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Od naczelnej

iosna zaczęła nam się w bardzo tragiczny sposób. Czasa-
mi zastanawiam się, czy takie wydarzenia nie dzieją się, żeby 

każdy na chwilę przystopował i zastanowił się nad własnym 
życiem, postępowaniem. Czy jest sens tak pędzić? Może lepiej 

poświęcić więcej czasu bliskim nam ludziom? Tak szybko odcho-
dzą… 

Wspominając tych, których nie ma już z nami, nie zapominajcie o sobie 
i swojej rodzinie. Życie toczy się dalej, więc zróbcie wszystko, by skorzy-
stać wspólnie z wiosny. To najlepszy moment, by wyjść na zewnątrz, zre-
laksować się na świeżym powietrzu i wystawić buzie do słońca. Odkurzcie 
rowery i rolki, wyciągnijcie najbliższych na weekendowe wycieczki, pik-
niki i spacery. 

Zawsze, gdy powoli robi się ciepło na zewnątrz, zazdrościmy dzieciom, 
że beztrosko mogą biegać po zielonej trawie całymi dniami, gdy my sie-
dzimy jeszcze w pracy i debatujemy nad kolejnym superważnym projek-
tem. Ach, jak wtedy chcielibyśmy się z nimi zamienić! Jak wspaniale było 
kiedyś… Gdy mieliśmy po sześć lat. Brak obowiązków, cały dzień wolny, 
ganianie się po podwórku od rana do wieczora. Wracają wspomnienia, 
jak Kryśka z bloku obok walnęła łopatką Krzyśka, bo wrzucił jej żabę za 
bluzkę. Jak Piotrek z parteru ciągał za warkocze Basię, oczywiście z wiel-
kiej miłości. Po chwili przychodzi refleksja, że przecież wtedy też mieli-
śmy swoje problemy. Bo mama nie pozwala zostać dłużej niż do 16, a taka 
fajna zabawa jest. O swoich najfajniejszych zabawach opowiadają nam 
znani szczecinianie: Monika Szwaja, Olgierd Geblewicz, Maciej Silski, 
Olga Adamska i inni. Mam nadzieję, że dzięki ich wspomnieniom jeszcze 
chętniej wynurzycie się z mieszkań, sprzed telewizorów i komputerów, na 
świeże powietrze. Odciągnijcie dzieci od internetu i gier komputerowych, 
żeby za kilka lat miały podobne wspomnienia. Jeśli nie macie pomysłu, 
co ze sobą zrobić, proponujemy wam ruszyć wspólnie na rower. W dziale 
SPORT przygotowaliśmy trzy trasy rowerowe. 

Piszemy też o ludziach, którzy nie wyobrażają sobie życia bez windsur-
fingu. Pamiętajcie, że na początek wystarczą chęci. Spokojnie. Wiemy, że 
nie jesteście sportowcami z pierwszych stron gazet, żeby od razu zrobić 
trening, pokonując dystans 75 km. Na początek wystarczy, jeśli kanapę 
w domu zamienicie na krzesełko w amfiteatrze lub na zamku. W mieście 
w najbliższym miesiącu dzieje się mnóstwo fantastycznych kulturalnych 
wydarzeń. Proponuję, żeby zamiast samochodem – wybrać się na nie spa-
cerkiem! Przecież mamy już wiosnę w pełni! Przyjemnych wycieczek, bez 
odcisków na stopach!
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OT WARCIE

NATUZZI STORE SZCZECIN

nowa harmonijna przestrzeń, przygotowana na przyjęcie ekskluzywnej kolekcji sof i mebli do wyposażenia salonu.
Wszystko to zaprojektowane i wykonane przez Natuzzi, wiodąca włoską markę.

NATUZZI STORE
ul. A.Struga 25
70-784 Szczecin
tel./fax 091 4626370
e’mail: natuzzi@ital-pol.pl
www.natuzzi.com

Godziny otwarcia:
Pon - Pią: 10:00 - 18:00
Sob: 10:00 - 16:00

* Zamów bezpłatny  katalog PDF na natuzzi@ital-pol.pl

WŁOSKI STYL
TERAZ BLIŻEJ Ciebie

jest
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kańskich oraz tropikalne pusz-
cze. – Nasz główny cel etapu to 
wejście na szczyt Mt Margherita 
o wysokości 5109 m n.p.m. – 
mówi Janusz Adamski. – Będzie 
bardzo trudno, ponieważ jedzie-
my w samym środku pory desz-
czowej. Nastawiamy się na dużą 
wysokość, ostre zjazdy i wyczer-
pujące podjazdy. Jazda na rowe-
rach w takich warunkach będzie 
wymagała naprawdę dużej de-
terminacji. Dodatkowo deszcz 
będzie powodował w laterytowej 

błotnistej  drodze głębokie wy-
płuczyny i osunięcia – dodaje. 
Etap jest trudny i niebezpieczny 
ze względu na trwającą od wielu 
lat wojnę domową w Kongu oraz 
doniesienia o epidemii Ebo-
la. – W zależności sytuacji, jaką 
zastaniemy w Kongu, rozważa-
my trzy warianty trasy. Wariant 
najbardziej prawdopodobny, 
choć niestety najbardziej niebez-
pieczny, to wejście do Parku Na-
rodowego Ruwenzori od stronu 
Ugandy, dalej przekraczamy gra-
nicę z Kongiem, jedziemy przez 
Beni, Lubero, Rutshuru, Gomę, 
przekraczamy granicę z Rwandą 
i zmierzamy przez Cyangugu, 
Kigali, dalej przez masyw górski 
Ruwenzori, zwany Górami Księ-
życowymi – wymienia Adamski. 
Akcja górska zajmie im około 
siedmiu dni. W dolnych par-
tiach czeka na nich bardzo pod-
mokły teren, bagniska często po 
pas. Czekają na nich jednak też 

piękne góry, które wyróżniają się 
unikalną przyrodą. Wpisane zo-
stały na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturowego i Przyrod-
niczego Ludzkości UNESCO. 
Natomiast rejony Ruwenzori są 
jednym z  najbardziej dziewi-
czych terenów Afryki, miejscem 
bytowania goryli górskich, któ-
rych jest tylko ok. 800 sztuk na 
świecie. – Musimy być jednak 
uważni, bo czyha na nas także 
cały wachlarz chorób, od wspo-
mnianego wirusa Ebola, przez 

malarię, cholerę, ślepotę rzeczną, 
dżumę, dur brzuszny, po zapale-
nie opon mózgowych – mówi 
Janusz Adamski.   – Obawiamy 
się także tego, że jest to najbar-
dziej niestabilny politycznie re-
jon Afryki. Obszar największego 
ludobójstwa i  zbrodni wojen-
nych, na którym można spotkać 
ponad sto tysięcy dzieci-żołnie-
rzy, a kanibalizm, gwałty, tortury 
i  porwania były stosowane jako 
broń jeszcze niedawno w wal-
kach – dodaje. Ten etap wypra-
wy będzie prawdziwym testem 
wytrzymałości ludzi i sprzętu. 
Powrót z niego planowany jest 
na 20 maja.                                 dp

odróżnik, reporter, 
fotograf Kazimierz 

Nowak w latach 1931-
1936 odbył samotną wy-

prawę po Afryce. Przemierzył 
łącznie ok. 40 tys. km, w  tym 
głównie rowerem, a także pieszo, 
konno, czółnem oraz na wiel-
błądzie. Kilkunastu podróżni-
ków z  całej Polski ruszyło jego 
śladami, dzieląc się na trzyoso-
bowe ekipy i zmieniając co dwa 

miesiące. Kolejna zmiana nastą-
piła na początku kwietnia. Pro-
wadzenie tego odcinka przejął 
szczecinianin Janusz Adamski, 
którego wcześniejsze podró-
że opisywaliśmy w „Prestiżu”. 
Wspierać go będzie dwóch wro-
cławian: Przemek Kruszyński 
i  Kuba Gurdak. Na trasie czeka 
ich wiele wspaniałych widoków, 
ponieważ trasa którą przejadą 
to okolice Wielkich Jezior Afry-

Wydarzenia
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Na tropie goryli
Cały czas śledzimy losy szczecińskich podróżników, którzy kontynuują rozpoczętą w listopadzie 2009 roku sztafetę śladami Kazimierza Nowaka. 

W kwietniu rozpoczął się już piąty etap podróży przez Ugandę, Kongo Demokratyczne i Rwandę. Śmiałków czeka niebezpieczne
wejście na masyw górski Ruwenzori podczas pory deszczowej. Groźne są także ostatnie doniesienia o wojnie domowej

w Kongu oraz o epidemii wirusa Ebola na tamtych terenach. 
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Janusz Adamski wśród mieszkańców jednej z wiosek

Na trasie czeka ich wiele trudnych podjazdów
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REKLAMA

d początku lutego tele-
wizja TVN poszukuje 
gotującej osobowości 

w  spódnicy. Zwycięż-
czyni otrzyma kontrakt 

kucharza programu „Dzień do-
bry TVN” oraz profesjonalne 
szkolenie kucharskie.  Konkurs 
składa się z pięciu etapów. Jury 
przeprowadziło wstępną selekcję 
kandydatek, oceniając ich zdol-
ności kulinarne i osobowość. Po 
tym etapie zostało już tylko 18 
uczestniczek. Wtedy zaczęły się 
zadania na żywo. – Oczywiście, 
że był stres – wspomina Mał-
gosia. – Trzeba równocześnie 
skupić się na gotowaniu, mó-
wić z sensem, odpowiadać na 
pytania prowadzących i jeszcze 
dobrze wypaść przed kamerą 
– śmieje się.  Małgorzata miała 
jednak pierwsze doświadczenia 
z audycjami na żywo w Polskim 
Radiu Szczecin. – W sobotnim 

magazynie „Babska rzecz” mam 
swój kącik kulinarny i co tydzień 
przygotowuję różne ciekawostki 
i przepisy – mówi. – W radiu 
mnie nie widać, ale trzeba wy-
sławiać się prawidłowo, więc 
to jest świetny trening, który 
bardzo przydał mi się w telewi-
zji – dodaje. Na co dzień gotuje 
tylko dla męża i przyjaciół, ale 
bardzo chętnie eksperymentuje 
w kuchni. – Zbieram rodzinne 
przepisy, przerabiam te, które są 
w książkach kucharskich, a także 
wymyślam swoje własne – mówi. 
– Bardzo chętnie też podróżuję 
po świecie, to daje mi mnóstwo 
inspiracji. Poza tym od lat dzie-
cinnych przyglądałam się pracy 
w kuchni, ponieważ moi rodzice 
prowadzą restaurację – dodaje. 
Przez dwa lata studiowała ho-
telarstwo, dzięki czemu mogła 
również poznać zasady zdrowe-
go żywienia, serwowania potraw 

oraz podstawy ich przygotowy-
wania. Swoimi osiągnięciami 
kulinarnymi dzieli się innymi 
poprzez swoją stronę interne-
tową www.kuchnia-malgosi.pl, 
gdzie można znaleźć przepisy, 
z których korzysta. Dzięki swo-
im umiejętnościom kulinarnym 
dotarła aż do półfinału. Jurorzy 
oceniali wszystko: sposób wyko-
nania dań, ich smak i prezentację. 
Ważne było także to, jak dziew-
czyny wypadały w programie 
na żywo.  W półfinale znalazło 
się sześć kandydatek, przed któ-
rymi kolejne dwa pojedynki na 
żywo w niezwykłych miejscach-
niespodziankach. Ostatecznie 
wybrane będą dwie finalistki. 
„Prestiż” oczywiście namawia do 
głosowania na Małgosię, ponie-
waż to widzowie w głosowaniu 
SMS-owym ostatecznie zdecy-
dują, kto zdobędzie główną na-
grodę. – Sam udział w konkursie 

to wielkie przeżycie. Spotkałam 
wielu ciekawych ludzi, zarówno 
wśród uczestniczek, jak i osobo-
wości telewizyjnych. Gotowanie 
w telewizji to naprawdę fanta-
styczna przygoda, dlatego będę 
walczyć do końca o wygraną! – 
mówi Małgorzata.                     dp

istrzostwa przyniosły złoto 
parze – Piotrowi Puchale 
i Marice Ostrowskiej oraz 
srebro Marcinowi Kali-
towskiemu i Katarzynie 

Florczuk. Marika Ostrowska 
ma na swoim koncie wiele suk-
cesów – była trzykrotną meda-

listką mistrzostw Polski w  10 
tańcach, jej partner Piotr zdobył 
mistrzostwo Polski w 2009 r. 
Srebrny medalista tegorocznych 
zawodów Marcin Kalitowski jest 
pięciokrotnym mistrzem Polski 
w 10 tańcach, wielokrotnym wi-
cemistrzem Polski oraz finalistą 
mistrzostw świata z Helsinek 
2000 r. oraz Pucharu Świata Wę-
gry 2001 r.

Sukces wychowanków szcze-
cińskiej szkoły tańca z dwudzie-
stoletnimi tradycjami umocnił 
jej rangę w Polsce. Szkoła nie-
przerwanie od 1991 r. odnosi 
sukcesy sportowe na arenie pol-
skiej i międzynarodowej, ale wła-
ściciele szkoły Astra podkreślają, 
że tańca może nauczyć się każdy 
i to w każdym wieku.              em

Wydarzenia

Szczecinianka Małgorzata Toczek obala mit, że mężczyźni to najlepsi kucharze. Doszła do półfinału konkursu „Gotuj o wszystko”
zorganizowanego przez „Dzień dobry TVN” i Kamis.

Tancerze ze szczecińskiej Astry sięgnęli po najwyższe podium
w najbardziej prestiżowych zawodach tanecznych w Polsce –

Mistrzostwach Polski w Tańcu Towarzyskim. Pokonali 50
par tanecznych z 40 klubów z całego kraju.

Gotuje w TVN

Mistrzowie 
tańca
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pośród dziewczyn wyło-
niono 14 finalistek, któ-
re zaprezentują swoje 
wdzięki na gali finało-

wej. Kandydatki do tytułu 
najpiękniejszej będzie można 
oglądać w czterech odsłonach 
– odzieży codziennej, sukniach 
wieczorowych, w rockowej sty-
lizacji oraz w najbardziej wycze-
kiwanej przez panów – w  stro-
jach kąpielowych. Dziewczyny, 

które zdobędą tytuły miss oraz 
I, II i  III wicemiss wezmą udział 
w  eliminacjach do ogólnopol-
skiego konkursu Miss Polski Stu-
dentek, które odbędą się w  War-
szawie. Najpiękniejszą studentkę 
Szczecina czeka także sesja w ma-
gazynie „Prestiż”. Wybory odbę-
dą się 23 kwietnia 2010 r. o godz. 
20. Więcej szczegółów oraz zdję-
cia finalistek na stronie konkursu 
www.mss.artfun.pl                  em
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Wydarzenia

…w okazałej, ale bardzo zaniedbanej wilii przy ulicy Monte Cassi-
no 30 mieścił się przed wojną Konsulat II Rzeczpospolitej Polskiej?

iestety nie znajdziemy na budynku żadnej upamiętniającej ten 
fakt tabliczki, miejsce to nie jest też oznaczone w żadnym tu-
rystycznym współczesnym przewodniku po Szczecinie… Tym 
bardziej to przykre, że ustanowienie polskiego konsulatu w 
Szczecinie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 

roku wcale nie było rzeczą łatwą. Ostro oponowali przeciwko temu 
Niemcy, którzy władali tymi terenami i którzy nie do końca uznawali 
Polskę. Tak więc najpierw była to agencja konsularna „tułająca” się po 
Szczecinie, by dopiero w latach 30. stać się konsulatem i wprowadzić 
się – na stałe – do wynajętej wilii przy Monte Cassino. 

W latach poprzedzających II wojnę światową wielokrotnie „nieznani sprawcy” zrywali tablice informacyjne z polskim orłem i tym bardziej 
szkoda, że dzisiaj, w zupełnie wolnej Polsce, nikt nie wpadł na pomysł, by ocalić od zapomnienia tak ważne dla historii naszego kraju miejsce. 
Tym bardziej, że konsulat w Szczecinie był jednym na świecie, gdzie przez moment przebywało dwóch konsulów… Jak to możliwe? Otóż kon-
sul Romuald Nowicki otrzymał awans na wicekonsula II Rzeczpospolitej w Berlinie i właśnie 1 września (jak się niebawem okazało pamięt-
nego) 1939 roku miał przekazać oficjalnie swoją funkcję w Szczecinie Romanowi Wodzickiemu. Obaj politycy, czyli „stary” i „nowy” konsul, 
zostali przez Niemców aresztowani i przez dziewięć kolejnych dni września pozostawali w budynku przy Monte Cassino 30 pod ścisłą strażą. 
Później siłą zabrano ich z placówki i przewieziono do Hamburga, a potem na granicę duńską, gdzie wraz z personelem 12 innych polskich 
konsulatów, działających przed wybuchem II wojny światowej na terenie III Rzeszy, pozwolono im opuścić Niemcy. 

Miejmy nadzieję, że dzisiaj, kiedy tak dużo mówi się o patriotyzmie, szczecińscy włodarze doprowadzą do umieszczenia pamiątkowej ta-
bliczki na ścianie willi przy Monte Cassino 30.

Rafał Podraza 

Czy wiecie, że...

ednym z głównych ele-
mentów corocznej mię-
dzynarodowej konferen-
cji jest bankiet połączony 
z wręczeniem nagrody 

„Beta“. To nagroda przyznawana 
za osiągnięcia naukowe w zarzą-
dzaniu finansami. W tym roku 
zostanie przyznana po raz ósmy. 
Sama konferencja odbędzie się 
już po raz 11. W tym roku tema-
tem wiodącym będą inwestycje, 
ryzyko i wycena. 
– To zagadnienia ważne i nie-
zwykle interesujące z punktu 
widzenia zarządzania finansa-
mi w aspekcie całej gospodarki, 
bowiem dotyczą wszystkich jej 
podmiotów: sektora publiczne-
go, przedsiębiorstw, instytucji 
finansowych oraz gospodarstw 
domowych – wyjaśnia dr hab. 
prof. US Dariusz Zarzecki, szef 
konferencji. – W ramach ob-

rad konferencji 
c h c i e l i b y ś m y 
otworzyć forum 
wymiany poglą-
dów, koncepcji 
i  wyników ba-
dań związanych 
z inwestycjami, 
wyceną i  ryzy-
kiem, prezentując powiązanie 
tych zagadnień zarówno z poje-
dynczą firmą prowadzącą dzia-
łalność gospodarczą, jak i  inwe-
storem giełdowym realizującym 
swój program inwestycyjny na 
rynkach finansowych.
Konferencja odbędzie w dniach 
21-23 kwietnia. Oganizatorem 
jest Katedra Inwestycji i Wyceny 
Przedsiębiorstw, Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Więcej szczegółów na www.fmc.
home.pl.                                     em

Marcowe castingi do tytułu Miss Studentek Szczecina 2010
przyciągnęły ponad 50 kandydatek.

Inwestycje, wycena i ryzyko – to tematy konferencji „Zarządzanie 
finansami“, która odbędzie się w Międzyzdrojach. W ciągu trzech dni 
naukowcy i ekonomiści z Polski i świata będą dyskutować i bawić się.

Najpiękniejsza
studentka Szczecina

O finansach
nad morzem
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Rozmowy w pociągu

Ten cytat Henry’ego de Montherlant, spadł na 
mnie jak grom z jasnego nieba i rozerwał ciszę 
w głowie.

Joanna Osińska

Dziennikarka TVP, prezen-

terka programu informacyj-

nego TVP Szczecin „Kronika”. 

Prowadzi serwis ekonomiczny 

„Biznes” w TVP.Info

W przedziale również było jak w kosmicznej 
czarnej dziurze. Ludzie po świętach, raczej 
w  posępnych humorach, wracali do swoich 
warszawskich prac zatopieni w lekturze albo 
w objęciach Morfeusza. Nikt nie chciał rozma-
wiać, nawet przez telefon komórkowy. Zapew-

ne do każdego wracały, zepchnięte do podświadomości na 
czas świąt, koszmary codziennej egzystencji.

Słowa Henry’ego przypomniały mi, jak duże zaintereso-
wanie wzbudziły „Gawędy starszej pani” o relacjach dam-
sko-męskich, o których wspominałam w poprzednim arty-
kule. Dostałam sporo pytań, czy np. taki przewodnik istnieje 
dla mężczyzn. Odpowiadam: TAK! I właśnie zaczyna się 
wyżej wymienionym cytatem. 

Niewtajemniczonych informuję, że główną bohaterką 
była Szeherezada, która według „starszej pani” wydaje się 
najmądrzejszą kobietą na świecie. Jej bronią, dzięki której 
zdobyła mężczyznę swego życia, stało się sześć magicznych 
kroków:

1. Była bezgranicznie ule-
gła. Noc w noc, przez prawie 
trzy lata, gotowa była na 
śmierć. 

2. Oddając mężczyźnie 
swoje ciało, zajmowała się 
jego duchem (opowiadała mu 
bajki, mądre bajki). 

3. Nigdy nie mówiła 
wszystkiego, najciekawsze zo-
stawiając w rezerwie. 

4. Zaprzęgła w swoją służ-
bę czas, który pracował na jej 
korzyść (z nocy na noc była 
bardziej atrakcyjna – zakoń-
czenie bajki zdradzała dopie-
ro następnego dnia i natych-

miast rozpoczynała kolejną, by nad ranem znów przerwać 
w najważniejszym momencie. 

O kolejnych krokach nie napiszę. W końcu od czego jest 
lektura całości.

A wiecie, jaka jest pierwsza rzecz, której musi nauczyć się 
chłopak, skoro mówimy o przewodniku na życie dla mężczy-
zny? W krainie pełnej miłości przywilej pierwszego orga-
zmu ma kobieta.

A pierwszą rzeczą, której musi nauczyć się dziewczyna? 
Na drodze prowadzącej do szczęśliwej miłości przywilej 
pierwszego kroku ma mężczyzna.

To wcale nie jest łatwe i na początku każdemu wydaje się 
nonsensem – tak uczą Mądrości Szeherezady.

W dawnych czasach rodzice panny młodej na wydaniu 
zwykli pytać, czy kandydat do ręki córki ma środki na utrzy-
manie rodziny, którą chce założyć. Upewniali się, czy potrafi 
pomagać jej w licznych codziennych obowiązkach. 

Doświadczeni wiedzieli, że męska niemożność w tym 
względzie zabija miłość kobiety.

W „Skrzypku na dachu”, kiedy biedny krawiec wyznaje 
ubogiemu mleczarzowi, że kocha jego córkę, ten strofuje go 
za nieprzyzwoitość. Dopiero na słowa: „przysięgam ci, że 
twoja córka nie będzie głodować”, ojciec odpowiada: „na-
reszcie zaczynasz mówić jak mężczyzna” i zgadza się na ich 
ślub. Ale być mężczyzną – to też dotrzymywać słowa, nie 
rzucać go na wiatr.

Tradycja!!! Mam wrażenie, że powoli wraca, tak jak moda 
na stare polskie imiona dla dzieci: Marysia, Zosia, Franek…

Napisałam wcześniej, o tym, co jest pierwszą rzeczą, któ-
rej musi nauczyć się chłopak. Teraz będzie o tym, – co jest 
pierwszą próbą mężczyzny. To dokonanie. Dokonanie jest 
tym, co tworzy mężczyznę.

Skąd te mądre zdania? Od pewnej mądrej starszej pani, 
która w praktyczny sposób napisała kilka książek o życiu. 
Niektóre ustępy znam na pamięć. Kiedy dostaję oślego ro-
zumu w postępowaniu z mężczyznami, zawsze przypomina 
mi się stosowny cytat. Jest jak koło ratunkowe. Nie mogę 
zdradzić tytułów, bo popełniłabym grzech „kryptoreklamy”. 
Podpowiem jedynie, że warto zajrzeć do cyklu „Biblioteczka 
Adama i Ewy” i odszukać dwie cienkie książeczki, które są 
jak kobieta i mężczyzna. Jedna jest różowa, a druga niebie-
ska. 

Z takim kagankiem oświaty wysyłam was w świat miło-
ści, w którym ścierają się największe burze – uczuć. No cóż, 
one właśnie napędzają ten padół.

Cytat: „W sferze materialnej panie mają wstręt do fikcji”
(Starsza Pani)

Lodowa szachownica

Lody czekoladowe, lody waniliowe, ajerkoniak, likier cze-
koladowy, gorzka czekolada, wiórki kokosowe

Na talerzyku deserowym układamy po 2 gałki lodów każ-
dego smaku „na krzyż”. Lody waniliowe polewamy łyżeczką 
likieru czekoladowego i posypujemy wiórkami, a czekolado-
we – łyżeczką ajerkoniaku i tartą gorzką czekoladą. W wer-
sji „dla panów” może być jakiś mocniejszy alkohol.

Do zobaczenia w kolejnej podróży.
Joanna Osińska

„Nie wystarczy być ojcem
czworga dzieci, trzeba jeszcze
być mężczyzną...”



Dawnych gier
i zabaw czar

W chowanego, klasy, wojnę czy kapsle. Tak kiedyś bawiły się dzieci. W czasach, gdy nie było internetu i gier komputerowych, za to skarbem 
była puszka po coca-coli czy kawałek kolorowej kredy, a trzepak był miejscem towarzyskich spotkań, dorastało wielu znanych mieszkańców 

Szczecina. O swoich zabawach z dzieciństwa „Prestiżowi” opowiadają m.in. pisarka Monika Szwaja, muzyk Maciek Silski
czy szef sejmiku Olgierd Geblewicz.

