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Od wydawcy

ominacja Internetu to nieunikniona i bardzo bliska przy-
szłość. Czy się to komuś podoba czy nie. Wkrótce wszystkie 
media skupią się na sieci jako głównym przekaźniku in-
formacji. Zarówno treści pisanych jak i przekazów audio 
i video. Jedni się cieszą z coraz szybszego dostępu do coraz 
większej liczby informacji. Innym to przeszkadza, bo szyb-
ciej i więcej nie idzie w parze z jakością, ale wprost przeciw-

nie. Najbardziej zmienia się prasa, tutaj przesunięcie treści do 
sieci następuje najszybciej. W USA nagrodę Pulitzera dostał wła-

śnie materiał umieszczony w Internecie. Stało się. Stąd nie ma wyjścia 
– trzeba polubić Internet. Prestiż lubi i bynajmniej nie z wcześniej wy-
mienionych powodów, ale całkowicie dobrowolnie. Od początku na-
szego istnienia możecie oglądać i czytać nas także w Internecie. A teraz 
mogę z dumą napisać, że uruchamiamy właśnie stronę blogową. Nie 
informacyjną, gdzie treść powinna być obiektywna i niczym nie skażo-
na, ale stronę gdzie na świat możecie patrzeć oczami autorów wpisów. 
Zresztą blogi to chyba obecnie nie tylko najciekawsza, ale i najuczciw-
sza forma, bo z definicji nikt nie próbuje w nich udawać czystości prze-
kazu informacji. A autorów mamy nietuzinkowych, związanych z dzie-
dzinami, którymi Prestiż się zajmuje. Czyli zdrowiem, urodą, kuchnią, 
sportem, kulturą, sztuką, ale i także najbliższym i dalszym otoczeniem, 
Szczecinem. Po prostu życiem. Zatem zapraszam na www.magazyn-
prestiz.com.pl.

Z blogami związana jest też nasza okładka. Dwie dziewczyny pasjo-
nujące się modą i chętnie dzielące się swoimi opiniami ze wszystkimi. 
Do tego celu założyły właśnie swoje blogi. Dzięki kreatywności, no 
i odwadze dzisiaj z ich pomysłów i uwag korzystają tysiące internautek. 
Warto do nich zaglądać, a wcześniej przeczytać tekst Anety Dolegi.

W tym numerze to nie koniec tematów związanych z mediami. Iza-
bela Magiera – Jarzembek opisała pracę rzeczniczek prasowych. Nie 
udało się nam opisać pracy wszystkich pań, ale reprezentujących te 
najważniejsze urzędy. Znamienne, że sprawują je kobiety. Rzecznik 
musi posiadać wiele umiejętności. Z jednej strony posiadać fachową 
wiedzę dotyczącą instytucji, którą reprezentuje, jej zadań, struktury, 
bieżących spraw, w szczególności decyzji podejmowanych przez sze-
fów. Z drugiej strony konieczna jest wiedza o funkcjonowaniu mediów, 
mechanizmów, procedur w nich obowiązujących. Do tego umiejętność 
występów publicznych, a także komunikacji i psychologii w kontak-
tach z dziennikarzami. Podstawy marketingu, a nawet aktorstwa też 
się przydają. No i mnóstwo czasu, cierpliwości, gotowości na wezwa-
nie i… już można być rzecznikiem. No i ostatnia rzecz, rzecznik musi 
być przygotowany na podział ról (choć nie jest to reguła): sukcesami 
i dobrymi nowinami szef pochwali się osobiście przed dziennikarza-
mi, a rzecznikowi zostaje wyjaśnianie wpadek i błędów. Ja osobiście 
pamiętam cudowne nasiadówy w prokuraturze, kiedy ich szefowie po-
stanowiali pochwalić się statystykami lub ostrzec społeczeństwo przed 
bardzo złymi rzeczami. Dziennikarze chodzili na nie z grzeczności, ale 
prawdziwe boje o ciekawe informacje odbywały się dopiero w gabine-
tach rzeczników. Przepraszam, rzeczniczek.

Miłej lektury!
Michał Stankiewicz
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Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka 
programu informacyjnego TVP 
Szczecin „Kronika”. Prowadzi 
serwis ekonomiczny „Biznes” 
w TVP.Info

- Nie wiedziałam, że tak można. Internet, to 
jednak kopalnia informacji, choć przyznaję, że 
podpowiedziała mi koleżanka, czego szukać... 
Tak zaczęła swoją opowieść młoda dziewczy-
na, do której dosiadałam się w „Warsie”.

t ylko przy niej było wolne miejsce i przy-
znaje, na szczęście dla mnie. To była bar-
dzo energetyczna osoba. Po prostu pro-
mieniowała szczęściem. Pomyślałam: jest 
zakochana i szczęśliwa. Tak też się do niej 

odezwałam.
- A skąd pani wie? Zapytała uśmiechnięta.
- Widzę. A co jest źródłem tego szczęścia?
- Oczywiście miłość. Spotkałam wspaniałego męż-

czyznę i będzie ślub, ale zupełnie niezwykły. 
- Taki powinien być każdy ślub. 
- Tak, ale rzeczywistość bywa skrzecząca. Nie chcę 

cywilnego. Tam pary młode depczą sobie po piętach. 
Kiedy jedni składają życzenia, inni tuż obok szyku-
ją się do wejścia na salę ślubów. Ma się wrażenie, 
że pracuje taśma produkcyjna, a ta chwila ma być 

przecież wyjątkowa. Chcia-
łabym mieć wrażenie jak-
by świat się zatrzymał, by 
przyjrzeć się tym ludziom, 
którzy obiecują sobie bycie 
razem do końca życia.

- A ślub kościelny?
- Myślałam o tym, ale 

trochę straciłam zaufanie do 
księży. Nie wolno ich wrzucać 
do jednego worka. Na pewno 
większość to wspaniali ludzie 
z prawdziwym powołaniem. 
Ostatnie afery w Kościele 
związane z molestowaniem 
nieletnich zburzyły jednak 
mój spokój. Nie umiem już 
bezkrytycznie przyjąć tego, 
co ofiarowuje mi kapłan. 

Poza tym, kiedy mówi o małżeństwie, to czy wie o 
czym mówi skoro nigdy nie miał żony, obowiązków 
związanych z wychowaniem dzieci, utrzymaniem 
rodziny? Nie jestem tego pewna. Świat się zmie-
nia. Ludzie oczekują prawdy, która daje siłę. Taką 
prawdę dają  autorytety. Na przykład Jan Paweł II, 
wg. jego nauk powinni działać duchowni pasterze. 
Zwykłym ludziom trudno je czasem zrozumieć. Ja 
rozumiem i bardzo mi w życiu pomagają.

- To, jeśli nie kościelny, ani cywilny, to jaki ma być 
ten ślub wymarzony i wyjątkowy?

- Będzie humanistyczny. Tak się nazywa rodzaj 

tej uroczystości. U nas jeszcze nie ma mocy prawnej, 
trzeba taki ślub potem legalizować w urzędzie. To 
trochę tak, jak kiedyś było u nas w Polsce z kościel-
nym. Do pełni szczęścia i legalności potrzebny był 
także cywilny. Ten humanistyczny ma swojego mi-
strza. Ceremonia może odbyć się tam, gdzie pragną 
młodzi. Czytałam, że niektórzy zawierają związek 
małżeński na rowerach, pod wodą, w ZOO, w lesie. 
Ja będą miała wymarzony ślub w łanie żyta. Moja 
kochana babcia mieszka na wsi i ma pole żyta. Zgo-
dziła się na ten szalony pomysł. Uroczystość będzie 
w sierpniu, przed dożynkami. Chodzi o to, aby go-
ście nie narobili dużej szkody. Mam już umówione 
z wujem jak położymy zboże w specjalne chodniki 
do mojej uroczystości: miejsce dla pary młodej, dla 
świadków, dla gości. Potem to, co musi stać się dywa-
nem zetnie się kosą, bo kombajn położonego zboża 
nie zbierze. Boże! Co to będzie za ślub!. Mój przyszły 
mąż jest zachwycony i też czeka z niecierpliwością. 
Już myśli nad słowami przysięgi. Podczas humani-
stycznej uroczystości, to przyszli małżonkowie sami 
piszą co i jak chcą przysięgać.

- A w co będziesz ubrana?
- Dobrze, że pani o to pyta. Niewinność to klucz. 

Będę boso, w lnianej, białej sukience i wiankiem z 
polnych kwiatów na głowie. Może brzmi banalnie, 
ale mi się podoba. Marzę o tej chwili.

- A skąd pomysł z żytem?
- Żyto to dla mnie symbol chleba, dostatku, bez-

pieczeństwa i bożego błogosławieństwa. Prawdziwy 
dar dla człowieka od cudownej Siły, która stworzyła 
Świat z miłością. Nie ma lepszego miejsca, aby przy-
sięgać sobie wierność i bycie razem na zawsze…

Małżeństwo: tak nazywam wolę
tworzenia we dwoje jednego,  
które jest czymś więcej od tych, 
co je stworzyli.

Fryderyk Nietzsche — To rzekł Zaratustra 
(Mowy Zaratustry: O dziecku i małżeństwie)

Do zobaczenia w następnej podróży…

Joanna Osińska

Taki ślub, to poproszę

Rozmowy w pociągu
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Wydarzenia

Agata Chacińska

R E k L A M A

Węgorzewska, Macademian i Jabłoński

iosna to dobry moment 
na nowe otwarcie. Tak też jest 
z portalem www.magazynpre-
stiz.com.pl, na którym właśnie 
startuje nowa podstrona z bloga-
mi. Staraliśmy się, by ich tema-
tyka była jak najciekawsza i róż-
norodna. Dlatego do współpracy 
zaprosiliśmy osoby z dużym do-
świadczeniem, wiedzą, umiejęt-
nościami i pomysłami. Czasem 
nieco kontrowersyjne, ale co 
najważniejsze – z interesującymi 
poglądami.

Nowością i niewątpliwą war-
tością jest tematyka kulinarna 
– do współpracy zaprosiliśmy 
twórców bloga Eintopf – Justy-
nę i Daniela Hofów. – Na blogu 
prezentujemy przepisy naszych 
dziadków, rodziców, znajomych, 
kucharzy, których lubimy i ceni-
my, no i wreszcie nasze własne. 

Wszystkie przeszły testy naszych 
kubków smakowych – zapewnia 
Daniel.

Na współpracę zdecydowała 
się m.in. znana ostatnio w całej 
Polsce blogerka modowa, Ta-
mara Gonzalez Perea, czyli Ma-
cademian Girl, a także jej kole-
żanki po fachu – Parasola, czyli 
Ola Kornatowska oraz Ewelina 
Gralak. Sekrety grafiki użytko-
wej i tworzenia plakatów zdradzi 
Nowik Nowicki – Paweł Nowic-
ki, autor identyfikacji wizualnych 
produkcji warszawskiego Teatru 
Dramatycznego. W temacie fo-
tografii – Agnieszka Tylka, która 
uwiecznia na zdjęciach najcie-
kawsze, mało znane smaczki ze 
Szczecina.

W tematyce społeczno – kultu-
ralnej poruszać się będzie Michał 
Koczalski, prezes Stowarzyszenia 

Lecim na Szczecin. Poważniejsze 
tematy będzie poruszać również 
Agnieszka Osina – swój blog bę-
dzie pisać dla nas prosto z RPA, 
gdzie pracuje w organizacji po-
mocy LifeLine.

Tematyką sportową, ale także 
społeczną, historyczną i szcze-
cińską zajmie się Witold Ja-
błoński, prezes pola golfowego 
Amber Baltic, a niedawno wice-
marszałek województwa.

Co więcej, bardzo nas cieszy, 
że pisać dla nas będzie także 
śpiewaczka operowa, osobowość 
telewizyjna, działaczka społecz-
na i bohaterka naszej paździer-
nikowej okładki – Alicja Węgo-
rzewska-Whiskerd. Zapraszamy 
na prestiżowe blogi! Czytajcie, 
komentujcie, udostępniajcie. 
Obiecujemy, że będzie ciekawie!

wb

Znana śpiewaczka operowa Alicja węgorzewska – whiskered, blogerka modowa Macademian Girl czy witold 
Jabłoński, prezes pola golfowego będą pisać dla was o swojej pracy, refleksjach , a także przyjemnościach. 
wszystko na nowych blogach Prestiżu!

W



ym razem na czytelniczki 
Prestiżu czekały gościnne wnę-
trza Studia Anny Kowalskiej. 
Wszystkie panie przyniosły tor-
by pełne ubrań, butów, dodat-
ków. Każda znalazła dla siebie 

trochę miejsca, by na specjalnie 
przygotowanych wieszakach wy-
eksponować to, czym chciały się 
wymienić. Na uczestniczki cze-
kała m.in. Wioletta, czyli Fiolka 

G., która pokazała bardzo ory-
ginalne ozdoby z filcu – od bro-
szek, przez torebki, po kapelusze 
a nawet bukiety ślubne oraz pa-
nie Jola i Ewa z pracowni Pasja. 
Dziewczyny przyniosły dodatki 
swojego autorstwa – na miejscu 
można było kupić niepowtarzal-
ne bransoletki, naszyjniki, także 
broszki czy torebki.

Przez dwie godziny, zgroma-
dzone w słonecznej sali tanecz-
nej czytelniczki wymieniały 
się ubraniami, dodatkami. Nie 
brakowało koszulek, swetrów, 
dżinsów, eleganckich sukienek 
i płaszczy. Przewietrzyłyśmy na-
sze szafy, wybierając coś na każ-
dą porę roku. Co ciekawego zdo-
byłyście? – Czarne spodnie rurki 
wymieniłam za nienoszoną już 
spódnicę – cieszy się Kasia Ku-
backa, jedna z uczestniczek.

Było kameralnie, miło i słod-
ko. To ostatnie za sprawą muffi-
nów z Cup&Cake.

Dziękujemy naszym partne-
rom za pomoc: Studio Tańca 
Anna Kowalska, cukierni Cu-
p&Cake by Izybar oraz firmie 
Impact – Wyposażenie Sklepów.          

wb

Wydarzenia

Pierwsze w tym roku Prestiżowe SwAP Party – czyli wielka wymiana 
ciuchów – już za nami.

Słodka wymiana
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owalewska to znana i cenio-
na dziennikarka lokalnej GW. 
Zajmuje się polityką i samo-
rządem, spod jej pióra wyszło 
wiele artykułów ujawniających 
mechanizmy funkcjonowania 
lokalnej władzy. I właśnie „bez-
kompromisowość i codzienna 
odwaga w poruszaniu tematów 
ważnych dla społeczności Szcze-
cina, niezależnie od politycznych 
wpływów” zyskała uznanie kapi-
tuły konkursu, dzięki czemu Ko-
walewska została Szczecinianką 
2011 roku.

- To miło być nagradzanym 
za pracę, którą wykonuję z dużą 
satysfakcją, a wykonuję ją już od 
18 lat - mówiła podczas gali Jo-

lanta Kowalewska. - Dziękuję, że 
właśnie tak jest odbierana moja 
praca, bezkompromisowość to 
coś do czego dążę - nawiązała do 
uzasadnienia kapituły.

Oprócz Kowalewskiej nomi-
nowanych zostało także 20 in-
nych pań. Są to: Agnieszka Kuch-
cińska - Kurcz, Agnieszka Fader, 
Danuta Szyksznian - Ostrowska, 
Iwona Korpaczewska, Małgo-
rzata Cibor, Władysława Uża-
rowska, Anna Tuderek, Danuta 
Śliwa, Marta Marska - Błahy, 
Barbara Marciniak, Emilia Goch, 
Jolanta Niemewicz, Maria Gliń-
ska, Cecylia Judek, Krystyna Pie-
czyńska, Elżbieta Masojć, Ange-
lika Rabizo, Elżbieta Marszałek, 

Katarzyna Witkowska, Klaudia 
Laskowska, Magdalena Kotnis. 

Równolegle do konkursu 
głównego - swoją szczeciniankę 
poprzez głosowanie SMS-ami 
wybierali czytelnicy Kuriera 
Szczecińskiego. Została nią Da-
nuta Szyksznian - Ostrowska, 
łączniczka AK, a obecnie nie-
strudzona propagatorka pamię-
ci historycznej, współpracująca 
z wieloma szkołami w Szczecinie. 
W głosowaniu zdobyła aż 28,7% 
głosów. Na drugim miejscu była 
Marta Marska - Błahy (20,3%), 
a trzecim Klaudia Laskowska 
(9,7%). Organizatorem konkursu 
było Stowarzyszenie Kobiety dla 
Szczecina i Regionu.                  br

Relacja z gali w kronice na 
stronie 69

Jolanta kowalewska, dziennikarka Gazety wyborczej została Szczecinianką 2011 roku. konkurs zorganizowało stowarzyszenie kobiety dla Regio-
nu i Szczecina, a „Prestiż” był jego patronem medialnym.

Kowalewska Szczecinianką 2011 roku

K
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zwycięzcy:
Małgorzata Dylewska, 
Sylwia Gerszkow, Jacek 
Nowak, Małgorzata Szymczak, 
Roma Trela, Karolina 
Suprynowicz - Matlak, 
Magda Gierczak-Korytkowska, 
Karolina Świder, Joanna Połojko, 
Karolina Schmidt
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GReaSe Club & ReSTauRaNT

al. Bohaterów Warszawy 42 (nowy Turzyn, I piętro)
Specjaliści od wszelkich nadruków: na meblach, na szkle do przestrzeni międzyszafkowych 

w kuchni, na zabudowie prysznicowej albo na kafelkach według własnego pomysłu czy projektu. 
wystarczy wybrać zdjęcie z własnej kolekcji albo ze strony www. w ofercie także fototapety na 

wymiar, naklejki ścienne dla dzieci i obrazy na płótnie (canvas) w dowolnych formatach i wzorach. 
Do wyboru kilkaset gotowych projektów.

czynne: 10.00 – 20:00 (pn – nd)

al. Wyzwolenia 18/20 (Galaxy)
Asortyment marki obejmuje m.in. produkty do pielęgnacji ciała, twarzy, włosów, akcesoria do 

makijażu, produkty wykorzystywane do domowego SPA oraz olejki zapachowe. Produkty wyróżnia 
minimalistyczne opakowanie oraz to, że do produkcji swoich kosmetyków wykorzystywane są 

tylko naturalne, nie testowane na zwierzętach składniki. Dba o to, aby produkty były przyjazne dla 
środowiska, a tym samym w pełni zaspokajały potrzeby klientów.

czynne: 9.00 – 21.00 (pn – sb), 10.00 – 20.00 (nd)

al. Wojska Polskiego 21
Tradycyjna kuchnia polska serwowana w niekonwencjonalny sposób, a od 21 dyskoteka w rytmach 

muzyki lat 70/90. w każdy czwartek konkurs karaoke z nagrodami.
czynne: 8.00 – do ostatniego klienta
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ul. Ks. Bogusława X 13/1
Nowo otwarty sklep z markowa odzieżą outlet w Szczecinie. Odzież tylko i wyłącznie nowa 
z metkami. końcówki serii najnowszych europejskich kolekcji. Na nadchodzący sezon znajdziemy 
tam m.in marki: Mexx, Tom Tailor, Morgan, Status Moda, Bandolera. w planie kolejne, m.in. 
Vila, Tommy Hilfiger, NafNaf, Diesel, Zara i wiele innych.
czynne: 10.00 – 18.00 (pn – pt), 11.00 – 15.00 (sb)

al. Wyzwolenia 18/20 (Galaxy)
Nowa sieć premium w branży kawiarni. Specjalność zakładu to mrożony jogurt „yogo Fruit” 
z owocami i licznymi dodatkami. kawiarnia poleca też La Mania Gelato, czyli tradycyjne lody 
na bazie naturalnych składników robione wg tej samej receptury od 1945 roku.
czynne: 9.00 – 22.00 (pn – sb), 10.00 – 20.00 (nd)

ul. Gen. Rayskiego 18
Sklep z wyposażeniem wnętrz. Znajdziemy w nim zarówno designerskie, nowoczesne, zabawne 
dodatki, np. przybory kuchenne z tworzyw sztucznych, a akże wiele klasycznych dekoracji 
i sprzętów w tradycyjnym stylu. wszystko to ciekawie wyeksponowane w trzech 
pomieszczeniach, nie przytłacza mnogością, ale sprawia wrażenie domowego ciepła.
czynne: 10.00 - 18.00 (pn - pt), 10.00 - 15.00 (sb)

Nowe miejsca

R E k L A M A

ul. Krasińskiego 10/11, Szczecin tel. 507 043 858
www.annakowalska .p l

DLA KOBIET - DLA PAR - DLA CIEBIE



Wydarzenia

R E k L A M A

rapremiera filmu odbyła się w kinie Pionier. Bohaterami jest 
czworo ludzi, uwikłanych w poważne dramaty życiowe, wynikające 
z ich przekonania, że defekty wyglądu są znaczącą przeszkodą w re-
alizacji marzeń o życiu wolnym od kompleksów. W roli narratora wy-
stąpiła Agata Kulesza. 

– Kiedy dostałem propozycje wyreżyserowania filmu o chirurgii 
plastycznej nie przypuszczałem, że realizacja pochłonie niemal trzy 
lata mojego życia! –opowiada Gaudencio. – Zakończenie prac zbiegło 
się z premierą głośnego filmu „Róża” z udziałem Agaty Kuleszy, myślę 
więc, że to idealny moment by pokazać film szerokiej publiczności. 
 „Pragnienie piękna” stara się przełamać tabu jakim są operacje pla-
styczne w Polsce. Oprócz samej historii, która jest bardzo ciekawie 
pokazana dla szczecinian może to być film wyjątkowy ze względu na 
zdjęcia miasta. Obraz w dużej części realizowany był w Szczecinie, 
w którym mieszkają bohaterowie i  sam reżyser.

– Bardzo zależało mi na pokazaniu miasta z którym jestem bardzo 
związany. Kiedyś na łamach „Prestiżu” obiecałem, że nakręcę film 
o Szczecinie i dotrzymałem słowa – śmieje się Gaudencio. 

Po prezentacji szczecińskiej, obraz zaprezentowany będzie w War-
szawie. Jeszcze w tym roku ma trafić polskich kin. Obraz jest owocem 
ścisłej współpracy ekipy filmowej ze szczecińską kliniką chirurgii pla-
stycznej Artplastica.                                                                                 imj

yjątkowego gościa mieli najmłodsi zawodnicy tenisa na kor-
tach przy al. Wojska Polskiego.

Tuż po świętach Wielkanocnych otwarty trening poprowadził 
Marcin Matkowski, tworzący razem z Mariuszem Fyrstenbergiem 

jeden z najlepszych 
duetów deblowych na 
świecie. W treningu 
wzięło udział 50 dzie-
ci. Młodzi zawodnicy 
mogli odbić z Mat-
kowskim kilka piłek. 
Dostali też klubowe 
koszulki z podpisem 
deblisty i pozowali 
do wspólnych zdjęć. 
Matkowski, dzisiaj 

mieszkający w Warszawie jest wychowankiem Szczecińskiego Klu-
bu Tenisowego i z wielką ochotą przyjechał na zaproszenie swojego 
macierzystego klubu.                                                                               br

„kobiety w pogoni za ideałem piękna wpędziły się dobrowolnie do więzienia z którego nie chcą i nie potrafią wyjść” – mówi Piotr Najsztub w po-
ruszającym filmie dokumentalnym „Pragnienie Piękna” Miguela Gaudencio. Obok Najsztuba w filmie występują też inne telewizyjne osobowości 
m.in. Maria czubaszek, Zbigniew Lew -Starowicz oraz Agata kulesza.

To, czego nie zobaczysz w lustrze

Matkowski z dziećmi

P

W
KonKurs

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

Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową.

SZCZEGÓŁOWE InFORMACJE nA nASZEJ STROnIE 
InTERnETOWEJ ORAZ nA

wyślij do nas maila 
z poprawną odpowiedzią. 

czekamy do 10 maja.
jaką nowość na wiosnę proponuje Baltica

wellness & spa:
a) Kwasy migdałowe

B) reviderm super peel
z Ultradźwiękami

c) mezoterapia bezigłowa

do wgrania dwa zaproszenia do spa.

ul. Krasińskiego 10/11, Szczecin tel. 507 043 858
www.annakowalska .p l

DLA KOBIET - DLA PAR - DLA CIEBIE



Linki
modowej 
prawdy
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Od pewnego czasu świat szaleje na punkcie blogerek, a tak-
że blogerów, czyli osób które prowadzą w internecie autor-
skie blogi poświęcone modzie. Żadni styliści czy redakto-
rzy mody nie budzą tylu emocji co oni. Blogerów można 
spotkać na największych imprezach związanych z modą, 
na pokazach zasiadają obok specjalistów z  „Elle” czy „Vo-
gue”. Z ich rad korzystają najwięksi projektanci na świecie 
i przede wszystkim zwykli śmiertelnicy, którzy codziennie 
klikają na ulubione modowe linki. 

