mieć wielki dar plastyczny i zmysł artystyczny oraz wyobraźnię, by z ogromnej przestrzeni prawie 200 m2 stworzyć miejsce przytulne 
i eklektycznie. To trudna sztuka, osiągnąć wrażenie, by każdy pokój z odmiennym bytem, miał inną funkcją, a jednocześnie nawiązywał do 

całej powierzchni. Mieszkanie Anny Szulc, właścicielki sklepu "Mooi" wykończone zostało bez zarzutu, nie ma w nim rzeczy zbędnych.
Wszystko w umiarkowanych proporcjach i bez zadęcia. 

Prestiżowe wnętrze

Foto: PANNA Lu

Design

46 / PRESTIŻ / MARZEC 2011



Design

MARZEC 2011 / PRESTIŻ / 47



rewno, miękkie tkaniny i zaokrą-
glenia niektórych mebli nadają 
temu miejscu ciepła i przytulno-
ści. W jednym pokoju znajduje się 
skórzany brązowy fotel, w drugim 
czarny aksamitny, jest też siwy 
z drewnianymi zdobionymi opar-
ciami. Każdy inny, ale wszystkie 

idealnie pasują do całego wnętrza. Można je 
swobodnie przestawiać między pokojami i za 
każdym razem idealnie wpasowują się w wy-
strój. Jak udała się ta trudna sztuka? 

Podstawa to kolor

Baza tej przestrzeni to jednolita paleta barw 
od bieli, przez różne odcienie szarości, aż do 
czerni. Ta podstawa daje tysiące możliwości. 
I tak jadalnia w której rano świeci słońce, utrzy-
mana jest w bieli, dzięki czemu rano wszystkie 
meble są jeszcze bardziej rozświetlone. Po po-
łudniu słońce przechodzi do pokoju dziennego 
zdominowanego przez szarości, a sypialnia do 
której wpada zachodzące słońce tonie w ele-
ganckiej i wysublimowanej czerni. Najpiękniej 
wygląda w sztucznym oświetleniu, które jest dla 
niej przecież najwłaściwsze.

Tkaniny, dodatki, szczegóły

Choć we wnętrzu znajdziemy wiele chłodu 
srebrnych wykończeń, szklanych dodatków i su-
rowych prostych mebli są one zestawione z rzeź-
bionymi komodami, stylizowanymi fotelami 
i miękkimi kanapami. Miks tworzy harmonijną, 
całość. Efekt tych łączeń powoduje, że pokoje są 
bardzo eleganckie, ale nie zimne: wrażenie jest 
niezwykle kojące, choć nie użylibyśmy słowa 
ciepłe. Wysokie, sufity i ogromne okna z drew-
nianymi ramami mogłyby przytłaczać, ale prze-
strzeń jest tak sprytnie podzielona dodatkami, 
fakturami oraz meblami, że mieszkanie wydaje 
się być mniejsze niż jest w rzeczywistości, przez 
to bardzo przytulne. Przyjemne w dotyku obicia, 
poduchy, koce, świece i wazony z kwiatami spra-
wiają, że jest bardzo nastrojowo o każdej porze 
dnia. 

Plastyczne słońce

Słońce, które wędruje po wnętrzu i rozświetla-
jąc wszystkie pokoje ożywia je, każdy w odrobi-
nę innym nastroju. Powoduje też, że mieszkanie 
staje się plastyczne, każde wnętrze inaczej wy-
gląda rano inaczej wieczorem. Nigdy jednak nie 
jest tam mroczno, a wszystko za sprawą lamp, 
których też tu nie brakuje. Korytarz rozświetlo-
ny został żyrandolem ze szkieł, które odbijając 
światło migoczą i rozpraszają je po okolicznych 
ścianach. Stojące lampy i kinkiety dają przytłu-
mione, ale ciepłe światło, które koi i opatula swo-
im blaskiem. W tym miejscu każdy gość od razu 
czuje się dobrze i szybko aklimatyzuje się. Za-
równo miłośnicy ascetycznych przestrzeni jak 
i klasyki odnajdą tu swój własny, ulubiony kąt.

Design
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Od lewej: Natalie Galli, dekoratorka wnętrz
 i Anna Szulc,  właścicielka mieszkania



edni z nas wybiorą ciche spokoj-
ne osiedle na obrzeżach miasta, 
gdzie będą bliżej natury, inni zaś 
mogą zdecydować się na miesz-
kanie w stylowym budynku 
w centrum miasta. Deweloperzy 
starają się wybiegać w przyszłość 
i zgadywać jakie potrzeby mają 

i będą mieli za kilka lat ci, którzy teraz szuka-
ją swojego kąta. A jak wygląda bieżąca oferta 
na szczecińskim rynku? Sprawdzamy wybra-
ne, prestiżowe adresy. 

Z widokiem na rzekę

Poszukując swojego miejsca zamieszkania 
warto uwagę zwrócić w kierunku północy.  
Okolice Żelechowa zaczynają cieszyć się po-
pularnością deweloperów i szczecinian. Nie 

brakuje tam przecież miejsc na nowe inwe-
stycje. Tereny są atrakcyjne, z malowniczym 
widokiem i funkcjonalne. Takie też będzie 
osiedle „Park Ostrowska” znajdujące się wła-
śnie przy ulicy Ostrowskiej.

– To projekt dla tych, którzy szukają czegoś 
niebanalnego – mówi Agnieszka Drozdow-
ska przedstawicielka „RealKapital”, skandy-
nawskiego dewelopera, odpowiedzialnego za 
projekt. 

„Park Ostrowska” to osiedle, którego cha-
rakter ma być połączeniem stylów: skandy-
nawskiego i polskiego. Widać to tak w ar-
chitekturze. Osiedle charakteryzuje niska 
zabudowa, nie zabraknie tu placów zabaw dla 
dzieci, ale też ścieżek joggingowych dla lubią-
cych wypoczywać aktywnie. Miejsce jest więc 
tworzone tak, by odpowiadało ludziom w każ-
dym wieku, o różnych zainteresowaniach.

Architektura to proste bryły domów wie-
lorodzinnych, które współgrają z otaczającą 
je zielenią i są dopełnione funkcjonalnymi 
i oryginalnymi tarasami na dachach. – „Park 
Ostrowska” to również ponad stuletni odre-
staurowany pałac skupiający w sobie saunę, 
spa i kawiarnię, a wokół roztaczają się piękne 
tereny spacerowe, jeziorko i fontanna – do-
daje Agnieszka.

Zacisze domowego ogniska

Dosłownie takie atrakcje czekają nas 
w mieszkaniach na osiedlu „Dolina Słoń-
ca”. Mieszkania w zabudowie szeregowej już 
w fazie projektu zostały opatrzone instalacją 
kominkową. To oczywiście nie jedyny powód, 
dla którego chce się tam zamieszkać. Inwesty-
cja położona jest na Bezrzeczu, czyli w okolicy 

Mieszkać
coraz piękniej…

WERonIKA BULIcZ

Nie każdy może skusić się na dom z ogrodem, dlatego przybywa nam kolejnych osiedli i budynków mieszkalnych. Współczesne konstrukcje 
to nie surowe bryły, ale malownicze i piękne, położone w zielonych i komfortowych miejscach. Powstają nawet bardzo blisko centrum.

To ogromna wygoda dla tych, którzy chcą się cieszyć domowym zaciszem i jednocześnie żyć rytmem miasta. Sprawdzamy,
które kierunki stają się popularne wiosną 2011r.
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KUCHNIE POD ZABUDOWĘ

 SZAFY NA WYMIAR

POMIAR I WYCENA - GRATIS!

tel.91 486-44-22  •  kom. 502-218-794  •  www.polmetr.pl  •  e-mail: kontakt@polmetr.pl

Osiedle "Park Ostrowska"



terenów zielonych, niedaleko Jeziora Głębo-
kiego, Lasu Arkońskiego i Wołczkowa. Co 
za tym idzie, w pobliżu można korzystać ze 
wszystkich ich atrakcji. Mieszkając w „Doli-
nie Słońca” można więc naprawdę korzystać 
ze słońca: na ścieżkach spacerowych, rowe-
rowych, w stadninach koni. Sama dolina to 
ciche, spokojne miejsce, umiejętnie wkompo-
nowane w okolicę.

– Tak jak w przypadku naszych poprzed-
nich inwestycji, staramy się ściśle łączyć 
mieszkania z terenem wokół domów – mówi 
Dorota Kawecka z „Neptun Developer”. – 
Duże ogródki przydomowe, boisko sportowe, 
starannie zaprojektowane place zabaw dla 
dzieci: wszystko to daje mieszkańcom poczu-
cie bezpieczeństwa, ponieważ teren ogrodzo-
ny i strzeżony – podkreśla. 

W klasycznej zabudowie szeregowej do 
mieszkań należą duże ogródki przydomowe 
i garaże. Mieszkania wyróżniają się zdecydo-
wanie oryginalnym rozkładem pomieszczeń, 

a także całorocznym ogrodem zimowym, 
powiększeniem przestrzeni salonu poprzez 
dodatkowy poziom na antresoli.

W rytmie miasta

Nowe mieszkania w centrum Szczecina 
powstaną u zbiegu ulic Langiewicza i Ks. 
Bogusława X. To miejsce gwarantuje bycie 
w centrum wydarzeń, a jednocześnie w oto-
czeniu wiekowej zabudowy o pięknej archi-
tekturze. Tam właśnie wkomponowana zo-
stanie inwestycja o nazwie „Kamienica Nova”. 
– Budynek będzie rewitalizacją i znaczącym 
uzupełnieniem kwartału ulic w samym sercu 
miasta – przekonuje Magdalena Łuźniak z fir-
my „Calbud”. – Na pewno będzie interesującą 
propozycją zamieszkania lub stworzenia pra-
cowni dla osób ceniących życie i pracę w cen-
trum miasta – podsumowuje. 

Prosta bryła kamienicy będzie dobrze 
współgrać z otoczeniem – w swoich propor-

cjach będzie się bowiem odwoływać do histo-
rycznej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku. 
Również wykusze, podkreślone gzymsowania 
oraz podcięcia w parterze będą nawiązywać 
do historycznej architektury Szczecina. W tym 
budynku, który stylem będzie nawiązywać do 
apartamentowca sprzed wieku, będzie można 
zamieszkać w mieszkaniu z eleganckim wyku-
szem, balkonem lub funkcjonalnym tarasem. 

„Kamienica Nova” to także przestrzeń 
komercyjna, ponieważ cały parter budynku 
przeznaczony ma być na działalność usługo-
wą – z możliwością własnej aranżacji lokalu, 
który wpadnie nam w oko. Jeśli więc zamiesz-
kamy w „Kamienicy Novej”, nie będziemy 
musieli przechodzić na drugą stronę ulicy, by 
załatwić wiele spraw. 

Dobrze wiedzieć, jak wiele jest możliwości, 
by dostosować miejsce zamieszkania w na-
szym mieście do swoich potrzeb i oczekiwań. 
Najważniejsze bowiem jest to, by żyć w przy-
jaznym otoczeniu… 
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"Kamienica Nova" powstanie u zbiegu ulic Langiewicza i Ks. Bogusława X

Osiedle "Dolina słońca", położone jest na Bezrzeczu Osiedle "Dolina słońca", to ciche i spokojne miejsce
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ą w Szczecinie szkoły, 
które inspirują swoich 
uczniów oferując im 
bogate programy na-
uki i „coś” więcej. Chcą 
kształcić młodzież na 
obywateli Europy bie-

gle władających językami ob-
cymi oraz otwartymi na świat. 
I mają na to swoje sposoby. 

Nowy wymiar edukacji

I Prywatne Liceum Ogólno-
kształcące oraz Gimnazjum im. 
Piwoni w Szczecinie to jedna 
z takich placówek. Rozwijanie 
umiejętności językowych jest 
tu priorytetem, dlatego szkoła 
intensywnie współpracuje z eu-
ropejskimi placówkami. Orga-
nizują wymiany z rówieśnikami 
z innych państw i zapewniają 
uczestnictwo w lekcjach w nie-
mieckiej szkole w Argenmu-
ende. Poza tym, młodzi ludzie 
uczestniczą w polsko - niemiec-
kich projektach teatralnych, 
ekologicznych, a także sporto-
wych. Współpraca z gimnazjum 
w Angermunde umożliwia też 
szczecińskim uczniom stypendia 

w prestiżowej prywatnej szkole 
w Louisenlund, w Niemczech. 
Tam oprócz nauki w komfor-
towych warunkach uczniowie 
rozwijają własne pasje takie jak 
tenis, jazdę konno, garncar-
stwo i inne. Poszerzaniu wiedzy 
i horyzontów służą też regular-
ne wycieczki do niemieckich 

kin i teatrów w Berlinie oraz 
Schwedt. W wyborze dalszej 
drogi zawodowej i uczelnianej 
ma im pomóc udział w nie-
mieckim projekcie „Campus of 
Excellence”. Jako jedna z trzech 
polskich szkół wygrali (w te-
ście z przedmiotów ścisłych) 
sponsorowaną edukację z tych 

przedmiotów dzięki fundacji 
banku „Commerzbank”. ‒ Pięciu 
uczniów weźmie udział w se-
minariach na terenie Niemiec, 
a w czerwcu tego roku podejmą 
naukę w wybranych niemieckich 
instytucjach, bankach, uczel-
niach wyższych i fabrykach, któ-
re przygotują ich do zawodów 
menedżerskich i inżynierskich 
‒ mówi wicedyrektor Daniel 
Makus. Szkoła jako pierwsza 
w Szczecinie rozpoczyna od no-
wego roku szkolnego naukę na 
iPadach2, które zastąpią książ-
ki. Ich treść w formie cyfrowej 
będzie zawierał iPad ważący 
niecałe pół kilo. ‒ Nasi nauczy-
ciele są już przeszkoleni do na-
uki na iPadach, a od września 36 
uczniów w I klasie gimnazjum 
rozpocznie naukę w tej nowo-
czesnej formie ‒ mówi dyrektor 
Leonard Piwoni. 

Nauka globalnie,
ale lokalnie

Szczecin International School 
jako jedyna w regionie realizuje 
swój międzynarodowy program 
w wielokulturowym środowisku. 

Nauka przez doświadczenie

s
Józio z „Ferdydurke” uczyłby się pewnie chętnie w takich szkołach. Nie spotkałby się tu ze sztampowymi lekcjami, schematami na każdym kroku 

i zakazem wyrażania własnych myśli... Nie musiałby też walczyć z belframi powtarzającymi utarte formułki, bo w ich głowach „nie powstanie 
nigdy myśl własna”. Doświadczyłby za to radości uczenia się. 

agnieszka redlińska

Edukacja

Fo
to

: m
ate

ria
ły 

SI
S

Już w przedszkolu maluchy mogą brać udział w "lekcjach" 
komputerowych, aikido, gry na pianinie, a nawet... jogi
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Powstała na potrzeby stacjonu-
jących tu żołnierzy NATO, aby 
zapewnić ich dzieciom eduka-
cję. Wielonarodową społeczność 
tworzą dzieci oficerów, zagra-
nicznych inwestorów, ale także 
polskie dzieci, których rodzice 
widzą zalety kształcenia pociech 
w takich standardach. Językiem 
wykładowym jest angielski. ‒ 
Wielogodzinne przebywanie 
wśród takiej społeczności sprzy-
ja wzajemnemu przenikaniu 
kultur i innych języków oraz 
w sposób naturalny oswajaniu 
się z tym ‒ mówi Maria Sawka, 
dyrektor szkoły. Dzieci uczą się 
poszanowania i tolerancji in-
nych kultur. Na wszystkich eta-
pach edukacyjnych, od przed-
szkola do liceum realizowany 
jest tu program międzynarodo-
wy (z zagraniczną certyfikacją). 
Ojczysta mowa i kanon polskich 
lektur nie są tu jednak zaniedba-
ne. ‒ Kształcąc polskich uczniów 
na obywateli Europy i świata, 
nie zapominamy, że są przede 
wszystkim obywatelami Pol-
ski i dbamy także o rozwój ich 
tożsamości narodowej ‒ mówi 

polonistka Katarzyna Stűtz. SIS 
wyróżnia styl przekazywania 
wiedzy przez nauczycieli oraz 
praktykowany sposób myślenia 
i nauki. Angażowanie ucznia 
w proces nauki to jedno z klu-
czowych założeń szkoły. Łatwiej 
zapamiętać skomplikowane 
procesy, gdy ich doświadczymy 
dosłownie na własnej skórze. 
Dlatego nauka o Ziemi to two-
rzenie makiety, budowa wulka-
nów z masy solnej i poznawanie 
krok po kroku rozmaitych zja-
wisk atmosferycznych. ‒ Dzięki 
metodom praktycznym zdoby-
wana w szkole wiedza jest łatwa 
do zapamiętania i zrozumienia 
‒ twierdzi dyrektor Sawka. ‒ 
Wpływają one na kreatywność 
i samodzielność myślenia, roz-
szerzają horyzonty myślowe ‒ 
dodaje. W laboratorium badając 
zjawiska chemiczne, biologiczne 
i fizyczne uczniowie dotyka-
ją wiedzy dosłownie zanim ją 
przyswoją. Wielokulturowość 
z kolei pozwala na poznanie hi-
storii i współczesnych wydarzeń 
oczami kolegów z innych państw 
i kontynentów. W SIS uczy się 

rozwiązywania problemów. Być 
może dlatego dzieci, które przy-
chodzą tu z innych szkół mają 
często problem z systemem my-
ślenia, który wymaga od nich 
przestawienia się na samodziel-
ne wyciąganie wniosków. Szkoła 
dostarcza okazji do osobistego 
rozwoju ucznia kształtując jego 
odpowiednią postawę wobec 
ludzi i świata. Dla Agnieszki 
(uczennicy III kl. szkoły podsta-
wowej, od zerówki w SIS) marze-
niem jest, by móc kontynuować 
naukę w tej szkole. Każdy uczeń 
może na próbę (dzień, kilka dni) 
przyjść tutaj, aby uczestniczyć 
w zajęciach i przekonać się, czy 
warto uczyć się w SIS. 

Dobry start w przyszłość

Najlepiej jednak już od małe-
go zadbać o właściwą edukację 
dziecka. Jak mówi zastępca dy-
rektora twórczego przedszkola, 
Magdalena Niegrebecka: ‒ Uni-
wersytet zaczyna się już w przed-
szkolu, a dzieci mogą wiele 
zyskać dla własnego rozwoju 
uczęszczając do takiej placówki, 
która wydobędzie z niego to co 
najcenniejsze. 

