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OD NACZELNEJ

ieważne ile masz lat, gdzie pracujesz, ile zarabiasz. Na wodzie, gdy musisz pokonać wiatr, wszyscy stają się
równi. Rejsy mają niesamowitą moc jednoczenia ludzi, wymagają dyscypliny, ale także
współpracy. Żeglowanie to także znakomity moment na wyciszenie, bo problemy dnia codziennego
zostają na lądzie. Zresztą zalet żeglarstwa jest mnóstwo, trudno tu wszystkie wymienić.
Gdy zawędrowaliśmy do szczecińskich marin, okazało się, że wszyscy świetnie się znają i chętnie opowiadają o swoich jachtach, przygodach i planach. O ich
przeżyciach można by napisać niejedną książkę. W
„Prestiżu” niestety zmieściliśmy tylko kilka ciekawych
historii. A szkoda, bo każda z nich jest fascynująca.
Tropiąc ślady żeglarzy, dowiedzieliśmy się także, że
choć Szczecin to miasto portowe, jest wiele osób, które
nigdy nie były w marinie. Jacht uważany jest za dobro
luksusowe. Nie bez przyczyny. Duże i piękne łodzie są
bardzo drogie. Ale nie od razu Rzym zbudowano... Na
stronie 16 pokażemy wam, że początek przygody z żeglarstwem nie musi wcale oznaczać dużych wydatków,
a tak naprawdę ważne są chęci.
Żagle to także moda. Woda i wiatr od zawsze inspirowały projektantów, a firmy, które specjalizują się w
odzieży żeglarskiej, znakomicie nadążają za światowymi trendami. Jeśli na żaglach chcesz wyglądać modnie i czuć się swobodnie, koniecznie obejrzyj naszą
modową sesję. Ekipa „Prestiżu” specjalnie z tej okazji
wybrała się w rejs na jachcie „Ulysses”. Pływaliśmy po
Jeziorze Dąbskim, które – jak mówią nasi żeglarze –
nie ma sobie równych. Tych, którzy w marzeniach wybiegają jeszcze dalej, zapraszam na stronę 28, na której
opisujemy wyprawę katamaranami po Karaibach. Gdy
obejrzycie te piękne okolice, od razu nabierzecie
wiatru w żagle.
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Czy wiecie, że...

FOT. ARCHIWUM

W KAŻDĄ SOBOTĘ OD GODZ. 13 DO 16

...mieszkanką Szczecina była... ANNA GERMAN, jak ją nazywał Jerzy
Waldorﬀ – Biały Anioł Polskiej Piosenki!

SPONSOR AUDYC JI:

PATRONI AUD YC JI:

Po zakończeniu działań wojennych, a tym samym zmianie granic, na
podstawie porozumień z ZSRR w maju 1946 roku przesiedlono między
innymi rodzinę Anny jako repatriantów z Uzbekistanu do Polski. Trzy
kobiety (brat Anny - Fryderyk, zmarł w dzieciństwie na szkarlatynę, a
ojciec Eugeniusz German, został podczas wojny aresztowany i słuch o
nim zaginął, dopiero wiele lat po wojnie okazało się, że został rozstrzelany
przez NKWD): babcia Anny – Anna Martens, jej matka – Irma i 10-letnia Ania – zamieszkały w Szczecinie.
Jak się jednak okazało, Szczecin był tylko przystankiem w tułaczym
losie Anny. Irma nie mogła znaleźć tu stałej pracy i pół roku później
wszystkie trzy wyjechały za chlebem na Dolny Śląsk. Najpierw zamieszkały w Nowej Rudzie, a w połowie 1949 roku przeniosły się do
Wrocławia. To właśnie tam podczas studiów Anna German rozpoczęła
swoją wielką przygodę ze sceną i piosenką. Do Szczecina artystka powracała z koncertami parokrotnie, a 25 czerwca 1972 roku specjalnie dla
Telewizji Szczecin zrealizowała recital pt. „Morskie piosenki”.
Gdzie w Szczecinie mieszkała 10-letnia Ania German? Mimo prób
nie udało się nam ustalić dokładnego adresu. Mąż piosenkarki Zbigniew
Tucholski dzisiaj już tego nie pamięta, a nikt poza nim nawet nie wiedział
o szczecińskim epizodzie w życiu wielkiej pieśniarki. Udało się nam jedynie ustalić, że był to Szczecin-Stołczyn.
RAFAŁ PODRAZA

Nowy samochód
N

Moniki Pyrek

FOT. MATERIAŁY HOLDY

owy Chrysler Grand Voyager to już
trzeci samochód Moniki Pyrek jaki
otrzymała od salonu Holda w ramach akcji
Najlepsi wspierają najlepszych.
Tyczkarka zamieniła dotychczas używanego Grand Voyagera na nowszy model .
Zachwycił ją nowy design Chryslera – jego
masywna sylwetka, funkcjonalność, przyjazne wnętrze oraz piękny czarny kolor.
Pozwala bez problemu przewozić nawet
czteroipółmetrowe tyczki. Monika Pyrek nie jest jedyną wyróżnioną
osobą podobne auta otrzymali już Adam Małysz, Otylia Jędrzejczak
imj
czy trener Apoloniusz Tajner.
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Pleciuga

FOT. JAROG

FOT. ARCHIWUM ARKADIUSZA ZIEMBY

z rozmachem

O

twarcie nowego Teatru Lalek „Pleciuga” już niebawem. Pierwsza premiera nowego teatru odbędzie się w ostatni weekend maja. Sezon
rozpocznie się przedstawieniem „Kopciuszek”. Nowoczesny i reprezentacyjny budynek powstał szybko, bo w niecały rok. Budowa ruszyła na
początku lutego ubiegłego roku, a zakończyła się w styczniu 2009 roku.
Nowa Pleciuga ma ponad 3 tysiące metrów kwadratowych powierzchni.
Na trzech piętrach znajduje się m.in. sala teatralna na 300 miejsc, 200metrowy hol oraz inne niezbędne pomieszczenia, bez których nowoczesny teatr nie może się obejść. Są także dwie sale dydaktyczne, sale prób,
pracownie oraz pokoje dla aktorów spoza Szczecina. Dwie salki edukacyjne przygotowano z myślą o nowych projektach Pleciugi, a salę kameralną także na spektakle dla dorosłych. Na parkingu jest 80 miejsc dla aut
i cztery dla autokarów. Są także miejsca dla osób niepełnosprawnych. Oficjalne przekazanie kluczy odbyło się 1 kwietnia, a 29-31 maja odbędą się
imj
trzydniowe uroczystości związane z inauguracją Pleciugi.

Szczecinie nie brak podróżniczych osobowości. Najlepiej świadczy o tym fakt, że w 2009 roku aż sześciu naszych obieżyświatów
zostało wyróżnionych prestiżowymi nagrodami.
Dwie nagrody otrzymał Henryk Widera za rejs dookoła Europy na
maleńkim jachcie „Gawot”. Gdy w październiku, po przepłynięciu 8
tys. mil morskich, powrócił do Szczecina, miał 78 lat. Za ten wyczyn
kapituła nagrody turystycznej Kolosy przyznała mu wyróżnienie w
kategorii żeglarstwo. W tym samym konkursie dostał także Nagrodę
Dziennikarzy.
Kolosa w kategorii podróże otrzymali: Arkadiusz Ziemba, Piotr Sudoł
i Zbigniew Sas za podróż rowerami przez dżunglę i góry Madagaskaru
do wsi Ambinanitelo śladami Arkadego Fiedlera.
National Geographic docenił dokonania Romana Zańki i jego 11-letniego syna Jonasza, którzy od kilku lat podróżują autostopem po świecie. Zostali laureatami nagrody Travelery 2008 za ponaddwumiesięczną
imj
wyprawę autostopem ze Szczecina do Japonii.

FOT. ADAM FEDOROWICZ

Minge & Prajs

W

Podróżnicy
na medal

Z

nanej projektantce Ewie Minge bardzo spodobała się kolekcja Arkadiusza Prajsa, szczecińskiego projektanta, prezentowana podczas
Weekendu Mody 2009. Postanowiła zaprosić go do współpracy.
– Jestem po bardzo konkretnych rozmowach z Ewą i wszystko wskazuje na
to, że niedługo podpiszemy formalną umowę – opowiada zadowolony Arkadiusz Prajs. – Jeżeli tak się stanie, będę musiał pomyśleć o przeprowadzce
do Zielonej Góry, bo tam znajduje się główna siedziba firmy Ewy Minge.
Ze wstępnych rozmów wynika, że Prajs miałby zająć się linią odzieży
męskiej, która będzie sygnowana jego nazwiskiem. Został także zaproimj
szony do tworzenia wraz z Ewą Minge kolekcji dzianin.
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ROZMOWY W POCIĄGU

O pewnej szopie,
w której mieszkają wróble…

Joanna Osińska Dziennikarka TVP

iedzę w przedziale sama. Tak się zdarza w
moich podróżach. Wtedy głośniej słychać
własne myśli. Rozmowa z wewnętrznym JA? To
może być trudne. Po co nam ktoś, kto za chwilę
zada kilka trudnych pytań. Książki o wsłuchiwaniu się
w siebie może nie są takie bez sensu. Czy mamy pozałatwiane sprawy z naszymi najbliższymi? Ze sobą samym? W większości przypadków – nie. „Na szczęście” jesteśmy zajęci. Nie mamy
czasu na rachunki sumienia. A jeśli chodzi o matkę, ojca albo własne
dziecko…? Takie zaszłości nie powinny czekać. A jednak… Trzeba by
umieć przyznać się do błędu, przeprosić, pomediować, ustalić rozejm.
Najtrudniej przeskoczyć siebie. Powiedzieć – to też moja wina, albo:
to przede wszystkim ja coś „schrzaniłem”. A czas ucieka i ta chwila
więcej się nie powtórzy. Ludzie nie narodzą się jeszcze raz, żeby dać
nam szansę na wyjaśnienie zaległych spraw, na przepraszam.
Z niechcianymi myślami jest trochę tak, jak w tekście satyrycznym Andrzeja Poniedzielskiego. Kontekst wprawdzie trochę inny,
ale… „Kiedy przyjdą podpalić dom i kolbami w drzwi załomocą… –
Otwórz im drzwi… szkoda drzwi”. Otwórzmy się więc najpierw na
siebie, bo podobno jeśli zaakceptujemy siebie, to łatwiej nam będzie
z innymi. Moje słabe i silne strony…? Tylko uczciwie! Nikt nie słyszy.
Powiedzmy też sobie – nie ma ludzi idealnych, mamy więc prawo do
błędów, ale musimy umieć wyciągać wnioski z każdej nauki.
Nauka nr 1. Nauczyć się słuchać i rozmawiać. Należy zacząć od
siebie, a następnie dialogować w duchu z tymi, z którymi powinniśmy pogadać. Takie ćwiczenie dodaje odwagi. Łatwiej znajdziemy odpowiednie słowa i opanujemy emocje.

Nauka nr 2. Pomyślmy o ludziach, których lubimy. Popatrzmy
na nich, jakby stanęli na naszej drodze pierwszy raz. Na pewno
dostrzeżemy w nich coś nowego, coś dobrego.
Nauka nr 3. To samo zróbmy z ludźmi, których nie lubimy.
Przebijmy się przez mur epitetów: głupi, zarozumiały, odpychający, brzydki. Oni z pewnością mają swoje dobre strony. Kiedy
przestaniemy myśleć negatywnie, ni nagle się zmienią, bo zobaczymy w nich to, czego do tej pory nie chcieliśmy widzieć. Właśnie
stworzyliśmy ich w swoim sercu.
Obudziliśmy siebie i przegoniliśmy myśli-stereotypy. Znów
mamy czystą kartę. Na nowo możemy ją zapisywać. Jeśli umiemy
zauważyć światło w oczach innych – mamy je także w sobie. A
jeśli stać nas jedynie na wytykanie błędów, zgorzkniałe uwagi – to
jesteśmy książętami ciemności, którym dawno, dawno temu ktoś
zrobił krzywdę i nie przeprosił, nie wytłumaczył, tylko pozostawił
z tą szramą na sercu i zniknął na zawsze.
Nie produkujmy książąt ciemności, ludzi smutnych i samotnych.
Zróbmy własny rachunek sumienia. Porozmawiajmy, przeprośmy,
żeby uwolnić siebie i innych.
W dzieciństwie Babcia opowiedziała mi historię o tym skąd pochodzą nasze dusze, które potem jako ludzie wędrują po świecie.
W niebie, na zielonych, zalanych ciepłym słońcem łąkach otoczonych lasem, stoi szopa – strzechą kryta. Mieszkają w niej wróble, a
każdy to uskrzydlona dusza, która tylko czeka na ziemskie wezwanie.
Gdy je otrzyma, staje się człowiekiem. Jeśli ten jest dobry, choć niedoskonały, popełnia błędy, ale też je naprawia - to po śmierci znów wraca
do niebiańskiej szopy i czeka na kolejne wezwanie, na nowe życie.
Natomiast ten, który jest zły i nie chce się poprawić, który żyje
po to, aby siać złość i niezgodę, i nic nie jest w stanie go zmienić –
umiera na zawsze, nigdy nie już wróci do „wróblej szopy”. Taka
dusza przepada na zawsze. Według tej legendy ludzie będą tak
długo na ziemi, jak długo wróble nie wymrą.
A jak wiadomo: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu…
À propos przygotowań do trudnych rozmów… Lepiej nie przeprowadzać ich na pusty żołądek…
Marchewka z miodem i z imbirem
1 kg marchwi, 3 łyżki oliwy z oliwek, 1 łyżka masła, 1 łyżka
ciemnego miodu najlepiej gryczanego, 1 łyżka mielonego lub
drobno posiekanego świeżego imbiru, sól do smaku, masło
Obrane marchewki kroimy w słupki i obgotowujemy przez ok. 2
minuty w lekko osolonej wodzie. Odsączamy. W żaroodpornym
naczyniu podgrzewamy oliwę, wrzucamy marchew i podsmażamy.
Następnie dodajemy masło i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. W tym czasie marchewkę polewamy miodem i posypujemy
imbirem. Pieczemy ok. 5 minut, od czasu do czasu przewracając
słupki, żeby równomiernie się opiekły.
To świetny dodatek np. do kurczaka.
Złota myśl jak drogowskaz:
„Największe cienie w naszym życiu powstają, gdy sami siebie
ustawiamy w słońcu”
(Ralph Waldo Emmerson)
Do zobaczenia w następnej podróży…
JOANNA OSIŃSKA
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Czas
na żagle!

FOT. ADAM FEDOROWICZ

Jezioro, zalew i morze. Żadne z miejsc w Polsce nie ma tak
doskonałych warunków do żeglowania jak Szczecin. Nic więc
dziwnego, że jachtów przybywa. A wraz z nim moda na jachting,
czyli turystykę jachtową. Niegdyś zarezerwowana tylko dla
nielicznych staje się coraz bardziej popularna. Tym bardziej, że to
nie zwykłe hobby, ale i styl życia. Z pewnością prestiżowy.
Specjalnie dla Was, drodzy czytelnicy uchylamy rąbka tego
świata. Przekonajcie się sami, że warto do niego dołączyć.
12

T E M AT Z O K ŁA D K I

Ż
EGLARSTWO
ich sposób na życie
Są w różnym wieku, wykonują rozmaite zawody, każdy z nich ma inny
charakter. Łączy ich pasja żeglarska, no i oczywiście Szczecin. Sześciu
żeglarzy, sześć różnych historii, czasem zabawnych, a czasem mrożących
krew w żyłach. Każdy z nich to rozdział arcyciekawej książki. Jak mówią,
żeglowanie to nie tyle sport, co styl życia, który daje wiele satysfakcji,
ale także uczy wytrwałości i pokory przed nieokiełznanym żywiołem,
jakim są morza i oceany.

W

ie o tym najlepiej
znany szczeciński jubiler i jednocześnie
kapitan jachtowy Michał Kęszycki, który żegluje już od
ponad 50 lat. O jego licznych jachtach i morskich przygodach
można by napisać niezłą książkę.
Przeżył niejeden sztorm, żeglował
po najpiękniejszych rejonach
świata, m.in. Karaibach, Wyspach
Kanaryjskich, Morzu Śródziemnym. Żeglując na Morzu Północnym, przeżył katastrofę morską. 7
października 1981 roku, podczas
ciężkiego sztormu na Morzu
Północnym, olbrzymia fala przewróciła jacht do góry dnem. Wywrotka jachtu, złamanie masztu i
liczne uszkodzenia doprowadziły
do jego zatonięcia. Kapitana i jego
żonę w ostatniej chwili, w całkowitych ciemnościach, uratowała
załoga helikoptera Niemieckiej
Straży Przybrzeżnej. W 1986 roku
na innym już jachcie wypłynęli
ponownie w rejs po najpiękniejszych zakątkach Morza Śródziemnego i po dwóch latach tym razem
szczęśliwie powrócili do kraju.

– Jacht to mój drugi dom,
zresztą tak nazwałem łódkę,
którą pływam obecnie. „Drugi
Dom” to duża ośmioosobowa
jednostka o długości dwunastu
metrów. Bardzo wygodna i komfortowa, nadająca się do rejsów
morskich. Chętnie organizuję
rejsy weekendowe po Morzu
Bałtyckim, Danii, Szwecji i Bornholmie – opowiada Kęszycki.
Jak mówi, przy odpowiednim
przygotowaniu łódki i umiejętnościach załogi żaden sztorm nie
jest straszny. Ma ogromne doświadczenie, startował wielokrotnie w Bałtyckich Regatach
Samotnych Żeglarzy po Bałtyku,
odnosząc w klasie Vega spektakularne zwycięstwa. Pamięta, gdy
wspólnie z załogą zadecydowali
o wypłynięciu w czasie sztormu z
Bornholmu do Świnoujścia. Była
wysoka ponadtrzymetrowa fala i
9 w skali Beauforta.
– Wiedziałem że wiatr słabnie,
więc nie miałem większych obaw.
Poruszaliśmy się bardzo szybko,
około 10 węzłów. I pomimo
sztormu płynęliśmy praktycznie

na luzie, fala nie wchodziła na
pokład, wszyscy byli na zewnątrz
i podziwiali żywioł. Była niemal
rodzinna, sielankowa atmosfera
– opowiada kapitan.
Chociaż podczas swoich licznych podróży opłynął najpiękniejsze na świecie miejsca,
uważa, że nasz akwen nie ma
sobie równych.
Koncertowe rejsy
Wielbicielem naszego akwenu
jest także Jan Waraczewski, koncertmistrz i pierwszy skrzypek
Filharmonii Szczecińskiej. Żegluje od 1966 roku.
– W jednym rejsie można
pływać po rzekach, jeziorach, zalewach i morzu – czegóż chcieć
więcej – śmieje się pan Jan, który
na ośmiometrowym jachcie
„Marimba” chętnie odbywa samotne podróże po Zalewie
Szczecińskim i Jeziorze Dąbskim.
Pływał długo na Morzu Śródziemnym, opłynął niebezpieczne wody Korsyki z groźnie
wystającymi skałami, na których

łatwo było się roztrzaskać. Jednak najniebezpieczniejszą przygodę przeżył w 1997 roku na
Jeziorze Dąbskim. Dopadł go
biały szkwał.
– Był huragan, 12 w skali
Beauforta, zero widoczności. Na
mój jacht zwaliło się drzewo, prawie zatonąłem – wspomina Waraczewski. – Czy się bałem? Na
pewno, ale najbardziej ubolewałem nad uszkodzeniami
jachtu, bo musiałem zrobić przerwę w pływaniu.
Jan Waraczewski jest także
pomysłodawcą i organizatorem
koncertów na wodzie, które organizuje od siedmiu lat. Odbywają się każdego roku w czerwcu
na przystani JK AZS. Rozstawiana jest specjalna scena przy
wodzie, na której gra orkiestra
kameralna. O godzinie 22, gdy
cichnie wiatr, rozpoczyna się
koncert.
– Są to darmowe koncerty,
które udaje się zorganizować
dzięki zaangażowaniu wielu firm
i wielu osób prywatnych. Cieszę
się, że w naszym mieście można
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Luksusowe katamarany buduje stocznia
kapitana Andrzeja Armińskiego

zebrać grupę ludzi, którzy chcą
zrobić coś pożytecznego – mówi.
Dookoła Europy
O samotnej wyprawie dookoła
Europy 78-letniego skrzypka Henryka Widery mówiła cała Polska.
Na niewielkim ośmiometrowym
jachcie „Gawot” odwiedził 18 państw. Trasa wiodła przez Danię,
Norwegię, potem w dół przez Zatokę Biskajską, Morze Śródziemne, Egejskie, Marmara,
Morze Czarne. Podróż trwała dwa
lata. To nie pierwsza wyprawa
pana Henryka. W 2004 roku wrócił z samotnego rejsu na Wyspy
Kanaryjskie, za co został uhonorowany prestiżową nagrodą Kolosów. Za rejs dookoła Europy dostał
kolejnego Kolosa i nagrodę za Rejs
Roku, którą wręczył mu osobiście
najsłynniejszy polski żeglarz
Krzysztof Baranowski.
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Kapitan Henryk Kałuża jeden
z najlepszych regatowców samotników

– Miałem dokładnie 30 euro w
kieszeni, gdy wyruszałem w podróż. Po drodze zarabiałem, grając
na skrzypcach w portach. Największy utarg? Pamiętam, że we
Włoszech jakiś meloman wrzucił
mi jednorazowo 100 euro! –
śmieje się pan Henryk.
Niestety, nie udało mu się
przepłynąć rzekami przez Rosję
by dotrzeć do Morza Norweskiego i zamknąć wielką pętlę.
Okazało się, że w Rosji nie
można pływać bez specjalnego
pozwolenia, na które trzeba czekać nawet trzy miesiące.
– Ogłosiłem strajk głodowy,
napisałem list do samego premiera Putina, wszystko na nic.
Musiałem wrócić do kraju – opowiada muzyk.
W tym roku postanowił dokończyć dzieła. Pod koniec
kwietnia wypływa w kolejną samotną podróż dookoła Europy.