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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zkolne boisko, po-
dwórko przy domu 
a czasem nawet ulica 

były prawdziwym festiwalem 
pomysłów. Zaraz lekcjach biegło 
się na podwórko, po kryjomu 
przed rodzicami jedząc oran-
żadę w  proszku, i wymyślało 
przeróżne zabawy. Bez wątpienia 
najważniejszym miejscem na 
podwórku był trzepak, który jak 
magnes ściągał wszystkich z naj-
dalszych zakamarków podwór-
ka. I to niezależnie od płci.

– Było to miejsce spotkań 
i  pokazów sprawności – śmieje 
się prof. US Dariusz Zarzecki. 
– A widok grupek dzieciaków 
porozwieszanych na trzepaku w 
najdziwniejszych pozach był jak 
najbardziej naturalny i nikogo 
nie dziwił. 

– Prawie zawsze ktoś na nim 
wisiał – potwierdza Monika 
Szwaja, pisarka. – Robiło się na 
nim fikołki albo zwyczajnie roz-
mawiało. 

Również aktorka Olga Adam-
ska ma swoje doświadczenia 
z  trzepakiem. 

– Na trzepaku wypadało by-
wać, jednak nie należałam do 
grona entuzjastów – śmieje się 
pani Olga. – Szczerze mówiąc, 
na trzepaku czy w gumę średnio 
mi wychodziło, nie byłam spe-
cjalnie dobra w zajęciach typowo 

gimnastycznych. Natomiast bar-
dzo lubiłam grać w chowanego. 

W chowanego bawili się wszy-
scy bez względu na wiek i płeć. 
Zarówno w domu, jak i na świe-
żym powietrzu. Jedna osoba, 
zwana kryjącym, zasłania oczy 
i odlicza, a w tym czasie pozo-
stali uczestnicy zabawy mają 
za zadanie ukrycie się. Po odli-
czeniu kryjący głośno oznajmia 
„szukam” i rozpoczyna poszu-
kiwania. Wygrywa osoba, która 
została odnaleziona jako ostat-
nia. A pierwsza zostaje kolejnym 
kryjącym.

– Wykazywałam się przy tym 
dużym sprytem i inteligencją, 
na przykład jak miałam zielony 
sweterek, to chowałam się mię-
dzy drzewami – wspomina swo-
je potyczki w chowanego Olga 
Adamska.

– Potrafiliśmy doskonale wy-
korzystać każdą dostępną nam 
przestrzeń – dodaje architekt 
Aleksandra Kopińska-Szykuć. 
– Chowany najlepiej udawał się 
na placach budowy, bo było tam 
wiele zakamarków, w których 
można było się ukryć, ku rozpa-
czy naszych rodziców! Idealnym 
miejscem był las, tutaj popularne 
były też podchody, rozbudowana 
odmiana chowanego. Uczestnicy 
dzielą się na dwie grupy – ucie-
kającą i pościgową. Uciekający 

zostawiają po drodze strzałki, 
znaki i zadania do rozwiązania 
dla ścigających. 

W poszukiwaniu gumy

Nie wszystkie gry były jednak 
koedukacyjne. Większość czasu 
na podwórku chłopcy i dziew-
czynki spędzali osobno.

Ulubiona zabawą z dzieciń-
stwa wiceprezydent Szczecina 
Elżbiety Masojć były klasy – gra 
zarezerwowana wyłącznie dla 
dziewczynek. 

– Byłam mistrzynią gry 
w  klasy lub jej wariacji, czyli tak 
zwanego chłopa. Gra polegała 
na skakaniu po narysowanym na 
asfalcie schemacie i zaliczaniu 
kolejnych etapów. Dodatkowo 
trzeba było celnie rzucać drob-
nym kamyczkiem w odpowied-
nie pola – wspomina Elżbieta 
Masojć. 

Kolejna z gier zarezerwowana 
tylko dla dziewczyn to guma. 
Polega na skakaniu układów nad 
naciągniętą gumą. W PRL-u do 
gry używało się gumek wycią-
gniętych z... majtek, a następnie 
związanych. Rarytasem było po-
siadanie całej gumki z pasman-
terii.

– W czasach mojego dzieciń-
stwa gumka była praktycznie nie 

do zdobycia, więc bardziej popu-
larna była skakanka – wspomina 
Monika Szwaja.

– Guma to była zupełnie nie-
męska gra. Nasza rola ogranicza-
ła się do bezustannego przeszka-
dzania dziewczynom – śmieje 
się profesor Zarzecki. 

Każdy chciał
być Jankiem Kosem

W co dla odmiany bawili się 
chłopcy? Oczywiście w wojnę. 
Każde podwórko miało swój 
trzepak, piaskownicę i rdzen-
nych mieszkańców. Obcy na 
podwórku był natychmiast 
rozpoznawany i musiał zacho-
wywać szczególną ostrożność. 
Pomiędzy podwórkami toczyły 
się wieloletnie wojny. Struktu-
ry konspiracyjne miały wiele 
odniesień do wzorców prezen-
towanych w filmach takich jak 
„Stawka większa niż życie” czy 
„Czterech pancernych”.

– Każdy chciał być Jankiem 
Kosem! – śmieje się przewod-
niczący sejmiku Olgierd Geble-
wicz. – Pamiętam, gdy podczas 
jednej z zabaw w wojnę znala-
złem kask roboczy, który dumny 
włożyłem na głowę. Podczas za-
bawy poczułem, że coś zaczyna 
z niego wyciekać. Nie zauważy-
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Olga Adamska, aktorka Teatru Polskiego, Olgierd Geblewicz, przewodniczący sejmiku, Maciej Silski, muzyk
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Olga Adamska, aktorka Teatru Polskiego, Olgierd Geblewicz, przewodniczący sejmiku, Maciej Silski, muzyk

Aleksandra Kopińska-Szykuć, architekt
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ChoWANY – POPuLARNA ZABAWA 
PODWóRKOWA. KRyJąCy ZA POMOCą 
SPECJALNEJ ODLICZANKI ODMIERZAł 
CZAS NA uKRyCIE SIę POZOSTAłyCH 
GRACZy. TREŚć WyLICZANKI TO „PAłKA, 
ZAPAłKA, DWA KIJE, KTO SIę NIE SCHO-
WA – TEN KRyJE”. NALEżAłO WyTROPIć 
uKRyTyCH KOLEGóW, ZANIM ZDążą 
DOBIEC DO MIEJSCA „ZAKLEPyWAń”. 

DWA ogNIE – GRA ZWANA RóWNIEż 
ZBIJAKIEM. NA BOISKu ZBIJAJąCy CI-
SKAJą PIłKą W PRZECIWNIKóW, ELIMI-
NuJąC ICH W TEN SPOSóB Z DALSZEJ 
GRy. JEŚLI PIłKA ZOSTAłA ZłAPANA, 
GRACZE ZAMIENIALI SIę ROLAMI I ByłA 
OKAZJA DO REWANżu.

gRA W NożA – ZABAWA POLEGAłA NA 
WBIJANIu NOżA W ZIEMIę Z NAJBAR-
DZIEJ ZWARIOWANyCH POZyCJI, NP. 
OPIERAJąC JEGO CZuBEK O BRZuCH, 
KOLANO, łOKIEć, BRODę, NOS, Tył GłO-
Wy, ITD. 

guMA – GRA POLEGAJąCA NA WyKO-
NyWANIu PRZEZ ZAWODNICZKI uSTA-
LONyCH uKłADóW SKOKOWyCH, Aż 
DO TZW. SKuCHy. SKAKAłO SIę PO Gu-
MIE PASMANTERyJNEJ, ROZCIąGNIęTEJ 
POMIęDZy DWIEMA ZAWODNICZKAMI. 

KlASY – GRA POLEGAJąCA NA SKA-
KANIu PO NARySOWANyM KREDą NA 
ASFALCIE GRAFIKu I ZALICZANIu KOLEJ-
NyCH ETAPóW. DODATKOWO TRZEBA 
ByłO CELNIE RZuCAć DROBNyM KA-
MyCZKIEM W ODPOWIEDNIE POLA. 

KAPSlE – TOREM Był MuREK, KRA-
WężNIK LuB PIASKOWNICA – CZęSTO Z 
PRZESZKODAMI. KOLARZAMI Były KAP-
SLE OD BuTELEK. ZAWODNIKIEM, CZyLI 
KAPSLEM, PORuSZAłO SIę PSTRyKNIę-
CIAMI PALCóW. 

KAMIENIE – DO GRy POTRZEBNE Były 
DROBNE KAMyCZKI, KTóRE NALEżAłO 
W ODPOWIEDNI SPOSóB PODRZuCAć 
I łAPAć, ZALICZAJąC KOLEJNE ETAPy 
TRuDNOŚCI.
 

RAZ, DWA, TRZY, BABAjAgA PATRZY 
- NA TO HASłO NALEżAłO STANąć NIE-
RuCHOMO W POZyCJI W JAKIEJ NAS ZA-
STAłO. PROWADZąCA GRę „BABAJAGA” 
OKREŚLAłA ILOŚć I RODZAJ KROKóW 
JAKIE KAżDy Z GRACZy MOżE WyKO-
NAć W JEJ KIERuNKu. WyGRyWAł, KTO 
PIERWSZy DOPADł DO BABAJAGI. 

Elżbieta Masojć , wiceprezydent Szczecina

Wizaż i stylizacja: 
Maja Holcman

Zdjęcia:
Panna Lu
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łem, że pracownicy budowlani 
w tymże kasku rozrabiali lepik 
i  wszystko wylądowało na mojej 
głowie. Przez dwa tygodnie po-
zbywałem się tego z włosów! 

Zabawy w wojnę dobrze 
wspomina fotoreporter Czarek 
Aszkiełowicz.

– Mieszkałem na osiedlu Bu-
kowym. Mieliśmy tam ogromne 
pole dla wyobraźni, budowanie 
ziemianek i szałasów, i okopy. 
Kiedyś próbowaliśmy upolować 
nawet królika. Wybiegliśmy całą 
bandą z nożami i scyzorykami 
na leśną drogę i wpadliśmy pro-
sto na jakąś rodzinę. Ich miny 
pamiętam do dziś – śmieje się 
Czarek Aszkiełowicz.

Kultową grą podwórkową 
były kapsle, które w szczytowym 
okresie sukcesów polskich kola-
rzy osiągały znamiona prawdzi-
wej epidemii. 

– Poprzez „pstrykanie” kapsli 
po specjalnej trasie rozgrywano 
„wyścigi pokoju”. Trasę rysowało 
się cegłą na asfalcie – wspomina 
muzyk Maciek Silski. – Kapsle 
dekorowało się flagami państw 
i  wykańczało przezroczystą 
folią. – Nie ma takiej gry na 
komputerze, która by chociaż w 
przybliżeniu dawała tyle emocji 
i  satysfakcji, co kapsle! 

Kolejnym niezbędnym rekwi-
zytem zabaw była piłka, której 
użycie było tak wszechstronne, 
jak fantazja dzieciaków. 

– Uwielbiałam grać w piłkę 
kopaną z chłopakami – wspomi-

na Monika Szwaja. – Zazwyczaj 
ustawiali mnie na bramce, ale 
i  tak zabawa była przednia!

Piłka to także dwa ognie, zwa-
ne także zbijakiem, oraz „mu-
rzyn” – polegający na kopaniu 
piłki o ścianę.

– Kopaliśmy tak mocno, że aż 
tynk odpadał ze ściany ku roz-
paczy dozorcy, który nas ganiał 
później po całym podwórku – 
wspomina Lew Lizak, adwokat. 
– Kto wie, czy nie była to lepsza 
zabawa od samej piłki!

Na długich godzinach lek-
cyjnych grało się w okręty lub 
w  państwa – miasta.

– Do tych gier potrzebowa-
liśmy jedynie kartki i ołówka, 
no i  trochę wiedzy – wspomina 
Aleksandra Kopińska-Szykuć.

– Była to świetna zabawa, rów-
nie fajna, jak pisanie liścików do 
kolegów i przekazywanie ich w 
tajemnicy przed nauczycielem! 
Także scyzoryk lub harcerską 
finkę wykorzystać można było 
do zabawy. 

– Pikuty – wymagały niemal 
cyrkowych umiejętności – śmie-
je się Maciek Silski. – Należało 
wbijać nóż w najbardziej nie-
prawdopodobnych pozycjach. 
Np. oprzeć ostrze noża na nosie 
i jednym zwinnym ruchem spo-
wodować, by wbił się w ziemię!

Mały kolekcjoner

Zamiłowanie do zbiera-
nia wszystkiego to jedno 

z  bardziej fascynujących 
zagadnień minionego okre-
su. Hobby tamtych lat to 
głównie wszelkie zbieractwo. 
Kolekcjonerzy czaili się pod 
hotelami i czyhali na cu-
dzoziemców, którzy bez naj-
mniejszego żalu wyrzucali te 
„cenne” przedmioty – puszki 
po piwie czy coca-coli, pu-
dełka po papierosach czy za-
graniczne foldery.

– Były na tyle cenne, że 
trzymano je w regałach, czę-
ściej jednak były zwieńcze-
niem meblościanek– śmieje 
się Olgierd Geblewicz. – Ja 
oprócz puszek zbierałem tak-
że wszelkie dostępne komik-
sy.

Zbierało się także adresy 
zagranicznych firm i wysy-
łało się prośbę o przysłanie 
folderów reklamowych, mo-
tywując to szalonym zain-
teresowaniem działalnością 
firmy. 

– Co do treści próśb za-
wartych w listach, nie można 
mieć jednak całkowitej pew-
ności, gdyż nie znaliśmy do-
brze języka – śmieje się Ce-
zary Aszkiełowicz. – Jednak 
zdarzało się czasem, że firmy 
przysyłały foldery. 

 Monika Szwaja i Elżbieta 
Masojć zbierały zagraniczne 
znaczki oraz pocztówki – 
płyty.

– Jakość tych grających 
pocztówek była okropna – 

śmieje się Monika Szwaja. 
– Na archaicznym adapterze 
Bambino słuchało się Mary-
li Rodowicz, Karin Stanek 
i  Paula Anki! 

 Wszystkie możliwe przed-
mioty zbierał także profesor 
Dariusz Zarzecki. 

– Puszki, monety, pudełka 
po zapałkach – wylicza. – Pa-
sja do kolekcjonowania po-
została mi zresztą do dzisiaj. 
Z każdego miejsca w którym 
jestem przywożę kubek. Mam 
ich już ogromną kolekcję.

Zbierało się także książki. 
Ulubionymi autorami byli: 
Zbigniew Nienacki, Edmund 
Niziurski i Adam Bahdaj. 
Ukochana książka dzieciń-
stwa Monika Szwai to „Kubuś 
Puchatek”, a na „Dzieciach 
z  Bullerbyn” ortografii uczy-
ła się Elżbieta Masojć.

– Mieliśmy ogromną wy-
obraźnię, na którą wpływ 
miały lektury. Pamiętam 
książkę Ryszarda Liskowac-
kiego „Wodzu wyspa jest 
twoja”. Akcja rozgrywała się 
w Szczecinie. Była to historia 
dwóch chłopców, którzy po 
ucieczce z domu zamieszkali 
na Wyspie Puckiej. Po tej lek-
turze postanowiliśmy także 
zamieszkać na wyspie. Nie-
stety, rodzice odkryli nasz 
plan, zarekwirowali namioty, 
plecaki i konserwy i na tym 
się niestety skończyło – śmie-
je się Maciej Silski. 

Elżbieta Masojć , wiceprezydent Szczecina

Cezary Aszkiełowicz, fotoreporter „Gazety Wyboczej”
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o fragment notatki da-
towanej na 10 marca 
2010 roku. Autorem 

jest szczecinianin Bogusz Trep-
ka, zapalony windsurfer, aktual-
nie znajdujący się na Hawajach. 
To on wymyślił i powołał do ży-
cia portal internetowy sieplywa.
pl, jeden z najpopularniejszych 
wśród maniaków wodnych spor-
tów ekstremalnych. Niełatwo go 
złapać na miejscu, bo większość 
czasu przebywa w podróży, od-
wiedzając te miejsca na świecie, 
które posiadają idealne warun-
ki do surfowania. Należy do tej 
grup szaleńców, dla których złe 
warunki pogodowe oznaczają 
coś zupełnie przeciwnego. Silny 
wiatr, sztorm na morzu i oceanie 
– to jego żywioł, a wszystko po 
to, by wskoczyć na deskę i dać się 
złapać fali.

 W pogoni za idealną falą 
znalazł czas, aby opowiedzieć 
o  portalu, swojej pasji i wodnym 
szaleństwie, które ogarnia coraz 
większą liczbę Polaków. Rozmo-
wę odbyliśmy na linii Szczecin 
– Maui...

Informacje
z pierwszej ręki

– Na windsurfingu pływam 
od początku liceum i równocze-
śnie od tego czasu pracowałem 
na regatach windsurfingowych, 

które rozgrywały się przez kilka 
lat z rzędu na polskim Wybrzeżu 
(Era Windsurfing Cup) – opo-
wiada Bogusz. – Na zawody zjeż-
dżała się czołówka światowego 
windsurfingu. Po którejś edycji 
zawodów staliśmy się dobrymi 
znajomymi. To okazało się do-

skonałą furtką do dalszej współ-
pracy nad projektami, w których 
ci zawodnicy brali udział, poza 
czasem, który poświęcali na 
starty w zawodach. Jednym z  ta-
kich projektów był Masters of 
Speed, do którego należał m.in. 
Finian Maynard z Wysp Dziewi-
czych, autor jednego z rekordów 
prędkości jednostki pływającej 
napędzanej wiatrem. Moim za-
daniem było stworzenie strony 

internetowej dla tego przedsię-
wzięcia i jej późniejsza admini-
stracja. Projekt ruszył jesienią 
2004 roku w momencie ustano-
wienia wspomnianego rekordu. 
Któregoś dnia odbieram telefon 
i słyszę w słuchawce: „Bogo I bit 
the record, put it on the websi-
te...”. W tym momencie byłem 
jedną z kilku osób na kuli ziem-
skiej, która wiedziała o tym wy-
darzeniu kilka minut po tym, jak 
ono miało miejsce. W tym czasie 
nie było jeszcze Facebooka, Twe-
etera i innych mediów szybkiego 
rozprzestrzeniania informacji. 
Poza stroną internetową całe-
go projektu i kilkoma innymi 
portalami aktualizowanymi rza-
dziej lub częściej, nie było gdzie 
opublikować tej wiadomości. 
Rekord został pobity, czas leciał 
dalej, a we mnie pozostało nie-
spełnione pragnienie dzielenia 
się informacjami, które dosta-
wałem z pierwszej ręki od reszty 
środowiska surfowego.   Wysadź-
my Danię „Od tygodnia na Maui 
wieje non-stop (wcześniej nie 
wiało za dużo), więc pierwszą 
sesję zaliczyłem przeżeglowany 
na 4.7. Na kolejne dni zdobyłem 
4.2, które idealnie wpasowuje się 
w tutejsze warunki. Hookipa jest 
tak napakowana zawodnikami, 
którzy przyjechali na sesje zdję-
ciowe, że nawet nie próbuję tam 
pływać, bo dopchanie się do fali 

graniczy z cudem, a po Cabo, na 
którym były 2-3 osoby na spocie 
i każdy miał swoją falę, trochę się 
rozpuściłem.” Przełom nastąpił 
niecały rok później. Na pomysł 
portalu Bogusz wpadł, jak to czę-
sto bywa, przypadkiem i w dość 
niebanalnych okolicznościach. 
– Na początku roku 2005 wylą-
dowałem, w środku tygodnia, 
w  szczecińskim klubie City Hall, 
który wtedy mieścił się jeszcze 
w  klimatycznym budynku sta-
rego ratusza. Akurat odbywał się 
tam koncert – nie pamiętam, kto 
grał, ale panowała atmosfera to-
talnego luzu – kontynuuje opo-
wieść. – Słuchając muzyki, wpa-
dłem nagle na pewien pomysł. 
Wziąłem długopis od barmana 
i na serwetce zacząłem spisywać 
to, co w tym momencie miałem 
w głowie. Następnego dnia za-
cząłem działać. Efekt tamtych 
wydarzeń można zobaczyć pod 
adresem www.sieplywa.pl.  

Surfowe e-społeczeństwo

Zgodnie ze sloganem który 
znajduje się w  logo portalu, je-
steśmy codziennym źródłem 
surfinformacji. W chwili obec-
nej, od momentu założenia wi-
tryny, średnio dwa tysiące osób 
dziennie z niej korzysta. Chyba 
osiągnęliśmy tzw. masę krytycz-
ną dla tej grupy odbiorców, która 

„Pierwszy test obudowy deski windsurfingowej w wodzie okazał się lekką traumą. Wypłynąłem na ocean w płetwach, zajęło mi to z 10 min
i okazało się, że obudowa deski przecieka. Jeszcze tak szybko nie płynąłem nigdy do brzegu, jakby mnie rekin gonił. Jak wyszedłem na brzeg,

to mało nie upadłem ze zmęczenia. Na szczęście aparat przetrwał tę próbę...” 

AnEtA DoLEGA 
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Siedząc w szkole 
czy pracy i patrząc 
na uginające się
do ziemi drzewa,
typowy surfer
dostaje szału
i kombinuje, jak
za wszelką cenę
znaleźć się nad 
wodą.



w Polsce liczy około 50 tysięcy 
surferów, na różnym poziomie 
zaawansowania i uprawiających 
różnego rodzaju surfdyscypli-
ny – od windsurfingu, poprzez 
kitesurfing, surfing skimboar-
ding, po wakeboarding. Kim 
konkretnie są nasi odbiorcy? 
Myślę że jest to cały przekrój 
surfowego społeczeństwa na-
szego kraju, ale najliczniejszy 
grupa to ludzie w  wieku 20-30 
lat.  Redakcja portalu liczy czte-
ry osoby, rozproszone po całym 
kraju. Co istotne, każda z nich 
mocno związana jest z dziedzi-
ną  sportu o jakiej pisze. Bogusz 
dba głównie o finanse pracy oraz 
o  dalszy rozwój portalu. Dodat-
kowo odpowiada za stronę pro-
gramistyczną i graficzną, przy 
której pomagają mu jeszcze dwie 
osoby. –  Można powiedzieć, 
że za całym przedsięwzięciem 
stoi teraz siedem osób. Kiedyś 
robiłem to wszystko sam (pro-
gramowanie, grafika, redago-
wanie treści, sprzedaż reklam, 
promocja...), a  teraz udało się 
zbudować zgrany zespół. Oczy-
wiście nie mogę pominąć osoby 
Krzysztofa Mruka, który zajmo-
wał się redagowaniem treści od 
samego początku i miał wpływ 
na powstawanie całego projektu 
Sieplywa.pl – dodaje.

W pogoni za falą

„Minął tydzień od momentu, 
kiedy wyjechałem na Maui, tylko 
tyle, że na wyspie jestem dopiero 
od kilku dni. Tym razem pobi-
łem rekord podróży na Hawa-
je. W sumie wyszło jakieś 72 h. 

W  związku ze strajkiem British 
Airways przesunęli mi wtorkowy 
wylot na poniedziałek, w związku 
z czym miałem nockę w Londku. 
Później samolot z Londynu do 
Los Angeles był spóźniony…”  
Życie na walizkach. Tak wygląda 
życie surfera. Przymus? Zdecy-
dowanie pasja. Bogusz również 
należy do takich osób.  – Śro-
dowisko surfowe charakteryzuje 
się tym, że jak wieje i jest sztorm, 
to normalni ludzie chodzą przy-
gnębieni i narzekają na pogodę, 
a surferzy podskakują pod nie-
biosa w związku z idealnymi wa-

runkami na wodzie – stwierdza 
Bogusz. - Morze Bałtyckie jest 
zamkniętym zbiornikiem wody, 
na którym nie występują pły-
wy, tym samym nie tworzy się 
fala do surfingu. Także jedynym 
źródłem dobrego zafalowania 
jest sztorm i to sztorm tuż nad 
naszymi głowami. Zwracam na 
to uwagę, gdyż na Atlantyku czy 
Pacyfiku sztorm w jednym re-
jonie globu generuje falę, która 
przebywa drogę kilku tysięcy ki-
lometrów, formując się i piętrząc, 
aż rozbija się u słonecznych wy-
brzeży Portugalii, Hiszpanii czy 
przy mniej słonecznych brzegach 
Wielkiej Brytanii, Irlandii. Tego 
typu fala określana jest w języku 
angielskim jako „swell”. Niestety 
taka fala nigdy nie powstanie na 
Bałtyku, bo Półwysep Jutlandzki 
zamyka drogę dla fali wygene-
rowanej daleko na Atlantyku. 
Kiedyś mieliśmy nawet pomysł, 
aby założyć fundację na rzecz 
wysadzenia w powietrze części 
Danii i poprawienia warunków 
surfowych na Bałtyku – dodaje 
ze śmiechem. – W chwili obec-
nej Sieplywa.pl jest jakby dodat-
kowym zadaniem, które robię na 
boku, natomiast na co dzień zaj-
muję się marketingiem i obsługą  
medialną kilku firm produkują-
cych sprzęt windsurfingowych. 