Europejskie Przedszkole Nie-
publiczne "Twórczej Aktywności 
Dziecka" realizując "Program 
wychowania przedszkolnego 
XXI wieku” rozwija twórczą 

aktywność dziecka poprzez 
różnorodne zajęcia, o których 
kiedyś można było jedynie ma-
rzyć. Oprócz zajęć muzyczno 
- tanecznych, warsztatów pla-
stycznych, teatralnych i logope-
dycznych maluchy udział biorą 
w „lekcjach” komputerowych, 
Aikido, gry na pianinie, gim-
nastyce umysłu a nawet... jogi. 
Język angielski należy tu także 
do standardu. Przedszkole nie 
bez powodu nazywa się „Euro-
pejskim”. Są tu dzieci z Niemiec, 
Francji, Anglii, Holandii, Szwe-
cji. ‒ Współpracując z zagra-
nicznymi przedszkolami wpro-
wadzamy małego Europejczyka 
w życie społeczeństwa ‒ mówi 
Niegrebecka. ‒ Przedszkole ini-
cjuje zajęcia rozwijając aktyw-
ność twórczą. Od ośmiu lat or-
ganizujemy „Dzień Japonii”, by 
rozbudzić zainteresowanie 
wychowanków tą inną kulturą 
‒ dodaje. Jako jedyna placówka 
w mieście, przedszkole cieszy 
się licencją na prowadzenie "Key 
to learning" (z ang. - "Klucz do 
uczenia się"). Jest to unikalny 
program edukacyjny realizowa-
ny w przedszkolach na całym 
świecie. Istotne w nim jest "jak", 
a nie, „co". W rezultacie dzieci 
uczą się jak zdobywać wiedzę, 
stają się kreatywne i otwierają na 
wiadomości, a wszystko dzieje 
się podczas zabawy.

Edukacja
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anksy na swojej sztu-
ce zarabia krocie, ale 
większość jego prac 
jest zupełnie darmo-
wa, wszak Brytyjczyk 
tworzy sztukę uliczną 
- na murach, ścianach, 

chodnikach, rurach i innych 
miejscach - nie pobierając za to 
żadnego wynagrodzenia. 

Kolorowe „wrzuty” znajdzie-
my we wszystkich aglomeracjach 
miejskich; spacerując po Szcze-
cinie również natkniemy się na 
zamalowane ściany. Wandalizm? 

Raczej podkreślenie miejskości. 
Graffiti nie ma sensu poza mia-
stem. I tu też się narodziło.

„Otaguj” całe miasto

„Wchodziliśmy do zajezdni 
metra w piątek, w piętnaście, 
dwadzieścia osób. Malowaliśmy, 
jedliśmy pizzę, uprawialiśmy 
seks. Wychodziliśmy w niedzie-

lę wieczorem. To były szalone 
czasy” – SEEN, malarz graffiti 
z Nowego Jorku, jeden z prekur-
sorów zjawiska w uroczy sposób 
wyjaśnia czym dla niego i jego 
kolegów jest ten styl życia.

Kolebką graffiti jest właśnie 
Nowy Jork, a wszystko zaczęło 
się na przełomie lat 60 i 70-tych 
ubiegłego wieku. Wraz z poja-
wieniem się na rynku flamastrów 
wodoodpornych młodzi ludzie 
zaczęli pisać swoje imiona, inicja-
ły lub ksywki na ścianach domów, 
skrzynkach pocztowych, budkach 

telefonicznych, przejściach pod-
ziemnych, czy wreszcie w metrze. 
Nazywało się to „tagging”. Z cza-
sem podpisów było coraz więcej 
i wytworzyła się swoista konku-
rencja pomiędzy ludźmi („wri-
terami” - przyp. red.) piszącymi  
tagi.  Każdy chciał być najlepszy. 
Podobno najwięcej takich podpi-
sów miał TAKI 183, uważany za 
wynalazcę taga. Naprawdę miał 

na imię Demetrius i z pochodze-
nia był Grekiem. Ponieważ pra-
cował jako „chłopiec na posyłki”, 
często jeździł metrem po Nowym 
Jorku, przy okazji pisząc swoje 
imię gdzie popadło. W ten spo-
sób zwrócił oczy całego miasta 
na metro, które składając się z se-
tek pociągów i kilku tysięcy kilo-
metrów torów było największym 
płótnem malarskim, jakie kiedy-
kolwiek ujrzało światło dzienne. 
Popularność rodzącego się graffi-
ti, zwróciła także uwagę mediów, 
„The New York Times” przepro-

wadził wywiad z TAKIM 183. 
Po opublikowaniu tego wywia-
du setki młodych ludzi w całym 
mieście zaczęły pisać, dosłownie 
wszędzie. Imiona których było 
najwięcej i w najtrudniej osią-
galnych miejscach stały się sław-
ne, a ich właściciele, bohaterami 
lokalnych społeczności. Wraz 
z pojawieniem się farby w sprayu 
graffiti stawało się coraz popular-

niejsze i przede wszystkim coraz 
widoczniejsze.

Bardzo publiczna galeria

Autorem pierwszych „wrzu-
tów” z wykorzystaniem postaci 
i różnokolorowych liter był Pha-
ze II. To on rozwinął styl zdefor-
mowanych liter i wymyślił jeden 
z kultowych elementów w graffiti 
- strzałkę. W późniejszym etapie 
zaczął wprowadzać zarysy po-
staci, które przypominały szkic 
ołówkiem, co dawało niesamo-

wity efekt. Przez cały ten czas 
twórczość tysięcy „writerów”, 
kosztowała MTA (Metropolitan 
Transit Authorities), czyli firmę 
zarządzającą nowojorskim me-
trem dziesiątki milionów dola-
rów na usuwanie graffiti, budowę 
zabezpieczeń, psy i strażników. 

W związku z tym, w 1978 roku 
inny artysta graffiti - Lee, zaczął 
zmieniać  okolice mostu bro-

SZTuKA MuRóW

b
Chyba nie ma takiej osoby, która by nie wiedziała kim jest Banksy. Ten uliczny artysta z Wielkiej Brytanii, guru „street artu” niedługo zostanie 

ogłoszony dobrem narodowym Brytyjczyków i kto wie czy następca Królowej Elżbiety nie wręczy mu szlacheckiego tytułu. Tych, którzy jednak 
nigdy o nim nie słyszeli, informujemy, że jest to człowiek który pokrywa swoimi prowokacyjnymi pracami budynki wielkich miast. Ostatnio
pozostawił swój ślad w Los Angeles, tuż przed rozdaniem Oscarów, do których notabene sam był nominowany jako twórca dokumentu...

o sobie samym.

AnEtA DoLEGA

Manson, Enzo, Meisal, Dean

Dugi, Pojep, Ram
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oklińskiego w publiczną galerię 
graffiti. Malując nocami ściany 
przy boiskach do beaseball’u, 
rozpoczął największy przełom 
w graffiti, mianowicie przenie-
sienie go z metra na ściany. 

W 1983 roku Yaki Kornblit, 
handlarz dziełami sztuki z Am-
sterdamu, wystawił dzieła niektó-
rych „writerów” w Muzeum Boy-
ams van Beuningen. Spotkało się 
to z bardzo pozytywnym przyję-
ciem zarówno krytyków, jak i ko-
lekcjonerów dzieł sztuki. Podczas 
jednego z takich pokazów doszło 
do spotkania legendarnych „wri-
terów” z Nowego Jorku z mło-
dzieżą z Amsterdamu, dało to 
początek rozwoju sceny graffiti 
w Holandii i w Europie. 

W Europie czyli
w Szczecinie

Graffiti na Starym Kontynen-
cie miało zupełnie inny charakter, 
niż to tworzone w Nowym Jorku. 
Przynajmniej na początku. Grafi-
ciarze europejscy z końca lat 60-
tych traktowali swoje napisy jako 
komunikaty o treści politycznej. 
Mur w miejscu publicznym, był 
dla nich alternatywnym nośni-
kiem informacji, niezależnym 
od panującego systemu politycz-
nego czego najlepszym przykła-
dem był Mur Berliński. Również 
mniej więcej w tym czasie graffiti 
zostało wciągnięte przez hip hop 
i zaczęło stanowić obok muzyki 
i tańca breakdance jeden z jego 
elementów.

W Polsce, nie licząc szablo-

nów o politycznym charakte-
rze i działań happeningowych 
nawiązujących do „street artu”, 
graffiti w swej kolorowej formie 
narodziło się na początku lat 
90. ubiegłego wieku.  Szczecin 
jest jednym z miast które dało 
temu początek.Choć pierwszy 
udokumentowany, pomalowany 
pociąg jeździł już w 1989 roku 
na śląsku!

– Nasze miasto było bardzo 
ważne w historii graffiti w Polsce, 
na równi z Gdańskiem i Warsza-
wą  – mówi Przemysław „Man-
son” Sikora jeden z pionierów 
szczecińskiego i polskiego graffi-
ti. –  Pierwszy obrazek zrobiłem 
w 92' i była to klasyka czyli „Hip 
Hop Don't Stop”, a do malowania 
zainspirowała mnie... złamana 

ręka. Tańczyłem break dance 
i wydawało mi się, że jestem  nie-
zniszczalny. Moja kariera super 
tancerza skończyła się zanim się 
jeszcze w ogóle zaczęła (śmiech). 
A kolory były cały czas wokół 
mnie, tak więc sięgnąłem po to 
co było mi najbliższe – dodaje. 

Artur Majcher, także jeden 
z pierwszych szczecińskich „wri-
terów”, który aktualnie zajmuje 
się dystrybuującą wszystkiego co 
jest związane z tym zjawiskiem, 
mówi – W Szczecinie powstała 
pierwsza, jedna z najsilniejszych 
grup zajmujących się graffiti 
w Polsce, czyli „United Clan”, 
która swoją działalnością poka-
zała czym jest prawdziwe graffiti. 
Jednocześnie ze szczecinianami 
wystartowali warszawiacy. 

Jeśli chodzi o imprezy, to przy 
nieistniejącym już szczecińskim 
klubie „Oszołom” odbywały 
pierwsze spotkania nazywane 
„graffiti jam”. Potem doszły mury 
starego Teatru „Pleciuga”. Przed 
rokiem 2000 odbywały się w tym 
miejscu największe „jam'y” w na-
szym kraju. Przyjeżdżali „wri-
terzy” z całego kraju, b-boy'e, 
raperzy, wszystko odbywało się 
na świeżym powietrzu. – Po 2000 
roku duża część „starej szko-
ły" zakończyła swoją przygodę 
z graffiti – dodaje Majcher.

Początki graffiti w Szczeci-
nie sięgają roku 1992-93, Artur 
„zadebiutował” rok później. – 
W moim przypadku wszystko 
zaczęło się od wyjazdu do Szwe-
cji, gdzie na żywo zobaczyłem 
wielokolorowe napisy. Po powro-
cie wraz z kolegą postanowiłem 
zrobić coś takiego na naszym 
osiedlu – wspomina. – Wtedy nie 
było farb, ani specjalistycznych 
sklepów. Mieliśmy dostęp do 3-4 
kolorów, potem jeździliśmy PKS-
em do Berlina. Mój pierwszy na-
pis to było słowo „yo". Wykonali-
śmy je na szkole podstawowej nr 
36 i byliśmy bardzo z tego dumni 
– mówi ze śmiechem. 

Pierwsze reakcje mieszkańców 
Szczecina na graffiti były bar-
dzo skrajne. Miasto zaczęło się 
zmieniać, niektórzy nie bardzo 
wiedzieli co z tym zrobić. – Kiedy 
zaczynaliśmy malować w tam-
tych latach ludzie zachowywali 
się czasem idiotycznie – wspomi-
na z uśmiechem Przemek. – Nie 
mieli wypracowanego zdania na 
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temat graffiti, bo nigdy wcze-
śniej z czymś takim się nie spo-
tkali. Nawet nie bardzo wiedzieli 
co o tym myśleć – dodaje.

Większości ludzi podobało się 
to co robili. – Oczywiście zawsze 
zdarzają się wyjątki. Dziś jest tak 
samo jak kiedyś. Kiedy robimy 
pełnowartościowe obrazy, np. fi-
lary trasy zamkowej przy Wałach 
Chrobrego, podczas zlotu ża-
glowców w 2007 roku to wszyscy 
są zadowoleni – podchwytuje wą-
tek Artur. – Problemem są media, 
które mylnie identyfikują pojęcie 
graffiti, kreując w ten sposób po-
gląd mieszkańców. Chciałbym 
przez to powiedzieć, że zwykłe 
napisy, bazgroły na budynkach, 
nowych elewacjach nie mają nic 
wspólnego z graffiti – dodaje.

Sztuka czy wandalizm?

I tu pojawia się odwieczne 
pytanie oto czy graffiti to sztu-

ka czy wandalizm? – Popatrz na 
moje prace i sama oceń. Sądzę, 
że dla każdego jest czymś innym 
– mówi Artur. – Dla mnie nato-
miast, moje prace nie są żadną 
sztuką. Mam 31 lat, zajmuje się 
tym od lat 17. To moja pasja, 
a co za tym idzie całe życie. Poza 
ty co znaczy sztuka i kto ją kla-
syfikuje? Czym jest wandalizm? 
Dla jednych to pomazany blok, 
dla innych obrazek namalowa-
ny na osiedlowym garażu, a dla 
jeszcze innych to właśnie jest 
sztuka! – mówi. – Od kiedy pa-
miętam to zawsze pytali nas czy 
graffiti to sztuka. I znaleźli na to 
i definicję i szufladkę – dodaje 
Przemek. – Osobiście nie po-
trzebuję żadnych galerii, żeby 
ktokolwiek klepał mnie po ple-
cach i mówił, że jestem dobry. 
Ulica sama to zweryfikuje. Na 
pewno miło by było powiesić 
swoje prace w takim miejscu ale 
tylko pod warunkiem że doce-

ni to ktoś kto na tym się zna – 
mówi.

Forma graficznego krzyku

Graffiti przestaje w końcu być 
postrzegane jako młodzieńczy 
wybryk, a na pewno już nie jako 
wandalizm. Tylko wartość i coś 
szalenie interesującego. Przykład 
wspomnianego Banksy'ego nie 
jest jak widać jedynym. 

Aktualnie graffiti wymienia-
ne jest jako jedna z form „street 
artu”. Powstają na jego temat pra-
ce naukowe, filmy dokumentalne, 
a nawet fabularne. Artyści graffiti 
są traktowani na równi z innymi 
twórcami, promują się w me-
diach, w internecie są setki stron 
poświęcone tej formie ekspresji, 
posiadają swoje własne czasopi-
sma. W Szczecinie organizowany 
jest od kilku lat „Eco Jam”, który 
wykorzystuje „street art”, a co za 
tym idzie graffiti, w celach edu-

kacyjnych. Tegoroczna edycja 
odbędzie się już w czerwcu. Co-
raz częściej też „writerzy” trafiają 
do szczecińskich galerii. Świado-
mość społeczna także się zmienia 
na plus. Mieszkańcy przyznają, 
że miasto wygląda ładniej gdy 
jest pokryte kolorami.

O graffiti niezwykle trafnie wy-
powiedział się swego czasu  wy-
bitny, nieżyjący już reportażysta 
i publicysta Ryszard Kapuściński: 
„Graffiti są formą graficznego 
krzyku. Ktoś chce, aby jego racje 
zostały dostrzeżone. Ponieważ 
kryzys komunikacji będzie trwał 
wiecznie, graffiti będą wieczne 
tak jak ogień, grad, żywioł po-
wodzi. Będą też istnieć z tego 
względu, że komunikacja ludzka 
staje się komunikacją wizualną, 
a graffiti to kolor, to uderzenie, 
to próba zagrania na emocjach. 
I w pewnym sensie jako sygnał, 
jako znak komunikacyjny, graffi-
ti mogą być bardzo pożyteczne”.
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udzie są jedynymi 
ssakami, które regu-
lują ciepłotę ciała za 
pomocą pocenia się. 
Wszystkie pokryte 
skórą stworzenia na 
ziemi schładzają orga-
nizm głównie z wyko-

rzystaniem procesu oddychania, 
ale my dysponujemy gruczołami 
potowymi i jesteśmy najlepszym 
chłodzonym powietrzem silni-
kiem, jaki stworzyła natura. Bie-
ganie więc mamy w genach.

Celebryci w adidasach

Bieganie, czyli jogging od kil-
ku lat staje się coraz modniejsze. 
Na świecie biega już systema-
tycznie, przynajmniej 3 razy ty-
godniowo, 150 milionów ludzi: 
kobiety i mężczyźni, na każdym 
kontynencie, we wszystkich kra-
jach świata, ludzie wszystkich 
ras, wyznań i zawodów. Biegają 
politycy jak np. prezydent Fran-
cji Nicolas Sarkozy czy poseł PO 
Sławomir Nowak, biegają artyści 
tacy jak Madonna, Antonio Ban-
deras oraz Piotr Adamczyk, bie-
gają w końcu zwyczajni ludzie. 
Wiek nie jest ograniczeniem. 
Na tzw. ścieżkach zdrowia spo-

tykamy zarówno młode i starsze 
osoby. – To najprostsza i najtań-
sza forma ruchu jaką możemy 
uprawiać – zapewnia Marcin 
Grabka, który jest takim „zwy-
kłym” biegaczem od pięciu lat. 
– Biegać może właściwie każdy 
– dodaje. Przeciwwskazania to 
schorzenia kręgosłupa i choroby 
serca. Przeszkodą może też być 
duża nadwaga, ponieważ biega-
nie może doprowadzić do zbyt 
dużego obciążenia stawów kola-
nowych i bardziej zaszkodzić niż 
pomóc. 

A nasz znakomity maratoń-
czyk, trener i autor poradników 
dla biegaczy Jerzy Skarżyński 
na swojej stronie internetowej 
radzi: „jesteś po pięćdziesiąt-
ce, po sześćdziesiątce? Lekarze 
zapewniają, że zacząć można 
w każdym wieku. Oczywiście 
nie wszystko, ale bieganie na 
pewno!(...) Do biegania nie po-
trzebujesz wynajętej sali czy 
specjalnych urządzeń. Możesz 
biegać wszędzie, o każdej porze 
dnia i roku. Zawsze znajdziesz 
jakąś pętelkę w najbliższej oko-
licy, gdzie będziesz mógł pobie-
gać. Twoja tam obecność raczej 
nie wzbudzi dzisiaj specjalnego 
zainteresowania innych ludzi, 

ale jeśli spotkasz się z jakąś jej 
formą, to będzie to raczej gest 
podziwu niż potępienia.” 