Tym razem ma specjalne zaproszenie rosyjskiego rządu i stara
się o niezbędne pozwolenia.
Kolegą Widery i znanym szczecińskim żeglarzem jest kapitan
Henryk Kałuża, jeden z najlepszych
regatowców, zdobywca wielu pucharów w regatach samotników i
załogowych, członek zarządu Zachodniopomorskiego Związku
Żeglarskiego. W 2003 roku na
właśnie zakupionym własnym ośmiometrowym jachcie „Harry”,
wraz z trzyosobową polską załogą,
wziął udział w największych regatach rozgrywanych na Bałtyku –
Gotland Rount. Pośród najbardziej
luksusowych i najnowocześniejszych jachtów z całej Europy, debiutując, zajęli wysokie 29. miejsce
na 192 startujące jachty.
– Załogi innych jachtów przychodziły oglądać nasz. Wszyscy
chcieli zobaczyć, co to za jacht,
który przy pierwszym starcie

FOT. MAREK SZYSZ

Jan Waraczewski pomysłodawca
i organizator koncertów na wodzie
w JK AZS

zdobył tak wysoką pozycję –
wspomina pan Henryk.
Praca i pasja
Jak połączyć pracę i pasję? Wie
o tym najlepiej Andrzej Armiński,
inżynier budowy okrętów i kapitan jachtowy, który od wielu lat
zajmuje się w Szczecinie projektowaniem i budową jachtów. To
spod jego ręki wyszły słynne w
Polsce i na świecie Mantry, które
wygrały wiele regat i zdobyły
liczne nagrody żeglarskie. W latach 1992-1993 na Mantrze 2
odbył roczny rejs z Europy do
Ameryki, a w latach 1996-1998
opłynął świat na jachcie Mantra 3,
za co otrzymał nagrodę Rejs Roku
1998 i Srebrny Sekstant. Mantry
7000 i Mantry 31 zdominowały
regaty na polskim Wybrzeżu.
– Obecnie nie mam wiele czasu
na długie rejsy, często jednak

Hen

Kapitan Mirek Lewiński na swoim jachcie Ulysses

Henryk Widera samotnie opłynął Europę

wypływam na krótkie rejsy testowe moich jachtów. Mantry nadal
pływają na ciekawe wyprawy –
opowiada Armiński. – Jestem organizatorem kobiecych rejsów
dookoła świata. Kapitan Joanna
Pajkowska na jachcie „Mantra
Asia” w styczniu 2009 zakończyła
samotny rejs dokoła świata non
stop, który trwał rekordowe198
dni. Na innym jachcie „Mantra
Ania” 22-letnia Marta SziłajtisObiegło jako najmłodsza Polka
właśnie ukończyła roczny rejs
dookoła kuli ziemskiej.
Niewiele osób wie, że jego
stocznia buduje też luksusowe katamarany, prawdziwe „pływające
domy” – dwukadłubowe jednostki pełnomorskie, których powierzchnia pokładu może
dochodzić do 100 metrów kwadratowych, czyli tylu, ile ma niewielki dom jednorodzinny.
Na wyprawę dookoła świata

FOT. ADAM FEDOROWICZ, ARCHIWUM BOHATERÓW
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Kapitan Michał Kęszycki na swoim jachcie

wybiera się właściciel jednego z
najpiękniejszych jachtów w
Szczecinie – Mirek Lewiński, lekarz, dyrektor regionalny Polpharmy. Jego „Ulysses” to duży,
14-metrowy komfortowy jacht,
którego kadłub zbudowany jest z
cedru syberyjskiego. Lewiński
żegluje od 14. roku życia.
Przepłynął m.in. Atlantyk, morza:
Północne, Śródziemne, Czarne i
Karaibskie. Był także drugim oficerem na Pogorii w półrocznym
rejsie z Karaibów przez Atlantyk
do Polski w 1990 roku. Wraz ze
swoim ojcem wybudował jacht
„Stary”, który opłynął w 2003
roku przylądek Horn, a w 2006
pokonał North West Passage.
Chociaż urodził się w Lesznie, a
później mieszkał w Warszawie, to
postanowił osiedlić się w Szczecinie, by móc realizować swoją największą pasję.
– Chciałem mieszkać blisko

wody, a tu jest najpiękniejszy
akwen w Polsce – opowiada. –
Zawsze gdy jestem na wodzie, to
czuję się, jakbym przeniósł się do
innego świata, gdzie zacierają się
granice pomiędzy ludźmi, a czas
płynie inaczej. Liczy się tu i teraz
i to jest piękne.
Jak mówi, każdy żeglarz
marzy o własnym jachcie,
a „Ulysses” jest wypadkową jego
marzeń.
– Chciałbym na nim zrealizować swoje największe marzenie
– odbyć podróż śladami
Władysława Wagnera, pierwszego Polaka, który opłynął
świat pod żaglami – dodaje. –
Zbieram fundusze na ten cel i
kompletuję załogę. Na pewno
wyruszymy w przyszłym roku.
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
PODZIĘKOWANIA DLA MARTY BARAŃSKIEJ ZA POMOC
W PRZYGOTOWANIU ARTYKUŁÓW
WWW.REJSWAGNERA.PL

Szczeciński s/y „Nadir” –
najstarszy jacht w Polsce
„Nadir” liczy sobie 103 lata i
jest własnością
szczecińskiego JK AZS.
Pływa po dziś dzień w
dobrej kondycji
technicznej, mniej po
morzu, więcej po Jeziorze
Dąbskim i Zalewie
Szczecińskim. Z dużym
powodzeniem ściga się w
lokalnych imprezach
żeglarskich ku chwale
bandery AZS. Wygrał regaty
oldtimerów na Tall Ships’
Races.
Zbudowany z dębowego
drewna, wzmocniony
żelazną odkuwką i
ołowianymi elementami.
Ma ponad 11 metrów
długości. Na jednym z
takich metalowych
wzmocnień wybita
stemplem data 190... –
ostatnia cyfra budzi
kontrowersje, może to 3,
może 8, a może 6.
Umownie przyjmuje się 6.
W dziesiątkach rejsów
przez jego pokład
przewinęło się wielu
znanych żeglarzy: Ludomir
Mączka, Wojtek Jacobson,
Andrzej Marczak, Witek
Zdrojewski, Krzysztof
Baranowski.
Źródło: www.classicboats.pl
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Przed kupnem
jachtu

Jacht nadal jest dobrem luksusowym i nie należy do najtańszych rozrywek. Dlatego przed
zakupem warto rozważyć kilka kwestii.
Nasz akwen
Choć Zalew Szczeciński nie jest
tak popularnym akwenem
wśród żeglarzy jak Mazury, jednak mało kto zdaje sobie
sprawę, że są tu jeszcze wody
czyste, spokojne i bardzo atrakcyjne żeglarsko. Oprócz Zalewu
żeglować można na wielu akwenach z nim bezpośrednio
połączonych, jeziorach: Dąbiu
Małym i Dąbiu Wielkim, Nowowarpieńskim, Wicku Małym i
Wielkim, Roztoce Odrzańskiej
czy po Zalewie Kamieńskim. Jezioro Dąbie to idealne miejsce
m.in. dla początkujących żeglarzy. Odległy o kilkadziesiąt
minut rejsu Zalew Szczeciński
to już wyzwanie dla bardziej
doświadczonych.

N

ajważniejsza rzecz to
cel naszych podróży.
Do żeglowania po Jeziorze Dąbskim wystarczy jacht śródlądowy. Większość
tych jednostek może także
pływać po Zalewie Szczecińskim.
Jachty śródlądowe
Najpopularniejsze
marki
wśród jachtów śródlądowych to
Kariny, Sasanki, Omegi, Tango,
Corvette. Ceny nowych jachtów
śródlądowych kompletnie wyposażonych i ożaglowanych to koszt
rzędu 50-100 tys. zł, używane
można kupić już od 20-25 tysięcy.
Przykładowo nowy jacht Corveette 650 dla sześciu osób, o
długości 6,5 metra, przystosowany do szybkiego i wygodnego
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żeglowania po jeziorach, z obszernym kokpitem, kabiną WC,
prysznicem i aneksem kuchennym to koszt 45 tys. zł. Natomiast
za używany sześciometrowy jacht
Sasanka 620 z 1998 roku z kuchenką gazową, rozkładanym
stołem, czterema kojami do spania zapłacimy 24,5 tys. zł.
Jachty pełnomorskie
Gdy marzą nam się podróże
po Bałtyku, Morzu Północnym,
Śródziemnym, a nawet dalsze
kierunki, wtedy niezbędny jest
już jacht pełnomorski. Najpopularniejsze jachty tego typu to Delphie, Bavarie, Pasje, Pegazy oraz
Phile.
Tutaj cena jest nieco wyższa.
Nowy kupimy za około 100 tys.

zł, a używane od 50 tysięcy.
Nowy komfortowy jacht typu
Phila 880, o długości 8 metrów, z
aneksem kuchennym, z kojami
dla ośmiu osób, oddzielną kabiną
WC, to koszt 105 tys. zł. Za
używanego 8,5-metrowego Pegaza 28, jednostkę typowo rodzinną, z trzema dwuosobowymi
kojami, kuchenką, zlewozmywakiem z ciepłą wodą i lodówką
zapłacimy 44 tys. zł.
Gdy chcemy mieć jacht z robiony na specjalne zamówienie –
cena wzrasta. Możemy wydać 100
tys. zł, ale i 500 tys. zł, w zależności od tego ile mamy funduszy i co chcemy mieć w środku.
Trzeba też liczyć się z tym, że taki
jacht na zamówienie robi się
około dwóch lat. Przykładowo za
11-metrowy luksusowy jacht De-

lphia 48 zapłacimy 400 tys.
zł.Znajdziemy na nim m.in. komfortową łazienkę i kuchnię z
pełnym wyposażeniem. W saloniku znajdują się dwa fotele, gdzie
można wygodnie usiąść. W kabinie armatora jest toaletka, lustro.
Na pokładzie leży drewno tekowe. Dodatkowo na jachcie jest
ogrzewanie, dzięki temu można
pływać nawet w październiku i
listopadzie. Cały jacht jest tak
skonstruowany, by bez problemu
mogła go prowadzić jedna osoba.
– Górna granica cen jachtów
nie istnieje. Niedawno mieszkaniec naszego województwa kupił
jacht zrobiony na specjalne zamówienie za 2 mln zł – mówi
Łukasz Janaczyk, doradca w BRE
Leasing w Szczecinie.
Gdy prowadzimy działalność

FOT. ADAM FEDOROWICZ

T E M AT Z O K ŁA D K I

gospodarczą, możemy wziąć kredyt, korzystać z dofinansowania
lub wziąć jacht w leasing.
– Istnieją dwie możliwości leasingu. Jeden z nich to finansowy
– dostępny dla wszystkich firm,
oraz operacyjny – przewidziany
dla przedsiębiorstw mających w
swoich usługach czartery jachtów, w którym całą miesięczną
spłatę leasingu możemy wrzucić
w koszty firmy – mówi Jarosław
Ernest, dyrektor regionalny BRE
Leasing w Szczecinie.
W ostatnich latach szczecinianie coraz chętniej biorą jachty w
leasing.
– Datuje się to od czasu finałów
The Tall Ships’ Races 2007. Na
pewno także bardzo niski kurs
dolara wpłynął na masowe zakupy jachtów w USA – dodaje

Krzysztof Rączka, dyrektor Bankowego Funduszu Leasingowego.
Gdy już mam jacht
Utrzymanie jachtu to już
znacznie mniejsze wydatki, które
też jednak mogą stanowić poważną pozycję w budżecie domowym. Szczecińskie mariny
oferują abonamenty za postój
jachtu. Cena uzależniona jest od
długości i szerokości jednostki.
Przykładowo całoroczny postój
13-metrowego jachtu w marinie
Jachtklub Pogoń to koszt 2150 zł,
postój ośmiometrowego jachtu to
koszt 1200 zł, w przypadku
dużego ponad 18-metrowego
jachtu ceny można negocjować.
Gdy już mamy jacht, warto go
także ubezpieczyć. Wysokość

ubezpieczenia ustalona zgodnie z
taryfą zależy od sumy ubezpieczenia i wybranego wariantu.
– Chociaż nie jest obowiązkowe, w praktyce około 80%
właścicieli jachtów posiada ubezpieczenie – mówi Michał Iwanowski, współwłaściciel agencji
żeglarskiej Skaut. – To koszt
rzędu 6-8 tys. zł rocznie.
Kupno własnego jachtu nie jest
oczywiście niezbędne do uprawiania żeglarstwa. Wiele osób
decyduje się na czartery. Koszty
są bardzo zróżnicowane, uzależnione od pory roku, wielkości
jednostki i jej wyposażenia. Tydzień na jachcie to koszt około 28 tys. zł. Tańsze są wypożyczenia
weekendowe. Niewielki ośmiometrowy jacht na weekend
można wypożyczyć już od 500 zł.

Patenty
W żeglarstwie nadaje się
uprawnienia (tzw. patenty
żeglarskie). Można je zdobyć
w prawie każdym klubie żeglarskim. Są one niezbędne do
samodzielnej żeglugi.
Żeglarz jachtowy ma uprawnia do prowadzenia jachtu do
8,5 m po wodach morskich w
strefie do 2 metrów od brzegu
w porze dziennej. By go uzyskać, należy mieć ukończone
12 lat, odbyć kurs teoretyczny,
a następnie praktyczny na wodzie, zakończone egzaminami.
Sternik jachtowy prowadzi
jednostki długości do 12 m
kadłuba po wodach Morza
Bałtyckiego i innych morzach
zamkniętych, po innych wodach morskich w strefie do 20
mil morskich od brzegu. By go
zdobyć trzeba mieć ukończone 18 lat i odbyć co najmniej dwa pełnomorskie rejsy
w czasie (200 godz. żeglugi)
Jachtowy sternik morski należy wziąć udział w co najmniej
trzech rejsach pełnomorskich
jako sternik jachtowy (600
godz. w tym 200 godz. na statkach o długości od 12 do 18
m.) Dodatkowo trzeba odbyć
rejs powyżej 100 godz. z zawinięciem do co najmniej dwóch
portów.
Kapitan jachtowy – ten stopień uzyskuje się po odbyciu co
najmniej sześciu rejsów pełnomorskich w czasie 1200 godz.
żeglugi, po uzyskaniu stopnia
sternika jachtowego, w tym
400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości od
10 do 18 m, po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego, oraz jeden rejs powyżej
100 godz. żeglugi na statku o
długości powyżej 20 m.
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Mariny
w Szczecinie:

Marina Gocław,
ul. Lipowa5/6
Jachtklub Pogoń,
ul. Przestrzenna 3
Porta – Hotele,
ul. Starzyńskiego 3-4
Jachtklub AZS,
ul. Przestrzenna 9
Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy Euroregionalne
Centrum Edukacji Wodnej i
Żeglarskiej. Pałac Młodzieży
PCE,
ul. Przestrzenna 21,
Camping Marina PTTK,
ul. Przestrzenna 23
Jacht Klub HOM,
ul. Żaglowa 2
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Można także wybrać się w rejs z
kapitanem.
– Wycieczka na Bornholm na
moim sześcioosobowym jachcie
to koszt 500 zł od osoby – mówi
kapitan Michał Kęszycki.
Zachodniopomorski
Szlak Żeglarski
Szczecin i okolice mają wszelkie warunki ku temu by stać się
żeglarskim eldorado. Ma służyć
temu Zachodniopomorski Szlak
Żeglarski. Szlak wymyślił kilka
lat temu kpt. Zbigniew Jagniątkowski, szczeciński żeglarz i
twórca Stowarzyszenia Rozwoju
Regionalnego „Pomost”, który
dostrzegł szansę na realizację
pomysłu w funduszach unijnych.
Przez kilka lat namawiał samorządy do zainwestowania w turystykę wodną i utworzenie dzięki
temu spójnego szlaku żeglarskiego. Szlak biegnie od Gryfina
przez jezioro Dąbie, Zalew i wybrzeże Bałtyku aż do Darłowa.
Region dostanie na rozwój tury-

styki wodnej ogromne pieniądze. Łącznie to ponad 216
mln zł. Tempo realizacji poszczególnych inwestycji zależy
teraz od poszczególnych samorządów.
– Budowa infrastruktury dla
żeglarzy pozwoli nareszcie w
pełni wykorzystać niespotykane
atuty naszego regionu – mówi
Zbigniew Jagniątkowski. – Nie

znam miejsca w Europie, gdzie
praktycznie w jednym miejscu
byłoby duże jezioro, jeszcze większy zalew i dostęp do morza.
Zachodniopomorski Szlak
Żeglarski ma stać się jedną z
głównych wizytówek regionu. Już
teraz promowany jest na różnych
europejskich imprezach żeglarskich i targach.
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Opłaty za postój jachtu
dzie ń

miesi ąc

1/2 roku
w wodzie

rok

1/2 roku
na lądzie

do 6 m

40 z ł

300 z ł

1 000 z ł

1 600 z ł

900 z ł

do 8 m

40 z ł

350 z ł

1 300 z ł

2 150 z ł

1 200 z ł

do 10 m

40 z ł

400 z ł

1 600 z ł

2 750 z ł

1 550 z ł

do 12 m

45 z ł

450 z ł

1 900 z ł

3 250 z ł

1 850 z ł

do 14 m

50 z ł

500 z ł

2 200 z ł

4 000 z ł

2 200 z ł

do 16 m

60 z ł

550 z ł

2 500 z ł

4 650 z ł

2 550 z ł

do 18 m

80 z ł

600 z ł

2 800 z ł

4 000 z ł

3 000 z ł

powyżej 18 m

100 z ł

do negocjacji
NA PODSTAWIE JACHTKLUB POGOŃ

T E M AT Z O K ŁA D K I

Ekstremalnie
na wodzie

FOT. MATERIAŁY ENERGY SPORTS

Zalew Szczeciński to doskonałe miejsce do uprawiania sportów ekstremalnych – kitesurfingu
i windsurfingu. Coraz częściej można zobaczyć też katamarany – niezwykle szybkie
dwukadłubowce.