Temat z okładki

Foto: Włodzimierz Piątek
Wizaż: Agata Chacińska

Produkcja sesji: Anna Ołów-Wachowicz 
Dziękujemy firmie Marc Cain za udostępnienie 
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ajlepszym przykładem jak 
z blogera stać się celebrytą 

pokazuje historia witryny thesartorialist.
com założonej przez Scotta Schumanna. Ten 
nowojorczyk został umiesz-
czony przez magazyn „Time” 
wśród najbardziej inspiru-
jących osobistości w świecie 
mody, pracował dla Burberry, 
był modelem dla Gap oraz wy-
dał własną książkę. A wszyst-
ko dzięki temu, że postanowił 
podróżować po świecie i robić 
zdjęcia ciekawie ubranym lu-
dziom. W efekcie powstał blog 
z tysiącami fotografii bardzo 
interesujących stylizacji, na 
który zagląda każdy fashioni-
sta. Bardzo często goszczą tam 
również projektanci, a praca 
Schumanna stała się inspira-
cją dla niejednej kolekcji. Inną 
internetową sławą jest Tavi 
Gavison. Jej tavi-thenewgir-
lintown.blogspot.com został 
doceniony przez dziennikarzy 
za profesjonalizm i przeni-
kliwość. Niby nic wielkiego, 
a jednak – autorka ma niespeł-
na 14 lat, a już jest autorytetem 
w modowym świecie.

Wyrocznie z sieci

Również w Polsce blogi mo-
dowe przeżywają okres popularności. Jesz-
cze nie z takim odzewem jak na Zachodzie, 
ale już pojawiło się kilka gorących nazwisk. 
Wśród nich jest między innymi Madame 
Julietta (madamejulietta.blogspot.com), naj-
bardziej szalona i niepokorna blogerka. 
Obok niej warto wymienić Alice Point (ali-
cepoint.blogspot.com), legendarną krako-
wiankę, która współpracowała m.in. z du-
etem Paprocki & Brzozowski. Fenomenem 
jest Kasia Tusk ze swoim makelifeeasier.pl 
posiadająca tyle samo wrogów co wielbiciel 
i która doczekała się parodii własnego bloga 
o nazwie Make Life Harder działającego na 
Facebook’u. 

Na naszym lokalnym podwórku warto 
wymienić dwie dziewczyny, które bawią się 

modą i pokazują efekty tej zabawy w sie-
ci. Najsłynniejsze szczecińskie blogerki do 
Ewelina Gralak (evelinefashiondiary.com) 
i Tamara Gonzales Perea (macademiangirl.
blogspot.com).

Ewelina, na co dzień studentka dyrygen-
tury prowadzi bloga od czterech lat. Stawia 
na bezpretensjonalny luz i nienachalną ele-
gancję. Co prawda ze zwykłej wygody, na 
uczelnię, zakłada trampki, ale jest też wiel-
bicielką niezwykłych butów ze szwedzkiego 
domu Acne.

– Najbardziej ekstrawaganckie jakie po-
siadam tej firmy to koturny z kieszeniami, 
będące swoistym dziełem sztuki – mówi. 
– Jednakże moje ukochane i wymarzone to 

buty od Miu Miu, podobnie jak para od La-
boutin’a, którą kupiłam na przecenie w Pa-
ryżu.

Luksus za grosze

Ewelina na swoim blogu pokazuje, że 
wcale nie trzeba mieć dużo pieniędzy żeby 
dobrze wyglądać.

– Połowa mojej szafy to second han-
dy. Kupuję w sieciówkach, ale tylko kiedy 
są przeceny. Nie jestem w stanie zdzier-
żyć bluzki Zary za 200 złotych – stwierdza 
z oburzeniem. – Uważam, że te ceny to jakaś 
kpina, to nie jest adekwatne, ani do naszych 
zarobków, ani do materiałów z jakich są 
uszyte te ubrania. 

Podobnego zdania jeśli chodzi o wyda-
wanie pieniędzy na ubrania jest Tamara. Jej 
blog działa od dwóch lat. Studentka Akade-
mii Sztuki z odwagą łączy rzeczy od styli-
stów z tymi kupionymi w second handzie. 
Stawia przede wszystkim na kolor i wy-
obraźnię.

– Zawsze byłam kolorowa, choć wcze-
śniej preferowałam elegancję – tłumaczy. 
– Na pomysły, które wprowadzam w życie, 
nie wpadłabym jeszcze rok temu. Raczej za-
brakłoby mi odwagi. Aktualnie kręci mnie 
futuryzm, geometryczne wzory i kolory. 

Jej talent do tworzenia nowej jakości 
w ubieraniu został zauważony przez atelier 
mody Fanfaronada.

– Uwielbiam tę markę, 
uwielbiam nosić te rzeczy – 
mówi Tamara. – Póki co, po-
magam dziewczynom w sty-
lizacjach, a w przyszłości 
w Fanfaronadzie znajdą się 
i moje projekty.

Właśnie projektowanie 
ubrań ma być kolejnym kro-
kiem w modowej karierze Ta-
mary. Ewelina myśli o innym 
kierunku.

– Chciałabym zająć się pro-
fesjonalnie stylizacją do edy-
toriali – zdradza swoje plany. 
– Z tego też powodu zapisa-
łam się na specjalny kurs w St. 
Martins, szkole artystycznej 
którą ukończyła sama Stella 
McCartney (od red. – słynna 
brytyjska projektantka mody). 

Doradzać, nie 
krytykować

Żeby prowadzić bloga o mo-
dzie wcale nie trzeba mieć do 
tego specjalnego przygotowa-
nia. Wystarczy się po prostu 
tym interesować.

– Fascynacja modą udzieliła 
mi się jeszcze w gimnazjum. Nosiłam wte-
dy jakieś dziwne fryzury, darłam rajstopy, 
kombinowałam jak tylko mogłam – wspo-
mina Ewelina. – W liceum było już znacznie 
lepiej. Zaczęłam przeglądać blogi modowe, 
które wówczas zaczęły pojawiać się w Inter-
necie i pomyślałam, ze sama się tym zajmę.

A Tamara dodaje: – Przed dłuższy czas 
nawet nie miałam pojęcia o istnemu czegoś 
takiego jak blogi modowe. Dopiero po usły-
szeniu reportażu w radiowej Trójce, moja 
mama zachęciła mnie, żebym spróbowała 
prowadzić swojego bloga. Na początku nie 
byłam do tego pomysłu przekonana, ale za-
częłam przeglądać istniejące już strony na 
ten temat. Co mnie uderzyło w nich najbar-
dziej, to przemiany jakie przeszły prowadzą-
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ce je dziewczyny. Jak zmieniał się ich styl, 
post po poście. To mnie zmotywowało do 
tego, by założyć własnego bloga. Teraz do-
radzam dziewczynom, odpowiadam na ich 
pytania ale nie krytykuję. Staram się, żeby 
mój blog był jak najbardziej pozytywny. Nie 
wymądrzam się jakbym była „najlepsza sty-
listką w Polsce”.

Strona Eweliny zdobyła popularność po 
roku czasu. Musiała na to, jak sama mówi, 
ciężko zapracować.

– W międzyczasie przeglądałam inne 
blogi, szczególnie amerykańskie. To było 
apogeum jeśli chodzi o moje komentarze 
i aktywność w sieci – wyznaje. – Nie zależy 
mi na komplementach, które czytam pod 
moimi postami. Wystarczy, że dziewczyny 
zaglądają na mojego bloga, że się nim inspi-
rują. Przeczytałam kiedyś fajny komentarz 
od dziewczyny, której spodobało się, że na 
moim blogu prezentowane są ubrania nie 
tylko dla dziewczyn noszących rozmiar XS, 
że jest właściwie przeznaczony dla każdego. 
Druga miła rzecz przytrafiła mi się kiedy 
odezwała się do mnie pani z pierwsze-
go łódzkiego Fashion Week. Byłam jedną 
z blogerek zaproszonych na tę imprezę, co 
wydało mi się na tyle niezwykłe, że ja swo-
jego bloga wówczas specjalnie nie reklamo-
wałam. 

Nie jest tajemnicą, ze na świecie blogerzy 
są drugimi osobami po stylistach najwięk-
szych pism o modzie. Projektanci zdają so-
bie sprawę z popularności blogów, z tego że 
to jest też dla nich pewna forma reklamy. 
Autorzy tych stron zaczynają na nich zara-
biać. Przykładowo na stronę Eweliny wcho-
dzi około dwóch tysięcy osób dziennie, ale 
są blogi, których oglądalność dochodzi do 
50 tysięcy wejść w ciągu dnia. Wielki świat 
mody nie pozostaje wobec tego obojętny. 

Jeszcze nie Londyn

Tamara i Ewelina zdają sobie sprawę co 
to znaczy. Reprezentują pokolenie, które za 
jakieś dziesięć lat, a może i wcześniej zastąpi 
ludzi aktualnie pracujących w największych 
magazynach o modzie. Na razie są wyrocz-
nią dla internautek, nie bojąc się trzeźwo 
oceniać gustu swoich rówieśników. 

– Najczęstszy błąd który popełniamy to 
noszenie rzeczy bez kształtu – wymienia 
Tamara. – A dobrze jest podkreślić swoje 
atuty, że ma sie nogi, że ma się talię. Dru-
gi błąd to brak kolorów. Zapominamy też 
o włosach i makijażu. Najgorzej jednak jest 
z panami. Mężczyzna nie musi być przystoj-
ny, wystarczy, że będzie dobrze ubrany. Strój 
to 70 procent sukcesu. Wystarczy kilka pro-
stych zabiegów by dobrze się prezentować. 

– Ogólnie w Szczecinie nie ma tragedii 
w tym temacie – dorzuca Ewelina. – Jed-
nakże Londynem jeszcze nie jesteśmy – 
śmieje się.

Temat z okładki
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Dwie najsłynniejsze szczecińskie blogerki: Ewelina Gralak (evelinefashion-
diary.com) i Tamara Gonzales Perea (macademiangirl.blogspot.com) nie są 
debiutantkami na wirtualnym modowym rynku. Ewelina, na co dzień stu-
dentka dyrygentury prowadzi blog od czterech lat, Tamara studentka Aka-
demii Sztuki od dwóch. Jedna stawia na bezpretensjonalny luz i nienachalną 
elegancję, druga na kolor i więcej niż odrobinę ekstrawagancji. Obie mają 
fanów liczonych w tysiącach, a ich profile na portalu społecznościowym 
Facebook cieszą się ogromną popularnością. Oczywiście na sukces ciężko 
zapracowały, „zarywając” czasem noce na wrzucaniu nowych postów na 
swoje blogi. Teraz ich praca, jak same mówią, jest bardziej usystematyzo-
wana i bardziej przemyślana. Najlepszym przykładem są zdjęcia stylizacji 
jakie dziewczyny wrzucają na swoje blogi. kiedyś były to fotografie robione 
albo przez nie same albo przez znajomych. Teraz blogerki współpracują z ta-
kimi znanymi fotografkami jak Panna Lu czy Sonia Szóstak. 
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ajnowsza produkcja Opery na Zamku to aktu-
alizacja opery Pucciniego sprzed ponad wie-
ku – tym razem Madamę Butterfly zobaczymy 
w scenerii współczesnego Tokio. – Zawiodą się 
ci, którzy spodziewają się klasycznej japońskiej 
scenerii, kwiatów wiśni i pagod – mówi Pia Par-

tum, reżyserka. 
Historia romansu amerykańskiego oficera i 15-letniej gejszy 

Cio-cio-san zostanie opowiedziana z dzisiejszej perspektywy. 
Opera została osadzona w tętniącym życiem współczesnym 
Tokio, błyszczącym neonami, opresyjnym mieście, które sta-
nowi tło dla historii miłosnej. Na scenie obok scenograficznej 
przestrzeni miejskiej będą pojawiać się również wizualizacje 
wideo. 

– „Madama Butterfly” to historia uniwersalna – mogłaby 
równie dobrze wydarzyć się dzisiaj. Różnice kulturowe są 
wciąż aktualne, ludzie nadal zakochują się niewłaściwie, to 
się akurat nigdy nie zmieni – śmieje się autorka scenografii 
do szczecińskiej inscenizacji Barbara 
Hanicka. 

Szczecińska inscenizacja obraca 
się wokół wielu współczesnych wąt-
ków popkulturowych. – Właściwie 
w pewnych aspektach będzie mieć 
wiele wspólnego z... telenowelą – za-
powiada reżyserka.

Osadzenie tekstu sprzed wieku 
w realiach współczesnej Japonii, 
okraszenie go nowymi środkami wy-
razu, może zaskoczyć bardziej kon-
serwatywnych widzów, ale i przycią-
gnąć do opery młodsze pokolenie.

Oprócz ulic Tokio, akcja opery 
będzie rozgrywać się również na... 
różowej wydmie. Dlaczego różowej? 
– Chcieliśmy uniknąć dosłowności 
i nie pokazywać scen nad morzem 
na piasku i w wodzie. Dlatego wła-
śnie powstała różowa wydma, która 
wpisze się w nowoczesny popkultu-
rowy charakter scenografii – mówi 
Barbara Hanicka.

Przedstawienie będzie ostatnią 
premierą bieżącego sezonu. Jest przygotowywane z myślą 
o kolejnym, a gdy zakończy się remont właściwej siedziby 
opery, będzie mogło z powodzeniem zostać przeniesione na 
deski sceny w Zamku Książąt Pomorskich. 

W tym sezonie Opera zaprasza również na Letni Sezon Ope-
rowy, w ramach którego usłyszymy Requiem W.A. Mozarta - 
Koncert na Cmentarzu Centralnym (9 czerwca; godz.22.00) 
oraz XIV Wielki Turniej Tenorów – Teatr Letni im. Heleny Maj-
daniec (30 czerwca; godz. 20.30). 

Przed premierą Madama Butterfly 
w Operze na Zamku – komentuje Piotr Urbański

Madama Butterfly to dramat psychologiczny tytułowej bo-

haterki. Dalekowschodni koloryt opery jest tylko pretekstem; 
w gruncie rzeczy Giacomo Puccini nie zmienił swojego stylu 
i języka muzycznego, które znamy z poprzednich oper. Me-
diolańska premiera okazała się klęską. Dopiero wersja popra-
wiona dzieła, wystawiona w Brescii 28 maja 1904 r., odniosła 
sukces i opera zaczęła tryumfalny pochód przez wszystkie 
teatry operowe.  

Na szczecińskiej scenie Madama Butterfly została pokazana 
po raz pierwszy w 1982 r., a premierę przesunięto o kilka mie-
sięcy ze względu na wprowadzenie stanu wojennego. 

Nowa realizacja „tragedii japońskiej” zostanie zaprezento-
wana na scenie hali Opery 26 maja br. Tym razem kierownic-
two muzyczne objął Wojciech Semerau-Siemianowski, reżyse-
ruje Pia Partum, a scenografia jest dziełem Barbary Hanickiej. 

Butterfly jest najgłębszą psychologicznie ze wszystkich 
postaci Pucciniego. Piętnastoletnia gejsza, która szczerze za-
kochała się w poślubiającym ją nieco dla zabawy poruczniku 
amerykańskiej marynarki Pinkertonie, prezentowana jest jako 

bohaterka dynamiczna i wielowy-
miarowa: pełna wdzięku narzeczo-
na, namiętna kochanka, oczekująca 
powrotu ukochanego wierna żona 
i kochająca matka. Kreująca jej rolę 
śpiewaczka musi potrafić poka-
zać różnorodne i niekiedy skrajne 
emocje, od miłosnego uniesienia 
i radości aż po skrajną rozpacz, 
która wiedzie bohaterkę do decyzji 
o odebraniu sobie życia. Butterfly 
to także partia niezmiernie trudna 
muzycznie, jest obecna na scenie 
niemal przez całe przedstawienie, 
a śpiewa przez niemal 90 minut 
– zupełny ewenement w dziejach 
opery.

Nic dziwnego, że tak złożona po-
stać prowokuje do prób nowego jej 
odczytania. W takim właśnie kierun-
ku zmierza propozycja artystyczna 
Pii Partum, która zdobywała reżyser-
skie doświadczenie asystując w Te-
atrze Wielkim – Operze Narodowej 
Mariuszowi Trelińskiemu. 

Dla reżyserki drugorzędne dla budowania postaci stają się 
japońskie realia i czas akcji. Bohaterowie są po prostu współ-
czesnymi mieszkańcami wielkiego miasta, żyjącymi w nie-
ustannym pędzie. Najważniejsze jest jednak przekonanie, że 
Butterfly to osobowość dążąca do autodestrukcji, która być 
może od samego początku wie, że jej małżeństwo z Pinkerto-
nem jest „nieprawdziwe” i że zostanie przez niego oszukana 
i porzucona.

Szczecińskie przedstawienie, nawiązujące do poetyki fil-
mów Larsa von Triera, zostanie wzbogacone o postać tance-
rza, który jest alter ego Butterfly.

W tytułowej roli usłyszymy Marieke Wikesjö oraz Marię Ges-
sler, a postać Pinkertona będą śpiewać Francisco Almanza, 
Dariusz Stachura i Jacek Laszczkowski.

Ostatnia premiera tego sezonu artystycznego szczecińskiej Opery na Zamku ma szansę stać się prawdzi-
wym hitem – „Madama Butterfly” Giacomo Pucciniego w reżyserii Pii Partum.

n
Madama Butterfly w blasku neonów



ylwester 2011 roku, Aleksandra bawi się na domowej 
imprezie. Po północy dzwoni telefon. To prezydent Piotr 
Krzystek. Okazało się, że wybuchł pożar od fajerwerków 
w kamienicy i trzeba interweniować. Podczas gdy wszyscy 
świętują Nowy Rok, ona  łapie za telefon jednocześnie sia-
da do laptopa i zaczyna pisać maila do dziennikarzy. Już 
o 12 w południe zorganizuje konferencje prasową, a o 13 
wszyscy mają pełną informację.

- Aleksandra Charuk, rzecznik prezydenta nie pamięta już ile było 
takich sytuacji. – Na pewno sporo - śmieje się. - To specyfika mo-
jej pracy. Już dawno się przyzwyczaiłam się  do podwyższonej ad-
renaliny, wtedy nie ma czasu na wątpliwości trzeba działać szybko 
i sprawnie.  

Jest elegancka, szczupła i bardzo energiczna. Lubiana przez dzien-
nikarzy i kolegów z pracy. Jako rzecznik pracuje od 2 lat, wcześniej 
była m.in. reporterem TVN 24.

- Ola? Da się pociąć za swój zespół, można na nią liczyć i w pra-
cy i prywatnie - uważa Robert Grabowski z biura prasowego Urzę-
du Miejskiego. - Jak jest praca to jest praca, jak zabawa to zabawa. 
Ma poczucie humoru i dystans do siebie dlatego wytrzymuje m.in. 
z nami. Da się kobieta lubić! 

Z prezydentem są na ty. Spędzają razem wiele godzin więc tak jest 
im łatwiej. Ustalają wszystko drobiazgowo, czasem też kwestie ubio-
ru. Drobnych sprzeczek nie brakuje, nawet o … kolor  krawata. 

- Chociaż mój szef żartobliwie mówi, że jestem pracownikiem, 
który najbardziej go denerwuje, to wiem, że ceni moje zdanie – opi-
suje relacje z prezydentem Aleksandra Charuk. - Sytuacje stresowe 
rozładowujemy …żartem. Czasem zdarza się mu spóźnić na  spotka-

nie, czy konferencję parę minut. Ja czekam zestresowana, dzwonię 
do szefa i pytam gdzie jest, na co słyszę: „konferencja…? Zapomnia-
łem… , ale na pewno poradzisz sobie beze mnie!”. Po czym wchodzi 
do sali konferencyjnej uśmiechnięty jakby nigdy nic… Przyznam, że 
kilka razy przyprawił mnie o palpitację serca!

Po pracy lubi odpocząć. Najlepiej czynnie grając w squash lub na 
basenie. Czasem gdy ma zły humor idzie do sklepu i kupuje buty.

- Kocham wysokie obcasy - śmieje się Aleksandra Charuk. - Po-
prawiają mi humor. Niekiedy lubię zrobić mały wyłom w dość mo-
notonnym, urzędniczym ubiorze. Fioletowe szpilki przy czarnym 
garniturze… dlaczego nie?

„Odpowie ci Wiatr”

W odróżnieniu od Aleksandry, Gabriela Wiatr, rzecznik marszał-
ka gdyby mogła biegałaby cały dzień w trampkach. Krótko obcię-
ta, delikatna, niewysoka, ale jak mówią dziennikarze kiedy trzeba 
potrafi pokazać pazurki i bronić marszałka jak niepodległości! Jest 
rzecznikiem od kilkunastu lat. 

- Niektórzy w Urzędzie Marszałkowskim żartują, że jak jakiś 
dziennikarz dzwoni do marszałka województwa, to ten na pytania 
odpowiada słowami starego przeboju Boba Dylana  pt.”Odpowie 
ci wiatr” czyli informacji udzieli Gabriela Wiatr -  barwnie opisuje 
Dariusz Staniewski, dziennikarz Kuriera Szczecińskiego. - Gabrysia, 
kiedyś sprawna dziennikarka, jest równie dobra jako rzeczniczka. 
Jest rzecznikiem już kolejnego marszałka. To o czymś świadczy. 

W pracy wspiera ją zgrany zespół na czele z marszałkiem. Czy lubi 
swojego szefa?

w wirze informacji, pod presją czasu, często w krzyżowym ogniu pytań. Reprezentują, a często 
i bronią swoich szefów. Bywa, że ich pilnują, a nawet dyscyplinują. Rzecznicy prasowi. w Szcze-
cinie tę trudną rolę pełnią najczęściej kobiety. I to w najważniejszych urzędach.

s
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Anna Gawłowska - Rynkiewicz, rzecznik Prokuratury Apelacyjnej 



- Nie można nie lubić swojego szefa i pracować w tym zawodzie 
- uważa Gabriela. – Spędzamy ze sobą dużo czasu i musimy się doga-
dywać. Bardzo cenię w nim to, że pomimo nawału obowiązków stara 
się, by nie zabrakło mu czasu dla swoich najbliższych. 

Muszą być jednomyślni, zwłaszcza na konferencjach prasowych, 
gdzie wszystko dzieje się dynamicznie i nietrudno choćby o drobne 
potknięcie.

- Pamiętam konferencję prasową związaną z wizytą przedstawicieli 
Komisji Europejskiej, którą świetnie i ze swadą poprowadziłam z jed-
nym tylko drobnym uchybieniem… Zapomniałam przedstawić mar-
szałka! No cóż… zdarza się nawet najlepszym! - śmieje się Gabriela.

Jak mówi jest rzecznikiem i mamą na pełen etat. Razem to dwa eta-
ty. Gdy jest bardzo zmęczona po pracy ratują ją dobra lektura i wanna 
z gorąca wodą. „Ładuje baterie” przy nowym hobby - własnoręcznie 
wykonuje biżuterię ze srebra i kamieni.

Agnieszka Muchla, podobnie jak koleżanki zaczynała  „po drugiej 
stronie barykady”. Pracowała jako dziennikarka Gazety Wyborczej.  
W 2005 roku została rzecznikiem wojewody. Początki nie były łatwe.

- Moja pierwsza konferencja prasowa była dramatem – śmieje się 
Agnieszka Muchla. - Zobaczyłam moich kolegów dziennikarzy i nie 
byłam w stanie wykrztusić ani słowa. Powiedziałam „dzień dobry” 
i usiadłam! Na szczęście pomógł mi wojewoda, który zastąpił mnie 
w przemówieniu.

Później było dużo lepiej. Jest rzecznikiem już drugiego z kolei wo-
jewody – Marcina Zydorowicza. Mimo, że jej szef jest bardzo wyma-
gający mają dobre relacje. 

- Bardzo cenię Agnieszkę - jest odpowiedzialna i obowiązkowa, 
przy tym wszystkim ma dużo wdzięku – mówi Marcin Zydorowicz. 
- Pracujemy ze sobą już od 5 lat i często rozumiemy się bez słów. 

W sytuacjach kryzyswych potrafi zachować jasność umysłu i zim-
ną krew, niejednokrotnie byłem z niej dumny. Sprawnie dzieli czas 
między pracą, a życiem prywatnym, ja zazwyczaj  przegrywam w tej 
rozgrywce, ale uważam, że to zdrowa równowaga.

Oczywiście nie zawsze na linii rzecznik - wojewoda panuje pełna 
harmonia. Zdarza się też dynamiczna wymiana argumentów.

- Agnieszka wtedy w bardzo emocjonalny sposób stara się prze-
konać mnie do swoich racji i prowadzimy niekończące się dyskusje! 
- śmieje się wojewoda.

Po stresującym dniu ma różne sposoby na odreagowanie. Czasem 
siada po prostu z książką i kubkiem zielonej herbaty, ale lubi też czyn-
ny wypoczynek, ostatnio „wyżywa się” na kursie tańców latynoamery-
kańskich lub idzie na basen. Obecnie pochłania ją urządzanie nowego 
mieszkania, które ozdabia zrobionymi przez siebie fotografiami dzieci.                                                                                                                                          
                           

Uzależnione od informacji

Dzień z życia rzecznika prokuratury. O świcie policja zatrzymała 
w Szczecinie zorganizowaną  grupę przestępczą zajmującą się kra-
dzieżą luksusowych aut. Zarzuty postawiono 44 osobom. Do pracy 
prawie biegnie, bo wie, że za chwilę rozdzwonią się telefony i trze-
ba będzie odpowiedzieć na tysiące pytań. Przed prokuraturą już 
stoi wóz telewizyjny. Zanim jednak  zacznie odpowiadać na pytania 
trzeba omówić strategię z szefem. No i musi dowiedzieć się cokol-
wiek. Mimo, że jest prokuratorem to nie ma przecież wiedzy o każdej 
sprawie. Ledwie zdążyli ustalić co się wydarzyło, zaczyna się szturm 
dziennikarzy.