Większość pracy wykonuję 
z  Polski online. Mimo to część 
roku spędzam w podróży na 
przykład na Hawaje, aby przygo-
tować tam materiał foto/wideo, 
który następnie trzeba obrobić 
i wypuścić w postaci katalogu 
reklamowego czy klipu wideo. 
Innym razem trzeba pojechać do 
fabryki w Chinach i  sprawdzić, 
na ile to, co zaprojektowałem 
w  komputerze, zostało popraw-
nie wyprodukowane. Innym 
jeszcze razem na Wyspach Zielo-
nego Przylądka odbywają się za-
wody windsurfingowe, na które 
jadę, aby przygotować ciekawy 
materiał promocyjny dla firm, 
których zawodnicy tam startu-
ją. Rzadko kiedy zdarza mi się 
wyjeżdżać jako turysta. Prawie 
zawsze wyjazd jest połączony 
z  pracą, która daje mi tyle satys-
fakcji i zabawy, że mogę tak pra-
cować do końca życia. Co więcej, 
dzięki podróżom i pracy w bran-
ży windsurfingowej, osoby, które 
można zobaczyć na okładkach 
magazynów surfowych, są zna-
jomymi, których widuje się każ-
dego dnia, siedząc przez miesiąc 
lub dwa na Hawajach. Konkluzją 
tych wywodów o fali jest to, że 
życie surfera toczy się w toku 
wiatru i fal. To jest jak uzależnie-
nie, tylko tyle, że od sportu. 

Styl życia
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Biuro Podróży Unity Travel - Plac Rodła 8, Szczecin
tel. 091 35 95 875, 091 35 95 754, 091 35 95 882 
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• Egipt • Grecja • Tunezja • Turcja

Zaplanuj z nami  
 swoje wakacje!

Oferta Lato 2010
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Parada radości
Największa karnawałowa parada na świecie ma miejsce w brazylijskim Rio de Janeiro. W Europie jedną z najbardziej znanych imprez tego typu 

jest karnawał w Wenecji oraz w... chorwackiej Rijece. To nie żart, ale poważna impreza, o czym przekonali się Katarzyna i Marcin,
młode małżeństwo ze Szczecina.

WERonIKA BuLIcZ
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ijeka jest drugim co 
do wielkości miastem 
w Chorwacji – liczy 

170 tysięcy mieszkańców. Leży 
na północnym zachodzie kraju, 
nad Zatoką Rijecką Morza Ad-
riatyckiego i jest jednocześnie 
największym portem handlo-
wym w Chorwacji. Malowniczo 
położona na wzgórzach u  stóp 
masywu Risnjak, nie jest naj-
większą atrakcją turystyczną 
w  tym kraju. W odróżnieniu od 
Splitu czy Dubrownika nie jest 
letnim kurortem. Raz w roku 
jednak właśnie Rijeka ściąga ty-
siące turystów z całej Chorwacji 
i Europy – w lutym, w ostatnią 
niedzielę karnawału, właśnie 
tutaj odbywają się karnawałowe 
zabawy zwieńczone paradą.

Kosmopolityczna
Rijeka

To nie piękna architektura ani 
rozległe plaże sprawiają, że mia-
sto przyciąga młodych ludzi. To 
otwartość i multikulturowość 
Rijeki są jej największymi plusa-
mi i one właśnie stanowią jej siłę. 
Historyczne centrum miasta 
jest bardzo ładne z Korzo – za-
mkniętym dla ruchu deptakiem, 

gdzie co dzień spotykają się tłu-
my mieszkańców. W kulturze 
Chorwatów nie ma czegoś takie-
go jak siedzenie w domu! Mimo 
wszelkich burz historycznych, 
jakie na przestrzeni lat przeży-
wało to miasto (na początku XX 
wieku zostało szturmem zdo-
byte i przyłączone do Włoch, 
w roku 1947 zaś znalazło się 
w  granicach Jugosławii, by do-
piero po konfliktach etnicznych 
na Bałkanach znaleźć się na te-
rytorium Republiki Chorwacji), 
trudno o bardziej przyjazne 
miejsce w całej Europie – ludzie 
tutaj są otwarci na różne kultury 
i przyjaźnie. Nawet w lutym, na 
przekór chłodnej porze, może 
tu być naprawdę gorąco! Prze-
konali się o tym szczecinianie 
– Katarzyna, Marcin i ich córki 
– którzy po wielu latach namów 
ze strony chorwackich przyjaciół 
postanowili wziąć udział w tego-
rocznym rijeckim karnawale. 
Nie pożałowali!

Lądujemy w Rijece

– Polecieliśmy do Chorwacji 
z naszymi córkami, półtorarocz-
ną Polą i czteromiesięczną Mają 
– opowiada Kasia. – Każdy, kto 

Podróże

W paradzie uczestniczą osoby w każdym wieku
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myśli, że to niełatwa wyprawa, 
ma rację… Ale myli się ten, kto 
uważa to za niemożliwe! – śmieje 
się. I od razu dodaje, że dla tych 
kilku dni wrażeń powtórzyliby tę 
podróż bez mrugnięcia okiem. 
A  wszystko to dla radości, mu-
zyki i tańca, które opanowują 
całe miasto podczas kilku dni 
karnawału! Bo wtedy cała Rijeka 
tańczy – w lokalach, na ulicach 
i  na placach.

Najważniejszym punktem ob-
chodów jest wielka kilkugodzin-
na parada przechodząca przez 
miasto – to dla niej co roku przy-
jeżdża tam nawet 200 tysięcy 
osób z całej Europy. Nierzadko 
nie brakuje turystów z Polski – 
nic dziwnego, skoro Chorwacja 
jest jednym z naszych ulubio-
nych kierunków podróży: jest 
blisko, ciepło, a Chorwaci to na-
sze „bratnie słowiańskie dusze”.

Ta ostatnia
niedziela

W karnawałową niedzielę już 
od rana na ulicach miasta uczest-
nicy parady przygotowują swoje 
niezwykłe stroje. Ludzie przyby-
wają tu całymi zorganizowanymi 
grupami. Tegoroczna impreza 

odbyła się w walentynki. Szczeci-
nianie dołączyli do rijeckiej gru-
py, która w tym roku postanowi-
ła pośmiać się z samych siebie. 
Wszyscy byli czerwoni od stóp 
do głów, ponieważ mieszkań-
ców Rijeki od lat postrzega się 
jako zwolenników komunistów. 
W karnawale bowiem wszyscy 
nabierają do siebie zdrowego 
dystansu, nie manifestują, a kwe-
stie polityczne mogą co najwyżej 
służyć zabawie.

Gdy grupy przebierańców są 
już gotowe, w samo południe 
rusza wielki pochód, na czele 
którego jedzie platforma, z któ-
rej mieszkańcy miasta zachęcają 
turystów do udziału w zabawie. 
Jednak osób niebiorących udzia-
łu w zabawie jest naprawdę nie-
wiele – w paradzie uczestniczą 
osoby w każdym wieku, dzieci, 
niemowlęta (jak mała szczeci-
nianka Maja), młodzi, starzy. To 
niezwykłe, jak Chorwaci cieszą 
się życiem i potrafią paradować 
w śmiesznym kapeluszu mimo 
80 lub więcej lat… 

Uczestnicy parady przywdzie-
wają najróżniejsze stroje – od 
tradycyjnych, związanych z folk-
lorem regionu z którego przybyli 
(Chorwaci wspominają nawet 

obecność krakowskich lajko-
ników!), przez grupę „czerwo-
nych”, po Pszczółki Maje i Super-
menów. W Rijece panuje pełna 
dowolność!

Co ciekawe, grupy uczestni-
ków karnawału są często zor-
ganizowanymi kołami, których 
członkowie opłacają składki, 
uczestniczą w zebraniach. Tuż 
po zakończonym karnawale 
trzeba zacząć zastanawiać się 
nad kolejną paradą, bo został już 
tylko rok.

Chorwacja
off-season

Kto nigdy nie odwiedził Chor-
wacji w lutym… niech żałuje! 
Pogoda jest piękna – kiedy u  nas 
szaleje zima, tam spotkamy coś 
w  rodzaju łagodnego przed-
wiośnia. W polskich knajpach 
siedzimy przy kominku, a w  Ri-
jece możemy napić się kawy, 
grzejąc się we wczesnym słońcu. 
To miła odmiana na kilka dni. 
Poza tym spacerując nad zatoką, 
nie natkniemy się na tłum tury-
stów i naprawdę odpoczniemy. – 
A  tamtejsze kawa i owoce morza 
smakują wyśmienicie o każdej po-
rze roku – zachwala Katarzyna.

Na paradę w każdym roku przyjeżdża 200 tysięcy osób

Podróże
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Poślizg kontrolowany

Szczecin nie jest wielką aglomeracją, za to pro-
blem parkowania na pewno nas dotyczy prawie 
w takim samym stopniu, jak największe miasta 
w Polsce. 

Mariusz Podkalicki

Kierowca rajdowy i wyścigo-

wy, wielokrotny mistrz Polski, 

od 2008 roku motoryzacyjny 

„ekspert Prestiżu”

C

Parkowanie w 
wielkim mieście

óż… Samochodów przybywa, a miejsc 
parkingowych – nie. Inne aglomera-
cje rozwiązały ten problem, budując 
parkingi wielopiętrowe. Nasze miasto 

przez parę lat „użytkowało” bezpłatny piętrowy 
parking w Galaxy. Przyzwyczaił on nas do wy-
godnego jeżdżenia samochodem w jego okolice. 
Niestety, skończyło się i trzeba płacić. Problem 
miejsc miała rozwiązać Strefa Płatnego Parko-
wania. Miała. Strefa A jest najdroższa i obejmuje 
głównie ścisłe centrum. W tej strefie znajdują się 
dwa główne urzędy skarbowe Szczecina, Urząd 
Miejski i sądy. Każdy petent tych instytucji jest po-
dwójnie opodatkowany. Płaci za sprawę w  urzę-
dzie i za parking, bo musi do niego dojechać. Po-
zostaje pytanie, na jakie cele w budżecie miejskim 

przeznaczone są te nie-
małe wpływy z miejsc 
parkingowych. Należy 
również pamiętać, że 
drastycznie wzrosły 
opłaty za abonamenty 
roczne, które ratowały 
mieszkańców i pracują-
cych na obszarze strefy 
parkowania. Właścicie-
le samochodów mogliby 
oczekiwać, że ich pie-
niądze z haraczu, jakim 

jest płatna strefa parkowania, stworzą budżet dla 
naprawy dróg i budowy nowych miejsc parkin-
gowych. Tymczasem Szczecin staje się miastem 
nieżyczliwym dla posiadaczy samochodu. Jak 
nie uszkodzisz zawieszenia na Kasprzaka, to 
przerysują ci karoserię wózkiem przed supersa-

mem i  szukaj wiatru w polu. Kamery przemy-
słowe na parkingach pokazują, jaki samochód 
uderzył w  twój błotnik, natomiast jego numery 
rejestracyjne są niewidoczne. Znacznie gorzej 
jest na parkingach miejskich, gdzie nie ma mo-
nitoringu i nie można stwierdzić, kto był sprawca 
uszkodzenia samochodu. Pozostaje pytanie: za co 
płacę? Płacę za miejsce, które nie jest ubezpieczo-
ne i nie gwarantuje mi ochrony mienia. Zostają 
parkingi strzeżone, gdzie opłaty są nieco wyższe. 
Czy oznacza to, że mój samochód jest bezpieczny? 
Okazuje się, że niekoniecznie, gdyż w większości 
są to parkingi dozorowane, a nie strzeżone, tym 
samym zwolnione z odpowiedzialności za powie-
rzone mienie jakim jest samochód. Oczywiste jest, 
że większość tych parkingów ma szlabany, portie-
rów i kolczatki, jednak w przypadku napadu ta 
ochrona nie gwarantuje nam bezpieczeństwa. Co 
w takiej sytuacji możemy zrobić? Wynająć garaż 
lub kupić rower. Z rowerem w Szczecinie nie po-
walczymy, bo dróg rowerowych jest kilka o  dłu-
gości paru kilometrów. Być może jogging, ale jak 
spocony i  w stroju sportowym załatwię sprawę 
w  urzędzie? Być może spacer. Jak już rozważę te 
pomysły, to muszę zadać sobie pytanie, po co mi w 
Szczecinie samochód? Bo muszę pracować, zająć 
się rodziną, zrobić zakupy. Te oczywistości nikogo 
nie dziwią. Ale kiedy jeżdżę czwarty raz wkoło 
Urzędu Miejskiego – pytanie powraca. A  może 
samochód przyda się do tego, aby z  tego miasta 
wyjechać. Parafrazując serial „Seks w  wielkim 
mieście”, stwierdzam, że w Szczecinie jest on ła-
twiejszy niż parkowanie.

Marcin Podkalicki
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Motoryzacja

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Pojawienie się na rynku skody superb, największego kombi w swojej klasie, poważnie zagroziło pozycji volkswagena passata i forda mondeo.
To eleganckie, przestronne i zarazem ekonomiczne auto cieszy się dużym powodzeniem wśród szczecinian. 

Superskoda

Foto: Adam Fedorowicz

Czym jeżdżę?



kąd wzięła się nazwa 
superb? Wybrano ją, 
nawiązując do trady-

cji czeskiej firmy. Tak bowiem 
nazywała się jedna z najbar-
dziej luksusowych limuzyn 
w historii Skody, montowana 
od 1934 r. w  przedwojennej 
Czechosłowacji. Skody, sły-
nące z solidności i niezawod-
ności, były także przedmio-
tem pożądania w  czasach 
PRL-u. Prawdziwym hitem 
była wyprodukowana w 1987 
roku skoda favorit, która 
przewyższała ówczesne pol-
skie konstrukcje – fiata 125 p, 
„malucha” i poloneza. Dzisiaj 
Skoda, już pod skrzydłami 
Volkswagena, jest jedną z ma-
rek najchętniej kupowanych 
przez Polaków.

Na Skodę Superb w wersji 
kombi zdecydował się szcze-
ciński ekonomista Marcin 
Dudek. Zakupił ja u autory-
zowanego dealera Skody Euro 
Centrum Tadeusz.

– Od dawna jestem entu-
zjastą tej marki. Wcześniej 
jeździłem skodą oktawią, te-
raz mój wybór padł na superb 
w wersji Platinium. To bardzo 
komfortowe auto, które świet-
nie sprawdza się na długich 
trasach – opowiada Marcin 
Dudek.

Auto bazuje na rozwiąza-
niach konstrukcyjnych vw 
passata. Jest jednak zdecydo-
wanie od niego większe: ma 
4838 mm długości, 1817 mm 
szerokości i 1510 mm wysoko-
ści. Superb ma też bardzo po-
jemny bagażnik o przestrzeni 
633 litrów. Większa jest tylko 
najnowsza odsłona m klasy E 
kombi, która dysponuje prze-
strzenią 695 litrów.

W wyposażeniu standardem 
są m.in. podgrzewane dysze 
przedniej szyby, tylna roleta 
przeciwsłoneczna, przednie 
czujniki parkowania, elek-
trycznie sterowane lusterka 
i fotele z funkcją pamięci czy 
podgrzewaną tylną kanapa. 
Auto ma także poduszki po-
wietrzne dla pasażerów z tyłu 
(w sumie ma ich dziewięć), 
system wspomagania rusza-
nia pod wzniesienia, rolety 
przeciwsłoneczne w tylnych 
drzwiach, asystenta parkowa-
nia oraz wnętrze wykończone 
w skórzanej tapicerce. 

W skodzie superb znajdzie-
my także kilka interesujących 
gadżetów, m.in. innowacyjny 
podwójny system otwierania 
tylnej klapy, nazwany Twindo-
or, dzięki któremu otworzymy 
klapę na dwa sposoby – jak 
w sedanie lub razem z szybą. 
Przy zamknięciu wystarczy 
klapę delikatnie przymknąć 
– reszty dokonają siłowni-
ki, dociągając ją i zamykając. 
Nowością jest także bezklu-
czykowy system KESSY, który 
po raz pierwszy zastosowano 
w samochodach Skody. Auto 
wyróżnia się także miłą dla 
oka stylizacją nadwozia, gdzie 
w bardzo umiejętny sposób 
został wkomponowany ba-
gażnik. Według wielu eksper-
tów kombi jest ładniejsze od 
limuzyny. Warto wspomnieć 
o kilku ciekawych dodatkach. 
Niespotykanym u konkurencji 
gadżetem jest mobilna lamp-
ka. Oprócz tego wykorzystano 
system mocowania bagażu – 
od siatki po aluminiowe listwy 
znane z Audi, zapobiegające 
przesuwaniu się bagażu. 

Motoryzacja

S Dane techniczne: 

Wersja Platinium

Silnik: 1,8 litra TSI benzynowy
Moc: 160 KM
Masa: 1490 kg
0-100 km/h: 8,5 s
Prędkość max. 220 km/h
Spalanie ok. 8-10 l/100 km
Rok produkcji: 2010

Podziękowania dla Bramy Jazz Cafe
za pomoc w realizacji sesji
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Motoryzacja

Podglądając w sieci
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Trudno byłoby sobie wyobrazić internet bez coraz bardziej skutecznych wyszukiwarek. Ale w związku z ich dzia-
łaniem czasem pojawiają się dwie sytuacje. Pierwsza, gdy nie możemy znaleźć tego, czego szukamy (to coś albo 
nie istnieje, albo źle wpisujemy słowa kluczowe). Druga zaś, kiedy nie wiemy czego szukamy (bo np. nie wiemy 
że to coś istnieje). Dzisiejszy przegląd zasadniczo dotyczy tej drugiej sytuacji.

Emocje rozszyfrowywane przez telefon
System, który potrafi rozszyfrować emocje rozmówcy podczas telefonicznej po-
gawędki, nosi nazwę MagInify. Technologia zdobyła właśnie w kalifornijskim Palm 
Springs pierwszą nagrodę People’s Choice Award, a jej twórcy z izraelskiej firmy eXau-
dios Technologies otrzymali milion dolarów.
Skuteczność rozszyfrowania emocji określana jest na 80%, przy czym system tworzy 
zestawienie odczuć rozmówcy w ciągu 10-15 sekund i wyświetla te informacje na bie-
żąco na ekranie komputera.
MagInify nie powstał, by np. zazdrosny mąż sprawdzał wiarygodność słów swojej mał-
żonki, ale by pracownicy call centers mogli obserwować, jak rozmówca reaguje na 
przekazywaną informację lub ofertę handlową i w razie czego tak pokierować rozmo-
wą, by negatywne emocje po prostu się ulotniły. 
 W przyszłości technologię będzie można zastosować do monitorowania reakcji roz-
mówców cierpiących na chorobę Parkinsona, schizofrenię, a nawet schorzenia układu 
krwionośnego. MagInify może znaleźć również zastosowanie w agencjach bezpie-
czeństwa narodowego.

Zwykły ryż ratuje zalane gadżety
O higroskopijnych właściwościach ryżu wiedzą wszyscy, którzy zastanawiali się kie-
dyś, co jego ziarenka robią w solniczce. Okazuje się, że ryż może nie tylko uratować sól 
przed zbryleniem, ale też przywrócić do życia zalane gadżety.
Pewnemu użytkownikowi telefonu komórkowego zdarzył się nieszczęśliwy wypadek 
– jego iPhone wylądował w ubikacji. Sprzęt Apple, ale także i innych firm, bardzo nie 
lubi kąpieli. Szczęśliwie pracownik serwisu zapytany o skuteczność suszarki podczas 
ratowania zalanych gadżetów polecił umieścić wyłączonego iPhone’a na kilka godzin 
w torbie ryżu.
Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Gadżet nie tylko się uruchomił, ale działał 
dokładnie tak jak przed wypadkiem. 
Metoda nie jest nowa, ale jeżeli jeszcze o niej nie słyszeliście, a macie problem z zala-
nym telefonem lub odtwarzaczem MP3, to warto ją wypróbować.

Ekologiczny i oszczędzający Waterpebble 
Waterpebble to niepozorne urządzenie wyposażone w trzy diody oraz przycisk re-
set. To jednak wystarczy, by pomóc nam zaoszczędzić na rachunkach, a przy okazji 
zadbać o dobro planety.
urządzenia używamy pod prysznicem. Po wciśnięciu klawisza reset kładziemy je w 
pobliżu odpływu i odkręcamy wodę. Teraz, dzięki trzem kolorowym światełkom, wie-
my, ile wody zużyliśmy. Jeśli po zakończeniu mycia wciąż będzie świeciła się zielona 
dioda, jesteśmy superoszczędni, świadomi ekologicznie, albo po prostu nie myjemy 
się dokładnie. Jeśli zapali się pomarańczowa, nie mamy się o co martwić. Zużywamy 
wody w sam raz. Gdy jednak waterpebble zacznie na nas migać na czerwono, będzie-
my wiedzieć, że przesadziliśmy. 
 Waterpebble można nabyć w sprzedaży wysyłkowej za równowartość 14 zł. Jeśli lubi-
my używać prysznica, zamortyzuje się dość szybko.

Zegarek oszczędzający prąd
Pewnie łatwiej byłoby nam oszczędzać energię elektryczną, gdybyśmy mogli zoba-
czyć jak to się dzieje. 
Firma Tendril skonstruowała Vision Clock, czyli domowy licznik zużycia energii. Jest to 
bardzo elastyczne i designerskie urządzenie. Swoim wyglądem przypomina zegarek 
(potrafi wyświetlać czas), ale jej główny zadaniem będzie informowanie nas o zużytej 
przez mieszkańców energii elektrycznej. Twórcy zapowiadają również, że urządzenie 
w jakiś sposób (internet?) będzie również w stanie na bieżąco pobierać dane o cenie 
elektryczności. Całość ma być wyświetlana na stylowym wyświetlaczu.
 Według twórców gadżetu ich ostatnie badania pokazały, że codzienna wiedza na te-
mat rosnącego rachunku zmusza ludzi do oszczędności, nawet do 15% rocznie.
Vision Clock w sprzedaży pojawi się za około rok i ma kosztować 200 dolarów. Może 
to być mniej niż zaoszczędzimy.

Podglądając w sieci

KuBA GRABSKI

Technika
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Design

Inteligentne mieszkanie
DARIA PRochEnKA

Na pierwszy rzut oka odwiedzamy normalny blok na jednym ze szczecińskich osiedli. Zastanawiamy się, co kryje wnętrze? Czym zaskoczy 
nas właściciel? Wchodzimy. Na wejściu biokominek, a całe mieszkanie ma inteligentny system sterowania domem. 

Prestiżowe wnętrze

Foto: Adam Fedorowicz
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Design
Kominek wita gości 

Dwupoziomowe wnętrze utrzyma-
ne jest w waniliowo-czekoladowych 
kolorach. Samo w sobie jest przytul-
ne i ciepłe. Ale żeby zimą było jesz-
cze przyjemniej, pan Adam Sorensen 
postanowił wyposażyć mieszkanie 
w  kominek. Skomplikowane wenty-
lacje kominkowe wykluczyły budo-
wanie dużego paleniska, ale idealnie 
we wnętrze wkomponował się bio-
kominek. Nie potrzebuje on komina, 
może być umieszczony praktycznie 
wszędzie dzięki mocowaniu i regula-
cji płomienia. A co najważniejsze – 
nie wydziela zapachu.  Tym sposobem 
w  mieszkaniu robi się bardzo przyja-
zna atmosfera. 

Schody za szybą 

Zamiast obudowywać schody 
ściankami, pan Adam zdecydował 
się na szybę. W ten sposób nie stracił 
ani centymetra w pomieszczeniu i nie 
musiał robić podziałów wnętrza. Szy-
ba wygłuszyła dźwięki z dolnego po-
ziomu, dzięki czemu nie niosą się na 
górę. Rozwiązanie jest bardzo prak-
tycznie i jednocześnie nowoczesne. 
Szkło jest aktualnie jednym z tworzyw 
najchętniej wykorzystywanych przez 
architektów. 

Sterowanie telefonem

Na największe zainteresowanie za-
sługuje automatyka domowa, czyli 
bezprzewodowy system sterowania 
oświetleniem, ogrzewaniem czy ro-
letami. Dzięki tym udogodnieniom 
można grzejniki uruchomić z do-
wolnego miejsca poza mieszkaniem 
za pomocą telefonu komórkowego. 
Włączą się na przykład godzinę przed 
przyjazdem do domu. Podobnie jest 
z  oświetleniem, które można zapro-
gramować i o ustalonej porze auto-
matycznie może nam się ściemnić 
światło w konkretnym pokoju. 
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W Y P O S A Ż E N I A    Ł A Z I E N E K
S       A       L       O       N

A  S  T  E  R  I  A
Szczecin, ul. Jagiellońska 77

Tel: 91 484 55 04, lazienka@asteria.com.pl
www.asteria.com.pl

Komfortowy Pensjonat  jedynie 80 m od morza
Najlepsze Ślubne SPA 2009

Przyjęcia okolicznościowe

Atrakcyjne Pakiety pobytowe 3-dniowe i 7-dniowe

Vouchery Podarunkowe

Villa Hoff  Trzęsacz ul. Słoneczna 3 
 tel .+48 91 387 55 00   

info@villahoff.pl
 www.villahoff.pl
www.clubspa.pl

Specjalna oferta dla �irm:
 spotkania biznesowe ,wyjazdy �irmowe i konferencje
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Design

Wiosna na tarasie
WERonIKA BuLIcZ

Dni stają się coraz dłuższe, popołudnia cieplejsze, więc chętniej przebywamy na świeżym powietrzu. Choćby na tarasie lub balkonie,
które z powodzeniem mogą sprawić, że poczujemy się jak w najpiękniejszym ogrodzie. Wystarczy trochę fantazji. 



Design
alkony i tarasy prze-
stały być już trakto-
wane przez nas jako 

dodatkowe składziki i spiżarnie, 
miejsca, gdzie wśród suszących 
się ubrań i szpargałów nie moż-
na się ruszyć, nie mówiąc nawet 
o relaksie.