N

ajlepsze warunki dla
tych małych i zwinnych jednostek to
piaszczyste
plaże,
płytki akwen, w miarę płaska
woda i co najważniejsze – przestrzeń, na której mogą się rozpędzić.
– Mamy tutaj bardzo dobre
warunki do pływania – mówi
Witold Stupnicki, instruktor i
właściciel sklepu Energy Sports.
– Są porównywalne z Półwyspem
Helskim i co najważniejsze nie
jesteśmy uzależnieni od kierunku
wiatru. Mamy płytkie akweny do
nauki na jeziorze Miedwie,
świetne warunki są też w Czarnocinie, Trzebieży, Nowym
Warpnie i Karsiborzu. Zawsze
można wybrać się też nad morze.

Katamarany
najprościej
można opisać jako dwa pływaki
połączone siatką (trampoliną),
do tego oczywiście maszt i żagle.
Wśród katamaranów najpopularniejsze są Hobie Caty i Topcaty. To łódki zazwyczaj jednolub dwuosobowe o długości od
2,5 do 5,5 metra, zwyczaj wyposażone w jeden lub dwa żagle.
Wśród tych modeli dominują
wersje rekreacyjne, które są
znacznie wolniejsze od jednostek
regatowych.
Ci najbardziej ambitni powinni
jednak pomyśleć o profesjonalnej
klasie Tornado, która jest klasą
olimpijską. To dwuosobowe dwukadłubowce, osiągające zawrotną
szybkość 25-30 węzłów (46 do 55
km/h), z trzema żaglami, których

powierzchnia może przekroczyć
50 metrów kwadratowych. Katamaran typu Tornado ma szczeciński adwokat i zapalony żeglarz
Mikołaj Marecki.
– Katamarany wymagają sporej kondycji i umiejętności i nie
ma co liczyć na to, że wysiądziemy z nich na sucho –
mówi Marecki. – I nie ma tu
miejsca na picie piwka. Nawet
jeśli ktoś ma pojęcie o żeglowaniu, a nigdy nie próbował swoich
sił na katamaranie, powinien
przejść specjalistyczne przeszkolenie. Kierunki wiatru i teoria
żeglowania są takie same, ale
technika jest inna.
Ceny katamaranów są bardzo
zróżnicowane i zależą od klasy
i wyposażenia. Używany kata-

maran typu Topcat można już
kupić za 5 do 10 tysięcy złotych,
nowy to koszt rzędu 20-40 tysięcy. Katamarany Tornado
są znacznie droższe, używany
to suma rzędu 15-30 tysięcy,
natomiast nowy może kosztować nawet ponad 100 tysięcy
złotych.
Obok popularnego windsurfingu (deska z żaglem) coraz
większą popularność zdobywa
także kite, czyli deska z latawcem. Od kilku sezonów widać
znaczny wzrost popularności kitesurfingu. Wielu urzekła perspektywa
szybkiej
nauki
pływania i szybowania w powietrzu. Prosty i pakowny sprzęt
dodatkowo przemawia za kitesurfingiem.
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CZAS NA ŻAGLE

Za ile wypożyczysz
katamaran rekreacyjny?
na 1 godzinę – 50-60 zł
na 3 godziny – 120-140 zł
na 1 dzień – 250-300 zł

– Nadal bardziej popularny w
naszym regionie jest windsurfing
– uważa Stupnicki. – Jednak te
proporcje będą się zmieniać na
korzyść kite’a.
Na pewno wiąże się to z
łatwością w początkowym etapie
nauki. Podczas gdy na kicie swobodnie popłyniemy już po kilku
godzinach, windsurfing wymaga

wielu godzin nauki w opanowaniu żagla.
– Pierwszy ślizg i pierwszy
skok na kicie pozostaje w naszej
pamięci na zawsze – zachwycają
się Maurycy Szajko i Filip Kabza,
instruktorzy
kitesurfingu
współpracujący z Energy Sports.
– Towarzyszy temu niesamowita
adrenalina i emocje.
Mimo że te sporty może uprawiać praktycznie każdy, wymagają
one kondycji, umiejętności i treningu. Ważne jest też, by zachowywać zasady bezpieczeństwa.
– Po pierwsze pływamy zawsze w grupie, nigdy samotnie;
nie wypływamy gdy wiatr jest
zbyt silny, a pierwsze ślizgi powinny odbywać się pod okiem
instruktora. Dotyczy to obu dyscyplin, jednak w kicie, gdy latawiec nas poniesie, może być
bardzo niebezpiecznie – dodaje
Mariusz Nagoliński, entuzjasta i
instruktor kitesurfingu, właściciel szkoły Kite Fort w Świnoujściu.
Warto zatem wybrać się na
kurs. W przypadku windsurfingu
godzina kosztuje około 25-30 zł.

Natomiast kursy kitesurfingu to
koszt rzędu 900-1000 zł. Kursanci
mają do dyspozycji sprzęt, ubezpieczenie i ćwiczą pod okiem instruktora. Jedyne co powinni
posiadać to pianka ochronna. Zazwyczaj jeden instruktor przypada na dwie osoby. Taki kurs
składa się z dwóch stopni, po jego
ukończeniu kursanci otrzymują
międzynarodową kartę IKO,
która jest potwierdzeniem nabytych umiejętności i uprawnia do
wypożyczania sprzętu na całym
świecie.
– Co istotne, nie mamy
sztywnych ram czasowych
jeżeli chodzi o szkolenie.
Uczymy do skutku. Kursant
musi umieć wypłynąć i wrócić
do brzegu – dodaje Witold
Stupnicki.
Gdy po kursie chcemy pływać
samodzielnie, warto zaopatrzyć
się w sprzęt. W przypadku obu
sportów ceny są podobne. Za
sprzęt używany zapłacimy od
około 2500 do 4500 zł, sprzęt
nowy to koszt rzędu od 5 do 6 tysięcy złotych.
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

PROMOCJA

ODKRYJ NOWĄ PASJĘ

z salonem sportów wodnych Yamaha

T

akiego salonu jeszcze nie
było! Pełna gama skuterów wodnych Yamaha,
bogata oferta silników spalinowych do łodzi o mocach od 2,5
do 350 KM, napędy elektryczne, pontony, zabawki do
holowania za motorówką oraz
letnia kolekcja odzieży nad
wodę i na co dzień – w marinie
przy ul. Przestrzennej 11 ruszył
największy w regionie zachodniopomorskim salon sportów
wodnych Moto 46. Na klientów
czeka niezawodny sprzęt Yamaha, a od czerwca także sportowe łodzie i jachty motorowe
Galeon.
Masz dość nudnego opalania się w wakacje, lepienia
babek z piasku i grania w

siatkę? Zobacz, jak wygląda
plaża od strony wody! Wskocz
na skuter wodny, do motorówki, zapnij wakeboard i odkryj swoją nową pasję.
Pomoże ci w tym obsługa autoryzowanego salonu Yamaha
Moto46. Podpowie gdzie
pływać, dobierze sprzęt i akcesoria, poradzi jak ciekawie
spędzić tegoroczne lato.
A tym, którzy już poznali
smak wodnych emocji, zaoferuje profesjonalny serwis
sprzętu motorowodnego. Zapraszamy od poniedziałku
do piątku w godz. 10-18 oraz
w soboty w godz. 10-15.
Na każdego klienta, który
w kwietniu dokona zakupu
w salonie, czeka niespodzianka!

S ZC Z E C I N, U L. P R Z E S T R Z E N N A 11, W W W.YA M A H A.S ZC Z E C I N.P L, T E L. 091 482 80 80
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Organizujemy wesela
,
i imprezy okolicznosciowe

Pałac w Gadomiu
w w w. g a d o m . p l
tel: 607 105 262
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MODA

Na słonecznym

pokładzie

Pod żaglami najlepiej sprawdza się
specjalistyczna odzież żeglarska. W
Szczecinie pojawiła się właśnie firma Henri
Lloyd, która istnieje na rynku już od ponad
40 lat i to ona właśnie wyznacza kierunki
rozwoju w technologii takiej odzieży.
Każdy nowy produkt, zanim trafi do
sklepów, testowany jest w ekstremalnych
warunkach przez członków załóg
żeglarskich. Ale żagle to nie tylko
wodoodporne kurtki, to także swetry,
koszule i T-shirty tworzące żeglarski styl i
otoczkę prestiżu, klasy i elegancji. Dla
osób bardziej zwariowanych, ciągle w
ruchu i kochających kolory, idealne będą
firmy Billabong, Roxy czy Quicksilver,
również obecne w Szczecinie.
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Wzory nawiązują do stylu angielskiego, a fasony
doskonale sprawdzają się zarówno w mieście, jak
i podczas urlopu nad wodą.
Ania:
Bluzka Dion W31047 235,00 zł
Shorty Leona W33035 151,00 zł
Pasek Vedere W75037 101,00 zł

Invierno & Verano
D E P TA K B O G U S Ł A W A 2 9 / 1 0

MODA

Ubrania wykonane są z najdoskonalszych
materiałów nowego typu. Ich wierzchnia warstwa
pokryta jest nylonem, dzięki temu jest odporna na
starcia. Poliester, który jest pod spodem, reguluje
wilgotność. Mają także właściwości „odpychające”
wodę z powierzchni, dlatego szybko wysychają.
Magda Polo Yamala W32009 201,00 zł
Shorty Cropped W40296 352 zł
Karol Polo Capri M32006 235,00 zł
Kurtka Atmosphere TP 717,00 zł
Spodnie Bermudy Clyde M40712R 335,00 zł
Ania Spodnie Leona W33036 235,00 zł
Kurtka TP1 Breeze Y00159 549,00 zł

Invierno & Verano
D E P TA K B O G U S Ł A W A 2 9 / 1 0
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MODA

Karol Shorty Anguilla M41012 184,00 zł
Polo Capri M32006 235,00 zł

Invierno & Verano
D E P TA K B O G U S Ł A W A 2 9 / 1 0
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MODA

Roxy, Vans, Billabong czy Quicksilver to firmy,
które kochają wzory i kolory. Każda nowa
kolekcja jest zwariowana i pełna soczystych
odcieni. Ubrania idealne na wakacyjne wojaże
lub na spędzenie aktywnie czasu.
Magda
sukienka VANS cena: 149zl
bransolety BILLABONG cena 89 zl szt
kapelusz BILLABONG : cena 139 zl
pasek BILLABONG : cena 109 zl
Ania
kurtka ROXY : cena 379 zl
bikini BILLABONG :cena 229zl
szorty ROXY: cena 199 zl
torba BILLABONG : cena 129

Przygotowanie sesji: Daria Prochenka
Wizaż i stylizacja: Maja Holcman
Zdjęcia: Adam Fedorowicz
Asystent fotografa: Paweł Smoliński
Podziękowania dla Mirka Lewińskiego
za udostępnienie
do sesji jachtu Ulysses.
Podziękowania dla sklepu Platinum
przy Deptaku Bogusława za udostępnienie
ubrań do sesji.
Podziękowania dla Magdy, Ani i Karola
za udział w sesji.
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zapukaj do bram Afryki
- Maroko
Dojrzewaj z winem
- Toskania
Dosięgnij piękna
- Santorini
i wiele innych miejsc

Nie
last min mieccy organiza
ut
torzy,
czyli wy
poczyne e z niemieckich
lotnisk
k w najl
epszym
wydaniu
!

www.apollotour.pl, tel.091 433 41 79
kom.500 26 00 77, biuro@apollotour.pl
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Piraci

na Karaibach

FOT. ARCHIWUM PAWŁA KUŹMY

Dziesięć dni, osiem wysp i trzy katamarany, a do tego gwarancja p
turkusowej wody i błękitnego nieba. Tak zaplanowanego w
nie można odrzucić. Tym bardziej jeśli w Szczecinie
w tym samym czasie pada na przemian śnieg z deszcze
28

h

cja pięknej pogody,
go wyjazdu
inie
zczem.

PODRÓŻE

T

a lutowa żeglarska wyprawa Toshiba Adventure Team na Karaiby
skusiła m.in. Pawła
Kuźmę, Business Unit Managera ds. Rozwiązań Mobilnych
Vobis.
– Chociaż byłem już wcześniej na Karaibach jako mały
chłopiec, nie mogłem się doczekać tego wyjazdu. Wiedziałem, że żeglarska przygoda
to zupełnie inne emocje niż
leżenie na plaży przed hotelem
– mówi Paweł.
W wyprawie wzięła udział
grupa przyjaciół i kolegów biznesowych z całej Polski. Zostali
zaokrętowani na trzech katamaranach. Tylko pierwszy nocleg na Martynice, tuż po
przylocie z Europy, zaplanowany był w hotelu na stałym
lądzie, potem już tylko bujało w
kajutach.
– Po zakwaterowaniu w Le
Marin na francuskiej wyspie
Martynika zaczęliśmy od sutego zaopatrzenia naszych łodzi
– opowiada Paweł Kuźma. –
Ponieważ nasza pierwsza wyspa
słynie z rumu i długowieczności mężczyzn, zapasów tego
trunku nie mogło zabraknąć –
śmieje się, wspominając. Gdy
mieli już sporo zapasów, mogli
wypłynąć w rejs po Grenadynach.
Choć żaden z nich nie był
wilkiem morskim, techniki
żeglarstwa chłonęli w lot. Nie
było też powodów do obaw, bo
na każdym z katamaranów nad
wszystkim czuwał skiper. –
Trafiliśmy na doświadczonego
żeglarza i przewodnika. Był
bardzo wyrozumiały i sam
bawił się z nami świetnie podczas całej wyprawy – mówi
Paweł. – Załoga na moim katamaranie to osobowe indywidualności,
które
czując
wspólny cel wyprawy, szybko
się dopasowały do zasad panujących w grupie. Nikt nie
marudził i nikt się nie obijał.
Podobne upodobania kulinarne pozwoliły nam uniknąć
tak prozaicznych konfliktów
jak zakupy i przygotowania posiłków. Nie było też żadnych
spięć, choć do tej pory łączyły

nas wyłącznie relacje zawodowe – dodaje.
Na wodzie
Wyprawa w trzy katamarany
okazała się dobrym pomysłem
także ze względu na rywalizację.
Ekipy konkurowały ze sobą, co
dawało zaskakujące efekty w pokonywaniu odległości. – Było to
idealne połączenie błogiego wypoczynku z fizyczną aktywnością
i zdobywaniem nowych doświadczeń – mówi Paweł. Nikt nie
odpuszczał. Ustanowiono dyżury
sprzątania, robienia posiłków, a
nawet przepychania toalety. –
Okazało się, że świetnie umiemy
ze sobą współpracować, a z kolegami z katamaranów obok – rywalizować – śmieje się Paweł.
Po Martynice dotarli do dawnej wielorybniczej wyspy Bequia,
znanej z konstrukcji drewnianych łodzi, które służyły łowcom
wielorybów. Dzisiaj jest to najbardziej zaludniona wyspa Grenadynów i idealne miejsce na
dobrą zabawę. – Wieczorem, po
pierwszych emocjach związanych z naszym rejsem, chętnie
rozsiedliśmy się w jednej z portowych knajpek na kolacji. Aby
wyróżnić się wśród pozostałych
uczestników wyprawy, postanowiliśmy zrobić sobie białą noc.
Cała załoga ubrała się na biało,
na znak zwycięstwa w jednym z
etapów rejsu – dodaje Paweł.
Jednak mimo uroków i gościnności miłej knajpki najlepsza zabawa miała miejsce na łodzi.
Całą noc rum lał się strumieniami, a zapas z pokładowej lodówki, podczas kolejnego
rozdania w pokera, przy muzyce
Boba Marleya, po prostu zniknął.
– Pochłonęliśmy zapas prowiantu na trzy kolejne dni. Został
tylko makaron i 20 jajek – śmieje
się Paweł. I tu załoga się nie
skarżyła, dzielnie zniosła „posiłki
z niczego”, jak niektórzy twierdzą
najsmaczniejsze śniadanie na
łodzi.
Kult Boba Marleya

zatrzymał się sto lat temu. – Była
jedna droga, jeden kamienny
kościół, dwa samochody, brak
policji, a 400 mieszkańców prąd
pozyskuje z generatorów – wspomina Paweł.
Na tej wyspie odnaleźli spokój
i prawdziwie karaibski luz. –
Wszędzie spotykaliśmy fanów
Boba Marleya i jego muzykę –
dodaje. Jednym z pierwszych
punktów była wizyta w barze rastafarian. Na ścianach plakaty z
ich guru, zdjęcia z gośćmi, wielki
nieład. – Choć bar wyglądał
jakby zaraz miał się rozlecieć, ludzie, których tam spotkaliśmy,
byli niesamowici. Ciągle uśmiechnięci, bardzo przyjaźni i
otwarci. Na kolację wieczorem na
plaży przywieźli świeżo złowione
langusty i zapraszali do wspólnej
zabawy – wspomina. – Tak właśnie wyobrażałem sobie prawdziwie karaibski klimat.

