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R E K L A M A

m a g a z y n  s z c z e c i ń s k i
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
Dr Irena Eris KOSMETYCZNY INSTYTUT, ul. Felczaka 20
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. Chodkiewicza 2a
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
Studio Urody 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
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. Władysława Łokietka 7
(wejście od ul. Księcia Bogusława X)

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
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48
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
High-Life Studio Mebli Kuchennych, 
ul. Gen. Sikorskiego 7
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
Salon Mody Męskiej Niko, ul. Krzywoustego 25/1
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 "KAdent", ul. Księcia Bogusława X 33/2
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
ASCO Agencja Reklamy i Promocji, 
ul. Starzyńskiego 3-4
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
Pracownia Złotnicza, ul. Małkowskiego 2
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 Roz-
woju Biznesu, ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
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O D  N A C Z E L N E J

ch, życie, kocham cię nad życie!” Tak śpiewa
Edyta Geppert i pod tymi słowami śmiało też może

podpisać się „Prestiż”. 
Niesłychane zamiłowanie do życia i żartów miał także

Jacek Nieżychowski, człowiek-orkiestra. Szef browaru,
aktor, śpiewak operetkowy, kabareciarz, dziennikarz, działacz

tenisowy, a nawet znawca kuchni. Sławny szczecinianin odszedł w
tym roku, ale zostawił po sobie tak wiele wspomnień, że optymiz-
mem i radością do życia obdarzy jeszcze wiele pokoleń. Wspomi-
nając Jacka Nieżychowskiego, uświadamiamy sobie jak dobrze jest
żyć i czerpać z życia same pozytywne rzeczy. A zbliżające się wakacje
to czas, który dostarcza nam wiele radosnych wrażeń. Podpowiemy
wam jak najlepiej spędzić urlop  i liczymy na to, że „zaszczepimy” w
was nasze pasje i fascynacje. A mamy ich wiele. 
W naszym okładkowym temacie wybieramy się wodolotem nad
morze i polecamy wam wydarzenia, których nie możecie przegapić.
Na Wybrzeżu przez całe dwa miesiące dzieje się dużo, od koncertów,
po turnieje sportowe. Odwiedzając nadmorskie miejscowości, nie
omińcie Wybrzeża od strony naszych zachodnich sąsiadów. Cała
wyspa Uznam to miejsce idealne na wakacyjny odpoczynek. A jeśli
obawiacie się korków na „trójce”, mamy dla was dobrą wiadomość –
bez problemu dopłyniecie (czy jak kto woli – dolecicie) wodolotem,
bo tempo z jakim porusza się ta jednostka jest imponujące.
Ale nie ograniczajcie się tylko do Bałtyku, przecież na całym świecie
jest tyle pięknych miejsc, które warto zobaczyć! Wie o tym najlepiej
Romek Zańko. Razem z synem zwiedził już niemal pół naszego
globu. Nie lubi jak nazywa się go podróżnikiem, bo jego sposób
zwiedzania jest zdecydowanie niekonwencjonalny. 
Dla tych, którzy nie nadają się na towarzyszy podróży podczas pie-
szej wędrówki lub nie chcą jechać na wyprawę do Azji autostopem,
mamy inne propozycje. Rejs statkiem „Navigator of the seas” to
prawdziwie królewskie przeżycie. Luksusowa i bardzo elegancka jed-
nostka opłynie z wami Morze Śródziemne. Atrakcje na statku są jed-
nak tak obfite, że nie każdy ma ochotę odwiedzać kolejne porty. Na
pokładzie jest kilka basenów, pole do golfa, amfiteatr, mnóstwo ka-
wiarni, pubów, restauracji i sklepów. Jest to prawdziwe pływające
miasteczko! 
Kolejny pomysł na wakacje to wypad samochodem. Jakim? Specjal-
nie dla „Prestiżu” sześć aut testowali eksperci motoryzacji Mariusz i
Klaudia Podkaliccy. Choć sprawdzian miał charakter zabawy, z pew-
nością warto przeczytać ich opinie. Kochają samochody, dlatego w
100% polegamy na ich zdaniu.
Mam nadzieję, że wy będziecie polegać na naszej opinii i skorzystacie
z naszych rad. Na kolejnych stronach znajdziecie ich jeszcze więcej.
Muszą wystarczyć wam do sierpnia, ponieważ re-
dakcja „Prestiżu” wybiera się na zasłużone waka-
cje. Do zobaczenia za dwa miesiące!
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Rewelacja na rynku!



WYDARZENIA

10Szczecińskie jachty na The Tall Ships'
Races 2009 - Prestiż objął patronat nad
rejsem

10Czy wiecie, że.. - Szczecin gościł Annę
Jantar?

11Sawka i Nitro - szczeciński satyryk wydał
nową książkę z Igorem Zalewskim

11Pierwszy baryton opery – Mirosław
Kosiński dostał najwyższą nagrodę w
sztuce wokalno-aktorskiej

11Izba na lato – Wakacyjna edycja
„Zachodniopomorskiego
Przedsiębiorcy”

12Życie artystyczne szczecinian -
obcowanie ze sztuką w domowym
zaciszu

12Baja w szczecińskim terenie - po raz
pierwszy zawita u nas rajd z Meksyku  

FELIETON
13Rozmowy w pociągu - Zwierzęta

posłańcy aniołów - pisze Joanna
Osińska

TEMAT Z OKŁADKI
17Nad morze wodolotem - omijamy korki

i zostawiamy auto pod domem

20Po drugiej stronie - tylko kilka kroków
na Zachód, a możesz już spędzić trochę
inaczej wakacje

22Imprezy nad morzem - kurorty
nadmorskie mocno konkurują w
wymyślaniu różnych atrakcji 

LUDZIE

26Silny Człowiek pod Wezwaniem - Aktor,
śpiewak operowy, kabareciarz, a nawet
szef browaru.. zmarł 22 maja

32Wielka włóczęga - Romek Zańko nie
zwiedza znanych miast, ani kultowych
obiektów

PODRÓŻE
34Królewski rejs - Najpiękniejsza podróż

ekskluzywnym statkiem pasażerskim

MOTORYZACJA
40Moto tekst "Prestiżu" - Na zakupy i do

lasu - Eksperci Mariusz i Klaudia
Podkaliccy ocenili auta zaproszone do
naszej zabawy

48Czym jeżdzę - Boss Hoss, czyli szef
wszystkich szefów

DESIGN

54Prestiżowe wnętrze – Nowy cykl
artykułów w którym pokazujemy wam
wyjątkowe miejsca

ZDROWIE I URODA
57Ekskluzywna opalenizna bez słońca –

Jeśli chcesz być jednocześnie modna
i zdrowa skorzystaj z samoopalacza

59Bo wielkość ma znaczenie – Gdzie i jak
można powiększyć męskie narządy
płciowe, bez skalpela

61Bądź eko! – Doceń walory naturalnych
preparatów

MODA
66Szaleństwo dodatków – ciekawe

akcesoria uzupełniają wizerunek

KULTURA

71Nowy gracz portali – o Stetinum.pl
opowiada jego redaktor naczelny 

74Prestiżowe imprezy czyli subiektywny
przegląd wydarzeń

76Music Fest na finiszu – Przed nami dwa
ostatnie koncertowe wydarzenia

SPORT
77Pogorzelica czeka na artystów – Po raz

siódmy na Wybrzeże zjadą najlepsi
tenisiści wśród aktorów

78Powietrzne rejsy – Kitesurfing to
ekscytujący i widowiskowy sport 

79Zagrały mimo deszczu – Zakończył się
turniej Szczecin Open 2009. 

79Poczet szczecińskich olipijczyków –
Izabella Antonowicz-Szuszkiewicz

KRONIKA PRESTIŻU
80Ekskluzywnie i charytatywnie, 

Stare ale jare

81Tenis bardzo towarzyski, turniej był
okazją do spotkań sportowych

82Duże święto, Kameralnie w Parku, To
już rok, Sztuka między różami

83 Ekstremalnie na Deptaku, Wodny
sezon rozpoczęty, Między nami kolory,
Kolejny rok z Trendem

84Truskawkowe urodziny, Tańce pod
sceną, Bez zadęcia i z humorem, Biuro
na trasę

85Gala PIGu na Wałach, już po raz
czwarty członkowie Izby wzięli udział
w imprezie

86Babki zagrały w Szczecinie, Deszczowy
turniej, Powitanie nowego auta,
Powalczą o Miss Polski
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MODELKI: MARTA KOLASIŃSKA I KASJA

NAJDA, LAUREATKI KONKURSU MISS

POMORZA ZACHODNIEGO

WIZAŻ I STYLIZACJA: MAJA HOLCMAN

FRYZURY: ROBERT PALMA

ZDJĘCIE: ADAM FEDOROWICZ

PODZIĘKOWANIA DLA: INVIERNO &
VERANO ORAZ J.FASHION ZA

UDOSTEPNIENIE KOLEKCJI DO SESJI

PODZIĘKOWANIA DLA WODOLOTY

SP. Z O.O ZA POMOC W REALIZACJI SESJI

ROZWIĄZANIE KONKURSU
NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ PERFUMERIĘ DOUGLAS 

W KONKURSIE Z NUMERU 0522
WYGRAŁY: MARIOLA CZUBA I MAGDA GODZISZ.

SERDECZNIE GRATULUJEMY! 
O ODBIORZE NAGRÓD POINFORMUJEMY PANIE DROGĄ MAILOWĄ.
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Jachty „Butterfly” i „Endorfina”
ze szczecińskiej Jachtowej
Akademii Morskiej „Baltica”

wezmą udział w regatach The Tall
Ships’ Races 2009. „Prestiż“ objął
patronat nad ich rejsem.

Jednostki pomieszczą na swych
pokładach 18 załogantów, którzy
przez niemal dwa miesiące będą
pływać po wodach Bałtyku. Trasa
regat składa się z trzech etapów. Z
Gdyni do Sankt Petersburga przez
Turku w Finlandii aż do Kłajpedy
na Litwie. Jaki cel stawiają sobie w
regatach?

– Już sam fakt uczestnictwa w
regatach jest dla nas wygraną, bo-
wiem idea regat idealnie wpisuje
się w ideę funkcjonowania stowa-
rzyszenia, czyli edukacji młodych

ludzi pod żaglami – wyjaśnia
Marta Barańska, rzecznik prasowy
Jachtowej Akademii Morskiej
„Baltica” Stowarzyszenie Edukacji
Nieformalnej. – Zloty TSR stano-
wią pewnego rodzaju szkołę życia,
w której młodzież poza nauką żeg-
larstwa poznaje samych siebie,
swoje talenty, możliwości.

Akademia utworzona została w
kwietniu tego roku. Członkami
stowarzyszenia są kapitanowie,
żeglarze, instruktorzy, współorga-
nizatorzy szczecińskiego finału
The Tall Ships’ Races 2007.

Oficjalne pożegnanie jachtów
akademii odbędzie się 27 czerwca
o godz. 11 na Wałach Chrobrego. 

Więcej informacji na www.jam-
sen.szczecin.pl imj

Czy wiecie, że...
...w 1979 roku Szczecin dwukrotnie

gościł jedną z największych gwiazd pol-
skiej piosenki lat 70. – ANNĘ JANTAR? 

Po raz pierwszy piosenkarka
była u nas razem z czeskim artystą
Vaclavem Neckarem w kwietniu.
Zaśpiewała wówczas krótki recital
złożony z sześciu piosenek:
„Słońce za mną chodzi”, „Nic nie
może wiecznie trwać”, „Jambalaya”
i dwóch angielskich: „Our Last
Song Together” i „Hopelessly Devoted To You”. Drugi raz przyjechała w
grudniu. Mimo że popularna piosenkarka fizycznie pojawiła się w mie-
ście, koncert został odwołany...

W grudniu artystka, za zaproszenie Estrady Szczecińskiej, realizowała
cykl koncertów po Pomorzu Zachodnim. Do Szczecina przyjechała ze
swoją trzyletnią córeczką Natalią i mamą. Miała zakontraktowany występ,
ale niestety nie doszedł on do skutku... Anna Jantar bowiem, w wyniku
przemęczenia trwającą ponad dwa tygodnie trasą, nabawiła się poważnej
infekcji gardła i straciła głos.  W wywiadzie udzielonym kilka dni później
dla I programu Polskiego Radia w Warszawie piosenkarka bardzo prze-
praszała szczecińskich fanów i obiecała, że umieści nasze miasto w swoim
grafiku koncertowym natychmiast po powrocie z występów w klubach
polonijnych w Chicago i Nowym Jorku, na które wyruszyła 26 grudnia
1979 roku.  Niestety, los chciał inaczej... 14 marca 1980 roku na warszaw-
skim lotnisku Okęcie samolot Polskich Linii Lotniczych LOT „Mikołaj Ko-
pernik”, wracający ze Stanów Zjednoczonych, podczas podchodzenia do
lądowania, kilkadziesiąt metrów przed pasem startowym, rozbił się. Na liś-
cie 88 ofiar katastrofy znalazło się także nazwisko Anny Jantar-Kukulskiej.

RAFAŁ PODRAZA

Szczecińskie jachty 
na The Tall Ships’ Races 2009

REKLAMA



Sawka & Nitro

Rysunki znanego szczecińskiego satyryka Henryka Sawki ilustrują
nową książkę Igora Zalewskiego pt. „Historia dosłowna”. Książka jest

zbiorem sławnych politycznych cytatów z okresu ostatniego 20-lecia.
W książce Zalewskiego i Sawki znajdziemy zatem: „Nie chcę, ale muszę”
czy „plusy dodatnie i plusy ujemne”.
– Starałem się opatrzyć je zabawnymi rysunkami, które powstały w la-
tach 1989-2009. Starałem się znaleźć takie, które dziś wciąż są zrozu-
miałe – opowiada „Prestiżowi” Henryk Sawka.
Ostatnie kilka dni Sawka spędził na malarskim plenerze koło Między-
chodu. Malowanie czy rysowanie nie jest jedynym zajęciem podczas
pleneru, bo co roku przyjeżdżają tam artyści, którzy jeżdżą konno. Hen-
ryk Sawka pojechał tam wypożyczonym z salonu Holda-Balcerowicz
dodge’em nitro.
– To auto ma kilka zalet. Nie tylko świetnie się prowadzi na trasie i np. w
lesie, mieści siodło i gitarę, ale ma też znakomite nagłośnienie. Dla faceta,
który jest po pięćdziesiątce, posłuchanie w takim samochodzie Cata Ste-
vensa to szansa na wspomnienie młodości – śmieje się Sawka. br
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Pierwszy 
baryton opery 

Najwyższą nagrodę – statu-
etkę Ariona – za wybitne
osiągnięcia w sztuce wo-

kalno-aktorskiej na scenach teat-
rów operowych, za całokształt
pracy artystycznej i pedagogicznej
otrzymał szczeciński aktor Mi-
rosław Kosiński. 

– To dla mnie ogromne wy-
różnienie. Jestem bardzo dumny i
czuję się zaszczycony, zważywszy
że jest to nagroda branżowa przyznawana przez Związek Artystów
Scen Polskich – opowiada Mirosław Kosiński.

Artysta obchodzi też 30-lecie pracy artystycznej na scenie muzycz-
nej. W Operze na Zamku był barytonem. Zagrał najwspanialsze role
w operach i operetkach, m.in. Escamilla w „Carmen”, Giorgio Ger-
monta w „Traviacie”, Scarpię w „Tosce”, zagrał także „Strasznym dwo-
rze” „Halce” i wielu, wielu innych. Jest także nauczycielem śpiewu w
Akademii Muzycznej w Krakowie, prowadził turnieje tenorów, reżyse-
rował też sztuki, m.in. „Rendez-vous z Mozartem” czy „Bal u księcia
Orłowskiego”. 

– Kiedy zgłosiłem się do kadr, by poinformować o moim przejściu
na emeryturę, okazało się, że nie opuściłem ani jednego dnia pracy!
Nigdy nie odwołałem żadnego przedstawienia. Przez 30 lat – opo-
wiada.

Mówi, że czuję się naprawdę spełniony w swoim zawodzie. Choć
jest na emeryturze, nadal występuje gościnnie w Operze. Z ról aman-
tów przerzucił się na role komediowe i znakomicie się przy tym bawi.
Czy ma jakąś receptę na sukces?

– Publiczność trzeba szanować. Tak samo grać dla pełnej Sali, jak i
dla sześciu osób – uważa. – Wspaniale jak nas oklaskują, ale mają
prawo też gwizdać i tupać jak im się nie podoba. imj

Izba na lato
Czerwcowe wydanie magazynu Północnej Izby Gospodarczej to ty-

powa edycja na wakacje. „Zachodniopomorski Przedsiębiorca”
wyrusza w podróż dookoła świata
i przygląda się bramie do rynku
chińskiego, czyli Hongkongowi. Z
letnich tematów pojawi się też
tekst o pracy za granicą oraz letni
dress code, czyli jaki ubiór i styl w
pracy powinien funkcjonować
podczas upalnych dni.

Dla ciekawych co nowego
słychać w gospodarce też nie za-
braknie nowinek. 

Redakcja pisze o skutecznej
walce z wieczystym użytkowa-
niem, ochronie firmy przed ban-
kructwem czy o nieruchomościach
i życiu w Niemczech.                   dp
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Życie artystyczne
szczecinian

Osiedle Magnolia Park
przy ulicy Klonowica to
jedna z wielu atrakcyjnych
szczecińskich lokalizacji.
Jest jednak coś, co różni to
osiedle od pozostałych.
Jego deweloper, firma Cal-
bud, postanowił, że
miejsce będzie kojarzone
z oryginalnym elementem
– rzeźbą krakowskiego ar-
tysty. Na środku we-
wnętrznego dziedzińca
stanął spiżowy posąg wy-
obrażający kobietę z misą
otoczoną magnoliami.
Wokół kobiety stoją
dzieci, a z misy wylewa się
woda, tworząc fontannę.
Autor dzieła Wiesław Do-
mański uważany jest za
szczególnego znawcę proporcji, co pozwala mu tworzyć przekonujące
wizje kobiecych postaci, lekkie i zwiewne. 