Anna Gawłowska - Rynkiewicz, rzecznik Prokuratury Apelacyjnej 
nie jest w stanie policzyć podobnych sytuacji. - Może było ich 100, 
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Aleksandra Charuk, rzecznik prezydenta Agnieszka Muchla, rzecznik wojewody Gabriela Wiatr, rzecznik marszałka 



 
 

 
 
 

Nie czekaj! Zaplanuj swoje 
 

nasze 

może 200 – zastanawia się. - To specyfika instytucji. Tutaj dane pod-
legają szczególnej ochronie. Z jednej strony media słusznie domagają 
się informacji, z drugiej interes śledztwa, no i prawo osób w nich wy-
stępujących do anonimowości - wyjaśnia.

Gawłowska – Rynkiewicz, niewysoka blondynka, lubiana przez 
dziennikarzy. To nie tylko doświadczony prokurator, ale i rzecznik. 
Swoją pracę rozpoczęła od Prokuratury Wojewódzkiej, przemiano-
wanej potem na okręgową. A gdy w Szczecinie powstała Prokuratura 
Apelacyjna była naturalną kandydatką na jej rzecznika. 

 - W relacjach z dziennikarzami musimy zawsze liczyć się z inter-
pretacją naszych słów czy nawet gestów, a czasem naprawdę trudno 
powstrzymać się od emocji – opowiada. - Pamiętam manifestacje 
stoczniowców, podczas której 
protestujący wywieźli prezesa 
Odry na taczce. Na konferen-
cji prasowej nie mogłam po-
wstrzymać się od uśmiechu, bo 
przypomniałam sobie jak za tą 
taczką biegł jeden ze szczeciń-
skich dziennikarzy i wyglądał 
jakby sam chciał wywieźć pre-
zesa. Kamil Durczok nieco zło-
śliwie w wiadomościach sko-
mentował mój uśmiech. Trzeba 
uważać. 

Dużo uśmiecha się za to jak 
wychodzi z pracy. Gdy opusz-
cza budynek prokuratury czuje, 
że odpoczywa. Jednak nigdy nie 
wyłącza telefonu, bo jak mówi 
jest uzależniona od informacji. 
Nawet na urlopie przegląda na 
bieżąco prasę.

- Zdarza się, że na wakacjach 
odbieram telefony od dzienni-
karzy - przyznaje uczciwie.

- Wiem, że pani Ania Gawłowska - Rynkiewicz gdy zostawała 
rzeczniczką miała dużo obaw i zapytała swoją poprzedniczkę na sta-
nowisku rzecznika prokuratury wojewódzkiej, co będzie, jeśli dzien-
nikarz napisze coś zupełnie innego od tego co powiedziała. Szybko 
przekonała się, że będzie jeszcze gorzej, jeśli nic nie powie, więc za-
częła dużo mówić, co prokuraturze i redakcjom wyszło na dobre - 
śmieje się Adam Zadworny, dziennikarz Gazety Wyborczej. - Szkoda, 
że dzisiaj mówi znacznie mniej. Może dlatego, że sukcesy prokuratury 
apelacyjnej w ściganiu somalijskich piratów są umiarkowane – żartuje 
i dodaje: - A tak zupełnie serio - to profesjonalistka w każdym calu.

Piętro niżej od Gawłowskiej pracuje drugi z rzeczników - prokura-
tor Małgorzata Wojciechowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej. 
Krótko ścięta brunetka. Zasadnicza. Tuż przed objęciem funkcji była 
pełna obaw czy sobie poradzi przed telewizyjną kamerą. Niepotrzeb-

nie. Okazało się, że kamera ją lub, a ona sama dobrze wypada w te-
lewizji. Ci, co mieli okazję spróbować jej kuchni twierdzą, że bardzo 
dobrze gotuje. Lubi  też słuchać dobrej muzyki klasycznej.

- Męscy przedstawiciele zawodu dziennikarskiego spoza Szczecina 
są zawsze pod wrażeniem urody pani rzecznik. I gładkimi słówka-
mi oraz komplementami próbują się wkraść w jej łaski - śmieje się 
Dariusz Staniewski. - Ale nie z panią prokurator takie numery. Bo 
jak chce, to potrafi być zasadnicza i twarda jak głaz. I tak spojrzeć na 
człowieka, że sobie przypomina wszystkie grzechy. 

Zarówno Wojciechowicz jak i Gawłowska – Rynkiewicz czasem 
mają dość nawału pracy, bo w prokuraturze bycie rzecznikiem nie 
zwalnia z codziennych obowiązków prokuratora. Z drugiej stro-

ny bardzo polubiły kontakty 
z dziennikarzami.

- Była taka „ święta trój-
ca” dziennikarzy – wspomi-
na z uśmiechem Małgorzata 
Wojciechowicz. - Jeden z nich, 
wyjątkowo dociekliwy zawsze 
zarzucał mnie tysiącem pytań, 
wiercił dziurę w brzuchu do-
póki nie uzyskał zadowalającej 
odpowiedzi. Drugi słynny jest 
z tego, że potrafi napisać tekst 
z niczego. Kiedyś po przeczy-
taniu takiego artykułu, udałam 
się do kolegi prokuratora, który 
prowadził sprawę i zapytałam: 
„Coś ty mu naopowiadał?” Na 
co kolega odpowiada: „Gosia, 
ja z nim nawet  słowa nie za-
mieniłem, minęliśmy się tylko 
na schodach! Nazwisk już chy-
ba nie muszę wymieniać…

- Małgorzata Wojciecho-
wicz ma zdecydowanie lepszy 

kontakt z dziennikarzami niż z dziennikarkami, co niektóre z nich 
powinny chyba uznać za objaw dyskryminacji płci - żartuje Adam 
Zadworny. - Do perfekcji opanowała zwrot ”Ze względu na dobro po-
stępowania, prokurator nie udziela...”, ale potrafi też przekonać śled-
czych, że tajenie wszystkiego w XXI wieku nie ma sensu. Niezwykle 
ujmująca, ale nie chciałbym być podejrzanym w prowadzonej przez 
nią sprawie.

- Bycie „ustami” urzędów – zresztą sympatycznymi nie jest łatwe 
i nie zawsze wdzięczne, ale wydaje mi się, że panie doskonale to rozu-
mieją – dodaje Dariusz Baranik, dziennikarz TVP Szczecin. - Oczywi-
ście muszą stać murem za swoimi przełożonymi i nie koniecznie po-
pularnymi decyzjami przez nich podejmowanymi, ale też taka jest ich 
praca, co nie zawsze się podoba dziennikarzom. Zasadniczo ja i moi 
koledzy z redakcji - nie narzekają na współpracę z rzeczniczkami.
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Małgorzata Wojciechowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej
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Ponad tysiącletnie nawiedzone domy, brytyjskie Rio 
de Janeiro, nadzy rowerzyści. To jedne z wielu wrażeń, 
jakie podczas swoich podróży na wyspy Brytyjskie 
przeżył fotograf „Prestiżu”, Darek Gorajski.   

Łysy JAK…
Polak na wyspach

Maciej Pieczyński
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Podróże

ak co roku latem do londyńskiego Muzeum Hi-
storii Naturalnej ustawiły się tłumnie kolejki tu-
rystów. Wśród nich ogolony na łyso mężczyzna 
z plecakiem. Powoli płynął wraz z tłumem w kie-
runku bramki. Czarnoskóry ochroniarz przy wej-
ściu spojrzał na niego podejrzliwie i zapytał… po 
polsku: „masz nóż?”. Rzeczywiście, turysta był Po-
lakiem, ale przez całą drogę w kolejce do muzeum 

ani słowem swojego pochodzenia nie zdradził. 

W Cambridge jak w Amsterdamie

Tym gładko wygolonym turystą był szczeciński fotograf, Da-

rek Gorajski. Zaszokowany piękną polszczyzną czarnoskórego 
Brytyjczyka, nie zdołał wydobyć z siebie pytania o jej źródło. Za 
to już odgadnięcie polskiego pochodzenia Gorajskiego nie było 
taką znowu zagadką. – Na Wyspach Brytyjskich facet wygolony 
na łyso, w dresach i z plecakiem lub z jednym z tych trzech atrybu-
tów, prawie na 100 procent zawsze okazuje się Polakiem – mówi.  
W plecaku oczywiście Gorajski nie miał noża, ale swój turystycz-
ny niezbędnik, czyli aparat i dwa obiektywy. Jednym z niewielu 
miejsc na wyspach, gdzie ze świecą szukać stereotypowych Po-
laków, wygolonych na łyso, ubranych w dresy i zaopatrzonych 
w plecak jest Cambridge. Pod dwoma względami mógł się Da-
rek czuć w słynnym miasteczku studenckim jak w Amsterdamie. 
Po pierwsze, wszyscy poruszają się tam rowerach, które można 

j
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znaleźć wszędzie. Po drugie, w Cambridge bardzo popularne są 
rejsy gondolą po wijącej się przez centrum miasta rzece.

Duchy, mordercy i Mel Gibson

Malownicze, zielone wzgórza, poprzecinane kamiennymi mur-
kami i upstrzone stadami owiec. Wśród tak pięknych okoliczności 
irlandzkiej przyrody zamieszkał kilkanaście lat temu brat Darka 
Gorajskiego, Adam. Pewnego dnia obaj wybrali się na wyciecz-
kę po okolicznej Dolinie Glendalough. Towarzyszyła im Bailly 
(zdrobnienie od Ballantines…), labradorka Adama. W pewnym 
momencie dotarli do dwóch, jaskrawo kontrastujących ze sobą 
domów. Obok luksusowej willi stało kamienne domostwo z VII 
wieku n.e. Darek chciał zobaczyć z bliska te dwie perły architek-
tury. Jednak, ku jego zdziwieniu, Bailly podkuliła ogon, spuściła 
łeb i stanęła, nie zamierzając postąpić ani na krok w kierunku 
domów. Adam też nie palił się do oprowadzenia brata po archi-
tektonicznych osobliwościach swojej własnej okolicy. – Okaza-
ło się, że oba te domy są na swój sposób przeklęte – wspomina 
Darek. – W willi dwukrotnie doszło do brutalnych morderstw. 
Najpierw pozabijali się nawzajem członkowie rodziny, która 
ten dom wybudowała. Później mordu dopuścili się kolejni lo-
katorzy. Wszyscy, którzy tam mieszkali, zarzynali się nawzajem.  
Jak nietrudno się domyślić, trzeciej partii lokatorów luksusowa 
willa się nie doczekała. Za to w sąsiednim, kamiennym domu, 
pamiętającym czasy Williama Walace`a, a nawet Karola Wiel-
kiego podobno straszą duchy. – Miejscowi boją się zapuszczać 
w tę okolicę – mówi Darek. – Dzieci nie chcą się tam bawić, 
nawet zwierzęta wariują w pobliżu tych dwóch domów. Irland-
czycy są przesądni, ale rzeczywiście, jest w tym miejscu coś 
niesamowitego. Nawet mojemu bratu, Polakowi, który miesz-

Podróże
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Podróże

ka tam od kilkunastu lat, udzieliła się ta tajemnicza atmosfera. 
To magiczne miejsce w dolinie Glendalough jest wyjątkowe nie tylko 
ze względu na opowieści o duchach. – Stamtąd rozciąga się piękny 
widok na całą Dolinę: pagórki, łąki, brzeg morza – mówi Gorajski.  
Urokowi doliny uległ sam Mel Gibson. To właśnie w tej malow-
niczej krainie pośrodku Zielonej Wyspy zostały nakręcone zdję-

cia do jego reżyserskiego debiutu, „Bravehart”. 
– Gibson zachwycony Glendalough zainwestował pieniądze 

w utrzymanie tego miejsca, uporządkowanie okolicznego cmen-
tarza, restaurację kościoła z VII wieku – mówi Darek. 

Ostatnim wyspiarskim przystankiem Gorajskiego było Bri-
ghton, czyli, jak sam Darek określa to miejsce, „brytyjskie Rio 

de Janeiro”. – Miasto położone jest wprost na nadmorskiej 
plaży – mówi Gorajski. – Wszędzie na ulicach można spo-
tkać ludzi w kąpielówkach. Tam jest jakiś specyficzny, ciepły 
mikroklimat. Osobliwościami klimatycznymi można wytłu-
maczyć oryginalną tradycję, pielęgnowaną w Brighton. – Co 
pewien czas organizowane tam są pikiety, których uczestnicy 

przejeżdżają całe miasto nago na rowerach – mówi Gorajski. 
– Taki peleton złożony z tysiąca nagich osób robi wrażenie! 
Choć Brighton jest jednym z największych skupisk gejów na 
świecie, w rowerowych demonstracjach można też zobaczyć ko-
biety. „Brytyjskie Rio de Janeiro” jest więc miejscem wizualnych 
atrakcji dla każdego turysty i każdej turystyki. 

R E k L A M A



KROPKANADi
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

Każde wnętrze wymaga przysłowiowej kropki nad i. Kropka nad i 
– to miejsce, gdzie znajdziemy piękne przedmioty, dzięki którym 
dom staje się domem. 
Kropka nad i to nowe miejsce na designerskiej mapie Szczecina. 
Znajdziemy oryginalne i piękne elementy wystroju i wyposażenia 
wnętrz. Te, które potrzebne są, gdy dom jest już urządzony, ale 
nie ma w nim jeszcze ducha. Tego ducha odnajdziemy w Kropce...

Z SYPIALNI DO KUCHNI

W Kropce nad i znajdziemy dodatki do wszystkich domowych 
pomieszczeń – do pokojów dziennych, sypialni, salonu, także 
kuchni i łazienek. Akcesoria i dekoracje są w sklepie wyekspono-
wane w oddzielnych pomieszczeniach i podzielone tematycznie 
– łatwiej się dzięki temu po nim poruszać. Znalazło się też osobne 
miejsce na skarby do pokojów dziecięcych. 
W sklepie znajdziemy zarówno designerskie, nowoczesne, 
zabawne dodatki, np. przybory kuchenne z tworzyw sztucznych, 
ale także wiele klasycznych dekoracji i sprzętów w tradycyjnym 
stylu. Wszystko to ciekawie wyeksponowane w trzech pomiesz-
czeniach, nie przytłacza mnogością, ale sprawia wrażenie domo-
wego ciepła. Tu, mimo iż na ścianach wiszą zegary, czas może się 
na moment zatrzymać. Możemy wejść, usiąść, napić się kawy. 
Zastanowić się spokojnie, który przedmiot zauroczył nas najbar-
dziej…

ORYGINALNE MEBLE

W Kropce nad i można nie tylko wybrać elementy wyposażenia i 
zachwycić się nad przedmiotami sprowadzonymi do sklepu z 
całej Europy specjalnie, by szczecinianie mogli cieszyć się nimi w 
swoich domach. Tutaj zarówno właścicielka, jak i zaprzyjaźniona z 
nią projektantka wnętrz chętnie pomogą stworzyć ciekawe 
wnętrza również w domach, do których tra�ą lustra, lampy, orygi-
nalnie wykonane meble, bibeloty, anioły i obrazy (w tej chwili 
można podziwiać i kupować abstrakcyjne multikolorowe dzieła 
młodego malarza – Łukasza „Berko” Melkowskiego. 
Co więcej, Kropka nad i to jedyny w Szczecinie sklep, gdzie można 
zakupić produkty szwedzkiej marki Sia, producenta dodatków 
wnętrzarskich, które przyciągają pięknym designem, oryginalno-
ścią i jakością wykonania. To tutaj znajdziecie w jednym miejscu 
aż tyle przedmiotów pożądania. Dajcie się zaczarować przedmio-
tom, które stworzą Wasz dom. 

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

godziny otwarcia:
pon-pt: 10-18
sobota: 10-15

w w w . n a d i . s k l e p . p l

LUBICIE ŁADNE RZECZY...?

MY TEŻ!



Przemek Czerwiński

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

Każdy z nas posiada swoje pasje i zamiłowania. 
Jednak w dzisiejszych czasach mówienie o tym nie 
zawsze popłaca.

n

Lepiej się nie 
przyznawaj

ie tak dawno śnił mi się mój własny ślub. 
Nie byłoby to nic szczególnie przejmujące-
go i ekscytującego, gdyby nie parę aspektów 
względnie odbiegających od tego co pa-
miętam z tamtej przeszłej rzeczywistości. 

Zamiast kościoła znajdowałem się u dilera, zamiast 
mojej kochanej żony stało koło mnie czarne lambor-
ghini, a ślubu udzielał nam mój zaprzyjaźniony me-
chanik. Po wszystkim trefiłem nie do domu weselnego, 
ale jakiegoś garażu, a zamiast staropolskiego powita-
nia w stylu chlebem i solą, dostałem benzynę i talony 
na mandaty z załącznikiem w postaci świeżutkiego 

taryfikatora. Nad ranem 
zacząłem się zastanawiać 
czy ten nocny wybryk 
mam sprawdzić w senni-
ku czy od razu dzwonić do 
psychiatry. Przemyślałem 
jednak sprawę i doszedłem 
do jednego logicznego 
wniosku.

Był to dzień, który od-
bił historyczne piętno 
w moim życiu definitywnie 
utwierdzając mnie w prze-
konaniu, iż jestem moto-
ryzacyjnym maniakiem. 
Samo pałanie miłością do 

wszystkiego co posiada silnik spalinowy, bez względu 
na to czy jeździ na jednym czy siedemdziesięciu trzech 
kołach nie jest w żaden sposób szkodliwe. Problem po-
jawia się dopiero wtedy, kiedy maniak motoryzacyjny 
wchodzi w kontakty personalne z innymi ludźmi.

Dla 99% populacji samochody nie mają żadnej 
wartości duchowej, co najwyżej sentymentalną. Dla 
nich są to po prostu przedmioty służące do przemiesz-
czania się z punktu A do punktu B, a rozmowa na 
płaszczyźnie „tematyka motoryzacyjna” kończy się 
na pograniczu dolania płynu do spryskiwaczy, czy 
frustracji kwotą rachunku otrzymanego z ASO. Cza-
sem w chwili uniesienia i euforii zdarza się, że ktoś 
przyzna się nam, iż nazwała swojego Nissana Micre 

„Bobik” jednak na nic więcej nie mamy co liczyć. 
Mało kto może pojąć, iż zamiast roznegliżowanych 
Brazylijek wolimy oglądać krągłości karoserii, Wło-
chy nie kojarzą się nam z makaronem, ale z Ferra-
ri, możemy nie zauważyć nowej fryzury małżonki, 
ale dostrzeżemy każdą nową ryskę na samochodzie. 
Zamiast muzyki Antonio Vivaldiego bardziej cenimy 
odgłosy silnika, a zapytani o datę rocznicy ślubu mu-
simy się chwilę zastanowić, jednak zapytani o non-
sensowny parametr dowolnego samochodu z miejsca 
odpowiadamy.

Dlatego właśnie afiszowanie się z pasją automobili-
zmem stwarza pewne problemy.

Nie raz na przyjęciu kiedy 
zaczynałem mówić o motoryzacji 
dało się zauważyć powolną migrację 
ludzi w przeciwny kąt pomieszczenia, 
gdzie zaczynała się tworzyć nowa 
klika o zupełnie innej tematyce.

Znajomi z przerażeniem myślą o konieczności odby-
cia dłuższej podróży ze mną, a na bankietach koło 
mnie siadają jedynie biedacy nieświadomi przyszłego 
zagrożenia. Czasem zdarza się, że znajdzie się osoba, 
która wyrazi chęć konwersacji w tej tematyce, jednak 
„motoryzacyjny świr” zaaferowany możnością, iż 
w końcu może się wysłowić przesyca biedaka gradem 
informacji, hipotez i spostrzeżeń wrzucając tym sa-
mym kolejną osobę do wielkiego worka podpisanego 
„fanom dwóch i czterech kółek mówię wielkie nie”

Samochody i motocykle mają dusze, w której moż-
na się zakochać, jednak dla kogoś kto widzi w tym 
tylko kupę żelastwa trudno jest to zrozumieć. Ludzie 
już wolą iść do proktologa niż zetknąć się z mania-
kiem motoryzacyjnym jednak zapominają o jednej 
najistotniejszej rzeczy. Znaleźliśmy w swoim życiu to 
coś. Coś dlaczego warto żyć… to pasja!

Przemek Czerwiński

Tyczka i pióro
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Motoryzacja Czym jeżdżę?
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NaSTęPCa PaGoDy
GoDNy

IzAbelA MAgIeRA-JARzeMbek

choć od zakończenia jego produkcji minęło już ponad trzydzieści lat to 
wciąż robi wrażenie. w tym numerze coś dla wielbicieli stylu retro. Dosko-
nale odrestaurowany kabriolet - Mercedes 450 SL z 1979 roku.
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ercedesy od zawsze były synonimem statu-
su i dobrobytu, ulubieńcami gwiazd. Jeździli 
nimi m.in.: John Travolta, Marylin Monroe 
i John Lennon. Modele z lat 60’ i 70’ minione-
go wieku nadal zachwycają, a wystawiane na 
aukcjach potrafią osiągnąć zawrotne sumy. 
Słynny Mercedes, tzw. „Pagoda” (nazwa po-
chodzi od wklęsłego dachu przypominające-

go zadaszenie dalekowschodnich świątyń) Lennona wystawiony na 
sprzedaż osiągnął rekordową sumę ponad miliona dolarów. 

Nasz model jest trzecią generacją prestiżowej serii roadsterów SL. 
Założenie przy jego projektowaniu było odważne – stworzyć auto, 
którego nie przerosłaby sławą i renomą jego poprzedników. Po raz 
pierwszy zaprezentowany został w 1971, zastępując wspomnianą 

„Pagodę”. Czym się różnił od poprzednika? Był większy, wygod-
niejszy, bezpieczniejszy oraz zdecydowanie bardziej dynamiczny. SL 
miał przeskoczyć do wyższej klasy i stać się kompromisem pomię-
dzy, właśnie kończącymi swój żywot 4-miejscowymi kabrioletami, 
a małymi roadsterami. Chociaż sławą nie zdołał przebić „Pagody”, 
to i tak w historii motoryzacji zapisał się jako jeden z najpopular-
niejszych Mercedesów, którego produkcja trwała aż 18 lat! Jest to 
więc najdłużej, po klasie G, produkowany Mercedes w historii. Jego 
następcą został model R129, produkowany w latach 1989-2001.

Szczeciński egzemplarz został sprowadzony z USA trzy lata temu. 
Ma nie tylko wyjątkowy przykuwający uwagę wygląd, ale także nie-
spotykaną barwę dźwięku silnika V8.Ta słynna jednostka napędowa 
o pojemności 4.5 litra i mocy 220 KM wraz z automatyczną skrzynią 
biegów została drobiazgowo odrestaurowana. Nic więc dziwnego, 
że wehikuł nadal spokojnie wyciąga 190 km /h.Design samocho-
du odtworzony z drobiazgową dokładnością robi wrażenie. Czarny 
kolor auta doskonale komponuje się z skórzaną czerwoną tapicer-
ką i  chromowanymi dodatkami. Chromowane są ozdobne listwy 
i lusterka, do tego srebrne rzucająca się w oczy gwiazda, której nie 
sposób pomylić z żadnym innym znakiem.Choć od jego stworzenia 
minęło ponad 30 lat nadal zadziwia nowoczesną stylistyką i świet-
nymi osiągami. A gdy jeździ po ulicach Szczecina wywołuje zawsze 
ogromne emocje.

M

CZYM JEŻDŻĘ?
w tym cyklu motoryzacyjnym Izabela Magie-
ra-Jarzembek pokazuje ciekawe, oryginalne 
i nietypowe samochody. I te najnowsze i te naj-
starsze. Te luksusowe i zwykłe. Ogląda wyposa-
żenie, patrzy pod maskę i do bagażnika, spraw-
dza komfort wnętrza i prowadzenia. Wszystko 

oczywiście z udziałem właścicieli. Zapraszam do prezentacji swoich 
samochodów: magiera@eprestiz.pl

Mercedes 450 sL
Moc: 220 KM 
Pojemność: 4.5 l,  V8
Rok produkcji: 1979 
Masa: 1525 kg
V max: 260km/h
Spalanie: 20- 25 l/100 km

NaSTęPCa PaGoDy

Motoryzacja
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owa odsłona tego modelu Hyundai’a 
już zyskała sporo pozytywnych opi-
nii. Według wielu ekspertów z branży 
motoryzacyjnej, najnowsze „dziecko” 
koreańskiego koncernu będzie po-
ważną konkurencją dla europejskich 

kompaktów. Nowy i30 jest dłuższy, szerszy i nieco niższy 
niż model  poprzedniej generacji. 

– Nowy Hyundai i30 jest także niezwykle wygodny. 
Pasażerowie mają dużo miejsca zarówno na nogi, jak i na 
głowę, a przy tym samochód ma pojemny bagażnik. Przy 
rozłożonych siedzeniach jest niemal 380 litrów, a przy 
złożonych na płasko tylnych siedzeniach powierzchnia 
bagażowa powiększa się do ponad 1300 litrów. Podob-
ne wyniki osiągają niektóre auta segmentu premium – 
mówi Wojciech Kacperski, dyrektor sprzedaży Auto Club 
w Szczecinie, dealera Hyundai. – Trzeba także przyznać, 
że i30 jest bardzo dynamiczny i przy tym oszczędny. Dla 
przykładu auto z dieslowskim silnikiem 128-konnym 
o pojemności 1,6 cm3 rozpędza się do 100 km/h w nie-
całe 11 sekund, a jego średnie spalanie wynosi jedynie 
4,1 litra na 100 km 
– dodaje Wojciech 
Kacperski. 