Życiodajny zastrzyk

Pomijając przeciwwskazania 
bieganie to samo zdrowie. Przede 
wszystkim uaktywnia pracę całe-
go organizmu, usprawnia funk-
cjonowanie serca, płuc, mięśni 
kończyn dolnych i obręczy bio-
drowej. Poprawia krążenie krwi 
i ukrwienie całego organizmu. 
Obniża poziom złego cholestero-
lu, zapobiega rozwojowi osteopo-
rozy. – Ponadto podnosi poziom 

serotoniny i dopaminy, czyli hor-
monów, dzięki którym czujemy 
się po prostu doskonale – dodaje 
Marcin. – To idealny sposób na 
poprawę samopoczucia i po-
zbycie się stresu. Kilka okrążeń 
i znów chce się żyć – dodaje. 

Natomiast Jerzy Skarzyński 
w swoim poradniku dodaje: 
„stopniowo zwalczysz nadwagę 
i łatwiej będziesz mógł utrzymać 
wagę prawidłową. Ale uważaj - 
jeżeli bieganie traktować chcesz 
tylko jako metodę zrzucania 
nadwagi, raczej długo nie wy-
trwasz. Systematyczny trening 
biegowy, to raczej filozofia życio-
wa, niż maszynka do wytapiania 
tłuszczu! Dłużej zachowasz mło-
dość i witalność. Trening bie-
gowy to wszechstronny rozwój 
twego ciała, a wiedz, że mięsień 
nie ćwiczony zanika, gdyż staje 
się nieużyteczny dla organizmu! 
Biegając możesz być sprawny… 
aż do śmierci!”

 
Rozgrzewka i do przodu

Jogging zdobywa popular-
ność, ponieważ pozwala wyro-
bić kondycję, a z nią przy na-
szym tempie i stylu życia dość 
krucho. Oczywiście, nie od razu 

Zdrowie i uroda

Bieg po
szczęście
Zespół naukowców z Uniwersytetu Harvarda przeprowadził pewnego razu ciekawy eksperyment: włożono gepardowi termometr doodbytniczy

i wpuszczono zwierzę na bieżnię. Gdy tylko temperatura ciała osiągnęła czterdzieści i pół stopnia Celsjusza, gepard zatrzymał się i za nic nie 
chciał ruszyć. Tak właśnie wygląda naturalna reakcja prawie wszystkich biegających ssaków. Gdy zgromadzą w swoim organizmie więcej

ciepła, niż są w stanie go uwolnić. Mają do wyboru: zatrzymać się lub umrzeć. Człowiek stanowi wyjątek.

L
AnEtA DoLEGA

Weź z nich Przykład!

jogging uprawiają:
‒ aktor Antonio Banderas
‒ prezydent Francji Nicolas Sarkozy
‒ aktorka Kate Hudson
‒ piosenkarz Justin Timberlake
‒ piosenkarka Madonna 

Polscy biegacze:
‒ aktorka Iza Miko
‒ dziennikarz Tomasz Lis
‒ aktorka Małgorzata Socha
‒ aktorka Anna Przybylska
‒ premier Donald Tusk
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będziemy w stanie ruszyć do 
maratonu ale małymi kroczkami 
dobra forma jest dla nas osiągal-
na. – Początkującym biegaczom 
radzę zaczynać od wolnego 
truchtu. Na początek kilkanaście 
minut. Ważne też, aby biegać 
systematycznie, najlepiej trzy lub 
cztery razy w tygodniu, powoli 
zwiększając dystans – radzi Mar-
cin. – Aby zwiększać wydolność 
organizmu należy zwiększać dy-
stans, pamiętając, aby robić to 
stopniowo. Po czterech lub pię-
ciu tygodniach systematycznego 
biegania można zacząć zmieniać 
tempo w czasie biegu. I bardzo 
ważne, nie zapominać o ćwicze-
niach rozciągających przed i po 
bieganiu – dodaje. Po kilku tygo-
dniach treningów, kiedy już or-
ganizm jest przyzwyczajony do 

systematycznego wysiłku, można 
zacząć mierzyć swoje osiągnię-
cia. Biegając tą samą trasą, moż-
na mierzyć czas biegu i starać 
się poprawiać wynik. Kiedy już 
wyrobimy sobie tempo... warto 
je zmieniać. Zwalniać, przyśpie-
szać, najważniejsze, by system 
oddechowy był zsynchronizo-
wany z krokiem biegowym i pra-
cą ramion. A nasz maratończyk 
dorzuca jeszcze kilka mądrych 
porad: „będziesz biegł - będziesz 
się pocił. I o to chodzi! Im wię-
cej potu na poligonie, tym mniej 
krwi na polu bitwy – mówią żoł-
nierze. A biegacze? Im więcej na 
treningach potu, tym mniej na 
zawodach kłopotu! To prawda! 
Byle natychmiast po każdym 
treningu uzupełnić ubytek elek-
trolitu płynem izotonicznym. 

Do biegania potrzebujesz wię-
cej energii, witamin, minerałów 
i mikroelementów. Jedz różno-
rodnie, ale radzę też wspomagać 
się witaminowo preparatami mi-
neralnymi. To zabezpieczy ciebie 
przed przypadkowym niedo-
borem któregoś z pierwiastków. 
Narastające osłabienie może być 
wtedy najlżejszym z widocznych 
objawów” 

Najlepiej na miękko

Jak już możemy biegać, to ro-
dzi się pytanie: gdzie i w czym 
biegać? Specjalne obuwie do jog-
gingu nie należy do najtańszych. 
– Wbrew powszechnym opi-
niom, biegać można prawie we 
wszystkim, a najlepiej boso. Tu  
nie chodzi o to co mamy na sto-
pach tylko co pod stopami. Waż-
ne jest podłoże po którym biega-
my – rozwiewa wątpliwości nasz 
rozmówca. – Najlepsze podłoże 
do biegania powinno być mięk-
kie, jak las, park albo plaża. I naj-
zdrowiej biega się boso, choć to 
dla nas ludzi wychowanych 
w miastach jest to rzecz trudna 
do wykonania – mówi.

Jeśli nie mamy odwagi na bosy 
jogging to jak w końcu biegać? 
Po pierwsze - wygodnie. Dobry 
but będzie chronił ścięgna i sta-
wy. Resztę ubioru należy dosto-
sować do pogody i upodobań. 
Moda nie jest istotna. Biega się 
dla zdrowia i dobrego samopo-
czucia, a nie dla najnowszej ko-
lekcji odzieży sportowej. Choć 
w tym temacie Jerzy Skarżyński 
ma nieco odmienne zdanie: „nie 
oszczędzaj na butach. Najlepiej 
kup markowe, znanej firmy. Te 
gwarantują bezpieczeństwo i za-
pewnią komfort podczas biegu. 
Bieg będzie przyjemnością, a nie 
męczeństwem! Jednak nie każde 

buty spełnią twoje wymagania. 
Kup buty z systemem amorty-
zacji! Przejmą one znaczną część 
niekorzystnych sił pochodzą-
cych od podłoża, powstających 
podczas każdego kroku, chro-
niąc twoje stawy i mięśnie. A je-
śli stwierdzono u ciebie wadę 
stopy (kto ich nie ma – ocenia 
się, że tylko 30% ludzi ma zdro-
we stopy!), odpowiednie buty ją 
skorygują!”.

Przyjemny stan nudy

Właściwie już wszystko wie-
my o joggingu i możemy razem 
z wiosną ruszać do  pierwszego 
biegu. Pozostaje jeszcze jeden, 
mało ciekawy aspekt tej dyscy-
pliny sportowej. Bieganie dla 
wielu z nas jest nudne.

Ci, którzy wolą być sami, niech 
biegają bez towarzystwa. To czas, 
kiedy nikt nie przeszkadza i nie 
dzwoni komórka. Jest się same-
mu ze sobą i należy to docenić. 
Dla urozmaicenia dystansu, po-
służy muzyka w słuchawkach, 
dzięki której możemy złapać 
odpowiedni dla nas rytm. Jeśli 
jednak to za mało, warto biegać 
z osoba towarzyszącą. Zdrowo, 
miło i tanio.

najBardziej PoPularne
miejsca do joggingu

W szczecinie:

1. Puszcza Bukowa  
2. Okolice jeziora Głębokiego 
3. Okolice jeziorka Szmaragdowego 
4. Park Kasprowicza i Jasne błonia
5. Okolice basenu „Arkonka” w kierunku 
Jeziora Głębokiego
6. Okolice „Szczecińskiej Gubałówki”
7. Boiska szkolne i stadiony np.:
ul. Tenisowa, ul. Orawska, ul. Litewska

Zdrowie i uroda

Zapraszamy do wykonywania badań diagnostycznych

w Laboratorium S.P.L.S. "MEDICUS"

Czynne codziennie:  7:30 do 18:00 soboty 8:30 do 13:00.

Wyniki do odebrania w dniu bieżącym lub następnym.

Szczecin, pl. Zwycięstwa 1, pon-pt 7:30 do 18:30, sobota 8:30 do 13:00, tel.  91 434 73 06, 91 433 35 68
www.medicus.szczecin.pl

SPÓŁDZIELNIA PRACY
LEKARZY SPECJALISTÓW

REKLAMA

Najlepiej biegać systematycznie, trzy lub cztery razy 
w  tygodniu, powoli zwiększając dystans
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edług ostatnich ba-
dań IMGW, w ze-
szłym roku szcze-
cinianie oglądali 
słońce tylko przez 
1553 godziny. Ba-
dania zostały prze-
prowadzone przy 

pomocy heliografu, a sprawdza-
no m.in. średnie temperatury, 
opady atmosferyczne oraz po-
ziom usłonecznienia - wszystko 
w skali miesiąca i całego roku. 
Sam heliograf to nic innego jak 
szklana kula pełniąca funkcję so-
czewki, która skupia promienie 
słoneczne na światłoczuły papier. 
Promienie wypalają ślady, a ich 
długość określa czas operowania 
słońca z dokładnością do sześciu 
minut. Przeprowadzona  w ten 
sposób analiza wykazała, ze naj-
bardziej nasłonecznionym miej-
scem w Polsce jest Warszawa, 
następnie Rzeszów i Wrocław. 
Na końcu znajduje się Szczecin.

Życiodajne promienie

Światło jest nam potrzebne 
to normalnego funkcjonowania. 
Jego brak niekorzystnie odbija 
się nie tylko na samopoczuciu 
i potrafi doprowadzić do depre-
sji, ale także negatywnie wpływa 
na inne części naszego organi-
zmu. 

– Może wtedy wystąpić coś co 
nazywamy depresją sezonową 
albo zimową – wyjaśnia psychia-

tra dr Jerzy Pobocha. – Cierpią 
na nią szczególnie mieszkańcy 
Skandynawii, gdzie odsetek sa-
mobójstw jest jednym z najwięk-
szych w Europie. Jednakże to 
nie znaczy, że nie możemy sobie 
poradzić z tym problemem. Nie-
dawno wynaleziono nowe lekar-

stwo, które zawiera niewielkie 
ilości melatoniny, która ma zba-
wienny wpływy na nasz nastrój. 
Zalecane jest także leczenie świa-
tłem czyli fototerapia. W tym 
celu skonstruowano specjalne 
lampy. Wystarczy kilkadziesiąt 
minut codziennego naświetlania 

i po kilku dniach kuracji zaczy-
namy czuć pierwsze pozytywne 
zmiany – dodaje.

Elementem, który decydu-
je o naszym dobrym zdrowiu 
jest witamina D. Wytwarza ona 
w naszym organizmie kontakt 
ze słońcem. Reguluje gospodar-

kę wapniową, zmniejsza ryzyko 
zachorowań na alergię, choroby 
serca oraz raka jelita grubego, 
piersi, jajników, prostaty, pęche-
rza, płuc i skóry. Podobnie sero-
tonina, czyli hormon szczęścia, 
na który wydzielanie ma wpływ 
światło słoneczne. To on stanowi 

coś co śmiało możemy nazwać 
„organicznym sensem życia”.

Ćwicz, jedz,
załóż słuchawki

Skoro już przypadło nam 
mieszkać w najciemniejszym 

miejscu w Polsce, to co robić, 
by przetrwać ten trudny czas, 
miedzy latem, a wiosną? Lekarze 
proponują kilka prostych recept. 
Nastrój może się poprawić dzięki 
ćwiczeniom fizycznym. 30 minut 
spaceru, albo joggingu podniesie 
poziom serotoniny na cztery go-

Ciemno jak w… Szczecinie
Nie jest żadnym odkryciem fakt, że brak światła powoduje u nas spadek dobrego samopoczucia. Co roku, w okresie jesienno - zimowym

kiedy promieni słonecznych jest znacznie mniej, czujemy się gorzej niż w pozostałe części roku. Ostatnie badania wykazały nawet, że
w Polsce najbardziej narażeni na spadek samopoczucia są mieszkańcy Szczecina. To tłumaczyłoby naszą niechęć, apatię, senność

i ogólny stan - „nic mi się nie chce”.

W
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Zdrowie i uroda

Brak słońca niekorzystnie odbija się nie tylko na samopoczuciu, 
ale także negatywnie wpływa na części naszego organizmu



dziny. Można się także docieplić 
i wybrać się na solarium albo na 
fototerapię, czyli leczenie świa-
tłem. – O tym, że słońce jest nam 
niezbędne do życia wiedzieli już 
starożytni – uspokaja z uśmie-
chem dr Pobocha. – Mawiali, 
że tam gdzie jest słońce nie jest 
potrzebny lekarz. Wieki później 
we Francji, tamtejsi myśliciele 
i lekarze powtarzali, że ciepło 
powoduje radość, a zimno de-
presję – dodaje.

Współczesna nauka cały czas 
szuka nowych sposobów na 
walkę ze skutkami braku światła 
i szuka alternatywnych rozwią-
zań. Na oryginalny pomysł wpa-
dli naukowcy z amerykańskiego 
Purdue University. Zapropo-
nowali alternatywne źródło 
światła a dokładnie... wypiek. 
Według nich dodawanie wita-
miny D do chleba mogłoby zła-
godzić jej niedobór. Do tej pory 
próbowano przeprowadzać taki 
eksperyment na mleku, jednak 
zawartość witaminy D była za 
mała, żeby można było cokol-
wiek odczuć. Naukowcy zapro-

ponowali więc, by zacząć piec 
chleb przygotowany z pomocą 
drożdży zawierających wyjątko-
wo dużo witaminy D (odmiana 
D2). Badania na szczurach wy-
kazały, że taka dieta ma równie 
dobry skutek, co wystawienie 
się na działanie słońca. 

Inne „lekarstwo” wynalazła 
fińska firma Valkee. Właśnie 
wypuściła na rynek świecące 
słuchawki. Są skonstruowane 
w ten sposób, że w części wkła-
danej do ucha zamontowano 
małe żaróweczki, które emitują 
światło przez ucho do mózgu. 
Jest tak dlatego, że kości czasz-
ki w miejscu przejścia kanału 
usznego są najcieńsze. Badania 
testowe wykonane na uniwer-
sytecie w Oulu potwierdziły 
skuteczność słuchawek. Dzie-
więciu na dziesięciu pacjentów, 
którym zaaplikowano kurację 
światłem, poczuli ulgę i złago-
dzenie symptomów depresji 
i obniżenia nastroju. Według 
producentów wystarczy 8-12 
minut dziennie przez miesiąc, 
żeby pokonać przygnębienie. 
Niestety taka kuracja kosztuje 
240 dolarów i nie każdego na 
nią stać. Pozostają wtedy tańsze 
„domowe” sposoby, o których 
już wspominaliśmy.

„Tyle słońca w całym mie-
ście...” – śpiewała Anna Jantar. 
To dopiero przed nami, jeste-
śmy bliżej wiosny niż dalej, ale 
w przyszłym roku czeka nas ko-
lejne wejście w strefę mroku. Co 
jeszcze radzą specjaliści w tej 
materii? Przyzwyczaić się, zaak-
ceptować ten stan.

ile słońca mają
inne miasta?

Warszawa – 2205 godzin
rzeszów – 1857
Wrocław – 1800
suwałki – 1768
Poznań – 1735
kielce – 1628
szczecin – 1553

* dane na 2010 r. 
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Współczesna nauka cały czas szuka nowych sposobów na walkę 
ze skutkami braku światła



początkowo nie-
winnych pajączków 
(teleangiektazje), 
rozwijają się żylaki. 
Jeżeli te zaczęły się 
już tworzyć, nie ma 
możliwości całko-
witego zatrzymania 

tego procesu. Można, a nawet 
trzeba je usunąć. Jeśli obserwu-
jemy uczucie ciężkich nóg poja-
wiające się pod koniec dnia, bóle 
kończyn dolnych, obrzęki wokół 
kostek oraz podudzi, to są to ob-
jawy niewydolności żylnej.

Nogi to ich świat

Pojawiają się zwykle wzdłuż 
łydek, w zgięciu kolanowym i na 
bocznej powierzchni ud w for-
mie sieci niebieskawych, posze-
rzonych i krętych żył albo jako 
niebieskie, wypukłe linie. Żylaki 
nie zawsze objawiają się bólem, 
czasem jedynie ich widok przy-
pomina o ich istnieniu. Z każdą 
ich formą najlepiej udać się do 
specjalisty. Podczas wstępnej dia-
gnozy chirurg obejrzy nogi i oce-
ni ich wielkość. Palcami wzdłuż 
żył wyczuje ewentualne stward-
nienia, zgrubienia, a także falę 
przepływającej krwi. To pozwoli 
zorientować się, czy zastawki 
są sprawne i nie pozwalają krwi 
się cofać. ‒ Niezbędne w trakcie 
pierwszej wizyty jest wykonanie 
ultrasonografii dopplerowskiej, 

która jest standardem w diagno-
styce przewlekłej niewydolno-
ści żylnej ‒ twierdzi dr n. med. 
Marcin Śledź z Mediclinique. 
‒ Ultrasonograf umożliwia tak-
że wykluczenie schorzeń tętnic, 
które mogą być przeciwwskaza-
niem do stosowania niektórych 
metod leczenia żylaków ‒ doda-
je dr Śledź. Dlatego tak istotny 
jest dokładny wywiad lekarski, 
omówienie metod leczenia i do 
której z nich pacjent się kwali-
fikuje. ‒ Nieestetyczne pajączki 
żylne mogą być usunięte przy 
pomocy laseroterapii zewnętrz-
nej. Większe naczynia tzw. żyłki 
siatkowate, mogą być skutecz-
nie eliminowane przy pomocy 
skleroterapii piankowej, zwanej 
potocznie ostrzykiwaniem żyłek. 
Polega ona na podawaniu do cho-
rego naczynia żylnego specjalne-
go preparatu pod postacią piany, 
która działając na ścianę naczy-
nia powoduje jego zamknięcie 
‒ tłumaczy dr n. med. Tomasz 
Hamera z Aesthetic Med. W bar-
dziej zaawansowanych stadiach 
przewlekłej niewydolności żyl-
nej, gdy do czynienia mamy już 
z właściwymi żylakami, zabiegi 
chirurgiczne odgrywają wiodą-
cą rolę. Nowoczesne metody za-
mykania żył wykorzystują laser 
lub energię fal radiowych i są to 
miniinwazyjne, wewnątrzżylne 
zabiegi. ‒ Energia fal radiowych 
zamykająca chorą żyłę emitowa-

na jest pod postacią ciepła przez 
specjalny cewnik wprowadzony 
do światła naczynia. Niewydolne 
naczynie żylne zostaje zamknięte 
i nie ma konieczności jego usu-
wania ‒ mówi dr Hamera. Me-
toda ta nie tylko zmniejsza ilość 
cięć, a zwłaszcza eliminuje cięcie 
w pachwinie, ale jest bardzo sku-
teczna w zamykaniu niewydol-
nych naczyń żylnych z najmniej-
szym odsetkiem dolegliwości po 
zabiegu. Drugą miniinwazyją 
metodą jest zamykanie laserowe. 
‒ W tym przypadku zamykanie 
naczyń żylnych odbywa się przy 
pomocy światłowodu emitujące-
go promieniowanie laserowe we-
wnątrz chorej żyły ‒ tłumaczy dr 
Hamera. – Obydwa opisywane 
zabiegi są bezpieczne i krótko-
trwałe – dodaje.