Dzięki temu nowatorskiemu pomysłowi mieszkańcy mogą na co dzień,
w domowym zaciszu, obcować ze sztuką. Można pozazdrościć. wb

REKLAMA

W  K A Ż D Ą  S O B O T Ę  O D  G O D Z .  1 3  D O  1 6

S P O N S O R  A U D Y C J I :  P A T R O N I  A U D Y C J I :  

BAJA 
w szczecińskim

terenie  
Już we wrześniu do Szczecina zawita

VI Runda Rajdowych Mist-
rzostw Polski Samochodów Te-

renowych, która jest częścią
kandydacką do Międzynarodowego
Pucharu BAJA FIA. Dzięki wygranej
laureaci mogę wziąć udział w dalszych etapach.
Widzowie mogą szykować się na bardzo widowiskowe wydarzenie i
szybki sport.  Rajdy tego typu wywodzą się z Meksyku. Pierwszy z
nich odbył się w 1967 roku w Baja California, z czasem swym zasię-
giem objął cały świat. Na trasach szutrowych, kamienistych czy piasz-
czystych biorą w nim udział motocykle, quady czy samochody
terenowe. W Polsce nigdy dotąd nie organizowano rajdu BAJA, po-
nieważ dotychczas obowiązywały u nas inne przepisy i regulaminy.
Zmiana przepisów pozwoliła na zamianę odcinków rajdów na dłuższe,
szybsze i coraz bardziej przypominające odcinki specjalne z rajdów
BAJA.  W Szczecinie rajd będzie rozgrywany przez trzy dni. Pierw-
szego dnia, w piątek 25 września br., rozegrany zostanie odcinek su-
perspecjalny (PROLOG), który wyłoni listę startową. W sobotę 26
września rozegranych zostanie dziewięć odcinków specjalnych o
łącznej długości ponad 200 km. Ostatniego dnia (niedziela 27 wrześ-
nia) zaplanowano sześć odcinków specjalnych o długości ponad 150
km.  Całość będzie się skupiała w „miasteczku rajdowym”, gdzie zlo-
kalizowane będą strefy serwisowe, przegrupowania, punkty gastro-
nomiczne, scena, punkt informacyjny. Dodatkowo w sobotę odbędzie
się impreza towarzysząca – Konkursowa Jazda Samochodem Tereno-
wym o charakterze otwartym, dla kierowców nieposiadających żad-
nych licencji sportu samochodowego. Chętni, którzy wezmą w niej
udział, będą sklasyfikowani w odrębnej klasie „GOŚĆ”. dp
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wierzęta mają duszę? Co pani opowiada?
– Dlaczego ludzie myślą stereotypami? U mnie w

bloku prawie wszyscy mają zwierzęta. Dla wielu to
jedyny kompan do życia i powiernik rozmów. Czy
tak traktowalibyśmy kogoś, kto nie ma duszy?
W przedziale zapanowała cisza.

– Tak się składa, że zajmuję się tą sprawą zawodowo, z naukowej
strony. Może to co powiem państwa zainteresuje – przerwał ciszę
mężczyzna w średnim wieku, nieco szpakowaty. Ton jego głosu zdradzał
dobrotliwe nastawienie, ale od razu można było wyczuć, że wie o czym
mówi. Takim ludziom się wierzy.

– Z pewnością mieli państwo do czynienia z różnymi zwierzętami i
być może sami zauważyliście, że czworonogi podobne są w
zachowaniach i charakterze do nas. Psy łagodne i dobre na pewno miały
szczęśliwe dzieciństwo. Agresywne i wrogie uczone były tych złych emocji
– najwyraźniej w takim środowisku były wychowywane. Wszystkie
jednak potrzebowały kontaktu z człowiekiem, jego dobrego słowa.

Komunikacją między zwierzętami a ludźmi zajmuje się m.in.
Brytyjczyk Rupert Sheldrake. Twierdzi, że istnieje telepatyczne
porozumienie między nami a naszymi zwierzętami. Nazywa to zjawisko
polami morficznymi, które są czymś w rodzaju kanałów telepatycznych.
Ciekawa jest opowieść australijskiego farmera, który miał kłopoty z
kangurami niszczącymi jego uprawy. Farmer nie chciał jednak do nich
strzelać – wpadł na inny pomysł. Usiadł na wzgórzu i w duszy poprosił,
by nie niszczyły pól, w nagrodę dostaną kawałek tylko dla siebie. I
rzeczywiście kangury przychodziły tylko na tę część pola, którą w duchu
wyznaczył im farmer. Po latach, kiedy mężczyzna wyprowadził się z tego
miejsca, kangury wróciły, uznając umowę za nieaktualną. 

Proszę odwołać się do własnych doświadczeń ze zwierzętami. Jeśli
spojrzycie na nie jak na istoty równie wrażliwe i mądre jak ludzie, na
pewno odkryjecie je na nowo.

Młoda dziewczyna przy oknie, pozornie zupełnie niezainteresowana
tematem, postanowiła się włączyć do dyskusji dorosłych...

– Ja uważam, że każda istota, także roślina, ale i kamień, nie istnieje z
przypadku. Kiedy Bóg tworzył świat, dał nam rośliny i zwierzęta, góry,
wody. Tworząc, tchnął we wszystko swój oddech, dał duszę. Wszystko
czego dotkniemy w przyrodzie jest cudem. Człowiek próbuje nieudolnie
naśladować Boga i tworzy coraz bardziej skomplikowany świat z
elektroniką, lotami na Księżyc, atomem…Chodzę do liceum, ale już
wiem, że wszystkie istoty oddychają tym samym powietrzem i choćby
dlatego jesteśmy częścią Boga, a nasze dusze są cząstką Jego tchnienia. A
więc zwierzęta też muszą mieć duszę i koniec.

– Ja jednak trzymam zdania autorytetów w tej sprawie. Duszę mają
tylko ludzie. – Kobieta która zaczęła tę dyskusję nadal nie dała się
przekonać.

– A może pani autorytety potrzebowały odpowiedniej interpretacji,
żeby dać ludziom prawo do bezkarnego zabijania zwierząt? Jak bez
duszy, to bez grzechu, co? – ostro odparowała licealistka.

Atmosfera zaczęła się zagęszczać, prawie doszło awantury… Nagle
odezwała się kobieta siedząca przy wyjściu.

– Sporo kiedyś myślałam na ten temat i mam własną teorię.
Zwierzęta często zachowują się tak, jakby chciały nam coś powiedzieć,
zrobić więcej niż mogą… Ale ciągle chcą być blisko, bardzo potrzebują
naszej czułości. Jak dzieci, które nadają sens naszemu życiu. To dla nich
przecież pokonujemy wszystkie trudności, które każdego dnia piętrzą się
przed nami.  

Niedawno obejrzałam program o tym, że psy mają niezwykły węch i
mogą wyczuć w ciele człowieka miejsce zaatakowane przez raka. Mogą
też wyczuć zbliżający się zawał. Specjalnie szkolone w tym celu,
towarzyszą osobom z tzw. grup dużego ryzyka. Swoim zachowaniem
dają znać o zbliżającym się zagrożeniu. Kiedy zbliża się zawał, pies nagle
zaczyna wirować, jakby gonił za swoim ogonem. To sygnał dla
właściciela, że ma już dzwonić po pomoc.

Mój pies też kiedyś uratował mi życie. Dosłownie wywąchał mi raka
piersi. Wąchał i lizał to miejsce, potem okazało się, że chore. To dziwne
zachowanie spowodowało, że poszłam do lekarza. W samą porę.

Mój pies rozumie, co do niego mówię. Mam też kota, który kładzie mi
się na piersiach, a wtedy uspokaja mi się serce. To moi aniołowie stróże.
Wyczuwają intencje i nastroje bardziej niż drugi człowiek. Mówiliście
wcześniej o stwarzaniu świata przez Boga, który jest przecież największą
mądrością. Dał nam zwierzęta nie bez powodu. Niech każdy sam się nad
tym głęboko zastanowi…

Przepis „Potrawa dla przyjaciela”
Składniki:Powietrze, woda, szklanka
Nabierz głęboko powietrza, potem weź łyk wody w towarzystwie

twojego czworonożnego przyjaciela i poczuj smak życia oraz sens
bezwarunkowej przyjaźni.

Czasem ważniejsze jest coś dla ducha niż dla ciała… Strawy duchowej
łyk.

Złota myśl za George’em Bernardem Shawem:
„Skoro nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać w wodzie

jak ryby, to teraz nauczmy się jeszcze żyć na ziemi jak ludzie.” 
Do zobaczenia w następnej podróży…

JOANNA OSIŃSKA

Zwierzęta –
posłańcy aniołów

Joanna Osińska, dziennikarka TVP
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Domowe obiady w godz. 11.00 - 15.00
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Chyba w tym roku spró-
bujemy z rodziną pole-
cieć nad morze
wodolotem – mówi pan

Krzysztof. – Co roku jeżdżę do
Świnoujścia i podróż samocho-
dem już mnie męczy – dodaje.

Pana Krzysztofa z żoną spoty-
kamy na nabrzeżu przy Dworcu
Morskim, w miejscu, gdzie na co
dzień cumuje wodolot „Bosman
Express”.

– Będziemy szybciej, dzieci
będą miały atrakcję, no i
ominiemy przeprawę pro-
mową, która latem strasznie
wydłuża podróż – dodaje
żona Justyna.

Rzeczywiście dzieci to po-

ważna klientela. Pani Maria zaraz
wsiada na wodolot z wnukiem.

– Sama, gdy byłam młoda, la-
tałam często do Świnoujścia na
plażę. Koniecznie chciałam pokazać
wnuczkowi jaka to frajda. Mam na-
dzieję, że mu się spodoba – mówi. 

Pani Maria kupiła bilet
łączony. To kolejna rzecz, która
ma przekonać turystów do wy-
brania wodolotu jako środka
transportu. Bilet umożliwia nie
tylko podróż wodolotem, ale
również wycieczkę autobusem do
term położonych między Ah-
lbeckiem a Heringsdorfem.

W zeszłym roku wodolot
pływał ze zmiennym szczęś-
ciem. Szczecińskie media co

rusz informowały o awariach
jednostki. 

– Wodolot jest po naprawach,
przeszedł wszystkie testy i mam
nadzieję, że ten rok będzie już dla
nas szczęśliwy – mówi kapitan
Jerzy Szpinda, który pływa
wodolotami od ponad 20 lat.

– To szybkie i komfortowe
połączenie Szczecina ze Świnou-
jściem, a do tego po prostu uro-
kliwa wycieczka. Latem Zalew
Szczeciński jest piękny, pełen
statków i żaglówek, jest na co po-
patrzeć – mówi kapitan. – W
złotych czasach na tej trasie
pływało kilkanaście wodolotów.

„Bosman Express” przybył do
Szczecina z Holandii. Tu został

wyremontowany. Po uzyskaniu
wszystkich pozwoleń rozpoczął
regularne kursy ze Szczecina do
Świnoujścia. 

Wodolot poza sezonem kursuje
dwa razy dziennie, a w pełni se-
zonu letniego – cztery razy. Pod-
róż trwa nieco ponad godzinę.
Jednorazowo może zabrać na
pokład 121 osób. Ma 35 metrów
długości i prawie 10 szerokości.
Dwa silniki o mocy 1200 KM roz-
pędzają wodolot do prędkości 70
km na godzinę. Załoga liczy cztery
osoby: kapitana, mechanika, star-
szego marynarza i marynarza.

Na pasażerów czekają dwa
przedziały: VIP oraz klasy eko-
nomicznej.
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Nad morze 
wodolotem

Sezon letni przed nami. Co weekend tłumy szczecinian będą jeździły nad morze, a to oznacza
cotygodniowe korki na „trójce”. Dla wybierających się do Świnoujścia wodolot może 

być poważnym argumentem do pozostawienia 
auta w Szczecinie.

Wodolotem pływa  dwóch kapitanów 
na zdjęciu kapitan Henryk Lichota
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Krótka historia 
wodolotów

Wodolot to jednostka przezna-
czona głównie do przewozów

pasażerskich. Jest wyposażona w
płaty powodujące powstawanie

siły nośnej. Siła rośnie wraz z
prędkością i powoduje wynurze-

nie się kadłuba nad powierzch-
nię wody. Dzięki mniejszemu
oporowi powietrza niż wody

wodoloty mogą być napędzane
stosunkowo słabszymi silnikami.

Prace nad skonstruowaniem
wodolotu zaczęły się na po-

czątku XX wieku. W 1906 roku
Włoch Enrico Forlanini zbudował

prototyp wodolotu, który na je-
ziorze Maggiore rozwinął pręd-

kość 38 węzłów (70 km/h).
13 lat później wodolot skon-

struował również wynalazca tele-
fonu – Aleksander Graham Bell.
Jego Hydrodrome 4 popłynął z

prędkością 61,5 węzła.
Próby budowy wodolotów po-
dejmowali również polscy kon-

struktorzy. W 1966 roku Lech
Kobyliński zbudował pierwszy

polski wodolot. „Zryw – 1” napę-
dzały dwa silniki o mocy 1200

KM. Pozwalało to na rozwinięcie
70 km/h. Na pokład wchodziło

75 pasażerów.
Jednostki typu wodolot są też
wykorzystywane przez mary-

narkę wojenną.
Najszybszym zbudowanym

kiedykolwiek wojskowym wodo-
lotem był radziecki „Sokoł”, który

przy 465 tonach wyporności
osiągał prędkość 60 węzłów.

Wśród jednostek cywilnych naj-
większą prędkość (70 węzłów)

osiągnęła jednostka zaprojekto-
wana przez firmę Hydrofoils In-

corporated.
Źródło: www.wynalazki.mt.com.pl 

oraz www.wikipedia.org

Wakacyjną przygodę warto 
rozpocząć od rejsu wodolotem
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Historia szczecińskich wodo-
lotów sięga lat 60. Pierwszym
statkiem kursującym na trasie ze
Szczecina do Świnoujścia był
„Zryw”. W drugiej połowie lat 60.
do Polski zaczęły trafiać radziec-
kie wodoloty. Pierwszym z nich
była „Kometa 1”. 

Jak pisze poświęcony wodolo-
tom portal www.wodolot.szcze-
cin.cal.pl, ciekawa jest historia
samej podróży znad Morza Czar-
nego do Polski. „Kometa 1” naj-
pierw płynęła radzieckimi
rzekami do dzisiejszego Sankt
Petersburga. Tam na pokład
wsiedli już szczecinianie i przy-
prowadzili wodolot na Wały
Chrobrego. Podróż trwała kilka
tygodni.

Historia innego ze szczeciń-

skich wodolotów wiąże się z bry-
tyjską królową.

– Wodolot sprowadzono z
Wielkiej Brytanii w 1977 roku.
Nie pamiętam jego nazwy, ale
tym wodolotem po londyńskiej
Tamizie pływała sama królowa
Elżbieta – wspomina kapitan
Jerzy Szpinda. 

Najlepsze czasy wodolotów to
lata 70. i 80. Wtedy były one
sporą atrakcją turystyczną
miasta. Pływało ich aż 15. Jedno-
stki wypływały tak jak teraz spod
Dworca Morskiego. Potem część
z nich trafiła do marynarki wo-
jennej. Ostatnie ze szczecińskich
wodolotów, które sprzedano pod
koniec lat 90., podobno wciąż
pływają, wożąc turystów w rejo-
nie Grecji.

Dziś wodolot jest jeden, ale
firma Wodoloty Sp. z o. o.wciąż
myśli o zakupie drugiej jedno-
stki. W sezonie letnim często nie
ma miejsc, bo bilety bardzo
szybko sie rozchodzą.

Ceny biletów i rozkład jazdy
na www.wodolot-szczecin.pl, 
tel. 091 488 55 64.

tch
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Większość osób na pa-
mięć zna już nasze
nadmorskie kurorty.
Nie każdy jednak

był kilka kilometrów dalej w nie-
mieckich uzdrowiskach nadmor-
skich. Ahlbeck, Heringsdorf i
Bansin są na wyciągnięcie ręki.
Nie trzeba nawet szukać noclegu
po „tamtej” stronie i płacić w
euro, bo dzieli nas tylko otwarta
granica, którą swobodnie można
pokonać na pieszo. Warto jednak
rozłożyć siły i zostawić sobie tro-
chę energii na zwiedzanie. Aby
nie zmęczyć się już na starcie,
można dotrzeć tam stateczkiem,
który codziennie kursuje ze Świ-
noujścia. Półgodzinny rejs będzie
idealnym początkiem letniej
przygody. 

Klejnoty wyspy Uznam 

Ahlbeck zaliczany jest do naj-
piękniejszych i najstarszych
kąpielisk nadbałtyckich. Długa

promenada ciągnąca się aż do
Bansin jest idealna na prze-
chadzki. Stają przy niej okazałe
wille z czasów Wilhelma II, w
których dzisiaj mieszczą się
piękne pensjonaty i hotele.
Ścieżki rowerowe i skateparki
dają możliwość zwiedzania tych
miejscowości także na kółkach.

Wzdłuż całego ośmiokilomet-
rowego odcinka znajduje się
kilka mol. Prawie każde z nich
kończy się przeszkloną kawiarnią
lub restauracją, z której roztacza
się wspaniały widok na pełne
morze i na oddalony o kilkaset
metrów ląd. 

Ci którzy nie lubią kąpieli w
morskiej słonej wodzie, mają do
dyspozycji kąpielisko termalne.
Leży ono między Ahlbeckiem i
Heringsdorfem.

Jest to prawdziwy tropikalny
raj, w którym można skorzystać
z sześciu basenów, z których pięć
wzbogacono jodową solanką. Na
miejscu są także pomieszczenia

do rzymskich kąpieli parowych,
sauny fińskie, a także wodospad.

Dzieje się, dzieje

Na promenadzie, a także w
małych miejscowych amfiteat-
rach przez całe wakacje odbywa
się szereg imprez. Informacje o

nich można uzyskać w nadmor-
skich centrach turystycznych po
stronie polskiej.  

Stałym punktem lata jest Festi-
wal Winety w Zinnowitz. To baj-
kowy spektakl teatralny z
nowoczesną muzyką, tańcami i
oryginalnymi kostiumami. Opo-
wiada o zatopionej Winecie, mie-

 20

T E M AT  Z  O K Ł A D K I

Po drugiej stronie
Tylko kilka kroków na zachód, a już możesz spędzić trochę inaczej wakacje. Choć  dalej jest 

to samo morskie wybrzeże – po niemieckiej stronie zmienia się całkowicie zabudowa 
i charakter nadmorskich miejscowości. 

Wzdłuż całego ośmiokilometrowego odcinka znajduje się kilka mol



ście, które – jak głosi legenda –
istniało u wybrzeży wyspy
Uznam. Przedstawienie odbywa
się co roku w lipcu i sierpniu. 

W tym roku po raz pierwszy
nad Bałtyk zawita także Karuzela
Cooltury. Impreza swoją główną
część będzie miała w Świnoujściu,
jednak dzięki współpracy ze stroną
niemiecką i tam będzie można
wziąć udział w niektórych wyda-
rzeniach. Między 17 a 19 lipca w
Ahlbecku, Heringsdorfie i Bansin
odbędą się Bałtyckie Zawody Bar-
manów, pokazy akrobatyczne, cyr-
kowe, koncerty jazzowe czy pokazy
policji uzdrowiskowej. 21 lipca w
Ahlbecku bedzie miał swój finał
Usedom Rock 2009. Podczas kon-
certów wystąpią m.in.: Einlass,
Pectus, Die Prinzen, Stefanie Hein-
zmann & Band. 