– Teraz często, niezależnie od 
tego, czy przylegają do mieszka-
nia w bloku czy do wolno stoją-
cego domu, traktujemy je jako 
miejsca odpoczynku i  urzą-
dzamy z podobną dbałością 
o szczegóły, jak ma to miejsce 
w  przypadku reszty domowych 
pomieszczeń – zauważa pani 
Aleksandra Kopińska-Szykuć, 
projektantka wnętrz.

Jako miejsce, gdzie gościmy 
przyjaciół i jemy niedzielne śnia-
danie, taras zasługuje na naszą 
uwagę.

Z widokiem na ogród

Duży i przestronny taras to 
udogodnienie, na które najczę-
ściej możemy sobie pozwolić, je-
śli mamy duży dom z ogrodem. 
Taras zaprojektowany na parte-
rze domu staje się swego rodzaju 

„bramą do ogrodu”. W związku 
z tym warto włączyć wystrój 
tego miejsca w kompozycję ca-
łego ogrodu i zewnętrznej czę-
ści domu. Stylem nie może więc 
odbiegać znacząco od rodzaju 
i  koloru elewacji – wystrój ta-
rasu powinien gustownie z nią 
współgrać i wtapiać się w tło.

Co do koneksji z ogrodem, naj-
łatwiej jest po prostu obsadzić ta-
ras z zewnątrz roślinami – mogą 
to być krzewy, byliny, pnącza. Te 
ostatnie z powodzeniem uchro-
nią od słońca i wiatru, a  także 
spojrzeń sąsiadów – nawet na 
sporych działkach zdarza się, że 
taras jest usytuowany tak, że nie 
zapewnia pożądanej intymności. 
Jeśli rośliny nie mogą rosnąć na 
poziomie tarasu, ponieważ jest 
on usytuowany wyżej i  niejako 
góruje nad resztą działki, może-
my spróbować połączyć te dwie 
płaszczyzny łagodną skarpą, 
którą usypiemy u jego stóp. Na 
niej możemy zasadzić ulubione 
rośliny, które będą rozpieszczać 
nas swoją obecnością podczas 
popołudniowego odpoczynku, 
gości zaś zachwycą piękną kom-
pozycją. W taką skarpę można 

też „wbudować” szerokie stop-
nie schodów, które już bardzo 
dosłownie wprowadzą nas do 
ogrodu. 

Skarpa to jednak nie jedyna 
opcja, aby połączyć wysoki taras 
z zielenią ogrodu. Prostym roz-
wiązaniem będzie posadzenie 
wokół podwyższenia krzewów 
iglastych lub pnących, które dość 
szybko i efektownie rozrastają się. 
Nie wymagają częstej i  żmudnej 
pielęgnacji, a wyglądają pięknie i 
robią naprawdę duże wrażenie. 

Kolejną możliwością, któ-
ra bez wątpienia pozwoli nam 
wyznaczyć na tarasie indywi-
dualny styl, jest umieszczenie 
roślin w  donicach. Na rynku jest 
ogromny ich wybór, a stawiane 
w bliskim sąsiedztwie ogrodu są 
bardzo modne. 

Enklawa zieleni

Donice to właściwie jedyny 
sposób, aby zieleń królowała na 
balkonach i tarasach przylega-
jących do mieszkań w blokach. 
Na szczęście mamy wielki wybór 
i możemy dzięki nim stworzyć 
stylową enklawę zieleni, która 

co dzień będzie na wyciągnięcie 
ręki.

Donice, doniczki i pojemniki 
wykonane z naturalnych mate-
riałów – kamienia, drewna, cera-
miki i w stonowanych barwach: 
beżu, bieli i brązie będą pasowały 
do naturalnego, minimalistycz-
nego wystroju w nowoczesnym 
stylu. Proste formy są niebanalne 
i pasują do wielu roślin – kwitną-
cych, pnących. Nawet zioła będą 
świetnie się tu komponować 
i  cieszyć oko, nie wymagając 
przy tym wiele pracy.

 – Bardzo lubiany jest buksz-
pan, wszystkie odmiany trzmie-
liny okrywowej, wrzośce oraz 
iglaki – mówi pani Teresa Patora 
z Rajskiego Ogrodu. – Popular-
na jest także mało wymagająca, 
a pięknie kwitnąca skimmia ja-
pońska czy na przykład znana 
wszystkim jukka, ale tym razem 
w wydaniu ogrodowym.

Kolory kwiatów i roślin są bar-
dzo zróżnicowane – od ciemnej, 
głębokiej zieleni po jasną, żywą, 
w kolorze młodego groszku.

Jeśli wybierzemy ozdoby wy-
kuwane w metalu, delikatnie 
barwioną i rzeźbioną ceramikę 

B
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i  dopełnimy kwitnącymi roślina-
mi, otrzymamy efekt romantycz-
nego azylu. Tutaj zdecydowanie 
nie może zabraknąć kwiatów! 
Mamy właściwie pełną dowol-
ność. – Dla bardziej wymaga-
jących i wprawionych w opiece 
nad ogrodem na taras nadadzą 
się hortensja, kalina, żarnowiec 
– poleca pani Teresa. 

Na podłodze balkonu może-
my położyć „tradycyjne” płytki 
lub drewno – oczywiście ma-
teriały muszą nadawać się do 
wykorzystania na zewnątrz bu-
dynku i być odporne na warun-
ki atmosferyczne – szczególnie 
wilgoć, którą oprócz deszczu za-
pewnimy sami, podlewając nasze 
rośliny. – Oprócz nich możemy 
zastosować nawierzchnię z ka-
mienia naturalnego lub polero-
wanego betonu – mówi Aleksan-
dra Kopińska-Szykuć. – Polecam 
także zastosowanie nawierzchni 
żywicznych, które przykuwają 
uwagę oryginalnym wyglądem 
i są bardzo trwałe – dodaje. To 
stosunkowo nowa metoda, więc 
jeszcze nie jest szeroko znana, 
ale zasługuje na uwagę.

Przede wszystkim
wygoda

W zależności od wielkości 
tarasu czy balkonu wybieramy 
odpowiednią liczbę i rozmiar 

mebli. Najistotniejszym elemen-
tem będzie wygodne miejsce do 
siedzenia. To w końcu podsta-
wa, abyśmy mogli się spokojnie 
zrelaksować wśród otaczającej 
zieleni. Obecnie coraz bardziej 
dbamy o tę część naszego domu 
czy mieszkania (tak, domu!). 

– Często uświadamiam klien-
tom, że balkony i tarasy są prze-
dłużeniem naszych mieszkań 
i  powinniśmy myśleć o nich jak 
o kuchni lub salonie, że powinny 
współgrać – mówi pani Aleksan-
dra.

Odchodzimy więc już od 
tego, co było powszechne i zda-
rzało się nawet w eleganckich 
domach, czyli plastikowych 
mebli. Biały stolik z plastiko-
wymi krzesłami to praktyczne 
i tanie rozwiązanie (nie szkoda 
nawet gdy się zniszczy), jednak 
nie ulega wątpliwości, że takie 
meble to także rozwiązanie nie-
eleganckie i nieestetyczne. Jeśli 
chodzi o meble tarasowe, mamy 
do wyboru naprawdę wiele ma-
teriałów. Od kutych w żelazie, 
przez drewno (także egzotycz-
ne, bo bardziej wytrzymałe, co 
ma znaczenie na zewnątrz), po 
bardziej przytulne wiklinę i rat-
tan. To właśnie meble tworzą 
styl wystroju, więc ich dobór 
jest zależny od naszych upodo-
bań i  tego, jaki styl chcemy 
stworzyć za oknem.

REKLAMA

Design
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Nowe trendy w dekoracji tarasów i balkonów
Dom nowoczesny to donice o prostych kształtach. Klasyczne kwadratowe, prostokątne, owalne. Duże, solidne, masywne, występujące

w parach lub w większej ilości dla podkreślenia i wydobycia formy. 

Promocja

o roku pojawiają się na 
rynku nowe materiały. 
Donice są lekkie, mro-

zoodporne i co najważniejsze 
– przyjazne dla roślin. Ogrom-
nym zainteresowanie cieszą się 
donice wykonane z  włókna 
szklanego (na zdjęciach białe 
prostokątne), utrzymane w bar-
dzo nowoczesnym wzornictwie. 
Idealnie pasują zarówno na ta-
ras apartamentu, jak i do suro-
wo utrzymanego tradycyjnego 
ogrodu. Pięknie wpasowują się 
w nadmorskie klimaty. Ich poły-
skująca, wręcz lakierowana po-
wierzchnia świetnie podkreśla 
surowość drewna czy kamienia. 
Nowością na rynku są też donice 
Poly Terazzo. Wykonane z  kon-
glomeratu poliestru, kamienia, 
piasku, pigmentu i poliureta-
nu. Również mrozoodporne, 
a  mimo solidnego kamienne-
go wyglądu niesłychanie lek-
kie. Poly Terazzo to doskonała 
propozycja do nowoczesnych, 
surowych wnętrz. Wyglądają zu-
pełnie jak wykonane z kamienia, 
mają piękną fakturę i niesamo-
wity kolor (na zdjęciach czar-
ne donice). Nadal w trendach 
ogrodowo-tarasowych pozostają 
donice akrylowe. Lekkie, mato-
we o nowoczesnym wzornictwie 
i niesamowitych kolorach (na 
zdjęciu różowe). Zdecydowa-
nym i odważnym wyglądem 
najczęściej przekonują do siebie 
młodych wielbicieli ogrodów. 
Rośliny, które wpasowują się 
idealnie do wszystkich wymie-
nionych rodzajów donic, to mię-
dzy innymi nieśmiertelny i bar-
dzo lubiany bukszpan, wszystkie 
odmiany trzmieliny okrywowej, 
wrzośce, iglaki. Mało wymagają-
ca, a pięknie kwitnąca skimmia 
japońska czy na przykład znana 
wszystkim jukka, ale tym razem 
w wydaniu ogrodowym. Są też 
rośliny dla bardziej wymagają-
cych i zaprawionych w  opie-
kowaniu się ogrodem, takie jak 
hortensja, kalina, żarnowiec. 
Kolory kwiatów i roślin są bar-
dzo zróżnicowane: od ciemnej, 
głębokiej zieleni po jasną, żywą, 
w kolorze młodego groszku. Je-

C
żeli chodzi zaś o  rośliny kwit-
nące, to do tak nowoczesnego 
wzornictwa donic najbardziej 
pasują czyste kolory, w jednej 
tonacji, i  oczywiście zawsze 
modna i elegancka biel. 

Przygotowanie:
Teresa Patora 

Asystent:
Maciej Czerwonka

Przygotowanie zdjęć:
Maja Holcman

i Panna Lu

- powierzchnia dzia ki ma 1213 m2,
- powierzchnia uzytkowa budynku 890 m2

- atrakcyjna lokalizacja, dawna siedziba gazety "Kontakt"
   al. Woj. Polskiego 74 i 74a

Szczegóły oferty:
ENTUR Sp. z o.o,
71-616 Szczecin,

ul. Malczewskiego 5/7,
IV piętro, pok. nr 423

tel.: 091 813 5150

WYNAJEM
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REKLAMA

Zdrowie i uroda

admierna potliwość 
polega na produk-
cji potu, większej niż 

potrzeba do schładzania orga-
nizmu. – Proces ten kontrolo-
wany jest przez autonomiczny 
układ nerwowy, niezależny od 
naszej woli, regulujący pracę 
kilku milionów gruczołów poto-
wych rozmieszczonych w skórze. 
Większość z nich znajduje się 
w  okolicy dłoni i stóp. Trudno 
jest określić fizjologiczną normę 
ilości wytwarzanego potu, dlate-
go podczas konsultacji opieramy 
się na subiektywnym odczuciu 
pacjenta. Objawy nadpotliwości 
występują najczęściej pod pa-
chami, na dłoniach, stopach oraz 
w okolicy twarzy. Zjawisko doty-
ka kilka procent społeczeństwa – 
mówi dr Ilona Osadowska. 

Nadmierne pocenie nierzadko 
staje się problemem emocjonal-
nym – osoby dotknięte nadpotli-
wością wstydzą się ludzi, krępują 
się podać dłoń, ukrywają się pod 
obszernymi swetrami. Trzeba 
pozbyć się złudzeń – środkami 
ogólnodostępnymi nie pozbę-
dziemy się tego problemu.

Najbardziej skuteczną metodą 
jest leczenie nadpotliwości tok-
syną botulinową. – Jej rola pole-
ga na zahamowaniu uwalniania 
acetylocholiny w obrębie ekryno-
wych gruczołów potowych, co w 
efekcie blokuje wydzielanie potu. 
Efekty leczenia są zazwyczaj do-
bre lub bardzo dobre. Pozwala to 

zwykle zmniejszyć lub zahamo-
wać wydzielanie potu w  okolicy 
poddanej leczeniu przez okres 
kilku miesięcy – mówi dr Ewa 
Nagay z Laser Medi Derm. Jest 
to najnowocześniejsza metoda 

leczenia nadpotliwości. – Za-
biegi stosujemy na obszar pach, 
dłonie, stopy, u mężczyzn także 
na czoło. Zabieg polega na poda-
niu niewielkich dawek toksyny 
botulinowej drogą iniekcji, na 
wybrany obszar. Toksynę poda-

jemy podskórnie, cienką igłą, 
przeciętnie jedno nakłucie na 
centymetr kwadratowy skóry. 
Zabieg jest mało bolesny, ale dla 
niektórych może być nieprzy-
jemny. Dla komfortu stosujemy 

proste metody znieczulające 
lokalnie – chłodzenie, znieczu-
lenie kremem lub przewodowe 
– mówi dr Ilona Osadowska. 

– Efekt takiego zabiegu wi-
doczny jest już po czterech, 
pięciu dniach i utrzymuje się do 

sześciu, ośmiu miesięcy. Działa-
nia niepożądane są minimalne, 
typowe dla iniekcji – mogą wy-
stąpić drobne krwiaki. W przy-
padku dłoni może wystąpić cza-
sowe osłabienie precyzji ruchów 
na okres jednego do dwóch ty-
godni – mówi dr Ilona Osadow-
ska. Niestety leczenie botuliną 
wciąż jest bardzo drogie – jeden 
zabieg to koszt ok. 1500 zł, a dla 
utrzymania efektu trzeba go po-
wtarzać.

Tańszym sposobem leczenia 
są profesjonalne, apteczne ko-
smetyki. – Nadmierna potliwość 
jest nieprzyjemną sytuacją w ży-
ciu aktywnego człowieka, dlate-
go też marki dermokosmetyczne 
wyszły temu naprzeciw. Dzięki 
innowacjom zastosowanym 
w  produktach każdy pacjent 
może nabyć odpowiedni prepa-
rat przeciw nadmiernej potliwo-
ści, który spełni jego oczekiwa-
nia. Rozróżniamy wiele typów 
owych preparatów, m.in. dla: 
alergików, skór wrażliwych, doj-
rzewających nastolatków, męż-
czyzn, kobiet w okresie meno-
pauzy, jak i środki lecznicze (np. 
ETIAXIL) do zadań specjalnych 
– mówi Alicja Leszko, dermo-
konsultantka Apteki Zdrowie. 

Nadmierna potliwość to 
uciążliwa i krępująca dolegli-
wość. Warto skorzystać z tego, 
co oferuje nowoczesna medy-
cyna, i  pozbyć się krępujących 
barier.

KłoPOTliwy problem
Na dworze robi się coraz cieplej. To samo dotyczy biur, kawiarni, pubów. Zrzucamy kolejne warstwy ubrań. Coraz ciężej ukryć problem,

który dla większości osób jest wstydliwy i dokuczliwy – nadmierna potliwość. Jak sobie z nią poradzić?

N

Ewa Mikołajczyk
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Zdrowie i uroda

ostępy w dziedzinie 
medycyny przynoszą 
w dzisiejszych czasach 

wciąż coś nowego i dają nadzie-
ję milionom ludzi cierpiących 
z  powodu różnorakich chorób 
na polepszenie ich stanu. Nie-
mniej, oprócz konwencjonal-
nych terapii lekowych i osiągnięć 

nauki, w leczeniu wielu schorzeń 
pomagają nam dodatkowo nie-
codzienne terapie. W terapii an-
tystresowej pomoże także lecze-
nie poprzez muzykę i  zapachy 
– czyli muzyko- i aromaterapia, 
które możemy stosować nawet 
samodzielnie w domu i nie tylko 
wtedy, gdy coś nam dolega.

Moc olejków

Olejki eteryczne to lotne sub-
stancje naturalnie wytwarza-

ne przez rośliny. Są podstawą 
aromaterapii, ale także wielką 
tajemnicą natury – na aromat 
jednego olejku składa się czę-
sto nawet kilkaset składników, 
a  wiele z  nich pozostaje wciąż 
dla człowieka nieuchwytnych 
i  nieodkrytych. W naturze krą-
żą one w roślinach, powodując 

cyrkulację energii i chroniąc je 
przed działaniem szkodników, 
a ich zapach jednocześnie przy-
ciąga te owady, których działanie 
jest dla danego gatunku rośliny 
pożyteczne.

Lecznicza moc olejków ete-
rycznych tkwi w ich aromacie. 
Możemy podgrzewać je w ko-
minku aromaterapeutycznym 
razem z wodą i w ten sposób, 
nawilżając powietrze, uwalniać 
ich charakterystyczny kojący 
zapach. Drugą metodą zasto-

sowania olejku eterycznego jest 
użycie go do masażu lub kąpieli 
oraz w  kosmetykach. Często 
spotykamy je w najlepszych sa-
lonach spa, w których ofercie 
nie brakuje aromatycznych, an-
tystresowych i relaksujących ką-
pieli i masaży. Tutaj sprawdzą się 
aromaty lawendy, drzewa herba-

cianego, zielonej herbaty.
Aromatyczne zabiegi znaj-

dziemy też w ofercie Baltica 
Wellness&Spa – wonne ciepłe 
kąpiele pozwolą zapomnieć o 
całym świecie, a masaże z dodat-
kami olejków pobudzą krążenie i 
dodatkowo wydobędą naturalne 
piękno z każdej z nas.

– Stosujemy aromaterapię 
podczas wszystkich zabiegów. 
Olejki eteryczne unoszą się 
w  powietrzu lub są wykorzysty-
wane do masażu, jak na przykład 

w masażu aromatycznym, w któ-
rym wykorzystujemy je, by zre-
laksować całe ciało – opowiada 
Magdalena Kunasz ze Spa Balti-
ca. – Do dyspozycji klientów jest 
też łaźnia aromaterapeutyczna, 
gdzie aromaty mięty i eukaliptu-
sa pozwolą oczyścić drogi odde-
chowe. 

W sali ćwiczeń sprawdzą się 
pełne energii olejki cytrusowe, 
np. mandarynkowe, pomarań-
czowe, również olejek berga-
motowy – te aromaty pozwolą 
wyciszyć nerwy, a jednocześnie 
pobudzą ciało podczas wykony-
wania spokojnych, rytmicznych 
ćwiczeń. Aromaterapia ma też 
znaczenie w pielęgnacji dłoni 
i  stóp.

– Podczas zabiegów z olejkami 
aromatycznymi możemy zna-
komicie nawilżyć przesuszoną 

Terapia na zdrowie
Piękne zapachy, harmonijne dźwięki, relaks i wyciszenie na łonie natury sprawiają, że czujemy się lepiej, uspokajamy nerwy i odsuwamy

wszystkie stresy. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dźwięki, zapachy i kontakt z naturą to nie tylko przyjemność,
ale również podstawy terapii, które pomagają w poważnych schorzeniach.

P
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skórę rąk lub stóp – mówi Ka-
rolina Szczepanik z instytutu La 
Nature. – Miły zapach i uczucie 
głębokiego nawilżenia pozostają 
na dłoniach jeszcze długo po za-
biegu – dodaje.

Co ciekawe, aromat olejków 
eterycznych jest nie tylko przy-
jemny dla nosa, może także mieć 
zbawienny wpływ na nasze zdro-
wie. Dzięki zabiegom z pomocą 
różnych olejków możemy zwal-
czać bóle głowy (m.in. lawendo-
wy i bazyliowy), trądzik i inne in-
fekcje skórne (olejki cytrynowy i 
herbaciany), a także dolegliwości 
związane z bólami menstruacyj-
nymi (pomoże kąpiel z olejkiem 
lawendowym i rumiankowym), 
kłopotami z  ciśnieniem (znów 
olejek lawendowy), bezsennością 
(różany i  mandarynkowy) oraz 
zaburzeniami trawienia (kmin-
kowy i  miętowy). Wszystkie te 
terapie można stosować samo-
dzielnie w domu, trzeba jednak 
robić to umiejętnie i najlepiej po 
konsultacji ze specjalistą – nie-
właściwie zestawione aromaty, 
zamiast pomóc, mogą przypra-
wić o ból głowy. 

Muzyka na całe zło

Rytm, melodia, barwa, dyna-
mika i tempo oraz (najważniej-
sza!) harmonia – oto elementy 
muzyki, które oprócz tego, że 
stanowią o jej pięknie, są także 
pomocne w rozładowywaniu na-
pięć, a świadomie stosowane jako 
terapia, mogą pomóc odmienić 
nasze życie.

W terapii wykorzystującej mu-
zykę możemy uczestniczyć bier-
nie lub czynnie. Podczas zajęć 
z  terapeutą możemy samodziel-
nie tworzyć harmonijnie łączące 
się z sobą dźwięki, od wystukiwa-
nia rytmu do tworzenia melodii. 
Takie zajęcia to świetna zabawa, 

która pozwoli rozwijać umiejęt-
ności i radzić sobie z  zadaniami 
w codziennym życiu i pracy. Bier-
na muzykoterapia może się odby-
wać podczas specjalnych sesji ze 
specjalistą, kiedy po wysłuchaniu 
muzyki będziemy o  niej dysku-
tować. Może także odbywać się 
w grupach. Jej działanie wspo-
może rehabilitację osób chorych, 
a u zdrowych wpłynie na rozwój 
kreatywności i świadomości kul-
turowej. Wie o  tym pani Mał-
gorzata Krause, dyplomowana 
muzykoterapeutka, która prowa-
dzi grupowe zajęcia dla chorych 
i  zdrowych.

– Zgłaszają się do mnie ludzie 
chorzy i zdrowi, a muzyka i ruch 
pomagają pozbyć się złych emocji 
i depresji, na przykład amazon-
kom – mówi. –  Muzykoterapia 
wspiera rozwój intelektualny 
dzieci, dlatego rodzice zapisują na 
zajęcia już dwulatki – opowiada 
Małgorzata Krause.

Nie zdajemy sobie nawet 
sprawy, jak często stykamy się 
z muzykoterapią – sami często 
stosujemy ją podczas zasypiania, 
słuchając spokojnej muzyki re-
laksacyjnej. Podczas spokojnych 
ćwiczeń muzyka pomaga kon-
trolować oddech, np. w jodze. 
Muzyka aktywizująca pozwala 
pobudzić krążenie i rozluźnić 
napięcie mięśni – sprawdzi się tu 
umiarkowane tempo jazzu, disco, 
a nawet muzyki ludowej. 

Muzykoterapia służy uspoko-
jeniu i rozluźnieniu, poznaniu: 
siebie i ludzi, a także kultury 
i  sztuki (muzyka poważna). 
Z  powodzeniem możemy stoso-
wać ją na co dzień zgodnie z  wła-
snymi upodobaniami. Dzięki niej 
osiągniemy równowagę, obniży-
my napięcie. Takie działanie jest 
stosowane także pomocniczo, 
np. w gabinetach dentystycznych, 
aby uprzyjemnić pacjentowi czas 

leczenia i  pomóc rozluźnić się 
w  niekomfortowej sytuacji.

Wymierne rezultaty

Do terapii, które możemy stoso-
wać w konkretnych schorzeniach 
lub po prostu dla polepszenia sa-
mopoczucia, zaliczyć możemy 
jeszcze dogo- i hipo-, a także zba-
wienną tlenoterapię. To one wspo-
magają rehabilitację osób niepełno-
sprawnych fizycznie lub umysłowo, 
np. dorosłych i dzieci z porażeniem 
mózgowym, autystycznych oraz 
wielu innych, także w depresji, 
która jest wstydliwym, a coraz 

częstszym problemem. Kontakt ze 
zwierzętami w tej sytuacji nie jest 
zabawą, ale prawdziwą szansą na 
polepszenie stanu chorego.

– W ciągu kilku ostatnich lat po-
nownie zwrócono większą uwagę 
na znaczenie tlenu w życiu człowie-
ka. Tlen, jako podstawowy pierwia-
stek, potrzebny do nam do życia, 
pozwoli opóźnić proces starzenia 
organizmu i pozwala zachować na 
długo sprawność fizyczną i umy-
słową – zapewnia Anna Piotrowska 
z Villa Hoff. Pamiętajmy, że o nasze 
zdrowie i  dobre samopoczucie mo-
żemy dbać codziennie w zupełnie 
prosty, a jak genialny sposób.
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ROZWIąZANIE KONKuRSu Z NuMERu 03(32)  

Prezenty od Kosmetycznego Instytutu Dr Irena Eris wygrali:

Marek Olszewski, Tomasz Waldon, Agata Kmiecik
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

Do wygrania
2 zestawy profesjonalnych kosmetyków 

pielęgnujących
Czy Villa hoff proponuje wśród

zabiegów Spa także tlenoterapię?
Na odpowiedzi czekamy do 12 maja pod 

adresem mailowym konkurs@eprestiz.pl

KonKurs

Villa Hoff Wellness & Spa
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pecjalistyczna  pie-
lęgnacja twarzy 
i  ciała, pielęgnacja 

dłoni i  stóp, masaże i zabiegi 
wyszczuplające, rehabilitacja, 
medycyna  estetyczna, techno-
logie - to osobne działy gabi-
netów „Dermedica”, za których 
prowadzenie odpowiedzialni  
są poszczególni specjaliści.