Zmiana trybu życia

Nie zawsze jednak jest koniecz-
ność poddania się zabiegowi chi-
rurgicznemu. Niektórzy pacjenci 
mogą leczyć się farmakologicznie 
oraz poprzez stosowanie specjal-
nych rajstop uciskowych, szcze-
gólnie, gdy dużo stoją. Leczenie 
zachowawcze polega jednak nie 

tylko na podawaniu leków. To 
przede wszystkim zmiana trybu 
życia. ‒ Należy unikać długo-
trwałego stania i siedzenia, no-
szenia obcisłych ubrań, palenia 
papierosów. Wskazane jest częste 
unoszenie kończyn ku górze, co 
zmniejsza ciśnienie żylne ‒ zale-
ca lek. med. Jarosław Agapow ze 
specjalistycznej przychodni „Me-
dicus”. ‒ Aktywny tryb życia, tu-
dzież spacery, jazda na rowerze, 
pływanie doskonale poprawiają 
krążenie żylne ‒ dodaje lek. Aga-
pow. Bardzo ważne jest też zapo-
bieganie powikłaniom choroby. 
‒Dostępne leki doustne z grupy 
diosmin i rutozydów zmniejszają 
przepuszczalność naczyń, popra-
wiają napięcie ich ścian i wyka-
zują działanie przeciwzapalne 
‒ radzi lek. Agapow. Warto wziąć 
sobie do serca lekarskie porady, 
gdyż nie leczone żylaki mogą 
prowadzić do groźnych dla zdro-
wia i życia powikłań. Choroba za-
krzepowo – zatorowa, krwotok, 
owrzodzenia podudzi są czasem 
konsekwencją zignorowania ży-
laków w początkowym stadium. 
Wczesna wizyta u chirurga daje 
nam więcej nieinwazyjnych moż-
liwości leczenia.

REKLAMA

Zdrowie i uroda

Uwaga na pajączki! 
Podobno pająki to zły znak, inni twierdzą, że zależy, w którą stronę idą. Pajączki

naczyniowe na nogach nie wróżą niczego dobrego... Pozbywajmy się ich od razu,
póki są małe, a unikniemy poważnych konsekwencji.

Z
agnieszka redlińska

Aktywny tryb życia doskonale poprawia krążenie żylne 
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W iosnę czuć w powietrzu, pierwsze kwiaty otwierają swo-
je kielichy pod wpływem coraz mocniejszych promieni słoń-
ca i kuszą napotkanego obserwatora cudownym zapachem, 
pięknymi barwami i świeżością. Na wiosnę cieszmy się wraz 
z przyrodą, a do tego, by wraz z nią lśnić i odżyć po zimie, 
proponuję zrzucić chłodne barwy i wprowadzić więcej kolo-
ru w makijażu. Różowy, turkus, zielony czy złoty na powiece 
to zupełnie nowe odcienie, dzięki którym możemy poczuć, że 
wiosna zawitała na dobre w nasze progi. Aby jeszcze bardziej 
uwypuklić ich nasycenie i świetlistość proponuję poekspery-

mentować z cieniami w kremie, które często mogą zaskoczyć 
swym rezultatem. Zanim jednak zdecydujesz się na ich zakup, 
upewnij się, czy dany produkt nie jest zbyt lepki i czy nie osa-
dza się na powiece. Dobry cień w kremie po zaaplikowaniu 
zachowuje się jak cień prasowany czyli idealnie stapia się ze 
skórą, bez tworzenia na niej oddzielających się warstw. Daje 
nam jednak zupełnie inne odczucie świetlistości spojrzenia. Dla 
inspiracji niech posłuży nasza modelka Laura, która przybrana 
w kwiaty prezentuje zastosowanie takich właśnie cieni.

Dorota Kościukiewicz-Markowska

Wiosenny powiew świeżości

Makijaż: Dorota Kościukiewicz-Markowska www.dorota.tv
Zdjęcia: Jacob Sadrak
Modelka: Laura

Zdrowie i uroda

Palac kolorów
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P E R F E K C Y J N A 
ANNA JANTAR

ożna powiedzieć, 
że była urodzoną 
estetką, do dzisiaj 
w formie anegdot-
ki opowiada się jak 
to siedmioletnia 
Ania zaginęła na 
kolonii i dopiero 

po kilkugodzinnych poszu-
kiwaniach znaleziono ją przy 
swojej walizce, przebierającą 
sukienki. Nie mogła zdecydo-
wać, co powinna założyć na 
wieczorny apel.

Kolejną słabością nasto-
letniej Ani było malowanie! 
Uwielbiała się malować i trak-
towała to jako zajęcie arty-
styczne. U nastoletniej panny 
Szmeterling polegało to głów-
nie na przyciemnianiu brwi 
i rzęs, na więcej nie pozwoli-
łaby babcia przyszłej gwiazdy 
polskiej piosenki. Od zawsze 
lubiła kapelusze i dobre perfu-
my. Przez lata używała „Char-
lie” na zmianę z zapachami Es-
tée Lauder. Jak mówiła o niej 
Ewa Kuklińska – była stupro-
centową kobietą! 

Lubiła eksperymentować ze 
strojem i fryzurą. A że miała 
wrodzoną klasę, dobrze jej było 
i w obcisłych dżinsach i w wy-
szukanym stroju estradowym 
czy koktajlowym. Trudno 
określić jej styl w modzie. Nie 
był to ani styl sportowy, ani 
klasyczny, coś pomiędzy. Choć 
niektórzy złośliwi twierdzili, że 
trochę stylizowała się na Annę 
German, a trochę na Irenę Ja-
rocką. 

Bardzo dbała o siebie, szcze-
gólnie o włosy. Szokiem dla 

Tej piosenkarki nie trzeba nikomu przedstawiać, jest ikoną polskiej sceny muzycznej. W marcu mija 31 lat od jej tragicznej śmierci dlatego 
postanowiliśmy powspominać i pokazać ją od innej strony - modowej. A Anna Jantar lubiła się pięknie ubrać i lubiła się podobać.
Inspirując się modą z tamtych lat, która jak pokazują światowe wybiegi, jest nieśmiertelna pokazujemy wam szczecińskie artystki

wystylizowane na tę wielką gwiazdę!

M

rafał Podraza
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W ikonę muzyki Annę Jantar wcieliły się 
trzy szczecińskie artystki. Przy dźwię-
kach jej piosenek mogły wziąć udział 
w naszej modowej stylizacji i choć przez 
chwilę poczuć się jak ta nieśmiertelna 
gwiazda. Każda z nich odnalazła w sobie 
coś z niej. Naturalność, ciepły uśmiech, 
subtelność.. takie cechy mają nasze mo-
delki i taka była była Anna... 

Joanna Tylkowska, śpiewaczka-solistka 
Opery na Zamku

Promienna subtelna kobiecość pełna arty-
stycznej indywidualności. Zachwyca we 
wszystkich odcieniach bursztynu. Anna 
Jantar. Od lat odnajduje grono wiernych 
Naśladowczyń. Dla wielu zawsze „Wiel-
ka Dama, dumna i sama w sukni z je-
siennej mgły”
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wielbicieli piosenkarki i jej 
męża było obcięcie ich na 
krótko w 1977 roku. Malo-
wała się zgodnie z swoim sty-
lem, zwłaszcza oczy – zawsze 
mocno. Na scenie lubiła stroje 
ekstrawaganckie. Mówiło się, 
że miała „szwedzką” pupę, 
ładny dekolt, piękne zadbane 
ręce i zawsze pomalowane pa-
znokcie -bardzo lubiła krwistą 
czerwień. Narzekała na swoje 
zgrabne nogi, choć był to bar-
dziej przejaw kokieterii, niż 
prawda. Uwielbiała kupować 
ciuszki, zawsze musiały to być 
rzeczy gatunkowo dobre. Na 
przykład z Włoch przywio-
zła sobie długą suknię, białą, 
mięciutką, z rozkloszowanym 
i haftowanym kołnierzykiem 

oraz inną, wykorzystaną w se-
sji Jacka Boskiego, z jedwabiu, 
z marszczeniem i wiązaniem. 
Do tego białe botki – w PRL-
owskiej szarej rzeczywistości 
wyglądała zjawiskowo, a okład-
kę z tej sesji uznano za jedną 
z najbardziej eleganckich w hi-
storii polskiej fonografii. 

Pod względem makijażu 
i ubioru była perfekcjonistką. 
Jeśli pukiel włosów układał 
się nie w tę stronę, w którą 
powinien, wpadała w histe-
rię. Często radziła się innych 
w sprawach dodatków. Czy te 
korale pasują do sukienki? Czy 
lepiej z kapeluszem, czy bez? 
Czy kreska nad okiem nie jest 
zbyt gruba? Jeśli coś było nie 
tak, natychmiast to korygowa-

ła. Jeśli już nosiła biżuterię, to 
tylko ze szlachetnych kamieni, 
Anna preferowała też wyro-

by rękodzieła artystycznego 
– lubiła bransoletki, naszyj-
niki, uwielbiała skórę łączoną 
z mosiądzem – sporo takich 
niepowtarzalnych dodatków 
wykonał dla niej zaprzyjaźnio-
ny plastyk. 

Kiedy używała kosmetyków, 
to tylko takich, których w Pol-
sce nie można było dostać. 
Nigdy nie pokazywała się bez 
makijażu, nawet znajomym. 
Musiała być zrobiona – jak to 
mawiała – do końca. Dlatego 
też ostatni cenny nabytek Anny 
jej bajeczne włoskie futerko ze 
srebrnych lisów stało się powo-
dem straszliwej zazdrości kole-
żanek-piosenkarek. 

Na pewno miała swój styl 
bycia i swój własny styl arty-
styczny. Dowodzi tego jej nagła 
przemiana pod koniec lat 70. 
Dziewczyna o kruczoczarnych 
długich włosach i delikatnej 
urodzie, w powiewnych su-
kienkach, nagle porzuca to 
wszystko na rzecz krótkich 
włosów, skórzanych spodni 
i kurtek oraz mocnego makija-
żu… Dla wielu ówczesnych fa-
nów rockowa Anna Jantar była 
nie do przyjęcia. Ale ona nie 
przejmowała się tym i wciąż 
zmieniała swój sceniczny ima-
ge i repertuar. 

Dzisiaj widzimy, że „bursz-
tynowa dziewczyna”, jak ją 
nazywano, zawsze chciała iść 
do przodu, a wygląd musiał 
oddawać jej nastrój i nowy wi-
zerunek – wszystko musiało się 
perfekcyjnie zgadzać.

Źródło informacji: Mario-
la Pryzwan „Słońca jakby 
mniej…”, Bellona, 2005

Moda

Debiutowała w grupie „Waganci”, potem piosenkami „Najtrudniejszy pierwszy krok” 
i „Tyle słońca w całym mieście” ugruntowała swoją pozycję w polskiej piosence. Jedna 
z najzdolniejszych i najładniejszych polskich piosenkarek lat 70.

Po piosenkach lekkich, łatwych i przyjemnych wdała się w romans z utworami bar-
dziej wymagającymi: „Tylko mnie poproś do tańca”, „Jak w taki dzień deszczowy”. Potem 
przygoda z rockiem: „Nic nie może wiecznie trwać”, „Spocząć”, „Tak dobrze mi w białym” 
szybko pozyskały jej nowych fanów. Rok 1980 miał być przełomowym w jej karierze. 
Niestety…

„14 marca 1980 roku w katastrofie lotniczej zginęła powracająca z trzymiesięcznego 
tournée po Stanach Zjednoczonych – Anna Jantar, jedna z największych gwiazd polskiej 
piosenki”.

Taki lakoniczny komunikat mogli przeczytać Polacy w gazecie z 15 marca 1980 roku. 
Cała Polska była w szoku. Nikt nie spodziewał się katastrofy, nikt nie spodziewał się, że 
zginie w niej Anna Jantar! Dzisiaj – 31 lat po tragicznej śmierci – Anna Jantar nadal uwa-
żana jest za jedną z największych gwiazd polskiej piosenki, a po jej płyty sięgają coraz to 
młodsi słuchacze. 
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Magdalena Kuszewska, fle-
cistka orkiestry Filharmonii 
Szczecińskiej

Słuchając piosenek Anny 
Jantar wyraźnie wyczuwam 
jak wyjątkową i wrażliwą 
była osobą. Ta piękna i peł-
na wdzięku kobieta o wspa-
niałym głosie  porusza mnie  
swoją naturalnością, auten-
tycznością, którą emano-
wała na scenie. Myślę, że 
ta "prawdziwość" w prze-
żywaniu emocji i muzyki, 
niezwykłe połączenie ra-
dości życia i melancholii, 
decydują o wyjątkowej, po-
nadczasowej wartości i bo-
gactwie jej piosenek.
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Była perfekcjonistką. 
Jeśli pukiel
włosów układał
się nie w tę stronę, 
w którą powinien, 
wpadała w histerię



ModaMałgorzata Klara, aktorka 
Teatru Współczesnego

Anna Jantar zostawiła nam 
w spadku wiele pięknych 
płyt. Obok piosenek pełnych 
niesamowitej pogody ducha, 
ciepła i uśmiechu współist-
nieją utwory liryczne, "smut-
ne", przejmujące. Szczególnym 
sentymentem darzę zabawne 
i żartobliwe "Ja się w Tobie nie 
zakocham" oraz "Nie ma piwa 
w niebie" - ilekroć słucham 
tej drugiej piosenki przechodzą 
mnie "ciarki" - jakże prorocza 
okazała się ona w swej wy-
mowie!
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Smacznie, ale niezdrowo

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Polskiego Radia 
Szczecin, „garkotłuk”

Zakąska jest zachętą do wódki. A może odwrot-
nie? Kto by chciał pamiętać? Wiadomo jednak, że 
picie bez zakąszania jest zwykłym pijaństwem, ale 
gdy na stole pojawiają się choćby ogórki, to już za-
czyna się Biesiada. Jeśli odbywa się ona w marcu, to 
z pewnością u Bożenki, Krystyny, lub Józefa...

K

Między wódką,
a zakąską...

toś mądry powiedział: "Na to, by być al-
koholikiem, mam zbyt mało pieniędzy, 
zostać pijakiem też nie mogę, zbyt kocham 
zakąszać". Picie niektórych alkoholi bez 
towarzystwa śledzika, kiszonych ogórków, 

marynowanych grzybków, czy wreszcie plastra dobrze 
uwędzonej wędliny jest zwykłym barbarzyństwem. Dla 
wódki i zakąski zresztą.

Truskawki mniej smakują bez szampana, a naj-
odważniesze zapachowo sery, tracą aromat bez kie-
liszka wina. Zakąski już dawno złamały wszelkie 
konwenanse i przekroczyły granice grup społecznych, 
kulturowych, czy nawet tych mierzonych grubością 
portfela. Na najwykwintniejszych rautach pojawiają 
się smalec z cebulą, razowy chleb i kiszone ogórki. Czy 
to wyłącznie efekt "rustykalnej" mody? A może jednak 

atawistyczna tęsknota do 
smaków dzieciństwa, do 
prostoty i tradycji?

Przyznam, że z sady-
styczną lubością obserwuję 
"bywalców" darmowych 
kolacyjek, gdy mróżąc 
z rozkoszy oczy wgryzają 
się w pajdę chleba ze sło-
niną, zapijając ją zmrożo-
nym kieliszkiem markowej 
wódki. Moja lubość jest 
tym większa, jeśli uprzed-
nio widziałem tych samych 
"salonowców" siedzących 
z bezradnym wzrokiem 
przed półmiskiem z homa-
rem i galimatiasem przy-

datnych w oprawieniu bydlęcia sztućców.
Wiem, jestem okrutny, ale kto nie jest?
Według najstarszych szkół i mądrości dziedzicznych, 

najlepszą zakąską biesiadną jestÉ rozmowa. Oczywi-
ście, że w pochyleniu nad mnogością talerzy, talerzy-
ków, półmiseczków i tac wszelakich. To zapewne przez 
gadulstwo Dziadów naszych wziął się zwyczaj naprze-
miennego podawania dań ciepłych i zimnych. W trak-
cie dysput o naprawianiu Świata, łatwo było poparzyć 
sobie gadatliwy język.

Opisy ucztowania, czytaj: opilstwa, lecz z zagryzką, 
zdominowały literaturę narodową o Mikołaja z Nagło-
wic poczynając, przez reymontowskich "Chłopów", na 
Pilchu i Stasiuku kończąc.

Tradycję zakąszania mamy w słowiańskich genach. 
Od wąchania glonka razowego chleba, na tzw. "pry-
kusku", aż po nadziewane słodkościami bekasy, które 
niczym innym jak zakąską do miodów ciężkich bywa-

ły. Z tym wąchaniem chlebka po wypiciu wódki to cud 
dla mnie niewytłumaczalny wciąż i wciąż skutkujący, 
spróbujcie. Nie boli.

Zapytacie skąd bierze się ogromna frajda z pójścia 
na wesele, lub na imieniny ulubionej Cioteczki? (Tak 
a propo: wszystkim marcowym Bożenkom, Krystynom 
i Józefom udanych biesiad, to wspomnienie imienin 
było przyczynkiem do napisania tego felietonu.)