Dla tych, którzy kochają modę
i chcą przedłużyć sobie wakacje
aż do października, idealna bę-
dzie impreza „Heringsdorf  goes
fashion”. Jest to jedno z ważnie-
jszych wydarzeń niemieckiego
świata mody. Tradycyjnie fas-
hionparty kończy się wizytą w
pobliskim kasynie.

Aktywny wypoczynek

Nie każdemu odpowiadają
senne miasteczka, w których pa-
nuje cisza, ład i spokój.  

Dla amatorów sportów wod-
nych co roku przygotowane są
specjalne bazy i wypożyczalnie
sprzętów, a także organizowane
rejsy morskie. Można spróbować
kitesurfingu, windsurfingu,
popływać na gumowym bananie
lub skuterach wodnych. 

Amatorów opalania witają
czyste plaże z wypożyczalniami
leżaków i koszy, w których
można ukryć się przed słońcem.

We wschodnim kierunku, tuż
przed granicą z Polską, istnieje
strefa dla naturystów. Nikogo nie
dziwi tu kobieta opalająca się topless
czy rodzina grająca w piłkę „tak jak
ją Pan Bóg stworzył”. Zanim wró-
cimy do domu nie możemy ominąć
miejscowych sklepów. Choć euro
jest drogie, można „upolować” na-
prawdę duże okazje. Często pro-
dukty, które u nas są zaliczane do
gatunku tych luksusowych, np. kre-
wetki czy oliwki, tam kupimy tanio
w zwykłym sklepiku.

Bliżniacze miasto 
Nowego Warpna

Ci którzy kochają ląd, mogą
zwiedzać Altwarp położone w
południowej części Zalewu
Szczecińskiego. Najlepiej dostać
się tam statkiem Adler X, którym
można przepłynąć z Nowego
Warpna. Rejs trwa tylko 20
minut, ale w zupełności wystar-
czy aby podziwiać piękne widoki,
a także by zrobić zakupy. Na
statku mieści się dobrze zaopat-
rzony sklep.  

Najlepiej zwiedzanie zacząć od
niewielkiego portu rybackiego.
Miejscowość i okolica są idealne

na piesze wędrówki, jazdę rowe-
rem lub konne wyprawy. W po-
bliżu portu znajdują się urocze
knajpki, stylizowane na rybackie
chaty, w których podawana są
pyszne potrawy z ryb. Warto też
przed powrotem do Polski zajrzeć
do portu, na miejscu można
kupić świeże ryby.  

Położone wśród pięknych kraj-
obrazów Altwarp zachowało
dawny urok. Najlepiej sprawdzić
na własne oczy i delektować się
urlopem w przytulnych pensjo-
natach utrzymanych w dawnym
klimacie.

DARIA PROCHENKA
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JAK SIĘ TAM DOSTAĆ
ZE ŚWINOUJŚCIA 

DO AHLBECK, 
HERINGSDORF I BANSIN

n Rowerem lub na pieszo przez

przejście graniczne dla pieszych 

n Statki odbijają ze Świnoujścia

cztery razy dziennie z przystani

przy ul. Wybrzeże Władysława IV

– koszt przepłynięcia w dwie

strony wynosi dla dorosłych 44 zł

(www.adler-schiffe.de, kasa

Adler-Schiffe w Świnoujściu, 

tel. 091 32 24 288)

n Autobus nr 9 dociera

do granicy. Resztę drogi trzeba

przejść piechotą. 

n Między miejscowościami

kursuje regionalna kolej UBB:

rezerwacje pod numerem tel.

0049 38378 477115 lub

www.visitusedom.com  

ZE SZCZECINA 
DO ŚWINOUJŚCIA

n Wodolot Bosman-Express –

kursuje cztery razy dziennie, bilet

tam i z powrotem kosztuje 100 zł

Z NOWEGO WARPNA
DO ALTWARP

n Statek Adler X wypływa 7 razy

dziennie z przystani w Nowym

Warpnie, bilet tam 

i z powrotem kosztuje 20 zł. 

Do Altwarp najlepiej dostać się  statkiem Adler X

Ryby smakują najlepiej w przytulnych 
restauracjach utrzymanych w dawnym, 
rybackim klimacie

Altwarp, niewielki port rybacki położony 
w południowej części Zalewu Szczecińskiego
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Kurorty nadmorskie
mocno konkurują w wy-
myślaniu różnych atrak-
cji, by przyciągnąć do

siebie jak największą liczbę turys-
tów. Wielki wyścig zaczyna się już
z końcem czerwca, by w lipcu
osiągnąć apogeum. W sierpniu
nieco mniej się dzieje, choć na
brak atrakcji nie można narzekać.
Do wyboru – imprezy sportowe,
koncerty, spotkania z gwiazdami.
I to wszystko w zasięgu ręki.
Szczecinianie – jak nikt w Polsce
- mają ułatwione zadanie. Nie po-
trzeba nam urlopu nad morzem,
by wziąć udział w wybranej im-
prezie. Wystarczy wsiąść w samo-
chód i po godzinie jesteśmy na
miejscu. A więc – nad morze!

NIECHORZE

Święto 
Śledzia Bałtyckiego 

Święto Śledzia Bałtyckiego ma
już swoją sześcioletnią tradycję i od
samego początku cieszy się popu-
larnością zarówno wśród turystów,
jak i samych mieszkańców gminy
Rewal. W programie imprezy
znajdą się między innymi występy
zespołów szantowych i folklory-
stycznych, gawędy morskie z
udziałem miejscowych rybaków i
ludzi morza, prezentacja stoisk ga-
stronomicznych i rzemiosł daw-
nych związanych z rybołówstwem
oraz liczne quizy i zabawy dla pub-
liczności. Jak co roku w programie
festynu nie może również za-
braknąć niezwykle popularnego
konkursu na najlepszą potrawę ze
śledzia. Dania oceniane będą przez
jury złożone z fachowców sztuki
kulinarnej oraz wszystkich chęt-
nych, którzy zechcą ich skosztować. 

28 czerwca, wstęp wolny

POGORZELICA

Bałtycki Turniej 
Tenisowy Aktorów 

i Artystów „Baltic Cup” 

To impreza z długą tradycją.
Rozgrywki turniejowe odbywać się
będą na kortach kompleksu sporto-
wego w Niechorzu, a finał imprezy
rozegrany zostanie w ośrodku
wczasowym Sandra w Pogorzelicy.
Największą atrakcją będą oczywiś-
cie zawodnicy – czyli znani artyści,

głównie aktorzy, których będzie
można zobaczyć podczas tenisowej
rywalizacji. Ponadto codziennie bę-
dzie można ich podziwiać podczas
„Wieczoru żartu i dowcipu” w barze
Sahara w Pogorzelicy. 

29 czerwca – 2 lipca, 
wstęp wolny

MIĘDZYZDROJE

Międzynarodowy 
Festiwal Gwiazd 

Międzynarodowy Festiwal
Gwiazd zagości w Międzyzdrojach
w dniach 8-12 lipca. Będą pokazy
filmów, przedstawienia teatralne i
koncerty, nie tylko polskich, ale
również zagranicznych gwiazd.
Festiwal rozpocznie się barwną
paradą wzdłuż Alei Gwiazd, w
której wezmą udział zaproszeni
goście. Na plaży wystąpi twórca
gorących wakacyjnych hitów –
„Mambo No. 5” czy „I Got A Girl”
– Lou Bega. Wojciech Waglewski
i jego dwóch synów Fisz i Emade
właśnie w Międzyzdrojach po raz
ostatni wystąpią w ramach pro-
jektu artystycznego Męska Mu-
zyka. Mieczysław Szcześniak
wystąpi wraz ze swoim zespołem
w towarzystwie 25-osobowego
chóru – Gospel Joy. 

8-12 lipca, wstęp wolny 

KOŁOBRZEG

Mistrzowie 
Polskiego Kabaretu
Wyjątkowa plejada gwiazd: Jan

Kobuszewski, Wiesław Michni-
kowski, Andrzej Grabowski, Ma-
rian Opania, Wiktor Zborowski,
Andrzej Kopiczyński. W ich wy-
konaniu usłyszymy teksty m.in.
Jeremiego Przybory, Wojciecha
Młynarskiego, Stanisława Tyma i
Feliksa Konarskiego. Akompania-
torem będzie Tadeusz Suchocki,
grający we wszystkich znaczących
kabaretach powojennej Polski.
Wieczór ze znakomitym polskim
kabaretem poprowadzą Artur
Andrus i Andrzej Strzelecki.

10 lipca, godz. 20.00, 
Amfiteatr

ŚWINOUJŚCIE

Karuzela Cooltury
Po raz pierwszy w Świnoujściu

odbędzie się  "Karuzela Cool-

tury", projekt którego jednym z
głównych inicjatorów był Krzysz-
tof Zanussi. To przestrzeń w któ-
rej spotkają się artyści kultury
wysokiej i masowej, profesjona-
liści i amatorzy, sportowcy,
dziennikarze, politycy. Wśród
nich m.in. Krystyna Janda,Paweł
Deląg, Zbigniew Zamachowski,
Manuela Gretkowska, Olga To-
karczuk, Krzysztof Zanussi, Woj-
ciech Eichelberger, Lech Wałęsa,
Leszek Balcerowicz, Bronisław
Wildstein, , Robert Korzeniow-
ski, Blady Kris, Edyta Herbuś,
Rafał Maserak, Stefano Terraz-
zino .Karuzela Cooltury nie jest
jednak tylko przeglądem gwiazd.
Oprócz tematów poważnych
znajdzie się miejsce na  typowo
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wakacyjną rozrywkę.  Tak więc
obok  dyskusji oraz debat będą
też warsztaty filmowe i fotogra-
ficzne, spektakle teatralne, po-
kazy i kursy taneczne, koncerty,
kino na plaży, aktywności spor-
towe, pokazy breakdance.

17-21 lipca

MIELNO

Samba, czyli brazylijska
noc w Mielnie

Bębny, parada tancerek uli-
cami Mielna, samba na żywo
oraz nauka tańca dla wszystkich,
capoeira w ramach specjalnie na
ten dzień stworzonej tropikalnej
oazy. Impreza plenerowa na
Mieleńskiej Scenie Muzycznej

oraz parady uczestników
głównymi ulicami i na plaży w
Mielnie.

18 lipca

KOŁOBRZEG

Festiwal 
Między Słowami

To już trzecia edycja Festiwalu
„Między Słowami”. W progra-
mie spektakle teatralne i spotka-
nia z pisarzami. Zobaczyć będzie
można lwowski teatr Voskriesin-
nia, Teatr Ósmego Dnia i Jana
Peszka z „Raportem z ob-
lężonego miasta”. Spotkać będzie
się można m.in. z Wojciechem
Kuczokiem i Olgą Tokarczuk. 

Festiwal otworzy w sobotę

lwowski teatr Voskriesinnia,
który w porcie pasażerskim po-
każe widowisko plenerowe „Glo-
ria”. Jest to oparty na folklorze
ukraińskim spektakl o obycza-
jach i rytuałach towarzyszących
człowiekowi od narodzin do
śmierci, łączy w sobie grę świateł
i dźwięków z pokazem sztucz-
nych ogni i tańcem aktorów na
szczudłach. 

19-26 lipca, wstęp wolny

POBIEROWO 

Regaty Windsurfing
Euro Challenger

Po raz kolejny najlepsi zawod-
nicy z całego świata wystartują w
Pobierowie w imprezie z cyklu

Mistrzostw Europy. O randze i
prestiżu zawodów stanowi nie
tylko pula nagród, która w tym
roku wynosi 10 tysięcy euro, ale
przede wszystkim jej uczestnicy.
W zeszłorocznej edycji imprezy,
która zakończyła sie sukcesem
organizacyjnym, wzięła udział
światowa czołówka, m.in. Steven
Allan, mistrz świata z Australii,
Jonathan Gonzalez, mistrz świata
z Argentyny, Wojciech Brzozow-
ski, pięciokrotny mistrz świata z
Polski. Formuła Windsurfing,
która odbędzie się w Pobierowie,
to najwyższa z klas windsurfingu
na świecie, a jej zawodnicy
tworzą elitę wśród surferów. W
zależności od czasu trwania za-
wodów i warunków atmosferycz-
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nych może odbyć się od jednego
do nawet kilkunastu wyścigów. 

24-26 lipca

MIELNO

Przegląd 
Teatrów Ulicznych

Przez cały weekend na mieleń-
skim deptaku przy ul. Kościuszki
występować będą teatry uliczne.
W ciągu dnia będzie tam można
spotkać wiele bajkowych postaci,
pierrotów i szczudlarzy. Wieczo-
rem natomiast odbędą się spek-
takle fire show i pokazy akrobacji. 

1 sierpnia

PUSTKOWO

Grecka Biesiada 
pod Gwiazdami 

Biesiada pod Gwiazdami to
impreza cykliczna z kilkuletnią
tradycją. Po cygańskich, śląskich,
staropolskich i lwowskich czas
nadszedł na greckie klimaty.
Gwiazdą biesiady w Pustkowie
będzie zespół Orfeusz i jego lider
– Nikos Rustekos, który jest nie-
kwestionowanym ambasadorem
tradycyjnej muzyki greckiej w
Polce. W programie, oprócz
części artystycznej, przewidziane
są dodatkowe atrakcje – nauka
tradycyjnego tańca greckiego,
quizy i zabawy z udziałem pub-
liczności oraz konkurs na najlep-
szy kawał lub piosenkę biesiadną.
Nie zabraknie jedzenia – potraw
regionalnych, a także greckich.

8 sierpnia, wstęp wolny

ŚWINOUJŚCIE

Pływający Festiwal 
Piosenki Morskiej 

„Wiatrak 2009”

To już XXV Pływający Festi-
wal Piosenki Morskiej. W tym
roku organizowany głównie na
Basenie Północnym i Wybrzeżu
Władysława IV, któremu towa-
rzyszyć będzie międzynarodowa
impreza żeglarska Baltic Sail.
Wystąpi Jerzy Porębski z benefi-
sem „Poręba i jego goście”. Będzie
też koncert pieśni celtyckich i
szant – „Celtyckie Morze”. Wy-
stąpią m.in. Greenwood, Danar,
Donegal, Salake.

13-16 sierpnia

MIELNO

Mistrzostwa Świata
w Gotowaniu na Byle

Czym i jarmark smaków

To dwudniowy festyn kuli-
narny z udziałem ekip kuchar-
skich z całego świata. Ta
najbardziej oryginalna impreza
kulinarna tego roku w Polsce jest
bogata w nowe projekty, kon-
kursy i animacje, których celem
będzie doskonała zabawa. 

15-16 sierpnia

Świnoujście 

Festiwal Fama
Fama Festiwal Artystyczny

Młodzieży Akademickiej już od
ponad 40 lat ściąga do Świnoujścia
studentów z całej Polski, gotowych
prezentować swoje najbardziej
szalone pomysły . Nie sposób zli-
czyć twórców, którzy pojawili się
w czasie kilkudziesięciu lat istnie-
nia festiwalu. Historię FAMY
tworzą takie osoby  jak: Magda
Umer, Marek Grechuta, Renata
Przemyk, Maciej Stuhr, zespół Raz
Dwa Trzy, Teatr Ósmego Dnia,
Salon Niezależnych, Kabaret
Potem. W ostatnim dziesięcioleciu
natomiast:  Joanna Liszowska,
Anna Dereszowska, Katarzyna
Cynke, Formacja Chatelet.
Uczestnicy FAMY zwyciężają naj-
ważniejsze konkursy w dziedzinie
kultury: „Paszporty” Polityki,
Przegląd Piosenki Aktorskiej we
Wrocławiu.  Z pewnością jest to
jedno najbardziej twórczych wy-
darzeń w Polsce.

17-30 sierpnia
PUSTKOWO

Amatorska 
Siatkówka Plażowa

Pustkowo Beach Ball to tur-
niej amatorskiej siatkówki
plażowej, który od kilku lat gości
w gminie Rewal. Pierwotnie tur-
niej rozgrywany był pod nazwą
Lambda Beach na plażach w
Niechorzu i Pogorzelicy, a od
trzech lat w Pustkowie. W roz-
grywkach biorą udział zespoły
trzyosobowe. Turniej prowadzi
„Szalony Wiesław” – niezmor-
dowany animator i prekursor
siatkówki plażowej na Wybrzeżu
Rewalskim, który w ubiegłym
roku świętował 15-lecie swojej

działalności. Zapisy do turnieju
– osobiście na plaży przy stoliku
organizatora. 

Lipiec – sierpień, 
sobota, godz. 10.30

Imprezy objazdowe

Projekt Plaża
Po raz trzeci ekipa stacji

TVN wyrusza w wakacyjną
podróż po polskim Wybrzeżu.
W trakcie dwumiesięcznej es-
kapady producenci programu
„Projekt Plaża” znajdą się też
n a n a s z y m w y b r z e ż u – w
Darłowie, Kołobrzegu, Mielnie
i Rewalu. Telewizja TVN wy-
emituje relację z wyjazdów w
pro g r am i e z at y tu ł ow any m
„Projekt Plaża” i „Projekt Plaża
– nocą”. Magazyn poprowadzą
Dorota Gardias i Irek Bieleni-
nik. W każdym z miast na
cztery dni zostanie zbudowane
namiotowe miasteczko na
plaży. 

Gala Gwiazd 
z Muzyką Radia ZET

Już wkrótce Radio ZET po-
nownie wyruszy w letnią trasę
koncertową z gwiazdami pol-
skiej sceny muzycznej. „Waka-
cyjny Tour 2009” odwiedzi kilka

popularnych polskich miejsco-
wości – wspólne koncerty Radia
ZET i tygodnika „Gala” odbędą
się w 18 turystycznych kuror-
tach Polski, także zachodniopo-
morskich: Rewalu, Ustroniu
Morskim, Międzyzdrojach, Świ-
noujściu i Niechorzu. Będzie
można obejrzeć koncerty
gwiazd (m.in. Andrzeja Piasecz-
nego, Kabaretu OTTO i zespołu
Pectus), a także spróbować swo-
ich sił w karaoke, podziwiać po-
pisy kulinarne Roberta Sowy
oraz wygrać nagrody w konkur-
sach. 