Wkrótce do salo-
nu trafi także nowa 
i30 w wersji kombi, 
która zadebiutowa-
ła w marcu na tar-
gach motoryzacyj-
nych w Genewie. 

owe Subaru XV powstało zgodnie z koncepcją “Protren” co ozna-
cza połączenie pojęć “professional tool” (profesjonalne narzędzia) 
i “trendy design” (modna stylizacja). Ma to symbolizować połą-
czenie funkcjonalności SUV-a z miejską osobowością samocho-
du. XV będzie walczył o miejsce w klasie małych SUV-ów. I jak 
to bywa w przypadku tego koncernu, bynajmniej nie głównie 

ceną (auta zaczynają się od 90 tys. zł), ale przede wszystkim oryginalnością 
rozwiązań technicznych. Szczeciński dealer Agrykolex oferuje je z silnikiem 
benzynowym Subaru Boxer 
1,6 i 2,0 albo dieslem 2,0. Moc 
odpowiednio to: 114, 150 i 147 
KM. Oprócz tradycyjnej skrzy-
ni biegów możemy mieć nowej 
generacji bezstopniowy automat 
Lineartronic. Wszystkie wersje 
mają stały napęd na 4 koła.

iat Panda to weteran polskich dróg. Właśnie wjeżdża na nie trzecia gene-
racja tego modelu. Co nowego? Panda mocno się zaokrągliła i wyraźnie 
urosła. Długość wynosi 365 cm (o 12 więcej niż w poprzedniku), dzię-
ki czemu ten mały samochód może pochwalić się niezłym bagażnikiem 
(225 l, a po położeniu tylnej kanapy aż 870 l.!). Do wyboru są trzy silniki, 
dziesięć kolorów i trzy kategorie wyposażenia. Wg zamierzeń producenta 

zdecydowanie miejska Panda – do tej pory – ma też sprawiać przyjemność w tra-
sie, szczególnie dzięki benzynowej jednostce 0,9 l multiair. Ten silnik o mocy 85 

KM zapewnia przyśpieszenie do 
100 km/h w czasie 11,2 s. i pręd-
kość maksymalną 177 km/h. Czy-
li całkiem nieźle, zważywszy, że 
spalanie ma wynieść 5 l/100 km. 
Co więcej silnik wysokoprężny 
1,3 l multijet ma zużywać poni-
żej 4 l/100 km. Szczeciński dealer 
– Polmozbyt oferuje jeszcze Pan-
dę z benzynowym silnikiem 1,2 l 
o mocy 69 KM.
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HOndA CiviC
SPOrtOWy CROssOveR

DłużSzy i szeRszy i30

SubAru Xv 

PAndA nA truDne CzASy

Motoryzacja

rudno w to uwierzyć, ale Honda Ci-
vic ma 40 lat. Pierwszy model powstał 
w 1972 roku, o obecny zaliczany jest już 
do 9 generacji. Trudno się dziwić, to fla-
gowy model Hondy. Nowy civic jest ciut 
mniej futurystyczny od poprzednika, za 

to wzrosła jego długość o 43 cm. Dzięki temu po-
większył się też bagażnik uzyskując naprawdę im-
ponującą pojemność jak na klasę c, bo aż 477 l. By 
to uzyskać producent zrezygnował z koła zapaso-
wego na rzecz zestawu naprawczego. Polmozbyt, 
szczeciński dealer Hondy, oferuje nowego Civica 
w dwóch wersjach silnikowych 1,4 l (100KM) i 1,8 
L (142 KM), zarówno w wersji sedan i hatchback. 
W wyposażeniu dodatkowym są m.in. kamera co-
fania, nawigacja, skórzana tapicerka, a w standar-
dize bezkluczykowa obsługa.

S 5 to najnowszy z “DS-ów” (po DS 3 i 4) jaki Citroen wprowadził na 
rynek. Nowa limuzyna powalczy w segmencie premium, w którym 
dominują dość konserwatywne konstrukcje. Citroen, który od dzie-
siątków lat przełamuje schematy, robi to również teraz. DS5 jest hatch-
backiem, ale dość nietypowym. Ma agresywną i dynamiczną sylwetkę 
jednym przypominającą bardziej sportowe coupe, a innym crossovera 

niż limuzynę. W nowym modelu zadbano o detale, są niezwykle modne dzisiaj 
światła ledowe, a tył ozdabiają dwie 
rury wydechowe. Pod maską do wy-
boru mamy silnik benzynowy 1,6 l. 
z turbodoładowaniem o mocy 155 
i 200 KM albo diesiel 1,6 l. o mocy 112 
i 163 KM. Auta wyposażone w moc-
niejszy z diesli dostępne są też w wer-
sji hybrydowej, dzięki czemu łączna 
moc sięga 200 KM. DS 5 ma bogate 
wyposażenie standardowe, a najtań-
sza wersja, dostępna w salonie Drew-
nikowski kosztuje 103 tys. zł.
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DłużSzy i szeRszy i30 Jesteś lekarzem?
Sprawdź listę Mercedesów refundowanych.

Jesteś lekarzem, prowadzisz własny gabinet lub aptekę? 
Tylko teraz Mercedes-Benz ma dla Ciebie specjalną 
ofertę. Wybierz Mercedesa Klasy A, B, C, GLK, E lub M  
i skorzystaj z wyjątkowo atrakcyjnych warunków za-
kupu. Zapraszamy na jazdę testową. 
Szczegóły w salonach Mercedes-Benz.

Dodatkowo do wyboru jedna z usług specjalnych,  
w cenie samochodu:

  lekarstwo na Państwa podatki: leasing tylko 106,99%;
  połowa dawki przed odbiorem, druga za rok:  
promocyjny kredyt 50/50;
  refundacja kosztów leczenia: umowa Complete  
36 miesięcy lub do 60 000 km;
  indywidualna opieka zdrowotna Twojego auta:  
przedłużona gwarancja Extend Plus na 5 lat.
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na wybrane modele. Oferta dla prawników ważna do 31.12.2012 r.

Specjalna cena zakupu
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DDB Auto Bogacka Sp.j
Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz i Smart, ul. Mieszka I 30, 71-011 Szczecin, Tel. 666 48 48 48, www.ddb.mercedes-benz.pl
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Ekologia to już nie moda, a znak naszych cza-
sów. „Eko” są nie tylko ubrania czy żywność, 
ale także samochody. koncerny motoryzacyjne 
prześcigają się w pomysłach, które mają ogra-
niczyć ilość szkodliwych substancji produkowa-
nych przez nasze auta. A przy okazji spowodują, 
że będziemy taniej jeździć.

Motoryzacja

IzAbelA MAgIeRA-JARzeMbek

R E k L A M A

becnie już niemal każdy liczący 
się producent ma własną hybry-
dę. Wszystko zaczęło się od Toyo-
ty Prius, która jako pierwsza wy-
puściła na rynek tego typu auto, 
później dołączył Lexus , który 
2004 stworzył pierwszą hybrydę 
w wersji luksusowej. Hybryda to 

nic innego niż inteligentne połączenie silnika 
benzynowego, a obecnie też wysokoprężnego 
z elektrycznym. Silniki te mogą pracować na 
przemian lub naraz, w zależności od potrzeb. 
W mieście, gdy pojazd porusza się wolno 
wykorzystywany jest silnik elektryczny, na-
tomiast, gdy kierowca na trasie chce jechać 
dynamiczniej, z większymi prędkościami au-
tomatycznie włącza się silnik spalinowy.

W salonach samochodowych dostępny 
jest już szeroki wybór pojazdów o napędzie 
hybrydowym. Oferowane modele to m.in. : 
BMW seria 7 Active hybrid, BMW X6 Active 
hybrid, Toyota Prius trzeciej generacji, Toyo-
ta Auris, Honda CR-Z, Lexus RX 450h, Lexus 
GS 450h, Honda Insight,, Mercedes S400 Blu-
ehybryd, Citroen DS5, Peugeot 3008 Hybrid4. 
Swoja premierę w tym roku przewidział także 
Seat z modelem Leon Twin Drive.

Niektóre modele dostępne są od ręki 
w Szczecinie i można umówić się na jazdę 
próbną. 

Tak jest na przykład w przypadku Toyoty 
i Lexusa, gdzie przetestujemy m.in. Lexusa 
RX i Toyotę Prius. W przypadku innych ma-
rek, samochody są dostarczane na indywidu-

alne zamówienie. I tak na przykład na Mer-
cedesa S400 Bluehybryd poczekamy około 2 
– 2,5 miesięcy.

Mówi się, że wadą hybryd  jest wysoka cena. 
Faktem jest, że auta hybrydowe są droższe niż 
te napędzane w tradycyjny sposób, jednak 
koncerny zapowiadają obniżenie kosztów. 
Prawdziwym hitem cenowym ma być Toyota 
Yaris, która w salonie Toyota Kozłowski bę-
dzie dostępna już w czerwcu. Ma być tylko 10 
tysięcy droższa od wersji tradycyjnej.

Tylko prąd

Producenci idą jednak dalej niż hybrydy. 
Ich celem jest stworzenie auta wyłącznie z na-
pędem elektrycznym mogącego skutecznie 
konkurować osiągami z autami spalinowymi. 
Pierwsze modele seryjne to m.in.: Renault 
(modele Fluence i Kangoo ZE), Nissan (Leaf) 
i  Peugeot Ion oraz Citroen C-Zero. Ich zaletą 
jest to, że nie muszą wozić ze sobą żadnego 
paliwa, silnik jest niewielki, a baterie swobod-
nie mieszczą się pod podłogą. Z rury wyde-
chowej nie wydobywa się ani gram trujących 
związków i nie tylko dlatego, że rura wyde-
chowa po prostu nie jest potrzebna. Silnik 
elektryczny jest niewielki, prosty w budowie, 
pracuje bezszelestnie i nie potrzebuje ani kro-
pli benzyny. Ideał? Nie do końca. Auta elek-
tryczne mają na razie niewielki zasięg (około 
150-200 km) i wymagają długiego ładowania 
średnio 6-8 godzin. W szczecińskich salo-
nach na zamówienie dostępne są Peugeot Ion 

oraz Citroen C-Zero. Ich koszt to ok. 120 - 
140 tysięcy złotych. Także Renault zapowiada 
polską premierę Fluence i Kangoo już jesienią 
tego roku. 

Ekologia w pakiecie do auta

Praca nad napędem to jedno. Koncerny 
samochodowe nieustannie wprowadzają też 
inne rozwiązania mające ograniczyć spalanie 
silników spalinowych. Zasada sprowadza się 
do podobnych elementów: opon o niższych 
oporach toczenia, odzyskiwaniu energii ha-
mowania, dłuższych przełożeniach skrzyni 
biegów i zmianie oprogramowania silnika. 
Silniki mają coraz mniejsze rozmiary (tzw. 
downsizing, gdzie liderami są Volkswagen, 
Renault, Opel), dostają turbodoładowanie 
(mimo mniejszego rozmiaru oferują osiągi 
znane z większych silników) oraz inne ele-
menty, dzięki którym potrzebują coraz mniej 
paliwa (na przykład system stop&start, któ-
ry wyłącza silnik w czasie postoju lub inny, 
który odzyskuje energię w czasie hamowa-
nia). Zaawansowane technologie i rewolu-
cja w napędzie aut to jednak nie wszystko. 
Istotna jest także świadomość  kierowców. 
Według  słynnego dziennikarza motoryza-
cyjnego Jeremiego Clarksona „Nietrudno 
być ekologicznym, gdy samochód zaopa-
trzony jest we wszystkie udogodnienia, ale 
czy nie łatwiej po prostu wyłączyć silnik na 
światłach i zdjąć nogę z gazu?” Bo ekologia 
to także sposób życia. 



Modrzewie 499 000 zł

Zamknięte osiedle przy lesie. Kompleks domów

wolno stojących na osiedlu świerkowym.

nr oferty: CAR00885, typ: dom wolnostojący

Bezrzecze 928 000 złDom posadowiony na działce o pow. 460 m2w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.
nr oferty: CAR01270, typ: dom wolnostojący

Pogodno 1 490 000 zł

Dom wolno stojący, przedwojenny położony 

w bardzo atrakcyjnej lokalizacji.

nr oferty: CAR01528, typ: dom wolnostojący

Dąbie 519 000 zł
Dom jednorodzinny o powierzchni całkowitej 
210 m2, użytkowej 140 m2.
nr oferty: CAR01521, typ: dom wolnostojący



Jeśli marzycie, by drzwi w waszych domach były inne niż wszystkie lub, by właściwie ich nie było 
– znaleźliśmy ciekawą propozycję na polskim rynku.

WeRonIkA bulIcz

Przejścia
nie ma?

Design

kryte tajemne przejścia, niewi-
dzialne drzwi, podróże na drugą 
stronę lustra -  jeśli kojarzy wam 
się to z bajkowymi obracany-
mi półkami na książki, z Alicją 
w krainie czarów czy podobny-
mi historiami... to dobrze. To 
znaczy, że macie wyobraźnię. 

Jednak ta bujna wyobraźnia nie wyklucza 
możliwości zainstalowania właśnie takich 
drzwi w naszych domach. Na pomysł całko-
wicie schowanych drzwi wpadła firma Zero-
mur. Ich ościeżnica jest całkowicie zrównana 
ze ścianą, dzięki czemu uzyskujemy napraw-
dę imponujące możliwości w aranżacji wnę-
trza. Dodatkowo, technologia wykonania 
samego skrzydła drzwiowego pozwala na 
wykończenie go w dowolny sposób – może 
znaleźć się na nim tapeta, farba w kolorze 
ściany, kafelki, tafla lustra. Ten efekt pozwo-
li niemal zupełnie ukryć obecność drzwi 
w ścianie. Zdradza je właściwie tylko klamka 
– jednak i ten element wkrótce będzie mógł 
zostać wyeliminowany i drzwi otwierać się 
będą siłą nacisku.

Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się 
przy zastosowaniu fototapety lub charakte-
rystycznego wzoru – robi to niesamowite 
wrażenie, szczególnie, że właściwie tylko 
klamka jest elementem zdradzającym obec-
ność przejścia do drugiego pomieszczenia – 
to nie bajka, drzwi naprawdę trzeba w ścianie 
szukać!

Najnowsza technologia pozwala produko-
wać skrzydła drzwiowe w niestandardowym 

rozmiarze – szerokości 90 centymetrów, 
a wysokości do nawet 270 (producent ma 
certyfikaty pozwalające wykonywać oścież-
nice do tej wysokości) – wystarczy zobaczyć 
te drzwi w pięknie zaaranżowanym wnętrzu, 
by przekonać się, jak dużym plusem jest ich 
nietypowość.

Szeroki wybór rozmaitych wykończeń 
skrzydeł to niemal nieograniczone możliwo-
ści, by drzwi stały się punktem przyciągają-
cym wzrok i stanowiły wręcz o charakterze 
pomieszczenia, którego są zwieńczeniem. Co 
więcej, gdy zdarza nam się częściej niż innym 
zmieniać zdanie... skrzydło możemy przema-
lować lub zmienić wzór tapety na nie nanie-
sionej. Najnowsza propozycja wykańczania 
skrzydeł płytami akrylowymi, np. o rysunku 
drewna lub o powierzchni lustrzanej jest nie 
tylko oryginalna, ale i bezpieczna (nie ma 
możliwości rozbicia lustra i pokaleczenia, co 
istotne, gdy w domu jest dziecko).

Skrzydła są wykonane tak, by sprzyjać 
życiu w domu. Pozwalają niemal całkiem 
stłumić dźwięki dochodzące spoza nich – 
akustyczne wytłumienie jest możliwe dzięki 
charakterystyce systemu Zeromur: dużej gru-
bości skrzydłu, wykonanemu tak, by wyeli-
minować możliwość przenikania dźwięków. 
Zastosowanie zamków magnetycznych po-
zwala wyeliminować trzaskanie – jest auto-
matyczny, drzwi zamykają się bez użycia siły. 
Dzięki użyciu aluminium i duraluminium – 
mimo gabarytów – są dość lekkie i można je 
stosować także w pomieszczeniach z wysoką 
wilgotnością. 
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Bonsai to zminiaturyzowane rośliny iglaste o płytko osadzonych korzeniach. Dzięki właściwej pielęgnacji, której tradycja przyszła do nas z 
Dalekiego wschodu, mogą stać się dziełem ogrodowej sztuki.

Partnerem działu jest:

Maciej Pieczyński

Dzieło ogrodowej sztuki

Ogród

o bonsai najlepiej wy-
brać cyprys, krypto-
merię, miłorząb, ostro-
krzew, modrzew, sosnę 
lub cis. Podstawowym 
narzędziem do kształ-
towania specyficznej 
formy drzewka są no-

życe żywopłotowe. Bonsai można 
jednak przycinać także za pomocą 
zwykłych nożyczek. Wyjątkiem 
jest sosna. Wiosną należy obsku-
bać wszystkie górne przyrosty, 
około czerwca natomiast – skrócić 
przyrosty boczne obłamując dwie 
trzecie ich długości, pozostawiając 
małe przyrosty.

Bonsai jak z angielskiego 
ogrodu

Wśród form drzewek bonsai roz-
różniamy tak zwane spirale, kule 
i pompony. Spirale, nazywane też 
„korkociągami” lub świderkami, 
najczęściej są formowane z cisów, 
cyprysów i żywotników. Odmiany 
te bez problemu można pielęgno-
wać za pomocą nożyc ogrodowych. 
Wystarczy przycinać gałęzie tak, 
aby zwoje spirali, w którą wije się 
drzewko, tworzyły jak najbardziej 
zaokrąglony kształt. „Korkociąg” 
rośliny powinien zwężać się ku 
górze. Spirala wygląda najbardziej 
efektownie, jeśli jej kolejne partie są 
względem siebie równoległe.

Zupełnie inaczej wyglądają bonsai 
uformowane w kule i pompony. Tak 
pielęgnowane rośliny mają jedną 
ważną cechę wspólną ze spiralami – 
im wyżej, tym kule są mniejsze.

Kulista forma zminiaturyzo-
wanych drzewek to nawiązanie 
do barokowych ogrodów Anglii 
i Francji.

Szeroki wybór drzewek bonsai 
można znaleźć w szczecińskim cen-
trum ogrodniczym Rajski Ogród. 
– Każdy zainteresowany upięk-
szeniem swojego ogrodu znajdzie 
u nas dokładnie to, czego szuka – 
zapewnia Teresa Patora, współwła-
ścicielka centrum.
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Dzieło ogrodowej sztuki

Największy wybór kwiatów balkonowych, rabatowych, bylin 
Jesteśmy producentem

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

Autostrada Poznańska 1, Szczecin
tel./fax +48 91 489 46 83

biuro@topplant.plw w w . t o p p l a n t . p l



Może być zimne i ciepłe jednocześnie. Odbijać światło, ukazywać różnorodne barwne refleksy. Może być użytkowe, a przy tym piękne. Mimo 
transparentnej subtelności nadaje charakter. Szkło we wnętrzu może być wykorzystane naprawdę designersko.

WeRonIkA bulIcz

Szklany 
Dom

Design

zkło to jeden z naturalnych mate-
riałów, który świetnie sprawdza się 
zarówno w nowoczesnych jak i tra-
dycyjnych wnętrzach. Potrafi nadać 
wnętrzu charakter nie robiąc przy-
tłaczającego wrażenia. Może być 
białe, kolorowe, mleczne. Pozwala 
tworzyć przestrzeń – zamykać ją, 

zwieńczać, otwierać, grać w niej światłem. To 
dlatego robi karierę w architekturze, w pro-
jektowaniu wnętrz, w sztuce użytkowej.

Wizje architektów

Przeszklone budynki charakteryzują się 
lekkością, świaetnie wpisując się w archi-
tekturę miast – są dość nowoczesne, ale na 
tyle neutralne, że nie przyćmiewają piękna 
zabytkowej architektury, z którą często sąsia-
dują. Szkło przy całej swojej prostocie ma też 
w sobie pierwiastek luksusu. Wizje nowocze-
snych, przyszłościowych, będących synoni-
mem myśli ludzkiej i bogactwa, „szklanych 
domów” już sto lat temu roztaczał Stefan 
Żeromski w „Przedwiośniu”. W międzywoj-
niu szklane kopuły, sklepienia, duże okna 
budowanych np. w Pradze pasaży handlo-
wych – wszystko to opierało się na szklanych 
wykończeniach, przepuszczających świa-
tło, pozwalających na grę barwą i refleksem 
świetlnym. 

Codzienne - niecodzienne

Naczynia – patery, talerze, wazony. Może-
my kupować je w sieciowych sklepach, nie 
ma w tym nic nadzwyczajnego. Te przed-

mioty codziennego użytku mogą jednak 
wprowadzić do naszego domu odrobinę ar-
tystycznego ducha. 

W pracowni Dominiki Łoś, wrocławianki, 
która właśnie szkłem ubarwia wnętrza, znaj-
dziemy szklane dzieła sztuki, którymi może-
my ozdobić mieszkanie, nadać mu charakter, 
i których możemy także używać na co dzień. 

Dominika na zlecenie klientów przygoto-
wuje szklane przedmioty – od przepierzeń, 
ścianek, przeszkleń drzwi przez naczynia 
i meble po obrazy.

– Ich niekłamaną zaletą jest to, że prze-
puszczają światło. Gdy dodamy do tego różne 
barwy i formy, możemy naprawdę ciekawie 
modelować pomieszczenie światłem i barwą 
– mówi artystka. 

Co, oprócz szklanki, może być ze szkła? 
Oglądając prace Dominiki Łoś można się 
zdziwić, jak niesamowity potencjał spoczy-
wa w tym materiale i jak niewiele o nim wie-
my. Rozmaite barwy i kształty, jakie mogą 
przybierać szklane przedmioty to jedno… 
Wykonane w całości ze szkła meble to dzieło 
sztuki, które zdobiąc wnętrze czyni je funk-
cjonalnym.

Szklane elementy są oryginalne. Domini-
ka wykonuje je różnorodnymi technikami, 
wykorzystuje w nich, obok szkła wiele in-
nych materiałów. – Właściwie granicą jest 
tutaj jedynie wyobraźnia – mówi artystka. 
– Wykorzystuję wszystko, co można włożyć 
między dwie tafle szkła: piasek, drut, tworzy-
wa sztuczne – opowiada. 

Dzięki temu powstają naprawdę cieka-
we kompozycje. Właśnie możemy je jeszcze 
oglądać na wystawie w Zamku Książąt Po-
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morskich – „Szkło we wnętrzu”. Designerskie 
spojrzenie na temat szkła we wnętrzach to 
mieszanina nowoczesności, artyzmu, pięk-
nych form i użytkowego charakteru. Pozwala 
połączyć surowy modernistyczny charakter ze 
stylem glamour lub równie modnym powro-
tem do natury. Przedmioty, które wykonuje 
i obrazy, które „maluje” szkłem (choć, oczywi-
ście, również na szkle) są świetnym dopełnie-
niem pomieszczeń, w których się ostatecznie 
znajdują. Są tłem, które ma moc nadawania 
charakteru. To duża siła tego materiału.

Użytkowe i piękne

W Szczecinie powstała innowacyjna tech-
nologia wykorzystująca szkło jako… grzej-
nik. To naprawdę dobry przykład na wyko-
rzystanie naturalnego materiału, oryginalnej 
i pięknej formy, do czegoś tak przyziemnego, 
jak dostarczenie ciepła do mieszkania. Zimą 
chyba nikt nie wyobraża sobie życie bez kalo-
ryfera. To niestety bardzo często anty - ozdo-
ba mieszkania. Ze szklanym grzejnikiem jest 
zupełnie inaczej. – Może być zupełnie prze-

zroczysty, w wersji stojącej lub przykręcany 
do ściany przy pomocy metalowych dystan-
sów – opowiada Dariusz Gradzik z HotGlass 
. – Jeśli ma być dodatkową ozdobą, można 
dobrać wzór, jaki na nim nakleimy – dodaje. 

Można wybrać np. zdjęcie, wzór flory-
styczny, kontur drzewa – w zależności od 
tego, jaki będzie pasował do wnętrza. 

W jaki sposób działa HotGlass? Oprócz 
tego, że wygląda ładnie i nie przytłacza wnę-
trza zawsze nieco topornym i niepożądanym 
wyglądem kaloryfera, spełnia też świetnie 
swoją funkcję.

– Nowatorskie grzejniki wykorzystują 
promieniowanie termiczne, którego najlep-
szym przykładem jest słońce – opowiada pan 
Dariusz. – Wszystkie organizmy żyjące na 
Ziemi, w tym człowiek, potrzebują promieni 
słonecznych do życia, dlatego innowacyjne 
grzejniki, wykorzystując ten naturalny spo-
sób ogrzewania, mają dobroczynny wpływ 
na człowieka oraz jego otoczenie – dodaje. 

Tradycyjny kaloryfer grzeje wykorzystując 
zjawisko konwekcji – emitując energię ciepl-
ną, ogrzewa powietrze. HotGlass to grzejnik 

termiczny, który utrzymując niższą tempera-
turę niż konwekcyjny daje takie samo odczu-
cie komfortu.

– Co istotne, w naszym systemie zintegro-
waliśmy ogrzewanie z funkcją okna – rela-
cjonuje Dariusz Gradzik. – Szyba grzejąca 
stanowi element zwykłego okna, które po 
zamontowaniu tafli pełni ponadto funkcje 
grzewcze. 

Umożliwia to zminimalizowanie strat 
energii cieplnej zgromadzonej w pomieszcze-
niu. Takie rozwiązanie powoduje wyelimino-
wanie zwykłych grzejników z pokojów i po-
szerza przestrzeń użytkową. Rozwiązanie 
energooszczędne to zaś  w dzisiejszym świe-
cie mus. Piękno, ekologia i nowoczesność – 
oto istota produktu unikalnego w skali świa-
towej, a zaprojektowanego i wykonywanego 
w Szczecinie.