Ano stąd właśnie, że zazwyczaj nie jest to proste (lub 
prostackie) spotkanie przy flaszce, jeno posiadywanie 
za suto zastawionym stołem.

Jak w każdej dziedzinie życia i na zakąskowym stole 
obowiązują okresowe mody i trendy, jednak żaden no-
woczesny wynalazek nie zastąpi ryby po grecku, jajka 
w majonezie, lub tatara.

I kiedy tak (jak głosiła pewna reklama), patrzę i przy-
glądam się, cieszy mnie fakt, iż młode Gospodynie pod-
trzymują wciąż tą staropolską tradycję. Choć z drugiej 
strony, trochę obawiam się nowoczesności pomysłów.

Coraz częściej bowiem sałatka z ananasem zastępuje 
tą z warzyw rosołowych, a tartinka z masłem orzecho-
wym i awokado, prostą "Meduzę i Lornetę".

Przepis na "Meduzę i lornetę"
2 nóżki i mięsną goloneczkę dobrze oczyścić, opłu-

kać, włożyć do dużego garnka, zalać wodą i wstawić na 
średni ogień. Po 20 minutach dodać sól, cebulę (którą 
można podpiec na małym gazie), liść laurowy, ziele an-
gielskie, pieprz i obrane marchewki pokrojone na duże 
kawałki. Gotować do miękkości mięsa na małym pło-
mieniu. Nie dolewać wody.

Marchewki wyciągnąć wcześniej.
Kiedy mięso jest bardzo miękkie, ma samo odpadać 

od kostek, wyciągnąć je z wywaru i ostudzić. Wywar 
przecedzić. Marchewki pokroić na plasterki. Czosnek 
zmiażdżyć i dodać do wywaru. Mięso oddzielić od ko-
ści, pokroić na mniejsze kawałki i dodać do wywaru, 
w tym kawałki skórki i żyłek z golonki i nóżek. Do-
prawić solą. Salaterki wyłożyć plasterkami marchewki 
i szczyptą zielonej pietruszki, zapełnić ciepłym wywa-
rem z mięsem. Odstawić do wystudzenia, a następnie 
wstawić do lodówki, by galareta stężała.

Ja lubię znaleźć w meduzie plasterek jaja na twardo, 
groszek, czy kaparka. To sprawa wyobraźni i inwencji 
Kucharza.

Podawać z octem i dwoma prostymi kieliszkami 
wódki o pojemności 100 gram.

Przed kolejnym kęsem "meduzy" mówi się zazwy-
czaj: "Na zdrowie", a na coraz piękniejszy Świat spozie-
ra przez denko wysoko wzniesionej "lornetki".

Szymon Kaczmarek
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Prestiżowe książki
Kultura

W gąszczu nowych pisarzy i wydawnictw może zagubić się niejeden miłośnik literatury. Aby ułatwić życie czytelnikom w cyklu „Prestiżo-
we książki” pokazujemy pozycje warte zapamietania. Subiektywnej oceny dokona Rafał Podraza, autor książek o rodzinie Kossaków. Spojrzy 
na nie okiem autora, dziennikarza i czytelnika.

KonKurs
Wejdź na

www.magazynprestiz.com.pl
Weź udział w konkursie  i wygraj „Prestiżowe książki”

Z Angeliką Kuźniak łączą mnie dwie pasje, którym na imię Papusza 
i Ewa Kłobukowska. Trzecią, ale w mniejszym stopniu, jest Marlena 
Dietrich. Wielka gwiazda kina i pieśniarka, której „Sag mir, wo die 
Blumen sind” w polskiej wersji nuciła niegdyś za Sławą Przybylską 
cała Polska. 

Dietrich, to kobieta o żelaznym charakterze, która pewnego dnia 
postanowiła zamknąć się w mieszkaniu i nikomu, do końca swych 
dni, już się nie pokazać. Nie chciała, by mit MARLENY DIETRICH, 
olśniewającej gwiazdy srebrnego ekranu, został wypaczony przez jed-
no niespodziewane zdjęcie, które ukazałoby światu jej twarz pociętą 
przez wiek milionem zmarszczek. Dietrich, to kobieta, która w dniu, 
kiedy miała wręczyć statuetkę Oskara, w każdym calu zaaranżowała 
swoje niespełna minutowe wejście. Odpowiednie rozcięcie w sukni 
wieczorowej, skonsultowane ze sztabem osobistych krawców, uwy-
datniające jej ubezpieczone na milion dolarów nogi. Odpowiednie 
światło, ustawiane przez mistrzów oświetlenia przez kilka godzin, 
zgodnie z nauką jej mistrza i odkrywcy Steinberga, a uwydatniają-
ce atuty jej twarzy. Te wszystkie wielogodzinne zabiegi podstarzałej 
gwiazdy zwróciły się z nawiązką - to Marlena Dietrich, a nie laureat, 
była gwiazdą oskarowej gali. 

Mogłoby się wydawać, że o tak wielkiej aktorce, skandalistce, ko-
biecie o jasno określonych poglądach, powiedziano już wszystko. 
A jednak Angelika Kuźniak, podjęła trud napisania nowej, bo na 
pewno - po przeczytaniu mogę to powiedzieć - nie kolejnej, książki 
o Błękitnym Aniele. W tym celu, wiele godzin przesiedziała z notat-
nikiem w muzeum, gdzie zdeponowane są pamiątki po gwieździe. 
Najwięcej emocji wzbudza w autorce jak i w czytelniku notesik z tele-
fonami i adresami znajomych, współpracowników i przyjaciół gwiaz-
dy. Odkryte w nim także polskie akcenty; między innymi numer te-
lefonu Zbyszka Cybulskiego... To dzięki takim informacjom autorka 
odnalazła i przeprowadziła szereg rozmów z tymi, którzy pracowali 
z gwiazdą. Dzięki nim poznajemy inną, bardziej ludzką, Dietrich.

D O  W Y G R A N I A 
KSIąŻKI: "MARLENE", "SATURN", "ŁÓŻKO"

Pytanie konkursowe i regulamin na www.magazynprestiz.com.pl.  
Konkurs trwa do 30 marca 2011r. 
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RAFAŁ PoDRAZA -
dziennikarz. Jego książka „Magdalena, córka Kos-
saka” (PIW, 2007), wywołała renesans na twór-
czość Magdaleny Samozwaniec. Na kanwie tego 
sukcesu opracował i wydał dwie niepublikowane 
książki pisarki: „Z pamiętnika niemłodej już mężatki” 
(W.A.B., 2009) i „Moja siostra poetka” (PIW, 2010).

W książce „Marlene” widzimy Dietrich - antyfaszystkę, śpiewającą 
dla aliantów i brzydzącą się publicznie Hitlerem. Do końca jej życia, 
a nawet i po śmierci (oblano farbą pomnik na berlińskim cmentarzu 
Friedenau), Niemcy jej tego nie wybaczyli, mimo iż bardzo chciała. 
Dietrich - piosenkarkę, która mimo niewielkiego głosu, podeszłego 
wieku i poważnych problemów z alkoholem, nieustannie jeździ po 
świecie z koncertami i zawsze ma pełne sale. Olśniewa swoją publicz-
ność, ubierając ważące wiele kilogramów kreacje, które mają zachwy-
cać i szokować zarazem. Dietrich - niewolnicę własnego perfekcjoni-
zmu, a w końcu Dietrich - z fanaberiami wielkiej gwiazdy. 

Książka warta grzechu! I chyba, to mój bardzo osobisty postulat, 
lektura obowiązkowa dla rodzimych gwiazdek, którym się wydaje, że 
są wielkie…

RoZWIĄZANIE KoNKuRSu Z NR 02 (42) LuTY 2011 R.
"Ku SŁoŃCu" WYgRAŁA: MARIA KASPRZAK

„LILKA, WSPoMNIENIA o MARII PAWLIKoWSKIEJ
– JASNoRZEWSKIEJ” WYgRAŁ: MARIUSZ CYRULEWSKI

„PAMIĘTNIK BRZYDuLI” WYgRAŁA: JOANNA FLIS
„oBSoLETKI” WYgRAŁA: KATARZYNA MACIEJEWSKA

Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową
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Kultura

kIM JEStEM: Jacek Dehnel. Tyle starczy. Kiedy mój chłopak chce 
mnie zdenerwować, mówi do mnie początkiem notki biograficznej: 
„poetotłumaczupisarzumalarzu”. 
CO bYłObY DLA MnIE nAJwIękSZYM nIESZCZęśCIEM: 
Poza oczywistymi, jak utrata bliskich, choroba, nędza, obłęd? Chyba nic.
w CZYM JEStEM DObRY: W zbieraniu gratów, w grę - kanastę.
CO JESt nAJwAżnIEJSZYM OSIąGnIęCIEM MEGO żYCIA: 
Od studiów mogę się utrzymywać z tego, co lubię, czyli z literatury. 
CO JESZCZE ChCę OSIąGnąć: Napisać jeszcze lepsze książki. 
CO wZbUDZA MóJ ObSESYJnY Lęk: Nie mam natury obsesyj-
nej, więc i lęki mam bardzo zwyczajne i dość racjonalne.
nAJbARDZIEJ CEnIę U MężCZYZn: Inteligencję.
błąD któRY POPEłnIłEM: Kredyt we frankach?...
kIEDY kłAMIę: Z uprzejmości, by nie sprawić komuś zawodu.
POLSkA MOICh MARZEń: W bieżących granicach, ale nie impe-
rialna; państwo przyjazne obywatelom i obywatele przyjaźni sobie na-
wzajem. Na razie mamy obrażalskich, odętych i zawistnych. 
bOhAtERStwO tO DLA MnIE: Bohaterstwo to nie dla mnie. 
Jestem pozytywistą raczej niż romantykiem. Żyć i robić swoje, a nie 
rzucać się i ginąć bez sensu.
CZY PISARZ MA wObEC kOGOś LUb CZEGOś ObOwIąZkI: 
Ma ogólne obowiązki etyczne, jak każdy, kto zabiera się za jakąś pracę. 
nA kOMPROMIS DECYDUJę SIę GDY: Wszystkie fortele zawio-
dą. Z konieczności.
DLA MIłOśCI MOGę ZRObIć: Czasami myślę, że zbyt wiele, cza-
sami – że za mało.
JAk ChCIAłbYM UMRZEć: Jak Andreotti: kiedy odejdą wszyscy, 
którzy źle mu życzyli. 
kIM ChCę ZOStAć w PAMIęCI InnYCh LUDZI: Pogodnym 
staruszkiem. Długowieczność kręci mnie bardziej, niż w młodości. 
„SAtURn” tO... : Powieść złożona z trzech przeplatających się mo-
nologów: Francisca Goi, jego syna Javiera i wnuka, Mariano. 

kIM JEStEM: Ojcem, naukowcem, autorem książek.
CO bYłObY DLA MnIE nAJwIękSZYM nIESZCZęśCIEM: 
Zapomnieć to czego się nauczyłem.
nIGDY nIE UbRAłbYM: Kapelusza.
w CZYM JEStEM DObRY: W projektowaniu algorytmów dla pro-
gramów chemicznych.
CO JESt nAJwAżnIEJSZYM OSIąGnIęCIEM MEGO żYCIA: 
Moje córki.
CO JESZCZE ChCę OSIąGnąć: Profesurę.
CO wZbUDZA MóJ ObSESYJnY Lęk: Że kiedyś ludzie się dowie-
dzą jak mało jednak wiem.
nAJbARDZIEJ CEnIę U MężCZYZn: Odpowiedzialność.
błąD któRY POPEłnIłEM: Zajęty sobą czytałem moim córkom 
zbyt mało (ale za to jedną książkę dla nich napisałem!).
kIEDY kłAMIę: Czuję wewnętrzny niepokój.
nIEnAwIDZę: Głupoty i kołtuństwa.
POLSkA MOICh MARZEń: To Polska bez tych nienawistnych po-
działów.
bOhAtERStwO tO DLA MnIE: Wtedy, gdy dla innych lub 
w obronie przekonań zgadzam się na cierpienie.
CZY PISARZ MA wObEC kOGOś LUb CZEGOś ObOwIąZkI: 
Jedynie wobec siebie.
MOJE ULUbIOnE SłOwO: „Przypuszczam”.
nA kOMPROMIS DECYDUJę SIę GDY: Mam mało czasu.
DLA MIłOśCI MOGę ZRObIć: Mnóstwo romantycznych 
głupstw.
JAk ChCIAłbYM UMRZEć: Spokojny, bez bólu, pożegnawszy się 
z najbliższymi.
kIM ChCę ZOStAć w PAMIęCI InnYCh LUDZI: Jak ktoś kogo 
im czasami brakuje.
„łóżkO” tO... : To miejsce, gdzie przychodzi mi do głowy wiele po-
mysłów.

JACEk DEhnEL; poeta, tłumacz, felie-
tonista, prozaik i malarz. Laureat Nagrody Ko-
ścielskich (2005), Paszportu „Polityki” (2007). 
Dwukrotnie nominowany do literackiej Nagro-
dy Nike: „Balzakiana" (2009) i ”Ekran kontrol-
ny” (2010). Jego książka „Lala” (2006) doczeka-
ła się przekładów na 10 języków.

Kwestionariusz (nie) Literacki

JAnUSZ LEOn wIśnIEwSkI; 
naukowiec, felietonista i pisarz. Debiutował 
powieścią „S@motność w Sieci” (2001), która 
stała się bestsellerem. Rok później opublikował, 
sprzedaną w 35 tys. egzemplarzy „Martynę” - 
nowelę napisaną wspólnie z internautami. Jego 
książki dotychczas przełożono na 12 języków.

Kwestionariusz (nie) Literacki
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Kultura

bASSEkOU kOUYAtE & ngoni ba (Mali)
Ci, których porwała energia koncertu Orchestry Baobab z Senegalu, 
albo ci, którzy do tej pory pamiętają występ Mulatu Astatke z Etio-
pii będą zachwyceni kolejnym afrykańskim gościem. Do Szczecina 
przyjedzie Bassekou Kouyate, czyli wirtuoz ngoni – zachodnioafry-
kańskiej lutni uważanej za praprzodka banjo. Występował i nagrywał 
z największymi artystami world music oraz jazzu m.in. z Ali Farka 
Toure, Toumani Diabate oraz Taj Mahal i Bela Fleck. Wraz z żoną, 
wokalistką Ami Sacko, założył zespół Ngoni Ba, który w 2008 roku 
został uhonorowany nagrodą BBC w Kategorii “Najlepszy Artysta 
Afryki” oraz “Najlepsza Płyta World Music” za album "Segu Blue". To 
nie koniec sukcesów, ponieważ najnowszy album "I Speak Fula" był 
nominowany do nagrody Grammy. W jego produkcji pomógł Jerry 
Boys (Buena Vista Social Club). A jeśli jeszcze nie przekonaliście się, 
że warto przyjść na koncert niech rekomendacją będą fani festiwalu 
Glastonburry. Zespół święcił triumfy na tej prestiżowej imprezie, gra-
jąc na scenie głównej.
17 marca 2011, Filharmonia 

JUAn CARLOS CACERES (Argentyna) 
To wokalista, pianista, kompozytor i malarz nazywany często "Połu-
dniowoamerykańskim Paolo Conte". Podobnie jak jego włoski odpo-
wiednik śpiewać zaczął bardzo późno. Z Conte łączy go nie tylko doj-
rzały wiek, ale też podobna wrażliwość i charakterystyczny styl. Jest 
żywą legendą muzyki argentyńskiej, którą nie mozna przegapić. Tym 
bardziej, że szczeciński koncert będzie jego pierwszą wizytą w Polsce. 
W swojej karierze prowadził kilka autorskich projektów, m.in. Ma-
lon, Maquinal Tango i Tango Negro Trio. Wystąpił także gościnnie 
na płycie "Lunatico" Gotan Project oraz współpracował z francuską 
gwiazdą Marie Laforet. Francja zauroczyła go na dobre, ponieważ od 
1968 roku mieszka na przemian w Argentynie w Buenos Aires i Pary-
żu. Jego tango to cała paleta stylów – candombe, murga, milonga oraz 
wpływów muzyki afrykańskiej i latynoskiej. 
18 maja 2011, Zamek

bieżace informacje o 8 edycji Szczecin Plus Music Fest dostępne są 
na: www.szczecinmusicfest.pl
bilety są już dostępne na: www.bilety.koncerty.com i www.eventim.pl

Co roku organizatorzy “Szczecin Plus Music Fest” otrzymują masę maili z prośbą o zaproszenie wybranych wykonawców. Po każdym koncercie 
słuchacze dyskretnie podpowiadają też kogo następnym razem chcieliby usłyszeć. Typują, zgadują i czekają niecierpliwie kogo do Szczecina

przyniesie kolejna edycja. Macie swoje typy? Już nie musicie zgadywać ponieważ już wszystko wiemy! Sprawdźcie czy podczas ósmej
już imprezy zagrają wasi faworyci!

Królowe, książęta i legendy muzyki
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DARIA PRochEnKA

KonKurs
WEź UDZIAŁ W KONKURSIE  I WYGRAJ BILET NA KONCERT 

BASSEKOU KOUYATE & NGONI BA
ROZWIąZANIE KONKURSU 16 MARCA 2011R.

Wystarczy, że zostaniesz naszym fanem na Facebooku i 
odpowiesz mailem na proste pytanie.