4 lipca – 1 sierpnia

Festiwal
Indii Viva Joga

Festiwal Indii, w tym roku orga-
nizowany przez Fundację Viva Kul-
tura pod hasłem „Lato z jogą”,
odbywać się będzie od 30 czerwca
do 22 sierpnia. Gwiazdą sceny bę-
dzie grupa taneczna z Bali, wyko-
nująca tradycyjne tańce. Będzie też
szkoła jogi i pokazy kulinarne.
30.06.-2.07. Niechorze, 4-6.07.
Rewal, 7-9.07. Pobierowo, 14-16.07.
Kołobrzeg, 18-20.07. Mrzeżyno, 3-
4.08. Dźwirzyno, 5-6.08. Między-
zdroje, 20-22.08. Niechorze

IZABELA MAGIERA JARZEMBEK
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Silny Człowiek 
pod Wezwaniem

Władysław Komar, sławny sportowiec, ale i kabareciarz, podróżował w latach 70. po Polsce
z Jackiem Nieżychowskim. Gdy krążyli po południu Polski, w pewnym momencie Nieżychowski

rzucił: „O, a tutaj byłem dyrektorem browaru". Komar zaśmiał się. „Jasne” – dodał po chwili. 
Wtedy skręcili do miejscowości, która nazywała się Szczyrzyc. Po kilku kilometrach stanęli przed

bramą jakiegoś zakładu. Pojawił się cieć, który podszedł powoli do auta, wlepił wzrok 
w kierowcę. Po chwili wahania zdjął czapkę i wykrzyknął radośnie do Nieżychowskiego: 
„Dzień dobry panie dyrektorze!”. Komar nie odzywał się już podczas drogi, a po podróży 

stwierdził, że już nigdy nie będzie wątpił w słowa swojego przyjaciela 
- pisze Michał Stankiewicz.

Rosiewicz i Nieżychowski jako bzykające 
pszczółki na festiwalu w Sopocie w 1979 roku
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Rzeczywiście Komar mógł
powątpiewać. Jak jeden
człowiek mógł wykonywać
taką liczbę zawodów, w do-

datku niezwiązanych ze sobą, i w
każdym odnosić sukcesy? Szef bro-
waru, aktor, śpiewak operetkowy,
kabareciarz, dziennikarz, znawca
żeglugi, miłośnik big-beatu, dyrek-
tor, działacz tenisowy, znawca
kuchni i Bóg wie kto jeszcze? A jed-
nak. 

Z domową scenografią

Najsłynniejsze zajęcia dotyczą
oczywiście kultury. Tutaj
Nieżychowski – co dzisiaj wydaje
się niemożliwe – połączył wszystkie
gatunki muzyczne, począwszy od
operetki, poprzez big-beat, a na ka-
barecie i muzyce ludowej skoń-
czywszy. 

W latach 50. trafił do Operetki
Śląskiej, gdzie został solistą. Wrócił,
by w 1957 roku stworzyć szcze-
cińską operetkę. Skromny lokal w
sali gimnastycznej  dała… Milicja
Obywatelska. Dokładnie 25 stycz-
nia 1957 roku odbyła się pierwsza
premiera muzycznego przedstawie-
nia. Była to „Kraina uśmiechu”
Franza Lehara. Nieżychowski braki
w scenografii uzupełnił własnymi
meblami wywiezionymi z domu.
Szczecińska diva Irena Brodzińska
wystąpiła jako prześliczna Chi-
neczka Mi.

– Doskonale pamiętam tę pre-
mierę – mówiła kilka miesięcy
temu „Prestiżowi” pani Irena. –
Zima, przeraźliwy ziąb, między
sceną a widownią w suficie była
dziura. My w eleganckich wydekol-
towanych sukniach, widzowie sie-
dzieli w futrach, a z dachu sypał
autentyczny śnieg!

Operetka ruszyła pełną parą, ale
trzy lata później, w 1960 roku,
Nieżychowski zmienił ją na branżę
rozrywkową. Został szefem Woje-
wódzkiego Przedsiębiorstwa Im-
prez Artystycznych, czyli
popularnej „estrady”. Zaczął robić
popularne programy estradowe
„Proszę o głos”, „Fogg and Rock”, do
których angażował m.in. Kobielę,
Wojnickiego, Koterbską, Bielicką,
Lidię Wysocką. Szybko też zainte-
resował się awangardową muzyką
młodzieżową, która została z cza-
sem określona mianem big-beatu,
czyli „mocnego uderzenia”. 

Na przełomie lat 50. i 60. muzykę
usłyszeć można było najczęściej w
Trójmieście, gdzie Franciszek Wa-
licki powołał do życia pierwszy big-
beatowy zespół Rythm & Blues, a
rok później – legendarnych Czer-
wono-Czarnych. Nieżychowski po-
jechał do Sopotu z misją ściągnięcia
zespołu do Szczecina. Udało się. I
tak począwszy od 1961 roku Szcze-
cin stał się na kilka lat kolebką pol-
skiej muzyki młodzieżowej. 

Szczecińska 
fabryka przebojów

Czerwono-Czarni pod nadzo-
rem Nieżychowskiego stali się
swego rodzaju instytucją muzyczną.
Nie tylko grali koncerty, nagrywali
płyty, tworzyli przeboje. Równo-
legle prowadzili akcję „Szukamy
młodych talentów”. Było to tym
trudniejsze, że raczkujący big-beat
miał mnóstwo przeciwników, nie
wspominając o wrogim nastawie-
niu aparatu partyjnego. Domino-
wała tradycyjna piosenka, a także
jazz. Nieżychowski jeździł więc i
przekonywał. Na przykład dzienni-
karzy.

„Aż tu pewnego razu do redakcji
wjechał ogromny, tubalnym głosem
perorujący Jacek Nieżychowski, szef
Estrady szczecińskiej” – tak swoje
spotkanie z Nieżychowskim wspo-
minał po latach w książce Marka
Gaszyńskiego „Mocne uderzenie”
znany warszawski dziennikarz Woj-
ciech Giełżyński. – „Robimy sojusz?
Chce pan redaktor wrogów swoich
pogrzebać z kretesem? (...) Mam re-
welacyjny zespół Czerwono-
Czarni, grają taki big-beat, że
jazzmani po uszy się apołożą.
Mocne uderzenie (...). Coś w ro-
dzaju polskiego rock and rolla.
Władze zabraniają im występów w
Warszawie, żeby nie rozsiewali kos-
mopolityzmu. (...) Niech pan coś
wymyśli, żeby tej kapeli pozwolono
zagrać w stolicy, słowo daję: frenet,
pies z kulawą nogą na jazz wówczas
nie pójdzie” – opowiadał Giełżyń-
ski.

I wymyślili. W lutym 1962 roku
wynajęli kawiarnię Uśmiech w
Warszawie i sprowadzili war-
szawską śmietankę, a także przed-
stawicieli władz. Czerwono-Czarni
dali koncert i opór przed big-bea-
tem zaczął słabnąć. Zaczęło się
wielkie szukanie talentów. Zespół

objechał całą Polskę, odwiedzając
ponad 200 miast i przesłuchując
cztery tysiące osób. Akcja swoim
zasięgiem i rozmachem wielokrot-
nie przewyższała dzisiejsze akcje te-
lewizyjne. Jej finał to dwa z rzędu
festiwale w Szczecinie – w 1962 i
1963 roku. A także wybitni laureaci,
z których wielu wspominało pó-
źniej, że festiwal ukształtował ich
życie zawodowe. Czesław Wy-
drzycki (Niemen), Wojciech
Gąssowski, Wojciech Kędziora
(Korda), Helena Majdaniec, Karin
Stanek, Halina Frąckowiak, Kata-
rzyna Sobczyk, Zdzisława Sośnicka,
Mira Kubasińska, Tadeusz Nalepa –
to tylko niektórzy z nich.

Sami Czerwono-Czarni pozys-
kali też dla zespołu całą plejadę wo-
kalistów, m.in. Majdaniec, Stanek,
Sobczyk i Gąssowskiego. Z nimi
stali się fabryką przebojów, wystar-

Nieżychowski
pojechał do Sopotu
z misją ściągnięcia
zespołu do Szczecina.
Udało się. I tak
począwszy od 1961
roku Szczecin stał się
na kilka lat kolebką
polskiej muzyki
młodzieżowej.
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czy wspomnieć utwory „Chłopiec z
gitarą”, „Dwudziestolatki”, „Je-
dziemy autostopem”, „Nie bądź
taki Szybki Bill”, „O mnie się nie
martw”, „Trzynastego”, „Pod pa-
pugami”, „Czarny Ali Baba” i wiele
innych.

Siła tworzenia nie szła jednak w
parze z sympatią władz, u których
pomysły Nieżychowskiego zawsze
budziły niepokój. Jak wspominał
Nieżychowski, sam Gomułka wś-
ciekał się na propagowanie „za-
chodniej” muzyki w Szczecinie.
Choć Czerwono-Czarni z powo-
dzeniem grali jeszcze do lat 70., to
Szczecin stracił festiwal, a pałeczkę
muzycznej stolicy przejęło Opole.
Wkrótce i samego Nieżychow-
skiego zmuszono do odejścia z es-
trady. Była dochodowa i
komercyjna, a artyści zarabiali wię-
cej niż w innych miastach. Tego
system komunistyczny nie mógł
znieść.

Wierszyk 
zbyt nieprzyzwoity

Druga wielka rola to Silna Grupa
pod Wezwaniem. Zespół powstał w
drugiej połowie lat 60. z inicjatywy
Tadeusza Chyły, który był już

wtedy znanym artystą i kompozy-
torem, m.in. jako autor „Ballady o
cysorzu”, Kazimierza Grześko-
wiaka (także śpiewaka), no i oczy-
wiście Nieżychowskiego. W
wymyślaniu nazwy pomagał im
Jerzy Duda-Gracz. Jako muzyk
dołączył Andrzej Zakrzewski,
potem pojawił się w niej Litwin (za-
miast Chyły), grał nawet Włodzi-
mierz Nahorny. Duda-Gracz
projektował dekoracje i okładki. I
czasem pisał.

Zespół szybko zdobył sławę i
uznanie, m.in. w 1969 roku zdoby-
wając w Opolu nagrodę dziennika-
rzy. Rok później znów wystąpił w
Opolu, a Grześkowiak odebrał na-
grodę za wielki przebój grupy „To
je moje”. Cała Polska śpiewała ich
utwory. Zespół był zjawiskiem
trudno definiowalnym, konku-
rencją dla samego siebie. Na ich
występy czekały tłumy ludzi. 

„Objawieniem festiwalu była
»Silna Grupa Pod Wezwaniem«,
kabaret odmienny w stylu od »Piw-
nicy pod Baranami«, różny od
»Owcy« – inny od wszystkich,
prawdziwy kabaret, posługujący się
tworzywem z naszych pól i jarmar-
ków, z ugorów kulturalnych, z arty-
stycznych wzlotów, samorodnych

talentów, zasypiających na po-
duszce haftowanej w pąsowe róże, z
głową pełną marzeń o sławie, o po-
pularności, o telewizji i ciepłych re-
cenzjach (...)” – pisał Aleksander
Rowiński w „Argumentach” w 1969
roku. 

Grupa przez kilka lat z wielkimi
sukcesami koncertowała po Polsce,
wydała płytę. W 1974 roku razem
Marylą Rodowicz otwierała w Nie-
mczech piłkarskie mistrzostwa
świata. W tym samym roku została
przez władze zawieszona. Poszło
m.in. o lekko nieprzyzwoity, ale
sympatyczny wierszyk, jaki
wygłaszała.

„Jeleń pasie się w gaiku,
a na stawie dwa łabędzie.
I tak dobrze, i tak cicho,
i tak zawsze kurwa będzie?”

Śmierć krowy 
i przewrót w ulu

Członkowie Silnej Grupy nigdy
nie ukrywali swoich skłonności do
zabawy, oczywiście suto zakrapia-
nej. Zresztą jak wspominał sam
Nieżychowski – pomysł Silnej
Grupy nie zrodził się nigdzie indziej
niż w knajpie. Ze swoimi ciętymi
żartami, ze swoją niezależnością, do
tego wszystkiego przy absolutnym

uwielbieniu publiczności, stanowili
nieustanny problem dla władz. Po
zawieszeniu Grupy Nieżychowski
tworzył kolejne kabaretowe pro-
jekty. Z Jerzym Dudą-Graczem i
Elżbietą Jodłowską kręcił programy
telewizyjne, m.in. Starostrumiańską
Akademię Kodeksu Ruchu Drogo-
wego. Powołał też kolejny zespół
Tercet na Luzie razem ze wspom-
nianą Jodłowską, Tadeuszem
Drozdą i Komarem. Tercet który
wystąpił w Opolu z piosenką
„Zmarła mi krowa” („a była taka
zdrowa”) też nie spotkał się z przy-
chylnością władz. Potem nadszedł
czas kilkuletnich występów z An-
drzejem Rosiewiczem, m.in. w roli
bzykających i śpiewających pszczół.
Piosenka „Bzz, bzz, bzz” autorstwa
Rosiewicza wygrała w 1977 Opole,
a dwa lata później Rosiewicz i
Nieżychowski zrobili nią furorę na
festiwalu w Sopocie. („Pszczoły nie
chcą mieć królowej, chcą do ula
teraz króla, i choć może to brzmi
smutnie chcą mieć w ulu same trut-
nie” – śpiewał Rosiewicz i dalej ści-
szonym głosem: „W związku z tym
podobno muchi zakładają już
podsłuchi”, „A co na to wszystko
osy?” – pytał się Nieżychowski,
który miał być nowym królem ula.
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A Książe Sezonu z 1970. Na zdjęciu 
z Czesławem Wołłejko
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„Osy piszą wciąż donosy” – odpo-
wiadał mu Rosiewicz. Tekst nie
przypadł do gustu władzom.
Zresztą sam Rosiewicz i jego Aso-
cjacja Hagaw, podobnie jak
Nieżychowski, nieustannie borykali
się z cenzorami. Np. w 1980 kierow-
nictwo opolskiego festiwalu chciało
zablokować jego piosenkę za słowa
„Lecz jak czułbyś się w tym domu
czystym oczywistym, gdyby w
kuchni ktoś przy dziecku mówił po
niemiecku”. Piosenka została do-
puszczona po interwencji Jonasza
Kofty. Znużony Nieżychowski w
1981 roku postanowił opuścić
Szczecin i Polskę.

Filmowy „Pan”

Zarówno przed emigracją, jak i
po powrocie Nieżychowski sporo
czasu poświęcił też aktorstwu. W
1966 zagrał jedną z głównych ról w
muzycznej komedii „Kochajmy sy-
renki”. W filmie dwie ekipy impre-
sariów usiłują sprzedawać występy
swoich podopiecznych w letnich
mazurskich ośrodkach.
Nieżychowski rzecz jasna lansuje
bigbeatowy zespół Żywioły. Jego ry-
walami są Jacek Fedorowicz i Boh-
dan Łazuka, którzy z kolei usiłują

sprzedawać występy zdecydowanie
bardziej tradycyjnego piosenkarza
Seweryna Patery. To chyba jedyny
film polski, w którym możemy po-
dziwiać pościgi tytułowymi syren-
kami. Dość wspomnieć, że bohater
grany przez Nieżychowskiego po-
rywa swoją syrenką Paterę.

Z racji swej postury, godnego
wyglądu, a i pewnie też szlachec-
kiego pochodzenia, reżyserzy chęt-
nie go też obsadzali w roli „panów”.
W „Polskich drogach" zagrał dzie-
dzica Koraba-Makomaskiego, a w
„Lalce” arystokratę. W przygodach
Szwejka był pruskim generałem, a
w „Paryż – Warszawa bez wizy”
amerykańskim pułkownikiem. W
1970 roku partnerował Beacie Tysz-
kiewicz i Czesławowi Wołłejce w
„Księciu sezonu” (grali tam też
m.in. Barbara Krafftówna, Jan Hi-
milsbach i bardzo młodzi Małgo-
rzata Potocka i Piotr Fronczewski).
W realizowanej rok później kome-
dii „Milion za Laurę” można było z
kolei zobaczyć w całości Silną
Grupę pod Wezwaniem, wyko-
nującą swój sztandarowy numer
„Pochód świętych”. 

Chicagowska 
mekka artystów

Miał też na koncie mniej spekta-
kularne osiągnięcia, ale za to nie-
zwykle ważne dla Szczecina. Jeszcze
przed operetką współtworzył Tech-
nikum Eksploatacji Żeglugi i
Portów, którego był dyrektorem. W

latach 50. poświęcał się tenisowi,
jako szef Okręgowego Związku Te-
nisowego zabiegał o odbudowę kor-
tów przy al. Wojska Polskiego,
podróżował po powiatowych mias-
tach, namawiając do odbudowy po-
niemieckich kortów. Co chwilę
dawała znać jego żyłka biznesowa.
Od 1968 na terenie kortów prowa-
dził artystyczną kawiarnię Teni-
sowa, gdzie śpiewające kelnerki
występowały w programie „3 go-
dziny u Jacka”. Jego pasją był też
brydż. W latach 50. brał udział w
zawodach. 

W latach 80. podczas emigracji w
USA prowadził firmę budowlaną,
kierował chicagowską edycją nowo-
jorskiego „Nowego Dziennika”, a
także prowadził z drugą żoną
Magdą program radiowy „U Magdy
i Jacka”. Jego mieszkanie stało się
mekką i hotelem dla polskich artys-
tów koncertujących w USA. Sporo
czasu spędziła u niego „Lalunia”. Tak
Nieżychowski nazywał swojego
przyjaciela i towarzysza biesiad
Władysława Komara. „Bo taki
śliczny” – wyjaśniał zdziwionym
osobom z pełną powagą
Nieżychowski. W latach 90. powró-
cił do Polski, tym razem do Świnou-
jścia, oddając się kolejnym pasjom,
m.in. sztuce kulinarnej. Wydał
książkę o kuchni ziemiańskiej
„Błogosławione cztery pory roku”. I
co ważne, mimo wielu chorób i za-
awansowanego wieku dużo pod-
różował i prowadził wciąż bogate
życie towarzyskie. Jego dom na te-
renie świnoujskich fortów stał się
miejscem pielgrzymek wielu zna-
nych artystów, pamiętających jego
niesłychane zamiłowanie do życia i
żartów – nawet w najtrudniejszych
chwilach. Gdy w latach 50. zachoro-
wał na zapalenie trzustki i następnie
żółtaczkę, trafił do szpitala w Gliwi-
cach. Stan był na tyle poważny, że
nie dawano mu wiele szans na
przeżycie. Lekarze przeprowadzili
więc nowatorską metodę leczenia
polegającą m.in. na schładzaniu or-
ganizmu lodem. Półprzytomny
Nieżychowski skomentował to we
właściwy dla siebie sposób: „Pano-
wie, przynieście pół litra, jest w
czym schłodzić”. Po siedmiomie-
sięcznej kuracji opuścił szpital z za-
leceniem zmiany trybu życia,
zakazem picia alkoholu i nakazem
ścisłej diety...