Wybierając szklane elementy wyposażenia, 
nie bójmy się eksperymentować, otwórzmy 
się. Spójrzmy na przedmioty inaczej, dodaj-
my wnętrzom pikanterii i blasku. Szkło jest 
niezwykle plastyczne i mimo, że przezroczy-
ste, nie daje przejść obok siebie obojętnie.

Design
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KonKurs
Wejdź na www.magazynprestiz.com.pl

Weź udział w naszym konkursie

Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową.

SZCZEGÓŁOWE InFORMACJE nA nASZEJ STROnIE 
InTERnETOWEJ ORAZ nA

wyślij do nas maila 
z poprawną odpowiedzią. 

mamy dla was podwÓjne wejściÓwKi
na szczecin BalTic rocK meeeTinG!

do wygrania
 podwójna wejściówka  na 25.05.2012

KUlT, lipali, cHorzy na odrę, pomorzanie
podwójna wejściówka  na 27.05.2012

carparK norTH, oedipUs, mUcHy, Too laTe, Bona Fides
podwójna wejściówka  na 02.06.2012

Happysad, sTracHy na lacHy, HUrT, power oF TriniTy

oraz podwójna wejściówka  na 26.05.2012 
KoncerT THomasa andersa



nie. Podczas snu następuje spadek napięcia tych mięśni, a powietrze 
przedostające się do krtani zaczyna wytwarzać wibracje, które z kolei 
dają efekt dźwiękowy – w ten sposób wydawane są odgłosy chrapania. 
Chrapanie nie jest niebezpieczne, dopóki nie nastąpią przykre kon-
sekwencje wiotczenia mięśni – tj. zmniejszanie przepływowości dróg 
oddechowych. Wtedy zaczynają się zaburzenia oddychania, jak obtu-
racyjny bezdech senny. A to już poważne problemy, w konsekwencji 
ryzykujemy niedotlenieniem mózgu, a więc udarem, wylewem, a tak-
że innymi problemami układu krążenia – np. zawałem serca.

Nareszcie się wyspać

By uniknąć przykrych konsekwencji chrapania i nareszcie zasnąć 
zdrowym, bezpiecznym snem, należy skorzystać z pomocy specjalisty. 
Warto wspomnieć o problemie podczas wizyty w gabinecie stomato-
logicznym. Tutaj specjalista pomoże nam dobrać odpowiednią meto-
dę, by zapobiegać chrapaniu. Bardzo skuteczną i wygodną metodą jest 
stosowanie aparatu TAP.

Aparat ten został opracowany przed kilkunastu laty przez ame-
rykańskiego stomatologa i inżyniera dr. Keitha Thorntona – po raz 
pierwszy zastosowano go w latach 90. właśnie do terapii chrapania 
i groźnego bezdechu sennego. Składa się z dwóch szyn połączonych ze 
sobą mechanicznie, które skutecznie i w kontrolowany sposób utrzy-
mują żuchwę w wysuniętej pozycji. Właśnie w ten sposób zapobiegają 
niedrożności dróg oddechowych, a w efekcie chrapaniu i wszystkim 
jego konsekwencjom.

Taki aparat jest wykonany indywidualnie dla każdego pacjenta – 
z tworzywa termoformowanego wykonuje się wygodne nakładki na 
zęby. Z przodu są zakończone specjalną metalową szyną, dzięki której 
żuchwa jest utrzymywana przez całą noc w odpowiedniej pozycji – ta-
kiej, by lekko i spokojnie nam się oddychało i spało. W Szczecinie apa-
raty TAP możemy wykonać m.in. w Dental Implant Aesthetic Clinic 
oraz w gabinecie Orto – Magic.                                                               wb

hrapanie można leczyć – trzeba tylko uwierzyć, że jest ono 
problemem. A dotyczy on zarówno kobiet jak i mężczyzn, 
ryzyko jego występowania zwiększa się z wiekiem. Chrapie 
odpowiednio: 5 i 10 procent kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat 

oraz 40 i 60 procent kobiet i mężczyzn w wieku 60 lat. Wielu z nich po 
prostu o tym nie wie lub ignoruje kłopot traktując go jako dobry sen.

Dlaczego chrapiemy?

Nasze drogi oddechowe są zbudowane z mięśni. Te usytuowane od 
podniebienia miękkiego aż do krtani są odpowiedzialne za chrapa-

c

większości z nas chrapanie kojarzy się z bardzo głębokim snem 
osoby chrapiącej i nieprzespanymi nocami osoby towarzyszącej. 
w istocie jest zupełnie inaczej – chrapiący człowiek nie wysypia się, 
jego organizm bywa niedotleniony z powodu bezdechu. Tylko nie-
wyspany towarzysz się zgadza...

Przestań chrapać!

Zdrowie i uroda

w w w . c a f e p l a n e t a . p l  

P L A N E T A

Zaprasza każdego, niezależnie od 
tego kim jest i skąd pochodzi, na 
nieziemską kuchnię, niebiańskie 

drinki i jedyne w Szczecinie 
- czeskie piwo Bernard.

Przyjdź, spróbuj nas i przestrzegaj naszej konstytucji!

Dla Nas ważny
jest człowiek!

-20%
RABATU
do 15.00

Nowa Restauracja w Szczecinie 
PLANETA Cafe&Resto

(PODZAMCZE) ul. Osiek 7

R E k L A M A



BEZPIECZNIE!   DYSKRETNIE!   PRZYJAŹNIE!

pełen zakres leczenia dzieci i dorosłych 

leczenie na najwyższym poziomie

ul. Jagiellońska 11 • 70-437 Szczecin • tel: (91) 82 91 362

Godziny przyjęć:
pon.-pt. od 9.00 do 19.00 • soboty - dyżur

GABINET-STOMATOLOGICZNY.NET

Wszystkie znieczulenia gratis!

STUDIO M-KOŁCZ
SZCZECIN 70-410
uL. Św. Wojciecha 1

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

Tel.  91 820 56 43, 781 203 010

Seria Keune So Pure Natural Balance została stworzona po wielu 
latach intensywnych badań. Ekstrakty roślinne i olejki esencjonalne są 
jej głównymi składnikami. Wiedza z zakresu �toterapii, aromaterapii i 
homeopatii wspiera koncepcję So Pure Natural Balance. Filozo�a 
produktu skupia się na efekcie dobrego samopoczucia poprzez 
doświadczenie aromatu 100% roślinnych składników.

Wszystkie produkty So Pure Natural Balance są wzbogacone o certy�-
kowany organiczny olejek Arganowy. Jest on otrzymywany z drzewa 
Arganowego, które rośnie w górach Atlas w Maroku. Olejek ten jest 
znany ze swoich silnie nawilżających właściwości, przeciwdziałają-
cych starzeniu się skóry. Zawiera wysokie stężenie witaminy A i E, 
które działają ochronnie na włosy i skórę głowy.

So Pure Natural Balance to ekskluzywna gama wyspecjalizowanych 5 
serii kosmetyków, które zapewniają klientowi unikalną pielęgnację 
oraz jedna seria do stylizacji, która pomoże ułożyć każdą fryzurę.

ww
w.

mk
olc

z-s
tud

io.
pl



rem Scar Repair z po-
wodzeniem stosowany 
jest na całym świecie. 
Zapobiega tworzeniu się 

blizn po zabiegach chirurgicz-
nych, urazach, a nawet silnym 
trądziku. Ważne jest, aby roz-
począć stosowanie jak najwcze-
śniej, to znaczy gdy tylko rany 
się zamkną, a także aby kon-
tynuować jej stosowanie przez 
wiele miesięcy. Jak działa krem? 
Dzięki peptydom syntetycznej 
elastyny, jest bardzo skuteczny 

w zapobieganiu tworzeniu się 
rozstępów. Peptydy bowiem, 
poprawiają elastyczność głębo-
kich warstw skóry i zmniejsza-
ją ryzyko „pęknięć” skóry pod 
wpływem obciążenia. Krem 
likwiduje blizny po trądziku, 
rozstępy i co ważne można sto-
sować go w czasie ciąży, apliku-
jąc produkt na takie części ciała 
jak piersi, brzuch i uda. Można 
go kupić m.in. w szczecińskiej 
klinice Artplastica.                                       

imj

k
w Afryce rośnie centella Asiatica, roślina o silnych właściwościach regenerujących. „Tubylcy” od zawsze 
leczyli swoje rany mieszanką z jej wyciągu. Na tej bazie powstał super krem na blizny.

Afrykańska kuracja

Zdrowie i uroda

dy skóra, ciało i dusza potrzebują regeneracji – masaż jest 
chyba najodpowiedniejszym zabiegiem, który komplekso-
wo zadziała na nasze samopoczucie. Masaż to forma relaksu 
i oddziaływania na ciało znana od tysięcy lat i wywodząca 

się z Dalekiego Wschodu – polega na wpływaniu bodźcami mecha-
nicznymi na tkanki ludzkiego ciała. Dzięki niemu potrafimy zniwe-
lować zmęczenie i stres, poprawić jędrność i wygląd skóry, ale także 
wpłynąć pozytywnie na zdrowie – odpowiedni masaż potrafi zlikwi-
dować objawy, a często także przyczyny niektórych chorób.

Naturalne ciepło

Masaż gorącymi muszlami Lava Shells przywędrował do Polski 
z Filipin. To oryginalny zabieg, który wykonuje się poławianymi tam 
muszlami. Pierwotnie były po prostu wyrzucane – zbierano je dla 
znajdujących się na nich warstw alg i innych morskich skarbów wy-
korzystywanych w zabiegach dla zdrowia i urody. Gdy jednak okazało 
się, że i muszle mogą służyć relaksowi, właśnie jako narzędzie masażu 

 WeRonIkA bulIcz

g

Najbardziej relaksujący zabieg, jaki wymyśliła ludzkość, to masaż. 
Szczecińskie salony SPA przygotowały ofertę specjalnie na wiosnę 
– nowości mają dla nas m.in. Evita oraz Baltica. 

Wymasuj się na wiosnę

– zaczęto je odpowiednio do tego przygotowywać. Są pieczołowicie 
czyszczone i szlifowane, dzięki czemu stają się idealnym narzędziem 
do masażu, idealnie gładkim i naturalnym. Tak przygotowane i roz-
grzane czynią masowaną skórę niezwykle gładką. Muszle Lava są do-
skonałym źródłem węglanu wapnia. – Składnik ten uwalnia się, gdy 
muszle się rozgrzewają. Jest błyskawicznie przyswajany przez skórę, 
a w niej wspomaga procesy odnowy komórkowej – mówi Beata Kra-
wętkowska z Baltica Wellness&SPA.

Masaż dzięki ciepłu pozwala odprężyć się i zrelaksować – ciepło 
koi napięte mięśnie, pomaga je rozluźnić. Do tej pory z masażu fili-
pińskimi muszlami możemy skorzystać w Baltica Wellness&SPA oraz 
w SPA Evita.

Wyrafinowana aromaterapia

Ciepło jest też podstawą masaży świecami. Orientalne świece za-
wierają masło Shea, Illipe, olejki sojowy i jojoba, a także naturalny 
wosk pszczeli, którego lecznicze właściwości mają zbawienny wpływ 
na nasze ciała.

Podczas masażu świeca wydziela niezwykły zapach – to właśnie 
on, w połączeniu z ciepłym dotykiem stanowi o niezwykłości i efek-
tywności tego zabiegu. – Dzięki zawartości wosku pszczelego, oleju 
sojowego oraz czystych olejków esencjonalnych, olejek ze świecy ma 
doskonałe właściwości pielęgnacyjne, pozostawiające skórę nawilżo-
ną, miękką w dotyku oraz otuloną zmysłowym zapachem – wyjaśnia 
Agnieszka Grzonkowska z Evita SPA.

Oprócz tego, zawartość masła Shea i Illipe pomaga redukować 
cellulit oraz walczyć z rozstępami. Regularne masaże poprawiają mi-
krokrążenie w tkankach, pomagają też oczyszczać organizm z toksyn, 
więc ich efekty są naprawdę długofalowe. Cykliczne zażywanie tej for-
my relaksu pomoże oczyścić organizm z toksyn, a z głowy przepędzić 
złe myśli. Nastawmy się pozytywnie na wiosnę!                                 wb44
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tej chorobie rogówka oka zniekształca się tak, że wyglą-
dem przypomina stożek. Z czasem prowadzi to do znacz-
nego pogorszenia widzenia. Jak leczyć tą przypadłość?

– Leczenie zależy od stopnia zaawansowania choroby 
– wyjaśnia dr Piotr Krzywicki ze szczecińskiej kliniki okulistycznej 
Lexum Medica. – W  1-2 stadium rozwoju stożka wystarczają odpo-
wiednie szkła korekcyjne – twarde soczewki kontaktowe. Jeszcze kilka 
lat temu ostateczną metodą leczenia stożka był przeszczep rogówki. 
Teraz jednak mamy nowoczesne i mało inwazyjne metody: wszcze-
pienie pierścienia śródrogówkowego oraz zabieg cross – linking.

Pierścienie śródrogówkowe to dobre rozwiązanie dla tych, któ-
rzy nie mogą nosić twardych soczewek kontaktowych. Stabilizacja 
wzroku następuje po około 3 miesiącach od zabiegu. W niektórych 
przypadkach wszczepienie pierścieni śródrogówkowych umożliwia 
też powrót do okularów lub miękkich soczewek kontaktowych.

Zabieg cross – linking, jest wskazany w stadium wzrostu stożka. 
Zabieg jest bezbolesny i składa się z dwóch etapów. Najpierw zdej-
mujemy pod mikroskopem nabłonek z rogówki i zakraplamy do oka 
co kilka minut roztwór ryboflawiny. W sumie ten etap trwa ok. pół 
godziny. Potem naświetlamy oko za pomocą specjalnego urządzenia 
emitującego promieniowanie UV. W efekcie – utwardzamy rogówkę 
i powodujemy zatrzymanie progresji stożka. Zabieg cross – linking 
przeprowadzany jest standardowo w znieczuleniu miejscowym, choć 

może być również wykonany w narkozie.
Obie te metody pozwalają na zahamowanie postępów choroby 

i poprawę widzenia. Przed wykonaniem obydwu zabiegów nie są po-
trzebne żadne specjalne przygotowania. Można do nich przystąpić 
już po wykonaniu szczegółowych badań lekarskich, z których jed-
nym z bardziej istotnych jest topografia przedniego i tylnego obszaru 
rogówki. Sprzęt do takiego badania posiadają tylko wyspecjalizowa-
ne w diagnostyce stożka ośrodki, jest to niezwykle istotne badanie 
diagnostyczne.                                                                                       imj

w
Stożek rogówki to choroba na którą w Polsce zapada ponad 20 
tysięcy ludzi. Na szczęście są już skuteczne sposoby, żeby zaha-
mować jej rozwój. 

Przywrócić ostrość

Zdrowie i uroda

R E k L A M A



statni miesiąc dla Agnieszki i Tomka upłynął pod znakiem 
metamorfoz. Za nimi zabiegi stomatologiczne i medycyny 
estetycznej. W gabinecie stomatologicznym „Tu nie boli” 
dr Katarzyna Witkowska wyleczyła im ubytki, usunęła 
kamień nazębny, a osady i przebarwienia wyeliminowane 

zostały piaskowaniem. Agnieszka stosowała wybielanie nakład-
kowe samodzielnie w domu. Tomek przeszedł zabieg wybielania 
w gabinecie. Efekty są znakomite, zęby naszych bohaterów są biel-
sze o trzy tony. W międzyczasie odwiedzali też klinikę medycyny 
estetycznej Estetic, z zabiegu na zabieg wyglądali lepiej. 

– Tomkowi wypełniłem kwasem hialuronowym bruzdy czoła, 
okolice oczu (zagłębienia pod oczami), bruzdy nosowo – wargo-
we, opadające kąciki ust, dodatkowo czoło wygładziłem botoxem 
– opowiada dr Piotr Zawodny. – Agnieszka miała wypełnione usta 
kwasem hialuronowym, a botoxem czoło (zmarszczki poprzecz-
ne, pionowe między brwiami) oraz okolice oczu (kurze łapki). 
Dodatkowo, kwasem hialuronowym wypełniłem zagłębienia pod 
oczami, bruzdy nosowo – wargowe oraz opadające kąciki ust. 

 Tomek i Agnieszka odwiedzili też studio fryzjerskie Moniki 
Kołcz.

– Celem metamorfozy u Agnieszki jest wydobycie poprzez strzy-
żenie, koloryzację, maksymalnej objętości. Kształt fryzury będzie 
dopasowany do całej sylwetki twarzy i osobowości. W koloryzacji 
zdecydujemy się na American Color, co da efekt trójwymiarowe-
go koloru – mówi Monika Kołcz, właścicielka studia. – U Tomka 
zastosujemy koloryzację i odpowiednie strzyżenie, które odświeży 
i odmłodzi jego wygląd.

o
Za naszymi bohaterami pierwsze metamorfozy. wyglądają młodziej, mają mniej zmarszczek 
i piękniejszy uśmiech. Jakim zabiegom zostali poddani, a co jeszcze przed nimi?

Zdrowie i uroda

PrestiżowemEtamorfozy

przEd przEdpo po

Zmiany, Zmiany…

Dodatkowo, przejdą serię zabiegów pielęgnacyjnych z maską 
keratynową i ultra nawilżaczem, dzięki temu włosy zmęczone za-
biegami fryzjerskimi odzyskają blask i witalność.

– Końcowa stylizacja u obu uczestników będzie niespodzianką 
dla naszych czytelników – obiecuje Monika Kołcz. 

Po wizytach u fryzjera naszych bohaterów czekają jeszcze za-
biegi salonie kosmetycznym, stylizacja ubioru, a zwieńczeniem 
naszych działań będzie profesjonalna sesja zdjęciowa. Wielki finał 
metamorfoz już w maju!

IzAbelA MAgIeRA-JARzeMbek

Tomek i Agnieszka odwiedzili też studio fryzjerskie Moniki Kołcz
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STOMATOLOGIA I KOSMETOLOGIA
Twoja Twarz Twoją Wizytówką

Szczecin ul. Wyszyńskiego 14   parking dla klientów!   tel. 91 433 13 65

w w w . k l i n i k a E X C E L L E N C E . p l

24 h
tel. 608 683 485

Akcja Prestiżowe Metamorfozy to dla naszych bohaterów szansa na zmianę swojego wizerunku i przeżycia niezapomnianej 
przygody. w Prestiżu pokazujemy ich przemianę, która odbywa się pod okiem specjalistów. Odkryjemy kulisy zabiegów 
medycyny estetycznej, stomatologii kosmetycznej, wizażu i stylizacji. w akcji biorą udział eksperci uznanych szczecińskich 
klinik, salonów i gabinetów. Do grona ekspertów zaprosiliśmy: dr Piotra Zawodnego z kliniki Estetic, stomatolog katarzynę 
witkowską z klinki „Tu nie boli”, kosmetyczkę Anna Sech, wizażystkę Maję Holcman i projektantkę mody Sylwię Majdan. 
Nasze metamarfozy współtworzą firmy: Estetic, Tu Nie Boli, Studio Fryzjerskie Moniki kołcz, cH Galaxy, Studio kosmetyczne 
Anny Sech, Miseko, Jubiler Terpiłowscy.
Śledźcie na bieżąco metamorfozy na: www.magazynprestiz.com.pl oraz na stronie www.facebook.com/prestiz.magazyn.
szczecinski

Zęby Agnieszki i Tomka są bielsze o 3 tony... a zmarszczki wygładziły się.

przEd przEdpo po

GABINET-STOMATOLOGICZNY.NET

Zdrowie i uroda

Tomek i Agnieszka odwiedzili też studio fryzjerskie Moniki Kołcz

R E k L A M A



Domowe obiady
na miejscu i na wynos 

w godzinach 11.00 – 16.00

DOWÓZ GRATIS
* przy zamówieniu powyżej 25 pln

ul.Rayskiego 16 
(plac  Grunwaldzki)
tel. (91) 488 14 17

PROMOCJE  w  RESTAURACJI

Niedziela

Od godz. 18.oo

Wylosuj sobie rabat 

(10,20,30,40 %)  

cała karta dań

Sobota
Wszystkie dania z łososia

Wtorek – Piątek

Od godz. 20.oo cała karta dań- 30%

- 30%

- 35%
Poniedziałek

Wszystkie dania z owoców morza

RESTAURACJA

Promocje nie sumują się, 
Pozostałe promocje i informacje na stronie

www.chief.com.pl

DANIA RYBNE

ZUPY:

DANIA MIĘSNE
Sandacz australijski z grilla
ziemniaki, zestaw surówek

Dorsz bałtycki z patelni
ziemniaki, zestaw surówek

Strogonow z mintaja
kluski półfrancuskie, biała kapusta

Filet z karmazyna panierowany z pieczarkami
ziemniaki, kiszona kapusta

Szaszłyk z dorsza
ryż pilaw, zestaw surówek

Panga zapiekana z serem i szparagami
ziemniaki, zestaw surówek

Łosoś gotowany w sosie koperkowym
ziemniaki, warzywa gotowane

Łosoś grillowany
ryż pilaw, warzywa grillowane

Szaszłyk z białego halibuta w cieście
ryż pilaw, zestaw surówek

Filet z soli smażony na masełku
ziemniaki, zestaw surówek

Tuńczyk z grilla
ryż pilaw, warzywa grillowane

Ryba maślana z grilla
ziemniaki, kapusta kiszona

Sałatka z owoców morza lub łososia
grzanki

19,90 zł

15.00 zł 

15.00 zł

15.00 zł

15.00 zł

15.00 zł

18.00 zł

18.00 zł

18.00 zł

19.90 zł

21.90 zł

21,99 zł

16,00 zł

Pierogi domowe z mięsem lub „ruskie” (8 sztuk)
zestaw surówek

Spaghetti z kurczakiem i z brokułami

Tradycyjny kotlet schabowy z pieczarkami
ziemniaki, zestaw surówek

Filet z kurczaka panierowany
ziemniaki, zestaw surówek

Karkówka duszona w sosie
ziemniaki, zestaw surówek

Karkówka z grilla z masłem czosnkowym
frytki, zestaw surówek

Kotlet de Volaille
ziemniaki, zestaw surówek

Filet z kurczaka z grilla
ryż pilaw, warzywa grillowane

Bryzol z indyka z pieczarkami
ziemniaki, zestaw surówek

Kotlet schabowy „górski” (z jajkiem sadzonym)
ziemniaki, zestaw surówek

Polędwica wieprzowa z grilla
ziemniaki, zestaw surówek

Placek po cygańsku (duża porcja)

Sałatka Ceasara z kurczaka
grzanki

15.00 zł

15.00 zł

15.00 zł

15.00 zł

15.00 zł

16.00 zł

16.00 zł

16.00 zł

16,99 zł

17,00 zł

18,00 zł

18,00 zł

15,00 zł 

Segedyńska zupa rybna gulaszowa
Razsolnik – ogórkowa rosyjska zupa rybna
Barszcz czerwony z pierożkami rybnymi
Kalmary a`la �aczki

7.00 zł
7.00 zł
7.00 zł
8.00 zł

Domowy rosół z makaronem
Domowy żurek z wiejską kiełbasą i jajkiem
Gulaszowa z warzywami (mięsna)
Krem z pomidorów z grzankami

5.00 zł
7.00 zł
7.00 zł
8.00 zł



PIERWSZE 
KOLORY 

WIOSnY!

Palac kolorów

W naszym Pałacu Kolorów po przedstawieniu różnych propo-
zycji makijażu wprost z wybiegów czy okładkowych szaleństw, znów 
wracamy do metamorfoz, czyli do tego, co nasze czytelniczki najbar-
dziej lubią. Wiosna powoli budzi się do życia, a my wraz z nią może-
my dać się ponieść aktowi tworzenia i spojrzeć na siebie z sympatią 
i być może nowym, świeżym zachwytem.

Wystarczy przecież czasami tak niewiele. Dobry podkład, puder, 
troszkę różu i cieni, które w doskonały sposób podkreślą głębię spoj-
rzenia.Delikatność pierwszych magnolii, w kolorze lekkiego różu zła-
manego fioletem czy pęki soczystych bzów w kolorze lila – to wszystko 
może zainspirować nas do delikatnego, aczkolwiek wyraźnego maki-
jażu. Makijaż dzienny naszej modelki, Agnieszki jest inspirowany takimi 
właśnie, pierwszymi kolorami wiosny. Na twarz nałożony jest delikatny 
podkład, wyrównujący koloryt skóry oraz puder sypki. Policzki delikat-
nie skrzą się świeżym różem. Oczy nabierają głębi dzięki kilku kolorom 
cieni: delikatnemi fioletowi, lila i różowi. Barwy te podkreślają piękny, 
czekoladowy kolor oczu naszej modelki, nadając zarazem wesoło-
ści, lekkości i dziewczęcego wdzięku. Łuki brwiowe pomalowane są 
bardzo delikatnie jasno-brązowym cieniem do brwi. Całości dopełnia 
bardzo delikatny błyszczyk w kolorze bladego różu. Makijaż wieczo-
rowy jest wyraźny. Na plan pierwszy wychodzą mocno pomalowane 
oczy. Czarna, wyraźna, prosta i gruba kreska zaznaczona eyelinerem 
otwiera oko i nadaje zupełnie innego charakteru twarzy. Połączenie 
kreski z czarnymi oraz szarymi cieniami łagodzi nam ciężkość mocnej 
kreski powodując to, że optycznie makijaż pomimo wyrazistości wy-
daje się lekki. Lekkości makijażu nadaje też bardzo delikatny podkład 
wraz z muśnięciem policzków naturalnym bronzerem. Pamiętajmy 
o tym, że ciężkie podkłady w połączeniu z mocnym makijażem oka 
powodują często efekt wręcz przeciwny do zamierzonego – dodając 
lat i tworząc nienaturalną „maskę”. W naszym przypadku cała uwaga 
skupiona jest na oczach i doskonałym dopełnieniem będzie błyszczyk 
w kolorze perły, nawiązujący do koloru cieni w wewnętrznym kąciku 
oczu oraz do lekkiego rozświetlacza w tym samym kolorze użytego na 
szczycie kości policzkowych.