Wejdź na
www.facebook.com/magazyn.prestiz

Zwycięzcę o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową.
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AYO (nigeria/Rumunia)
 
Na pewno kojarzycie jej piosenkę „Down On My Knees” pochodzą-
cą z debiutanckiego albumu „Joyful”. Tym przebojem podbiła Polskę. 
Popularność przyniosły jej także kolejne utwory tj. „Life is Real” oraz 
„And It's Supposed To Be Love”. Album „Joyful” w dniu premiery 
w Polsce zyskał status Złotej Płyty. Ayo to prawdziwie multietniczna 
artystka. Jej rodzice to Nigeryjczyk i pochodząca z Polski rumuńska 
Cyganka. Na jej koncert napewno przyjdzie masa fanów, podobnie 
jak na koncertach na całym świecie. Warto się spieszyć, ponieważ 
najczęściej bilety na nie są wyprzedane na wiele dni przed datą wy-
stępu. Koncert na Zamku będzie częścią trasy podczas której artystka 
będzie promowała nowy album. Premiera w marcu 2011.
15 czerwca 2011, Zamek

CESARIA EVORA (wyspy Zielonego Przylądka) 
Dała setki koncertów na całym świecie, śpiewała w najsłynniejszych 
salach koncertowych wszystkich kontynentów, wszędzie porywa-
jąc publiczność. Pokochała ją także szczecińska publika, która cały 
czas zgłasza zapotrzebowanie na kolejny koncert „Bosonogiej Divą”. 
I oto jest. Koncert tym razem będzie można usłyszeć w Teatrze Let-
nim. Niekwestionowana królowa world music, muzyczne inspiracje 
czerpie z kabowerdyjskich, portugalskich, karaibskich, brazylijskich 
i kubańskich źródeł. W swojej karierze Cesaria Evora nagrała 14 zna-
komitych albumów, za które otrzymała najwyższe nagrody i wyróż-
nienia, m.in. złote i platynowe płyty, nagrodę Grammy w kategorii 
World Music (2004). 
21 czerwca 2011, teatr Letni

ChRIS bOttI (USA)
Połączenie tradycyjnego jazzu z funky, popem i r&b taki styl repre-
zentuje ten muzyk. Współpracował z największymi gwiazdami, tj.: 
Chaka Khan, Frank Sinatra, Andrea Bocelli, Jill Scott, Rod Stewart, 
Dean Martin, Michael Bublé. Jednak nie tylko gwiazdorskie towarzy-
stwo obok niego sprawia, że jest najbardziej rozchwytywanym mu-
zykiem jazzowym ostatnich lat. Na swoim koncie ma wiele nagród, 
w tym nagrodę Grammy. I swobodnie można także jemu przypiąć 
plakietkę gwiazdy. Botti występował podczas trasy koncertowej Stin-
ga „Brand New Day”, a utwory nagrane ze Stingiem znalazły się na 
najbardziej znanym albumie trębacza „Night Sessions”. Jego najnow-
sza płyta „Italia” prezentuje fragmenty włoskiej opery i filmowych 
ścieżek dźwiękowych.
30 czerwca 2011, Zamek
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Czy wiesz co kryje się pod słowem 
„monotypia”? Czy kojarzy się tobie to 
z czymś? Jeśli nie spotkałeś się z tym wyraże-
niem, zanim pobiegniesz do galerii w poszu-
kiwaniu dzieł sztuki, przeczytaj!

MONOTYPIA
To jedna z technik grafiki płaskiej, co 

oznacza, że do wykonania odbitki używa 
się matrycy przygotowanej bez użycia dłut, 
rylców czy igieł. Wszystko czego potrze-
buje artysta do stworzenia monotypii to 
szyba lub płyta metalowa, wolnoschnąca 
farba drukarska lub olejna i narzędzia do 
tworzenia rysunku. Narzędziami mogą być 
na przykład palce, patyki czy twarde pędzle 
oraz wałek zamiast prasy drukarskiej. Od-
bitki wykonuje się na zwilżonym papierze 
przeznaczonym do odbitek graficznych. 
Analizując nazwę tej techniki, gdzie greckie 
„monos” znaczy jeden, a „typos” odbicie 
okazuje się, że to bardzo nietypowa techni-
ka graficzna, bo nie wykorzystuje się w niej 
możliwości wykonywania wielu odbitek 
z jednej matrycy.

Monotypia pozwala na wykonanie tylko 

jednej odbitki. Jak powstaje monotypia? 
Pozornie jest to proste i o wyglądzie odbitki 
może decydować przypadek, ale to napraw-
dę tylko pozory. Na tafli gładkiego lub zma-
towionego szkła, za pomocą wałka lub tam-
ponu, rozprowadza się farbę. Ważne jest, aby 
farba nie wysychała zbyt prędko, następnie 
na tej powierzchni wykonuje się rysunek 
stosując różne natężenie farby i różnorod-
ną kreskę po czym kładąc na tak wykonaną 
matrycę wilgotny papier odbija się oryginal-
ną pracza pomocą wałka. Istnieje też inny 
sposób, w którym na gładko rozprowadzoną 
farbę kładzie się papier, a następnie na jego 
wierzchu wyrysowuje się zamierzony rysu-
nek. Artyści używają do tego przeróżnych 
narzędzi, a każde z nich nadaje inny charak-
ter odbitce, w miejscu docisku narzędzia do 
papieru powstaje odbicie farby. 

Tylko świadome działanie artysty skutku-
je powstaniem niezwykłych oryginalnych 
prac. Po zdjęciu papieru z matrycy należy go 
powiesić i pozostawić do wyschnięcia. 

Przedstawiona praca to monotypia autor-
stwa Jana Pruskiego.
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ak długo mieszkał pan 
w Szczecinie?

Od urodzenia do matury. 
Chodziłem do dwóch szczeciń-
skich „jedynek” – Szkoły Podsta-

wowej i Liceum nr 1. Spędziłem 
więc w Szczecinie całe dzieciń-
stwo i młodość.

Jakie ma pan najlepsze wspo-
mnienia z rodzinnego miasta?

Ciężko wybrać jedno kon-
kretne, bo generalnie mam do 
Szczecina szalony sentyment! 
Tutaj poznałem swoją pierw-
szą, młodzieńczą miłość. Inne 
szczecińskie wspomnienie to gra 
w młodzieżowej drużynie koszy-
kówki „Pogoni Szczecin”.

Ma pan tu jakieś ulubione 
miejsca?

Lubię spacerować po Parku 
Kasprowicza. Chodzę tam za 
każdym razem, gdy przyjeżdżam 
do Szczecina…

A jak często można tu pana 
spotkać?

Dwa, trzy razy w roku.
Chyba nie tylko na deski 

szczecińskich teatrów?
Nie, mam tu mamę i bra-

ta. Spędzam więc w Szczecinie 
wszystkie święta. Mamy taką 

sympatyczną, rodzinną tradycję. 
Co roku w lipcu wyprawiamy 
urodziny mojej mamy w jednej 
z restauracji przy Wałach Chro-
brego. To zresztą moje drugie 
ulubione miejsce w Szczecinie.

A jak długo zostanie pan 
w rodzinnym mieście przy oka-
zji spektaklu „Dziwna Para”?

Jeszcze nie wiem, postaram 
się przyjechać dzień przed spek-
taklem. Już niedługo Wielkanoc, 
więc nawet jeśli przyjadę tylko 
na spektakl, to szybko tu wrócę, 
już prywatnie.

Proszę opowiedzieć o swo-
jej roli w spektaklu „Dziwna 
Para”.

Gram Vinniego, safandułę, 
osobę nieporadną, nie potra-
fiącą sobie poradzić z życiem, 
a w szczególności w relacjach 
z żoną. Postać bardzo śmieszna, 
o czym świadczą reakcje pu-
bliczności na „Dziwnej Parze”. 
Wielbicielom „Rancza” postać 
Vinniego na pewno będzie przy-

pominać granego przeze mnie 
w tym serialu doktora Wezóła.

A ile z prawdziwego woj-
ciecha wysockiego jest w tej 
postaci?

Trochę jest na pewno 
(śmiech). Choć generalnie aktor 
nie powinien utożsamiać się ze 
swoją postacią, a potrafić wcielić 
się w różne typy osobowości.

Jakby pan zachęcił poten-
cjalnych widzów do obejrzenia 
spektaklu „Dziwna Para”?

Jeśli ktoś lubi poczucie hu-
moru, prezentowane w serialu 
„Ranczo”, to na tym spektaklu 
będzie się świetnie bawił. Zo-
baczy na scenie odtwórców ról 
Wójta, Czerepacha, doktora We-
zóła. Poza tym „Dziwna Para” to 
naprawdę wartościowa komedia. 
Potrafi widza rozśmieszyć, jed-
nocześnie nikogo nie obrażając. 
Gorąco polecam!                     mp

3 kwietnia, teatr Polski, 
Spektakl "Dziwna para"

Znany z serialu „Ranczo” odtwórca roli doktora Wezóła na początku kwietnia odwiedzi swoje rodzinne miasto, czyli... Szczecin. O swoim
szalonym sentymencie do miasta, a także o roli, którą odegra 3 kwietnia na deskach Teatru Polskiego w spektaklu „Dziwna Para”

opowiedział nam Wojciech Wysocki.

Podróż sentymentalna Wysockiego

J

Sztuka od kuchni

NASZ EKSPERT
Jolanta Szczepańska,
właścicielka galerii ArtGalle
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Wojciech Wysocki podczas spektaklu "Dziwna para"
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FRAZY, tRAnSkRYPCJE,  wIRtUOZERIA
Lokalny band z perspektywą światowej kariery. Lebowski, bo o nim 

mowa to nie tylko kultowa postać ze znakomitej komedii braci Co-
hen „Big Lebowski”, ale to także szczeciński kwartet wykonujący roc-
ka progresywnego, na tyle dobrze, że ich debiutancka płyta stała się 
sensacją daleko od rodzinnego kraju.

Od muzyki rockowej przenosimy w rejony znacznie łagodniejsze. 
Wirtuoz gitary klasycznej Kazimierz Meisinger oraz wybitna sopra-
nistka Iwona Hossa nagrali wspólnie płytę, która otrzymała nominację 
do nagrody Fryderyka 2011 w kategorii „Album Roku Recital Solo-
wy”. Wydawnictwo zatytułowane „Iwona Hossa with Krzysztof Me-
isinger sings Karłowicz and Faure” to zapis koncertu obojga artystów 
jaki miał miejsce w zeszłym roku. W programie znalazły się pieśni 
Brahmsa i Faurego w transkrypcjach Tilmana Hoppstocka. Oprócz 
tego pieśni Karłowicza w opracowaniu Krzysztofa Meisingera. 

Hossa urzeka na tej płycie mistrzostwem frazowania oraz szlachet-
nością barwy głosu, natomiast Meisinger popisami na gitarze. Zresztą 
w jego solowym wykonaniu słychać fantazję na tematy z opery „Tra-
viata" Tarregiego oraz „Bachianas brasileiras” Villi-Lobosa. 

Od samego początku płyta i program na niej zawarty, spotkały się 
z entuzjazmem ze strony międzynarodowej krytyki, a kanadyjski por-
tal poświęcony muzyce klasycznej „Classical Music Sentinel" określił 
ją mianem „doskonałej inauguracji nowego wydawnictwa". 

POD wEZwAnIEM „MEtAL hAMMERA”
Przepowiadaliśmy im karierę na miarę „Vadera” i „Behemotha” 

dwóch towarów eksportowych Polski w dziedzinie ciężkiego grania. 
Policko-lubliński „Fantrash” właśnie podpisał światowy kontrakt 
płytowy z jedną z wiodących brytyjskich wytwórni „Rising Records”, 
na wydanie albumu „Duality of Things”, który ukaże się jeszcze tej 
wiosny. Dodatkowo jeden z utworów grupy zostanie umieszczony na 
składance wytwórni, która pojawi się jako dodatek w kwietniowym 
numerze brytyjskiego magazynu „Metal Hammer”.

To nie byle jakie wyróżnienie, bowiem „Rising Records” zaliczany 
jest do najważniejszych undergroundowych wytwórni na wyspach 
promujących najcięższe odmiany heavy metalu.

SOUnDtRACk DO nIEIStnIEJąCEGO FILMU
„Cinematic” dotarła do słuchaczy Izraela, Włoch, Niemiec i Skan-

dynawii, łapiąc za ucho i serce tamtejszych krytyków muzycznych. 
Album zawiera 10 instrumentalnych kompozycji, które wykorzystują 
zróżnicowaną paletę instrumentów. Duduk, syntezator Mooga, elek-
tryczne piano Fendera, skrzypce, harfa, trąbka, organy wzbogacają 
brzmienie płyty i stanowią idealną przeciwwagę dla gitarowych pasa-
ży. Smaczku produkcji dodaje obecność sampli z polskich filmów, ta-
kich jak: „Gangsterzy i filantropi", „Hydrozagadka" i „Bariera". Szcze-
ciński kwartet tworzą: gitarzysta Marcin Grzegorczyk, klawiszowiec 
Marcin Łuczaj, basista Marek Żak i perkusista Krzysztof Pakuła.

Trzy różne gatunki muzyki, trzy grupy zupełnie odmiennych artystów, ale to co ich łączy to absolutny talent do tworzenia dźwięków i furtka
do sukcesu, która właśnie się przed nimi otworzyła. Z początkiem wiosny rekomendujemy świeżą porcję  zachodniopomorskiego brzmienia,

od ciężkich metalowych riffów po klasyczne dźwięki gitary okraszone zjawiskowym sopranem.

Przez furtkę po sukces
AnEtA DoLEGA
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estiwal rozpocznie spotkanie 
z Lucyną Wieczorek, jedną z ini-
cjatorek Festiwalu PROGRESSte-
ron, który w krótkim czasie stał 
się największą imprezą związaną 
z rozwojem osobistym w Polsce. 

W programie pojawią się nowe 
warsztaty psychoedukacyjne 
oraz więcej ofert ze stylizacji 
i wizerunku. Dłuższe warsztaty 
psychoedukacyjne poprowadzą 
w Szczecinie rekomendowani 
psychoterapeuci "Dojrzewalni 
Róż". – Odwiedzą nas znane i ce-
nione poznańskie trenerki Iza-
bella Świłło oraz Aleksandra Sta-
nek – mówi Bogna Czałczyńska, 
organizatorka. – Po raz pierwszy 
na szczecińskim festiwalu odbę-
dą się warsztaty Gestaltu, czyli 

jednej z metod psychoterapii 
oraz badanie wskaźnika osobo-
wości MBTI (Myers-Briggs Type 
Indicator) – dodaje.

Szczeciński Festiwal ma dwie 
nowe odsłony: FOTOfem i FE-
MART. Pierwszy to cykl warsz-
tatów fotograficznych dla po-
czątkujących, poszukujących 
i twórczych prowadzonych przez 
artystów – fotografów i wykła-
dowców akademickich. – W pro-
gramie znajdują się warsztaty 
z podstaw fotografii cyfrowej, 
fotografia plenerowa i portret, 
ekspozycja światła i fotografia 
nocna, twórcze FOTOWIZJE, 
a także warsztaty artystyczne: 
„Kim jestem Fotografio?” – wy-
mienia Bogna.

FEMART to kilkanaście 
warsztatów twórczych oraz week-
endowy plener w Marianowie 
kierowany przez uczennicę prof. 
Magdaleny Abakanowicz, pla-
styczkę Jolantę Brejdak. Zwień-
czeniem tych twórczych działań 
jest kolejna już wyprawa "Klubu 
Kobiet w Podróży" szlakiem euro-
pejskich stolic kultury. – Jesienią 
odwiedziłyśmy Stambuł, a teraz 
wybieramy się do hiszpańskich 
miast, które tym mianem się 
szczycą – zachęca Czałczyńska. 
– W Madrycie zwiedzimy muzea 
i wraz z naszymi gospodarzami, 
hiszpańską Polonią, weźmiemy 
udział w fieście, w złocistej Sa-
lamance gościć nas będą polscy 

stypendyści, zaś kastylijskie uro-
ki Segovii poznamy pod okiem 
artystów-bajarzy, ponadto czeka 
nas flamenco w flamencos ta-
blaos i smakowite tapas. Wiosną 
będziemy poznawać hiszpańską 
kuchnię, ale także regionalne 
smaki podczas największego 
w regionie festynu wielkanocne-
go – Łobeskiej Baby Wielkanoc-
nej. Poznamy też tajemnice kawy 
i herbaty na spotkaniach w her-
baciarni Fanaberia – dodaje.

Podczas PROGRESSteronu 
zaplanowane są także dwa roz-
tańczone weekendy zakończone 
nocną Milongą i tanecznymi 
pokazami. Będzie można wy-
bierać spośród tanecznych tech-
nik takich jak; flamenco guaijra 

z wachlarzem, dominikańska ba-
chata, latynoska kizomba i regga-
eton, argentyńskie tango, dance 
hall, hip hop, pole dance, sensual 
i sexy dance.

– Program zakończymy spo-
tkaniami z projektantami wnętrz 
i ogrodów – dodaje Czałczyńska

Dokładne kalendarium Festi-
walu PROGRESSteron w Szcze-
cinie znajduje się na www.doj-
rzewalnia.pl w zakładce Szczecin 
oraz na www.magazynprestiz.
com.pl
25-26 marca PROGRESSteron 
Inspiracje
2-9 kwietnia weekendy tanecz-
ne i Milonga
16-17 kwietnia PROGRESSte-
ron Relacje

aranienormalni” to grupa 
znana głównie z cyklu skeczy 
o „Mariolce”, niezbyt rozgarnię-
tej blondynce. Parodia współ-
czesnych polskich nastolatek 
pozwoliła stać im się jedną z naj-
większych ekip na polskiej scenie 
kabaretowej. Na deskach Teatru 
Współczesnego w Szczecinie 8 
kwietnia rozbawią publiczność 
dwukrotnie: o 17.30 oraz o 20.30.

Z kolei w Teatrze Polskim 11 
kwietnia będzie okazja na żywo 
doświadczyć kunsztu jednego 
z najwybitniejszych polskich 
aktorów. Jan Englert wystą-
pi w spektaklu „Przygoda”, na 
podstawie sztuki węgierskiego 
dramaturga, Sandora Maraia. 
Uznany lekarz zostaje wplątany 
w miłosny wielokąt. Tytułowa 
przygoda okazuje się być mi-

sterium śmierci, a jednocześnie 
fascynującą podróżą w głąb ludz-
kiej psychiki. Jana Englerta na 
scenie Teatru Polskiego będzie 
można zobaczyć 11 kwietnia 
o 17.30 oraz o 20.30.
Szczegóły dotyczące rezerwacji 
biletów na wydarzenia, organizo-
wane przez agencję Brand House 
można znaleźć na stronie www.
brandhousenet.pl.                     mp

Festiwal Rozwojowy dla Kobiet PROGRESSteron odbywa się wiosną i jesienią w 13. miastach w Polsce i ma rzesze wiernych uczestniczek.
Z roku na rok jest to coraz większe grono. W szczecińskiej edycji w warsztatach bierze udział każdorazowo prawie 1000. kobiet.

Wiosenna edycja to ponad 120 warsztatów i kobiecych spotkań - w tym sezonie wyjątkowo twórczych. 

Szczecińskich wielbicieli sztuki kabaretowej oraz kultury przed duże „K” czeka w kwietniu niespodzianka. Na deskach Teatru Współczesnego 
pojawi się jeleniogórski kabaret Paranienormalni, a Teatr Polski będzie gościł Jana Englerta.

Coraz doskonalsze kobiety

Mariolka i Englert w Szczecinie

F

"P

KonKurs
WYGRAJ WEJŚCIE NA WARSZTAT

FOTOGRAFICZNY FOTOfem
podczas PROGRESSteronu!