MICHAŁ STANKIEWICZ

Jerzy Jacek Nieżychowski
urodził się 29 stycznia1924

w majątku Chlewo w
Wielkopolsce. Od 1947

roku w Szczecinie.
Wcześniej pracował w

Sandomierzu i Nowym
Sączu. W 1950 roku

ukończył Szkołę Główną
Planowania i Statystyki w

Warszawie. W tym samym
czasie w Szczecinie

współtworzył i szefował
Technikum Eksploatacji

Żeglugi i Portów. Potem
całkowicie pochłonęła go
kultura. W 1953 roku zdał
egzamin aktorski. Został

solistą Operetki Śląskiej w
Gliwicach, a następnie

założycielem szczecińskiej
operetki. Kolejno szef
szczecińskiej estrady,

twórca Festiwalu Młodych
Talentów, współzałożyciel

Silnej Grupy pod
Wezwaniem, laureat

nagród w Opolu, aktor
filmowy, dziennikarz,

biznesmen. Lata 80. spędził
w USA, skąd wrócił na

początku lat 90. i
zamieszkał w Świnoujściu.
Dwukrotnie żonaty, ojciec

trójki dzieci, dziadek i
pradziadek (czwórka

wnuków i trójka
prawnuków). Zmarł 22
maja 2009 roku. Został

pochowany na Cmentarzu
Centralnym w Szczecinie.
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Jacek Nieżychowski 
na 45 leciu szczecińskiej operetki.

Sporo czasu spędziła u
niego »Lalunia«. Tak
Nieżychowski
nazywał swojego
przyjaciela i
towarzysza biesiad
Władysława Komara.
»Bo taki śliczny« –
wyjaśniał zdziwionym
osobom z pełną
powagą
Nieżychowski.



 30

R E K L A M A



 31

R E K L A M A



 32

L U D Z I E

Podróżuje razem z synem
Jonaszem. Pieszo i auto-
stopem, praktycznie bez
pieniędzy. Za każdym

razem, kiedy wybierają się w
podróż, mówią, że to już ostatnia
i że Jonasz powinien w końcu po-
jechać na normalne kolonie. 

– Chcemy zobaczyć świat,
poznawać ludzi – opowiada
Romek Zańko. – Nasz budżet na
wyprawy to zazwyczaj 200 dola-
rów. Gdy potrzeba pieniędzy,
sprzedajemy nasze rysunki. Opo-
wiadamy o naszych przygodach i
mojej pracy w galerii Pod Suk-
niami. I ruszamy dalej. 

Gdy Jonasz miał sześć lat, prze-
szli pieszo ze Świnoujścia na Hel
bez namiotu i pieniędzy. Spali w
łódkach należących do ratowni-
ków, bo jedynie one nie śmier-
działy rybami. Czasem w
podróżach towarzyszy im także
córka Romka - Weronika. W ko-
lejnych latach autostopem poje-

chali do Francji, Szkocji, Indii,
Mongolii i Tybetu. W 2007 roku
wybrali się do Japonii. Ich węd-
rówka prowadziła przez Ukrainę,
Syberię, Sachalin i zakończyła się
w Szanghaju. Zawsze mają jakiś
cel podróży. W Japonii chcieli
sprawdzić, czy Japończycy mówią
brzydkie wyrazy, a na Bliskim
Wschodzie przekonać się, czy jest
on rzeczywiści bliski. W Syrii tra-
fili na kilka dni do więzienia za
malowanie obrazków na ulicy. 

– To kraj, w którym do więzie-
nia trafić można praktycznie za
wszystko. Spędziliśmy tam sześć
dni i na pytanie kiedy wyjdziemy,
słyszeliśmy w kółko: „Wszystko
jest w rękach Allacha”. Najbar-
dziej martwiłem się, że nas roz-
dzielą i trafimy do różnych cel –
opowiada.

Jak znieśli pobyt w więzieniu?
Zrobili sobie z tego coś na kształt
zabawy. Jak w filmie Roberta Be-
nigniego „Życie jest piękne”.

Udawali chorych i robili
wszystko, żeby strażnikom
uprzykrzyć życie. Romek twier-
dzi, że więzieniu mieli Bliski
Wschód w pigułce. Współwię-
źniowie zaopiekowali się nimi,
poznali ich zwyczaje, gościnność,
no i kuchnię. 

Na wyprawy zabierają plecak
pełen pluszaków, które dostają od
znajomych i nieznajomych. Roz-
dają je dzieciom, dla których
skarbem jest połamany grzebyk
czy papierek po cukierku. 

– Zabawki wieziemy, żeby dać
je na pamiątkę komuś w dalekim
świecie – mówi Romek. – To
często przełamuje pierwsze lody.
Czasem na początku patrzą na
nas spod byka, ale pluszaki roz-
brajają wszystkich. Także do-
rosłych. 

W czasie swoich podróży jedzą
przeróżne rzeczy. Romek najgo-
rzej wspomina kuchnię mon-
golską, gdzie jedzą głównie

Wielka włóczęga
Nie lubi, gdy mówi się o nim podróżnik. Nie zwiedza znanych miast czy

kultowych obiektów architektonicznych. Nie pobija rekordów. – Gdybym miał
się porównać do jakiegoś znanego podróżnika, byłby to Włóczykij z Doliny

Muminków – śmieje się Romek Zańko. 

ROMEK ZAŃKO
mieszka w Szczecinie.

Jest właścicielem i
pomysłodawcą galerii

Pod Sukniami oraz
prezesem Fundacji pod

Sukniami. Galeria
powstała w 1998 roku,

od 2005 roku działa
fundacja. 

Wraz z synem Jonaszem
co roku wyrusza na

wycieczki po świecie Za
podróż do Mongolii w

2006 roku dostali
nagrodę Kolosy. W 2008
zostali wyróżnieni przez

National Geographic
nagrodą Travelery 2008
za wyprawę do Japonii. 
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baraninę, koninę, w Tybecie pił
herbatę, której smak pamiętał do
dziś – z dodatkiem zjełczałego
mleka jaka. Na szczęście po Mon-
golii trafili do Chin, gdzie był
prawdziwy festiwal smacznych
dań. Czasem jest także post.
Romek w czasie takich podróży
chudnie zazwyczaj 20 kilogra-
mów. Priorytetem jest obiad dla
Jonasza. On musi jeść, bo rośnie.
Niezapomnianą wieczerzą ugoś-
cili ich mnisi z Tybetu z klasztoru
Rongbuk położonego 5200 m
n.p.m.

– Każdy dostał po jednym
ziemniaku w mundurku. Jeden z
mnichów, widząc nasze głodne
miny, oddał nam swojego nad-
gryzionego ziemniaka – wspo-
mina ze wzruszeniem Zańko.

Jonasz bardzo lubi czytać, więc
biorą ze sobą dużo książek. Pa-
mięta, jak zwiedzali najważniejszą
świątynię w Tybecie – Dżokhang.
Jonasz usiadł w ławce i zaczął czy-
tać książkę „Oskar i pani Róża”.
Po pewnym czasie dosiadł się do
niego mnich. Jonasz zaczął czytać
mu na głos po polsku. I tak sobie
siedzieli z godzinkę. Mnich nic
nie rozumiał, siedział i się śmiał.
Po czym przyniósł im jedzenie.
Raz w czasie podróży po Nepalu
Romek zachorował i leżał z wy-
soką gorączką. Opiekował się nim
Jonasz. Wyszedł na zakupy, a po
chwili przybiega z płaczem, że
zgubił ich wszystkie pieniądze. 

– Mówię mu: „idź poszukaj,
może się znajdą”. Pobiegł szukać.
Wraca po półgodzinie i się
śmieje. „Znalazłeś?”  – pytam.
„Nie tato, ale wiesz, właśnie sobie
uświadomiłem, że nigdy nie zgu-
biłem tak dużej ilości pieniędzy!”.

W czasie podróży śpią w naj-
dziwniejszych miejscach, jakie
można sobie wyobrazić: w łód-
kach, na gałęziach, czasem
wprost na gołej ziemi, a czasem
w bardzo luksusowych hotelach,
jak na przykład w Sapporo, gdzie
zostali zaproszeni przez znajo-
mego Japończyka. W Japonii
Romek postanowił sprawdzić,
czy zmieści się w słynnej hotelo-
wej kapsule noclegowej.

– Zmieściłem się – śmieje się.
– Faktycznie przypomina to tro-
chę trumienkę, wyposażoną obo-
wiązkowo w telewizor. 

Za podróż przez Ukrainę, Sy-

berię i Sachalin do Japonii, a także
za wiarę w ludzi, zostali laurea-
tami nagrody National Geograp-
hic – Travelery 2008. Nominację
przyjęli z wielkim zaskoczeniem.
Z jeszcze większym – zaproszenie
na uroczystą galę do Warszawy.
Nie lubią tego typu spotkań. 

– Jonasz stwierdził, że to za-
proszenie ma swoje dobre i złe
strony. Plusem jest na pewno
wypasiony bankiet, ale minus to
te wszystkie panie, które będą go
całowały i mówiły, jaki jest
dzielny – opowiada Zańko.

Jednak pojechali. Romek obie-
cał synowi, że pomoże mu prze-
trwać tę mniej przyjemną stronę
uroczystości.

– Odciążyłem Jonasza.
Wszystkie panie mogły mnie
całować i mówić mi, jaki jestem
dzielny – śmieje się Romek. 

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Galeria Pod Sukniami 
Galeria Pod Sukniami to

codzienność Romka Zańki.
Zajmuje się promocją sztuki

nieprofesjonalnej z kręgu „art.
brut”. Artyści, których prace są

wystawiane, to przede
wszystkim osoby

niepełnosprawne, upośledzone,
chore psychicznie. To także

pomysł na współpracę ze
znanymi artystami. Zańko

namówił Kazika z Kultem na
występ z rockowym zespołem

Na Górze, który z
niepełnosprawnymi

mieszkańcami Domu Pomocy
Społecznej w Rzadkowie koło

Piły założył ich instruktor
Wojciech Retz. A dziś koncertują

już w całej Polsce.
W Galerii pod Sukniami Wojtek

Waglewski z Mateuszem
Pospieszalskim z Voo Voo czytali

po raz pierwszy podsunięte im
przez Romka słynne później

„Kokoryny”, opowiadania pisane
przez młodzież pod opieką Ali

Muchy z Zespołu Szkół
Specjalnych przy ul.

Dygasińskiego w Krakowie.
Powstał z nich spektakl z Janem
Peszkiem, słynna płyta Voo Voo

„Muzyka ze słowami”. 
„Galeria Pod Sukniami i idea
teatralnych świąt powstała z
buntu przeciwko izolacji, w

której utrzymywana jest sztuka
tych wyjątkowych twórców. O

tym, czy nazywamy kogoś
artystą, decydować powinno nie

orzeczenie lekarskie, ale
szczególna wrażliwość i

umiejętność wyrażania siebie w
języku sztuki. A tego twórcom

związanym z galerią Pod
Sukniami z pewnością nie

brakuje” – czytamy na stronie
galerii. 

Więcej na
www.podsukniami.art.pl
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Byli już w wielu krajach,
nie tylko w Europie.
Praca zmusza ich do tego,
by oglądać miejsca, do

których potem zapraszają swoich
klientów. W rejs po Morzu Śró-
dziemnym wybrali się po raz
drugi. 

– W tym roku postanowi-
liśmy po raz kolejny odbyć taki
rejs, bo to niesamowite
przeżycie – opowiada Iza Sten-
cel. – Za pierwszym razem nie
zdążyłam nasycić swoich oczu
zarówno pięknymi krajob-
razami, jak i samym statkiem.
On jest tak duży, że w ciągu
sześciu dni rejsu nie sposób się
znudzić. Nie mówiąc o tym,
żeby naprawdę porządnie go
poznać czy skorzystać ze wszyst-
kich atrakcji – dodaje.

Początek maja okazał się ideal-

nym czasem na taką wycieczkę.
Razem z około setką swoich
klientów z Polski spotkali się w
Barcelonie. To tam zaczynała się
przygoda. Choć nie było zbyt
wiele czasu na zwiedzanie
miasta, zdążyli pójść na szybkie
zakupy. – Jak to zwykle bywa,
panie zaczęły od butików z ubra-
niami – śmieje się Iza. 

A Barcelona słynie z wielu
znanych sklepów, tu także mają
swoje pracownie światowi pro-
jektanci.

Navigator of the seas

Celem jednak było pływanie
statkiem „Navigator of the seas”. 

– Ubiegłoroczny rejs, dzięki
któremu zwiedziliśmy Chorwa-
cję i wyspy greckie, Wenecję i
Maltę, tak nam się spodobał, że

tym razem namówiliśmy swoich
przyjaciół i bliskich – mówi Rafał
Stencel. – W tym roku reprezen-
tacja polska była naprawdę oka-
zała, dzięki czemu mogliśmy
nawet na pokładzie „Navigatora”
rozegrać mecz Polska – Anglia –
śmieje się. 

Statek ten jest jedną z najwięk-
szych na świecie jednostek pa-
sażerskich, a jego matką
chrzestną została tenisistka Steffi
Graf. Na miejscu znajdują się ba-
seny, pole golfowe, pełnowymia-
rowe boisko do koszykówki,
ściana do wspinaczki, kasyna, re-
stauracje, puby i mnóstwo skle-
pów. Statek ma ponad 300
metrów długości i może pomie-
ścić ponad 4300 osób.

– Od lat organizujemy wy-
cieczki, a w tym przypadku nie
mamy wątpliwości, że taki statek

trzeba po prostu zobaczyć na
własne oczy. Żadne zdjęcia nie
oddają tego imponującego wi-
doku – zachwyca się Iza.  

Szczególnie byli pod
wrażeniem załogi, która okazała
się bardzo profesjonalna. –
Obsługa hotelowa była na naj-
wyższym poziomie. Spośród
1200 osób i 70 narodowości
wśród załogi było troje Polaków.
Zostali przydzieleni specjalnie do
naszej grupy. Trzy razy dziennie
dbali o czystość pokoju, a także
co kilka godzin donosili kubełek
mrożonego lodu – wspomina
Rafał. – Serwis był naprawdę
znakomity – dodaje.

Ze statku przez cały tydzień
można było praktycznie nie
schodzić. – Zdarzali się i tacy –
wspomina Iza. – Rodziny z dzie-
ćmi czy starsi uczestnicy, którzy
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Królewski rejs 
Chyba każdy oglądał film „Titanic” i potrafi wyobrazić sobie ogromny, ekskluzywny statek

pasażerski. Nie każdy jednak oglądał go z bliska ani nim płynął. Właściciele biura podróży Apollo
Tour Izabela i Rafał Stenclowie, którzy widzieli już niejeden piękny zakątek świata, zgodnie

twierdzą, że rejs takim kolosem to jedna z najpiękniejszych podróży w ich życiu.  

Statek ma ponad 300 metrów długości i może pomieścić ponad
4300 osób.
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w taki rejs płynęli już któryś raz
z kolei, nie wysiadali w kolejnych
portach – mówi.

Wypady na ląd

Większość pasażerów jednak
była ciekawa miejsc, do których
przybywali. Pierwszy postój to
Villefranche na Lazurowym Wy-
brzeżu. Ponieważ jest to bardzo
mały port, do brzegu dostawali
się mniejszymi łodziami. Miej-
scowość leży pomiędzy Niceą a
Monte Carlo. – Uwielbiamy
Monte Carlo. Kupiliśmy od razu
bilet na pociąg i w ciągu 20
minut byliśmy już w naszym ulu-
bionym miejscu – wspomina
Rafał. 

– Monte Carlo jest miastem
wybudowanym na skale. Zaczę-
liśmy spacer od jego najniższej

części, stopniowo wspinając się
na szczyt – wspomina Iza. – Po
drodze mijaliśmy ekskluzywne
małe butiki znanych projektan-
tów aż doszliśmy do Place du Ca-
sino. Jest to małe rondo, wokół
którego znajduje się najsłynniej-
szy hotel w Europie – Hotel De
Paris.

Przy okazji mogli poczuć
przedsmak słynnych wyścigów
Formuły 1, które odbywają się w
Monte Carlo w maju. – Całe
miasto już żyło zawodami. Ulice
powoli przygotowywano do wy-
ścigów, wszędzie też można było
kupić pamiątki – mówi Rafał. –
Chociaż tak naprawdę wyścigi
mogłyby tam się odbywać cały
rok, bo po ulicach jeżdżą na co
dzień tak luksusowe auta jak fer-
rari czy najnowszy mercedes SLR
Maclaren – dodaje.

d
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Oprócz gwarnego życia
pełnego blichtru Monte Carlo ma
swoje drugie oblicze. – Żałowa-
liśmy, że dzień jest tak krótki, bo
kilka godzin to za mało, by zwie-
dzić także zamek nadal pa-
nującego rodu Grimaldich czy
kupić pamiątki w małych,
wąskich uliczkach, gdzie handel
kwitnie w najlepsze – mówi Iza.

Gdy dzień się kończy, najlepiej
nasycić się atmosferą tego miasta,
siadając w Caffee De Paris, gdzie
masa stolików wystawiona jest
przy samym krawężniku. Właś-
nie w tym miejscu smakuje naj-
lepiej pina colada.

Ponieważ statek pływał nocą,
wieczorem trzeba było wrócić na
pokład. Błyskawicznie następ-
nego dnia przybili do Cagliari,
stolicy Sardynii. Z powodu pięk-
nych plaż okolice te często nazy-
wane są europejskimi Karaibami.
Swój dom wybudował tam też
Berlusconi. 

– Nie zachwyciliśmy się jednak
widokami. Cagliari to typowe

włoskie miasto z brudnymi
wąskimi uliczkami. Nad naszymi
głowami ciągle wisiało jakieś pra-
nie, a ściany były poobijane –
mówi Iza. – Ma to na pewno swój
urok, tym bardziej że typowo po
włosku było gwarno, a bary
wszędzie były wypełnione po
brzegi. Ale nastawiliśmy się na
trochę inne klimaty – dodaje.

Po Sardynii kolejnym i ostat-
nim już przystankiem było Pa-
lermo na Sycylii. To prawdziwe
południe Włoch. – Każdy kto pa-
mięta serial „Ośmiornica” od
razu między uliczkami będzie
szukał śladów mafii – śmieje się
Rafał. – Powiem szczerze, że czu-
liśmy lekki strach, zapuszczając
się w podejrzane rewiry tego
miasta – dodaje.