Trasa rejsu
Dzień 1 Warszawa
– Martynika
Dzień 2 Martynika
Dzień 3 Martynika
– Bequia
Dzień 4 Bequia – Mayreau
Dzień 5 Mayreau
– Mustique
Dzień 6 Mustique
– Tobago Cays
– Union Island
Dzień 7 Union Island
– St. Vincent
Dzień 8 St. Vincent
– St. Lucia
Dzień 9 St. Lucia
– Martynika
Dzień 10 Warszawa

Po kolejnych dwóch godzinach pływania dopłynęli do
Mayreau, wysepki, na której czas
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Ludzie, których Paweł spotykał na każdej z wysp
byli ciągle usmiechnięci, bardzo przyjaźni i otwarci

Uroku całej wyspie dodaje
całkowicie bezludna plaża i
możliwość kąpieli w turkusowoszmaragdowej wodzie.
Rolls-royce wśród wysp
Po całonocnej imprezie w rytmach Boba Marleya i późnym
śniadaniu po dwóch godzinach
byli już na Mustique. Jest to
całkowicie prywatna wyspa,
gdzie swoje rezydencje mają takie
sławy jak Mick Jagger, David
Bowie czy Tommy Hilfiger. – Byliśmy kompletnie zszokowani,
gdy po zakotwiczeniu przy pustej
plaży nie znaleźliśmy nic oprócz
budki telefonicznej – śmieje się
Paweł.
Okazało się, że po podniesieniu słuchawki odzywa się miła
pani z centrali, u której mogli zamówić taksówkę. Auto obwiozło
ich po wyspie. Zajrzeli też do Basil's Baru na drinka. Jednak
Paweł nie był zachwycony. – Jest
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to bardzo snobistyczne miejsce.
Moim zdaniem niezbyt przyjazne turystom, bo wszędzie
można natknąć się na tabliczkę
„Teren prywatny. Wstęp wzbroniony”.
Snorkeling z żółwiami
Zdecydowanie
większe
wrażenie na Pawle wywarła wizyta
w Parku Narodowym Tobago
Cays. Archipelag stanowi pięć
piaszczystych i zupełnie pustych
wysp, które oblewa turkusowa
woda. Postój w tym miejscu to
obowiązkowe nurkowanie, kąpiele
w morzu, snorkeling i kitesurfing.
– Spotkaliśmy Amerykanów, którzy przez kilka miesięcy w roku
pływają między tymi wyspami w
poszukiwaniu najlepszego wiatru.
Zakotwiczali za każdym razem w
innym miejscu i tak codziennie –
mówi z uśmiechem Paweł. – Nam
wystarczyło, że widzieliśmy delfiny i żółwie. Niektórzy podczas

nurkowania spotkali nawet rekiny
rafowe – wspomina.
Jedną z większych atrakcji był
także wyspo-bar. – Po zacumowaniu nie schodziło się na ląd,
tylko od razu było się w barze –
tłumaczy Paweł. – Całość miała
może 10 metrów średnicy. Nie
mieściło się tam nic więcej oprócz
lady i kilku stolików. Wymarzone
miejsce na romantyczną karaibską kolację dla dwojga. Wieczorny posiłek też był dla nas
zaskoczeniem. Przypłynął do nas
na łódce – śmieje się. – Było to
coś pomiędzy targiem na wodzie
a restauracją. U tubylców
złożyliśmy zamówienie, głównie
na homary. Po niecałej godzinie
dopłynęły do nas świeżo
złowione owoce morza. Nie musieliśmy nawet wychodzić ze swojej łodzi – dodaje.
W połowie wyprawy na wyspie Union mogli uzupełnić niedobór jedzenia i picia. Wyspa ta
nazywana jest często Tahiti Indii

Zachodnich i zdobi ją szczyt wulkanu Mount Parnassus. – Zrezygnowaliśmy
jednak
ze
zwiedzania wyspy. Zrobiliśmy
szybkie zakupy i zdecydowaliśmy
się na wcześniejszy spływ do St.
Vincent. Tym bardziej, że to była
jak do tej pory największa odległość między wyspami. Rejs
trwał około siedmiu godzin –
mówi Paweł.
Piraci z Karaibów
Wyspa St. Vincent to miejsce,
które wywarło największe
wrażenie na Pawle. – Jest prawdziwie pocztówkowa – twierdzi.
– Ma na prawdę bujną tropikalną roślinność i niesamowite
ukształtowanie terenu – dodaje.
Obok plantacji bananów są
czarne plaże i wzniesienia wulkaniczne znacznej wielkości.
Wyspa została doceniona także
przez hollywoodzkich producentów. Na niej właśnie kręcono

PODRÓŻE

Wszechobecny Bob Marley
Podczas postojów na katamaranach trwała
zabawa, rum lał się strumieniami

Paweł Kuźma na jednej
z nielicznych marin podczas rejsu

film „Piraci z Karaibów”. – Dojechaliśmy najpierw trzema jeepami do wodospadu, a potem na
pieszo wracaliśmy przez dżunglę – wspomina. – Po kilkudniowym pobycie na łodzi było to
duże wyzwanie i sprawdzian
kondycji fizycznej – dodaje.
Ponieważ okolice wyspy St.
Vincent sprzyjały zabawie, nie
brakowało też zwariowanych
pomysłów. – Humory dopisywały nam jak nigdy, więc postanowiliśmy zabawić się w piratów
i napadliśmy na kolegów z katamarana obok – mówi roześmiany Paweł. – Jedna z
koleżanek przecisnęła się przez
otwarty luk i zabrała z łodzi
mocno deficytowy prowiant,
jakim były sery, oliwki i wino.
Rozpętało to miniwojnę. Szykowaliśmy się na odwet – dodaje.
Pobudka następnego dnia okazała się krwistoczerwona, a to za
sprawą keczupowej amunicji
użytej w odwecie. Zabawa była

przednia i na szczęście obyło się
bez ofiar.
Dryfujący katamaran
Nastroje podczas całego rejsu,
tak jak i pogoda, były prawie cały
czas znakomite. Stałe 32 stopnie
temperatury powietrza i 25
stopni temperatury wody. Tylko
raz załogę ogarnął mały stres. –
Gdy dopłynęliśmy do ostatniej
wyspy St. Lucia, nasz skiper zostawił nas samych na katamaranie
i po prostu popłynął pontonem
po bułki – mówi Paweł. – W tym
momencie zaczęliśmy dryfować
– wspomina.
Okazało się, że przy wyspie
było bardzo płytko i kotwica nie
zaczepiła się dobrze o dno. –
Wstyd powiedzieć, ale zauważyliśmy dopiero w ostatniej
chwili, że odpływamy. Sparaliżowani strachem nie byliśmy w
stanie skutecznie się zatrzymać
ani zakotwiczyć – dodaje Paweł.

Karaiby (Wyspy Karaibskie) – rejon pomiędzy kontynentami Ameryk, który obejmuje: Antyle, Wyspy Bahama, Kajmany oraz część wysp położonych na Morzu
Karaibskim. W skład Karaibów wchodzą wszystkie wyspiarskie państwa i terytoria zależne Ameryki Środkowej: Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Dominika,
Dominikana, Grenada, Haiti, Jamajka, Kuba, Saint Kitts i
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Trynidad i
Tobago, Anguilla, Antyle Holenderskie, Aruba, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Gwadelupa, Kajmany, Martynika,
Montserrat, Navassa, Portoryko, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Turks i Caicos, Wyspy Dziewicze Stanów
Zjednoczonych. W sumie obejmują one obszar 255 tys.
km², z liczbą ludności przekraczającą 40 mln osób.
ŹRÓDŁO: WIKIPEDIA

Gdyby nie spostrzegawczość skipera z łodzi obok prawdopodobnie rozbiliby się o duży jacht
przed nimi.
Wieczorem mieli dwa powody
do świętowania. Ocalony katamaran i ostatnia wyspa na trasie
zdobyta.
Znakiem
rozpoznawczym
wyspy St. Lucia są wysokie i z daleka widzialne szczyty wulkanów
Petit Piton i Gros Piton. Pokryta
jest plantacjami bananów i tropikalnymi lasami. Zatoka Marigot na
wyspie i jej piękne plaże są najbardziej rozpoznawalne i najlepsze dla
fascynatów sportów wodnych.
– Choć wyspa miała swój
urok, nie urzekła mnie – wspomina Paweł. – Podobno jest to
najlepsze miejsce „postojowe” na
Karaibach, ale dla mnie była zbyt
komercyjna. Najmilej z pobytu
tu wspominam lody. Chyba najlepsze, jakie jadłem do tej pory w
życiu – śmieje się.
Wczesnym rankiem, po zatan-

kowaniu paliwa oraz słodkiej
wody, rozpoczęli powrót do macierzystego portu na Martynikę. Dziesięciodniowa przygoda i nowy cel
został zdobyty. – Podobało mi się
to, że w ciągu tych dni zdążyliśmy
się naprawdę bardzo zgrać. Nie
było rozmów biznesowych i rywalizacji, wszyscy mieliśmy wspólny
cel i codzienną porcję wrażeń, komentowaną co wieczór przy szklaneczce rumu – wspomina Paweł. –
W ciągu pierwszych dni opowiedzieliśmy sobie mnóstwo kawałów,
powoli otwierając się i dochodząc
do poważnych życiowych tematów
– dodaje.
Po powrocie do Szczecina
oprócz wspominania bajecznie
kolorowych wysp, palmowych
zagajników i słonecznych plaż
brakuje mu owoców. – Marakuja, papaja i liczi tam smakują
najlepiej. Choć zjeździłem już
wiele miejsc, na Karaiby chętnie
powrócę dla tych smaków.
DARIA PROCHENKA
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FOT. RADSŁAW BRZOSTEK

iPhone vs G1

C

oraz trudniej zdecydować się na zakup nowego
telefonu komórkowego,
trzeba mieć coraz
większą wiedzę. Przyjrzymy się
dziś dwóm najlepiej promowanym
aparatom.
Od kilku już lat niemal wszyscy,
nawet zakupoholicy, wiedzą, że
aby dany produkt świetnie się
sprzedawał, nie wystarczy, żeby
był profesjonalny i funkcjonalny.
Dotyczy to zwłaszcza niezwykle
dynamicznie rozwijającej się
branży telefonów komórkowych.
Producenci nie ułatwiają nam
decyzji i nie konstruują telefonu,
który ma wszystkie możliwe dodatki, i to o najlepszych parametrach.
Niezwykle istotne są tu dodatkowe oddziaływania związane z
public relations, szczególnie te,
które bazują na marce.
Dwie branżowe ikony
Być może trochę to subiektywne spojrzenie autora, ale
bodaj najbardziej rozpalającymi
emocje telefonami w ostatnim
czasie były: flagowy produkt
Apple, czyli iPhone, dostępny w
Polsce od niespełna roku, i zupełnie nowy telefon, jakim jest
G1 firmy Google (w sprzedaży od

końca lutego). Obaj
producenci to nieomal
ikony XXI wieku.
O wyższości Googla nad
Apple (lub odwrotnie)
Na pierwszy rzut oka można by
rzec, że nie ma obecnie piękniejszego gadżetu niż iPhone, szczególnie jeśli się go zestawi z niezbyt
urodziwym jak na współczesne
standardy wyrobem Googla. No
ale nie brakuje przecież użytkowników, dla których design nie jest
najważniejszym wyznacznikiem.
Cóż więc można znaleźć na korzyść telefonu G1? Choć jest
znacznie grubszy od iPhone’a, to
bardzo dobrze leży w dłoni. Płynność funkcji na dotykowym ekranie właściwie nie ustępuje
aparatowi Apple’a. Ale ma też
pełną klawiaturę QWERTY. W G1
jest ona świetna, w klawisze trafia
się bez problemu. Mechanizm jej
otwierania jest bardzo ciekawie
przemyślany. Szybko się o otwiera
i przede wszystkim nie wygląda
jakby miał się zaraz rozpaść. Kolejnym ciekawym elementem jest
trackball, czyli rodzaj swoistego joysticka, bardzo przydatny podczas
poruszania się po stronach internetowych. Obsługa G1 jest bar-

dziej skomplikowana niż iPhone'a, jednakże
pisanie wiadomości czy korzystanie z komunikatora typu Google Talk w G1 jest
przyjemniejsze, a to wszystko
dzięki fizycznej klawiaturze. Z
kolei przeglądanie stron internetowych w iPhone jest doskonalsze ze
względu na świetny multitouch.
Eksploatacja
Słabym punktem G1 jest bateria. Przy normalnym użytkowaniu starcza mi jej zaledwie na
półtora dnia, podczas gdy bateria iPhone'a starcza na ok. trzy
dni. Dużą wadą G1 jest też brak
normalnego wyjścia słuchawkowego obecnego w produkcie
Apple.
Oba telefony mają aparaty fotograficzne – iPhone o rozdzielczości
2 Mpix, G1 – 3 Mpix, ale żaden z
nich nie nagrywa wideo.
G1 przegrywa za to z kretesem
jeśli chodzi o pamięć – telefon
ma jej zaledwie ok. 500 MB, choć
ma także slot na karty pamięci,
iPhone oferuje za to 8 lub 16 GB.
Wyświetlacz tego drugiego jest
większy od konkurenta o 0,3 cala
i ma rozmiar 3,5ʹʹ.

To, co wyróżnia G1
na tle innych telefonów, to
możliwość korzystania ze
wszystkich usług Google (wyszukiwarka, poczta Gmail,
mapy, Google Talk, YouTube
itp.) przez oryginalny, bazujący
na Linuxie system Android. G1
ma także możliwość darmowego pobierania bardzo dużej
ilości aplikacji z internetowego
sklepu Android Market.
Kupić czy nie kupić ?
Żaden z tych telefonów nie
może wysyłać MMS-ów, nie
ma bluetootha, nie kręci klipów
wideo, nie umożliwia wideorozmów, nie obsługuje kart pamięci.
iPhone wygrywa tylko kolorowym wyświetlaczem.
Jeśli chodzi o produkt Google’a, nie brakuje opinii zwolenników spiskowej teorii, że
sprzedając G1, firma robi kolejny
krok w przejęciu pełnej kontroli i
uzależnieniu od siebie swojego
klienta –użytkownika.
Może więc lepiej pozostać
wiernym Nokii?
KUBA GRABSKI
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WIELKIE
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Inwestuj z głową.
Inwestuj dla zysku.
Szum morza, pachnące sosnami
Wakacje na polskim Wybrzeżu w
wydmy, widok jezior, żeglowanie, spaliczbach:
cery po lesie z dala od zgiełku miast i
w 3,3 mln - średnio tylu turystów wyruchu ulicznego… Połączenie przypoczywa co roku w lipcu i sierpniu na
jemnego z pożytecznym może sprawić,
polskim wybrzeżu.
że inwestycje w nieruchomości
w70 zł - o tyle średnio wzrosła cena wypołożone w pobliżu akwenów wodnajmu apartamentu w Świnoujściu.
nych staną się w obecnych czasach najw12 proc. - o tyle wzrosła ilość turyslepszą lokatą kapitału.
tów z krajów Unii Europejskiej spęDarmowe wakacje, dochody z
dzających wakacje nad polskim
wynajmu, a w późniejszym okresie
morzem. Według szacunków eksperzyski ze sprzedaży.
tów ta liczba będzie wzrastać.
Na podstawie naszych doświadczeń
wynika, że nieruchomości rekreacyjne
PIONIER NIERUCHOMOŚCI
nad morzem cieszą się nie tylko popuoferuje usługi w zakresie pośredlarnością osób mieszkających w północnictwa w sprzedaży, kupnie i wynajnej lub centralnej części naszego kraju,
mie nieruchomości. Dysponujemy
ale także mieszkańców południowej
bogatą ofertą mieszkań i domów, a
80 ha wspaniale położonego gruntu z 1 km lini brzegowej
Polski. Mimo ciągłego wzrostu cen nad
także powierzchni biurowej, handlooraz z wysokimi dopłatami
Bałtykiem plaże nie są puste. Nad nawej i magazynowej oraz gruntów. Z
szym morzem coraz częściej wypoczynaszego wieloletniego doświadczewają dobrze sytuowani Polacy i Niemcy.
nia wynika, że Klienci oczekują od
Z relacji właścicieli pensjonatów i hoteli w najmodniejszych kurortach, wynika, biura czegoś więcej niż tylko pośrednictwa. Dlatego naszą ambicją jest zaiż nie przejmują się wzrostem cen, wręcz przeciwnie - inwestują w luksusowe apar- gwarantowanie Państwu kompleksowej obsługi. Prowadzimy doradztwo
tamenty. Tylko w Świnoujściu w ostatnim czasie powstały trzy nowe hotele dla za- prawne, inwestycyjne, finansowe, a także, dzięki stałej współpracy z licenmożnych gości. Dzienny koszt wynajmu domu to ok. 400-500 zł, natomiast cjonowanymi Zarządcami możemy zapewnić Państwu niezbędne wsparcie
luksusowego apartamentu ok. 200-300 zł, łatwo więc obliczyć roczne zyski.
w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomością.
TELEFON

: (91) 488-40-40, (91) 488-40-45,

W W W. P I O N I E R

.NIERUCHOMOSCI.PL

szafy · garderoby · zabudowa wnęk
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URODA

Eliksir młodości

M

edycyna estetyczna
pokazuje,
że
młodość mamy we
krwi. Wygładzający
zmarszczki zabieg Regeneris,
który od lat przeprowadza się w
Europie, można już zrobić także
w Szczecinie. Ci, którzy nie
mdleją na widok krwi, mają
dużą szansę na drugą młodość.
Zabieg polega na ostrzykiwaniu
skóry własnym osoczem.
Metoda wykorzystywania osocza bogato płytkowego, zawierającego czynniki wzrostu, jest już
obecna od ponad dziesięciu lat w
chirurgii plastycznej, okulistyce
czy w przypadku ciężkich oparzeń. Polega na biostymulacji,
czyli na pobudzaniu naturalnych
procesów, jakie zachodzą w skórze
po wykorzystaniu własnej krwi.
– Aby uzyskać odpowiedni
materiał do wstrzyknięcia w

38

skórę, muszę najpierw pobrać
od danej pacjentki krew – mówi
Piotr Zawodny, lekarz medycyny estetycznej, właściciel gabinetu Estetic. – Mam do tego
specjalne jednorazowe zestawy z
igłami motylkowymi oraz probówkami, dzięki którym nie
mam bezpośredniego kontaktu
z pobranym materiałem. Tak
pobraną krew odwirowuję w
specjalnym urządzeniu, które
oddziela czerwone krwinki od
osocza bogatopłytkowego – dodaje.
Z 8 ml pobranej krwi pozostaje około 4 ml osocza, które za
pomocą cieniutkiej igły zostaje
wstrzyknięte w skórę. – Regeneris powoduje regenerację skóry,
dzięki czemu staje się ona bardziej elastyczna i gładsza – mówi
Piotr Zawodny.
Zabieg ten przypomina mezo-

terapię i odczucia są bardzo podobne. – Całość trwała około
pół godziny – wspomina pani
Małgosia, pierwsza pacjentka
Piotra Zawodnego.
Zabieg ten można wykonać,
wybierając jeden z dwóch zestawów. Pierwszy, w którym wykorzystuje się jedną probówkę,
wystarcza na twarz i szyję. Drugi,
składający się z dwóch probówek, pozwoli także na ostrzyknięcie dodatkowo dekoltu i rąk
lub owłosionej skóry głowy.
Krew pobrana pani Małgosi
przy zabiegu wystarczyła na
twarz,
podbródek
oraz
owłosioną skórę głowy. – Ponieważ miałam znieczuloną skórę
na twarzy i szyi, nie czułam
nakłuć i związanego z nimi bólu
– mówi. – Moja skóra jest dość
śniada i nie mam skłonności do
siniaków, dlatego nawet na drugi

dzień nie zauważyłam żadnych
niepożądanych objawów. Poza
tym przed zabiegiem zostałam
posmarowana kremem znieczulającym – dodaje.
Pani Małogosia, która też jest
lekarzem, nie bała się zaryzykować jako pierwsza pacjentka. –
Doskonale wiem, że nic nie
mogło mi się stać. Przecież to
moja krew, więc ryzyko reakcji
immunologicznej jest wyeliminowane – tłumaczy.
– W efekcie mam dobrze nawilżoną i wypoczętą skórę, tak
jakbym długo używała bardzo
dobrego kremu – dodaje.
Regeneris nie tylko wypełnia,
ale przede wszystkim pobudza
komórki do regeneracji tkanek,
dlatego właściwy efekt jest najlepiej widoczny po miesiącu od
zakończenia terapii.
DARIA PROCHENKA
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wyposażenie łazienek

ul. Krasińskiego 45, Szczecin

www.abt.szczecin.pl

tel. 091 455 75 75 ; 515 198 403

biuro@abt.szczecin.pl
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Hotel „WOLIN” SPA w Międzyzdrojach
zaprasza nad morze!
Oferujemy doskonałe warunki do wypoczynku,
rekreacji i organizacji konferencji.
Dysponujemy 163 miejscami w przestronnych
pokojach 1- 2- i 3- osobowych.
Kompleks posiada jedną z największych baz
konferencyjno-rekreacyjnych w tym regionie.
Na potrzeby organizacji spotkań szkoleniowo – konferencyjnych
czy prezentacji marketingowych oddajemy do Państwa dyspozycji
wielofunkcyjne, klimatyzowane sale z pełnym wyposażeniem
audiowizualnym i multimedialnym.
Posiadając szerokie możliwości przy organizacji imprez
towarzyszących, jesteśmy w stanie przygotować ofertę, zgodnie z
indywidualnymi oczekiwaniami i Państwa potrzebami.
Nasze Centrum SPA to idealne miejsce na relaks
po zakończonej konferencji czy szkoleniu.
Polecamy: basen z systemem podwodnych przeciwprądów, jacuzzi
z wodą słodką, jacuzzi solankowe, saunę fińską, saunę parową,
solarium, grotę solną, kręgielnię, bilard.