„Dzięki silnemu nastawie-
niu na specjalizację gwaran-
tujemy naszym Klientom wy-
soką skuteczność zabiegów, 
przeprowadzanych zawsze 
w  miłej,  przyjaznej  atmos-
ferze...” – mówi o  gabinetach 
„Dermedica” ich   właścicielka   
– Izabela   Łoś.

Kosmetologia, podologia, 
fizjoterapia i medycyna es-
tetyczna, obok wielu innych 
specjalizacji medycznych sta-
nowią trzon nauk dotyczą-
cych spowalniania procesów 
starzenia się organizmu. Żad-
na ze specjalizacji nie skupia 
w  sobie całości wiedzy, ale 
w  każdej z  nich znajduje się 
pewny obszar dotyczący zdro-
wia, urody oraz umiejętności 

dbania o  piękny wygląd. 
Jak mówi dr n. med. Ewa 

Spoz (specjalista z zakresu me-
dycyny estetycznej gabinetów 
„Dermedica”) – „Indywidu-

alnie dobrane zabiegi kosme-
tyczne, oparte na konsultacji 
lekarskiej, przeprowadzane 

systematycznie, bez narusza-
nia ciągłości skóry,  zdecydo-
wanie opóźniają procesy sta-
rzenia. Są również najlepszym 
możliwym przygotowaniem 

skóry do działań z  zakresu 
medycyny estetycznej. Zabie-
gi poprzedzone dodatkowo 

odpowiednim masażem, bądź 
peelingiem mają jeszcze więk-
szą skuteczność, ponieważ 
wzmacniane jest w  ten sposób 
przenikanie w  głąb skóry sub-
stancji aktywnych zawartych 
w  preparatach”.

Działalność Gabinetów Ko-
smetycznych i Medycyny Este-
tycznej „Dermedica” związana 
jest z szeroko pojętą promocją 
zdrowia, pod którą kryje się 
nie tylko niesamowity nastrój, 
profesjonalne wykonywanie 
zabiegów w  przyjaznej atmos-
ferze, ale również umiejętność 
rozpowszechniania wiedzy 
medycznej oraz zdolność 
współpracy zespołu specjali-
stów pracujących w  gabine-
tach „Dermedica”.

Jak twierdzą pracownicy ga-
binetów – tylko medyczne po-
dejście do piękna, zespołowe 
działania poparte wiedzą i  za-
angażowanie w  potrzeby oraz 
problemy Klientów, pozwalają 
na uzyskanie tak złożonego 
celu, jakim jest spowolnienie 
procesów starzenia się czło-
wieka.

Dermedica
Gabinety Kosmetyczne i Medycyny Estetycznej

ul. M. Skłodowskiej – Curie 9/1,  Szczecin, tel. 91 487 33 00,  www.dermedica.net

Medyczne podejście do piękna
Gabinety Kosmetyczne i Medycyny Estetycznej „Dermedica” od ponad trzech lat oferują swoim  Klientom  najwyższej jakości usługi,

oparte na wysokiej klasy preparatach i kosmetykach, wykonywane  przez wykwalifikowany  personel.

S

Promocja
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Zdrowie i uroda

Ewa Mikołajczyk
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Modne okularnice
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Zdrowie i uroda

Okulary korekcyjne, znane od ponad 200 lat, kiedyś 
były powodem do wstydu, odbierały nam urodę. 
Od lat 20. ubiegłego wieku lansowane przez gwiaz-
dy i kreatorów mody, stały się trendem. Dziś mod-
ne oprawki są tak pożądane, że czasem bez wady 
wzroku decydujemy się na okulary, traktując je jako 
dodatek do stroju. „Prestiż” podpowiada, jak dobrać 
oprawki okularów do kształtu twarzy, naszego cha-
rakteru i stylu.
Drobna twarz, delikatna uroda nie znosi mocnych 
kontrastów. Zbyt duże i „mocne” oprawki doprowa-
dzą do zaburzenia symetrii twarzy, sprawią, że będzie 
widać tylko źle dobrane okulary. Najpewniejszym 
wyjściem jest postawienie na subtelne kształty i kolo-
ry. Unikajmy geometrycznych ostrych form. Jeśli pre-
ferujemy prostotę i klasyczną elegancję, nie uszczęśli-
wiajmy się na siłę okularami, które nie będą pasować 
do ubrań i w których będziemy czuć się „przebrane”. 
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Zdrowie i uroda

Przy wyrazistej urodzie wszystkie chwyty dozwolo-
ne. Dobrze będą wyglądać bardzo modne okulary 
„kujonki”. Miłośniczki ekstrawagancji mogą poszaleć 
ze „zwariowanymi” oprawkami – w ciekawych kształ-
tach, kolorach. Takie okulary podkreślą osobowość 
ich właścicielki. Wyraziste rysy twarzy, mocno zaryso-
wane brwi przy delikatnych oprawkach stracą swój 
charakter.
Ogromny wybór okularów dostępnych w salonach 
optycznych daje możliwość znalezienia tych ide-
alnych, w których będziemy wyglądać korzystnie. 
Mimo wszystko nie podążajmy ślepo za trendami. 
W  okularach musimy przede wszystkim dobrze się 
czuć!

Wizaż i stylizacja:
Maja Holcman

Zdjęcia:
Panna Lu

Modelki:
Beata Holcman

i Malina Majewska
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Miejska wycieczka 
Moda

Wygodny strój nie znaczy nudny, 
a tym bardziej brzydki. Na ro-
wer zamiast tradycyjnych dresów 
ubieramy legginsy, do tego sukien-
ki, tuniki lub fantazyjne bluzki 
w  odważnych kolorach. Moda ro-
werowa coraz bardziej przypomi-
na zwariowaną i kolorową modę 
uliczną. Dobieramy miękkie tka-
niny, dzięki którym na przejażdż-
ce będziemy nie tylko modni, ale 
też ubrani komfortowo. W tym 
sezonie nie tylko marka roweru 
będzie miała znaczenie. Dbamy 
także o  dodatki, takie jak okulary, 
kosze na rowery. Makijaż i fryzura 
powinny być jak najbardziej natu-
ralne. Delikatne podkłady, włosy 
związane w wysoką kitkę. Wy-
różniamy się w tłumie i ruszamy 
w  miasto!

Ania w ubraniach z kolekcji Mility Nikonorov



60 / PRESTIŻ / KWIECIEŃ 2010

Moda

Ania w sukience z kolekcji Yulii Babich,  Anita w sukience z kolekcji Mility Nikonorov 
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Moda

Anita w ubraniach z kolekcji Fanfaronady 
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Wizaż i stylizacja: Maja Holcman 
Zdjęcia: Panna Lu

Modelki: Anita i Ania 

Moda

Ania w ubraniach z kolekcji Fanfaronady
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Kultura

Wiosenne premiery
Szczecińscy muzycy nie próżnują. Wiosnę AD 2010 

przywitali nową kolekcją swoich dzieł.
Każdy znajdzie coś dla siebie, od hip-hopu

po poezję śpiewaną. 

 Raperzy z PMM (Polski Mistrzowski 
Manewr), czyli „Głowa“ i „Wężu“, wydali 
swój drugi album, tym razem w warszaw-
skiej wytwórni Prosto. Już sam tytuł krąż-
ka: „Rap, stresy, hulana, interesy” poniekąd 
zdradza, o czym jest ta płyta. Na krążku 17 
piosenek nawiązujących i do klasyki hip-
hopu, i do nowych nurtów w tej muzyce. 

Za muzykę odpowiadają OSTR, DJ Story, a także lokalni producenci: 
SZW, L Pro i Mpect. Goście na płycie to wspomniany już OSTR (ze 
zwrotką w singlowym „Daj mi bit”), Kajman, PSH, 4P, Ero, Ladzisz, 
Karolina Baszak. Premiera albumu „Rap, stresy, hulana, interesy” 8 
kwietnia. 

Inny raper ze Szczecina, Sage, wydał 
swój pierwszy solowy mixtape. Na „Hard-
core Dealin` Departament 2010” gościnnie 
pojawia się grupa Sage`a – Spółdzielnia, 
czyli Sobota, Seba, Rena i Wini, jest Głowa 
z PMM, Rymek, Sais, Maxi, Sawa, Liquid 
Walker, Toony, a także Smagalaz w składzie 
Mops Bebsky, DJ Pete i Abel. Całości do-

pełnia legenda polskiego hip-hopu – DJ Feel-X, który nagrał wszyst-
kie skrecze. Wydawnictwo jest promowane przez wideo nagrane na 
szczecińskim Niebuszewie. 

Po trzech latach od ostatniego studyjne-
go albumu – nowa płyta Vespy. Zapewnia-
ją, że są „Starsi, grubsi i bogatsi”. Choć sami 
o sobie mówią, że są najgorszym zespołem 
w Polsce od 1995 roku, na nowym krążku 
grają ska najwyższej próby, okraszone ele-
mentami rocksteady i nothern soulu. Płytę 
otwiera „Czołówka” czytana przez Stanisła-

wa Heropolitańskiego. Gościnnie pojawiają się też: Jarosław Ważny, 
szczeciński raper Wini, a także… Graham McPerson z zespołu Mad-
ness i sama Madonna! Na płycie tradycyjnie nie zabrakło coverów. 
Tym razem Vespiarze wzięli na warsztat „Wake up Edina” klasyka 
ska Desmonda Dekkera i zgrabnie zaśpiewali „Wstawaj dziewczyno”. 
Drugi cover to „Law me forewer”, oryginalnie śpiewany przez The 
Mighty Vikings.

Oryginalnie świętują 18. urodziny mu-
zycy zespołu Emerald. Ich czwarty w  dys-
kografii krążek, „Fiński nóż”, miał pre-
mierę 17 marca. Znaki rozpoznawcze folk 
rockowców z Emerald to autorskie polskie 
teksty, duża dawka rocka i ciekawe partie 
akordeonu i skrzypiec. Leszek Czarnecki 
zamieścił w albumie nie tylko nowe teksty 

– sięgnął także po stare, a najstarszy z nich ma… 25 lat! Na płycie 
i  punk folk w stylu The Pogues, i klasyczny blues brzmieniem na-
wiązujący do starego Fleetwood Mac. Posłuchać i zobaczyć Emeral-
dów na żywo będzie można już 26 kwietnia. Zespół będzie promował 
„Fiński nóż” podczas występu w studiu koncertowym S-1 Polskiego 
Radia Szczecin. 

„Ulica Mandelsztama” – to kolejna pły-
ta w dyskografii Sklepu z Ptasimi Piórami. 
Jak mówią sami artyści, to, że płyta zyska-
ła taki a nie inny tytuł, to nie przypadek. 
Historia „Ulicy Mandelsztama” sięga 1982 
roku, gdy podczas stanu wojennego Teatr 
Kana wystawił spektakl „Księga”, wyreży-
serowany przez Zygmunta Duczyńskiego. 

Co niezwykłe, przedstawienie grane poza cenzurą, bez oficjalnych 
informacji o datach i miejscach spektakli, gromadziło tłumy. Muzykę 
do kilku wierszy Osipa Mandelsztama, wykorzystanych w przytacza-
nym przedstawieniu, skomponował Ryszard Leoszewski. Na krążku 
znajdziemy 15 kompozycji do wierszy Mandelsztama i jedną z wier-
szem Anny Achmatowej. Album jest zapisem koncertu, który odbył 
się w  RGstudiu Radia Gdańsk 2 maja 2009 roku.

KonRAD cZARnEcKI

iłość i polityka”, kome-
dia francuskiego au-
tora Pierre’a Sauville’a, 

która porusza aktualne tematy 
– korupcję w polityce, afery sek-
sualne. Ma tak dalece uniwer-
salny charakter, że oddaje obraz 
współczesnej polskiej rzeczywi-
stości. W podwójnej roli reży-
sera i aktora wystąpi Jerzy Boń-
czak, aktor teatralny i filmowy, 
znany publiczności z wielu ról, 
a w szczególności z filmów „Nic 
śmiesznego”, „Rewers”, „Psy” czy 
z serialu „Alternatywy 4”. 

Spektakl odbędzie się 18 
kwietnia br. w Teatrze Polskim. 
Zaprasza Agencja Artystyczna 
Brand House.                            em

Bończak, Machalica i Liszowska w świecie seksu i polityki
Skorumpowany świat polityki z wątkiem seksualnym w tle. Do tego świetna obsada – Piotr Machalica, Joanna Liszowska, Jerzy Bończak.

Spektakl„ Miłość i polityka” to dwie godziny pikantnej intrygi i dobrej zabawy.

M
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Nowe
kolekcje
na Fali
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REKLAMA

Kultura

ils Petter Molvaer to 
najbardziej znany 
reprezentant norwe-

skiego jazzu. Uznawany jest za 
współtwórcę i pioniera nu-jazzu. 
Związany był z zespołem Ma-
squalero, ale to jego debiutancka 
płyta „Khamer”, wydana przez 
ekskluzywną wytwórnię EMC 
w  1997 roku, stała się przepust-
ką do elity jazzowo-elektronicz-
nych wizjonerów i współtwór-
ców nu-jazzu, który łączy jazz 
z  muzyką elektroniczną. Molva-
er wystąpi 21 kwietnia w szcze-
cińskiej filharmonii. Dodatkową 
atrakcją koncertu będą kreowa-
ne na żywo wizualizacje.

To już siódma edycja festiwalu 
prezentującego muzykę świata – 
world music i jazz. W tym roku 
oprócz Molvaera pojawią się 
światowe gwiazdy, takie jak Go-
tan Project, Mariza czy Paco de 
Lucia. Więcej szczegółów oraz 
bilety dostępne na stronie www.
koncerty.com                            em

Jazzowy wizjoner 
Nils Petter Molvaer, najsłynniejszy norweski trębacz jazzowy, rozpocznie tegoroczny Szczecin Music Fest.

N

Wejdź na 
www.magazynprestiz.com.pl

i odpowiedz na proste pytanie.
Do wygrania dwa bilety bilety na koncert 

Nilsa Pettera Molvaera

KonKurs

Sponsor audycji: Partnerzy audycji:

92FM
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Kultura

estiwal rozpocznie się 
17 kwietnia Szczeciń-
ską Północą Teatrów. 

Tego dnia spektakle prezento-
wać będą wszystkie szczecińskie 
sceny kameralne. Na szczególną 
uwagę zasługuje włoski spek-
takl „Seigerdi. Koncert na głos 
i muzykę syntetyczną”, który 
odbędzie się po raz pierwszy 
w Polsce. Prezentowany przez 
projekt artystyczny Santasangre 
spektakl „Seigerdi“ to muzyczne 
widowisko światła i wody wy-
konane w technice hologramo-

wej, inspirowane Starym Testa-
mentem, Księgą Henocha oraz 
Apokalipsą Św. Jana. Seigerdi to 
próba interpretacji apokalipsy 
ze świeckiego punktu widzenia. 
Pokazując ewolucję życia, twór-
cy spektaklu szukają przyczyny 
końca świata. Siła żywiołu wody 
i światła, taniec ciała i muzyka 
sprawiają, że widowisko nabiera 
dramaturgii.

Festiwalowi towarzyszyć bę-
dzie tegoroczna nowość – Mały 
Kontrapunkt, czyli minifestiwal 
przedstawień dla dzieci, oraz 

Kontrabanda, na której pokażą 
się młode, niezależne zespo-
ły z  Pomorza Zachodniego. 
Dzień Transgraniczny obejmu-
je wydarzenia odbywające się 
równolegle w trzech miejscach 
– w  Szczecinie, Berlinie oraz 
Schloss Bröllin.

Organizatorzy imprezy prze-
widzieli różne rodzaje karne-
tów – karnet A upoważnia do 
wejścia na wszystkie spekta-
kle konkursowe oraz imprezy 
towarzyszące. Karnet B – nie 
uwzględnia Dnia Transgra-

nicznego. Osobno można kupić 
karnet upoważniający do wstę-
pu na imprezy w obrębie Dnia 
Transgranicznego – szczeciń-
sko-bröllińsko-berlińskiego, 
a  także osobny karnet tylko 
na Kontrabandę. Jeśli ktoś woli 
wybrać się na jeden czy dwa 
spektakle, oczywiście może ku-
pić bilety na wybrane, interesu-
jące go wydarzenia. 

Kontrapunkt rusza 17 kwiet-
nia, potrwa tydzień. Szczegóły 
na www.kontrapunkt.pl

em

Nadchodzą

dni teatru

Kwiecień należy do Kontrapunktu. W tegorocznej, 45. edycji festiwalu, zobaczymy 40 spektakli, w tym 17 konkursowych, oraz imprezy
towarzyszące – m.in. Mały Kontrapunkt, Kontrabanda, Dzień Transgraniczny. „Prestiż“ jest patronem medialnym festiwalu.
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Kultura

Rozwoju osobistego ciąg dalszy

Baśniowy świat Szekspira

Po PROGRESSteronowych  inspiracjach pora na dłuższe warsztaty psychologiczne – „Relacje”. Klub Kobiet w Podróży
podejmie także swoją pierwszą inicjatywę – wyjazd studyjny do Berlina. 

Po raz pierwszy w historii Szczecina będzie można obejrzeć barokową, przepełnioną magią operę „The Fairy Queen”,
opartą na komedii Szekspira „Sen nocy letniej”. 

elacje” to warsztaty 
psychologiczne, które 
dają szanse na po-

znanie siebie, odkrycie swoich 
umiejętności, „zarażenie” się 
jakąś pasją. Do wyboru jest 10 
warsztatów, na których można 
się dowiedzieć m.in. jak pora-
dzić sobie z nieśmiałością czy jak 
rozpoznawać swoje emocje. 

„Relacje” rozpoczynają się 17 
kwietnia i potrwają do 18 kwiet-
nia. 

24 kwietnia Klub Kobiet 
w  Podróży pojedzie do Berlina. 

Najważniejszym punktem tego 
wyjazdu jest spotkanie w Am-
basadzie RP, odwiedzenie naj-
większego w Europie Centrum 
Aktywności Kobiet oraz wizyta 
w… salonie mody popularnej 
niemieckiej projektantki Evelyn 
B. Panie wezmą udział w szkole-
niu z zasad protokołu dyploma-
tycznego, ale nie zabraknie czasu 
na zapoznanie się z najnowszymi 
trendami modowymi. 

Szczegółowy harmonogram 
warsztatów dostępny na stronie 
www. dojrzewalnia.pl              em

pera „The Fairy Qu-
een” Henry’ego Pur-
cella jest jedyną znaną 

XVII-wieczną operową adaptacją 
dzieła Szekspira. Dzięki muzyce 
wykonywanej na instrumentach 
typowych dla starej angielskiej 
formy będzie się można prze-

nieść do świata, gdzie rzeczywi-
stość styka się z magią i czara-
mi. „The Fairy Queen” to pełna 
zabawnych perypetii historia 
Tytanii i Oberona. Małżeńskie 
sprzeczki króla i królowej elfów 
od wieków bawią nie tylko miło-
śników baroku.

Kierownictwo muzyczne nad 
operą objął dyrektor Opery na 
Zamku Warcisław Kunc. Za re-
żyserię i kostiumy odpowiada 
Michał Znaniecki, dyrektor na-
czelny Teatru Wielkiego w  Po-
znaniu, a za scenografię Luigi 
Scoglio. Ich współpraca zaowo-

cowała wieloma inscenizacjami 
oper i dramatów w całej Euro-
pie. 

Premiera spektaklu odbędzie 
się 17 kwietnia o godz. 19.30 
w  Operze na Zamku. Spektakl 
popremierowy – 18 kwietnia, 
godz. 18.00.                               em

R

O

Scenografia „The Fairy Queen”
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Imprezy

Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń

Płyta Trio Andrzeja Jagodzińskiego to 
absolutne kuriozum pośród wielu dotych-
czasowych interpretacji utworów Frydery-
ka Chopina. Niezwykle odkrywcza i świeża 
gra Jagodzińskiego zachwyca harmonijnym 
połączeniem dostojnej chopinowskiej kla-
syki i lekkiego jazzu. Zachwyci miłośników 
klasycznego Chopina, jazzu i przekona do 
siebie tych, którym te gatunki były dotych-
czas obce. Utworów z płyty posłuchamy w sali Bogusława w Zamku, 
a obok pianisty usłyszymy Andrzeja Cegielskiego na kontrabasie oraz 
Czesława Bartkowskiego na perkusji.

Zamek Książąt Pomorskich, 17 kwietnia, godz. 18

andrzej jagodziński Trio zagra chopina

Szczecin Gospel Choir dostał niezwykły 
prezent od polickiego stowarzyszenia ANI-
MATOR. 18 kwietnia w polickim MOK-u 
odbędą się jednodniowe warsztaty z naj-
lepszymi instruktorami gospel na świecie 
– Norrisem Garnerem z USA oraz Leą 
Kjeldsen z Danii. To ogromne wyróżnienie 
dla członków chóru oraz wielkie wydarze-
nie dla fanów gospel. Warsztaty zostaną 
zwieńczone niezwykłym koncertem. Warsztaty są otwarte, zatem nie 
tylko członkowie chóru mogą wziąć w nich udział.

Warsztaty: MOK Police, 18 kwietnia, godz. 9, koncert: kościół 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, godz. 18.45

warsztaty na trzecie urodziny

To niezwykłe trio tworzą Waglewski 
(Wojtek) oraz jego synowie – Bartek (Fisz) 
oraz Piotrek (Emade). Zadebiutowali ra-
zem na jubileuszowej płycie Voo Voo „XX 
cz. 1”. Panowie artystycznie spotykali się 
wcześniej kilkakrotnie. Wojtek Waglewski 
zagrał na gitarach na jednej z pierwszych 
płyt Fisza – „Na wylot”. Podczas szczeciń-
skiego koncertu usłyszymy utwory z ich 
pierwszego wspólnego projektu – płyty „Męska muzyka”.

Słowianin, 22 kwietnia, godz. 19

waglewski Fisz Emade

Śpiewa wiersze współczesnych poetów 
polskich i klasykę europejską. Została od-
znaczona Krzyżem Kawalerskim za zasługi 
dla kultury polskiej i działalność społeczną. 
Za oficjalny debiut Elżbiety Wojnowskiej 
jednomyślnie wszyscy uznają rok 1974, w 
którym otrzymała nagrodę na Festiwalu 
Piosenki Studenckiej w Krakowie i jeszcze 
w tym samym roku w Opolu za interpreta-
cję piosenki „Zaproście mnie do stołu”. Podczas szczecińskiego reci-
talu na Zamku usłyszymy ten i inne przeboje Wojnowskiej.

Zamek Książąt Pomorskich, 24 kwietnia, godz. 18.30

Recital Elżbiety wojnowskiej

Ustatkowana prawniczka i mężatka He-
len dostaje pewnego dnia list od młodszej, 
pewnej siebie Yany, która z rozbrajającą 
szczerością oznajmia, iż ma romans z jej 
mężem. Chociaż Helen początkowo nie 
chce dać wiary tym pomówieniom, Yana 
ma przytłaczające dowody.... Rozpoczyna 
się zajadła potyczka pań mieszkających 
w  tym samym apartamentowcu. Wymiana 
zdań odbywa się za pomocą listów. Przeplatające się ze sobą mono-
logi są zabawne, ironiczne, poprzetykane dawką czarnego humoru. 
Występują Joanna Żółkowska, Katarzyna Taracińska- Badura, Anna 
Kózka.

Opera na Zamku, 25 kwietnia, godz. 17 i 19.30

„zazdrość” Teatru capitol

Kwietniowy Szczeciński Salon Poezji 
przebiegnie pod znakiem psalmów autor-
stwa Tadeusza Nowaka. Utwory autora 
usłyszymy w interpretacji Anny Dymnej 
i Krzysztofa Globisza z krakowskiego Te-
atru Starego. Gospodarzem spotkania bę-
dzie Michał Kawecki. Oprawę muzyczną 
i tło dla czytanej poezji zapewnią pianista 
Krzysztof Baranowski oraz skrzypek My-
khaylo Tsebriy. 

Zamek Książąt Pomorskich, 25 kwietnia, godz. 14.30

Dymna i Globisz w salonie poezji
Rumuński klarnecista jest absolwen-

tem Akademii Muzycznej w Bukareszcie. 
Na początku lat 80. występował w grupie 
Band Opus 4, która w owym czasie była 
najpopularniejszym rumuńskim zespołem 
jazzowym. W 1989 roku osiadł w Wiedniu, 
gdzie bardzo szybko rozpoczął współpracę 
z tamtejszymi muzykami. Trzy lata później 
wydał debiutancki album „Black Sea”. Dru-
gą płytę „The Big Rochade” nagrał w roku 1998 w duecie z Malem 
Waldronem. Współpracował z tak znanymi muzykami jak Tomasz 
Stańko (kilka projektów), Gunther Schuller oraz Jim Pepper. 

Royal Jazz Club, 21 kwietnia, godz. 20

zmagania jazzowe – Nicolas Simion

WERonIKA BuLIcZ

Do słuchania

Do oglądania
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„Przewodnik zakochanych, czyli jak 
zdobyć szczęście w miłości i powodzenie 
u kobiet” – taki tytuł nosi nowy spektakl 
Piwnicy przy Krypcie. Powstał on na pod-
stawie autentycznego przewodnika z po-
czątku XX wieku. Niejaki M.A. Zawadzki 
w 1903 roku poradził przeciętnemu Pola-
kowi, jak zdobyć szczęście w miłości i  po-
wodzenie u kobiet oraz jak zacna panna 
winna zachowywać się, by zyskać sympatię kawalera. Stawiane przez 
niego pytania są nadal aktualne, jednak odpowiedzi na nie budzą naj-
częściej śmiech. Reżyseruje Konrad Pawicki.