Południe Włoch jest ekono-
micznie słabsze, co można za-
uważyć, rozglądając się po
okolicy. Opuszczone miejsca, za-
niedbane domy to stały widok w
tamtych rejonach. 

Jednak temperatura powyżej

30 stopni Celsjusza, wspaniałe je-
dzenie i temperament Włochów
sprawiają, że nie zwraca się uwagi
na niektóre rzeczy. Tylko żal
opuszczać to miejsce.

–  Zarówno oddalanie się od
lądu, jak i zbliżanie do niego ze
strony wody ma niesamowity
urok i moc – wspomina Iza. –
Dlatego rejs i przybywanie do ko-
lejnych miejsc statkiem to zu-
pełnie inne wrażenie niż
dojeżdżanie samochodem czy
przylot samolotem. Gdy dobija-
liśmy do lądu, z wielką ciekawoś-
cią oglądaliśmy pojawiające się
widoki. Oddalając się od nich,
czuliśmy większy smutek, niż gdy
wsiada się do auta i po prostu od-
jeżdża – dodaje.

Rozrywkowe 
życie na statku

Ale nie mieli czasu na długie
smucenie się, bo „Navigator of
the seas” miał dla nich wystar-
czającą moc atrakcji. W drodze

powrotnej Royal Promenada,
czyli główna ulica na pokładzie,
kusiła wyprzedażami, a teatry
wystawiały po kilka sztuk w
ciągu dnia. Można było iść na
show na lodzie, posłuchać kon-
certu w amfiteatrze, który pomie-
ści 1600 osób, lub napić się piwa
w irlandzkim pubie.

– Obowiązkowym punktem
rejsu jest także „Formal Night”,
impreza podczas której obo-
wiązują stroje wieczorowe, a na
wykwintnej kolacji swoją obec-
nością zaszczyca wszystkich ka-
pitan – opowiada Iza.

Menu nie tylko podczas tego
wieczoru jest naprawdę wykwin-
tne. 

– Jedyny minus tego rejsu jest
taki, że trwa za krótko – mówi z
żalem Iza.

Dlatego rozważają kolejny taki
wyjazd za rok. Rejsy tego typu
startują z wielu miejsc, z opcją
zwiedzania różnych portów.
Wybór jest ogromny. 

DARIA PROCHENKA

FO
T. 

AR
CH

IW
UM

 IZ
AB

EL
I I 

RA
FA

ŁA
 ST

EN
CL

ÓW

Obowiązkowym punktem rejsu jest także „Formal Night”, 
impreza podczas której obowiązują stroje wieczorowe, a na wykwintnej 

kolacji swoją obecnością zaszczyca wszystkich kapitan – opowiada Iza.

Port w Monte Carlo Widok na port Cagliari na  Sardynii 
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HOLDA sp. z o.o., Autoryzowany Dealer Chrysler, Jeep
®
 i Dodge

ul. Gdańska 7, 70-660 Szczecin, 

tel. +48 91 48 38 200, fax +48 91 48 38 215

www.holda.chrysler.pl

DWIE OFERTY:
ZOBACZ, ILE MOŻESZ ZYSKAĆ!

PRZYJDŻ NA JAZDĘ TESTOWĄ I WYPEŁNIJ KUPON KONKURSOWY. 
JEŚLI ZDECYDUJESZ SIĘ NA KUPNO SAMOCHODU, JEDNA Z CZTERECH 

NAGRÓD – PALIWO NA 20 000 KM * – MOŻE BYĆ TWOJA.**

JAZDA PRÓBNA PO WYGRANĄ!

– i –

Zalecamy produkty

Chrysler Polska

TERAZ PŁACISZ TYLE, ILE MY
CENY JAK DLA PRACOWNIKÓW

DODGE JOURNEY

CENA OD 70 545 ZŁ***

 (BEZ VAT)
JEEP® GRAND CHEROKEE

CENA OD 140 339 ZŁ***

 (BEZ VAT)

CHRYSLER GRAND VOYAGER

CENA OD 110 373 ZŁ***

 (BEZ VAT)

    *Wartość nagrody wynosi 12 000 zł. Przebieg 20 000 km obliczony został przy założeniu zużycia paliwa 15 l/100 km i cenie 1 l paliwa = 4 zł.
  **Szczegóły konkursu na stronach www.chrysler.pl, www.jeep.pl, www.dodge.pl.
*** Przykładowe ceny z VAT: Dodge Journey – 86 065 zł, Jeep 

®
 Grand Cherokee – 171 2 14 zł, Chrysler Grand Voyager – 134 655 zł w programie „Ceny jak dla pracowników” przeliczone po kursie euro z dnia 

15.04.2009 r. Oferta ważna do 31.07.2009 r., liczba samochodów ograniczona. Samochody dostępne z homologacją ciężarową. Możliwe pełne odliczenie VAT.



Trasa testu obejmowała trzy
części: jazdę po mieście – z
Wołczkowa do miasta
przez Bezrzecze, ul. Ta-

czaka, Bolesława Krzywoustego,
Bramę Portową, Niepodległości,
Wyzwolenia; próbę parkowania –
auta wspinały się na najwyższy
poziom parkingu Galaxy i próbę
terenową przy starej strzelnicy w
Wołczkowie. Zdecydowanie naj-
ciekawiej wypadł test offroadowy.
Najpierw auta musiały przebyć
leśną drogę, która przypominała
prawdziwy fun park z górkami
średnio co dwa metry, a na finał
pokonać „kocioł”, czyli stromy i
piaszczysty wąwóz. Z początku
cała ekipa „Prestiżu” miała obawy,
czy to rzeczywiście odpowiednia
trasa dla tych aut, zwanych nie-
kiedy pogardliwie „bulwaro-
wymi” terenówkami. Obawy
okazały się jednak płonne, bo
wszystkie testowane modele
świetnie poradziły sobie z prze-
szkodami. Choć trzeba przyznać,
niektórzy przedstawiciele deale-
rów z przerażeniem patrzyli jak

Mariusz Podkalicki wyciskał
siódme poty z lśniących od nowo-
ści cacek na stromym piaszczy-
stym podjeździe. Wyglądało to
groźnie, ale w rękach zawodowca
samochody były bezpieczne. 

Na tak różnorodnym teście
nasi eksperci mogli poznać za-
równo zalety, jak i wady samo-
chodów. Ich opinie znajdziecie na

dalszych stronach magazynu. Być
może będą pomocne przy ewen-
tualnym kupnie auta. Pamiętajcie
jednak, że nasz test ma przede
wszystkim charakter zabawy,
sprawdzenia popularnych marek
na naszych szczecińskich ulicach,
a nie dokładnej oceny samocho-
dów. Zresztą w tym segmencie
bezpośrednie porównywanie mo-

deli jest prawie niemożliwe, cho-
ciażby dlatego, że coraz trudniej
znaleźć granicę pomiędzy dużym
kombi, crossoverem, SUV-em
a małą terenówką. Mają z tym
problemy nawet dealerzy. A
każdy z opisywanych modeli
mógłby być zaliczony przynaj-
mniej do dwóch kategorii. Zatem
szerokiej drogi!
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Na zakupy i do lasu
Dziurawe, nierówne ulice, strome i wąskie podjazdy na parkingach, trudna trasa terenowa. Auta zaproszone do testu dla „Prestiżu” nie

miały łatwego zadania. A wybraliśmy te najpopularniejsze – małe SUV-y miejskie o podobnej wielkości i zbliżone cenowo.
Przetestowaliśmy kolejno: renault koleosa, nissana qashqaia, toyotę RAV4, subaru forestera, jeepa patriota, volkswagena tiguana. W

roli ekspertów wystąpili szczecińscy mistrzowie kierownicy – kierowca wyścigowy Mariusz Podkalicki 
z córką Klaudią, rajdową nadzieją Szczecina. Prowadził Mariusz, a Klaudia 

z pozycji pasażera oceniała wyposażenie i funkcjonalność aut.

MOTO TEST „PRESTIŻU”



RENAULT KOLEOS 4×4
wersja Privilege

SILNIK 2.5 dCi 
POJEMNOŚĆ 1995 ccm

MOC 173 KM
MOMENT OBROTOWY 360 nM

SKRZYNIA BIEGÓW 
6-biegowa, manualna

0-100 KM/H 9,8 s
SPALANIE 7,9

MASA 1655 kg
ROK 2008

CENA 120 400 zł
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RENAULT KOLEOS

KLAUDIA

Auto całkiem dobrze radziło
sobie zarówno w lesie, jak i w

warunkach miejskich. Jest prze-
stronne, z dużą przednią szybą,
która gwarantuje doskonałą wi-
doczność. W środku trochę za
dużo elementów plastikowych,
fotele z tkaniną obiciową trudną
do wyprania, niefortunnie
umiejscowiona jest także karta
do uruchomienia samochodu –
tuż przy drążku zmiany biegów.
Zalety to szyberdach, duże
osłaniacze przed słońcem i przy-
jazna dla ręki kierownica z mięk-
kim wykończeniem. Samochód
jest ergonomiczny.

MARIUSZ 

Jakkolwiek wygląd renault nie
powala na kolana, jednak zdu-

miewająco dobrze radził sobie w
lesie. Świetnie wybierał górki i
nierówności, płynnie pokonywał
przeszkody, jest bardzo stabilny i
praktycznie nie rzucało nami w
środku. W mieście sprawował się
bez zarzutu, pewne zastrzeżenia
mam jedynie do jego promienia
skrętu – przy wjeździe na par-
king Galaxy wymaga bardzo pre-
cyzyjnego ustawienia. 
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NISSAN QUASQUAI
pakiet Tekna
SILNIK 2.0 DCI
MOC 150 KM
MOMENT OBROTOWY 320 nM
SKRZYNIA BIEGÓW 

6-biegowa manualna
0-100 KM/H 10,5
SPALANIE 5- 8,6 l 
MASA 1568 kg
ROCZNIK 2008
CENA 91 800 zł

NISSAN QASHQAI

MARIUSZ 

Auto typowo miejskie, bardzo
wdzięczne zwłaszcza dla ko-

biet. Świetnie pracuje skrzynia
biegów, ładnie i precyzyjnie
wchodzą biegi. W warunkach
miejskich jest stabilne, dosyć
sztywne, nie ma przechyłów
podczas pokonywania zakrętów,
dobrze się prowadzi. W lesie po-
czątkowo miało problemy ze
stromym podjazdem, jednak po
włączeniu napędu na 4×4 udało
mu się sforsować górę. Zdecydo-
wanie lepsze w mieście niż w wa-
runkach terenowych.

KLAUDIA 

To auto zdecydowanie dla ko-
biet. Przytulne, miłe dla oka na

zewnątrz i w środku. Lepsze wy-
kończenie materiałów. Jest tu
f u n k c j o n a l ny p r z e s u w a ny
podłokietnik i bardzo duży
szklany szyberdach, który daje
poczucie przestrzeni w aucie i
stwarza przyjemną atmosferę.
Bardzo wysoko ustawione są fo-
tele, osoba wyższa będzie miała
głowę pod sufitem, zwłaszcza na
nierównościach czy leśnych gór-
kach, jednak to argument dla ko-
biet, które lubią siedzieć wysoko i
mieć dobrą widoczność. Sztywne
wykończenie kierownicy. 
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TOYOTA RAV4 
wersja Sol

SILNIK 2.5 d
SILNIK 2.2 D4D 

MOC 150 KM
SKRZYNIA manualna 6-biegowa 

SPALANIE 6-7 l
0-100 KM/H 10,2 s
MASA 1595 kg

ROK 2009
CENA 137 600 zł

TOYOTA RAV4 
MARIUSZ 

Wterenie samochód sprawo-
wał się wyśmienicie, zrobił

na nas duże wrażenie. Bardzo
ładnie wybierał dziury, na nie-
równych drogach leśnych jechał
jak przyklejony. Jedynie przy
drobnych nierównościach lekko
podskakiwał. W mieście auto
bardzo sztywne, stabilne, dobrze
prowadzi się w zakrętach.
Świetny promień skrętu powo-
duje, że możemy nim swobodnie
manewrować nawet w bardzo
wąskich uliczkach. Bez problemu
wjechał też na szczyt parkingu
Galaxy.

KLAUDIA

Pierwsze co rzuca się w oczy –
to piękna linia toyoty. Jest bar-

dzo wygodna, pojemna, sporo w
niej przestrzeni, ma komfortowe
fotele i dużo przydatnych schow-
ków na płyty czy kosmetyki. Co
do wykończenia – dla mnie za
dużo chromu i plastiku, to nie w
moim stylu. Na konsoli jest trochę
za dużo przycisków, których funk-
cje nie są czytelne. Według mnie
to samochód bardziej dla kobiet,
może dlatego, że dużo pań jeździ
po mieście właśnie RAV 4.
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SUBARU FORESTER 
wersja Exclusive
SILNIK 2.5 l benzyna
MOC 230 KM
MOMENT OBROTOWY 320 Nm
SKRZYNIA BIEGÓW 5-biegowa

manualna 
0-100 KM/H 7,1 s
SPALANIE 10,5 l
MASA 1510 kg 
ROCZNIK 2008
CENA 179 340 zł

SUBARU FORESTER 

MARIUSZ 

Samochód jest bardzo dyna-
miczny, bardzo szybko się

zrywa, jest czuły na gaz, ma spor-
towe zacięcie, chociaż to spory
przestronny SUV. Zdecydowanie
odbiega od reszty, ale musimy pa-
miętać, że jest to samochód z sil-
nikiem benzynowym. Moc 230
KM to już całkiem sporo i należy
się na nim skupić, by go bezpiecz-
nie poprowadzić. Dosyć nieprze-
widywalny w ruchu miejskim,
trzeba nad nim panować i uważać.
Na równej nawierzchni trzyma się
drogi, ale na nierównościach w te-
renie moc może stwarzać pewne
zagrożenie. Trzeba mocno pano-
wać nad pedałem gazu.

KLAUDIA 

Linia samochodu nie jest bardzo
efektowna, nie rzuca się w oczy,

jednak gdy wsiadamy do środka,
dużo rzeczy się zmienia. Auto ma
bardzo wygodne fotele, w których
czujemy się swobodnie, nie
mocno wyprofilowane, ale dobrze
się w nich siedzi. Panel sterowania
jest prosty, nie ma zbyt wiele przy-
cisków, radio ma trzy pokrętła.
Myślę, że to samochód dla entuz-
jastów tej marki. Nie ma
gadżetów, jest ascetyczny i dyna-
miczny. To auto dla osób lu-
biących szybką sportową jazdę.
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JEEP PATRIOT LIMITED
SILNIK 2.0 CRD

MOC SILNIKA 140 KM
MOMENT OBROTOWY 310 nM

MASA 1610 kg
0-100 KM/H 11 s

SPALANIE 5,5- 8 l
SKRZYNIA BIEGÓW 

manualna 6-biegowa
CENA 24 850 euro

JEEP PATRIOT LIMITED

MARIUSZ 

W terenie bardzo płynnie wy-
bierał nierówności, świetnie

pokonał tor przeszkód. Nie czuć
było w ogóle przeciążeń, po pro-
stu „płynął”. W mieście pewnym
mankamentem mogą być jego
gabaryty, jednak zakręty wybiera
poprawnie. Warto zastanowić się
nad mocą jego silnika. 140 KM
to chyba jednak za mało w sto-
sunku do jego masy. Mógłby być
bardziej dynamiczny, zwłaszcza
na pierwszych biegach. Woli las,
ale w mieście też radzi sobie
dobrze. KLAUDIA

Świetna prezencja, idealna syl-
wetka, przypomina mi trochę

hummera w mniejszym wydaniu.
Jest bardzo masywny z zewnątrz,
mocno rzuca się w oczy znak fir-
mowy. W środku jest bardzo este-
tyczny, wysokiej klasy materiały,
wygodne fotele, które układają się
w różnych konfiguracjach. Jest tu
nawigacja, podłączenie do tele-
fonu, różne gadżety, dużo schow-
ków, wygodna kierownica i duże
komfortowe lusterka. 
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VOLKSWAGEN 
TIGUAN
wersja SPORT & STYLE, 
SILNIK 2,0 TDI
MOC 140 KM
MOMENT OBROTOWY 320 Nm 
SKRZYNIA BIEGÓW manualna
0-100 km/h 10,7 s
SPALANIE 5,4 l
MASA 1590 kg
CENA 123 207 zł

MARIUSZ 

Tiguan to mały, bardzo zwinny
samochód, ale zupełnie nie

ekstremalny. Jego zalety to dobra
widoczność i bardzo dobry pro-
mień skrętu, bardzo precyzyjnie
wybierał trudne zakręty na par-
kingu Galaxy. Jest także dyna-
miczny, co na pewno przydaje się
w mieście. Do typowo terenowej
jazdy jest jednak stanowczo zbyt
delikatny. Przy pokonywaniu
nierówności zawieszenie pracuje
dosyć cicho.

KLAUDIA 

Ładna sylwetka, ciekawy design.
Producent zadbał o wygody dla

pasażerów, aczkolwiek pierwsze
wrażenie temu zaprzecza. Wnętrze
wykonane z materiałów dobrej ja-
kości. Czytelna deska rozdzielcza
ułatwia obsługę urządzeń
pokładowych. To bardzo wygodny
samochód miejski, ale z jazdą po
bezdrożach nie należy  przesadzać.

Testem miejskich SUV-ów
otwieramy nasz nowy
cykl motoryzacyjny. W

następnych numerach nasi
eksperci Klaudia i Mariusz Pod-
kaliccy będą dla Was testowali
kolejne modele samochodów,
a także udzielali porad na
temat bezpieczeństwa jazdy. 

VOLKSWAGEN TIGUAN
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KLAUDIA PODKALICKA – kierowca wyścigowy, najszybsza
kobieta w Pucharze Kia Picanto Cup w 2006 i 2007 roku. W

2007 zdobyła tytuł Wicemistrza Niemiec w wyścigach ADAC
Logan CUP.  Absolwentka Państwowego Ogniska

Baletowego w Szczecinie, studentka Instytutu Kultury
Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.  Na początku 2008

roku miała wystartować jako pilot ciężarowym MAN-em
wspólnie z Grzegorzem Baranem w odwołanym Rajdzie

Dakar. Miała być drugą kobietą z Polski, po Martynie
Wojciechowskiej, która pojedzie w tym prestiżowym

rajdzie. Na co dzień jeździ subaru impreza WRX.