 Wystarczy, że zostaniesz naszym fanem na Facebooku 
i odpowiesz mailem na proste pytanie.

Wejdź na
www.facebook.com/magazyn.prestiz

Zwycięzcę poinformujemy drogą mailową do dnia 23 marca 2011r.
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Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń

WERonIKA BULIcZ

do słuchania

To tytuł cyklu koncertów organizo-
wanych przez Baltic Neopolis Orchestra. 
Orkiestra w poszerzonym składzie wyko-
na koncert autorski Macieja Cybulskiego 
– pianisty, aranżera i kompozytora, kie-
rownika muzycznego musicalu „RENT”. 
Kompozytor współpracował z Beatą An-
drzejewską, Łoną, Fat Belly Family, Indios 
Bravos. 

Polskie Radio Szczecin, studio koncertowe
im. Jana Szyrockiego, 24 marca, godz. 19.00

włącz orkiestrę!

Happysad to jeden z ważniejszych ze-
społów rockowych ostatniej dekady. Au-
torzy przeboju „Zanim pójdę”, który na 
Liście Przebojów radiowej Trójki spędził 
aż 33 tygodnie, wspólnie granie rozpoczę-
li dziesięć lat temu. Ich debiutancka płyta 
„Wszystko jedno”, promowana singlem 
„Zanim pójdę”, w 2007 roku została uznana 
przez magazyn „Teraz Rock” za jedną z 50 najważniejszych płyt w hi-
storii polskiego rocka. Kolejne płyty grupy pozwoliły ugruntować jej 
pozycję. Podczas koncertu usłyszymy największe przeboje grupy.

Słowianin, 26 marca, godz. 19.00

refleksyjny rock

„Przemyk Akustik TRIO” to kameralny 
projekt, w którego skład wchodzą oprócz 
wokalistki (czasem sięgającej po gitarę 
akustyczną, głównie jednak po instru-
menty perkusyjne) świetni instrumenta-
liści. Zobaczyć i usłyszeć możemy Błażeja 
Chochorowskiego grającego na fretlessie 
i gitarze akustycznej, na głównej gitarze 
akustycznej- Macieja Mąkę. Artyści sięgają po utwory znane odzie-
rając je jednak z pierwotnych aranżacji. Z czystej akustycznej formy 
promieniuje nowa energia i wzruszenie. Dają się słyszeć subtelności, 
które wcześniej były jedynie dopełnieniem, a teraz mile zaskakują 
jako walor główny. 

Filharmonia Szczecińska, 27 marca, godz. 19.00

renata Przemyk akustycznie

Wystawę tworzą zwycięskie prace z kon-
kursu fotograficznego „Wildlife Photogra-
pher of the Year 2010”, organizowanego 
przez BBC Wildlife Magazine oraz Mu-
zeum Historii Naturalnej w Londynie. 
Konkurs odbywa się rokrocznie od 1964 r. 
i w miarę swojego rozwoju stał się najbar-
dziej cenionym i największym w świecie 
przedsięwzięciem z zakresu fotografii dzikiej przyrody. Każdorazowo 
jego efektem jest wystawa, pokazywana w kilkudziesięciu krajach na 
wszystkich kontynentach i po raz dziewiąty w Polsce. Na tegoroczną 
edycję wystawy składają się zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w 16 
kategoriach (w tym po raz pierwszy w kategorii – fotoreportaż) oraz 
w 2 nagrodach specjalnych. Zwycięskie prace wyselekcjonowano 
spośród ponad 31 tys. fotogramów, wykonanych przez ponad 3 tys. 
autorów z 83 krajów.

Muzeum narodowe, wystawa czynna do 27 marca

dzika przyroda na zdjęciach

W tym roku „Kontrapunkt” po raz 
pierwszy potrwa aż dwa tygodnie. Od po-
czątku kwietnia szczecińska publiczność 
będzie mogła uczestniczyć w „Małym 
Kontrapunkcie” to część festiwalu poświę-
cona teatrowi dla najmłodszych. Dzieci i 
ich rodzice będą mogli oglądać przedsta-
wienia z Danii, Finlandii, Szwecji, a także 
uczestniczyć w warsztatach. Później obok spektakli konkursowych 
organizatorzy zapraszają na szereg imprez towarzyszących: „Północ 
Teatrów”, czyli noc ze szczecińskimi spektaklami, sesję naukową: „In-
strumentarium teatru. Brzmienia sceny”, a także koncerty, happenin-
gi, projekcje filmowe, promocje nowych wydawnictw, wystawy oraz 
widowisko plenerowe dla wszystkich chętnych. Festiwal zakończy 
głośny spektakl w reżyserii Ondreja Spišáka „Nasza klasa” na podsta-
wie tekstu Tadeusza Słobodzianka - pierwszego polskiego dramatu 
uhonorowanego Literacką Nagrodą „Nike”.

Różne miejsca, 1-17 kwietnia

wiosna teatralna

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O wers 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” zostanie 
rozstrzygnięty 16 kwietnia. W tym roku 
w szranki stanęło 121 poetów z 41 miast 
Polski. Wszystkie wiersze, które nadesła-
li obejmują tematykę miłosną. Uroczyste 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
- w tym głównej: Wersu Pawlikowskiej-Ja-
snorzewskiej - odbędzie się w siedzibie szczecińskiego Pałacu Mło-
dzieży, który jest współorganizatorem tej kulturalnej imprezy. Dzień 
wcześniej, 15 kwietnia, w cyklu „W Pałacu Literacko” odbędzie się 
spotkanie z Mariolą Pryzwan, która opowie o swoich książkach, mię-
dzy innymi o książce pt. „Lilka” będącej zbiorem wspomnień o Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Pałac Młodzieży, 15 i 16 kwietnia

konkurs młodych poetów

do spotkania

Kultura
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do oglądania

Szczeciński kabaret Szarpanina zapre-
zentuje w szczecińskiej Pleciudze pre-
mierowy program „Pierepałki”. Czy nie-
szczęścia chodzą parami? Bzdura! Gdyby 
chodziły parami nie mogłyby przyjmować 
na nas tak zmasowanych ataków. Muszą 
zatem błąkać się po ulicach całymi gwar-
diami. Co i rusz capną w przejściu jakiegoś 
wybrańca i wylewa się nań lawina kłopotów, niepowodzeń, tarapa-
tów, klęsk i dramatów. Zespół Szarpaniny z takich właśnie ludzkich 
przypadków „sklecił” program kabaretowy. 

Pleciuga, 13 marca, godz. 19.00

zabawna szarpanina
„Pelikan, czyli pożegnanie mięsa” to 

przedstawienie zrealizowane na podsta-
wie tekstów Augusta Strindberga: dramatu 
„Pelikan” i powieści „Spowiedź szaleńca”. 
Jest to autorski komentarz Natalii Korcza-
kowskiej do poruszonych w obu utworach 
problemów, czyli silnych związków ro-
dzinnych, a szczególnie relacji łączących 
rodziców i dzieci. 

teatr współczesny, 15-18 marca, godz. 19.00

Premierowy „Pelikan”

REKLAMA

Kultura

Hasło przewodnie tej edycji 13 sphere 
to: „Znajdź różnicę!”. Za sprawą „Lumpa”, 
czołowego szczecińskiego artysty street 
artowego oraz Agaty Witkowskiej prze-
obrażona zostanie przestrzeń przed 13 
muzami. W ramach koncertów “Sztuki 
niepokornej” bedziemy mogli zobaczyć 
“The Complainer”, podczas “CONtempla-
cji muzyki novej” wystapi “Lady Aarp”, z zakresu “Kultura Wzbogaca” 
odbędzie się performance “GTW Kiosk Ruchu”, a w trakcie pokazów 
kina KULTURA zobaczymy video-arty Anny Orlikowskiej. W miej-
skiej galerii sztuki będziemy podziwiać prace Jakuba Jasiukiewicza 
i Keda Olszewskiego, a w galerii talentów – Katarzyny Novak. 

13 Muz, 24-26 marca

festiwal sztuki niepokornej

Ireneusz Krosny tworzy autorskie, pan-
tomimiczne, spektakle komediowe. Siłą 
jego unikalnych, zabawnych przedstawień 
jest przede wszystkim kreatywność oraz 
oryginalne poczucie humoru. Wypracował 
oryginalną technikę poruszania się mima 
w grze komediowej. Krosny nie stosuje 
makijażu, nie pobiela twarzy. Występuje 
zawsze w czarnym, neutralnym kostiumie. „Chicago Reader” uzasad-
niając przyznanie wyróżnienia właśnie Ireneuszowi Krosny napisał: 
"Świeży, śmieszny, nie można mu się oprzeć".

teatru Pleciuga, 14 marca, godz. 18.00, 20.30

Śmiech bez słów



Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji
reklamowej „BONO”,
organizator turnieju PeKaO 
Szczecin Open, wielki miłośnik 
tenisa i innych sportów
rakietowych

Przez całe życie staram się być sprawiedliwy. 
W osądach, działaniu, rywalizacji. Tego nauczyli 
mnie rodzice i ja taką naukę staram się przeka-
zać moim dzieciom.

D
Era astmy

latego tak trudno pogodzić się z tym co 
od dwóch lat oglądam na narciarskich 
trasach. Chodzi oczywiście o Justynę 
Kowalczyk, naszą najlepszą biegaczkę. 
Osobę, która dała nam tak wiele radości, 

która wraz z Adamem Małyszem sprawia, że jak 
nigdy dotąd, zaczynamy się liczyć w klasyfikacjach 
medalowych najważniejszych zimowych imprez. 
Ale, tak naprawdę chodzi tutaj o jej przeciwniczki, 
czy jak kto woli – o sprawiedliwą rywalizację. Ja 
trenuję sport od dziecka, nigdy jednak nie osiągną-
łem w żadnej z dyscyplin poziomu mistrzowskiego. 
Nie „żyłem” ze sportu. Może dlatego nie spotkałem 
się w czasach zawodniczych z problemem dopin-
gu. Pewnie też dlatego, że uprawiałem dyscypliny, 
które do dzisiaj z dopingiem kojarzą się najwyżej 
marginalnie (tenis i badminton), a może czasy były 
inne i środki trochę mniej dostępne. Jednak kiedy 
wspomnę wygląd niemieckich pływaczek z NRD 

z tamtego okresu to myślę, 
że lepiej się stało, iż medy-
cyna i farmakologia poszły 
w tym zakresie mocno do 
przodu, bo dzisiaj startu-
jące kobiety przynajmniej 
nie mają wąsów i silnego 
owłosienia na torsie. Na 
„prawdziwe” kobiety wy-
gląda także cała czołów-
ka biegów narciarskich, 
że pozwolę sobie wrócić 
do sedna. A jednak coś je 
różni od naszej Justyny 
Kowalczyk. One są chore. 

Szczególnie w Norwegii klimat jakiś trudny, bo 
większość biegających z tego kraju zapada na ast-
mę. Choroba ta tajemniczo dopada je po długim 
okresie ponoszenia porażek na śnieżnych trasach 
rozmaitych zawodów i najczęściej przed ważnymi 
imprezami. A może to trening wysokogórski czyni 
takie spustoszenie w ich organizmach? Nie jestem 
lekarzem, więc wypowiadać się na tematy medycz-
ne nie zamierzam, ale chciałbym wrócić do poję-
cia sprawiedliwości w rywalizacji. Z dopingiem 
świat cały walczy z lepszym czy gorszym skutkiem 
od dawna. Główna wojna prowadzona jest w ko-
larstwie, podnoszeniu ciężarów i lekkiej atletyce, 

gdzie co kilka chwil ujawniane są afery z udziałem 
bardziej lub mniej znanych czempionów. I jakie 
najczęściej jest tłumaczenie tych przyłapanych na 
„gorącym uczynku”? Że zakazany środek to skład-
nik jakiegoś leku na przeziębienie, ból brzucha czy 
inną dolegliwość, który to lek delikwent przyjął 
w dobrej wierze, bo przecież był zapisany przez 
lekarza. Lekarz przepisał, pacjent zażył, komisja 
wykryła, pacjent zawieszony na dwa lata za do-
ping. Za co? – pytam, przecież był chory. Dlaczego 
w innych dyscyplinach wygląda to w ten sposób, 
a w narciarstwie biegowym kobiet osiemdziesiąt 
procent czołówki to chore kobiety, przyjmujące leki 
ze sterydami, ale nie zawieszone przez związek? 
Jeżeli po roku samotnej walki Justyny z wyjaśnie-
niem tej nieco dziwnej sytuacji dowiadujemy się 
wreszcie, jaki to lek stosuje Marit Bjoergen i jest to 
specyfik występujący na liście zakazanych środków 
dopingujących. Jeżeli sama zawodniczka obwiesz-
cza światu, że bez tego lekarstwa nie wygrywałaby 
z taką łatwością, a symbicort, bo o ten preparat 
chodzi, daje jej dwadzieścia procent więcej powie-
trza w płucach co przekłada się, jak podkreślają 
fachowcy od fizjologii, na mniej więcej podobny 
procentowo wzrost wydolności – to odpowiedź na 
usta ciśnie się sama. Justyna zachoruj! Na cokol-
wiek, na co federacja da zgodę na zażywanie EPO, 
sterydów czy innych środków. To oczywiście żart. 
Naszej wspaniałej narciarce życzymy wielu lat do-
skonałego zdrowia i zwycięstw bez wspierania się 
zakazanymi środkami, ale chcielibyśmy aby star-
towała w rywalizacji sprawiedliwej. Bo przecież 
na ringu nie stawia się wielkiego olbrzyma z wagi 
ciężkiej z boksującym w koguciej. Nie każe się grać 
o nagrody dzieciom z dorosłymi, czy rywalizować 
w podnoszeniu ciężarów kobietom z mężczyznami. 
Bo to niesprawiedliwe. To dlaczego dopuszcza się, 
aby chorzy rywalizowali ze zdrowymi, a „czyści” 
sportowcy musieli gonić tych, którzy „biorą”? Może 
niedługo doczekamy się jakiegoś wytłumaczenia 
ze strony federacji narciarskiej. Na mistrzostwach 
świata Justyna jest na razie jest druga, ale w tej 
niesprawiedliwej rywalizacji dla bardzo wielu, 
w tym dla mnie, jest absolutną Mistrzynią. W erze 
astmy jej srebro jest złotem.

Krzysztof Bobala

As serwisowy
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pierwszymi promieniami wiosny w szczecińskim 
jabłuszkowym sadzie zaszył spore zmiany. Firma 
„Macsimum”, która do tej pory mieściła się przy ul. 

Śląskiej postanowiła przesadzić swoją jabłoń. Zmiana siedziby 
firmy przyniosła także zmianę nazwy i tak nowe komputery 
i gadżety marki Apple znajdziemy teraz w ”Maqsimum” przy 
al. Wojska Polskiego. Fani jabłuszek już w pierwszym dniu po 
otwarciu bez problemu trafili do nowego miejsca.                  dp

Kronika Prestiżu

Więcej zdjęć na www.magazynprestiz.com.pl

Święto biznesu

Walczące studentki
Książki niekoniecznie

o balecie

Crazy slidePrzesadzanie jabłoni

Czary w kuchni
o raz siódmy odbyła się impreza wręczenia nagród 
gospodarczych Perły Biznesu. Ekonomiści ze szcze-
cińskich uczelni oraz publicyści ekonomiczni szcze-

cińskich mediów wybrali laureatów w dwóch kategoriach: 
Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu. Oprócz po-
ważnych tematów na gali nie zabrakło lżejszych akcentów np. 
pokazu mody biżuterii Soraya, które zaprezentowały kandy-
datki na Miss Polski.                                                                       dp

tudentki ze wszystkich uczelni stanęły w szranki pod-
czas castingów do konkursu Miss Studentek Szczecina. 
Choć obyło się bez siniaków już wiemy, które z nich 

wyszły zwycięsko z tej „bitwy”. Znamy 14 kandydatek, które 
będą walczyły w finale o koronę miss.                                        dp

uż dwadzieścia lat Fundacja Balet wspiera i promuje 
artystyczne działania szczecińskie. Okazją do święto-
wania jej powstania była promocja książki „Ex libris 

szczeciński” autorstwa Jerzego Piosickiego i Ludwika Piosic-
kiego. Rozmowom w kuluarach przygrywała harfa i skrzypce, 
a wszystko za sprawą stypendystów Fundacji.                          dp

murfy, dymiące fajki, czy awatary to pomysły na ja-
kie wpadli uczestnicy drugiej edycji zjazdu na byle 
czym „Crazy Slide”. Choć nie każdy dojechał swoim 

skonstruowanym pojazdem do mety, wszyscy bawili się zna-
komicie. Impreza była tak gorąca, że nawet pół nagie króliczki 
playboya nie narzekały na minusowa temperaturę.                dp 

ak sprawdzić czy wymarzona kuchnia na pewno 
będzie funkcjonalna? Najlepiej ją wcześniej przete-
stować. Z okazji otwarcia nowego salonu Artform 

właściciele sprawili swoim gościom niespodziankę w postaci 
gotowania na żywo. Kucharze dwoili się i troili, by jednocze-
śnie zaprezentować meble i wyczarować podczas imprezy naj-
lepsze smakołyki. Potwierdzamy, udało się znakomicie!       dp
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Laureaci konkursu „Perły Biznesu 2011”

W jury zasiedli (od lewej): fotograf Bartosz 
„Feliz” Klimasiński, organizator konkursu 
Karolina Ancerowicz i Ilona Świstak, III 
wice Miss Studentek Szczecina 2010

Od lewej: dyrektor exportu Delta 
Salotti Aldo Gentile oraz Mariusz 
Dudzik z Haecker Kuechen GmbH

Prof. Aneta Zelek, przewodnicząca kapituły 
„Pereły Biznesu”, prof. zw. dr hab. Stanisław 
Flejterski 

Maria Andrzejewska, prezes Fundacji Balet 
w towarzystwie autorów książki Jerzego i 
Ludwika PiosickichDr Konrad  Andrzejewski licytuje książkę

Marszałek województwa 
Olgierd Geblewicz

Od lewej: Angelika Galant, Miss Studentek 
Szczecina 2009 i Mariola Wojtanowska, 
aktualnie panująca Miss Polski Studentek

Od prawej: Piotr Matusiewicz
z wieloletnim klientem, prawnikiem 
Grzegorzem Neumannem

Okulista Andrzej Palacz miał wiele pytań 
dotyczących uruchomienia internetu na 
swoim iPadzie 

Twórcy studia” House 4 Design”.Od lewej: 
Marcin Nieściur, Tomasz Weis, Eugeniusz 
Otkało, Bogdan Gawroński oraz Tomasz 
Ostrowski

Od lewej: Magdalena Lisowska, manager 
Tiffany Flowers&Cafe, Agnieszka Jaworska, 
właścicielka Tiffany Flowers&Cafe 

Większość z zaproszonych gości to szczecińscy architekci
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Kronika Prestiżu

Kobiece Walentynki VI Karnawałowy Bal
Rektorski uS

SOS w Trystero

Magiczny bal

obiety tak kochają zakupy, że nawet późno w nocy 
nie mogą się im oprzeć! Tak było podczas "nocnych 
walentynkowych zakupów" w salonie Brancewicz. 