72-500 Miedzyzdroje, ul. Nowomysliwska 76;
tel. /fax +48 (91) 328 10 35; e-mail:recepcja@hotelwolin.pl

Zaplanuj Swoje
spotkanie konferencyjne już teraz !
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a naukę nigdy nie jest za późno, także na zmianę zawodu. Czasami okazuje się,
że pasja to za mało i zaczynamy szukać czegoś więcej. Ernest Kawa ze studia
Yes opowiedział nam o swoich szkoleniach. Dzięki nim ludzie o zainteresowaniach artystycznych i zdolnościach manualnych stają się specjalistami z zakresu stylizacji fryzur.
Fryzura jest jedną z pierwszych rzeczy, którą widzimy, poznając nową osobę. Jest to niezmiernie ważny element osobowości. To, czy mamy dobrego doradcę i fryzjera, czasami
może bardzo pomóc nam w życiu, na przykład w zdobyciu pracy. Z drugiej strony, aby wziąć
na siebie odpowiedzialność i doradzić komuś nowe uczesanie, trzeba być naprawdę dobrym
specjalistą. – Zawód stylisty fryzjerskiego chyba nigdy nie straci swojej pozycji. Włosy są naszym atrybutem i dbamy, by jak najdłużej były zdrowe i ładne – mówi Ernest Kawa. – Spotkałem w swoim życiu wiele osób, które choć po szkołach i wielu szkoleniach, nie potrafiły
odnaleźć się w swoim zawodzie i robiły masę błędów. Niestety na klientach – dodaje.
Czasami młode osoby wybierające swoją ścieżkę życiową dokonują złych wyborów.
Aby nie marnować talentów, Ernest Kawa postanowił stworzyć prywatną szkołę, podobną
do tych, w których się szkolił w Stuttgarcie, Londynie czy Nowym Jorku. – Są to półroczne
kursy, a spotkania odbywają się co drugi weekend. W sumie nauka trwa 225 godzin –
opowiada Kawa. – Od pierwszego dnia uczniowie pracują na prawdziwych włosach. W
tym celu zapraszane są modelki. – Jest to bardzo ważne, bo człowiek, który stąd wyjdzie,
musi poznać rzeczy potrzebne do wykonywania tego zawodu, z książek się tego nie nauczy
– mówi Ernest. Kurs kończy się egzaminem czeladniczym i uzyskaniem dyplomu, który
jest honorowany na całym świecie.
Podczas kursu istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach z podstaw wizażu, z czego
także uzyskuje się dyplom.
– Uzyskanie tytułu stylisty fryzjerskiego i posiadanie dyplomu z zakresu wizażu daje
wiele możliwości i otwiera mnóstwo drzwi – mówi Kawa. – Agencje reklamowe, gazety,
sesje zdjęciowe czy plany filmowe, wszędzie tam potrzebni są specjaliści od wizerunku
– dodaje.
Może się okazać, że nawet jeśli ktoś siedział od lat za biurkiem, znajdzie swoje powołanie w zupełnie innym zawodzie. – Na pewno do wykonywania takiej pracy potrzebne
są zdolności manualne, wyobraźnia i zmysł artystyczny. Nie można fryzury odwzorowywać
tylko z książek. Trzeba mieć wyczucie, co pasuje do danej osoby – mówi Ernest. – Jeśli
ktoś ma taki dar, wystarczy. My jesteśmy od tego, żeby nauczyć dobrej techniki i pokazać
pewne sztuczki – dodaje z uśmiechem.
Akademia Fryzjerska Yes, tel.: 91/434 46 79, ul. Małkowskiego 6

ZMIEŃ ZAWÓD!

Zawód fryzjer

Ernest Kawa
Posiada 10-letni staż w prowadzeniu szkoleń na terenie
Polski dla czołowych profesjonalnych firm fryzjerskich. Ponad
trzy lata szkolił w USA. Brał udział przy tworzeniu sesji zdjęciowych dla ogólnopolskich czasopism, m.in. na stałe
współpracował z„Avanti”. Współpracował z Magic Records przy
„Hitach na czasie” oraz z projektantami podczas pokazów
mody (Tomasz Ossoliński, Teresa Rosati, Maciej Zień). Ma na swoim koncie stylizację
Justyny Steczkowskiej oraz September do koncertu i teledysku dla TVN. Pracował
przy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Festiwalu Polskich Filmów
w Nowym Yorku.

REKLAMA

WYJĄTKOWE DZIAŁKI W SZCZECINIE

WWW.DZIALKINADRZEKA.PL

TEL 695254343
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LASEROWA
KOREKCJA
WAD
WZROKU
W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W SZCZECINIE
Tylko do 31 maja

nowy niższy cennik!
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PROMOCJA
PROMOCJA

Jak zachować młodość skóry?
S

kóra jest bardzo istotnym organem odpowiedzialnym za ważne funkcje biologiczne, ale my dostrzegamy prawie
wyłącznie jej funkcję estetyczną. Należy dbać
o cały organizm, by jego zewnętrzna powłoka
była estetyczna i zdrowa. Dieta, ruch, sposób
życia odciskają piętno na naszej urodzie.
Jak utrzymać młodzieńczy i wypoczęty
wygląd?
Takie pytanie dręczy większość z nas niezależnie od płci. Tzw. zmarszczki są problemem bardziej złożonym. Część z nich jest
wynikiem nadmiernej aktywności mięśni i
pojawiają się już w młodym wieku. Walka z
tego rodzaju problemem jest bezpieczna i
dobrze znana – można wykonać iniekcje toksyny botulinowej typu A, np. Botoksu. Natomiast zmarszczki statyczne są już wynikiem
utraty objętości tkanek oraz uszkodzeniem
struktury skóry właściwej. Do usuwania tego
rodzaju problemów stosuje się wypełniacze
tkankowe, np. na bazie kwasu hialuronowego, albo stymuluje rozwój i przebudowę
włókien kolagenowych przez różnego rodzaju
mezoterapie oraz energię fal radiowych (np.

Radiage) lub ultradźwięki. Kwas hialuronowy
jest naturalną substancją występującą w organizmie człowieka. Pomaga w nawilżeniu
skóry, dodaje objętości, stymuluje rozwój kolagenu, ale ulega całkowitemu wchłonięciu.
W dużych niedoborach tkankowych bardzo
pomocne jest korzystanie z własnych tkanek.
Przeszczep tkanki tłuszczowej nie tylko wypełnia twarz, ale również stanowi aktywację
dla samoodnowy całej struktury tkanek twarzy. Współczesna medycyna sięga coraz częściej do możliwości regeneracyjnych własnego
organizmu. W przypadku stosowania technik
REGENERIS – opartych na właściwościach
własnego bogatopłytkowego osocza; komórki
własne pobudzane są do regeneracji – dochodzi do rewitalizacji dzięki autologicznej odnowie komórkowej. To absolutnie naturalna i
całkowicie bezpieczna metoda służąca poprawie wyglądu całej twarzy, szyi, dekoltu, dłoni,
blizn.
Dla uzyskania dobrego rezultatu należy
korzystać z różnych metod. Dobór zależy zarówno od nasilenia problemów, jak i doświadczenia lekarza.

Czekamy na Twoje pytania.
Lekarze, dietetycy i psychologowie
z centrum ARTPLASTICA odpowiedzą
na każdy list wysłany pod adresem:
redakcja@eprestiz.pl. Już w kolejnym
numerze wydrukujemy pytania
naszych czytelników.

Niechirurgiczne zabiegi z zakresu medycyny estetycznej stają się coraz bardziej popularne. Pamiętać jednak należy, że
interwencja chirurgiczna jest czasami konieczna, ale nie musi być bardzo rozległa. Z
biegiem czasu zmniejsza się warstwa tkanki
tłuszczowej, wiotczeje skóra, dodatkowo
oddziałuje na nas wszędobylskie zjawisko
grawitacji – wszystko to odpowiada za
zmiany, które może usunąć tylko ręka chirurga plastyka.

Na
pytanie
odpowiada
Dr Grażyna
Jurek,
specjalista
chirurg plastyk, z Prywatnej
Kliniki Chirurgii Plastycznej
Artplastica w Szczecinie

REKLAMA

Ortodoncja ● Protetyka ● Chirurgia
Zamiast wiercenia i bólu:
● żel stomatologiczny
● abrazja powietrzna
● ozon
Wybielanie zębów metodą:
● nakładkową - nocną
● w gabinecie - 1 godzinną
Implanty:
● miniimplanty
- 100 % utrzymania protezy całkowitej
● mosty porcelanowe
na podparciach szklanych
Medycyna estetyczna twarzy:
● Botox!
● wypełnianie zmarszczek!
Sz-n, ul. Krzywoustego 19/5 Sz-n, ul. Królowej
tel. 091 489 11 63
Korony Polskiej 9
tel. 091 489 13 07
tel. 091 423 33 58
www.ra-dent.com.pl - info@ra-dent.com.pl
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Lekarze Specjaliści:

Spółdzielnia Pracy
Lekarzy
Specjalistów

Alergolog, Angiolog, Chirurg,
Dermatolog, Diabetolog, Gastrolog,
Geriatra, Ginekolog, Hematolog,
Internista, Kardiolog, Laryngolog,
Medycyna Pracy, Neurolog,
Neurochirurg, Okulista, Onkolog,
Ortopeda, Pediatra, Proktolog,
Psychiatra, Psycholog, Pulmonolog,
Reumatolog, Seksuolog, Urolog,

Stomatologia,
Protetyka, Ortodoncja
Laboratorium
Pracownie:
• USG
• RTG – pełen zakres badań
• EKG – spoczynkowe, test
wysiłkowy, Holter

Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1,
pon-pt 7,30 do 18,30;
sobota 9,00 do 13,00,
tel. 091 434 73 06, 091 433
35 68,
www.medicus.szczecin.pl
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Gastroskopia
Mammografia
Szczepienia ochronne
• grypa, żółtaczka, rak szyjki
macicy i inne

REKLAMA

EKSKLUZYWNA ODZIEŻ SKÓRZANA
FUTRA I KOŻUCHY O NIEPOWTARZALNYCH WZORACH

www.lkj.sklep.pl
www.lkj.sklep.pl /sklep

70-252 Szczecin
ul. Krzywoustego 19
tel. (91) 488 25 96

70-473 Szczecin
al. Wojska Polskiego 39
tel. (91) 488 26 65

70-441 Szczecin
ul. Bogusława 11
tel. (91) 489 18 87

70-544 Szczecin
al. Wyzwolenia 18
Galeria ,,Galaxy”
sklep ,,Ochnik”
tel. (91) 483 95 65
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Świat
mody

W naszym nowym cyklu przedstawiamy modelki, które
odnoszą sukcesy za granicą. Zdobią okładki kolorowych
magazynów i pokazują na wybiegu rzeczy uznanych
kreatorów mody. Nasza kolejna bohaterka mimo młodego
wieku podbiła Azję.

Natalia

Gumieniuk

Natasha: 16-letnia Natalia Gumieniuk, w rodzimej agencji ML
Studio występuje pod pseudonimem Natasha. Rok temu po
raz pierwszy pojechała na swoje pierwsze zlecenia jako modelka do Nowego Jorku. Od razu podbiła nowojorskie wybiegi
podczas Fashion Week. Na co dzień jest uczennicą pierwszej
klasy w liceum w Szczecinie, gdzie mieszka z rodzicami.

Kariera: 19.09.2007 –początek współpracy z pierwszą i nadal
obecną agencją ML Studio
17.08.2008 - pierwsze zagraniczne zlecenie i wyjazd do
Nowego Yorku, prace dla OK Magazine/ Gen Art, NY Fashion
Week: Walter S/S 09 Show, John Patrick Organic S/S 09 Presentation, Lerario Beatriz presentation, MISCHEN presentation
Początki: Zgłosiłam się do agencji modelek gdy miałam 14 lat.
Chociaż byłam za młoda, by wyjeżdżać na kontrakty zagraniczne, mogłam brać udział na miejscu w sesjach zdjęciowych. Od samego początku rodzice bardzo mocno we mnie
wierzyli i mnie wspierali. Nie pomylili się. Po roku dostałam
pierwsze zlecenie i to od razu do Nowego Jorku, który jest najlepszym i najbardziej wymagającym rynkiem.
Pierwsze sesje: Dostawałam na początku wskazówki jak trzymać głowę lub co robić z rękoma. Oglądałam też dużo reklam i
przeglądałam wiele stron w internecie, żeby następnym razem
wypaść jeszcze lepiej.
Marzenie: Być jak Naomi Campbell i zaistnieć w wielu
czołowych modowych magazynach.
Najsmutniejsze chwile: Tęskniłam za rodziną, gdy byłam
sama za granicą. Duża różnica czasu powodowała, że mogłam
dodzwonić się do rodziców tylko wieczorem, a w Polsce była
wtedy noc.
Sukces: Pierwsza poważna praca to od razu pokazy podczas
Fashion Week w Nowym Jorku. Jestem też dumna z siebie, że
tak świetnie dałam sobie radę sama w obcym mieście. Miałam
tylko 15 lat i listę adresów, pod którymi odbywają się castingi.
Brałam komputer, szukałam na mapie danego miejsca i z
wydrukowaną kartką biegałam po tak dużej metropolii.
Cel: Wrócić do Nowego Jorku na studia, zamieszkać tam na
stałe i brać czynny udział w pokazach jako modelka.
Najbliższe zlecenia: Prawdopodobnie podczas wakacji wyjadę do Paryża. Warunki następnego kontraktu są właśnie negocjowane.
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Za nami ósma edycja

Weekendu Mody
P
Pokaz Tru-Trussardi

Zwycięska kolekcja pret’a’porter „Quintessence”

Kolekcja Arkadiusza Prajsa

E organizowanej przez dealera
Mercedes Mojsiuk. Odsłony auta
dokonały dwie najpiękniejsze
Polki: Weronika Bronowicka,
trzecia wicemiss Polski 2008,
oraz Klaudia Ungerman, Miss
Polski 2008, które były ubrane w

Koktajlowa sukienka Kasi Hubińskiej

suknie Ewy Minge z najnowszej
kolekcji Black and White. Odbyły
się także pokazy szczecińskich
projektantów. Szczególną uwagę
przyciągały zwiewne kobiece sukienki Kasi Hubińskiej oraz
mroczna punkrockowa kolekcja

Mility Nikonorov. Prawdziwą furorę zrobiła także kolekcja Arkadiusza Prajsa. Modele ubrani
m.in. w stroje kąpielowe spotkali
się z ogromnym entuzjazmem
siedzących na widowni pań.
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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onad 40 modelek , kilkunastu modeli w 21 pokazach mody, około tysiąca
gości i 25 młodych projektantów uczestniczących w
konkursie Gryf Fashion Show. Te
liczby świadczą o niesłabnącym
powodzeniu Weekendu Mody,
który już na stałe wpisał się w kalendarz szczecińskich wydarzeń
modowych.
Konkurs Gryf Fashion Show
podzielony był na dwie kategorie:
haute couture i prêt-à-porter.
Jury – w którym m.in. zasiadły
znane osobistości świata mody:
Ewa Minge i Gerhard Parzutka
von Lipiński, wiceprezes Missland – wybrało laureatów konkursu. Za bardzo kobiecą
delikatną kolekcję „Woman by
Woman”, w kategorii Haute Couture nagrodzona została Paulina
Bojór, nagrodę w kategorii prêtà-porter otrzymał duet projektowy Magdalena Kubalańca i
Ewa Orzech z kolekcją pt. „Quintessence”. Tradycyjnie już obok
pokazów kolekcji konkursowych
publiczność mogła obejrzeć najnowsze wiosenno-letnie trendy
znanych szczecińskich marek odzieżowych, m.in. Tru Trussardi,
sklepu z odzieżą skórzaną LKJ
oraz butiku Invierno & Verano.
Odbyła się także premiera nowej
limuzyny Mercedes-Benz Klasy

K U LT U R A

Gwiazdy
Szczecin Music Fest

Tradycyjnie Szczecin Music Fest zaprasza gwiazdy światowego formatu. W tej edycji z jedynym
koncertem w Polsce wystąpi zespół bijący rekordy popularności -Calexico.
Festiwal rozpocznie się pod koniec kwietnia, zakończy w lipcu.
JAZZ BIGBAND GRAZ
sobota 25 kwietnia, Filharmonia

mistrzów i legend jazzu. Współpracował z Milesem Davisem podczas
nagrania albumu „Bitches Brew” w
1969 roku, uważanego za pierwsze
udane połączenie jazzu i rocka, był
też współtwórcą grupy Return to
Forever – przełomu muzyki fusion.
CALEXICO
7 lipca, Zamek

To jedna z najlepszych orkiestr
w Europie. Formację tworzy 17
artystów, którzy swoją muzyką w
mistrzowski sposób łączą wirtuozerię jazzowego big-bandu z tanecznością inspirowaną m.in.
słynnym zespołem grającym
tango argentyńskie Gotan Project.
To grupa która bije rekordy
popularności w Ameryce Łacińskiej, a ich twórczość robi furorę
na miarę utworów Buena Vista
Social Club i Manu Chao. Calexico to światowa marka, a ich
najsłynniejsza płyta „Black
Light” do dziś pozostaje absolutnym klasykiem muzyki z pogranicza USA i Meksyku. Wystąpią
z jedynym koncertem w Polsce.

NICOLA CONTE JAZZ COMBO
24 maja, Zamek

Włoski kompozytor, gitarzysta, znany również jako DJ i
producent. Prekursor nowych
muzycznych trendów. Conte w
swojej twórczości łączy takie gatunki jak: retro jazz, bossa nova.
Inspiracje czerpie z włoskiej muzyki filmowej lat 60. i 70. i takich
artystów jak Ennio Morricone
czy Piero Piccioni.
ORCHESTRA BAOBAB
4 czerwca, Zamek
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KRONOS QUARTET
9 lipca, Zamek
Szczegóły na: www.szczecinmusicfest.pl
www.myspace.com/szczecinmusicfest
– posłuchaj nagrań artystów Szczecin Music Fest
www.100plyt.pl – zarejestruj się i wygraj darmową płytę
w akcji „100 płyt za darmo”

Legenda muzyki afrykańskiej, nagrali ponad 20 albumów. Ich fenomen polega
na połączeniu tradycyjnych
brzmień afrykańskich z elementami muzyki kubańskiej.
Współpracowali m.in. z Youssou N`Dourem, nagrali także
płytę z największą gwiazdą muzyki kubańskiej – Ibrahimem
Ferrerem (Buena Vista Social
Club).

CHICK COREA
24 czerwca, Zamek

Dla miłośników muzyki jazzowej. Chica Corea to wybitny pianista i kompozytor stawiany pośród

Smyczkowy fenomen naszych
czasów. Na muzycznej scenie od 30
lat. W repertuarze kwartetu oprócz
utworów prekursorów muzyki
współczesnej, takich jak Dymitr
Szostakowicz, Anton Webern oraz
współczesnych kompozytorów, jak
Philip Glass czy Witold Lutosławski, znajdują się także adaptacje
muzyki jazzowej oraz rockowej.

K U LT U R A

O nowej płycie, oliwkach, Annie Jantar rozmawiamy z Eleni przy okazji jej recitalu w Filharmonii
Szczecińskiej, który odbył się 7 kwietnia 2009 roku.