MARIUSZ PODKALICKI
– przez 22 lata był kierowcą

wyścigowym. Czterokrotnie
zdobył tytuł mistrza i

trzykrotnie wicemistrza Polski.
Dwukrotny laureat konkursu

na sportowca roku. Prowadzi
w Szczecinie Motoryzacyjne

Centrum Szkoleniowo-
Integracyjne

Pro-Driving-Team Podkalicki,
w ramach którego działa

Akademia Bezpiecznej
Jazdy, szkoła kierowców

rajdowych i wyścigowych.
Zajmuje się organizacją

imprez motorowych oraz
integracyjnych. 

Ojciec i trener Klaudii.

EKSPERCI „PRESTIŻU”

PRZYGOTOWANIE: 
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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Twórcą Boss Hossa był
Amerykanin Monte
Werne. W 1990 roku
wpadł na pomysł, by

stworzyć motocykl z silnikiem
z rozbitej corvetty. Jak postano-
wił, tak też zrobił. Gdy pierw-
szy jego sprzęt wyjechał na
ulice, wzbudził prawdziwą sen-
sację. Nic dziwnego, zbiornik
paliwa rozmiarami przypo-
mina maskę samochodu a
chłodnica z powodzeniem
może być zamontowana w
dużej ciężarówce.

Również Szczecin doczekał
się swojego Boss Hossa o nume-
rze 69. W serii Super Sport wy-
produkowano ich tylko 180 i
każdy oznaczony jest numerem.
Jeździ nim Michael Andersen,
pasjonat amerykańskich moto-
rów i współwłaściciel szczeciń-
skiego salonu Mike’s American
Bike’s. Jak mówi, dźwięku sil-
nika Bossa nie da się porównać
z żadnym innym.

- To maszyna dla prawdzi-
wego mężczyzny. Żaden moto-
cykl nie ma takiej mocy jak ten,

ale mimo to jeździ się na nim
przyjemnie - nie ma wątpli-
wości właściciel. - Jeżeli umiesz
jeździć harleyem, śmiało
możesz go sobie kupić, a jeżeli
chcesz zostać zauważony, to na
pewno powinieneś go kupić -
śmieje się Michael. 

Parametry Bossa można
określić jednym słowem - „naj”.
Ma największy silnik, jaki
można zmieścić w motocyklu -
V8, który pozwala osiągnąć
niewyobrażalne przyśpieszenie
i szybkość maksymalną - 300

Boss Hoss
szef wszystkich szefów

Waży 500 kilogramów, ma moc 400 KM, a do setki rozpędza się w… 1.8 sekundy! Boss Hoss 
to motocyklowy gigant w czystej postaci. Stworzony oczywiście w USA. 

Dane techniczne

Marka: Boss Hoss 

Typ: BHC-3 ZZ4 SS

Moc: 400 KM

Poj. silnika: 5,7 litra, 
V8 (corvette)

Masa: 500 kg

Koszt malowania: 
25 000 euro

Skrzynia biegów:
automatyczna 

– 2 biegi do przodu; 1 do tyłu

0-100 km: 1,8 sekundy

Max prędkość: 300 km/h 
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km/h. Dla jasności sytuacji:
żaden człowiek nie odważył się
sprawdzić jego parametrów,
dlatego testy Bossa były ro-
bione na hamowni. W przy-
padku japońskich maszyn
ciężko znaleźć motor z silni-
kiem powyżej 1,8 litra. Tutaj
pojemność silnika to 5,7 litra!
Do tego ogromna masa – 500
kg. Przy takiej wadze trzeba
mieć naprawdę dużo siły, aby
postawić go do pionu po
postoju. Zwieńczeniem dzieła
są monstrualne opony osiem-
nastki, z których przednia ma
150 mm, a tylna 300 mm. Dla
porównania dodajmy, że opony
ekstremalnego Dodga Vipera
mają 350 mm. Taki profil
opony nieco mści się na zakrę-
tach. Nie polecamy wycieczek
Boss Hossem po górzystym i
pełnym serpentyn terenie. 

Kierowca nie musi się nawet
martwić o zmianę biegów, po-
nieważ do wyboru są jedynie
dwa przełożenia do jazdy w
przód. Oczywiście tak ogromna
maszyna sporo pali. Zazwyczaj
około 10 litrów na 100 kilomet-
rów, ale może to być nawet 15
litrów. Zbiornik paliwa jest nie-
wielki, ma 32 litry, co oznacza,
że szczęśliwy posiadacz Boss
Hossa będzie częstym gościem
na stacjach benzynowych. Jed-
nak to chyba niewielki manka-
ment, który szybko zostaje
zagłuszony w momencie, gdy
wciśniemy przycisk rozrusznika
i usłyszymy przenikliwy, bardzo
charakterystyczny dźwięk
ośmiu cylindrów silnika, któ-
rego moc pozwala wyprzedzać
nawet najlepsze ścigacze. 

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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CZYM JEŻDŻĘ
W tym cyklu

motoryzacyjnym
Izabela Magiera-

Jarzembek
pokazuje ciekawe,

oryginalne
i nietypowe

samochody. I te najnowsze i te najstarsze.
Te luksusowe i zwykłe. Ogląda

wyposażenie, patrzy pod maskę i do
bagażnika, sprawdza komfort wnętrza

i prowadzenia. Wszystko, oczywiście
z udziałem właścicieli.

Zapraszam do prezentacji swoich
samochodów: 

magiera@eprestiz.pl.
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Pałac w Gadomiu
Organizujemy wesela i imprezy okolicznościowe. | www.gadom.pl | tel. 607 105 262, 608 468 880 
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„Mieszkanie nie jest duże,
dlatego chciałam zostawić w
nim dużo światła i nie
zasłaniałam okien tkaninami,
zwłaszcza że za oknami  jest
piękne Pogodno. Zieleń
wchodzi do wnętrza, podobnie
jak słońce, które przesuwa się
cały dzień po ścianach.”

„O
ce
m
ha
nic
m
m

PRESTIŻOWE
WNĘTRZE

Agata Pleśniarowicz, 
na co dzień dyrektor

kreatywny w SGI BALTIS,
poza godzinami pracy także

oddaje się swojej pasji –
projektowaniu wnętrz . Jej

bystre oko od razu dostrzega
atuty danego miejsca, dzięki
czemu powstają  wnętrza „z

charakterem”. Za projekt
kliniki Aestheticmed zdobyła
nagrodę w kategorii Modne

Miejsce podczas Warsaw
Fashion Street 2008.

My pokażemy mieszkanie,
które jest jej szczególnie

bliskie. 
Tak rozpoczynamy nowy cykl

artykułów, w którym
będziemy odsłaniać przed
wami „Prestiżowe w nętrza”.

PRZYGOTOWAŁA: DARIA PROCHENKA, 

ZDJĘCIA: ADAM FEDOROWICZ
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„To mieszkanie ma długi
korytarz, dlatego przez długi
czas nie było chętnych do
kupienia go. Od razu
zobaczyłam w nim potencjał i
wykorzystałam go na szafy.
Oświetlenie to także jeden z
ważnych elementów wnętrza,
lampy stworzyły specyficzny
nastrój przedpokoju. Ściany
będą powoli wzbogacane
obrazami.”

e

„Odcienie szarości na ścianach wybrałam
celowo, bo dają wiele możliwości. Szary kolor
może wydawać się smutny, zimny, ale
harmonizuje z wieloma barwami i stanowi dla
nich doskonałe tło. Dzięki temu we wnętrzu
możemy swobodnie łączyć także różne
materiały, te surowe i te delikatne.”
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Latem obowiązują dwie po-
zornie sprzeczne ze sobą
zasady. Po pierwsze warto
mieć opaleniznę, dzięki

której ciało wygląda ładnie. Po
drugie nie warto wylegiwać się na
słońcu, gdyż szkodzi to naszej skó-
rze. Jak połączyć te wszystkie
składniki? Jeśli lubisz mieć opalone
całe ciało, chcesz być jednocześnie
modna i zdrowa, musisz wiedzieć,
że nadeszła nowa moda – na sa-
moopalacze.

Po śródziemnomorską opale-
niznę nie musisz koniecznie jechać
na Lazurowe Wybrzeże. Sklepowe
półki uginają się od kosmetyków
samoopalających. Ich konsystencja
przybiera różne formy; są kremy,
żele, mleczka albo spraye. 

Dobry wybór

W zależności od karnacji można
dobrać sobie także odpowiedni
odcień, a od zasobności portfela –
firmę, z której skorzystamy. 

W swojej ofercie samoopalacze
mają zarówno marki popularne,
jak i te z górnej półki. Duży nacisk
na wakacyjną ofertę tego typu
kładą też koncerny farmaceu-
tyczne, przygotowując na lato spe-
cjalne produkty do opalania. 

Największym problemem jest
równomierne nałożenie preparatu
na ciało. Warto więc do tego się
przygotować, by nie mieć plam i
zacieków na ciele czy przebarwień
na dłoniach, a kolor opalenizny był
faktycznie taki, jakiego oczeku-
jemy.

Nie jest to proste, jeśli taki zabieg
przeprowadzamy same w domu.

Profesjonalna pomoc

Innym wyjściem jest skorzysta-
nie z pomocy kosmetyczki. Zabiegi
samoopalające w gabinetach kos-
metycznych są już powszechnie
stosowane. Jednak popularne od
kilku lat metody air brush, wyko-
nywane za pomocą urządzenia do
spryskiwania ciała, są powoli wy-

pierane. Nastąpił powrót do metod
manualnych. 

– Rozprowadzanie preparatu
ręcznie daje o wiele lepsze efekty.
Mogę dokładnie rozprowadzić sa-
moopalacz po ciele nawet w tych
trudniejszych miejscach jak ko-
lana, łokcie, gdzie mamy do czy-
nienia ze zrogowaciałym
naskórkiem – mówi Joanna Paw-
lak, kosmetyczka z Laser Studio. –
Preparaty wiodącej firmy St. Tro-
pez, z których korzystamy, nie zos-
tawiają na skórze intensywnego,
typowego dla wielu samoopalaczy
nieprzyjemnego zapachu. Natu-
ralne w 100% składniki zawarte w
kosmetykach są dobrze tolerowane
nawet przez bardzo wrażliwe
skóry. Preparat jest całkowicie bez-
pieczny, gdyż działa tylko na po-
ziomie zewnętrznej, rogowej
warstwy naskórka, nie wnika
głębiej w skórę, nie wywołuje pod-
rażnień i alergii. Mogą go stosować
kobiety w ciąży. 

Światło słoneczne nie wpływa
na kolor opalenizny uzyskanej
dzięki samoopalaczowi i nie ha-

muje naturalnego przyciemniania
skóry pod wpływem promieni
słonecznych. Warto jednak pamię-
tać, by stosować preparaty z fil-
trem.

Krok po kroku

Zabieg  trwa około półtorej go-
dziny. Żeby na ciele nie zostały
smugi, samo równomierne wciera-
nie preparatu nie wystarczy.
Nakładanie samoopalacza poprze-
dzone jest peelingiem całego ciała i
nałożeniem specjalnego lotionu,
który dodatkowo wygładza skórę. –
Gdy ciało jest już przygotowane do
zabiegu, możemy zacząć akcje opa-
lanie – mówi z uśmiechem pani Jo-
anna. – Kolistymi ruchami
rozprowadzamy brązujący preparat
o intensywnej czekoladowej barwie,
który daje nam efekt natychmiasto-
wego przyciemnienia skóry. Po jego
rozprowadzeniu za pomocą specjal-
nej rękawicy polerujemy całe ciało.

To wszystko sprawia, że nasza
skóra uzyskuje naturalny odcień
opalenizny, bez smug, zacieków,
przebarwień i plam. Przez około

sześć godzin po zabiegu nie można
się kąpać ani używać na ciało żad-
nych innych preparatów, łącznie z
perfumami. W ciągu tych godzin
preparat wchłania się. – Od razu
po zabiegu możliwe są lekkie za-
brudzenia ubrania, ale wszystkie
plamy spokojnie się spierają –
mówi Joanna Pawlak z Laser Stu-
dio. – Po kilku godzinach możemy
ubierać wszystkie swoje ulubione
ubrania, na pewno nie powstaną
żadne zabrudzenia – dodaje. 

Efekt utrzymuje się nawet do 14
dni. Przy każdym kolejnym za-
biegu możemy dobrać indywidual-
nie odcień opalenizny, zostawić
naturalną albo opalić się na bar-
dziej czekoladowo. – Panie szcze-
gólnie są zachwycone możliwością
modelowania i cieniowania
krągłości – mówi Joanna Pawlak. –
Stosując większą ilość kremu mię-
dzy piersiami, możemy na
przykład optycznie uwydatnić
biust. 

Zabieg samoopalający to koszt
około 125 zł. 

DARIA PROCHENKA

Ekskluzywna opalenizna 
bez słońca
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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
tel. 091 489 11 63
tel. 091 489 13 07

www.ra-dent.com.pl - info@ra-dent.com.pl

Sz-n, ul. Królowej 
Korony Polskiej 9
tel. 091 423 33 58

Spółdzielnia Pracy 
Lekarzy 

Specjalistów 

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 

Lekarze Specjaliści:
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

Gastroskopia

Mammografia

Szczepienia ochronne 
• grypa, żółtaczka, rak szyjki 
  macicy i inne



We wszystkich kulturach od
wieków męskość była przed-
miotem czci. I w każdej ma

swój pomnik w postaci fallicznego
symbolu. Także w mniemaniu współ-
czesnych mężczyzn potężniejszy
członek, to większa pewność siebie.
Można zastanawiać się czy słusznie,
ale takie są fakty. 

– Są mężczyźni, których wielkość
prącia nie satysfakcjonuje. Mają z tego
powodu kompleksy, gotowi są zrobić
wiele, byle tylko zmienić ten stan. Mac-
rolane otwiera świat nowych możli-
wości w bezpiecznym kształtowaniu
męskich narządów płciowych. Propo-
nujemy nieinwazyjny zabieg, dzięki
któremu panowie mogą decydować o
kształcie i wielkości swojego członka –
wyjaśnia dr Andrzej Dmytrzak z kliniki
Aesthetic Med.

Metoda polega na wstrzykiwaniu w
penisa substancji na bazie kwasu hialu-
ronowego – Macrolane.

– Zainteresowanie mężczyzn chirur-

gią plastyczną to trend nasilający się w
ostatnich dwóch latach. W ciągu mie-
siąca wykonujemy około 15 zabiegów
powiększania męskich narządów płcio-
wych – mówi dr Dmytrzak.  

Dotychczas panowie mogli korzystać
ze skomplikowanych zabiegów chirur-
gicznych, tymczasem Macrolane to
pierwszy produkt, który zapewnia bez-
pieczeństwo i może być wstrzykiwany w
dużych objętościach. Największą zaletą
zabiegu jest natychmiastowy rezultat z
długo utrzymującymi się efektami.

– Pacjenta trzeba zakwalifikować do
zabiegu. Musi być zdrowy i nie może
mieć zaburzeń erekcji – wyjaśnia dr
Dmytrzak. Każdy pacjent przechodzi
też badania psychologiczne.

Macrolane jest krótką procedurą. Za-
bieg trwa od 20 do 30 minut, w za-
leżności od ilości wstrzykiwanego
preparatu. Preparat wstrzykiwany jest
za pomocą specjalnej igły u podstawy
prącia. Po zabiegu pozostaje minimalne
nacięcie, które z biegiem czasu goi się i

przybiera naturalny
kolor. Zabieg prze-
prowadzany jest w
znieczuleniu miej-
scowym w normalnych,
higienicznych warunkach,
podobnie jak mniej skompli-
kowane zabiegi chirurgiczne.
Technika ta pozwala na na-
tychmiastowy powrót do co-
dziennych obowiązków.

W zależności od wskaza-
nia, Macrolane utrzymuje się
w organizmie przez okres od
12 do 24 miesięcy. Indywidualny
program terapeutyczny obejmo-
wać powinien coroczny zabieg ko-
rygujący. Po przeprowadzonym
zabiegu zaleca się: masowanie pe-
nisa, noszenie obcisłej bie-
lizny, unikanie kontaktów
seksualnych oraz wysiłku fi-
zycznego przez 2-4 tygodnie. Cena za-
biegu to 5 tysięcy złotych. 

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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REKLAMA

Bo WIELKOŚĆ 
ma znaczenie

To, że w Szczecinie możemy bez trudu powiększyć piersi czy pośladki,
nikogo już nie dziwi. Ale nowością jest, 

że szczecińska klinika Aesthetic Med powiększa także 
męskie narządy płciowe. I to bez skalpela. 
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„A ty mnie na wyspy

szczęśliwe zawieź,

wiatrem łagodnym włosy jak

kwiaty rozwiej, zacałuj,

ty mnie ukołysz i uśpij, snem

muzykalnym zasyp, otumań,

we śnie na wyspach

szczęśliwych nie przebudź ze

snu.”
K.I. Gałczyński

Stres, przemęczenie, praca na
coraz wyższych obrotach, nieustający
pośpiech to dla większości z nas nie-
stety codzienność. Tempo, w jakim
żyjemy, bezlitośnie wymusza na nas
skracanie do minimum czasu, który
możemy poświęcić samym sobie. Za
oknem słońce, wiosna w pełni, już nie-
bawem lato, a wraz z nim plażowanie,
zwiewne sukienki i sandały. Trudno jed-
nak porzucić bezpiecznie zabudowaną
odzież na rzecz lekkich ubrań wów-
czas, gdy grozi to ujawnieniem man-
kamentów urody. Czerwiec to
najwyższa pora, aby przygotować od-
powiednio ciało na beztroskie przy-
gody ze słońcem, wiatrem i solą
morską! Teraz dzięki przyjemnym let-
nim zabiegom z poczuciem zadowo-
lenia możesz wyjść latu naprzeciw.
One nie tylko doskonale wypielęgnują
ciało, ale również złagodzą stres i na-
pięcie, pomogą się wyciszyć i zrege-
nerować. Dzięki nim wyśmienicie
przygotujesz ciało i umysł do wyma-
rzonego urlopu. 

Krok pierwszy – PEELING. To
pierwsza rzecz, jaką musimy wykonać,
aby przystąpić do dalszych zabiegów.
Wiosną nasz naskórek jest często
przesuszony i poszarzały, dlatego
ważne jest, aby skutecznie go
złuszczyć. Dobrze wykonany peeling
pozwala kosmetykom pielęgnacyjnym
na dotarcie do głębszych partii skóry,
a co za tym idzie na lepsze jej
odżywienie i nawilżenie. Bazę dla etapu
stanowić mogą naturalne sole morskie

z ekstraktami z owoców tropikalnych.
Jeśli Twoja skóra jest wrażliwa, możesz
skorzystać z kremowego peelingu z
woskiem jojoba. Dla osób szukających
relaksu i odnowy doskonale polecam
peelingi z dodatkiem pachnących olej-
ków eterycznych.