Teatr Piwnica przy Krypcie, premiera 30 kwietnia, godz. 21

Praktyczny przewodnik

„Dzień świra” jest jednym z najważniej-
szych tekstów dramatycznych, napisanych 
w ostatnich latach w Polsce. Z jednej strony 
historia Adasia Miauczyńskiego może być 
odczytywana jako żywot sfrustrowanego 
nauczyciela języka polskiego i życiowe-
go nieudacznika. Z drugiej strony postać 
stworzona przez Koterskiego jest grote-
skową wersją życia współczesnego Polaka 
– śmieszną i ogromnie smutną. Szczeciński spektakl był wielokrotnie 
nagradzany, między innymi za kreację Roberta Gondka w roli głów-
nej. Obok niego zobaczymy Annę Januszewską i Pawła Niczewskie-
go.

Teatr Mały, 7-9 maja, godz. 20.30

adama Miauczyńskiego przypadki

Imprezy

Do spotkania

W Szczecinie odbędą się ogólnopolskie 
obchody 25-lecia Ruchu „Wolność i Po-
kój”. Według dzisiejszej oceny historyków, 
z Ruchem pojawiła się nowa jakość na 
scenie polskiej opozycji demokratycznej. 
W programie panele historyczne, dysku-
sje, odsłonięcie „Pomnika Powielacza”, 
ekspozycja wozów milicyjnych i wydanie 
pamiątkowego albumu. W piątek wystąpią 
Paweł „Konjo” Konnak, Krzysztof Skiba, Robert Brylewski i Grzegorz 
„Kmita” Patyczak, natomiast w sobotę zespół Kryzys.

16-17 kwietnia

25 lat Ruchu

Cat Club Pomerania Szczecin zapra-
sza na niezwykłe wydarzenie, jakim bę-
dzie Międzynarodowa Wystawa Kotów 
Rasowych. Podczas imprezy zobaczymy 
najpiękniejszych przedstawicieli najpopu-
larniejszych ras kotów. Ich wdzięki będą 
oceniać sędziowie z Czech, Niemiec, Nor-
wegii i Polski. To będzie wyjątkowy dzień 
dla wszystkich szczecińskich miłośników 
kotów, którzy będą mogli podziwiać koty z całej Europy.

Hala MTS, 17-18 kwietnia

Rasowe koty w Szczecinie
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Wydarzenia artystyczne w kamienicy 
przy ulicy Wojciecha 1 stały się już regułą. 
Tym razem w kwietniowy weekend szcze-
cinianie będą mogli uczestniczyć w wyda-
rzeniu pt. „św. Wojciecha 1 – zdobywamy 
Szczecin”. Wiosenną imprezę ponownie 
organizują Galeria Trystero, wspólnota 
mieszkańców, Floating Trippin’, salon mu-
zyczny Fan, antykwariat WU-EL. W pro-
gramie: wernisaż, performance, wielkoformatowa ekspozycja histo-
rycznych dokumentów na dziedzińcu.

ul. św. Wojciecha 1, 24 kwietnia, od godz.16

kamienica integruje Szczecin

Magazyn „Dialogi”, Pałac Młodzieży, 
Stowarzyszenie Twórców i Producentów 
Sztuki i Związek Literatów Polskich orga-
nizują finał Regionalnego Konkursu Poezji 
„O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” – 
Szczecin 2010. Oprócz wręczenia nagród 
laureatom grupa teatralna pod kierunkiem 
Danuty Chudzianki przygotuje montaż 
literacki zbudowany z wierszy „polskiej 
Safony”, a Rafał Podraza, nasz redakcyjny kolega, zdradzi przybyłym 
plotki i ciekawostki z życia wybitnej poetki. 

Pałac Młodzieży, 24 kwietnia, godz. 12 

konkurs poezji

Studio Tańca Terlecki zaprasza na po-
czątku maja na niezwykłe wydarzenie. 
Podczas majówki, 1 i 3 maja, odbędą się 
I warsztaty z gwiazdami tańca! Zajęcia ta-
neczne przeznaczone będą dla pań, które 
podczas zajęć solo będą mogły uczyć się 
nowych technik, zdobywać umiejętności 
i nabierać pewności siebie. Poprowadzą je 
uczestnicy „Tańca z gwiazdami” tancerze: 
Robert Rowiński oraz Kamila Drezno. On poprowadzi naukę cha-
cha, ona zaś gorącej rumby. Zapisy trwają.

Studio Tańca Terlecki, 1-2 maja, od godz. 12

Gwiazdy tańca w Szczecinie

Wszystkie nastolatki do lat 18, które 
chcą spróbować swoich sił w konkursie 
o  tytuł najpiękniejszej, mogą wziąć udział 
w zmaganiach o tytuł Szczecińskiej Miss 
Polski Nastolatek 2010. Imprezie patronuje 
„Prestiż”. 

10 maja, godz. 18-20, Valentino Ri-
storante, Deptak Księcia Bogusława X 8, 
Szczecin

zostań miss

REKLAMA
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As serwisowy

Krzysztof Bobala

Współwłaściciel agencji re-

klamowej „BONO”, organizator 

turnieju Pekao Open, wielki mi-

łośnik tenisa i innych sportów 

rakietowych

Wiosna nadeszła! Pora to niezwykle radosna. 
Do życia budzi się otaczająca nas przyroda, ale 
budzą się też ludzkie zmysły, troszeczkę uśpione 
podczas wyjątkowo srogiej tegorocznej zimy.  

Z

Kaloryfer
resztą jak się mają nie budzić, kiedy to 
w pierwszych promieniach marcowego 
słońca po ulicach spacerują wiosenne 
kobiety pozbawione wielu niepotrzeb-
nych zimowych rzeczy, takich jak: fu-

tra, płaszcze czy czapki. Dzięki temu my, mężczyź-
ni możemy podziwiać te piękne nogi, wzrok sycić 
odkrytymi pępkami i tęsknie wodzić za falującymi 
biodrami spacerujących pań. Aż żyć się chce. Nie-
stety ten lekki negliż to także dla wielu pora reflek-
sji. Bo lustro może i trochę przekłamuje (czytaj: 
nienaturalnie poszerza) ale już niedopinający się 
pasek do spodni beznamiętnie wskazuje na nad-
miar tłuszczyku. I zaczyna się nadludzka walka 
z żywiołem zwanym nadwagą. Dni do czasu wa-
kacyjnych wyjazdów odliczamy z coraz większym 
niepokojem. Jaki rodzaj broni wybrać, jaką takty-

kę przyjąć w tej straszli-
wej batalii, aby osiągnąć 
zwycięstwo? Dieta biał-
kowa czy węglowoda-
nowa? Jeść makaron czy 
tylko mięso? A może 
dwa miesiące żywić się 
tylko owocami z Połu-
dnia? Co wybrać, aby już 
w  długi weekend majo-
wy chwalić się „kalory-
ferem” w miejscu aktual-
nych fałdek na brzuchu? 
W  ruch poszły kolorowe 
magazyny, internet i  do-

bre rady koleżanek i kolegów.  Każdy doradza co 
innego, zwariować można. I jeszcze ten straszli-
wy efekt jo-jo, którym straszą niczym czarownicą 
w  bajkach dla najmłodszych. A przecież jest na 
to i inny sposób. Może nie taki rozreklamowany 
jak różnego rodzaju diety czy tabletki, ale o  wiele 
zdrowszy. SPORT. Rowery, bieganie, nordic wal-
king i wiele innych. A  może fitness lub siłownia. 
Wskakujemy na bieżnię w najbliższym klubie 

i  już po kilku minutach wiemy, że raczej jesteśmy 
sprinterami, bo licznik pokazuje, że przebiegliśmy 
200 metrów, a  nogi jak z waty, dalej biec się nie 
da. Podobnie na treningowym rowerku, na który 
wsiadamy pełni zapału, a  w myślach kołaczą nam 
wspomnienia Wyścigu Pokoju. Na początku jeste-
śmy jeszcze Szurkowskim, Szozdą czy Mytnikiem, 
potem już tylko marzymy o  doścignięciu autobusu 
z napisem „Koniec wyścigu”. Ale nie poddajemy 
się. Kilka wizyt i ze sprinterów stajemy się śred-
niodystansowcami, a  na rowerku przyjeżdżamy 
na metę już w  środku peletonu. Trening czyni mi-
strza. Czujemy, że chudniemy. Waga nie kłamie, 
a  i samopoczucie coraz lepsze. I tak dzień po dniu. 
Kiedy znudzi nam się bieganie „na sucho”, a klub 
fitness zamienić chcemy na salę czy ścieżki rowero-
we, wybrać możemy dyscyplinę najbardziej odpo-
wiadającą naszym upodobaniom. A wybór mamy 
ogromny: godzina gry w squasha pomoże spalić 
800 kalorii, lubisz pływać – biegnij na basen i spal 
550 kalorii, a jak jeszcze zwołasz kilku chętnych i 
zagracie w waterpolo, masz szansę pozbyć się 680 
kalorii przez godzinę. Jak już masz tylu znajomych, 
że udało wam się rozegrać mecz w basenie, zabierz 
ich na halę do pobliskiej podstawówki i zagrajcie 
w siatkówkę (strata 200 kalorii), koszykówkę (500 
kalorii) czy piłkę ręczną, przy której spalicie aż 800 
kalorii przez godzinę. Wolisz spędzić czas na świe-
żym powietrzu? Jeśli zdecydujesz, że będziesz bie-
gać, spalisz 550 kalorii. Tyle samo stracisz, grając 
w  tenisa, 600 kalorii pozwoli zgubić jazda na rol-
kach czy na rowerze. Nie chcesz uprawiać sportu – 
kup psa. Godzinny spacer z pupilem i już zrzucamy 
200 kalorii. Ruszaj się jak najwięcej, a  unikniesz 
konieczności wyboru kolejnej diety i już podczas 
najbliższych wakacji z dumą wyprężysz tors na 
plaży w Międzyzdrojach, a na widok „kaloryfera” 
na twoim brzuchu przechodzące kobiety cmokać 
będą z podziwu. A przecież o to właśnie chodzi.

Krzysztof Bobala
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awet 4,5 tysiąca wi-
dzów będzie miało 
szansę obejrzeć dwu-

dziestu zawoników w trzech for-
mułach: Muay Thai, czyli boksie 
tajskim, MMA, czyli mieszani-
nie różnych stylów walki oraz w 
boksie zawodowym. Do Szczeci-
na wybiera się polska czołówka a 
także zawodnicy z Rosji, Francji, 
Hiszpanii, Litwy, Słowacji i An-
glii.

– Najciekawiej zapowiada się 
walka wieczoru Marcina Par-
chety ze Szczecina i Cedrica 
Flamenta w formule Muay Thai 
– zapowiada Krzysztof Jakubow-
ski z Brand House.

Rok temu w Tajlandii Ma-
riusz przegrał z Francuzem. 
Rewanż miał nastąpić na naszej 
zeszłorocznej gali, ale Marcin 

wcześniej złamał nogę, dlatego 
zamierza teraz wynagrodzić to 
sobie i kibicom  – dodaje.

Równie ciekawy będzie bój 
o mistrzostwo świata federa-
cji WKN. Naprzeciwko siebie 
w  ringu staną Tomasz Makow-
ski i Hiszpan Juan Rodriguez. 

- Ja najbardziej czekam na 
pojedynek Muay Thai Mariusza 
Cieślińskiego z Anglikiem Mar-
kiem Brownem – mówi Marek 
Pawlak, drugi z organizatorów 
Iron Fist. Mariusz Cieśliński to 
dwukrotny mistrz świata Muay 
Thai federacji ISKA, a Brown to 
mistrz Anglii – dodaje.

Zeszłoroczna gala pokazała, 
że Iron Fist to impreza z bogatą 
oprawą. – Przez szczecińską GW 
zostaliśmy uznani za sportowe 

wydarzenie roku, doceniły nas 
też branżowe portale interneto-
we i sami zawodnicy  – opowia-
da Krzysztof Jakubowski. 

Mariusz Cieśliński, który 
walczył na podobnych galach 
w  Nowym Jorku, Moskwie, 
Mediolanie czy Belgradzie był 
zachwycony tym, co zobaczył w 
2009 w hali SDS-u. Jego słowa 
są dla nas szczególnie cenne – 
mówi Marek Pawlak.

Dlatego druga odsłona Iron 
Fist ma być jeszcze lepsza - za-
pewniają. 

Stąd m.in. pomysł, by zawody 
przenieść do amfiteatru.

– Ring ustawimy między sce-
ną a pierwszymi rzędami ławek, 
przy ringu będą specjalne vi-
powskie stoliki. Do tego wielki, 
30-metrowy ekran, na którym 

walki będą pokazywane z ośmiu 
kamer – dodaje Pawlak.

Wszystko w oprawie muzy-
ki, zespołów tanecznych, dymu, 
ognia i laserów.  Takiej imprezy 
amfiteatr po prostu jeszcze nie 
widział – zachwala Jakubowski. 

Będą też podarunki dla wi-
dzów, np. ciuchy firmy Stopro-
cent oraz zestawy firmy Intim. 

IRON FIST 2 to pozycja 
obowiązkowa dla miłośników 
sportów walki i mocnych wra-
żeń. Gala odbędzie się 14 maja 
br. w  Teatrze Letnim. Początek 
o  19.30. Walki potrwają około 
3 godzin. Magazyn „Prestiż” jest 
patronem medialnym imprezy.

Informacje o gali, zawodni-
kach i biletach: www.ironfist.
com.pl                                      tch

Ma być głośno, atrakcyjnie i efektownie. Po raz pierwszy w Polsce gala sportów walki odbędzie się na świeżym powietrzu. Organizator,
agencja Brand House wpadła na szalony pomysł – ring stanie w szczecińskim Teatrze Letnim.

N
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ABC KIBICA
Muay Tai, czyli tajski boks. Cechami wyróżniającymi boks tajski na tle innych popularnych sty-
lów jest szerokie użycie uderzeń łokciami i kolanami (w formule amatorskiej na łokcie, kolana 
i korpus są zakładane ochraniacze, w walkach zawodowych są one nieosłonięte). Tego rodzaju 
uderzenia niejednokrotnie skutkują szybkimi nokautami.
W boksie tajskim kładzie się również szczególny nacisk na używanie niskich kopnięć okrężnych. 
Podstawą stylu jest niskie kopnięcie na udo (z angielska zwane lowkick). Posiada ono dużo wa-
riantów - m.in. jako kopnięcie opadające z góry w dół. Wykonywane jest z mocnym dokręceniem 
ciała, a nawet obrocie zawodnika po nietrafieniu celu. Powierzchnią kopiącą jest w nim goleń.
- walki rankingowe – 3 rundy po 3 minuty
- walki o pas – 5 rund po 3 minuty

MMA (ang. Mixed Martial Arts), czyli mieszane style walki. W typowych walkach MMA do-
zwolone są rzuty, ciosy pięściami, dźwignie, duszenia, kopnięcia i walka w parterze. O wyniku 
pojedynku decyduje nokaut (również techniczny), poddanie się oraz, jeśli walka nie zakończyła 
się przed czasem, decyzja sędziów. W zależności od regulaminu danych zawodów niekiedy do-
puszczalnym rozstrzygnięciem może być też remis.

W MMA zabronione są : 
gryzienie, ciągnięcie za włosy, uderzenie w tył głowy, wpychanie dłoni w otwory ciała, kopanie 
gdy przeciwnik ma trzy punkty podparcia ciała, smarowanie części ciała (nie licząc twarzy) pły-
nami poślizgowymi

Iron Fist
– drugie uderzenie
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Marcin Parcheta nie mógł wystąpić podczas wrześniowej gali z powodu kontuzji.
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„Kocham mamę i tatę po równo… nawet po rozwo-
dzie” – przekonuje z billboardów dziecko. Ten głos ma 
przekonywać rozwodzących się rodziców, że po ich roz-
staniu dziecko potrzebuje stałego kontaktu i bliskości 
obojga rodziców. Kampania z takim przesłaniem wła-
śnie rusza w ponad dwudziestu miastach Polski, także 
w  Szczecinie.

Z początkiem kwietnia ruszyła społeczna kampania 
outdoorowa  „Kocham mamę i tatę po równo... nawet 
po rozwodzie” przygotowana przez Fundację Akcja we 
współpracy z firmą AMS. Patronat nad kampanią obję-
ła Pełnomocnik ds. Równego Statusu Minister Elżbieta 
Radziszewska. Kampania ma na celu uwrażliwienie 
rodziców przeżywających kryzys rodzinny na fakt, że 
w  tak trudnych chwilach dziecko potrzebuje kontaktu 
z obojgiem z nich. Kampania jest częścią działań Fun-
dacji  zmierzających do popularyzacji w Polsce Planów 
Wychowawczych i wspólnej opieki po rozwodzie. Bil-
bordy i citylighty w kilku miastach w Polsce odsyłają do 
strony internetowej www.rodzina.sos.pl na której rodzi-
ce mogą znaleźć wzory planów wychowawczych i adresy 
ośrodków mediacyjnych w całej Polsce, które pomagają 
rozwodzącym się parom. Specjaliści są zgodni - rozwo-
dom w Polsce zbyt często towarzyszy bezkompromisowa 
walka o dzieci, tę sytuację Fundacja Akcja chce zmienić. 
Bilbordy i citylighty można zobaczyć m.in. na ulicach 
Warszawy, Bytomia, Chorzowa, Czeladzi, Gliwic, Kato-
wic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Tarnow-
skich Gór, Tych, Zabrza, Krakowa, Poznania, Szczecina, 
Gdańska, Gdyni, Janek, Piaseczna i Raszyna. „Prestiż” 
także przyłączył się do akcji.

Dziecko kocha oboje rodziców



rekordzistą Polski w swojej kate-
gorii wiekowej. Na co dzień „Sta-
chu”, jak wołają na niego koledzy 
z  klubu i studiów, reprezentuje 
MKP Szczecin. Jego pierwszym 
trenerem był Zygmunt Kaczmar-
czyk. Obecnie Stańczyk trenuje 
pod okiem Mirosława Drozda.

W 2006 roku zdobył srebrny 
medal mistrzostw Europy na 
krótkim basenie, na swoim ko-
ronnym dystansie 400 m stylem 
dowolnym, a na mistrzostwach 
Europy, na krótkiej pływal-
ni w  Wiedniu, mistrzostwach 
świata w Montrealu oraz mi-
strzostwach Europy w Buda-

peszcie zajmował 4. miejsca. Na 
mistrzostwach Europy w Ein-
dhoven (2008) zajął 5. miejsce 
na 800 m stylem dowolnym. 

W 2007 roku na mistrzo-
stwach świata w Melbourne 
zdobył srebrny medal na dy-
stansie 800 m stylem dowolnym, 
uzyskując czas 7:47,91, którym 
poprawił o blisko 3 sekundy wła-
sny rekord Polski. Po pół roku, 
na skutek dyskwalifikacji Tune-
zyjczyka Oussama Mellouliego, 
został mistrzem świata. 

W wolnych chwilach Przemek 
lubi pomajsterkować przy samo-

chodzie, ale w zimie jego naj-
większą pasją jest snowboard.

atarzyna Brodacka, 
mimo skończonych 
zaledwie 18 lat, ma na 

swoim koncie niemałe sukcesy. 

Boksem zajmuje się od dwóch 
lat. Do tego wydawałoby się 
męskiego sportu „wciągnął” ją 
kolega. W 2008 roku pojawił się 

pierwszy, ciężko zapracowany 
sukces. Kasia została mistrzynią 
Europy kadetek. Kolejny sukces 
to zdobycie tytułu mistrzyni Pol-
ski w 2009 r. na mistrzostwach 
w  Grudziądzu. Jak młoda, 
atrakcyjna dziewczyna czuje się 
w świecie mężczyzn? – Kobiety 
chcą być tak samo traktowane 
jak mężczyźni, nie chcą taryfy 
ulgowej. Potrafią walczyć równie 
ostro i zaciekle. Mimo tego męż-
czyźni traktują nas jako słabsze 
i  delikatniejsze – mówi. Jakby się 
sprawdziła, gdyby jednak doszło 
do walki z mężczyzną? – Kiedyś 
walczyłam z kolegą na ringu, ale 
były to jedynie ćwiczenia tech-
niczne. Nie ukrywam, włączyło 
się poczucie rywalizacji, ale ta-
kie zawody nie miałyby sensu 
– dodaje. Pytana, czy w sytuacji 

zagrożenia w życiu codziennym, 
np. zaatakowana na ulicy, dałaby 
sobie radę, bez namysłu odpo-
wiada: – Nie. Boks nie spraw-
dza się w ulicznej szarpaninie. 
Być może bardziej praktyczne 
są sztuki walki, ale tu z kolei się 
pojawia strach, że można komuś 
wyrządzić poważną krzywdę – 
mówi.

Prywatnie przyznaje, że jako 
bokserka wzbudza zaintereso-
wanie i respekt mężczyzn. Jej 
niepozorny dziewczęcy wygląd 
jest mylący. – Zawsze widzę 
szok i zdziwienie na twarzach 
osób, którym mówię, czym 
się zajmuję – śmieje się Kasia. 
Obecnie przygotowuje się do 
mistrzostw Polski w Toruniu, 
na których zamierza stanąć na 
podium.

rzygodę z pływaniem 
zaczął już w zerówce. 
Wtedy to postanowił 

pójść w ślady ojca, który z po-
wodzeniem trenował piłkę wod-
ną. W piątej klasie szkoły pod-
stawowej był już trzykrotnym 
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Duża siła w drobnym ciele
Na co dzień krucha, delikatna i dziewczęca. Na własne życzenie wkroczyła do świata mężczyzn, świata boksu.

Zdobywając mistrzostwo Polski, udowodniła, że nie wolno sądzić po pozorach.

K

Ewa Mikołajczyk

POCZET SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW

PRZEMYSŁAW STAŃCZYK
Urodził się 12 lutego 1985 roku w Szczecinie; pływak. Studiuje wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Olimpijczyk z igrzysk

w Atenach (2004), gdzie zajął 9. miejsce. Do dziś, mimo wielu sportowych sukcesów, kwalifikację olimpijską uważa za największe osiągnięcie
w karierze. Tym bardziej że na olimpiadę dostał się w dodatkowym terminie, podczas mityngu w Rijece.

P

RaFał PoDRaza



KWIECIEŃ 2010 / PRESTIŻ / 77

Sport

tłuczenia, naciągnięcia 
i skręcenia to dla nich 
chleb powszedni. Wy-

konują pracę na pierwszy rzut 
oka może mało widoczną, ale 
bardzo ważną. To dzięki nim za-
wodnicy są optymalnie przygo-
towani do meczów, to oni niosą 
ulgę przy różnego typu urazach 
i  kontuzjach. Mowa o sztabie 
medycznym szczecińskiej Pogo-
ni. 

O zdrowie naszych zawodni-
ków dbają: lekarz Bartosz Papro-
ta, fizjoterapeuta Piotr Mazur, 
masażyści: Stanisław Mazuro, 
Krzysztof Jasianek i Wojciech 
Krawczak, a o dobrą kondycję 
psychiczną od niedawna dba 
także psycholog Marcin Koziń-
ski. 

Mają do wykonania niełatwe 
zadanie. Zaczyna się jeszcze 
przed meczem – trzeba przy-
gotować piłkarzy do potyczki. 
– Dobrze, że na Twardowskiego 
mamy niezbędny sprzęt, łącznie 
z jacuzzi – mówi Stanisław Ma-
zuro, który od lat masuje zawod-
ników szczecińskich klubów. 

– Robimy wszystko, by gracze 
byli jak najlepiej przygotowani 
do gry. 

Później jest mecz, w cza-
sie którego często nie brakuje 
ostrych starć, a co za tym idzie 
– interwencji naszych medyków. 

– Raz się zdarzyło otwarte zła-
manie stawu skokowego. Bywa-
ły rozcięcia głowy – opowiada 
Stanisław Mazuro i zaraz doda-
je: – oby przykre kontuzje przy-
darzały się naszym piłkarzom 
jak najrzadziej. 

Gdy sytuacja na boisku wy-
gląda groźnie, medycy na znak 
sędziego wbiegają na murawę 
z noszami. To od szybkości 
wbiegania na boisko, by pomóc 
kontuzjowanemu zawodnikowi, 
Stanisław Mazuro zyskał przy-
domek „najszybszy maser w Pol-
sce”. – Chodzi oczywiście o szyb-
kość biegania, a nie masowania 
– mówi. Po samej rozgrywce 
masażyści też mają pełne ręce 
roboty. Najczęstsze pomeczowe 
urazy to stłuczenia, skręcenia 
i naciągnięcia mięśni dwugło-
wych i czworogłowych. – Nie ma 
monopolistów na masaż wśród 
piłkarzy. Przychodzi do nas ten, 
kto potrzebuje odnowy biolo-
gicznej – zaznacza Mazuro. 

Piłkarze doceniają ich pra-
cę. Grający przed laty w Pogoni 
Grzegorz Mielcarski stwierdził 
nawet, że sztab medyczny Pogoni 
dokonywał cudów, by przygoto-
wać go do meczu. Paradoksalnie, 
oby medycy zespołu portowców 
mieli jak najmniej pracy, a piłka-
rzy kontuzje omijały szerokim 
łukiem. 