RAFAŁ PODRAZA: 22 płyty, w tym
kilka złotych, miliony fanów,
koncerty w Polsce i za granicą –
ostatnio tournèe po Australii.
Krytycy zarzucają jednak Pani
kiczowatość: banalne teksty,
proste melodie...
Eleni: Na szczęście ludzie inaczej to oceniają i cieszę się, że
mimo niepochlebnych opinii ze
strony krytyków przetrwałam
wszystkie burze i ataki. Zawsze
uważałam, że trzeba robić swoje.
Moje teksty nie są kiczowate, o
czymś mówią. Gdyby było inaczej,
na pewno dzisiaj nikt by już o mnie
nie pamiętał, a przecież wciąż
mam swoją publiczność, która
tłumnie przychodzi na koncerty.
Podejrzewam, że ludzie w tych tekstach odnajdują cząstkę swojego
życia. A dla mnie to jest ważniejsze
niż pochlebne opinie krytyków.
– „Eleni. Nic miłości nie pokona”
to wywiad-rzeka, traktujący
bardzo szeroko o Pani życiu,
karierze – pełen osobistych
przemyśleń. Czy była to pewnego
rodzaju terapia po rodzinnej
tragedii z 1994 roku?
– Chyba tak... Choć nie ukrywam, że początkowo nie byłam
przekonana do tego przedsięwzięcia. Ale dzisiaj widzę, że był to rzeczywiście dobry pomysł. Jak się
okazuje, ta książka wielu ludziom,
którzy przeżyli podobną tragedię
i nie potrafią sobie z nią poradzić,
bardzo pomaga. Widać taka
książka musiała powstać, ktoś tam
na górze widział w tym cel.
– Gdyby nie ostre weto trenera:
„sport albo muzyka”, kto wie,
może dzisiaj znalibyśmy Panią
jako sportsmenkę...
– To prawda. A kto wie, może
byłabym dzisiaj legendą sportu
na miarę Ireny Szewińskiej! To
oczywiście żart, ale faktycznie
uprawiałam lekką atletykę. Z powodzeniem grałam też w siatkówkę, piłkę ręczną. Ale niestety,
nie godziłam tego wszystkiego,
czyli treningów z dodatkowymi

lekcjami muzyki, chórem szkolnym, zespołem. I w końcu musiałam wybrać.
– Za rok jubileusz. 35 lat na scenie.
Może będzie wreszcie okazja
posłuchać nowej płyty? „Coś z
Odysa” wyszło w 2001 roku...
– Wiem, już od dłuższego
czasu obiecuję nową płytę, ale
wciąż się jakoś nie składa... Wciąż
zbieram materiał, choć nie mogę
powiedzieć, że nic nie zostało w
tym kierunku zrobione! Część
materiału jest już nagrana, a nad
resztą pracuję. Na płycie znajdą
się piosenki Seweryna Krajewskiego, Jarka Kukulskiego, Kostasa. Płyta będzie na pewno!
Może faktycznie jubileusz będzie
ku temu najlepszą okazją.
– Grek to optymizm, radość życia.
To piosenka, taniec i... oliwki z
tego co wiem oliwek Pani nie lubi.
– No właśnie, jak to jest? Sama
się nad tym wielokrotnie zastanawiałam, bo faktycznie nie lubię
oliwek, mimo że wszyscy wokół
się nimi zachwycają... Może dlatego, że jestem polską Greczynką?
– Joanna Rawik powiedziała:
„miotam się pomiędzy dwoma
ojczyznami, czuję, że zdradzam
Rumunię, gdy dobrze mówię o
Polsce, i na odwrót”. Pani ma
podobne dylematy?
– Tak. Mimo że urodziłam się
w Polsce i tu dorastałam, tu mam
dom, pracę i najbliższą rodzinę,
to tęsknię za Grecją. I podobnie w
drugą stronę... Ale dzięki temu, że
mam dwie ojczyzny, wewnętrznie
jestem bogatsza. Czerpię bowiem
z dwóch kultur. Grecja na pewno
zawsze będzie w moim sercu, ale
myślę chyba po polsku.
– „Za wszystkie noce” to piosenka
Pani czy Anny Jantar?
– „Za wszystkie noce” to piosenka Kostasa. Śpiewałam ją na
koncertach w języku greckim. Na
festiwalu w Sopocie w 1976 roku
podeszła do mnie Ania i zapytała, czy może zaśpiewać ją w języku polskim z tekstem naszego

FO. DARIUSZ BUCZYŃSKI

NIE LUBIĘ OLIWEK!

wspólnego przyjaciela – Lecha
Konopińskiego. Kostas zgodził
się bardzo chętnie.
– „Lubię prać, sprzątać, gotować,
prasować i pracować w
ogrodzie”... To jak na gwiazdę
piosenki, sprzedającą płyty w
milionowych nakładach, bardzo
odważne wyznanie.
– Nigdy nie czułam się
gwiazdą, nigdy też nie chciałam
nią być. To, że jestem popularna,
odczuwam dopiero będąc wśród
ludzi, kiedy uśmiechają się przyjaźnie, kiedy proszą o autograf,
albo kiedy „straszę” ich z okładki

jakiejś kolorowej gazety w
kiosku.
– „Sprzeda” nam Pani przepis na
rybę à la Eleni?
– Usmażone wcześniej filety
mintaja lub morszczuka zalewam
sosem: najpierw podsmażam cebulę, do której dodaję pokrojoną
w paski zieloną, czerwoną i żółtą
paprykę. Podlewam wodą i dodaję czerwony pieprz, oregano i
ostry ketchup. To wszystko duszę
na małym ogniu i gotowym
sosem zalewam rybę.
– Dziękuję za rozmowę.
RAFAŁ PODRAZA

55

K U LT U R A

Prestiżowe
święto teatru
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Noc Performerów, słuchowiska
radiowe i po raz pierwszy Szczecińska Północ Teatrów i Berlińska Noc Oper i Teatrów.
W jury tegorocznej edycji zasiądą ważne postacie ze świata
teatru:
Beata Bandurska – aktorka teatralna i filmowa, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
im. Aleksandra Zelwerowicza w
Warszawie, wszechstronna artystka, znakomita wykonawczyni
ról w sztukach współczesnych i
tradycyjnych; dr Zenon Butkiewicz – teatrolog, dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji
Kultury w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, do roku
2008 dyrektor naczelny Teatru
Współczesnego w Szczecinie;
Paweł Passini – reżyser teatralny,
absolwent Wydziału Reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej,
laureat Nagrody Głównej XXIX
Opolskiego Festiwalu Konfrontacje Klasyki za reżyserię „Klątwy”
Stanisława Wyspiańskiego, wspólnie z ST Chorea stworzył pierwszy
w Europie teatr internetowy neTTheatre, nominowany w 2008 roku
do Paszportu Polityki; Jacek Polaczek – przez wielu uznawany za

najwybitniejszego aktora Szczecina, absolwent Wydziału Aktorskiego łódzkiej Filmówki, obecnie
aktor Teatru Polskiego w Szczecinie, przez wiele lat związany również
ze
sceną
Teatru
Współczesnego w Szczecinie, w
roku 2001 otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecina; Paweł
Sztarbowski – krytyk teatralny
współpracujący z „Newsweekiem”
i wortalem teatralnym e-teatr,
współzałożyciel stowarzyszenia
„Trans-fuzja”, członek Instytutu
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, zajmującego się dokumentacją, promocją i animacją

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

P

rzegląd Teatrów Małych
Form „Kontrapunkt” to
jeden z najstarszych festiwali teatralnych na świecie – w tym roku odbędzie się po
raz 44. Od kilku lat przechodzi
udany lifting artystyczny. To dziś
jeden z ważniejszych festiwali
teatralnych w Polsce, prezentujący
w formie konkursowej ważne
spektakle z kraju i Europy i jako
jedyny umożliwiający obejrzenie
najciekawszych berlińskich inscenizacji w miejscu ich powstania.
Tegoroczna edycja odbędzie się w
terminie 22-26 kwietnia.
W programie są przedstawienia z Polski, Niemiec, Chorwacji,
Szwajcarii i Norwegii. W Berlinie
publiczność obejrzy spektakle
Deutsches Theater, Schaubühne
am Lehniner Platz i Berliner Ensemble. W Szczecinie zapowiedziano widowiska plenerowe.
Pokazany zostanie legendarny
„Titanic” niemieckiego Theater
Titanick, a na koniec spektakl
„Król umiera, czyli ceremonie”
Eugene’a Ionesco w realizacji
Piotra Cieplaka z Narodowego
Teatru Starego w Krakowie.
W programie znajdują się również koncerty, pokazy filmowe,

polskiego życia teatralnego, recenzent teatralny „Rzeczpospolitej”.
W skład tegorocznej komisji
artystycznej weszli: Anna Garlicka – dyrektor festiwalu, zastępca dyrektora Teatru Lalek
„Pleciuga”, Arkadiusz Buszko –
aktor Teatru Współczesnego,
Piotr Ratajczak – reżyser teatralny, Jan Turkowski – aktor i
reżyser teatralny, związany z Ośrodkiem Teatralnym Kana oraz
Krzysztof Bizio – dramaturg,
reżyser i scenarzysta.
Więcej informacji na www.kontrapunkt.pl.
ANETA DOLEGA
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Gwiazdozbiór inSPIRACJI

Przestrzeń zdobyta
– Przyszłość należy do technologii cyfrowej. Dwa słowa: multimedia i interakcja. Tak jak telewizja
stała się interaktywna, tak kino pójdzie tym śladem. Czeka nas to już za dziesięć lat.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

O

to – według Petera
Greenawaya – przyszłość kina: chaos i szaleństwo w cyfrowym
formacie. Wizjoner współczesnego kina, jeden z najważniejszych reżyserów europejskich
(m.in. „Kontrakt rysownika”,
„Brzuch architekta” i „Nocna
straż”) był gościem specjalnym 5.
edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE/space organizowanego przez
Klub 13 Muz. W Starej Lokomotywowni wyświetlił 92 historie
bohatera nazywającego się Tulse
Luper, na sześciu plazmowych
ekranach, przy podkładzie muzycznym DJ-a Yonderboi. Miksował te obrazy w czasie
rzeczywistym.
– Kino jest biernym medium.
To nic innego jak zobrazowany
tekst. Uważam, że kino umarło w
1983 roku. Mam reputację filmowca, ale... ja nie lubię filmów –
zaznaczył Greenaway.
Pięć lat temu inSPIRACJE były
skromną imprezą, gdzie grupa
artystów prezentowała swoje fotografie. Obecnie to ważne zjawisko we współczesnej kulturze, i to
nie tylko Szczecina, ale i całej
Polski. Bo jeśli w tym roku wśród
zaproszonych gości pojawił się
sam Peter Greenaway, a w przyszłym prawdopodobnie przyjedzie sam papież popkultury,
genialny twórca reklam i zdjęć
celebrytów David LaChapelle
(pozowali mu m.in. Madonna,
Leonardo di Caprio, Angelina
Jolie, Elton John) – to jak tu nie
docenić tego festiwalu, który już
nie jest skromny.
Należy wspomnieć, że obok
brytyjskiego reżysera pojawił się
inny wybitny i znany twórca –
Zbigniew Rybczyński, autor
fimów eksperymentalnych, teledysków (m.in. współpracował z
Lou Reedem i Mickiem Jagge-

rem) oraz odkrywca nowych
technik rejestracji obrazu. To on
zainspirował powstanie tzw. sytemu „slow motion” wykorzystanego później w filmie „Matrix”.
Jedna z anegdot mówi, że kiedy
Rybczyński odbierał Oscara w
1983 roku za swój film krótkometrażowy „Tango”, spotkała go
dość nieprzyjemna sytuacja. W
czasie ceremonii postanowił
wyjść na chwilę z sali na papierosa. Kiedy wracał z powrotem,
ochroniarze nie chcieli go wpuścić do środka. Niczym nie
zrażony twórca postanowił
sprawę załatwić „po męsku” a
chwilę później odbierał upragnioną statuetkę.
W Szczecinie reżyser spotkał
się z fanami dwukrotnie. Najpierw w kinie Zamek, gdzie odbyła się dyskusja na temat jego
filmów, oraz w Klubie 13 Muz,
gdzie zaprezentował najnowszą
technikę nagrywania filmów,
którą potocznie nazywa się
„metodą Zbiga”. Ten niepokorny i niezależny artysta

Oto – według Petera Greenawaya (reżyser, po prawej) – przyszłość kina:
chaos i szaleństwo w cyfrowym formacie

ogłosił również swój powrót do
Polski.
W tym roku festiwal oddał artystom we władanie przestrzeń.
Miejską, wystawową... ale przestrzeń. „Space” (temat tegorocznej edycji) została wypełniona
przeróżnymi formami. Począwszy od działań „streetartowych” – Wielka Siostra w parku
Andersa autorstwa francuskiego
grafficiarza Akroe, kontenery w
centrum miasta pokryte barwnym graffiti autorstwa Oli Kubiak i kilku polskich writerów;
przez serię wystaw prezentujących wizualną stronę sztuki
(fotografia, wideo-art), a skończywszy na prezentacjach wielkich gwiazd sztuki współczesnej
(Rybczyński i Greenaway). Do
tego należy dodać także kolejną
część Galerii Bezdomnej, która
tym razem wprowadziła się do
byłych Zakładów Odzieżowych
Dana.
inSPIRACJE gościły w tym
roku 65 artystów z 15 krajów.

Artystyczny portret miasta Koblencja
w Niemczech autorstwa Ivo Mayera

ANETA DOLEGA
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Prestiżowe imprezy

czyli subiektywny przegląd wydarzeń
DO SŁUCHANIA

Flash Creep
w Royal Jazz Club

n Prawdziwa gratka dla miłośników szant. Repertuar zespołu to pieśni i ballady morskie, stylizacje
szantowe, celtycka i amerykańska muzyka ludowa oraz utwory autorskie.
Muzycy są od kilkunastu lat związani
z tzw. ruchem szantowym, będąc aktywnymi członkami zespołu Cztery
Refy. W 2005 r. w uznaniu wysokiego poziomu wykonawstwa zdobyli Nagrodę
Wojewody Małopolskiego za najlepszy debiut „Shanties”.
Royal Jazz Club, 23 kwietnia, godz. 20, bilety 15 zł

The Postman
w Kafe Jerzy

n To już drugi w tym roku w Szczecinie występ tej śląskiej formacji. The
Postman to czwórka bardzo charyzmatycznych muzyków, którzy z pasją i
fascynacją próbują przekazać atmosferę, jaką dziesiątki lat temu stworzyło
The Beatles. Nie tylko muzycznie oddają klimat lat 60., ale również wyglądają, jakby właśnie przybyli z
tamtej epoki. Szyte na miarę garnitury, buty prosto z Liverpoolu, fryzury wiernie
przedstawiające członków zespołu The Beatles. Dzięki temu The Postman byli gośćmi wielu programów telewizyjnych, a na koncie mają także sporo zagranicznych występów.
Kafe Jerzy, 24 kwietnia, w godz. 19-20 wstęp wolny, od godz. 20 wstęp panie (10 zł), panowie (15 zł)

Kraina Łagodności w Rockerze
n Elżbieta Adamiak to niekwestionowana pierwsza dama muzycznej krainy
łagodności. Tak mówią o niej krytycy i
wierna publiczność. Piosenkarka i kompozytorka, autorka słynnej „Jesiennej
zadumy”. Jej najbardziej znane utwory
to właśnie „Jesienna zaduma” oraz
„Znają mnie z jesiennej strony”, „Niepoprawna” czy „Prośba o nadzieję”. Wystąpi
w ramach cyklu „Piosenki nie na sprzedaż”.
Rocker Club, 27 kwietnia, godz. 20, bilety 25 zł (przedsprzedaż), 30 zł (w dniu koncertu)

Skazani na bluesa
n Jeżeli o którymś z polskich zespołów można powiedzieć kultowy to na pewno jest to Dżem. Grupa
zaliczana jest do najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowo-bluesowej. Największą
popularnością cieszyli się za czasów
Ryszarda Riedla. To za jego życia powstały kultowe przeboje jak: „Whisky”,
„Paw” czy „Skazany na bluesa”. Dzisiaj,
chociaż nie tak popularni, nadal cieszą
się ogromną sympatią i gromadzą na koncertach rzesze fanów.
Free Blues Club, 30 kwietnia, godz. 17, bilety 50-60 zł
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Sedno nie jest jedno
n Absurdalny, zwariowany i inteligentny
humor. Widzowie zobaczą Spartakiadę
Niezrównoważonych i różne dyscypliny:
rzut młotem w publiczność, skok w bok
i skok w "bliż", Mistrzostwa Świata w
Bontonie czyli w dobrym wychowaniu… Gdy dołożymy do tego doskonałych aktorów : Tomasza Bednarka,
Jacka Kawalca, Tomasza Sapryka i
Piotra Zelta, daje to gwarancję, że
przedstawienie „Stowarzyszenie Osób
Mówiących Nie Na Temat” to półtorej godziny wspaniałej, inteligentnej zabawy.
Opera na Zamku, 26 kwietnia, godz. 19

Kombii – reaktywacja
n Tego zespołu specjalnie przedstawiać
nie trzeba. Przeboje takie jak: „Słodkiego miłego życia” czy „Black and
white” zna i śpiewa cała Polska. Grupa
została reaktywowana przez frontmana
Janusza Skawińskiego tuż po rozpadzie
O.N.A. Do współpracy zaprosił pierwszego perkusistę Kombii Jana Plutę.
Nowa płyta zespołu spotkała się z
dobrym przyjęciem i została sprzedana
w 120 tysiącach egzemplarzy.
Amﬁteatr, 10 maja, godz. 20, bilety przedsprzedaż 35
zł, w dniu koncertu 38 zł

Danzel w Teatrze Letnim
n Kolejną imprezą z cyklu Szczecińskich Spotkań Muzycznych będzie koncert
gwiazdy muzyki pop i dance – Danzela. To belgijski piosenkarz z Antwerpii znany
chyba najbardziej z przeboju „Pump it Up”. Ma na swoim koncie płytę „The Name of
the Jam”, która została wydana w 2004 roku.
Amﬁteatr, 23 maja, godz.19

Nicola Conte
na Szczecin
Music Fest
n Wydający swoje płyty
w tak renomowanych
wytwórniach jak Blue
Note i Schema muzyk ma na
koncie pięć krążków długogrających.
Conte w swojej twórczości łączy takie
gatunki jak retro jazz, bossa nova z subtelnymi brzmieniami elektroniki, sięgając odważnie do włoskiej muzyki filmowej
lat 60. i 70. i takich znakomitości jak Morricone czy Piccioni. Włoch z powodzeniem sprawdza się w roli kompozytora, producenta, remiksera oraz didżeja.
24 maja, Zamek Książąt Pomorskich

Dla wszystkich mam
– Grażyna Brodzińska
n Najjaśniejsza gwiazda polskiej operetki w największych światowych przebojach. O Grażynie Brodzińskiej Bogusław Kaczyński
powiedział: „Prezentuje najwyższy kunszt sztuki wokalnej.
Obdarzona urodą, wdziękiem, scenicznym temperamentem,
śpiewa, tańczy, czaruje publiczność teatralną i filharmoniczną”. Widowisko „Magiczny Hollywood” dedykowane jest
wszystkim mamom z okazji przypadającego w maju ich
święta. Gwiazda zaśpiewa m.in. „Ojca Chrzestnego”, „My way”,
„Besame mucho”, „Somewhere over the rainbow”, „Miłość ci wszystko wybaczy”.
Amﬁteatr, 30 maja, godz. 20.15, bilety 30, 40 i 60 zł
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Juwenalia
n Choć to studenckie święto każdy znajdzie
tu coś dla siebie. Wtorek to koncert główny
rozpoczynający się o 18:00 na Teatrze letnim,
gwiazdą wieczoru będzie Myslovitz. Środa to
muzyka Disco Polo oraz Big Cyc. Kolejny
dzień upłynie pod znakiem muzyki reggae,
w której rytmy wprowadzi nas między innymi Marika. Dla fanów hip hopu piątkowy
koncert przy al. Piastów 40b. Wystąpią Sokół
& Pono, Molesta, Eldo, PMM, DonGuralEsco.
Dla zwolenników muzyki klubowej sobotni
koncert, również przy al. Piastów: Angelo Mike, niemiecki duet Blank and Jones oraz Dj
Miqro i Dj Matush. Szczegóły na www.juwenalia.szczecin.pl

mości? W jakim stopniu stanowi ono szansę, a w jakim zagrożenie? Do
współpracy zostało zaproszonych 16 artystów-mężczyzn, którzy dokonają
rozpoznania swojej sytuacji jako przedstawicieli „płci dominującej” w warunkach przedefiniowania ról płciowych. I to oni, sami mężczyźni, będą
udzielali odpowiedzi na nurtujące pytania.
Klub XIII Muz, inauguracja sobota,
23 maja, godz. 19, wstęp wolny

DO OGLĄDANIA

Miss Pomorza Zachodniego
n To już półfinały wyścigu do
korony Miss Pomorza Zachodniego. Wśród
dziewczyn, które
zgłosiły się na casting,
zostaną wybrane finalistki: 12 dorosłych i 12
nastolatek. Zaprezentują się
w strojach codziennych i kąpielowych.