Dorota Kościukiewicz-Markowska

Zdrowie i uroda
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zdjęcia i makijaż: Dorota Kościukiewicz-Markowska,
Studio Pałac Kolorów www.dorota.tv
Modelka: Agnieszka Masłowska



Zdrowie i uroda
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Zdrowie i uroda
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Moda

Efemeryczny dandys wg. Yuliyi Babich ubiera się tej 
wiosny w paletę grafitów, szarości i popieli. kant, 
plisa i zakładka – drobne krawieckie sztuczki, które 
dopinają proste formy nadając im linię blisko ciała. 
Pozornie ascetyczny krój ukrywa kunszt i precyzję 
odszycia. Mięsiste koronki i drapieżne futerka do-
dają zaskakującej zmysłowości formom. w sezonie 
królują jedwabie, jersey oraz bawełna, a te kochają 
prostotę oraz szare tonacje.52
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Moda

yULIyA BABICh
w kreacjach spod ręki Yuliyi 
Babich można zobaczyć ce-
lebrytów, ludzi za świata me-
diów, sportu i showbiznesu. Jej 
dzieła doceniono za oceanem 
i prezentowano w Mediolanie 
oraz na prestiżowym portalu 
NewYork Fashion oraz londyń-
skim Desingscene. Urodzona 
na Ukrainie projektantka już 
od lat związana jest ze Szcze-
cinem, gdzie otworzyła swój 
pierwszy butik.
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Paulina

ŁOWCy styLu
Moda

Nasz cykl Łowcy Stylu pozwala spojrzeć świeżym okiem na styl szczecinian i szczecinianek. wszyscy lubimy 
dobrze wyglądać. A jak nasze stroje oceniają profesjonaliści? Tym razem Łowcy stylu przyłapali panie na 
prestiżowym SwAP Party.

WeRonIkA bulIcz

WEź UDzIAŁ W NAszEJ AKCJI I WyGRAJ NAGRODy!
JEśLI ChCEsz, ABy TWOJE zDJęCIE POJAWIŁO sIę W GAzECIE...

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

Regulamin dostępny jest na stronie:

www.magazynprestiz.com.pl
OsOBy, KTÓRyCh zDJęCIA zOsTANĄ WyBRANE I OCENIONE PRzEz NAszyCh EKsPERTÓW, OTRzyMAJĄ NAGRODy!

Nagrody dla uczestników wydania:
skaling i piaskowanie w klinice Dental Implant Aesthetic Clinic

Arek Prajs:
Paulina ubrała się nieco odważniej 
niż Jola. Ale, mimo wszystko, nadal 
bardzo tradycyjnie i znów zbyt zacho-
wawczo. Dość standardowe dodatki, 
zwykła poprawna codzienna styliza-
cja. Dziewczyny trochę więcej luzu.

Sylwia Majdan:
Fajna odważna stylizacja, na luzie 
i rock’n’rollowo.  Widać, że Paulina 
dobrze się czuje w tym, co nosi. Bez-
pieczny zestaw kolorystyczny. To faj-
na stylizacja na co dzień.

Arek Prajs:
Stylizacja jest poprawna... i strasznie 
zachowawcza. Dobór kolorów trafny, 
ale zbyt bezpieczny. Trochę więcej 
fantazji i polotu – trzeba odwagi, żeby 
nie ubierać się zbyt banalnie.
 
Sylwia Majdan:
Zgodzę się z Arkiem - stylizacja jest 
zachowawcza. A szkoda - Jola ma faj-
ną sylwetkę, niepotrzebnie zaburza 
proporcje zbyt długą spódnicą - skra-
ca nogi w połączeniu z tymi butami. 
Trafny dobór kolorów, ale całość zbyt 
bezpieczna.

jola
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Moda

WeRonIkA bulIcz

ARkADIUSZ PRAJS
Projektantem chciał być od 
zawsze. w Szczecinie skończył 
technikum odzieżowe, poznał 
swój zawód od kuchni. Oprócz 
projektowania sam szyje 
i wykańcza swoje rzeczy. Jest 
perfekcjonistą. kolekcję męską, 
którą zaprezentował w warszawie 
podziwiała cała Polska. 

Eksperci stylu
SYLwIA MAJDAN
Projektantka mody, absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 
im S. Strzemińskiego. w jej 
projektach widać pasję 
i umiłowanie piękna. Marka, którą 
tworzy, jest elegancka 
i luksusowa, a jej kolekcje 
charakteryzują się dbałością
o detale.

R E k L A M A

KonKurs
Wejdź na www.magazynprestiz.com.pl

Weź udział w naszym konkursie

Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy 
drogą mailową.

SZCZEGÓŁOWE InFORMACJE nA nASZEJ 
STROnIE InTERnETOWEJ ORAZ nA

Już za kilka dni 100 płyt z wyjątkową muzyką utrzymaną w 
klimacie jazzowych standardów może trafić w ręce naszych 
czytelników. Produkcję płytę opisywaliśmy w poprzednim 
Prestiżu. znalazło się na niej 10 utworów granych wcześniej 
m.in. przez takie gwiazdy jak ella Fitzgerald. Kończy się wła-
śnie „tłoczenie”  krążków. Płyta nosi tytuł Columbus Jazz Cof-
fee. Nagrywali ją szczecińscy muzycy, a mecenasem przed-
sięwzięcia są właściciele sieci kawiarni.
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Kwiecień to prawdopodobnie najbardziej kuchenny 
miesiąc w roku. I nie mam na myśli wyłącznie tej cud-
nej okazji do biesiady, jaką przynoszą święta Wielka-
nocne. Bardziej podnieca mnie kulinarna tęsknota za 
nowalijkami, za kolorami warzyw i owoców na rynecz-
ku, wreszcie za nadciągającymi sezonami truskawek, 
czereśni, szparagów…

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Polskiego 
Radia Szczecin, 
„garkotłuk”

t

Truskawka z Playboy’a

o od tego miesiąca na wyciągnięcie ręki 
mamy czas zrywanych prosto z krzaka po-
midorów, pogryzania ogóreczków ledwie 
otrzepanych z piachu i chłodnika na mło-

dziutkiej botwince.
Powiecie: „przecież pomidory od lat są przez cały rok. 

Zresztą, tak samo truskawki i młode ziemniaki” Są. 
I niech sobie będą. Jakoś tak skonstruowany jestem, że nie 
kuszą mnie te cuda ogrodnictwa. Importowane truskaw-

ki przypominają mi nieco 
dziewczyny z „Playboy’a”: 
niby wszystko się zgadza 
i wszystko na miejscu, ale 
jakiś fałsz i oszukaństwo 
zaczajone. I w jednym 
i w drugim przypadku wolę 
naszą, rodzimą produkcję.

Kwiecień, nie bacząc na 
to co pogoda wyprawia za 
oknami, to początek ptasiej 
wrzawy o poranku i nie-
spodziewanego zielenienia 
się świata w miejscach 
niespodziewanych. Jak bo-
wiem nazwać  ogrodowe 
stylisko od grabi puszcza-
jące sześć zieloniutkich pą-

ków?       To miesiąc pierwszych kawiarnianych ogródków, 
tak nieśmiało wystawianych przed szczecińskimi pubami. 
Dla mnie, człowieka o śródziemnomorskim charakterze, 
wysiadywanie w słoneczku nad „kawą” i świeżą gazetą 
jest zajęciem tyleż wyczekiwanym, ile ukochanym. Pod-
czas koleżeńskich obserwacji znad chmielowej kawy widać 
w końcu, że nie wszystkie Dziewczyny wymarzły zimą. Że 
czekać było warto na wiosenne odpakowanie i widok cie-
szący (już tylko) starcze oczy.

To wreszcie miesiąc odkurzania grillów!

Kto zapobiegliwie natłuścił i sprawnie zapakował na 
zimę, ten dziś będzie pierwszym w gotowości bojowej, 
przepraszam: grillowej. Kto zaś zaniedbał koniecznych 
czynności, musi zabrać się za odrdzewianie, odkurzanie 
i mycie sprzętu, bez którego współczesny Polak nie ma 
weekendu. 

Jest kilka żelaznych zasad konserwacji żelaznego grilla, 
ale jedna najważniejsza: w żadnym przypadku nie uży-
wajcie do mycia detergentów!!! Wypłukują one tłuszcz 

absorbowany przez metal i konserwujący najlepiej nasze 
urządzenie. Tłuszcz zabezpiecza je przed rdzewieniem, 
a w przypadku żeliwnych garnków i patelni, z czasem po-
zwala na smażenie na coraz mniejszej ilości tłuszczu. To 
nie ja taki cwany jestem, lecz te właściwości poznali już 
Chińczycy i to na długo przed grillową modą w naszym 
kraju.

Przyznam, że mój ruszt, którego używałem przez wie-
le lat, nigdy nie widział wody, a najtrudniejsze nawet do 
smażenia mięsa nigdy nie przywierały i nie przypalały się. 
Tajemnica w dokładnym oczyszczeniu szczebelków tuż po 
grillowaniu, wytarciu do sucha i śmiałym nasączeniu ich 
tłuszczem roślinnym.

Mam dziś, pisząc te słowa, ogromną nadzieję, że w cza-
sie gdy do Was dotrą, pogoda sprzyjać będzie pierwszym, 
tegorocznym spotkaniom ogrodowym. 

Równo rok temu podawałem Wam przepis na bogracz 
– rodzaj węgierskiego kociołka, który służy do przyrzą-
dzania potraw nad ogniskiem. W tym roku, ceniąc sobie 
różnorodność smakową w grillowanych daniach, kilka 
słów o szaszłyku YANGH-MINH.

Składniki: piersi drobiowe, kiełbasa zwyczajna, boczek 
wieprzowy wędzony, cebulki małe, kolorowa świeża papry-
ka, żółty, twardy ser, oliwa z oliwek, ulubione przyprawy.

Składniki marynaty: 
oliwa, sok z cytryny, oregano, bazylia.
Mięso pokroić w równe kawałki (kurczak w kostkę 

równą plasterkom kiełbasy) Marynować przez trzy go-
dziny wyłącznie drób. Nadziewać na  namoczone w wo-
dzie drewniane szpadki naprzemiennie, mięso, cebulkę, 
warzywa. By mięso było dobrze usmażone, a warzywa 
nie spalone, zdradzę Wam pewien trick. Otóż, warzywa 
kroję na większe i grubsze kawałki i namaczam je przez 
godzinkę w zimnej wodzie. Na nasz szaszłyk pod koniec 
smażenia kładziemy pasek sera i posypujemy mieszan-
ką ulubionych przypraw.  Aha! I nie zapominajcie nigdy 
podczas grillowania o całych główkach czosnku. Położone 
gdzieś z boku, nawet trochę wcześniej niż szaszłyki, niech  
dochodzą sobie spokojnie do mazistej miękkości, wtedy 
ucinamy czubek z góry i wyciskamy zawartość na pod-
smażony chlebek. Kto zna ten smak, ten wie o czym piszę.                                                                                                                                           
          Zapytacie jeszcze: „dlaczego szaszłyk  YANGH-
MINH? … A wiecie, że nie wiem. Zupełnie nie mam 
pojęcia, tak mi przyszło do wiosennej, siwej głowy.

Smacznego
Szymon Kaczmarek

Smacznie, ale niezdrowo
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Kultura

R E k L A M A

becnie pracuje nad nową płytą oraz przygotowuje się do 
premiery jej pierwszego albumu w USA – będzie go pro-
mować od maja. Jak sama mówi, jest zaskoczona, jak wiele 
popularności przysporzyła jej pewna reklama pewnych sło-

dyczy, gdzie wykorzystano jej utwór. Ale jest szczęśliwa – robi to, co 
kocha, czyli śpiewa i gra muzykę, którą jest zafascynowana. Inspiracje 
czerpie z wielu źródeł. Oprócz muzyki kocha jedzenie. Selah Sue tuż 
przed szczecińskim koncertem znalazła moment, by odpowiedzieć na 
kilka pytań „Prestiżu”.

Jakie są Twoje muzycz-
ne inspiracje?

Moją pierwszą i najważ-
niejszą mentorką jest Lau-
ryn Hill – jej album „The 
Miseducation of Lauryn 
Hill” („Złe wychowanie 
Lauryn Hill”) to kwinte-
sencja dźwięków, które 
oddziałały na mnie najbar-
dziej. Duży wpływ na moją 
muzykę miała też Erykah 
Badu, później dołączyły 
do nich inspiracje muzyką 
reggae i hip hopem – te 
dźwięki i melodie zaabsor-
bowałam jako artystka i tak 
powstała moja muzyka.

Miałaś okazję pracować 
z wielkimi nazwiskami – 
Ce Lo, Moby, wystąpiłaś 
jako support przed kon-
certem Prince’a. Na pew-
no zdajesz sobie sprawę, 
że teraz znalazłoby się trochę artystów chcących pracować z Tobą. 
Czy jednak jest jeszcze ktoś, o kim marzy Selah Sue? Z kim chcia-
łabyś wystąpić?

Jest na pewno parę takich osób… dla mnie nie nazwiska są najważ-
niejsze – przy drugim albumie pracuję obecnie z kilkoma muzykami 
z mojego miasta, na których naprawdę bardzo mi zależało, bo są świet-
ni, mimo, iż nie są zbyt znani nawet w Belgii. Z popularniejszych osób 
przychodzi mi do głowy James Blake. Ale, wiesz, najważniejsze jest dla 
mnie, bym tworzyła dobrą muzykę i była z niej zadowolona. Zobaczy-

my, czy w ogóle będę potrzebować kogoś do pomocy! (śmiech).
O pasji do muzyki wiedzą wszyscy? A co lubisz poza tym? Masz 

jakieś hobby, jak gotowanie czy sport?
Gotowanie – zdecydowanie tak, a jeszcze większą pasją jest jedze-

nie! Uwielbiam jeść, kocham wspólne obiady, kolacje. Jem właściwie 
wszystko – makarony, ryby, mięso. Jedna rzecz, której naprawdę nie 
jem to … o nie, przepraszam, nie ma takiej. Nawet teraz już czekam na 
kolację. O 19 mamy show, ale potem siadamy do stołu!

Jak to jest być sławną? 
Marzyłaś o tym?

Popularność mnie za-
skakuje. Nigdy nie marzy-
łam o sławie, nie śniłam 
nawet, by zostać profe-
sjonalną artystką. Jako 
osiemnastolatka zaczęłam 
studiować psychologię 
i naprawdę myślałam, że 
zostanę psychologiem. 
Później wszystko zaczę-
ło się toczyć w innym 
kierunku. Teraz jestem 
szczęśliwa, kocham to, co 
robię. Popularność i pu-
bliczność na koncertach 
są wspaniałe, dają dużo 
energii. Jednak nie wątpię, 
że rzuciłabym muzykę, 
gdyby jej tworzenie prze-
stało mnie uszczęśliwiać. 
Bo to szczęście jest wła-
śnie najważniejsze.

A Polska – trasę kon-
certową przebywacie w autobusie – jak wam się podoba w Polsce 
i w Szczecinie?

Niewiele z Polski daliśmy radę zobaczyć, bo podróżujemy w nocy, 
a gdy docieramy na miejsce, nie bardzo mamy czas i siłę, by się wy-
rwać. Jednak w Szczecinie, obok hotelu jest akurat centrum handlowe 
– znaleźliśmy dziś chwilę na shopping, kupiłam sporo ciuchów i je-
stem bardzo zadowolona.

Dziękuję za rozmowę i życzę udanego koncertu.

koncert młodziutkiej Belgijki Selah Sue zainaugurował tegoroczny SMF. Jej przebój „This world” to dla 
szczecińskiej publiczności... sama słodycz!

MuzyKA DAje Mi szCzęśCie
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Święte słowa, można by 
rzec, bowiem od nadmiaru 
sztuki nikt jeszcze nie zubo-
żał, a wręcz przeciwnie – nie-
którzy na niej dorobili się 

prawdziwych majątków. Autor tych 
słów siedzi w tym „interesie” od lat, 
będąc jednocześnie i twórcą i orga-
nizatorem zjawisk artystycznych oraz 
obserwatorem najnowszych trendów 
w sztuce współczesnej. Krzysztof 
KED Olszewski, bo o nim mowa, wi-
cedyrektor Klub 13 Muz, wykładowca 
w szkołach artystycznych, fotograf 
i artysta wizualny, podzielił się z nami 
swoimi refleksjami na temat tego 
dlaczego warto inwestować w sztukę, 
kim jest kurator i co zrobić, by mia-
sto w którym mieszkasz na nowo rozkwitło. Przy 
kawie, zmęczony, ale zadowolony, po festiwalu 13 
Sphere, którego jest kuratorem, odpowiedział na 
wszystkie nurtujące nas pytania.

Jak powstaje taki festiwal jak 13 Sphere, jak 
dobierasz artystów?

Artystów dobieram według własnego klucza, 
mam duże doświadczenie będąc przez lata kura-
torem wielu wystaw i festiwali. Również uczest-
niczę w najważniejszych tego typu wydarzeniach 
w Europie. Podobnie jest w wynajdowaniu tema-
tyki prac. Obserwuję czym młodzi artyści się aktualnie interesują. Do-
brym przykładem jest wystawa zbiorowa młodej sztuki Starter Szcze-
ciński, którego otwarcie nastąpiło w trakcie trwania festiwalu, a który 
potrwa aż do maja. Tu króluje tematyka polityczno – społeczna, np.: 
problem mocy słowa i nawiązania do ACTA oraz cenzury. Z drugiej 
strony manifestowane są różnego rodzaju gesty i wypowiedzi osobiste, 
bardziej lub mniej subtelne, aż po akt spalenia blejtramu, jako forma 
wypowiedzi malarskiej prezen-
towana jako wideo.

Jesteś też dyrektorem ar-
tystycznym Międzynarodo-
wego Festiwalu Sztuki Wi-
zualnej inSPIRACJE, który 
dopiero przed nami. Nie-
wielka impreza zamieniła się 
w jedną z ważniejszych tego 
typu w Polsce. Myślałeś, że to 
tak się potoczy?

Dopiero teraz zaczynam się 
nad tym zastanawiać. Być może 
jest to kwestia wieku. Na po-
czątku nie zastanawiasz się nad 
tym, co będzie za 5 czy za 10 lat, 
aż dochodzisz do takiego mo-
mentu, jak ja, kiedy nie chcesz 

mieć poczucia, że coś przesypiasz. 
Czuję pewną misję, ale chcę swoją 
pracę przekazać dalej. Mam na myśli 
wspomniane przez ciebie inSPIRA-
CJE, które współtworzę już 8 lat. My-
ślę, że po dziesiątej edycji festiwalu 
powinniśmy go przekazać młodemu 
zespołowi, oczywiście współpracu-
jąc z nim na ustalonych zasadach. 
Tak powinno się dziać ze wszystkimi 
wydarzeniami, które chcą przetrwać 
próbę czasu i które chcą zachować 
świeżą formułę.

Kim właściwie jest kurator sztu-
ki?

Kurator jest po części artystą, szcze-
gólnie dzisiaj, kiedy to on decyduje 
o doborze prac. Inaczej to wygląda 

gdy przygotowuje indywidualną wystawę, kiedy 
to głównie twórca określa jej kształt, a inaczej jest 
w przypadku wystawy zbiorowej czy festiwalu. 
Tutaj kurator dobiera sobie artystów, tematykę, 
formułę i na tej podstawie buduje kontekst wy-
darzenia, czyli właściwie też tworzy dzieło. W tej 
chwili jest taki trend, że to artyści zostają kura-
torami. Ja swoją pracę kuratorską traktuję jako 
wypowiedź artystyczną, równoległą do mojej 
działalności twórczej. 

Mamy wielu zdolnych artystów i ludzi, któ-
rzy mogliby w nich zainwestować, ale jakoś, niestety, zamożniejsza 
część naszego społeczeństwa nie jest specjalnie zainteresowana 
sztuką…

 O tym, co jest modne, co się sprzedaje, decydują sprawy, które ze 
sztuką nie mają wiele wspólnego. Wpływ na to mają za to pewne ukła-
dy biznesowe, czy wspólne przedsięwzięcia. Bywa tak niestety na ca-
łym świecie, że na przykład żona pana ambasadora namalowała obraz, 

a pan mecenas kupił go, bo tak 
wypada, płacąc przy tym niebo-
tyczna sumę. Na dodatek zrobił 
to tylko po to, żeby zamknąć 
jakiś ważniejszy temat. Tak też 
się dzieje w Szczecinie. Są osoby 
w tym mieście, które zainwesto-
wały ogromne pieniądze, kupu-
jąc same ramy, ponieważ to, co 
jest wewnątrz tych ram nie ma 
żadnego znaczenia, ani przeło-
żenia na kolekcję. 

Na polu rynku sztuki złą ro-
botę robią osoby nieprzygoto-
wane do tego zawodowo, np.: 
prowadząc galerię czy orga-
nizując wydarzenia artystycz-
ne często promują rzemiosło 

Kultura

„Inwestując w młodą sztukę wzrasta twój prestiż, a ponadto z czasem rośnie twój kapitał. wchodzisz w pewnego rodzaju elitarność, zaczynasz być 
trochę celebrytą, wpadasz w obieg ludzi, którzy tworzą światową śmietankę towarzyską interesujących się sztuką współczesną.” 

Krzysztof Ked Olszewski

KuPuj DzieŁA, bądź wyjątkowy
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Krzysztof KED Olszewski

Regularnie pracuje jako fotograf, tworząc oryginalne foto in-
stalacje. wYSTAw[k]A jest  jedną  z nich. - Pojęcie wystaw-
ka, to potoczna nazwa porzuconych i wystawionych przed 
domy niepotrzebnych przedmiotów – opowiada o projekcie. 
- Tworzą się w ten sposób swoiste instalacje, które budowane 
przez anonimowych twórców wchodzą w dialog z przestrzenią 
miejską. Instalacje te potrafią stać czasami kilka dni w spo-
sób nienaruszony, ale często też za sprawą „poszukiwaczy 
skarbów” zmieniają po kilku godzinach swoją treść i formę. 
Podczas podróży po krajach Unii Europejskiej znajdowałem 
takie wystawki i dokumentowałem je ukazując w ten sposób 
to szerokie zjawisko, a z niektórych zbudowałem własne in-
stalacje. Instalacje te kadrowałem tak, by była widoczna prze-
strzeń wokół nich, która wskazuje na miejsce ich powstania.

AnetA DolegA



sprzedając je jako sztukę. 
Natomiast od wielu lat działa wiele inicjatyw, które bardzo świa-

domie pokazują i promują sztukę współczesną. Inwestując właśnie 
w tych twórców otrzymujemy wymierne korzyści, ponieważ są to rze-
czy oryginale, a nie marna kopia maniery lub dzieła, które już kiedyś 
powstały. 

Co jeszcze nam to daje? 
Inwestując w młodą sztukę wzrasta twój prestiż, a ponadto z czasem 

rośnie twój kapitał. Wchodzisz w pewnego rodzaju elitarność, zaczy-
nasz być trochę celebrytą, wpadasz w obieg ludzi, którzy tworzą świa-
tową śmietankę towarzyską interesujących się sztuką współczesną. Po-
nadto inwestujesz w dobra, których wartość przez następne lata będzie 
wzrastała. Jest to normą na świecie, ale jeszcze nie u nas. Myślę, że 
ważna jest w tym rola mediów, które mogłyby po prostu uświadamiać 
ludzi, co jest aktualnie modne, w jakich artystów warto inwestować 
i dlaczego w ogóle warto to robić. 

Na promowaniu i inwestowaniu w sztukę współczesną korzystają 
nie tylko jej autorzy, ale całe miasta.

Miasta takie jak Kassel, Berlin, Wrocław czy Łódź inwestują w kul-
turę, bo wiedzą, że to przynosi pieniądze. Kiedy w mieście odbywa się 
duże wydarzenie artystyczne, na przykład festiwal o międzynarodowej 
randze, momentalnie miasto zaczyna żyć tą imprezą. Wjeżdżając do 
miasta już na starcie wiesz, że dzieje się tu coś wyjątkowego. Każda 
witryna, każda kawiarenka, informują ciebie o tym wydarzeniu. Lu-
dzie zostawiają pieniądze w hotelach, restauracjach, sklepach… to naj-
prostszy i najbardziej pozytywny PR miasta jaki można sobie wyobra-
zić, a Szczecin jest na to idealnym miejscem. Myślę, że 2013 to będzie 
rok Szczecina. Powstają nowe biurowce, nowe instytucje kultury takie 
jak filharmonia, Trafostacja czy hala widowiskowa, odbędą się regaty 
Tall Ships’ Races. To wręcz prowokuje, by zmienić charakter miasta 
i dać szansę sztuce i artystom.