S

Zdrowie przede wszystkim
Stłuczenia, naciągnięcia i skręcenia to dla nich chleb powszedni. Wykonują pracę na pierwszy rzut oka może mało widoczną, ale bardzo ważną. 

To dzięki nim zawodnicy są optymalnie przygotowani do meczów, to oni niosą ulgę przy różnego typu urazach i kontuzjach.
Mowa o sztabie medycznym szczecińskiej Pogoni. 
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aradoksalnie, Szcze-
cin jako miasto dla 
rowerzystów ma spo-

ro zalet. O ile nie ma jeszcze 
w  naszym mieście dziesiątek 
kilometrów ścieżek rowerowych 
przy każdej ważnej ulicy i  nie 
wykształciła się u nas jeszcze 
kultura masowego przemiesz-
czania się jednośladami, o tyle 
Szczecin jest świetnie położony! 
Bliskość Zalewu Szczecińskiego 
i granicy z Niemcami czy to, 
że miasto jest otoczone trzema 
puszczami: Wkrzańską, Gole-
niowską i Bukową, to tylko nie-
które zalety położenia naszego 
miasta, które powinni docenić 
miłośnicy jednośladów. 

Na północ od miasta bar-
dzo dobrych terenów do jazdy 
dostarcza Puszcza Wkrzańska 
z  przepięknym rezerwatem 
Świdwie. 

Właśnie tam lubi jeździć 
Grzesiek Czerkasow, czyli di-
dżej Twister. – Jadę od Pogodna 
drogą asfaltową przez Las Ar-
koński do Głębokiego, później 
przez las do Osowa, Gubałów-
ki, a za Gubałówką przez las do 

Leśna Górnego, skąd zjeżdżam 
w dół do Pilchowa, wracam do 
Głębokiego i dalej koło strzelni-
cy przez las jadę do Wołczkowa 
i wracam przez Bezrzecze, Ta-
czaka i 26 Kwietnia do domu. 

Autor artykułu z lubością 
zapuszcza się do rezerwatu Świ-
dwie. Jadąc skrótami, można 
zaoszczędzić kilka kilometrów, 
ale i tak trzeba się nastawić na 
ponad 40-kilometrową wypra-
wę. Na miejscu – w samym re-
zerwacie – jest kryta strzechą 
platforma obserwacyjna, na 
którą można wejść, odpocząć, 
obserwować ptaki i słuchać ich 
pięknego śpiewu. 

Mówiąc o terenach leżących 
na północ od Szczecina, nie 
można zapomnieć o bliskości 
Zalewu Szczecińskiego. Polecam 
wyprawę z Nowego Warpna do 
Trzebieży – piękne widoki! 

Rzut kamieniem (z Niebusze-
wa nieco ponad 20 kilometrów) 
mamy do granicy z Niemcami. 
Malownicze wsie, plantacje 
kukurydzy, urokliwe miastecz-
ka Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego i, co szalenie ważne, 

drogi bardzo dobrej jakości! To 
wszystko czeka na szczecinian, 
którzy zdecydują się przekro-
czyć granicę polsko-niemiecką 
granicę w Buku, Lubieszynie 
czy Kołbaskowie. 

Ci, którzy zdecydują się od-
wiedzić Las Arkoński i okolice 
Głębokiego, też mogą liczyć 
na ciekawe trasy, a fanów łyż-
worolek ucieszy nowa, równa 
nawierzchnia wokół Arkonki. 
Wycieczkę rowerową można 
zacząć od Pomnika Czynu Po-
laków. Stamtąd lubi wyruszać 
Tomek Pańczak z Rowerowego 
Szczecina. Specjalnie dla „Pre-
stiżu” opowiedział o ciekawej 
trasie ze sportowym zacięciem. 
Jej celem jest wieża Quistorpa, 
która bierze nazwę od legen-
darnego fundatora dzisiejszego 
parku Kasprowicza. – Nie jest 
to szczególnie wymagająca tra-
sa jeśli chodzi o kondycję, bo 
ma trochę ponad siedem kilo-
metrów; czy technikę, mimo to 
daje dużo radości i dreszczyk 
emocji – mówi Tomek. – Pole-
cam ją tym, dla których zwykłe 
przejażdżki po lesie to za mało, 

ale jednocześnie nie są na tyle 
odważni, by spróbować ekstre-
malnych zjazdów z okolicznych 
górek.

Od południa miasto grani-
czy z Międzyodrzem i Pusz-
czą Bukową – to gratka przede 
wszystkim dla tych, którzy lubią 
urozmaicone trasy, z licznymi 
zjazdami i podjazdami. Do ta-
kich osób z pewnością należy 
Szymon Giemza, kolarz górski, 
który jest autorem wydane-
go przez Pascala przewodnika 
rowerowego „Szczecin i oko-
lice na rowerze”. Czytelników 
„Prestiżu” Szymon oprowadza 
po najpiękniejszych zakątkach 
puszczy. Fani pięknych wido-
ków nie poczują się zawiedzeni, 
a ci, którzy liczą na ekstremalne 
zjazdy i podjazdy dostaną za-
dyszki wspinając się na najwyż-
szy szczyt Puszczy – Bukowiec. 

Jadąc na wschód od Szczeci-
na, można dotrzeć na przykład 
nad jezioro Miedwie. Możli-
wości i kombinacji tras jest na-
prawdę dużo. 

Czytelnikom „Prestiżu” pro-
ponujemy trzy ciekawe naszym 
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Na rower!
Nie na ryby i nie na grzyby, jak śpiewał Kabaret Starszych Panów! Na to jeszcze przyjdzie czas! Za oknem pogoda coraz piękniejsza, więc czas 

najwyższy odkurzyć rower, nasmarować łożyska, dokręcić co trzeba, wsiadać i jechać! To nie tylko zdrowe, to też modne, przyjemne
i odpowiednie dla każdego, niezależnie od wieku! W końcu „Rower jest wielce OK, rower to jest świat!”, by przytoczyć Lecha Janerkę! 

P

KonRAD cZARnEcKI

Ścieżka rowerowa w Lasku Arkońskim
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zdaniem trasy. Wszystkie zaczy-
nają się w Szczecinie. Żadna nie 
jest specjalnie wymagająca i na-
wet „niedzielni” (acz zapewne 
dzielni) rowerzyści dadzą sobie 
z nimi radę!

Trasa 1: Co piszczy
w Puszczy?

Długość: 20 km

Przebieg trasy: osiedle Buko-
we – Głaz Grońskiego – Rezer-
wat Bukowe-Zdroje – Głaz Ser-
ce – Siodło Zielawy – Bukowiec 
– Jezioro Binowskie – Binowo – 
Głaz Serce Puszczy – Chłopska

Warte zobaczenia: Binowo 
(XIV kościół), Głaz Grońskiego, 
Głaz Serce Puszczy, wieża wido-
kowa na Bukowcu

Trasa prowadzi przez naj-
piękniejsze miejsca w Puszczy 
Bukowej. Nie pozwala się nu-
dzić – będziemy jechać różne-
go typu nawierzchnią, na trasie 
sporo zjazdów i podjazdów. 

Ruszamy z pętli autobusowej 
na Bukowym. Jedziemy ulicą 
Kolorowych Domów, a  za szko-
łą w lewo. Wjeżdżamy w  las 
i  za wiaduktem autostrady 
nasza trasa odbija w lewo. Na 
szczycie skręcamy w prawo. Po 
lewej stronie zobaczymy głaz 
Grońskiego. Czarnym szlakiem, 
docieramy do Głazu Serce, 
a  później do Siodła Zielawy. 
Przecinamy dolinę i pokonuje-
my podjazd na najwyższy szczyt 

Puszczy – Bukowiec (148 m 
n.p.m.). Tu czarny szlak się koń-
czy. Jadąc na wąską szosą, skrę-
camy w lewo, a na skrzyżowaniu 
w prawo. Na pierwszym skrzy-
żowaniu po wyjeździe z  lasu 
skręcamy w prawo na szutrową 
drogę. Poruszamy się zgodnie 
z  czarnym szlakiem, ale gdy 
czarny szlak odbija w  prawo 
w  las, my jedziemy dalej pro-
sto. Na drugim skrzyżowaniu 
skręcamy w lewo i zielonym 
szlakiem docieramy do Jeziora 
Binowskiego. Jedziemy w prawo 
żółtym szlakiem wzdłuż brze-
gu jeziora, a na skrzyżowaniu 
z  czerwonym szlakiem jedzie-
my w lewo. Chwilę później do-
jeżdżamy do Binowa. Jedziemy 
w lewo zgodnie z drogowska-
zem na Szczecin. Nasza szosa 
przecina pole golfowe. Skrę-
camy w  prawo i  wjeżdżamy 
w  las. Przy drodze leży Głaz 
Serce Puszczy. My podążamy 
nadal szutrową drogą. Wjeżdża-
my do miasta i jedziemy ulicą 
Chłopską w dół. 

Trasa 2: Z historią w tle

Długość: 8 km

Przebieg trasy: Pomnik Czy-
nu Polaków – Teatr Letni – Las 
Arkoński

Od Pomnika Czynu Polaków 
jedziemy w stronę Lasu Arkoń-
skiego, po lewej stronie mijając 
Różankę. Zbliżając się do ulicy 
Serbskiej (druga gruntowa dro-

ga za działkami po prawej stro-
nie), odbijamy lekko na prawo 
od trasy, jadąc przez parczek, 
i  dojeżdżamy do ulicy Harcerzy. 
Tam jedziemy drogą płytową aż 
do pętli tramwajowej. Następ-
nie żółtym szlakiem jedziemy 
wzdłuż ulicy Arkońskiej, a tuż 
przed stadionem Arkonii skrę-
camy w prawo i jedziemy cały 
czas pod górkę aż do stacji prze-
pompowni wody. Tam skręca-
my na lewo i już jesteśmy przy 
wieży Quistorpa.

Zjeżdżamy zielonym szla-
kiem. Gdy szlak skręca na lewo, 
my skręcamy na prawo i robimy 
łuk nad skarpą. Następnie je-
dziemy w dół i skręcamy w lewo 
tuż przed zjazdem do wąwozu. 
Jadąc wzdłuż wąwozu, kieru-
jemy się w stronę ulicy Arkoń-
skiej. 

Trasa 3: Na Świdwie

Długość: 55 km

Przebieg trasy: Szczecin (Po-
mnik Czynu Polaków) – Głębo-
kie – Wołczkowo – Dobra – Buk 
– Stolec – Bolków – Rezerwat 
Świdwie – Zalesie – Tanowo – 
Pilchowo – Głębokie – Szczecin 
(Pomnik Czynu Polaków) 

Warte zobaczenia: Dobra 
(granitowy kościół gotycki 
z  XIII wieku), Buk (dwór oto-
czony parkiem, granitowy ko-
ściół gotycki z XIII wieku), Sto-
lec (zabytkowy kościół z XVIII 

wieku, pałac z 1771 roku), 
Rezerwat Świdwie (nic dodać, 
nic ująć – to po prostu trzeba 
zobaczyć!), Zalesie (pałacyk 
z  początku XX wieku), Tanowo 
(kościół z początku XX wieku 
i  drewniana dzwonnica).

Wycieczka rozpoczyna się 
pod Pomnikiem Czynu Polaków. 
Jedziemy w stronę Głębokiego 
najpierw Różanką, a później as-
faltową drogą, mijając po prawej 
stronie Arkonę i jezioro Gopla-
na. Przed szlabanem na Miodo-
wej skręcamy w lewo, wjeżdżamy 
ostrożnie na jezdnię, przecinamy 
skrzyżowanie i dojeżdżamy do 
Głębokiego. Kierujemy się na 
Dobrą, zgodnie z drogowska-
zami. Po prawej stronie mijamy 
jezioro Głębokie, dalej droga 
wiedzie przez las. Docieramy do 
Wołczkowa, a następnie do Do-
brej. W Dobrej na rondzie obie-
ramy kierunek na Dobieszczyn. 
Dojeżdżamy do miejscowości 
Buk. Droga biegnie wzdłuż gra-
nicy polsko-niemieckiej i pro-
wadzi do wsi Stolec, gdzie na 
wysokości bramy pałacu (zaraz 
za przystankiem autobusowym) 
odbijamy na szutrową drogę w 
prawo, która doprowadzi nas do 
osady Bolków i dalej – do rezer-
watu ornitologicznego Świdwie. 
Docieramy do wsi Zalesie. Tam 
odbijamy w prawo i dojeżdżamy do 
Gajówki Podbrzezie. Na skrzyżowa-
niu skręcamy w prawo i jedziemy 
do Tanowa. Poruszamy się zgodnie 
z drogowskazami na Szczecin. 

Punkt obserwacji ptaków nad jeziorem Świdwie

Jezioro Głębokie
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est wiele plusów jeź-
dziectwa. To napraw-
dę dobry trening dla 

ciała, a także porządna dawka 
wyciszenia i opanowania emo-
cji, zatem coś dla ducha. Konie 
to wielkie, majestatyczne zwie-
rzęta o ogromnej sile, które zo-
stały udomowione jako jedne 
z pierwszych. Od tamtej pory 
ludzi i konie łączy niesamowita 
więź, która często staje się przy-
jaźnią na całe życie. 

Wyrafinowana rozrywka

Dzisiaj jazda konna nie jest 
już sposobem przemieszczania 
się, ale sportem, który zazwy-
czaj kojarzy się jako elegancki 
i raczej elitarny, być może dla-
tego, że jeździectwo jest często 
kojarzone jako rozrywka książąt 
grających w polo. To prawda, że 
aby pozwolić sobie na posiada-
nie własnego konia, potrzeba 

dużo chęci i sporych nakładów 
finansowych. Jednak by nauczyć 
się jeździć konno, nie trzeba być 
właścicielem stadniny. Wystar-
czy znaleźć trochę czasu i wy-
brać jeden z wielu ośrodków 
jeździeckich w Szczecinie lub 
okolicach, aby zacząć wspaniałą 
przygodę. 

– Spróbować powinien każ-
dy, kto ma ochotę – potwierdza 
Karolina Gonerko, właścicielka 
kilku koni, która jeździectwo 
trenuje od dziecka, a na co dzień 
pracuje w firmie logistycznej. 
Od razu też ostrzega.

– Trzeba liczyć się z tym, że 
można wpaść po uszy!

Najważniejsze początki

Pierwsze lekcje będą dalekie 
od swobodnego cwałowania 
łąkami z wiatrem we włosach. 
Najpierw trzeba się oswoić z ko-
niem i jego zachowaniami. Tak 

samo jak koń musi poznać nas. 
Dlatego podczas pierwszego 
spotkania z koniem instruktor 
opowie nam o zwierzęciu – jego 
pochodzeniu, temperamencie, 
upodobaniach (np. ulubionych 
smakołykach). Na początku 
najważniejsze jest nawiązanie 
kontaktu ze zwierzęciem, nie 
trzeba od razu zaopatrywać się 
w pełny ekwipunek. – Najpierw 
warto poznać podstawy i prze-
konać się, czy to prawda, że 
„największe szczęście na świe-
cie leży na końskim grzbiecie” 
– śmieje się Karolina.

Podstawową umiejętnością 
jest prawidłowe wsiadanie na 
konia i zsiadanie z niego – a nie 
jest to wcale takie łatwe. Później 
trzeba przyjąć prawidłową po-
stawę w siodle – często obser-
wując jeźdźców, mamy wraże-
nie, że pracują tylko mięśniami 
ud i łydek. Kiedy wsiądziemy 
na konia, przekonamy się, jak 

bardzo się mylimy. Podczas 
jazdy konnej górna część ciała 
jest równie zaangażowana jak 
dolna, więc bez wątpienia się 
zmęczymy.

– Pierwsze godziny na koniu 
spędzimy na ujeżdżalni, jeżdżąc 
stępem lub kłusem na lonży. 
Instruktor będzie czuwał nad 
koniem, prowadząc go na lonży 
(czyli długim pasku przypiętym 
do wędzidła) i uczył nas wyko-
nywać odpowiednie ćwiczenia 
– opowiada Karolina. Harmo-
nia ruchów i odpowiedni rytm 
to sekret sukcesu w tym sporcie. 
Dlatego dopiero gdy zacznie-
my czuć się pewniej w siodle, 
będziemy mogli samodzielnie 
prowadzić konia po padoku, 
a  na pierwszą samodzielną 
przejażdżkę, czyli jazdę w te-
renie, szansę mamy prawdo-
podobnie po kilku miesiącach 
nauki i  oswajania ze zwierzę-
ciem. – Na tym etapie bardzo 
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Konno przez świat

Związek człowieka z naturą jest faktem, o którym wielu z nas lubi na co dzień. Trochę ruchu i relaks na świeżym powietrzu pozwalają
nabrać niezbędnego na co dzień dystansu do pracy i życia. Miłośnikom zwierząt dawkę energii zapewni jazda konna – dłuższe dni

i piękna, ale nie upalna pogoda sprzyjają nam szczególnie wiosną.

J

WERonIKA BuLIcZ



ważne jest, by w pełni zajmować 
się koniem, a więc czyścić go, 
szczotkować, siodłać – opowia-
da Zuzanna, doktorantka na 
Uniwersytecie Szczecińskim. – 
Trzeba spędzać czas z koniem 
nie tylko podczas jazdy, w prze-
ciwnym razie rezultaty będą 
mierne – dodaje.

Co dalej?

W jakim kierunku nasza 
przygoda rozwinie się później, 
zależy tylko od nas.

– W jeździectwie każdy może 
znaleźć coś dla siebie, można 
trenować ujeżdżenie i podzi-
wiać piękno i precyzję wyko-
nywanych ćwiczeń, a jeśli ktoś 
potrzebuje więcej adrenaliny 
– zająć się skokami przez prze-
szkody – mówi Karolina. – Jedno 
i drugie jest wspaniałe i w  obu 
przypadkach najważniejsza jest 
współpraca z naszym czworo-
nożnym partnerem – dodaje.

Jeśli decydujemy się na jazdę 
sportową i skoki przez prze-
szkody, to wtedy, gdy jesteśmy 
zaawansowanymi jeźdźcami 
i  wiemy, że chcemy iść w tym 
kierunku. – Zgłaszają się do 

mnie jeźdźcy, którzy potrafią 
już opanować konia i chcą pójść 
o krok dalej – opowiada Filip 
Poszumski, właściciel stajni 
w Przylepiu koło Ostoi, gdzie 
znajdziemy warunki do jazdy 
sportowej. – Najczęściej mają 
już własnego konia i razem 
zgłaszają się na treningi.

Miejsc, gdzie możemy pobie-
rać lekcje jazdy nie brakuje tak-
że w okolicach Szczecina, a  tak-
że w samym mieście. Niezbyt 
rozległy ośrodek znajduje się 
przy ulicy Junackiej na Osowie. 
Tam do dyspozycji początkują-
cych jeźdźców są łagodne klacze 
i wałachy, których cierpliwość 
i  posłuszeństwo sprawdzimy 
na ujeżdżalni. Ośrodek rekre-
acyjny w Bartoszewie ma pro-
fil skierowany na naukę dzieci 
i  młodzieży, a już tylko kawałek 
dalej, w Tanowie, znajduje się 
ośrodek sportowo-rekreacyjny 
i hodowla koni Galoper, gdzie 
jazda rekreacyjna odbywa się 
najczęściej na klaczach i wała-
chach. – Podstawą w tym spo-
rcie jest bezpieczny teren, dobry 
instruktor i spokojny posłuszny 
koń, a te znajdziemy w najlep-
szych ośrodkach – zaznacza Fi-
lip. – Cała reszta należy do nas.

Aby mieć końskie zdrowie
Podczas jazdy musimy za-

wsze pamiętać o bezpieczeń-
stwie – przede wszystkim nie 
wolno jeździć bez kasku (roz-
sądny instruktor nigdy na to nie 
pozwoli!), a podczas pierwszych 
lekcji należałoby nauczyć się, co 
robić, by nie spaść z konia. Tu 
bardzo ważne są umiejętności 
instruktora… wiemy, że „jeśli 
spadać, to z wysokiego konia”, 
jednak naprawdę lepiej uniknąć 
złamań i stłuczeń.

Warto pamiętać także, jak 

zbawienny wpływ jazda konna 
może mieć na nasze zdrowie. 
Przede wszystkim jest jak dobry 
fitness – podczas jazdy ćwiczy-
my wszystkie mięśnie i kształ-
tujemy sylwetkę, utrzymując 
prawidłową postawę. Ponadto 
gdy nasze mięśnie wykonują 
ogromną pracę, my odpoczy-
wamy, kołysząc się miarowo 
w siodle, co odpręża całe ciało 
i  koi nerwy. W tym też tkwi se-
kret hipoterapii – leczenia przez 
jazdę i kontakt z koniem.

Zdrowym osobom kontakt 
z koniem i nauka jazdy na nim 
przynoszą wiele pożytku. Ucząc 
się zachowań zwierzęcia, jeź-
dziec lepiej rozumie się siebie 
i uczy się panować nad swoimi 
emocjami, staje się cierpliwy. 
Jeździectwo to sport dla ducha 
i  ciała, dlatego wiosną wyrusz-
my z domu na tę niezwykłą 
i  pouczają przygodę, opłaci się.
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Ile to kosztuje?
nauka jazdy na lonży – 30 zł/30 min
godzina jazdy w terenie – ok. 30 zł

Sprzęt:
toczek – ok. 180 zł
kamizelka ochronna – ok. 400 zł
rękawiczki – ok. 40 zł
sztyblety (półbuty) – ok. 200 zł
oficerki – od 200 zł
czapsy (ochraniacze na łydki) – ok. 100 zł
bryczesy – od 120 zł
palcat – od 30 

Sport



82 / PRESTIŻ / KWIECIEŃ 2010



użo dobrego humo-
ru i śmiechu – tak 
zapamiętają szcze-

cińscy widzowie one man show 
z Rafałem Rutkowskim w  roli 
głównej. Aktor zyskał popular-
ność dzięki występom w  Szy-
mon Majewski Show. Spektakl 
„Ojciec polski” został nagro-
dzony  gromkimi  owacjami.                                                                              
em

odczas VII Balu Charytatywnego Fundacji Pro Publico 
Mare udało się zebrać rekordową sumę 46,5 tys. zł. Pre-
zes fundacji Kazimierz Nowatorski przekazał tę kwotę Sa-

modzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu nr 2 w Szczeci-
nie. Pieniądze, które pochodzą ze sprzedaży biletów na bal, licytacji 
przedmiotów oraz loterii fantowej, mają pomóc klinice kardiologii 
w  zakupie nowej lampy rentgenowskiej do kardioangiografu. To naj-
wyższa jak dotąd kwota uzyskana z bali charytatywnych organizowa-
nych przez fundację.                                                                                    em

Kronika Prestiżu

DP

uż po raz trzeci koncert charytatywny Talenty 
Szczecina zorganizowany przez Rotary Club 
Szczecin przyniósł zamierzony efekt. Rotaria-

nom udało się zebrać ponad 60 tys. zł. Za te pieniądze 
zakupiono sprzęt terapeutyczny dla Domu Dziecka nr 2 
w Stargardzie Szczecińskim.                                          em

Rotarianie
– dzieciom

Rekordowy bal

J

Rutkowski
rozśmiesza
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Od lewej: Katarzyna Wołkowicz - Kowalczyk, sekretarz klubu, Andrzej 
Puchalski, członek klubu, Alex Nielsen, prezydent klubu

Zofia Gałka, członkini klubu

Rafał Rutkowski
Od lewej: Kazimierz Nowatorski,  kierowniczka kliniki,
prof. Zdzisława Karnacewicz-Jach,dr Jarosław Gorący

Wychowankowie  Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim



Kronika Prestiżu

Stylowo i kolorowo
na głowie

Motoryzacyjny szał
okazy samochodów, zarówno nowych, jak i oldsmo-
bili, nowinki techniczne, a wszystko w otoczeniu 
pięknych kobiet – to wszystko można było zobaczyć 

podczas targów Moto Show 2010. Z powodu żałoby narodowej 
większość imprez towarzyszących została jednak odwołana. 
Organizatorzy zapowiadają, że odbędą się one w innym termi-
nie.                                                                                                 em

okaz kompletnej stylizacji – fryzur i makijażu zorga-
nizował Marcin Dorna, właściciel firmy Over Gryf. 
Na pokaz szkoleniowy i prezentację profesjonalnych 

farb do włosów firmy Lecher, przybili fryzjerzy, a  także zapro-
szeni goście spoza branży. Pokaz prowadzili czołowi styliści 
fryzur ze Szczecina, m.in. Ernest Kawa (studio YES) i Seba-
stian Zając. Wizażem zajęła się Liliana Nogal.                         em

P

P
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Od lewej: prowadzący pokaz Krzysztof Chruścielski, stylista marki 
Lecher z Łodzi, Dariusz Popłoński, stylista marki Lecher z Warszawy

ramach przygotowań do II edycji rajdu Baja Poland 
prezydent Krzystek spotkał się z kierowcą rajdowym 
Krzysztofem Hołowczycem. Prezydent nie ukrywał 

zadowolenia, że rajd samochodów terenowych odbędzie się 
ponownie w Szczecinie. Fani mogli się spotkać i porozmawiać  
z mistrzem kierownicy wieczorem w hotelu Silver.               em

W

Hucznie
i artystycznie

Artur Kardamasz, autor prac

Henryk Sawka, satyrykFo
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Coś dla fanów dwóch kółek – stoisko Yamaha