Juwenalia 19-24 maja

Filharmonia
n 24 kwietnia, godz. 19, Mistrzowskie
interpretacje Orkiestra Symfoniczna FS;
Zygmunt Rychert – dyrygent; Mariusz Patyra – skrzypce; W programie: G. Rossini –
Uwertura do opery „Semiramida”; H. Wieniawski – I Koncert skrzypcowy fis-moll; A.
Dworzak – VIII Symfonia G-dur

Tiger Pub, 23 kwietnia, godz. 18

Kabaret ADIN w Can Canie

8 maja, godz. 19

n Perły symfoniki Orkiestra Symfoniczna FS; Zygmunt Rychert – dyrygent;
Beata Bilińska – fortepian; W programie: S. Rachmaninow – III Koncert fortepianowy D-dur; P. Czajkowski – IV
Symfonia f-moll
15 maja, godz. 19

n Mistrzowskie interpretacje Orkiestra Symfoniczna FS; Wojciech
Michniewski – dyrygent; Jadwiga Kotnowska – flet; Małgorzata Zalewska –
harfa; W programie: C. Debussy – Popołudnie fauna; W.A. Mozart – Koncert na
flet i harfę C-dur KV 299; C. Franck – Symfonia d-moll

n W cyklu Szczecińskie Spotkania Kabaretowe do naszego miasta zawita kabaret ADIN. Został on założony przez
lidera legendarnego kabaretu Potem
Władysława Sikorę. Artyści kabaretu ADIN
są z dala od telewizji, kabaretonów i komercji.
Can Can Club, 7 maja, godz. 19
REKLAMA

RESTAURACJA INDYJSKA

BOMBAY

Exotic couisine of INDIA

WYSTAWY

Żebro Ewy? Potencje męskości
n To projekt artystyczno-badawczy, stanowiący próbę pochwycenia i
zbadania gruntu, jaki stanowią kierunki kształtowania się współczesnej męskiej tożsamości. W którą stronę zmierza przedefiniowanie męskiej tożsaREKLAMA
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Tak samo czują,
kochają i pragną
bliskości drugiego
człowieka. Tak
w skrócie można
opisać spektakl
„Kontakt, czyli sekret
Lei”, w którym
występują osoby z
niepełnosprawnością
intelektualną
z Niemiec, Francji
i Polski.

Zarażają,
ale tylko pasją
FOT. JAROG

S

zczecińska premiera tego
niezwykłego przedstawienia
odbyła się 7 kwietnia w Teatrze Polskim. Sala była wypełniona
po brzegi – przez rodziny i przyjaciół osób niepełnosprawnych, w
tym także wiele osób publicznych.
Aktorzy poradzili sobie świetnie.
– Spektakl był bardzo dobrze
odebrany. Aktorzy grali profesjonalnie i przejmująco. Publiczność była wzruszona, niektórzy
nie ukrywali łez – opowiada
Maria Kurek, koordynator projektu „Kultura i sztuka teatralna
jako sposób promowania aktywności i umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
Fabuła sztuki jest oparta na
doświadczeniach niepełnosprawnych aktorów, którzy na co dzień
zmagają się z problemami adaptacyjnymi w społeczeństwie.
Językiem obowiązującym był
język angielski. Pomysł powstał we
francuskiej organizacji ADAPEI,
która do pracy zaprosiła Polskę i

Niemcy. Z Polski partnerem zostało szczecińskie koło Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym.
– Na pierwsze spotkanie przyszło ponad 30 osób – mówi Barbara Jaskierska, przewodnicząca
szczecińskiego PSOUU. –
Wybór był trudny, a zawodowi
aktorzy z Pogotowia Teatralnego
wybrali ostatecznie finałową
szóstkę.
Szczecińska szóstka dołączyła
do szóstek wyłonionych w Niemczech i we Francji i rozpoczęła

żmudną naukę aktorstwa pod
okiem profesjonalnych aktorów i
reżyserów. Widząc efekty premiery – z pracy wywiązali się doskonale.
– Na pewno będziemy kontynuować działalność teatralną,
jednak to, czy kolejny międzynarodowy spektakl dojdzie do
skutku, zależy od funduszy. Ten
projekt udało się zrealizować
m.in. przy wsparciu PFRON,
miasta Szczecin i wielu osób prywatnych – dodaje Maria Kurek.
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

REKLAMA

Dyplomowany i doświadczony Mistrz kuchni
prowadzi indywidualne nauki gotowania wszystkich
specjalności, m.in. seafood, sushi, kuchnia włoska,
francuska, desery.
Na specjalne życzenie nauki w domu u klienta pod
okiem profesjonalisty.
Ponadto pomoc i doradztwo przy otwarciu lub
przekształceniu gastronomii wszelkiego rodzaju,
układanie menu i szkolenie personelu. Pomoc w
organizacji bankietow i uroczystosci
0048 888 101 413, 0047 40 23 50 41
mistrz-patrycjusz@wp.pl
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SPORT

Najlepsi w kraju

REKLAMA

Skład Szczecina : Andrzej Szkocki (Głos Szczeciński), Sebastian Roszkowski (Polskie
Radio Szczecin), Dariusz Jachno (Przegląd Sportowy), Marek Florysiak (Głos
Szczeciński), Jakub Lisowski (Gazeta Wyborcza), Maurycy Brzykcy (Głos Szczeciński),
Wojciech Taczalski (Kurier Szczeciński), Przemysław Kłosiński (Polskie Radio
Szczecin), Krzysztof Brylowski (TVP Szczecin / ligowiec.net).

42

. Mistrzostwa Polski
dziennikarzy w koszykówce w Zakopanem. Zespół
szczecińskich mediów pokazał
się tam z niezłej strony
Losowanie nie było dla szczecinian najlepsze. Los przydzielił
Szczecin do grupy z ośmiokrotnym mistrzem imprezy –
„Życiem Warszawy”, młodymi i
ambitnymi graczami z portalu
polskikosz.pl oraz z walczącymi
o każdy metr parkietu ekipami z
Podkarpacia i Włocławka.

Ostatecznie z grupy do półfinału awansowało „Życie Warszawy” (mistrz imprezy).
Tradycyjnie odbyły się też
konkursy rzutów osobistych oraz
trójek. W tych pierwszych zawodach Szczecinowi udało się
dobrnąć do ćwierćfinału. Wystawili także aż trzy zespoły (najwięcej ze wszystkich ekip) do
rywalizacji w piłkarzyki. Duetowi Wojciech Taczalski –
Krzysztof Brylowski udało się
br
dostać do finału.

POCZET SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW
Marzeniem każdego, uprawiającego sport jest start na Igrzyskach Olimpijskich, zaś zwieńczeniem tego marzenia – medal olimpijski.
Miano „olimpijczyka”, to nie tylko osobista satysfakcja, ale szansa przejścia do historii. W tej rubryce chcemy przypominać sylwetki
szczecińskich „wybrańców losu”. Kto wie, może Waszym sąsiadem jest… legenda polskiego sportu?
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FOT. ARCHIWUM DOROTY BRZOZOWSKIEJ

FOT. ADAM FEDOROWICZ

DOROTA BRZOZOWSKA
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, magister
ekonomii, dzisiaj wysoko ceniony specjalista prawa
podatkowego. Pływaczka; olimpijka z Moskwy (1980).
Urodzona 6 sierpnia 1964 w Szczecinie. Jej przygoda
ze sportem trwała osiem lat, do historii polskiego
sportu przeszła jako pierwsza Polka, która wystąpiła w
pływackim finale igrzysk olimpijskich.
Sukces zaledwie 16-letniej wówczas zawodniczki był
tym większy, że przed igrzyskami uznano, że mogą na nie jechać tylko
uczniowie szkół mistrzostwa sportowego (SMS) w Raciborzu i Krakowie
(właśnie tam byli skupieni najlepsi polscy pływacy).
Brzozowska przełamała ten monopol wynikami i jako jedyna spoza
SMS została zakwalifikowana do olimpijskiej reprezentacji. Paradoksem,
nawet po latach, wydaje się fakt, że jej trener Michał Kantecki oglądał
starty swojej podopiecznej z olimpijskich trybun, a do Moskwy pojechał
z… wycieczką turystyczną, bo nie znaleziono dla niego miejsca w kadrze!
5. miejsce w finale olimpijskim było zaskoczeniem dla działaczy, a dla
młodej pływaczki ogromnym sukcesem, ale i
kresem jej zawodniczego zainteresowania sportem. Powodem był ostry trening, oparty głównie
na dużym kilometrażu, który tak wyeksploatował organizm młodziutkiej sportsmenki, że ta,

nie mogąc już zmusić się do morderczej pracy, na jednych z poolimpijskich zawodów pojawiła się z kwiatami i dziękując trenerowi za opiekę,
definitywnie zakończyła swą przygodę z pływaniem.
Aż trudno uwierzyć, że Dorota Brzozowska w okresie od marca 1979
roku do lipca 1980 roku 16-krotnie pobiła rekordy Polski na basenie 25i 50-metrowym!
Dziś o swojej sportowej przygodzie mówi: – Wbrew pozorom w pamięci
nie pozostają chwile największych sukcesów, lecz powtarzalnych, monotonnych treningów. Po latach najważniejsze okazały się dla mnie nie medale
rp
ani rekordy, lecz przyjaźnie, które wtedy się zaczęły i trwają do dziś.
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Walczą w Elite Model Look

Premiera
nowej E klasy
N

ajnowszego mercedesa klasy E można podziwiać w salonie DDB
Auto Bogacka. Premiera odbyła się 27 marca. Przy nastrojowej
muzyce w wykonaniu kwartetu smyczkowego zaproszeni goście mogli
dowiedzieć się wszystkiego na temat tej popularnej limuzyny. Wieczór
imj
poprowadził dziennikarz TVN Turbo Adam Kornacki.

wie czternastoletnie szczecinianki cbędą reprezentowały
Szczecin na finale ogólnopolskim
Elite Model Look 2009 - Kamila Jakimowicz i Ewa Powajbo. Dziewczęta pokonały 18 kandydatek
podczas finałów regionalnych. Do
gali przygotowywać się będą w Elite
Model School –zgrupowaniu, które
da im szansę na poznanie tajników
pracy modelki. Dzięki agencji Elite
międzynarodową sławę zyskały
m.in. Cindy Crawford, Gisele BundKamila Jakimowicz zwyciężyła
chen, Claudia Schiffer, czy Linda
w szczecińskim finale
Evangelista. Zwycężczynie polskiej
edycji konkursu wezmą udział w
światowym finale konkursu, gdzie nagrodą główną jest kontrakt o sumie 1
miliona dolarów oraz nawiązanie 3-letniej współpracy z Agencją Elite. Będp
dziemy śledzić karierę szczecinianek.

FOTO: MATERIAŁY ELITE

FOTO: BARTEK FELIZ KLIMASIŃSKI

D

Adam Kornacki z TVN Turbo
zachwalał limuzynę nowej E klasy

Ósma edycja Weekendu Mody
P

Ilona Miziewicz, przewodnicząca jury
i jednocześnie reprezentantka Stowarzyszenia ISU

Imprezę poprowadził
Conrado Moreno

FOTO: ADAM FEDOROWICZ

onad tysiąc osób zgromadziła hala SDS podczas Weekendu Mody.
Pokazy szczecińskich projektantów zostały połączone z premierą nowego Mercedesa klasy E salonu Mojsiuk, tradycyjnie też wyłoniono laureatów konkursu dla młodych projektantów Gryf Fashion Show. W
kategorii haute couture wygrała Paulina Bojór. W kategorii prêt-à-porter
wygrał duet projektancki Magdalena Kubalańca i Ewa Orzech z kolekcją
„Quintessence”. Wśród modelek można było zobaczyć m.in. Klaudię Ungerman, Miss Polski 2008. Imprezę poprowadził Conrado Moreno, a w
imj
jury zasiadł gość specjalny – projektantka Ewa Minge.

Tegoroczni laureaci GFS
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FOT: AGENCJA BRANDHOUSE

Szczecin
Yacht Show

FOTO: ADAM FEDOROWICZ

Po wyczerpującym koncercie Kazik
znalazł jeszcze siły dla fanów

Kultowy koncert
Z

T

argi Szczecin Yacht Show przyciągnęły prawdziwe tłumy zwiedzających. A było co oglądać, gdyż zaprezentowało się 60 wystawców
z całego kraju. Nie zabrakło luksusowych jachtów, żaglówek, skuterów
wodnych i łodzi motorowych, od ręki można było kupić deski surfingowe
czy sprzęt do nurkowania. Można było także zapisać się na kurs żeglarski
lub kitesurfingu albo wypożyczyć jacht na wakacje. Jedną z atrakcji targów
był basen, w którym każdy chętny mógł popływać na kajaku lub zanurkować. Tam też odbywały się pokazy ratownictwa wodnego i wyścigi motorówek zdalnie sterowanych. Targi odwiedzili też znani żeglarze, m.in.
Joanna Pajkowska, która samotnie opłynęła świat. Następny Szczecin
Yacht Show już za rok. Organizatorzy chcą, by stał się jedną z najważnieimj
jszych imprez wystawienniczych tej branży w Polsce.

FOTO: MATERIAŁY ORGANIZATORA

apełniona po brzegi hala SDS potwierdziła, że Kult to wciąż mocna
marka na polskim rynku muzycznym. Co ciekawe – oceniając po
przekroju wiekowym widowni – grupa trafia zarówno do starych fanów,
pamiętających ich początki kariery z lat 80., jak i tej najmłodszej generacji.
Trwający ponad dwie i pół godziny koncert był częścią „Szczecińskich
spotkań muzycznychˮ. Według organizatora imprezy – agencji artystycznnej Brand House – kolejny raz Kult powinien pojawić się w Szczecinie
dp
już w październiku.

Gości powitali Ewa Baczyńska , organizatorka wernisażu
i Artur Kardamasz

W

hotelu Park odbył się wernisaż malarstwa wrocławskiego artysty
Artura Kardamasza. Na wieczorną imprezę tłumnie przybyli zaproszeni goście. Dopisywały znakomite nastroje, szczególnie że prezentowane
obrazy emanowały urodą i optymizmem. Artur Kardamasz jest laureatem
edycji Światowego Konkursu Malarskiego firmy Winsor & Newton. Obrazy malarza znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w
Łodzi, a także w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Pozostałe z
wystawy płótna są dostępne w Galerii Sztuki Współczesnej „Schowek” w
imj
Szczecinie.
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Z

okazji 18 rocznicy działalności
18 marca o godzinie 18 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART zaprosiła
swoich gości do Teatru Małego. Po
części artystycznej gości zaproszono do suto zastawionych stołów.
Pełnoletnia już agencja w szampańskim nastroju rozpoczęła kodP
lejny rok urzędowania.

FOTO: PAWEŁ SMOLIŃSKI

Wernisaż w hotelu Park

Osiemnaście lat minęło..

KRONIKA PRESTIŻU

Powitanie Henryka
N

a prawdziwie żeglarską pogodę trafili goście podczas inauguracji
marki Henri Lloyd. Choć na Deptaku Bogusława wiał dość zimny
wiatr, nikt nie narzekał, na rozgrzanie serwowano dania z grilla i rum.
Można też było od razu kupić ciepłe swetry i nieprzemakalne kurtki tej
prestiżowej marki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się łódź motorowa,
która stanęła podczas tego wieczoru na deptaku. Specjalnymi gośćmi imprezy byli: Krzysztof Owczarek, żeglarz oceaniczny, i Andrzej Schuetz,
dp
dyrektor Henry Lloyd Polska, bratanek założyciela firmy.

FOT. JAROG, BATREK FELIZ KLIMASIŃSKI

Imprezę poprowadziła Daria Prochenka (Prestiż), a swoją pasją żeglarską próbował zarazić gości
Krzysztof Owczarek, żeglarz oceaniczny, współorganizator Szczecin Yacht Show

Gościem specjalnym imprezy był
Andrzej Schuetz,
dyrektor Henry Lloyd Polska

Bliżej Skandynawii

Wydarzenie uświetnił swoją obecnością Dag Hartelius (z prawej) ,
ambasador Szwecji oraz Pan Peter T. Nielsen, prezes izby

Michael Paul - firma Investa Szczecin S.A.
rozmawia z mec. Bartłomiejem Sochańskim

N

ie co dzień gości w Szczecinie Ambasador Szwecji. Okazją do spotkania z nim było otwarcie w naszym mieście przedstawicielstwa
Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Po poznaniu strategii i prezentacji izby goście zajadali się pysznościami w stylu skandynawskim.
dp
Szczególnie usatysfakcjonowani byli miłośnicy ryb.

WiosnaART
aleria sztuki Open Gallery - Moniki i Roberta Krupowiczów znalazła skuteczny sposób, by wywabić wiosnę z zimowej kryjówki. Dużo
żywego koloru, optymizm równo
rozłożony na płótnie, wyobraźnia
oraz talent. Tego wszystkiego nie zabrakło na wernisażu wystawy malarstwa współczesnego „WiosnaArt w
hotelu Focus”. Każda z pań została
powitana narcyzem, a przy koktajlu
gościom akompaniowało Stowarzydp
szenie Orkiestra Jazzowa.

Zbigniew Niecikowski Dyr. Teatru
Pleciuga z Elżbietą Masojć, zastępcą
prezydenta Szczecina, podziwiają
obrazy Iwo Birkenmajera

FOT. JAROG

G
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Szczecin unplugged
N

a nietypowy pomysł koncertu wpadł Sylwester Ostrowski ze Stowarzyszenia Orkiestra Jazzowa. Aby upamiętnić zeszłoroczny
„blackout”, czyli awarię prądu z 8 kwietnia, zorganizował koncert czarnoskórej wokalistki Judy Bady. Za zamkniętymi drzwiami studia S-1
w TVP koncertu wysłuchali przedstawiciele kultury, mediów i lokalnych władz. Szczególnie zadowolony z koncertu był przewodniczący
Rady Miasta Bazyli Baran, który usiadł najbliżej sceny. Aby rozruszać
publiczność, wokalistka próbowała mówić po polsku, za co dostawała
gromkie brawa. Koncert w wersji unplugged, czyli bez prądu, transdp
mitowany był na żywo przez TVP.