13 sphere
Festiwal 13 Sphere to młoda, bo zaledwie trzyletnia impreza cał-
kowicie poświęcona Szczecinowi. Prezentowane są na niej pro-
jekty z zakresu muzyki i plastyki, ale bez sztywnego zadęcia, za to 
w formie nieskrępowanej zabawy. clou tegorocznej edycji stano-
wił STARTer Szczeciński, premierowy projekt ukazujący obecną 
kondycję najmłodszej sceny artystycznej w Szczecinie. wzięły 
w nim udział osoby, które być może za kilka lat odegrają znaczącą 
rolę w obszarze szeroko rozumianej sztuki albo przepadną gdzieś 
ze swoją twórczością w poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi. 
Ekspozycji towarzyszyły m.in. koncerty Ramony Rey, Sue clyde, 
Too Late i Swingtown oraz urodziny Make it Funky Production. 
Przed klubem 13 Muz, gdzie odbyła się impreza, powstało Graf-
fiti 3D autorstwa Maciej kREDY Jurkiewicza, będące zapowiedzią 
zbliżającego się festiwalu inSPIRAcJE /apocalypse.                 ad
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Prestiżowe 
IMPREzy czyli subiektywny

przegląd wydarzeń

WeRonIkA bulIcz

„Zabójca” to współczesna sztuka rosyj-
ska. Jej głównym wątkiem jest relacja z psy-
chodelicznej podróży przez współczesną 
Rosję. Młody chłopak – Andriej – otrzy-
muje propozycję „nie do odrzucenia”. Aby 
odpracować karciany dług, musi wykonać 
zlecenie zabójstwa. W tej misji towarzyszy 
mu dziewczyna szulera – Oksana. Sztukę 
autorstwa Alexandra Molchanova reżyseruje Paweł Niczewski. Wy-
stępują Maria Dąbrowska, Rafał Hajdukiewicz. W przeddzień pre-
miery Kino Zamek zaprasza na spotkanie z Alexandrem Molchano-
vem – 25 kwietnia w południe będzie można porozmawiać z autorem 
o spektaklu, wrażeniach z pierwszej polskiej realizacji.

Piwnica przy Krypcie, 26 kwietnia, godz. 19.00

Prapremiera „Zabójcy”

Forma tego spektaklu – koncertu oparta 
jest na balansowaniu na pograniczu mu-
zyki, teatru i performance’u. Z kompilacji 
dawnych i współczesnych tekstów wyła-
niają się treści zaskakująco bliskie współ-
czesnemu widzowi. Bohater spektaklu (w 
głównej roli, a także jako reżyser i scena-
rzysta występuje Dariusz Jakubowski), to 
ktoś na kształt lirnika. Ni to współczesny Wernyhora, ni to herber-
towski Pan Cogito. Już nie w meloniku i z laseczką, ale zubożały inte-
ligent w skromnym płaszczu i z reklamówką z supermarketu, mający 
w sobie całą kulturę śródziemnomorską, tylko, że nikogo to już nie 
obchodzi i nikomu nie jest potrzebne, jak mówił o swoim bohaterze 
Herbert w jednym z ostatnich wywiadów. Aktorowi na scenie towa-
rzyszą śpiewaczka oraz muzyk – całość składa się w obraz tego, co 
zostało dziś z tradycji kultury.

Zamek Książąt Pomorskich, 28 kwietnia, godz. 18.00

Deliberacje w zamku

To już ósmy sezon na afiszu – „Dzieła 
wszystkie Szekspira (w nieco skróconej 
wersji)” wciąż bawią widzów Piwnicy przy 
Krypcie. Spektakl w wykonaniu kompa-
nii szekspirowskiej w składzie Arkadiusz 
Buszko, Paweł Niczewski, Konrad Pawicki. 
Szekspir wielkim pisarzem był! Co do tego 
nie mają wątpliwości nawet autorzy „Dzieł 
wszystkich Szekspira (w nieco skróconej wersji)” swoistej mieszanki 
pastiszu, parodii i odniesień do kolorytu współczesności, a wszystko 
na kanwie fragmentów, tytułów czy pojedynczych kwestii wyjętych 
z dzieł Anglika.

Piwnica przy Krypcie, 29 kwietnia, godz. 21.00

Szekspir w skróconej wersji

Nadchodzi wiosenna edycja niezwykłe-
go festiwalu! Tym razem Floating Trip-
pin’ festiwal połączy wszystkich, którzy 
aktywnie pragną świętować pełnię wio-
sny. Będzie to pierwsza odsłona, w której 
zmieniono zasady gry. Każdy będzie mógł 
stworzyć atrakcję i rozbudować festiwal 
o własny pomysł.! Wydarzenie po raz 
pierwszy odbędzie w dwóch miejscach jednocześnie: z podziałem na 
część rekreacyjno – sportową (na polanie za Leśniczówką Białą – nie-
daleko jeziora Głębokiego) oraz ekstremalną (na Szczecińskiej Gu-
bałówce). W programie jak zwykle propozycje, jak aktywnie spędzać 
czas – wyjdźcie z domu!

Szczecińska Gubałówka, Leśniczówka Biała,
22 kwietnia, cały dzień

Floating Trippin’ na wiosnę

Wystawa Pełnia – Realizacja Kaśki 
Szeszyckiej i Konrada Królikowskiego 
ukazuje przestrzeń i mieszkańców Rokity, 
miejscowości, w której mieszka i tworzy 
Szeszycka. Ekspozycja będzie podróżą 
po osadzie. Dom jako świat z którego się 
wyrasta i do którego się wraca. Przyroda 
i kultura młodzieżowa. Awans społeczny, 
pragmatyzm oraz nihilizm i groteska. Antropologia i surrealizm. 
Pojęć pomocnych w odczytaniu treści wystawy jest więcej. Wielowy-
miarowość i zamierzona PEŁNIA zaznaczone są w tytule. Odnosi się 
on również do sugestywnego i wszechogarniającego przekazu uzy-
skanego z połączonych, współzależnych mediów: wielkoformato-
wych obrazów, fotografii inspirowanej malarstwem, wideo.

Muzeum Sztuki Współczesnej, 27 kwietnia, godz. 18.00

Pełnia współczesnej sztuki

Egipt jest jednym z najpopularniej-
szych celów podróży wybieranych przez 
Polaków. Egzotyczny klimat, przejrzysta, 
turkusowa woda, a przede wszystkim fa-
scynująca historia od lat przyciągają ty-
siące turystów. Właśnie, dlatego w Galerii 
Kaskada postanowiono przybliżyć odwie-
dzającym tajemnice piramid i starożytne-
go świata faraonów. W pasażach centrum handlowego pojawiła się 
wystawa „Tajemnice Egiptu”, która gościć będzie aż do 29go kwietnia. 
Podczas wizyty w Galerii podziwiać będzie można m. in. grobowiec 
Tutanchamona, aleję z posągami egipskich bogów, czy salę kapłańską 
gdzie tradycyjnie dokonywano mumifikacji. Większość eksponatów 
stworzona została na podstawie dokumentacji historycznej lub ak-
tualnie istniejących starożytnych konstrukcji.Wystawa potrwa do 
29 kwietnia, kiedy to rozwiązany zostanie konkurs, w którym mogą 
wziąć udział wszyscy klienci centrum. Szczegóły na miejscu!

Galeria Kaskada, do 29 kwietnia

Galeria kaskada odkrywa Tajemnice Egiptu

DO sPOTKANIA

Kultura

DO OGLĄDANIA

60
 | 

PR
ES

TI
Ż 

| k
w

IE
cI

Eń
 2

01
2



Stara Komenda Browar i Studio Tańca 
Anna Kowalska zapraszają na II Latino 
Party. Nie od dziś wiadomo, że to co po-
trafi rozruszać każdego to: dobra latyno-
ska muzyka, taniec i wyśmienite drinki 
rodem z gorącej Kuby. Dlatego też Anna 
Kowalska i Stara Komenda proponują 
drugą edycję Latino Party, czyli  na wskroś 
taneczne szaleństwo w rytmach latynoamerykańskich. Kubańska sal-
sa, dominikańska bachata, brazylijska samba, szalony rock’n’roll oraz 
chachacha – atmosfera w jaką zostaniecie przeniesieni w kwietniową 
sobotnią noc. 

Stara Komenda Browar, 21 kwietnia, godz. 20.00

Latino Party kowalskiej i Browaru

Lizz Wright – jedna z najciekawszych 
wokalistek łączących jazz, r’n’b i soul wy-
stąpi w ramach tegorocznego SMF. De-
biutancki album Lizz Wright z 2003 roku 
“Salt” uczynił z niej jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych wokalistek jazzowych 
oraz R&B. Płyta odniosła tak niesamowity 
sukces, że zaczęto ją porównywać z Niną 
Simone czy Abbey Lincoln. Kolejny album “Dreaming Wide Awake” 
wydany w 2005 r. składał się z jej interpretacji utworów różnych ar-
tystów od Fatsa Wallera po Neila Younga. Płyta ta osiągnęła jeszcze 
lepszy wynik niż poprzednia, dotarła na I miejsce listy Billboardu 
w kategorii Contemporary Jazz.

Hala Opery, 23 kwietnia, godz. 19.00

Głębia głosu Liz wright

Światowej klasy pianista i jeden z najwy-
bitniejszych polskich muzyków jazzowych 
uświetni aż dwoma koncertami tegoroczny 
cykl Szczecin Music Fest. Swoją porywającą 
grą zachwyca słuchaczy na całym świecie, 
zarówno podczas solowych występów, jak 
i w ramach dużych muzycznych projektów. 
Dotychczas wziął udział w nagraniu ponad 
100 albumów z muzykami jazzowymi, popowymi, a także artystami 
z kręgu muzyki filmowej i hip-hopu. Pracował m.in. z Tomaszem 
Stańką, Michałem Urbaniakiem, Zbigniewem Preisnerem, Janem A. 
P. Kaczmarkiem. 

Filharmonia Szczecińska, 21 maja, godz. 19.00 i 21.00

Leszek Możdżer na SMF

W Szczecinie wystąpi Innes Sibun – gita-
rzysta, który grał na wszystkich kontynen-
tach od Afryki po Amerykę Południową. 
Jako gitarzysta Roberta Planta wystąpił na 
najbardziej prestiżowych scenach na całym 
świecie. Teraz jego muzykę lepiej pozna tak-
że polska publiczność. To blues na najwyż-
szym poziomie, taki, jaki kochają wszyscy 
fani bluesa, a w dodatku w perfekcyjnym brawurowym wykonaniu.

Free Blues Club, 4 maja, godz. 21.00

Prawdziwy blues

DO sŁUChANIA
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Kwestionariusz
(nie) Literacki

Kim jestem: nie wiem. I nie mnie oceniać.
Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem: 
nie istnieje coś takiego jak „największe 
nieszczęście”.
Nigdy nie ubrałbym się w… wannie.
W czym jestem dobry: już ja tam wiem, w czym.
Co jest najważniejszym osiągnięciem mego życia:
poza życiem – nie mam osiągnięć.
Co wzbudza mój obsesyjny lęk:
nie posiadam lęków w randze obsesja.
Najbardziej cenię u mężczyzn: męstwo.
Błąd który popełniłem: jest błędem, który 
popełniłem.
Kiedy kłamię: nienawidzę.
Nienawidzę: no właśnie.
Polska moich marzeń: nie śmiałbym angażować 
moich marzeń na tak dużym obszarze.
Bohaterstwo to dla mnie: proszę o dookreślenie: 
czasu, miejsca, warunków atmosferycznych 

i spodziewanych strat w ludziach i sprzęcie.
Czy pisarz ma wobec kogoś lub czegoś obowiązki: jak wszyscy.
Moje ulubione słowo: ale kiedy?
Na kompromis decyduję się, gdy: zanosi się na kompromitację.
Dla miłości mogę zrobić: przepraszam bardzo, ale to jest 
prywatna sprawa Miłości i moja.
Jak chciałbym umrzeć: tak, jak umrę.
Kim chcę zostać w pamięci innych ludzi: mam dostatecznie 
dużo kłopotów z własną pamięcią.
Jak trwoga to do bloga to… zapis pół – półprywatnej 
korespondencji Imagine i Andryou ze świadomym 
wykorzystaniem Internetu jako nielojalnego posłańca.

Kwestionariusz 
(nie) Literacki

Kim jestem: oto jest pytanie!
Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem: 
bezsilność wobec choroby dzieci.
Nigdy nie ubrałabym się w… bardzo drogie 
ubranie markowych kolekcji.
W czym jestem dobra: w walce o godność 
i w przezwyciężaniu swoich słabości.
Co jest najważniejszym osiągnięciem mego życia: 
to, że jestem tak długo potrzebna i przydatna.
Co jeszcze chcę osiągnąć: spokój i pamięć tylko 
o tym, co było dobre.
Co wzbudza mój obsesyjny lęk: za wiele spraw.
Najbardziej cenię u kobiet: kobiecość 
i niegłupiość.
Błąd, który popełniłam: nie byłabym szczera 
to i nie odpowiem.
Kiedy kłamię: kiedy nie chcę ranić 
bezbronnych albo kopać leżących.
Nienawidzę: chamstwa. A szczególnie chamstwa 
ubranego w rękawiczki pozornej grzeczności i obłudy.
Polska moich marzeń: cicha i mądra.
Bohaterstwo to dla mnie: przyzwoitość.
Czy pisarz ma wobec kogoś lub czegoś obowiązki: nie kłamać 
młodszym pokoleniom.
Moje ulubione słowo: serenite.
Na kompromis decyduję się gdy: bez kompromisu 
będzie jeszcze gorzej.
Dla miłości mogę zrobić: wszystko.
Jak chciałabym umrzeć: zdrowo. Po odrobieniu lekcji i we śnie.
Kim chcę zostać w pamięci innych ludzi: przyzwoitym człowiekiem.
Jak trwoga to do bloga to… moje pięć minut z Andrzejem P.

Andrzej 
Poniedzielski

Magda 
Umer
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RAFAŁ PODRAZA -
dziennikarz, autor książek: Magdalena, 
córka Kossaka (PIW, 2007), Wojciech Kos-
sak (ATUT, 2012). Jego pierwsza książka 
wywołała renesans twórczości Magdaleny 
Samozwaniec. na kanwie sukcesu opraco-
wał i wydał niepublikowane książki pisarki: 
Z pamiętnika niemłodej już mężatki (W.A.B., 
2009) i Moja siostra poetka (PIW, 2010). 
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W gąszczu nowych pisarzy i wydawnictw może zagubić się nieje-
den miłośnik literatury. Aby ułatwić życie czytelnikom w cyklu „Pre-
stiżowe książki” pokazujemy pozycje warte zapamietania. Subiektyw-
nej oceny dokona Rafał Podraza, autor książek o rodzinie Kossaków. 
Spojrzy na nie okiem autora, dziennikarza i czytelnika.

PRESTIŻOwE KsIĄżKI

Kultura

KonKurs

SZCZEGÓŁOWE InFORMACJE nA nASZEJ STROnIE 
InTERnETOWEJ ORAZ nA

 ROZWIąZAnIE KOnKURSU Z MARCA

Wejdź na www.magazynprestiz.com.pl
Weź udział w naszych konkursach

Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

do wyGrania 2 eGzemplarze KsiążKi: 
„jak trwoga to do bloga”

Kamila parczuszka
monika adorczyk



ztery busy, wypełnione po szyby teatromanami podjechały 
pod teatr Volksbuehne. Za chwilę miał się zacząć kolejny 
spektakl w ramach berlińskiego dnia Kontrapunktu. Wy-
dawało się, że aby skonsumować kolejne festiwalowe prze-

życia, wystarczy tylko przekroczyć progi teatru. Niestety, to akurat nie 
było możliwe. – Madziu, dlaczego drzwi są zamknięte?! – zapytała 
wściekła Anna Garlicka, dyrektor festiwalu. 

– Okazało się, że scena, na której komisja artystyczna Kontrapunk-
tu widziała ten konkretny spektakl, w czasie przeglądu była w remon-
cie – mówi adresat pytania, Magda Gardas, specjalista ds. marketingu 
„Pleciugi”, współgospodarza przeglądu. – Spektakl miał się z powo-
dów technicznych odbyć w in-
nym miejscu, kilka kilometrów 
dalej. 

Do jego rozpoczęcia pozostało 
pięć minut, a kontrapunktowe 
busy zdążyły już odjechać. Bez 
szczecińskich widzów i organi-
zatorów festiwalu spektakl nie 
mógł się rozpocząć. Berlińscy 
gospodarze byli wściekli. Aby 
rozluźnić atmosferę wśród znie-
cierpliwionych, niemieckich 
teatromanów, zaczęli rozdawać 
darmowe drinki. 

Myszy w teatrze 

Największą plagę kontrapunk-
towych niepowodzeń i anegdot 
przyniósł kwiecień 2010 roku. 
Z powodu żałoby po katastrofie 
smoleńskiej odwołano pierwszą 
edycję Małego Kontrapunktu. – Wielu rodziców było mocno zawie-
dzionych. Dzwoniono do nas z żalem, pytając: „dlaczego dzieci karać 
za tę katastrofę?!” – mówi Martyna Głowacka, rzecznik festiwalu. 

Feralny kwiecień 2010 to także chmura wulkaniczna nad Europą. 
Jednak, o dziwo, odwołane loty były problemem nie tylko dla przyby-
wających na festiwal z daleka artystów. – Zabrakło nam bukietów do 

wręczania po spektaklach, bo większość kwiatów sprowadzana jest 
do Polski właśnie drogą lotniczą z Holandii – mówi Iwona Zys, kie-
rownik administracyjno -gospodarczy „Pleciugi”. 

Organizatorzy Kontrapunktu muszą się zmagać nie tyle z gwiaz-
dorstwem, co z koniecznością zaspokajania artystycznych potrzeb 
uczestników. Tak było w przypadku towarzyszącej festiwalowi wy-
stawy prac scenograficznych Jana Banuchy. – Artysta chciał swoje 
prace zawiesić na ścianie za pomocą łapek na myszy – wspomina 
Anna Garlicka.- Musieliśmy zapewnić 500 sztuk łapek, co nie było 
takie proste, bo okazuje się, że w całym województwie jest ich ledwie 
kilkadziesiąt sztuk. Szukaliśmy w dawnych GS-ach, sprawa się roz-

niosła. W końcu zadzwonili do 
nas nawet z zakładu dezynsekcji 
i deratyzacji z ofertą, że oni nam 
te myszy za darmo wyłapią.

Kontrapunkt po niemiec-
ku

  
Bywały też chwile groteskowe. 
Podczas jednej z edycji o godzi-
nie 22 do Pleciugi zadzwonili 
strażnicy portowi. – Znaleź-
li w okolicy Łasztowni dwóch 
przerażonych Niemców, którzy 
nie potrafili nic powiedzieć po 
polsku oprócz jednego słowa: 
„Kontrapunkt” – wspomina Iwo-
na Zys. – Okazało się, że to arty-
ści jednej z festiwalowych grup 
zabłądzili.

- Kontrapunkt jest tak wielką 
imprezą, że zawsze musi zdarzyć 

się jakiś organizacyjny problem – przyznaje Martyna Głowacka, do-
daje jednak: – Ale festiwal nic na tym nie traci. Co roku toczą się 
zażarte negocjacje między biurem obsługi widzów, a widzami, któ-
rzy najchętniej zarezerwowaliby bilety z rocznym wyprzedzeniem. 
Gdybyśmy na to pozwolili, już przed tegoroczną edycją zabrakłoby 
karnetów na przyszły rok.

C

Kultura

wyobraźcie sobie, że na 5 minut przed spektaklem teatr okazuje się być nieczynny! Albo nagle potrzebne jest 500 pułapek na myszy. To niektóre 
przygody organizatorów kontrapunktu, który co roku w kwietniu niepodzielnie rządzi w Szczecinie.

KONtrAPuNKt i myszy
Maciej Pieczyński

Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt

To jeden z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce. Po 
raz pierwszy odbył się w 1966 roku, jako Szczeciński Prze-
gląd Teatralny. Od sześciu edycji częścią kontrapunktu jest 
Dzień Berliński, w ramach którego widzowie festiwalu mogą 
zapoznać się z najważniejszymi scenami stolicy Niemiec. Od 
dwóch lat przegląd otwiera się także na najmłodszych, a to 
za sprawą spektakli dla dzieci w ramach Małego kontrapunk-
tu. Tegoroczną nowością przeglądu będzie klub festiwalowy 
w namiocie, postawionym obok Piwnicy kany. XLVII edycja 
kontrapunktu odbędzie się między 16, a 22 kwietnia b.r. i w jej 
ramach będzie można obejrzeć łącznie 26 spektakli z Polski, 
Niemiec, Austrii, Francji i Holandii, zarówno na scenach szcze-
cińskich teatrów, jak i w hali opery czy w plenerze Parku ka-
sprowicza. 
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Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji
reklamowej „BONO”
i “Bene Sport Centrum”, 
koordynator organizacji 
15. Mistrzostw Europy
w Pływaniu oraz turnieju 
Pekao Szczecin Open, 
wielki miłośnik tenisa
i innych sportów
rakietowych.

Kochamy zwycięzców. To pewne. Oczywiście naj-
bardziej sami lubimy wygrywać, ale gdy to się nie 
udaje zaciskamy kciuki aby chociaż „NASI” odnieśli 
sukces. Któż z nas nie zna tego uczucia kiedy całe 
ciało rozpiera duma, gdy nasz ulubiony zawodnik, 
klub czy reprezentacja zdobywa kolejny tytuł czy 
medal.

A

Duma
narodowa

tę dumę czuć jeszcze bardziej gdy wygry-
wa ktoś coś nie tylko lokalnie, ale dla całej 
Polski, dla nas wszystkich. Wtedy staje się 
bohaterem narodu. Tłum licznie stawia się 
na lotnisku, aby godnie przywitać zwycięz-

cę, premier czy prezydent kraju przyjmują w gabine-
tach, ba nieraz nawet medal przypną – za zasługi. No 
i media informacyjne „karmią” się tą naszą narodową 
dumą przez dni kilka. Tak było, jest i będzie. Zmieniają 
się tylko prezydenci, premierzy i działacze związków 
sportowych (chociaż nieraz mam wrażenie, że oni są 
nieśmiertelni). Najważniejsze jednak, że zmieniają się 

także obiekty naszego ki-
bicowskiego uwielbienia. 
Bo przecież nieco starsi 
czytelnicy „Prestiżu” za-
pewne pamiętają huczne 
przywitania naszych pił-
karzy po zdobyciu brązo-
wego medalu mistrzostw 
świata w Niemczech 
w 1974 roku czy radość 
całego narodu po zło-
tym medalu olimpijskim 
siatkarzy na Igrzyskach 
w Montrealu dwa lata 
później, kiedy to w fina-
le pokonaliśmy Związek 

Radziecki. Młodszym pokoleniom „klata rosła” gdy 
Adam Małysz przeskakiwał kolejne skocznie, Jerzy 
Dudek zdobywał puchar Ligi Mistrzów, a nasze pięk-
ne siatkarki Mistrzostwo Europy. Ale i dzisiaj mamy 
się kim pochwalić. Ci najlepsi to nie tylko dobro naro-
dowe, to także najwspanialsi ambasadorowie naszego 
kraju w świecie. Justyna Kowalczyk, o której skandy-
nawskie media piszą w sezonie narciarskim kilka razy 
w tygodniu. Robert Kubica, którego rehabilitację po 
wypadku samochodowym śledziły wraz z nami milio-
ny kibiców sportów motorowych na świecie. Czy Mar-
cin Gortat którego karierę w elitarnej NBA śledzą nie 
tylko Amerykanie i Polacy. Ostatnie tygodnie to jed-
nak cudowny spektakl dwójki sportowców. Agnieszka 
Radwańska i Robert Lewandowski są na ustach całe-
go sportowego świata. Zobaczyć ich można włączając 
Eurosport czy ESPN. Na ich temat dyskutują znako-

mitości piłki nożnej i tenisa, a wywiady z naszymi 
bohaterami przeczytamy niemal na każdym portalu 
internetowym. I cały świat może się dowiedzieć, że 
w Polsce też potrafią grać w piłkę czy w tenisa. 

Ostatni finał Agnieszki Radwańskiej 
w Miami oglądałem w większej 
grupie znajomych. Przyjemnie było 
patrzeć na tą szczerą radość po 
każdej wygranej wymianie, te
zaciśnięte na szczęście kciuki i coraz 
bardziej rozpalone twarze gdy 
mecz zbliżał się do finałowego 
rozstrzygnięcia.
Wielu z nich mecz tenisowy w całości obejrzało po raz 
pierwszy. Ale wszyscy po ostatniej piłce czuliśmy się 
dumni, że Radwańska jest nasza, polska. Podobnie 
sprawa ma się z Robertem Lewandowskim. Do nie-
dawna wspólne kibicowanie zarezerwowane było dla 
meczy reprezentacji i FC Barcelony (od czasu do cza-
su jeszcze Real czy Manchester). Dzięki rewelacyjnej 
grze Lewandowskiego w ostatnich tygodniach Polacy 
stali się kibicami Borusii z Dortmundu. Trzymamy 
kciuki za „Lewego”, ale i za Piszczka czy Kubę Błasz-
czykowskiego, którzy w tej drużynie z powodzeniem 
występują. Serce rośnie gdy słyszymy w wywiadzie jak 
niemiecki trener, niemieckiego zespołu oświadcza pu-
blicznie, że sukcesy drużyny (na dzisiaj prawie pewne 
mistrzostwo Niemiec) to w dużej mierze zasługa pol-
skich zawodników. Takie słowa sprawiają, że nie tylko 
kibice futbolu czują się dumni. Cieszyć może, że ta 
duma z występów naszych bohaterów na samej dumie 
na szczęście się nie kończy. Szkółki piłkarskie prze-
żywają oblężenie, akademie tenisowe powstają jak 
„grzyby po deszczu”, a na trasach narciarskich w Ja-
kuszycach tłok jak na Marszałkowskiej w godzinach 
szczytu. To daje nadzieję, że już niedługo kolejni, mło-
dzi sportowcy dadzą nam powody do dumy. A może 
stanie się to już podczas Euro 2012? Kto wie? W koń-
cu mamy przecież w drużynie Lewandowskiego.