Ferrari Piotra Drońskiego  cieszyło się dużą popularnością wśród zwiedzających

Niewątpliwą atrakcją targów były piękne hostessy

Eko-motor

Najmłodsi fani motoryzacji



Kronika Prestiżu

spółczesna moda i fotografia mody, dyskusje o ano-
reksji i happeningi to tylko niektóre wydarzenia fe-
stiwalu inSPIRACJE. Na kilka dni Szczecin stał się 

glamour, a to wszystko za sprawą gości z całej Europy. Naj-
bardziej oczekiwanym VIP-em był projektant mody Krzysztof 
Stróżyna, absolwent londyńskiej St. Martin’s College, na które-
go pokaz ludzie pchali się każdym możliwym wejściem. Tym, 
którym nie udało się zdobyć biletu, pozostało przyglądanie się 
przez przezroczysty dach pawilonu. Też dobrze, przynajmniej 
nikt z pierwszego rzędu nie zasłaniał. Na bankiecie po spotkała 
się modowa elita szczecińsko-warszawska. Przez chwilę było 
jak w wielkim świecie.                                                                 dp 

rzedpremierowy spektakl w Teatrze Polskim, wer-
nisaż fotografii Pawła Chary, doskonałe jedzenie 
i  muzyka na żywo. O takie atrakcje zadbał Bank GBS 

podczas uroczystego otwarcia oddziału w Szczecinie. Choć od-
dział Gospodarczego Banku Spółdzielczego z Barlinka działa 
już w  Szczecinie od zeszłego roku, dopiero teraz został otwarty 
oficjalnie. Warto było czekać tak długo. Zarówno część oficjal-
na, jak i bankietowa była długo wspominana przez zaproszo-
nych gości. Były tańce, ploteczki i zabawa do późnych godzin 
wieczornych.                                                                                 dp

W
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Glamour

Z Barlinka do Szczecina
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Duet Eva & Adele

Krzysztof Kowalczyk, dyrektor oddziału w Szczecinie

Projektant mody Krzysztof Stróżyna
Producent festiwalu, dyrektor
13 Muz Rafał Roguszka 

Patrycja Niczyj, szefowa szczecińskiego oddziału TVN24,
i Krzysztof „Ked” Olszewski, dyrektor artystyczny festiwalu

Od lewej: Michał Mulczyński, specjalista ds. marketingu GBS Bank, Paweł 
Chara, autor wystawy, Wiktor Lachowicz, wiceprezes zarządu GBS 

Zbigniew Lachowicz, prezes zarządu GBS,  Bożena Głogowska, wiceprezes 
zarządu, Piotr Pokropek, wiceprezes zarządu Banku BPS SA

Od prawej: Andrzej Martuś, wiceprezes PIG  i Dariusz Więcaszek, prezes PIG

Zarząd GBS Banku. Wstęgę przecinają od lewej: Piotr Pokropek, wiceprezes zarządu  
Banku BPS SA, Zbigniew Wielgosz, prezes zarządu GBS Bank, Olga Matkowska, 
przewodnicząca Rady Nadzorczej GBS Bank, Andrzej Martuś, iceprezes PIG

Magda Stankiewicz (TVP), Michał Stankiewicz, współwłaściciel 
„Prestiżu“, Marcin Ptaszny (TVP) i Piotr Dziemiańczuk (TVP) 

Andrzej Mickiewicz, radny Szczecina, komentuje pokaz.
Na pierwszym planie Elżbieta Masjoć, wiceprezydent Szczecina
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kameralnej atmosferze klubu „Pomiędzy”  pisarz Evan 
Maloney świętował  swój literacki debiut. Pierwsza prezen-
tacja odbyła się Londynie jednak australijskiemu pisarzowi 

mieszkającemu na stałe w Szczecinie bardzo zależało na prezentacji 
w  jego mieście. Licznie przybyli przyjaciele, znajomi, współpracowni-
cy Evana Maloneya oraz media. Każdy chętny mógł zakupić książkę ze 
specjalną dedykacją autora. „Tofu Landing” już podbiło  czytelników 
w Wielkiej Brytanii. Choć jest dostępna na rynku zaledwie od dwóch 
miesięcy zdobyła tam  status bestsellera.                                             imj

W

Szczecińska premiera
„Tofu Landing” 

Świat stylizacji paznokci

Prezentacja książki odbyła się w kameralnej atmosferze klubu „Pomiędzy”

Autor podpisuje książki

Autor Evan Maloney z córką i Chimene 
Pae, przedstawicielka brytyjskiego 
wydawcy Tofu LandingFo
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ail Bar by OPI to pierwszy autoryzowany salon 
w  Szczecinie. Podczas otwarcia zaprezentowano naj-
nowsze trendy i techniki stylizacji paznokci, z czego 

chętnie skorzystały zaproszone na otwarcie Panie. Nie zabra-
kło poczęstunku i całego mnóstwa „babskich” rozmów.

em

N

Od lewej: Milena Tyloch, Kaja Modrzejewska

Od lewej: Milena Tyloch, Marta Siedlecka, Alicja Le-
siuk – Kamińska, Sylwia Dobrowolska, Marta Wilk

Wicemiss kosmetyczek Klaudia Kampioni - Michałowska

Od lewej : Kasia Jarkowska , Beata Wiertlecka , właścicielki biura podróży Happy Travel
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W babskim gronie
spółczesna zabiegana kobieta lubi czasem odsapnąć 
w babskim gronie, dlatego panie ochoczo przyjęły 
zaproszenie Banku Zachodniego WBK S.A  na „Wie-

czór na obcasach”. Impreza rozpoczęła się wykładem gościa ho-
norowego prof. Jana Lubińskiego, który przekonywał zebrane 
panie o konieczności wykonywania badań takich jak cytologia 
czy mammografia. Mniej oficjalną część wypełniły prezentacje 
i pokazy masażu, wizażu przygotowane przez m.in. Spa Balti-
ca, Oriflame i perfumerię Douglas.                                          em

W
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Mariusz Podkalicki, Krzysztof  Hołowczyc, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina

Goście spotkania

ramach przygotowań do II edycji rajdu Baja Poland 
prezydent Krzystek spotkał się z kierowcą rajdowym 
Krzysztofem Hołowczycem. Prezydent nie ukrywał 

zadowolenia, że rajd samochodów terenowych odbędzie się 
ponownie w Szczecinie. Fani mogli się spotkać i porozmawiać  
z mistrzem kierownicy wieczorem w hotelu Silver.               em

W

Hołowczyc u Krzystka Rok polsko-
-skandynawskiej współpracy

Peter Nielsen, prezes SCPP

W pierwszym rzędzie, drugi od prawej Kaare Nordbo 
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Prawnicy o cudzoziemcach
olejny, IX wieczór „In Gremio“, czyli spotkania 
szczecińskich prawników, poprowadził były pre-
zydent Szczecina, mecenas Bartłomiej Sochański. 

Tym razem dyskutowano o mniejszościach narodowych, o 
cudzoziemcach, którzy na stałe mieszkają w Polsce. Przyzna-
no również nagrodę „Człowiek In Gremio 2009 r.” Ryszardo-
wi Różyckiemu, prokuratorowi w stanie spoczynku. Wieczór 
zakończył się bankietem w Hotelu Park dla specjalnych gości 

ankietem oraz seminarium ekonomicznym – tak 
świętowano pierwsze urodziny szczecińskiego od-
działu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarcze-

j(SPCC), które odbyły się w hotelu Radisson Blu. Salę po brzegi 
zapełnili biznesmeni i przedstawiciele mediów. Na uroczysto-
ści obecny był Kaare Nordbo, szef zachodniopomorskiego od-
działu, który chętnie odpowiadał na pytania dziennikarzy.

em

K

B

Ryszard Różycki, Człowiek In Gremio 2009r.

Od lewej: adwokat Piotr Dobrołowicz, dziekan Andrzej Gozdek

Adwokat Marek Mikołajczyk

Od lewej: Ryszard Galla, poseł na Sejm RP, przedstawiciel mniejszości niemieckiej, Miron 
Sycz, poseł na Sejm RP, przedstawiciel mniejszości ukraińskiej, Bartłomiej Sochański, 
Mieczysław Abramowicz, rzecznik Gminy Żydowskiej w Gdańsku, Ryszard Łuczak, 
Związek Romów Polskich
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Stylowe urodziny Dziecko
w hoteluiąte urodziny obchodził salon Caterina. Z tej okazji zapro-

szeni goście mogli zobaczyć najnowszą wiosenno-letnią 
kolekcję ubrań. Na wiosnę Caterina proponuje kobiece su-

kienki, połyskliwe trencze, a także oryginalne dodatki – chusty, paski 
i duże skórzane torby. Każda z pań znajdzie tu coś dla siebie. Nowo-
ścią jest młodzieżowa kolekcja Sesst.                                                    em

uperniania Dorota Zawadzka, Joanna Racewicz, Ewa Gaw-
ryluk czy Renata Dancewicz to jurorki akcji Hotel Przyjazny 
Rodzinie. W ich ocenie Villa Hoff z Trzęsacza dostała naj-

wyższą możliwą liczbę punktów – pięć słoneczek.  Oceniane były m.in. 
pokoje, restauracja oraz przystosowanie obiektu do przyjmowania 
rodzin z dziećmi. W ogólnym głosowaniu internautów hotel w  Trzę-
saczu zajął trzecie miejsce w Polsce i pierwsze w Zachodniopomor-
skiem.                                                                                                          dp

P
S

asen, klub fitness, luksusowe penthousy, przedszkole 
i  dużo zieleni – to wszystko znajdzie się na terenie nowego 
kompleksu mieszkaniowego. Obiekt powstanie na tere-

nie dawnej Selfy. Znajdzie się w nim 800 mieszkań, pierwsze będą 
gotowe wiosną 2011 roku. Inwestorem jest warszawski Polnord SA, 
a  głównym wykonawcą szczecińskie przedsiębiorstwo Ciroko. Prace 
budowlane tradycyjnie rozpoczęły się od wmurowania tablicy z ak-
tem erekcyjnym. Gościom wydarzenia niestraszny był silny wiatr ani 
„budowlane“ warunki. To już kolejne nowoczesne zamknięte osiedle 
powstające w ostatnich latach w Szczecinie. Obecnie trwa m.in. bu-
dowa osiedla Garden House dewelopera SGI, a między al. Piastów 
i  ul. Narutowicza powstaje osiedle Pionierów.                                   em

B
Powstanie nowe miasto

od lewejŁ Monika Krupowicy, specjalistka PR, biskup Marian Błażej Kruszyło-
wicz, Kazimierz Ciuruś, prezes przedsiębiorstwa budowlanego CIROKO

Prezydent Piotr Krzystek składa podpis na akcie erekcyjnym

88 / PRESTIŻ / MARZEC 2010

ieszkała w Meksyku, była dyrektorem kreatywnym podczas 
sesji do takich tytułów jak „Harper’s Bazaar” czy „Maxim”. 
Dorota Kościukiewicz-Markowska pokazała swoje prace 

w  Galerii Soraya. Autorka została obsypana kwiatami. Podczas wer-
nisażu wystawy „Malowane na dwa serca – Uśpieni” goście przeżyli 
chwilę grozy – autorka prac, będąca w zaawansowanej ciąży, z nad-
miaru emocji źle się poczuła i wszystko wskazywało na to, że uczest-
nicy wernisażu będą świadkami porodu. Na szczęście alarm okazał się 
fałszywy.                                                                                                     em 

M
Malowane na dwa serca 
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Violetta Hamarska, organizatorka akcji,i Grzegorz Karapuda,
właściciel Villa Hoff , z najmłodszymi jurorami

Magdalena Szyłow z autorką prac

Katarzyna Wiktorowicz
Dorota Kościukiewicz - Markowska z mężem 
Pawłem Markowskim
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Nina Kaliszczak, kierownik salonu Caterina

Jadwiga Policzkiewicz
Małgorzata Figurska, właścicielka 
Lady Fitness

Modelka prezentuje najnowszą 
kolekcję wiosenno-letnią 2010r.
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nauguracja jubileuszowej edycji Rozwojowego Festiwalu 
dla Kobiet PROGRESSteron rozpoczęła się wykładem dr. 
Ryszarda Kamińskiego „Kobieta – rajem czy piekłem”. Były 

to rozważania na temat tego, jak panie odbierają własną kobiecość. 
Po raz 20. kobiety mogły rozwijać swoje pasje i poszerzać wiedzę na 
temat kobiecości i związanych z nią spraw.                                         em

potkanie Klubu Kobiet w Podróży było okazją do podzie-
lenia się wrażeniami ze swoich dalekich i bliskich wojaży. 
Dzięki spotkaniom panie mogą nie tylko poznawać nowe 

kultury, ale i podyskutować o sytuacjach, z jakimi muszą się zmagać 
kobiety z różnych części świata. Tym razem uczestniczki spotkania 
z  dużym zainteresowaniem słuchały opowieści pani Ewy Kos o jej 
podróży do Papui Nowej Gwinei.                                                         em

Kobiety w podróży Kobiecość i rozwój

IS

Kucharz hotelu przygotowywuje 
pyszny włoski deser

Marlena Szczecińska,
menedżer hotelu Focus
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Bogna Czałczyńska, organizatorka festiwaluSłuchaczki spotkania

Uczestniczki wieczoru

Dominika Dulat, dyrektor hotelu Focus

Perfumeria Douglas prezentowała najnowsze trendy w makijażu

Ewa Kos, współprzewodnicząca Zielonych 2004 w  woj. zachodniopomorskim

KWIECIEŃ 2010 / PRESTIŻ / 89

iosnę oficjalnie powitano podczas imprezy zorganizowanej 
przez hotel Focus.

Zaproszeni goście, spośród których większość stanowiły 
panie, mogli obejrzeć pokazy profesjonalnych masaży demonstrowa-
nych przez Spa Baltica. Propozycje wiosennych makijaży przygoto-
wały wizażystki sieci sklepów Douglas. Goście oglądali najnowsze 
trendy w biżuterii, którą dostarczył salon jubilerski Kruk. Dodatkową 
atrakcją były przygotowane na tę okazję desery – nie zawierające kon-
serwantów i sztucznych składników. Kucharz hotelu Focus pokazy-
wał jak przyrządzić pyszny włoski deser – panna cottę.                   em

W

Wieczór
słodkich pokus
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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
Szóstak, Municzewski, Malko adwokaci
i radcowie prawni s.c. ul. Królowej Jadwigi 1/4
    
   
SAloNY SAMoChoDoWE  
  
Agrykolex autoryzowany dealer Subaru
ul. Struga 78a
BMW ul. Golisza 6
Ford Bemo Motors ul. Pomorska 115b
Holda sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Chrysler Jeep
i Dodge ul. Gdańska 7
Honda ul. Białowieska 2
Lexuspl. Hołdu Pruskiego 9 
Saab ul. Małopolska 12
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88
Nissan ul. Struga 82c
Euro-Centrum Tadeusz
Autoryzowany Salon Skody ul. Struga 1a
Euro-Centrum Tadeusz
Autoryzowany Salon VW ul. Struga 1a
Volvo Auto Bruno ul. Pomorska 115b
    
   
BIuRA PoDRÓżY

Apollo Tour al. Wojska Polskiego 50
Columbus Tour ul. Krzywoustego 27/U1
L’TUR CH Galaxy, parter
Tour Club ul. Wielka Odrzańska 28a
Tui al. Wyzwolenia 12-14
Unity Travel pl. Rodła 8
    

INNE    

AME Akademia ul. Źródlana 37
Apteka ZDROWIE ul. Milczańska 50
ASCO Agencja Reklamy i Promocji
ul. Starzyńskiego 3-4
Baltimex ul. Piotra Skargi 5a
Batyskaf Centrum Nurkowe ul. Struga 78
Binowo Park Golf Club Binowo
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
Garden design Wołczkowo, ul. Jasna 5 
Gazeta Wyborcza ul. Henryka Pobożnego 11 
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
Polskie Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego 164
Przyjazne domy ul. Lubczyńska 11c, Załom
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Kolumba 86
Szczecińskie Centrum Tenisowe ul. Dąbska 11a
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
ul. Mieszka I 61c
Teatr Kana pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Teatr Współczesny Wały Chrobrego 3
TVP ul. Niedziałkowskiego 24
Unity Line pl. Rodła 8
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego 4
U.studio Deptak Bogusława
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu –
Centrum Rozwoju Biznesu ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich ul. Korsarzy 34

Natuzzi ul. Struga 25
Perfumeria Douglas CH Galaxy, parter
Platinum Deptak Bogusława
Rosenthal ul. Księcia Bogusława X 15/1a
Salon Mody Grand ul. Małkowskiego 8
Salon Mody Grand ul. Śląska 54a
Skala pl. Żołnierza Polskiego 4
Sklep for DJ al. Piastów 11/1
Soraya ul. Zygmunta Starego 3a
Tru Trussardi al. Wojska Polskiego 29
Via di moda ul. Jagiellońska 85/2
Yes Salon Jubilerski CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
    

BIuRA NIERuChoMoŚCI  
    
Artbud ul. 5 Lipca 19c
Calbud ul. Kapitańska 2
Carre ul. Wojska Polskiego 197/1
Dom Nieruchomości ul. Rayskiego 18/1
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
ILS Nieruchomości
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
Pomorze Nieruchomości al. Piastów 61
Prestigo Nieruchomości ul. Rayskiego 18
Rent Droński Baszta
Szczecińskie Centrum Nieruchomości
ul. Piłsudskiego 1a
    

gABINETY lEKARSKIE  
  
Artplastica ul. Wojciechowskiego 7
Dental Art Barbara Stawska pl. Rodła 8
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
Dentus ul. Felczaka 18a
Estetic ul. Kopernika 6
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński
ul. Śląska 5/2
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Hahs Protodens ul. Czwartaków 3 
Intermedica Centrum Okulistyki
ul. Mickiewicza 140
Centrum Opieki Stomatologicznej
Wejt & Tawakol, ul. Emilii Plater 18
Centrum Leczenia Otyłości
ul. Krzywoustego 9-10
LASER MEDI – DERM ul. Kasprzaka 2c
Medicus pl. Zwycięstwa 1
Medycyna Estetyczna dr Osadowska
al. Wojska Polskiego 92–94 (budynek Pogotowia)
NZOZ Przychodnia Ginekologiczna „VitroLive”
ul. Kasprzaka 2a
NZOZ „KAdent” ul. Księcia Bogusława X 33/2
NZOZ „LASER” ul. E. Gierczak 38/8
Perładent - Gabinet Stomatologiczny
ul. Powstańców Wielkopolskich 4c
Petite Clinique ul. Pocztowa 20/1c
Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna
dr Gajda ul. Narutowicza 16a
Prywatna Praktyka Ginekologiczna
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczno-
Położnicza Piotr Becker ul. Szpitalna 13/1
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
i Ginekologiczna al. Wojska Polskiego 43/2
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny
ul. Bolesława Krzywoustego 19/5
    

KANCELARIE PRAWNE  
   
„A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna” s.k.
ul. Wyspiańskiego 84a
Gozdek,Kowalski, Łysakowski adwokaci
i radcowie prawni s.p. ul. Panieńska 16
Kancelaria Adwokacka ul. Felczaka 11
Kancelaria Adwokacka, adwokat Andrzej Zajda, adwokat 
Monika Zajda-Pawlik ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, adwokat Michał Marszał
ul. Księcia Bogusława X 15/4
Kancelaria Adwokacka, adwokat Dariusz Jan Babski
ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
Kancelaria Adwokacka, adwokat Wacław Huryn 
Pl. Żołnierza 10/2
Kancelaria SMK, Semeniuk, Marecki,
Kaczarewski ul. Św. Ducha 5a/12
Kancelaria Radców Prawnych sp, Biel, Judek,
Poczobut-Odlanicki ul. Piotra Skargi 23
Mikołajczyk, Cieślik adwokaci i radcowie prawni s.j.

Instytut Urody „LA NATURE”
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14 
Keune The Art Of Hair Design
ul. Małopolska 60 
Laser Studio ul. Jagiellońska 85 
Modern Design Piotr Kmiecik
ul. Jagiellońska 85 
Obsession ul. Wielkopolska 22
Rayski Salon Piękności ul. Rayskiego 17
Salon fryzjerski YES ul. Małkowskiego 6 
Salon fryzjerski Warzymice 53 - Osiedle Kresy
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Tokyo Brothers Studio Fit ul. Władysława Łokietka 7
(wejście od ul. Księcia Bogusława X)
    

KluBY    
  
Club77 al. Bohaterów Warszawy 34/35
Free Blues Club
ul. Powstańców Wielkopolskich 22
Grand Cru Deptak Bogusława 9
Inferno al. Wojska Polskiego 20
Kafe Jerzy  ul. Jagiellońska 67
Rocker Club ul. Partyzantów 2
Royal Jazz Club ul. Mariacka 26
Sing Sing Deptak Bogusława 8
Tiger Pub ul. Felczaka 9
    

hoTElE    

Atrium al. Wojska Polskiego 75
Campanile ul. Ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 30
Dworski Hotel i Restauracja
ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice
Focus ul. Małopolska 23
Novotel al. 3 Maja 31
Park Hotel ul. Plantowa 1
Radisson SAS pl. Rodła 10
Villa Hoff  Trzęsacz ul. Słoneczna 3
    

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

SKlEPY   

Arkadia perfumeria
ul. Bolesława Krzywoustego 7
Artformul. Jagiellońska 35
B&M al. Wojska Polskiego 43
Batty Barcley CH Galaxy, parter
Bandolera ul. Jagiellońska 12
Brancewicz al. Papieża Jana Pawła II 48
Caterina pl. Zgody 1F
Empik CH Galaxy, 2 piętro
Ital Pol  Top Shoping I piętro
Euforia al. Wojska Polskiego 37 
Gatuzzo Lubieszyn 1b
Gojar ul. Niedziałkowskiego 24 (budynek TVP)
Hexeline CH Galaxy, parter
J.fashion al. Wojska Polskiego 37/39
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
Kwiaciarnia Tulipan ul. Mieszka I 73 (CH Piast)
Lilu - salon sukienek ślubnych i wieczorowych
ul. Św. Wojciecha 16/1
LKJ al. Wojska Polskiego 39
LKJ CH Galaxy, sklep „Ochnik”
LKJ ul. Księcia Bogusława X 11
LKJ ul. Bolesława Krzywoustego 19
Macsimum al. Papieża Jana Pawła II 42
Matins Bleus CH Turzyn,
al. Bohaterów Warszawy 42
Marc Cain ul. Wojska Polskiego 43
Max Mara ul. Księcia Bogusława X 43/1
Mike’s American Bikes ul. Mieszka I 63/64
(teren Autogryfu / Fiata)

KAWIARNIE    
     
Brama Jazz Cafe pl. Hołdu Pruskiego 1
Cafe 22 pl. Rodła 8
Cafe Club CH Galaxy, 1 piętro
Cafe Po godzinach Deptak Bogusława 9
Cafe Cube CH Galaxy, 2 piętro
Cafe Milano CH Piast, ul. Mieszka I 73
Cafe Porto ul. Księcia Bogusława X 47
Cafe Prawda ul. Wielka Odrzańska 20
Castellari al. Papieża Jana Pawła II 43 
Castellari ul. Tuwima 27 (Jasne Błonia)
Coffee Heaven CH Galaxy, parter
Cukiernia Koch pl. Kościuszki 
Cukiernia Koch al. Wojska Polskiego 4
Cukiernia Koch ul. Jagiellońska 50
Czekoladowa Cukiernia
al. Wojska Polskiego 17
Europa Hotel Radisson, pl. Rodła 10
Fanaberia Deptak Bogusława 5
Public Cafe al. Papieża Jana Pawła II 43
Sklep Kolonialny CH Turzyn,
al. Bohaterów Warszawy 42
Sklep Kolonialny CH Galaxy, 2 piętro
Sklep Kolonialny CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
    
  
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
City break CH Galaxy, parter
Colorado Wały Chrobrego 1a
Columbus Wały Chrobrego 1
Da Vinci ul. Włościańska 1
El Greco ul. Łukasińskiego 4
Gościniec pod Aniołami Dobra,
ul. Przytulna 1a
Karczma Polska „Pod Kogutem” 
pl. Lotników 3
Klubik ul. Kuśnierska 13
Ładoga ul. Jana z Kolna
(vis-à-vis Wałów Chrobrego)
Mezzoforte Deptak Bogusława 8
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
…na Mariackiej ul. Mariacka 26 
Piwnica Kany pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Porto Grande ul. Jana z Kolna 7
Radecki & Family ul. Tkacka 12
Sake al. Piastów 1 
Stara Piekarnia ul. Piłsudskiego 7
Sushi Mado ul. Pocztowa 20
Teatr Mały Deptak Bogusława 6
Valentino Deptak Bogusława 8
Willa Ogrody ul.Wielkopolska 19
Zbójnicka ul. Monte Cassino 6 
  
  
SAloNY FRYZjERSKo-
KoSMETYCZNE   
   
Bailine ul. Żółkiewskiego 13/14
Beauty Clinique ul. Mickiewicza 55
Beverly Hills Akademia Urody
CH Galaxy, parter
Beverly Hills Akademia Urody DT Kupiec,
ul. Krzywoustego 9–10
Cosmedica ul. Leszczynowa
(Centrum Handlowe Zdroje - Rondo)
Cosmedica ul. Pocztowa 26 
Dermedica ul. Marii Skłodowskiej-
Curie 9 Dr Irena Eris 
KOSMETYCZNY INSTYTUT ul. Felczaka 20 
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 
Hair Med ul. Chodkiewicza 2a 
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7 
Impressio ul. Piłsudskiego 37 