Jak się okazuje wieczór jest idealny na buszowanie po sklepie. 
Cisza, spokój nocy sprzyja trudnym decyzjom "biała bluzka, 
czy siwa spódnica?". Te panie, które w danym momencie nie 
przymierzały ubrań mogły poradzić się stylistki, a nawet zapy-
tać o swoją modową przyszłość numerolożki. Na dobre zakupy 
i dobry apetyt można było posilić się kanapkami w kształcie.. 
serduszek. To były udane Walentynki!                                       dp

n ballo in maschera", czyli “Taniec w maskach” pod 
takim hasłem bawili się wykładowcy Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Willa West Ende w która gościła aka-

demickie grono prawie pękała w szwach. Nic dziwnego, ponie-
waż nikomu nie wypadało przegapić VI Karanwałowego Balu 
Rektorskiego.                                                                                    dp

ztuka-Obraz-Słowo to projekt łączący malarstwo i li-
teraturę. Pierwsze spotkanie, które zainaugurowane 
zostało w Galerii Trystero przyciągnęło duże grono 

szczecińskich miłośników sztuki. Oprócz malarstwa w tra-
dycyjnej formie można było obejrzeć obrazy wyświetlane na 
rzutniku oraz wysłuchać opowieści Mariana Dworakowskiego 
z Teatru Współczesnego. Było lirycznie, dostojnie i inspirują-
co!                                                                                                        ar

zary-mary, hokus-pokus i abrakadabra - wszystkie 
te czary zostały odczynione podczas ósmego balu 
charytatywnego fundacji „Pro Publico Mare”. W kli-

mat magii i iluzji wprowadził gości Arsen Lupin - najbardziej 
utytułowany iluzjonista w Polsce. Udało mu się znakomicie, 
ponieważ sponsorzy okazali się bardzo hojni. Zebrane podczas 
balu pieniądze zostaną przekazane na zakup radiologicznego 
aparatu diagnostycznego dla małych pacjentów do szpitala 
przy ulicy Arkońskiej.                                                                    dp
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Katarzyna Orzyłowska, doktorantka US
i Bartosz Karolak, doktorant, senator US

Prowadzenie urozmaicone śpiewem 
zapewnił Jacek Borkowski

Marian Dworakowski, aktor Teatru Współ-
czesnego w Szczecinie podczas recytacji 
poezji Cezarego Sikorskiego

Dr n. med. Adam Krzyształowski, szef 
zakładu radiologii i diagnostyki obrazowej 
szpitala przy ul. Arkońskiej

Dr hab. prof. US Pasquale Policastro, 
Wydział Prawa i Administracji US
z żoną Iriną Policastro

Od lewej: klientki salonu, Ewa
Jaklewicz-Walewicz i Krystyna Lisman
z właścicielką salonu Magdą Brancewicz

Andrzej Sztuczyński, Kierownik Rejonu
Obsługi Gospodarczej US i Marlena Sztuczyńska, 
Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac US

Maciej Woltman, autor obrazu
w rozmowie z autorem książki
Cezarym Sikorskim 

Prezes Spółki Porta-Eko-Cynk Zbigniew
Miodowski i Aleksandra Woszczyk z Unity Line

Dr Renata Słominska-Walkowiak, Prodziekan 
ds. Kształcenia Wydziału Nauk Przyrodniczych 
US z mężem Jerzym Walkowiakiem 

Piotr Tomaszewicz
(Tomaszewicz-Development) dał się
namówić na czarowanie na scenie

Ewa Karpisz-Dziadkowiec (Kancelaria 
Finansowa)

Więcej zdjęć na www.magazynprestiz.com.pl

Zdrowie cenne jak złoto
odczas otwarcia “Gold med” można było pozwiedzać 
złote gabinety i porozmawiać z lekarzami. Przez cały 
dzień lekarze z zakresu ortopedii, chirurgii, stoma-

tologii, czy kardiologii spotykali się z pacjentami i oprowa-
dzali ich po wnętrzach nowego centrum medycznego. Potem 
już w wąskim gronie lekarze świętowali otwarcie w jednej ze 
szczecińskich restauracji. Na zdrowie!                                     dp
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Od lewej: Ewa Krukowska-Miernik, lekarz stomatologii ogólnej, specjalista protetyk, dr n. 
med. Maciej Miernik, specjalista chirurg, Hanna Sydor, właścicielka, Jerzy Sydor, właściciel
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illa Hoff ” po raz kolejny zdobyła I miejsce w kon-
kursie „SPA Prestige Awards” w kategorii „Najlepsze 
Destination Spa” oraz 3 miejsce w kategorii „Spa dla 

mężczyzn”, wygrywając ze znaczącymi obiektami na hotelowej 
mapie Polski. Natomiast szczeciński ośrodek „Baltica Wellness 
& Spa” uzyskał drugą pozycję w kategorii „Najlepsze Day Spa”. 
Nagroda jest znacząca, ponieważ oddającymi głosy w konkur-
sie są goście hotelowi, a więc osoby korzystające z jego usług                    

dp

Kronika Prestiżu

Poezja na Zamku

Zimowy tenis

Mieszkanie na wiosnę

Rywalizacja na sauny, 
ręczniki i kosmetyki

Kilkadziesiąt lat za 
obiektywemkameralnej atmosferze w czytelni na Zamku Książąt 

Pomorskich odbył się wieczór autorski naszego redak-
cyjnego kolegi Rafała Podrazy. Spotkanie  poprowa-

dziła Małgorzata Frymus, dziennikarka Polskiego Radia Szcze-
cin, która czytała wybrane wiersze. Mimo, że wieczór miał być 
poświęcony poezji Rafała nie obyło się bez wspomnień o Kos-
sakach. Anegdotom o jego ciotecznej babce Magdalenie Samo-
zwaniec, Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej i Wojciechu Kos-
saku nie było więc końca.                                                            imj

awet w środku zimy tenisiści nie odpuszczają i są 
rządni rywalizacji. A że zawsze walczą jak lwy poka-
zały to „Halowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Kobiet 

i Mężczyzn”. Szczecińskie Centrum Tenisowe przy ul. Dąbskiej 
podczas tych dni przezywało oblężenie fanów tego sportu. Po 
ciężkich bojach przyszedł też czas na zasłużoną nagrodę. Były 
oficjalne wręczenia medali, a potem impreza... najtwardsi za-
wodnicy wytrzymali aż do rana!                                                  dp

onad 90-wystawców firm deweloperskich, spółdziel-
ni mieszkaniowych, banków czy biur nieruchomości 
można było znaleźć pod jednym dachem. Podczas 

XVII Targów Nieruchomości i Inwestycji można było rów-
nież wziąć udział w pilotażowej edycji „Debaty o nierucho-
mościach”. Doświadczeniami i przemyśleniami wymieniali się 
przedstawiciele Urzędu Miasta, inwestorzy, specjaliści rynku 
nieruchomości. Jak zwykle na wiosnę branża ta przeżywa rene-
sans dlatego na targi przyszło wielu zwiedzających.                dp

uzyka i klubowe koncerty bluesowo-jazzowe to żywioł 
jednego ze szczecińskich fotoreporterów Ryszarda  
Pakiesera. Ponieważ w jego kilkudziesięcioletniego 

dorobku zebrało się mnóstwo muzycznych zdjęć postanowił 
pokazać je w dużym formacie, na ścianach Free Blues Clubu. 
Wernisaż fotografii był także świetną okazją do spotkania całej 
śmietanki szczecińskich fotoreporterów. Panowie tego wieczoru 
pokazali, że choć reprezentują różne redakcje są zgraną druży-
ną!                                                                                                       dp
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Andrzej Kutys (Polskie Radio Szczecin) z 
bohaterem wieczoru Ryszardem Pakieserem

Od lewej: Wojciech Kaczmarek, właściciel 
restauracji Da Vinci, Marcin Korzeniewicz, 
właściciel obiektu

Właściciele Free Blues Clubu wznoszą toast 
za Ryszarda

Od lewej: Kazimierz Piber, trener AZS 
Poznań, Janusz Korzeniewicz, organizator 
turnieju, inż. Marek Przybylski

Od lewej: fotoreporterzy Robert Stachnik (Kurier Szczeciński), Łukasz Szełemej (Polskie Radio 
Szczecin), Ryszard Pakieser (Kurier Szczeciński), Dariusz Gorajski (Prestiż),  Włodzimierz Piątek 
(Prestiż), Jerzy Undro (PAP), Łukasz Węgrzyn, Łukasz Makowski, Cezary Aszkiłowicz (Gazeta 
Wyborcza), Marcin Bielecki (Głos Szczeciński), Andrzej Szkocki (Głos Szczeciński). Zdjęcie robił 
Sławomir Borek (Kurier Szczeciński)

Rafał Podraza i Małgorzata Frymus (Polskie Radio Szczecin)

Od lewej: Wojciech Taczalski (Kurier Szczeciński), Tomasz Banach, zastępca burmistrza 
Gminy i Miasta Goleniów, Andrzej Jaguś, prezes Szczecińskiego Klubu Tenisowego

Nagrodę w imieniu Villa Hoff odbierali panowie Bińkowscy, przedstawiciele firmy Eyeslices

Od lewej: Małgorzata Zabierek, Joanna Jakowicz, Piotr Miłoszewski, pracownicy SGI 
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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
Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja, ul. Więckowskiego 2A/8
Kancelaria Adwokacka Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2 

SALoNY SAMoChoDoWE

Agrykolex autoryzowany dealer Subaru, ul. Struga 78a
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115b
Holda sp. z o.o. Autoryzowany Dealer
Chrysler Jeep i Dodge, ul. Gdańska 7
Honda, ul. Białowieska 2
Kołacz – Łopiński , ul. Madalińskiego 7
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88
Nissan, ul. Struga 71
Euro-Centrum Tadeusz Autoryzowany
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 Travell, pl.Hołdu Pruskiego 9
Tui, al. Wyzwolenia 12-14
Unity Travel, pl. Rodła 8
 
INNE

Apteka ZDROWIE, ul. Milczańska 50
ASCO Agencja Reklamy i Promocji, ul. Starzyńskiego 3-4
Binowo Park Golf Club, Binowo
Bono – Agencja Reklamowa , ul. Ściegiennego 3/1
Delphinus – Centrum nurkowania, ul. Mickiewicza 10
DIVE POINT Szkoła nurkowania, ul. Monte Cassino 19e
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1
Gala Optyk,ul. Bogusława 16
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14
Galeria Kierat, ul. Małopolska 5
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
Gazeta Wyborcza, ul. Bogusława X 2/3
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16
La Passion du Vin, ul. Sienna 8
Meritum - Szkolenia i Tłumaczenia, ul. Rayskiego 18/1
Norbelino (plac zabaw dla dzieci), al. Wojska Polskiego 20 
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Kino Pionier, al. Wojska Polskiego 2 
Piwnica przy Krypcie, ul. Korsarzy 34
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza, al. Wojska Polskiego 164
RASTE Studio Wnętrza, ul. Andrzejewskiego 37/5
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Kolumba 86
Szczecińskie Centrum Tenisowe, ul. Dąbska 11a
Szczeciński Klub Tenisowy, al. Wojska Polskiego 127
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61c
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3
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
Akademia Małego Europejczyka, ul. Źródlana 37
4 Office Meble Biurowe, ul. Tkacka 66
Prima Frons, ul.Unii Lubelskiej 27
Biuro Rachunkowe Trames Beata Roszkowska, ul Monte Cassino 24

BIuRA NIERuChoMoŚCI

Calbud, ul. Kapitańska 2
Carre, ul. Wojska Polskiego 197/1
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Extra Invest, al. Wojska Polskiego 45
ILS Nieruchomości, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
Pomorze Nieruchomości, al. Wojska Polskiego 58/2
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18
SGI Baltis s. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 9 
Szczecińskie Centrum Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 1a
  
gABINETY LEKARSKIE

Artplastica, ul. Wojciechowskiego 7
Dental Art Barbara Stawska, pl. Rodła 8
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1
Dentus, ul. Felczaka 18a
Estetic, ul. Kopernika 6
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 "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 Ortodontyczna,
ul. Oginskiego 12 Szczecin
Orto-Perfekt Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna,
ul. Słowackiego 1A Goleniów
Gabinet Stomatologiczny , ul. Polskich Marynarzy 14/2 

KANCELARIE PRAWNE

"A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna" s.k.,
ul. Wyspiańskiego 84a
Gozdek,Kowalski, Łysakowski
adwokaci i radcowie prawni s.p., ul. Panieńska 16
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11
Kancelaria Adwokacka, adwokat Andrzej Zajda,
adwokat Monika Zajda-Pawlik, ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, adwokat Michał Marszał,
ul. Księcia Bogusława X 15/4
Kancelaria Adwokacka, adwokat Dariusz Jan Babski,
ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
Kancelaria SMK, Semeniuk, Marecki,
Kaczarewski, ul. Św. Ducha 5a/12
Kancelaria Radców Prawnych sp, Biel, Judek,
Poczobut-Odlanicki, ul. Piotra Skargi 23
Mikołajczyk, Cieślik adwokaci i radcowie 
prawni s.j., ul. Wyszyńskiego 14
Lizak, Stankiewicz, Królikowski adwokaci s.c.,
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1/4
Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych,
adw. Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 17
Kancelarie Prawne i Podatkowe Bejnarowicz,
Kuropatwa, Zieliński, ul. Nowy Rynek 5
Kancelaria Notarialna , al. Papieża Jana Pawła II 22

Nail Bar By OPI, ul. Mazurska 44/U3 
Venus, ul. Wielkopolska 22
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6 
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. Władysława Łokietka 7 
(wejście od ul. Księcia Bogusława X)
Yoshi Club, ul.Śląska 9/4a
 
KLuBY
 
Grand Cru, Deptak Bogusława 9
Kafe Jerzy , ul. Jagiellońska 67
Rocker Club, ul. Partyzantów 2
Royal Jazz Club, ul. Mariacka 26
Sing Sing, Deptak Bogusława 8
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
Villa Hoff Wellness & Spa, ul. Słoneczna 3, Trzęsacz 
 
KLuBY FITNESS

Fitness World Hotel Radisson, pl. Rodła 10
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13 
Fitness Forma, ul. Szafera 196 
Planet Spa, al. Wojska Polskiego 70
RKF, ul. Jagiellońska 67
 
SKLEPY

Arkadia perfumeria, ul. Bolesława Krzywoustego 7
Artform, ul. Wojska Polskiego 227
B&M, al. Wojska Polskiego 43
Batty Barcley, CH Galaxy, parter
Bandolera, ul. Jagiellońska 12
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48
Caterina, pl. Zgody 1F
Empik, CH Galaxy, 2 piętro
Euforia, al. Wojska Polskiego 37 
FURORE, al. Wojska Polskiego 22 
GUESS, al. Wojska Polskiego 20
Hexeline, CH Galaxy, parter
Ital Pol , Top Shoping I piętro
J.fashion, CH Galaxy, parter
Jubiler Terpiłowscy, CH Galaxy, 1. piętro
Jubiler Terpiłowscy, ul. Jagiellońska 16
Jubiler Terpiłowscy, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Jubiler Terpiłowscy, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
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
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
Tru Trussardi, al. Wojska Polskiego 29
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2
Yes Salon Jubilerski, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67

KAWIARNIE

Brama Jazz Cafe, pl. Hołdu Pruskiego 1
Cafe 22, pl. Rodła 8
Cafe Club, CH Galaxy, 1 piętro
Cafe Po godzinach, Deptak Bogusława 9
Cafe Cube, CH Galaxy, 2 piętro
Cafe Porto, ul. Księcia Bogusława X 47
Cafe Prawda, ul. Wielka Odrzańska 20
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Castellari ,ul. Tuwima 27 (Jasne Błonia)
Coffee Heaven, CH Galaxy, parter
Cukiernia Koch, al. Wojska Polskiego 4
Czekoladowa Cukiernia, al. Wojska Polskiego 17
Fanaberia, Deptak Bogusława 5
Public Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 43
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19 lok. 1
Sklep Kolonialny, CH Turzyn,
al. Bohaterów Warszawy 42
Sklep Kolonialny, CH Galaxy, 2 piętro
Sklep Kolonialny, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Tiffany Flowers, ul.Ks. Bogusława X 1/1
 
RESTAuRACJE / PuBY
 
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6, Podzamcze
Bohema, al. Wojska Polskiego 67
Bombay, ul. Partyzantów 1
Chałupa, ul. Południowa 9
Chief, ul. Rayskiego 16
Chrobry, Wały Chrobrego 1b
Colorado, Wały Chrobrego 1a
Columbus, Wały Chrobrego 1
Gościniec pod Aniołami, Dobra, ul. Przytulna 1a
Karczma Polska "Pod Kogutem", pl. Lotników 3
Klubik, ul. Kuśnierska 13
Ładoga, ul. Jana z Kolna (vis-à-vis Wałów Chrobrego)
Mezzoforte, Deptak Bogusława 8
Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34
…na Mariackiej, ul. Mariacka 26 
Piwnica Kany, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7
Radecki & Family, ul. Tkacka 12
Sake, al. Piastów 1 
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Valentino, Deptak Bogusława 8
Willa Ogrody, ul.Wielkopolska 19
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6 
 
SALoNY FRYZJERSKo-KoSMETYCZNE 

Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8 
Beauty Clinique, ul. Mickiewicza 55
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy, parter
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec,
ul. Krzywoustego 9–10
Cosmedica, ul. Leszczynowa
(Centrum Handlowe Zdroje - Rondo)
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Dr Irena Eris KOSMETYCZNY INSTYTUT, ul. Felczaka 20
Eso hurtownia fryzjerska, ul. Wielka Odrzańska 28
Enklawa Day Spa, ul. Wojska Polskiego 40
Estetic, ul. Kopernika 6
EVITA-SPA, Przecław 96E
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2a
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz, ul. Mazurska 20
Hair & Tee, ul. Potulicka 63/1
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Impressio, ul. Piłsudskiego 37
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Marena Wellness & SPA,
ul. Turystyczna 1 Międzywodzie
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!



D E N T A L
IMPLANT AESTHETIC CLINIC