Krzysztof Bobala

As serwisowy
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Płynie 
z wiatrem

na igrzyska

ak jest szybka, pokazała pod koniec marca podczas mistrzostw 
świata  w Kadyksie.

Zwyciężyła w próbie szybkości rozgrywanej przy prawie 
sztormowym wietrze, płynąc z prędkością 25,92 węzła, czyli 
48 km/godz. 

- Silne wiatry to mój konik - mówi „Prestiżowi” 20-letnia 
Hanna Zembrzuska. - Choć akurat w Kadyksie nie mogłam dać 
z siebie wszystkiego z powodu przebytej choroby.

Za zwycięstwo Szczecinianka dostała czek  na 1000 USD.
Na  przystań w Dąbiu trafiła gdy miała 13 lat. - Byłam skazana na 

uprawianie dyscypliny wodnej - wspomina Hania. - To dzięki ro-
dzicom, którzy też zajmowali się 
żeglarstwem.

Hania najpierw pływała na 
jachcie klasy Karina, ale po pół 
roku przesiadła sie na deskę 
z żaglem.

Co takiego szczególnego jest 
w pływaniu na desce?

- Dla mnie chyba ... uczucie 
ślizgu - mówi i natychmiast wy-
jaśnia.

- Gdy płynie się w idealnych 
warunkach, przy 3 - 4 stopniach 
w skali Beauforta, to wówczas 
ten ślizg jest lekki, nie trudzący. 
Powyżej 5 stopni trzeba się już 
męczyć - pracuje wówczas  cały 

korpus, grzbiet , ręce i nogi.
Znajduję w żeglowaniu radość i zabawę , ale coraz częściej traktuję 

to jako pracę. 
Finansowo wspomaga ją Centrum Żeglarskie, otrzymuje stypen-

dium z miasta. Jest Ambasadorem Szczecina w kampanii społecznej.
- Logo promujące Szczecin jest zawsze na moim żaglu, a ja staram 

się podczas wszystkich wyjazdów zachęcać ludzi do odwiedzania na-
szego miasta  - mówi o swojej roli.

Drugą osobą pływającą na desce z żaglem, będącą ambasadorem 
Szczecina jest Błażej Błażowski.

Podobnie jak Hania jest absolwentem Liceum Sportowego w Cen-
trum Kształcenia Sportowego 
w Szczecinie.

- Często oglądam akweny wod-
ne  w Polsce i za granicą - mówił 
Błażej, gdy został  ambasadorem. 
- Z pełnym  przekonaniem mogę 
powiedzieć, że Szczecin ma wiel-
ki potencjał, a jezioro Dąbie to 
prawdziwy nasz skarb.

W swojej niedługiej karierze 
odniósł już sporo sukcesów. Jest 
młodzieżowym mistrzem Polski 
w klasie olimpijskiej. Z powo-
dzeniem  uprawia ice board, czy-
li windsurfing na lodzie. Ma już 
na koncie medale z mistrzostw 
Europy i świata.

j
Hanna Zembrzuska to dziewczyna uwielbiająca silne wiatry i dużą szybkość na desce z żaglem. 
Odnosi już sukcesy w olimpijskiej klasie RS:X, jest Ambasadorem Szczecina, a jej marzenie, to 
dopłynięcie za 4 lata na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro.

amBasaDOrzy szCzeC ina 
– PatrOnuje „Prestiż magazyn szCzeCiński”

kampania społeczna „Szczecin_z całego serca polecam AM-
BASADOR” to zaproszenie mieszkańców do wspólnego bu-
dowania pozytywnego, wyrazistego i dobrze kojarzącego się 
wizerunku miasta. To element nowej strategii komunikacyjnej 
miasta „Odkryj_na dobre Szczecin. Ludzie_Miejsca_wydarze-
nia”. w ramach kampanii zrealizowane zostały spoty, w któ-
rych występują współpracujący z miastem Ambasadorzy – 
mieszkańcy z pasją, marzeniami i charakterem, którzy znają 
dobre strony Szczecina i dzielą się swoimi doświadczeniami. 
w 2012 roku grono to powiększy się o nowe osobowości. 
każdy może zostać Ambasadorem! Zdjęcia Ambasadorów 
znalazły się w wizerunkowym kalendarzu na 2012 rok. 

więcej informacji:  
www.szczecin.eu/ambasador  

www.facebook.com/szczecin.eu
Zobacz spoty: www.youtube.pl/OdkryjSzczecin
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Kronika Prestiżu

W i ę C e j  z D j ę ć  n A  W W W . M A g A z y n P r e S t i z . C O M . P l

Szczecinianki 2011Politycy w służbie rozrywki
roczystą galą w studiu TVP Szczecin zakończył się te-
goroczny finał konkursu Szczecinianka roku (piszemy 
o nim na stronie 11). Na scenie zjawiły się kandydatki, 

które były przedstawiane przez prowadzących: Annę Kornacką, 
szefową Stowarzyszenia Kobiety dla Regionu i Szczecina, orga-
nizatora imprezy oraz Pawła Wiśniewskiego, prezentera TVP 
Szczecin. Każda z pań pokazywała się na specjalnym wybiegu. 
Jak wiadomo wygrała Jolanta Kowalewska.                                br

enatorzy jako barmani, radni jako bramkarze czy 
kelnerzy - taki widok można było ujrzeć w ostatnią 
sobotę marca w Restauracji Zamkowa. Okazją była 

druga edycja prima aprillisowego spotkania „Polityk Pub”. Po-
litycy całkowicie przejęli władanie lokalem. Serwowali napoje, 
zbierali zamówienia i pilnowali porządku. W trakcie imprezy 
na scenie wystąpił zespół Vinders. Dochód z imprezy trafił do 
Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci.                       br
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Jarosław Łojko, radny sejmiku (PO) i senator 
norbert Obrycki (PO)

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa 
wręcza nagrodę red. Jolancie Kowalewskiej

Prowadzący galę: Anna Kornacka, szefowa 
stowarzyszenia Kobiety dla Regionu i 
szczecina oraz Paweł Wiśniewski (TvP)

Jolanta Balicka, radna szczecina 
(szczecin dla Pokoleń)

Henryk Jerzyk, radny sLd i Jan stopyra, przewodniczący rady miasta (niezrzeszony)

Jarosław Rzepa, szef zachodniopomorskiego 
PsL i senator sławomir Preiss (PO)

zbigniew Jasina, zastępca Redaktora 
naczelnego Kuriera szczecińskiego

danuta szyksznian - Ostrowska, 
laureatka konkursu w głosowaniu 
czytelników Kuriera szczecińskiego

Olgierd Geblewicz (PO), 
marszałek województwa na 
scenie razem z grupą vinders

Red. dariusz staniewski z Kuriera szczecińskiego w rozmowie 
z dariuszem Wieczorkiem, radnym sejmiku (sLd) Laureatka konkursu Jolanta Kowalewska i Maria Bartczak, dyrektor TvP szczecin

Od lewej: Wacław Kostecki i daniel Jamróz - instruktorzy szkoły Jazdy subaru

Od lewej - Jacek Łata, szef serwisu Agrykolex, Tomasz Jardzewski, szef działu 
sprzedaży Agrykolex, Marcin solarz, asystent zarządu subaru import Polska

Od lewej: Paweł Latała, sprzedaż subaru import Polska, Marcin solarz
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subaru wjechał na zamek
ż dwa dni trwała promocja nowego Subaru XV na 
Zamku Książąt Pomorskich. Na zaproszonych gości 
czekały najnowsze SUV-y japońskiego koncernu, któ-

rymi można było odbyć wycieczkę nie tylko po zamkowym bru-
ku, ale puścić się w dalszą trasę. Po przejażdżce na gości czekał 
poczęstunek w zamkowej restauracji.

a



Dzień teatru po raz 50
ubileuszowy, 50 międzynarodowy dzień teatru szcze-
cińscy artyści obchodzili w hali Opery na Zamku. Były 
podziękowania, przemowy i medale. Impreza rozpo-

częła się od przeczytania listu do aktorów na całym świecie au-
torstwa Johna Malkovicha, a zakończyła tradycyjnie bankietem. 
W foyer otwarto wystawę poświęconą zmarłej Danucie Chu-
dziance, na której znalazły się m.in. zdjęcia Dariusza Gorajskie-
go, fotoedytora Prestiżu, od lat fotografującego szczecińskich 
aktorów.                                                                                              br

j

W i ę C e j  z D j ę ć  n A  W W W . M A g A z y n P r e S t i z . C O M . P l

Kronika Prestiżu

Nowe kolekcje w Galaxy
okazy mody marek obecnych w centrum Galaxy moż-
na było podziwiać podczas pierwszego wiosennego 
weekendu. Sklepy wystawiły kolekcje wiosenne. Były 

ubrania, buty i dodatki, zarówno dla dorosłych, a także i dla 
dzieci. Pokazy kolekcji dziecięcych były przyjemnością nie tylko 
dla oglądających, ale i wielką przygodą dla małych modeli i mo-
delek. W imprezie wzięła udział też aktualna Miss Polski Angeli-
ka Ogryzek.                                                                                        dt

p
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Angelika Oryzek, Miss Polski
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Angelika Rabizio, dyrektor Opery na zamku, 
Władysław Żydlik, członek kapituły 
zasłużonych zAsP, solista opery

Joanna i Tomasz Jankiewiczowie, 
dr Mieczysław Chruściel, lekarz, autor 
portretu danuty Chudzianki

edmund Piotrowski, solista opery, Krystyna i Roman Maziukowie, 
chórzyści opery,  Wiesław Łągiewka, aktor Teatru Polskiego

Katarzyna Bieschke, Lidia Jeziorska z Teatru Polskiego 
obchodząca jubileusz 40-lecia pracy artystycznej

Grażyna nieciecka - Puchalik, Teatr Lalek 
Pleciuga z córką Anastazją, Marian 
Mazurek, gitarzysta

edmund Piotrowski, Władysław Źydlik, 
soliści opery

Joanna Tylkowska, solistka opery, Wojciech 
drożdż, wicemarszałek

Jacek Polaczek, Teatr Polski, Krystyna zgud 
- Polaczek, Teatr Polski, obchodząca 45 lecie 
pracy artystycznej

Krzysztof Baranowski i Adam Opatowicz, a z tyłu od lewej - Filip 
Cembala (Teatr Polski), Jakub Gwit, Kris niewirowski

dr Mieczysław Chruściel, lekarz, autor portretu danuty Chudzianki, Mirosława 
Chruściel, Katarzyna Bieschke, Jadwiga sowa, Adam Opatowicz 



Szukajcie nas w prestiżowych miejscach
ul. Więckowskiego 2A/8
Kancelaria Adwokacka Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2

SAlOnY SAMOCHODOWE

Agrykolex autoryzowany dealer Subaru, ul. Struga 78a
AutO-line, ul.Derdowskiego 6a
Citroen Drewnikowski, ul. Andre Citroena 1
Ford bemo Motors, ul. Pomorska 115b
Holda sp. z o.o. Autoryzowany Dealer
Chrysler jeep i Dodge, ul. gdańska 7
Honda, ul. białowieska 2
Kołacz – łopiński, ul. Madalińskiego 7
lexus Kozłowski, ul. Struga 17
Mercedes bogacki, ul. Mieszka i 30
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88
nissan, ul. Struga 71
euro-Centrum tadeusz Autoryzowany
renault rosiak i Syn, ul. bulwar gdański 13
Salon Skody, ul. Struga 1a
euro-Centrum tadeusz Autoryzowany
Salon vW, ul. Struga 1a
volvo Auto bruno, ul. Pomorska 115b
Opel bogaccy, ul. Mieszka i 45

BIURA PODRÓŻY

Apollo tour, al. Wojska Polskiego 50
b.P. interglobus tour, ul. Kolumba 1
Columbus tour, ul. Krzywoustego 27/u1
l'tur, CH galaxy, parter
Polaris travell, pl.Hołdu Pruskiego 9
tui, al. Wyzwolenia 12-14
unity travel, pl. rodła 8

InnE

Apteka zDrOWie, ul. Milczańska 50
ASCO Agencja reklamy i Promocji, ul. Starzyńskiego 3-4
binowo Park golf Club, binowo
bono – Agencja reklamowa, ul. Ściegiennego 3/1
bKF Fedorowicz s.c. Skarbimierzyce 22, Dołuje k/Szczecina
Delphinus – Centrum nurkowania, ul. Mickiewicza 10
Dive POint Szkoła nurkowania, ul. Monte Cassino 19e
euroafrica, ul. energetykow 3/4
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1
gala Optyk,ul. bogusława 16
galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14
galeria Kierat, ul. Małopolska 5
galeria zPAP, ul. Koński Kierat 16
gazeta Wyborcza, ul. bogusława X 2/3
Htl S.C. AutO SerWiS, ul.lubieszyńska 20, Mierzyn 
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16
la Passion du vin, ul. Sienna 8
Meritum – Szkolenia i tłumaczenia, ul. rayskiego 18/1
norbelino (plac zabaw dla dzieci), al. Wojska Polskiego 20
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1
Opera na zamku, ul. Korsarzy 34
Kino Pionier, al. Wojska Polskiego 2
Piwnica przy Krypcie, ul. Korsarzy 34
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28
Północna izba gospodarcza, al. Wojska Polskiego 164
rASte Studio Wnętrza, ul. Andrzejewskiego 37/5
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Kolumba 86
Szczecińskie Centrum tenisowe, ul. Dąbska 11a
Szczeciński Klub tenisowy, al. Wojska Polskiego 127
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium balticum, ul. Mieszka i 61c
Szkoła Muzyczna CASiO, ul. Szeroka 63
teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3
tenzi sp zoo Skarbimierzyce 18, Dołuje k/Szczecina
tvP, ul. niedziałkowskiego 24
unity line, pl. rodła 8
urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1
urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4
estilo Szkoła tańca, ul. Kręta 38A 
u.studio, Deptak bogusława
york Studio, ul. Mieszka i 103
zachodniopomorska Szkoła biznesu – Centrum
rozwoju biznesu, ul. żołnierska 54
zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Akademia Małego europejczyka, ul. Źródlana 37
4 Office Meble biurowe, ul. tkacka 66
Prima Frons, ul.unii lubelskiej 27
biuro rachunkowe trames beata roszkowska,
ul Monte Cassino 24, Szczeciński Park naukowo 
- technologiczny Sp. z o.o., ul. niemierzyńska 17a
urzad Marszałkowski Województwa
zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34

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
excellence Płatek, grupa Klinika Stomatologii i Medycyny 
estetycznej, ul. K.Wyszynskiego 14 Szczecin 
Fabryka zdrowego uśmiechu, ul. Ostrawicka 18
Praktyka Stomatologiczna rafał rudziński, ul. Śląska 5/2
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10
Hahs Protodens, ul. Czwartaków 3
intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & tawakol,
ul. emilii Plater 18
Centrum leczenia Otyłości, ul.Krzywoustego 9-10
lASer MeDi – DerM, ul. Kasprzaka 2c
Klinika Stomatologii i Medycyny estetycznej
excellence, ul. Wyszyńskiego 14 
Medicus, pl. zwycięstwa 1
Medycyna estetyczna dr Osadowska,
al. Wojska Polskiego 92–94 (budynek Pogotowia)
nzOz Przychodnia ginekologiczna „vitrolive”,
ul. Kasprzaka 2a
nzOz "lASer", ul. e. gierczak 38/8
Perładent – gabinet Stomatologiczny,
ul. Powstańców Wielkopolskich 4c
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1c
Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna dr gajda,
ul. narutowicza 16a
Prywatna Praktyka ginekologiczna,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka ginekologiczno-Położnicza
Piotr becker, ul. Szpitalna 13/1
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
i ginekologiczna, al. Wojska Polskiego 43/2
ra-dent. gabinet Stomatologiczny,
ul. bolesława Krzywoustego 19/5
tu nie boli, ul. jagiellońska 11
Orto-Perfekt Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna,
ul. Oginskiego 12 Szczecin
Orto-Perfekt Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna,
ul. Słowackiego 1A goleniów
gabinet Stomatologiczny, ul. Polskich Marynarzy 14/2
Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mierzyn  Centrum Stomatologii
i implantologii, ul.Welecka 38

KAnCElARIE PRAWnE

"A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna" s.k.,
ul. Wyspiańskiego 84a
gozdek,Kowalski, łysakowski
adwokaci i radcowie prawni s.p., ul. Panieńska 16
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11
Kancelaria Adwokacka, adwokat Andrzej zajda,
adwokat Monika zajda-Pawlik, ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, adwokat Michał Marszał,
ul. Księcia bogusława X 15/4
Kancelaria Adwokacka, adwokat Dariusz jan babski,
ul. Księcia bogusława X nr 5/3
Kancelaria SMK, Semeniuk, Marecki,
Kaczarewski, ul. Św. Ducha 5a/12
Kancelaria radców Prawnych sp, biel, judek,
Poczobut-Odlanicki, ul. Piotra Skargi 23
Mikołajczyk, Cieślik adwokaci i radcowie
prawni s.j., ul. Wyszyńskiego 14
lizak, Stankiewicz, Królikowski adwokaci s.c.,
ul. bohaterów getta Warszawskiego 1/4
Kancelarie Adwokatów i radców Prawnych,
adw. Waldemar juszczak, al. niepodległości 17
Kancelarie Prawne i Podatkowe bejnarowicz,
Kuropatwa, zieliński, ul. nowy rynek 5
Kancelaria notarialna, al. Papieża jana Pawła ii 22
Kancelaria notarialna, zofia Daleszyńska, 
al. Papieża jana Pawła ii 17/ 2
Szóstak, Municzewski, Malko adwokaci
i radcowie prawni s.c., ul. Królowej jadwigi 1/4
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro Adwokaci
i radcowie Prawni Sp. Partnerska, ul. Klonowica 30/1
Wódkiewicz, Sosnowski Sp. j., ul. Stoisława 2
Kancelaria radców Prawnych licht&Przeworska, 
ul. tuwima 27/1
Kancelaria Adwokacka Patryk zbroja, 

(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

HOTElE

Atrium, al. Wojska Polskiego 75
Campanile, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 30
Dworski Hotel i restauracja, ul. Pod zodiakiem 2, Warzymice
Focus, ul. Małopolska 23
novotel, al. 3 Maja 31
Park Hotel, ul. Plantowa 1
radisson SAS, pl. rodła 10
villa Hoff Wellness & Spa, ul. Słoneczna 3, trzęsacz

KlUBY FITnESS

Fitness World Hotel radisson, pl. rodła 10
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13
Fitness Forma, ul. Szafera 196
Planet Spa, al. Wojska Polskiego 70
rKF, ul. jagiellońska 67
Squash zone Club, CH turzyn, al. bohaterów Warszawy 42

SKlEPY

Arkadia perfumeria, ul. bolesława Krzywoustego 7
Artform, ul. Wojska Polskiego 227
b&M, al. Wojska Polskiego 43
batty barcley, CH galaxy, parter
bandolera, ul. jagiellońska 12
brancewicz, al. Papieża jana Pawła ii 48
Caterina, pl. zgody 1F
empik, CH galaxy, 2 piętro
euforia, al. Wojska Polskiego 37
FurOre, al. Wojska Polskiego 22
gueSS, al. Wojska Polskiego 20
Hexeline, CH galaxy, parter
ital Pol, top Shoping i piętro
j.fashion, CH galaxy, parter
jubiler terpiłowscy, CH galaxy, 1. piętro
jubiler terpiłowscy, ul. jagiellońska 16
jubiler terpiłowscy, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
jubiler terpiłowscy, CH turzyn, al. bohaterów Warszawy 42
Kropka nad i, ul.rayskiego 18
la passion, ul.jagiellońska 96
lKj, CH galaxy, sklep "Ochnik"
lKj, ul. Księcia bogusława X 11
lKj, al. niepodległości 36, (C.H. KASKADA)
Macsimum, al. Papieża jana Pawła ii 42
Matins bleus, CH turzyn, al. bohaterów Warszawy 42
Marc Cain, ul. Wojska Polskiego 29
Max Mara, ul. Księcia bogusława X 43/1
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
natuzzi, ul. Struga 25
Olsen,al. niepodległości 36, (C.H. KASKADA)
Perfumeria Douglas, CH galaxy, parter
Perfumeria, pl.rodła 1-2
Platinum, Deptak bogusława
resenthall, al. niepodległości (gAleriA KASKADA)
rosenthal, ul. Księcia bogusława X 15/1a
Studio Mebli Włoskich viP, ul. Krzywoustego 80
Salon Mody grand, ul. Małkowskiego 8
Salon Mody grand, ul. Śląska 54a
Skala, pl. żołnierza Polskiego 4
Soraya, ul. zygmunta Starego 3a
Studio Mebli Włoskich viP, ul Krzywoustego 80
trendy Collection ul. rayskiego 25
tru trussardi, al. Wojska Polskiego 29
viP COleCtiOn, jagiellońska 11
via di moda, ul. jagiellońska 85/2
yes Salon jubilerski, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67

BIURA nIERUCHOMOŚCI

Calbud, ul. Kapitańska 2
Carre, ul. 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

KAWIARnIE

brama jazz Cafe, pl. Hołdu Pruskiego 1
Cafe 22, pl. rodła 8
Cafe Club, CH galaxy, 1 piętro
Cafe Po godzinach, Deptak bogusława 9
Cafe Cube, CH galaxy, 2 piętro
Cafe Porto, ul. Księcia bogusława X 47
Cafe Prawda, ul. Wielka Odrzańska 20
Cafe Aficionado & Casa turrent, ul.Wielka Odrzańska 28
Castellari, al. Papieża jana Pawła ii 43
Castellari,ul. tuwima 27 (jasne błonia)
Coffee Heaven, CH galaxy, parter
Cukiernia Koch, al. Wojska Polskiego 4
Czekoladowa Cukiernia, al. Wojska Polskiego 17
Fanaberia, Deptak bogusława 5
Public Cafe, al. Papieża jana Pawła ii 43
Secesja Cafe, al. Papieża jana Pawła ii 19 lok. 1
Sklep Kolonialny, CH turzyn, al. bohaterów Warszawy 42
Sklep Kolonialny, CH galaxy, 2 piętro
Sklep Kolonialny, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
tiffany Flowers, ul.Ks. bogusława X 1/1

RESTAURACJE / PUBY

13 Muz, pl. żołnierza Polskiego 2
Avanti, al. Papieża jana Pawła ii 43
bachus – winiarnia, ul. Sienna 6, Podzamcze
bohema, al. Wojska Polskiego 67
bombay, ul. Partyzantów 1
Chałupa, ul. Południowa 9
Chief, ul. rayskiego 16
Chrobry, Wały Chrobrego 1b
Colorado, Wały Chrobrego 1a
Columbus, Wały Chrobrego 1
gościniec pod Aniołami, Dobra, ul. Przytulna 1a
Karczma Polska "Pod Kogutem", pl. lotników 3
Klubik, ul. Kuśnierska 13
ładoga, ul. jana z Kolna (vis-à-vis Wałów Chrobrego)
Mezzoforte, Deptak bogusława 8
na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34
…na Mariackiej, ul. Mariacka 26
Piwnica Kany, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Porto grande, ul. jana z Kolna 7
radecki & Family, ul. tkacka 12
restauracja „ ricoria”, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 20 
restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9
SanDa, al.Wojska Polskiego 127 (KOrty)
Sake, al. Piastów 1
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
teatr Mały, Deptak bogusława 6
valentino, Deptak bogusława 8
Willa Ogrody, ul.Wielkopolska 19
zbójnicka, ul. Monte Cassino 6

SAlOnY FRYZJERSKO-KOSMETYCZnE

bailine, ul. żółkiewskiego 13/14
baltica Welness&Spa, pl. rodła 8
belle Femme, ul. Monte Cassino 37a
beauty Clinique, ul. Mickiewicza 55
beverly Hills Akademia urody, CH galaxy, parter
beverly Hills Akademia urody, Dt Kupiec,
ul. Krzywoustego 9–10
Cosmedica, ul. leszczynowa
(Centrum Handlowe zdroje – rondo)
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Dr irena eris KOSMetyCzny inStytut, ul. Felczaka 20
eso hurtownia fryzjerska, ul. Wielka Odrzańska 28
enklawa Day Spa, ul. Wojska Polskiego 40
estetic, ul. Kopernika 6
evitA-SPA, Przecław 96e
gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2a
gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz, ul. Mazurska 20
Hair & tee, ul. Potulicka 63/1
imperium Wizażu, ul. jagiellońska 7
impressio, ul. Piłsudskiego 37
Keune the Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
laser Studio, ul. jagiellońska 85
Marena Wellness & SPA, ul. turystyczna 1 Międzywodzie
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. jagiellońska 85
nail bar by OPi, ul. Mazurska 44/u3
venus, ul. Wielkopolska 22
rayski Salon Piękności, ul. rayskiego 17
Salon fryzjerski yeS, ul. Małkowskiego 6
Studio urody Masumi, Deptak bogusława 3
tokyo brothers Studio Fit, ul. Władysława łokietka 7 
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