Sylwester Ostrowski (saksofon) wystąpił
na jednej scenie z Judy Bady

FOT. JAROG

Na widowni zasiedli także Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski
oraz prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz

Metamorfoza
N

owe miejsce przy al. Wojska Polskiego, specjalizujące się w
aranżacji i dekoracji ścian, jest już
otwarte. Na przyjęciu z okazji rozpoczęcia działalności zjawili się przyjaciele i współpracownicy studia
Metamorfoza. Można było zwiedzić
salon, którego wnętrze jest z pewnością najlepszą wizytówką firmy. dp

Tulipany
i akwarele

Paweł Orzechowski, przedstawiciel
firmy Tikkurila na województwo
zachodniopomorskie
Iwona Żukiert, Dyrektor SFTPP

17
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Imprezę zorganizowała Magdalana Szyłow z Galerii Soraya

FOT. JAROG

Joanna i Mirosław Krzysztofek,
właściciele Studia Metamorfoza

FOT. PAWEŁ SMOLIŃSKI

kwietnia na wernisaż wystawy akwarel Ivana Dodova „Inspiracje polskie” zaprosiła gości Galeria Soraya. Przy kieliszku wina,
wśród pięknych mebli i obrazów, wszyscy czuli się swobodnie jak w
domu. W podziękowaniu za zorganizowanie spotkania goście podadp
rowali Magdalenie Szyłow piękne tulipany.
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Najlepsi w przemówieniach
J

Laureaci konkursu: Paweł Sobotko z Olsztyna – I miejsce, Rafał Tarsalewski z
Łodzi - II miejsce, Marcin Pawlicki z Poznania - III miejsce

Urszula Chmielewska (sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie), dr
Rita Jaworska-Stankiewicz (Wydział Prawa US), Jan Woźniak
(przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie)

Mec. Lew Michał Lizak, mec. Alicja Kujawa (Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Sz-nie), sędzia Henryk Sobociński (Prezes Sądu Okręgowego w Sz-nie) ,
Agnieszka Fiutak (red. nacz. Edukacja Prawnicza), mec. Joanna Agacka-Indecka
(Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej)

Adw. Andrzej Marecki

W hołdzie
Okudżawie

Zostań twarzą Bravo

dp

FOT. MATERIAŁY MANGO MODELS

Stylistka Kasia Baczulis uważnie przyglądała się
kandydatom. Liczyła się świeżość i naturalność

FOT. MATERIAŁY ORGANIZATORÓW

J

edna z największych agencji modelek w Polsce Mango Models szukała w Szczecinie
twarzy Bravo oraz potencjalnych modeli do
współpracy. Spośród wielu osób z naszego regionu dwie osoby dostały się do dalszych etapów konkursu. Najbardziej spodobała się
osiemnastoletnia Sandra Wojciechowska oraz
Adriana Baran, reprezentantka Mango Models na
dwudziestoletni Marcin Wypych, który choć
region zachodniopomorski, dokładnie mierzyła
wszystkie kandydatki
trochę niski według jury miał cudowne oczy.
Zwycięzcy ogólnopolscy, będą mieli sesję zdjęciową do magazynu Bravo nad basenem Morza Śródziemnego.

Dzięki zdjęciom z polaroida, które robiła Kasia
Tanalska, agencja mogła ocenić, czy dana osoba
jest fotogeniczna i plastyczna

Karolina Kołakowska, prezes ELSA Polska,
Zuzanna Prandecka, prezes ELSA Szczecin

FOT. ADAM FEDOROWICZ

uż po raz 13 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland
zorganizowało ogólnopolski konkurs krasomówczy. Tym razem jego finał
odbył się 18 kwietnia w Szczecinie w Klubie XIII Muz, gdzie w szranki stanęło 16 najlepszych mówców wyłonionych w finałach regionalnych. W jury
znaleźli się m.in. prof. dr hab. Maciej Zieliński, Przewodniczący Komisji Języka Prawnego Rady Języka Polskiego PAN, mec. Joanna Agacka-Indecka,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mec. Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, a ze Szczecina - sędzia Henryk Sobociński,
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie, prokurator Tadeusz Kulikowski, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie oraz mec. Lew Michał Lizak.
Finaliści przez cały dzień wygłaszali przemówienia z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i karnego. Zwyciężcą okazał się Paweł Sobotko z
br
Olsztyna. Konkurs zakończył się uroczystym bankietem.

D

opóki ziemia kręci się”, „Błękitny balonik”, „Piosenka o Arbacie”, „Pożegnanie z Polską” to
utwory, na których wychowało się kilka pokoleń Polaków. Można było je usłyszeć w szczecińskiej filharmonii na koncercie poświęconym życiu i twórczości
Bułata Okudżawy. Wystąpiły gwiazdy polskiej sceny,
m.in. Stanisława Celińska, Marian Opania i Piotr
Machalica. Całość poprowadziła wdowa po mistrzu
Olga Okudżawa. Koncert był ilustrowany pokazywanymi na telebimach materiałami archiwalnymi, dotyczącymi życia i twórczości Okudżawy.
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Golfowy sezon rozpoczęty
J

ako pierwszy wystartował turniej AEZ Mistrzostwa Par, który otworzył sezon golfowy
w całej Polsce. Do Binowa przyjechali reprezentanci klubów golfowych z całego kraju,
menedżerowie, właściciele firm i pól golfowych. Zawodnicy mieli okazję sprawdzić efekty
zimowego treningu, a także mogli wziąć udział w seminariach, targach, spotkaniach, a
nawet zapisać się na kurs sędziowski. Największe emocje budził jednak sam turniej. Zwycięzką parą w kategorii brutto okazali się Joakim Lagregren i Robin Kokociński. W katedp
gorii netto triumfowały Beata Szmidt i Joanna Meronk.

Zwycięzcy netto i brutto. Od lewej: Sławomir Piński, Kazimierz Mendak, kapitan klubu, Beata
Szmidt i Joanna Meronk, zwyciężczynie w kategorii netto, Joakim Lagergren i Robin Kokociński,
zwycięzcy w kategorii brutto, Zbigniew Zieliński, przedstawiciel sponsora tytularnego firmy
Alcar, dystrybutora felg AEZ

Od lewej: Zbigniew Cichy, Janusz Sikora
oraz Arkadiusz Majsterek przy dołku nr 18

FOT. JAROG, BEBA

Dariusz Koss wybija piłkę z bunkra (piaskownicy)

Agnieszka Iwasiuk (wizażystka) i Mateusz Kostrzyński (Teatr Polski)
Anna Suchocka (specjalistka
ds. promocji w Muzeum Narodowym),
Rafał Podraza (Prestiż)

Jubilat Daniel Źródlewski

Caterina na wiosnę i lato

B
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Radość z powitania. Od lewej: Michał Stankiewicz
(współwłaściciel Prestiżu) i Dariusz Baranik (TVP)

FOT. ROBERT STACHNIK/KURIER SZCZECIŃSKI

ogaty koktajl towarzyski zaserwowano w Piwnicy Kany. Tłumnie stawili się artyści i dziennikarze. Okazja to podwójny jubileusz. 30. urodziny świętował dziennikarz TVP i reżyser teatralny Daniel Źródlewski,
a 10. założony przez Źródlewskiego off-owy Teatr Karton, który na jesień
szykuje kolejną premierę. Obydwu jubilatów czeka przynajmniej sto lat,
bo zabawa i toasty trwały do białego rana.

Małgorzata Ochnicka (TVP)

FOT. MATERIAŁY CATERINA

Dziennikarsko i artystycznie

16

marca salon odzieży Caterina obchodził swoje urodziny. Licznie
zgromadzone panie podziwiały najnowszą kolekcję na 2009rok.
Jak co sezon nie zabrakło atrakcji. Była loteria fantowa, degustacja wina i
tort urodzinowy. Już 4 lata panie ubierają się w Caterinie. Lato w tym
roku będzie jedwabne, lekkie i delikatne jak poranna mgła. Wszystko będzie też bardziej kolorowe, wyraziste, jak w kwitnącym ogrodzie. Widoczne są też gdzie niegdzie kokardy pełniące funkcje wiązań. Len i
bawełna to sprzymierzeńcy gorących i upalnych dni, swoje fanki bez prodp
blemu znalazły wśród obecnych pań.

Trudno wyobrazić sobie letnie kolekcje bez piaskowych beży czy ziemistych brązów,
ale w tym sezonie pojawią się też intensywne niebieskości i urzekające seledyny

magazyn szczeciński

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

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
Cafe Teina, al. Bohaterów Warszawy 93
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43
Castellari, ul. Tuwima 27 (Jasne Błonia)
Chocoffe” Manufaktura czekolady,
al. Wojska Polskiego 60
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
Bosun Pub, al. Papieża Jana Pawła II 9
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
Cutty Sark Tawerna, al. Bohaterów Warszawy 111
Da Vinci, ul. Włościańska 1
El Greco, ul. Łukasińskiego 4
EuroClub, ul. Jagiellońska 71
Gościniec pod aniołami, Dobra, ul. Przytulna 1a
Karczma Polska Pod Kogutem, pl. Lotników 3
Klubik, ul. Kuśnierska 13
Lepianka, ul. Bławatkowa 2 / Dołuje
Ładoga, ul. Jana z Kolna
(vis- a`-vis Wałów Chrobrego)
Mezzoforte, Deptak Bogusława 8
… na Mariackiej, ul. Mariacka 26
Piwnica Kany, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Pizza Hut, al. Wojska Polskiego 21
Pizza Hut, al. Wyzwolenia 18
Pizza Hut, ul. Struga 26
Pod błękitnym pudlem, ul. Szarotki 16
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7
Radecki & Family, ul. Tkacka 12
Sake, al. Piastów 1
Smaki Świata, pl. Lotników 7
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Valentino, Deptak Bogusława 8
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6

SALONY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
Australia, ul. Jagiellońska 67a
Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14
Beauty Clinique, ul. Mickiewicza 55
Belle Femme, ul. Monte Casino 37a
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy, parter
Beverly Hills Akademia Urody,
DT Kupiec, ul. Krzywoustego 9–10
Beverly Hills Akademia Urody,
Hotel Radisson, pl. Rodła 10
Cosmedica, ul. Leszczynowa
(Centrum Handlowe Zdroje-Rondo)
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Enklawa Day Spa, ul. Wojska Polskiego 40
Estetic, ul. Kopernika 6
EVITA- SPA, Przecław 96E
Fantasy, ul. Ku Słońcu 71
Filozofia Piękna, ul. Mała Odrzańska 19, Podzamcze
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2a
Gabinet Kosmetyczny, ul. Pocztowa 37
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz,
ul. Mazurska 20
Hair & Tee, ul. Potulicka 63/1
Hair Med, ul. Witkiewicza 58u/9
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Impressio, ul. Piłsudskiego 37
Instytut Urody "LA NATURE",
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Lejdis, ul. Duńska 98
Make Up Institute Stockholm,
ul. Wielka Odrzańska 21 (Podzamcze)
Modern Design Piotr Kmiecik, ul. Jagiellońska 85
Obsession, ul. Wielkopolska 22
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Salon Victoria, ul. Obrońców Stalingradu 3

Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Salon fryzjerski, Warzymice 53 - Osiedle Kresy
Studio Bj, al. Wojska Polskiego 52/2
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3

KLUBY
B-52, Deptak Bogusława 8
Barrel Whisky Bar, ul. Śląska 12/2
Can Can, ul. Partyzantów 2
City Hall, ul. 3 Maja 18
Club77, al. Bohaterów Warszawy 34/35
Free Blues Club, ul. Powstańców Wielkopolskich 22
Grand Cru, Deptak Bogusława 9
Inferno, al. Wojska Polskiego 20
Intro, al. Papieża Jana Pawła II 11
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67
Rocker Club, ul. Partyzantów 2
Royal Jazz Club, ul. Mariacka 26
Tiger Pub, ul. Felczaka 9
U Wyszaka, ul. Mściwoja 8, Podzamcze
Wasabi, ul. Kolumba 4

HOTELE
Atrium, al. Wojska Polskiego 75
Campanile, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 30
Focus, ul. Małopolska 23
Novotel, al. 3 Maja 31
Park Hotel, ul. Plantowa 1
Radisson SAS, pl. Rodła 10

KLUBY FITNESS
Fitness World, Hotel Radisson, pl. Rodła 10
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13
Fitness Active, pl. Kilińskiego 3
Fitness Active, DT Kupiec, ul. Krzywoustego 9–10
Fitness Club Universum, al. Wojska Polskiego 39a
Fitness Antidotum, al. Powstańców Wlkp. 33b
Fitness Forma, ul. Szafera 196
Fitness Studio, ul. Koński Kierat 14/15
Planet Spa, al. Wojska Polskiego 70
RKF, ul. Jagiellońska 67

SKLEPY
ABT Łazienka & Styl, ul. Krasińskiego 45
Almi Decor, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Jean Paul, pl. Zgody 1 (wejście
od Deptaku Bogusława)
Anna M, CH Galaxy, 1 piętro
Arkadia perfumeria, ul. Krzywoustego 7
Artform, ul. Jagiellońska 35
Atelier Sylwii Majdan, al. Wojska Polskiego 45/2
B&M, al. Wojska Polskiego 43
Bandolera, ul. Jagiellońska 12
Boutique, CH Galaxy, parter
Caterina, pl. Zgody 1F
Centrum Mody Ślubnej, ul. Kaszubska 58
Chilli, ul. Jagiellońska 13
Como Moda – atelier Sylwii Romaniuk,
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
Dheli Decor, Top Shopping, ul. Hangarowa 13
Empik, CH Galaxy, 2 piętro
Escada, al. Wojska Polskiego 22
Euro-optyk, al. Wyzwolenia 19/u/2
Euro-optyk, ul. Słowackiego 19
Euforia, al. Wojska Polskiego 37
Eventi, ul. Jagiellońska 7/1
Fanfaronada, ul. Reymonta 75/1
Gatuzzo, Lubieszyn 1b
Gojar, ul. Niedziałkowskiego 24 (budynek TVP)
Hexeline, CH Galaxy, parter
Imperial – futra, ul. Odzieżowa 12d/1
Intermoda, CH Galaxy, parter
Intermoda, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Invierno & Verano, Deptak Bogusława
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)
Lauren vidal, ul. Księcia Bogusława X 42-2a
Life & Design. Meble ALNO, al. Wojska Polskiego 128
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. 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
Milano Fashion, CH Fala, al. Wyzwolenia 44a
Mike's American Bikes, ul. Mieszka I 63/64
(teren Autogryfu/Fiata)
Momo, ul. Krzywoustego 72/9
Pan Twardowski Studio dekoracji okien,
al. Papieża Jana Pawła II 41
Perfumeria Aureus, ul. Księcia Bogusława X 43/2

Platinum, Deptak Bogusława
Rosenthal, ul. Księcia Bogusława X 15/1a
SCK, ul. Rayskiego 1
sklep for DJ, al. Piastów 11/1
Soraya, ul. Zygmunta Starego 3a
Trend Łazienki, ul. Modra 85
Tru Trussardi, al. Wojska Polskiego 29
Tuzzi, ul. Jagiellońska 96/2
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2
Villeroy & Boch, ul. Rayskiego 27/1
Vincent, ul. Krzywoustego 67/u3
Vincent, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
VIP, CH Galaxy, parter
Yes Salon Jubilerski, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67

BIURA NIERUCHOMOŚCI
Artbud, ul. 5 lipca 19c
BK Nieruchomości, ul. Jagiellońska 30/2
Broker, ul. Piotra Skargi 19
Calbud, ul. Kapitańska 2
Carre, ul. Królowej Korony Polskiej 24
Ciepliński Nieruchomości, ul. Księcia Bogusława X 9
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Extra Invest, al. Wojska Polskiego 45
Fundament, ul. Bohaterów Warszawy 1/1
Horyzont, ul. Krzywoustego 15
ILS Nieruchomości,
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 19
Pomorze Nieruchomości, al. Piastów 61
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18
Rent Droński, pl. Rodła 1–2
Rent Droński, Top Shopping, ul. Hangarowa 13
Rent Droński, Baszta
Temistyl Prawo i Nieruchomości, ul. Mazurska 26
Twój Dom, ul. Opłotki 2/1, Podzamcze
Urbaniak Nieruchomości, ul. Koński Kierat 16/2

GABINETY LEKARSKIE
Artplastica, ul. Wojciechowskiego 7
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 Medycyny Estetycznej MED ESTETIC,
ul. Okulickiego 46
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt&Tawakol,
ul. Emilii Plater 18
Gabinet Medycyny Estetycznej
i Gabinet Stomatologiczny, ul. Szybowcowa 121
Medycyna Estetyczna dr Osadowska,
al. Wojska Polskiego 92–94 (budynek Pogotowia)
NZOZ Przychodnia Ginekologiczna „Vitrolive”,
ul. Kasprzaka 2a
NZOZ "LASER", ul. E. Gierczak 38/8
Panacum- Centrum Terapeutyczne, ul. Kopernika 1
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
Przychodnia ANKOMED, al. Wojska Polskiego 7
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny,
ul. Krzywoustego 19/5
S-Dent Klinika Implantologii i
Stomatologii Estetycznej, ul. Sienna 8/3
Spondylus, al. Papieża Jana Pawła II 39

KANCELARIE PRAWNE
"A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna" s.k.,
ul. Wyspiańskiego 84a
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 adw. Dariusz Jan Babski,
ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
Kancelaria SMK, Semeniuk, Marecki, Kaczarewski,
ul. św. Ducha 5a/12
Kancelaria Radców Prawnych sp, Biel, Judek,
Poczobut - Odolanicki, ul. Piotra Skargi 23
Mikołajczyk, Cieślik adwokaci i radcowie prawni s.j.,
ul. Wyszyńskiego 14
Lizak, Stankiewicz, Królikowski adwokaci s.c.,
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1/4
Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych,
adw. Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 17
Kancelarie Prawne i Podatkowe Bejnarowicz,
Kuropatwa, Zieliński, ul. Nowy Rynek 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22

Szóstak, Municzewski, Malko adwokaci i radcowie
prawni sc, ul. Królowej Jadwigi 1/4

SALONY SAMOCHODOWE
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
Lexus, pl. Hołdu Pruskiego 9
Saab, ul. Małopolska 12
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk, al. Wyzwolenia 18 (CH Galaxy)
Nissan, ul. Struga 82c
Skoda, ul. Struga 1a
Volkswagen, ul. Struga 1a
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115b

BIURA PODRÓŻY
Alpe! Alpetour Polska, ul. Wilków Morskich 9
Apollo Tour, al. Wojska Polskiego 50
Chorwacja Tour, ul. Łokietka 7/10
(wejście od ul. Księcia Bogusława X)
Itaka, ul. Krzywoustego 7
L'TUR, CH Galaxy, parter
Neckermann, al. Wojska Polskiego 11
Rainbow Tours, al. Wojska Polskiego 12
Tour Club, ul. Wielka Odrzańska 28a
Triada, ul. Jagiellońska 81
Tui, al. Wyzwolenia 12-14
Unity Travel, pl. Rodła 8

INNE
4 office, ul. Tkacka 66c
AME Akademia, ul. Źródlana 37
Apteka ZDROWIE, ul. Milczańska 50
Apteka ZDROWIE, al. Niepodległości 29
Apteka ZDROWIE, ul. Kołłątaja 1/10
Apteka ZDROWIE, ul. Boh. Warszawy 42
Apteka ZDROWIE, ul. Leszczynowa 23
Apteka ZDROWIE, ul. Zawadzkiego 141
Apteka, ul. Chopina 22
Auto Center Będargowo, Będargowo 30
Baltimex, ul. Piotra Skargi 5a
Binowo Park Golf Club, Binowo
buco.pl, ul. Małkowskiego 4
Centrum Kształcenia Sportowego,
ul. Mazowiecka 40
Delphinus – Centrum nurkowania,
ul. Mickiewicza 10
DIVE POINT Szkoła nurkowania,
ul. Monte Cassino 19e
Dom Druku Cyfrowego BONO, ul. Jagiellońska 93
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1
Garden design, ul. Jasna 5 (Wołczkowo)
Gazeta Wyborcza, ul. Pobożnego 11
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16
La Passion du Vin, ul. Sienna 8
Meritum - Szkolenia i Tłumaczenia,
ul. Rayskiego 18/1
MK Bowling, CH Galaxy, 2 piętro
MS Studio Maciej Szymula, ul. Ściegiennego 29
Norbelino (plac zabaw dla dzieci),
al. Wojska Polskiego 20
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1
Opera Na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pionier kino, 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 Polski, ul. Swarożyca 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
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie,
al. Wojska Polskiego 128
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Centrum Rozwoju Biznesu, ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34