Krok drugi – INTENSYWNE NA-
WILŻANIE. Gdy skóra jest już głęboko
oczyszczona, należy dostarczyć jej jak
najwięcej cennych substancji odżyw-
czych. Te zawarte w maskach i
różnego rodzaju okładach na ciało
wchłaniają się znacznie lepiej bezpoś-
rednio po złuszczeniu zrogowaciałego
naskórka. Warto wykorzystać tę okazję
do głębokiego nawilżenia skóry, która
dzięki temu szybciej się zregeneruje.
Dla skóry potrzebującej energii i wital-
ności proponuję np. zabieg z glinką
marokańską To naturalne brązowe
błoto, nazywane od starożytnych cza-
sów Rassoul, znane jest ze swoich
właściwości zatrzymywania wilgoci i
oczyszczania skóry. Zabieg ten usuwa
zmęczenie, wygładza i mineralizuje
skórę. Jeśli natomiast chcesz w eks-
presowym tempie zregenerować i
odmłodzić ciało, sięgnij po zabiegi za-
wierające w swoje recepturze takie
składniki jak: masło shea, retinol, ko-
lagen, elastynę, kwas hialuronowy i wi-
taminy A, E, C.

Krok trzeci – DŁONIE I STOPY. Za-
dbane dłonie i stopy są wizytówką
każdej kobiety, szczególnie latem! Pro-
fesjonalnie wykonany manicure i pedi-
cure spa pomoże dłoniom i stopom
przywrócić młodzieńczy i piękny wy-
gląd.

Krok czwarty – SKÓRA MUŚNIĘTA
SŁOŃCEM. Większość z nas wraz z
pojawieniem się pierwszych promieni
słońca marzy o pięknej złotej opaleniź-
nie. Zamiast korzystać z niebezpiecz-
nego opalania na solarium, lepiej się
wybrać na zabieg samoopalający. Roz-
poczyna go peeling ciała, który za-
pewni skórze zdrowy wygląd i
przyniesie odprężenie oraz rozluźnienie
wszystkich mięśni. Krem samoopa-
lający rozprowadzony na skórze w od-
powiedni sposób nada jej naturalny
słoneczny kolor. Efekt koloryzacji skóry
może utrzymać się nawet do sześciu
dni. 

Miejscem w Szczecinie, rekomen-

dowanym przeze mnie, w którym
każdy, niezależnie od wieku i płci,
może zadbać o urodę i zdrowie, jest
Enklawa Day Spa. Wszystkie ofero-
wane tu zabiegi zmieniają się w praw-
dziwe ceremonie pielęgnacyjne. Aura,
jaka towarzyszy całemu pobytowi w
Enklawa Day Spa i wykonywanym tu
zabiegom, ma magiczną, odprężającą
moc. Ciepły uśmiech i otwarta postawa
recepcjonisty, podejście kosmetyczki,
która będzie się Tobą zajmowała – to
wszystko daje poczucie komfortu, in-

tymności i bezpieczeństwa. Z przyjem-
nością pozwalasz prowadzić się do
świata doskonałego relaksu. Te aro-
matyczne peelingi, okłady i maski na
ciało pozwalają odpocząć od proble-
mów życia codziennego, zregenero-
wać siły, nabrać dystansu do wielu
spraw. Z emocjonującej wyprawy na
wyspy szczęśliwe wrócisz nie tylko z
pięknym ciałem, ale także z odmłod-
zoną duszą, spokojnym umysłem i po-
budzoną energią życiową. Teraz jesteś
dobrze przygotowana do urlopu!

Wyspy szczęśliwe 

MONIKA GRUDNIK-WRONISZEWSKA

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o
Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplo-
mowego Studium Kosmetologii Politechniki
Łódzkiej. Dyrektor i wykładowca w Super-
nova Akademia Spa (www.akademiaspa.pl).
Wykłada również w Prywatnej Policealnej
Szkole Kosmetycznej w Łodzi. Ukończyła
kurs technik oddychania w Fundacji Art of Living.
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Szaleństwo dodatków
W sezonie letnim obowiązkowo zwracamy uwagę na dodatki. A te są niezwykle kolorowe

i różnorodne.  Zarówno spędzając wakacje na plaży jak i w mieście ciekawe akcesoria 
uzupełniają twój wizerunek. Tego lata nie zapomnij upolować w sklepach fantazyjnych 

bransolet, naszyjników, czy toreb. Zmieniaj się w zależności od nastroju. Codziennie 
możesz wyruszyć w inną podróż począwszy od Azji na Afryce kończąc. 

»
Kapelusz

Roxy -
99 zł 

Ręcznik
Roxy -
129 zł 
Klapki
Roxy -

55 zł
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º Szal Celyn B. - 425 zł
Naszyjnik z żywicy - 59 zł 
Bransoleta zielona w kwiaty - 35 zł 
Bransoleta zielona w paski - 42 zł 

»
Szal Celyn B. - 425 zł 
Klapki Capri - 489 zł 
Bransoleta Billabong 

- 89 zł
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º Kapelusz Roxy 
- 99 zł 
Naszyjnik -
79 zł   

¼ Kapelusz Billabong - 139 zł
Torba Byblos - 799 zł 

Bransoleta Billabong - 89 zł  
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¼ Torba Loops - 595 zł 
Naszyjnik z żywicy, podwójny - 139 zł  

PRZYGOTOWANIE: DARIA PROCHENKA, STYLIZACJA: MAJA HOLCMAN, 
ZDJĘCIA: ADAM FEDOROWICZ  
PODZIĘKOWANIA DLA SKLEPÓW: SORAYA, PLATINUM, EUFORIA  
ZA UDOSTĘPNIENIE KOLEKCJI DO SESJI 

»
Bransoletka w kropki - 39 zł 
Pierścionek w kropki - 29 zł  
Bransoleta Billabong - 89 zł 

Ręcznik Roxy - 169 zł   

¼Klapki Armani 
Jeans - 245 zł



 70

R E K L A M A

ul. Jagiellońska 7/1 
091/433 70 50

Moda włoska 
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Portal ma zbliżać miesz-
kańców Szczecina – do
Szczecina i do siebie wza-
jemnie. Także Szczecin

staje się dzięki niemu bliższy. Ste-
tinum.pl ruszył 1 marca tego roku.
Przygotowanie go zajęło rok,
czego nie spodziewali się nawet
jego twórcy. Pierwotnie miał bo-
wiem ruszyć o północy w sylwes-
tra. Założenia są bardzo proste:
Stetinum.pl relacjonuje bieżące
wydarzenia z zakresu gospodarki,
kultury, oświaty, sportu oraz roz-
rywki. Na co dzień redaktorzy
portalu informują, jak i gdzie spę-
dzić wolny czas, co ciekawego
dzieje się w szczecińskiej kulturze
i co warte jest uwagi. Pojawiają się
też kolejne elementy. Czytelnicy
ciekawi historii miasta mogą tam
znaleźć osobną zakładkę do-
tyczącą Szczecina, tak polskiego,
jak i niemieckiego. Mimo pozor-
nie nieskomplikowanych założeń
tworzenie portalu regionalnego
wymaga wiele pracy. Jak dużo – o
tym w rozmowie z Michałem Ja-
sińskim, szefem portalu.

– Skąd pomysł na portal? 
Michał Jasiński: W Szczecinie

jest kilka portali, ale każdy jest
dobry w czymś konkretnym. Jest
portal dobry w ogłoszeniach, ze
świetnym kalendarium imprez.
Brakowało jednak miejsca, gdzie
każdy czytelnik mógłby jedno-
cześnie przeczytać o mieście,
poznać jego historię, zobaczyć
prognozę pogody i zorientować
się w bieżących wydarzeniach
kulturalnych. Uznaliśmy, że
warto zrobić coś takiego.

– Jak widzicie swoje szanse?
Rynek nie jest łatwy. Jest duży i
dynamiczny portal MM, jest
portal „Głosu”, jest odświeżony
portal „Kuriera”, jest w końcu
forum „Wyborczej”, jest portal
Infoludka, jest wszczecinie.pl i
wiele innych.

– Szanse są całkiem spore.
Każdy z tych wymienionych ser-
wisów ma swoje plusy, lecz nie
ma tak kompleksowej oferty jak
Stetinum.pl. Oprócz wiadomości
mamy teksty opiniotwórcze,
mamy darmowy serwis ogłosze-
niowy i katalog firm, jest społecz-
ność, są galerie, za chwilę będzie
forum dyskusyjne. Wciąż pracu-
jemy nad kolejnymi funkcjami.
Rozwijamy się i wierzymy w suk-
ces.

– A nazwa? Dlaczego Stetinum?
– Wybór innej nazwy był po-

dyktowany tym, że domena
szczecin.pl była już zajęta
(śmiech). Kiedy szukaliśmy
nazwy, sięgnęliśmy do historii
miasta. Stąd Stetinum, nazwa
która widnieje na łacińskich do-
kumentach, nazwa z której wy-
wodzi się niemieckie Stettin,
nazwa która była aktualna, jest
aktualna i będzie aktualna w
przyszłości.

– Szczecin to jednak także i
historia Niemiec.
– To prawda i my chcemy z

tej historii jak najwięcej czer-
pać. Prawda jest taka, że polska
historia Szczecina jest krótka. Ją
też chcemy pokazywać, mamy
już podpisane umowy z dzien-
nikarzami historycznymi, któ-
rzy opiszą dla nas historię
peerelowskiego Szczecina do lat
70., co może być ciekawe, a
chwilami pewnie zabawne.
Roman Czejarek pisze dla nas o
niemieckim Szczecinie i cieka-
wostkach tamtego okresu.
Uważam, że wiele z historii
miasta można wykorzystać,
chociażby osadzając w realiach
przedwojennych akcję książki
czy filmu.

– Co nowego oferuje Stetinum.pl,
czego nie znajdziemy gdzie
indziej?

– Publikujemy informacje,
które są potrzebne codziennie,
jak rozkład jazdy komunikacji
miejskiej, prognoza pogody.
Drobne rzeczy, które ktoś naresz-
cie zebrał w jednym miejscu.

– A tzw. dziennikarstwo
obywatelskie? Czy czytelnicy
mogą brać udział w tworzeniu
portalu?
– Użytkownicy mogą wyrażać

się na kilka sposobów. Najprostsze
jest dodawanie komentarzy pod
tekstami. Są jeszcze dwa sposoby –
każdy czytelnik może przysłać
nam swój artykuł, który automa-
tycznie jest publikowany (jeśli
oczywiście spełnia wymogi regula-
minu). W ten sposób ludzie mogą
wyrazić cokolwiek, co jest dla nich
ważne, niezależnie od tego, czy
chcą wylać żale, czy coś pochwalić.
Trzecia możliwość to inicjatywa
czytelników. Polega na tym, że
każdy może rzucić dowolny,
nurtujący go temat, a inni użyt-
kownicy w formie sondy
głosują „za” lub „przeciw”.

– Plany na przyszłość?
– Kończymy przygoto-

wania do wdrożenia no-
wych funkcji na portalu.
Za kilka tygodni chcemy
uruchomić forum dysku-
syjne. A przed nami w tej
chwili ponad wszystko
rozwój. To najistotniej-
sza rzecz, bo chcemy
być takim portalem,
którego nie powsty-
dziłby się żaden
s z c z e c i n i a n i n .
Chcemy, żeby miesz-
kańcy byli dumni, że
mają taki portal.
Czujemy się wobec
nich zobowiązani. Portal
nie może stać w miejscu,
cały czas zmieniamy się dla
naszych czytelników.

WERONIKA BULICZ

Nowy gracz portali
– Przyświeca nam górnolotna idea, aby tchnąć nowego ducha w mieszkańców Szczecina 

– mówi o portalu Stetinum.pl jego redaktor naczelny Michał Jasiński. Portal istnieje 
raptem cztery miesiące i zdobył całkiem sporą popularność.
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Różany Ogród Sztuki 
„Różany Ogród Sztuki” to rozbudowana kontynuacja zeszłorocznego
projektu Szczecińskiej Agencji Artystycznej „Muzyczne impresje Różanki”. W każdą so-
botę i niedzielę o godz. 12 w Ogrodzie Różanym będą odbywały się koncerty plenerowe
w wykonaniu młodzieży, studentów szkół muzycznych oraz zawodowych artystów.
Koncertom towarzyszyć będą liczne działania artystyczne. A w każdą pierwszą niedzielę
miesiąca od godz. 12 specjalny program dla dzieci „Bajeczki Różaneczki”.

Różanka, lipiec – sierpień, sobota – niedziela, godz. 12-15, wstęp wolny

XI Wielki Turniej Tenorów Opery na Zamku  
Na zamkowym dziedzińcu odbędzie się XI
Wielki Turniej Tenorów. Utrzymany w konwencji
pojedynków rycerskich, organizowany jest przez
Operę na Zamku od 1994 roku. Na stałe wpisał
się w tradycję miasta i cieszy się niesłabnącym
powodzeniem wśród publiczności. Słynne poje-
dynki tenorów to nie tylko wybitne wykonania
arii operowych, ale także wspaniała publicz-
ność, dzięki której dziedziniec zamku staje się
areną pojedynku wielkich wykonawców. A
żaden wykonawca nie podda się bez walki… 

Zamek Książąt Pomorskich, 27 czerwca, godz. 20.30 

CONtemplacje Muzyki Novej  
W nietypowej scenerii – w namiocie na placu Solidarności – wystąpi kwartet instrumenta-
listów, wykonując jedno z najbardziej porywających dzieł w muzyce XX wieku, „Kwartet na
koniec czasu” Oliviera Messiaena. CONtemplacje Muzyki Novej to otwarta formuła wypowie-
dzi o muzyce współczesnej jako zjawisku nietypowym i nowatorskim. Mają na celu
przełamać myślenie o muzyce współczesnej jako tej adresowanej do hermetycznej grupy. Są
miejscem spotkań z muzyką nie tylko dla ludzi zajmujących się dźwiękiem, ale także dla
tych, którzy chcą być dobrze zorientowani, co aktualnie „dzieje się” w nowych brzmieniach. 

Plac Solidarności, 27 czerwca, wstęp wolny

Calexico – jedyny koncert w Polsce 
Calexico to bez wątpienia jedna z najbar-
dziej niezwykłych amerykańskich formacji
ostatnich lat, światowa marka, a ich
najsłynniejsza płyta „Black Light” do dziś po-
zostaje absolutnym klasykiem muzyki z po-
granicza USA i Meksyku. Wielki hit „Minas
de Cobre”, jaki znalazł się na tym albumie,
do dnia dzisiejszego rozbrzmiewa w każdej
dobrej rozgłośni radiowej po obu stronach
Atlantyku. To zjawisko unikalne i uniwer-
salne jak słynny Buena Vista Social Club!

Zamek Książąt Pomorskich, 7 lipca, godz. 20.30, bilety 55 zł

Kronos Quartet 
na finał Szczecin Music Fest
Ukoronowaniem Szczecin Music Fest będzie występ Kronos Quartet. To grupa,
która od 35 lat przełamuje bariery i stereotypy, grając obok klasycznych
utworów repertuar jazzowy (Ornette Coleman, Charles Mingus), rockowy
(Jimi Hendrix, Sigur Rós) i współpracując ściśle z całą plejadą muzyków i
kompozytorów – od naszego Henryka Góreckiego po Nelly Furtado. 

9 lipca, Zamek Książąt Pomorskich, godz. 20.30, bilety 60, 80 zł

Jazz na Betonowcu
Antoni Gralak, jeden z najbardziej twórczych i
utalentowanych muzyków w Polsce, wystąpi
na koncercie jazzowym na statku „Ulrich Fin-
sterwalder”, który jako jedyny okręt betonowy
przetrwał do dzisiejszych dni. Jego kadłub
znajduje się na jeziorze Dąbie. „Jazz na Beto-
nowcu” to projekt kulturalny, w którym pod-
czas podróży prezentować się będą polscy i
niemieccy didżeje. Dla chętnych przygotowano
statki i łodzie pasażerskie, które wypłyną ze
Szczecina i po dwugodzinnym rejsie dotrą na
miejsce. Polskie jednostki zacumowane będą

przy Bulwarze Piastowskim. Pokład zostanie udostępniony już o godz. 20, start o godz. 21.

Bulwar Piastowski, 11 lipca, godz. 21, opłata za transport 40 zł

Jazz na rogatkach 
Sincopa Jazz Band powstał w 2004 roku w
mieście Bucaramanga (Kolumbia) z inicja-
tywy Janusza Kopytko i w krótkim czasie
uplasował się wśród najlepszych grup jazzo-
wych tego kraju. W repertuarze zespołu wy-
różniają się tematy reprezentatywne dla
jazzu tradycyjnego. Od roku 2006 zespół za-
czął wprowadzać do swojego repertuaru
melodie tradycyjne z poszczególnych regio-
nów Kolumbii, przekładając je uprzednio na
styl dixielandowy. Koncert organizowany we
współpracy z Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Jazzowym w ramach cyklu „Jazz na
rogatkach”.

Klub Delta, 19 lipca, godz. 17, bilety 5 zł
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Prestiżowe imprezy 
czyli subiektywny przegląd wydarzeń 

PRZYGOTOWAŁA IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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13sphere 
XIII Muz przywita wakacje w nietypowej scenerii. Na placu Solidarności pojawi się wy-
soka na 15 metrów konstrukcja, która wyrośnie ponad okoliczne drzewa. Pod białą ko-
pułą nie zabraknie atrakcji: spotkań z artystami, twórcami kultury, premier filmów,
koncertów.

Plac Solidarności, 26-27 czerwca, godz. 16, wstęp wolny 

Pożegnanie jachtów wyruszających
na The Tall Ships’ Races 2009

Jachty „Butterfly” i „Endor-
fina” ze szczecińskiej Jach-
towej Akademii Morskiej
„Baltica” wezmą udział w
regatach The Tall Ships’ Races
2009. Trasa regat składa się z trzech etapów.
Z Gdyni do Sankt Petersburga, następnie
przez Turku w Finlandii do Kłajpedy na Li-
twie.. Więcej informacji na
www.jamsen.szczecin.pl.

Wały Chrobrego, 27 czerwca, godz. 11

Ucho, gardło, nóż
Krystyna Janda tym razem wcieli się w rolę
Tonki Babić, bohaterki kontrowersyjnego „Ucho,
gardło, nóż”. To kobieta po pięćdziesiątce, która
spędza bezsenną noc. Leży w łóżku przy
włączonym bez dźwięku telewizorze i po-
chłaniając kolejne tabliczki czekolady, opowiada
swoje życie.. Tragiczne wydarzenia przeplata ko-
micznymi epizodami, rwie narrację, droczy się z
ciekawskim czytelnikiem-podglądaczem. Jest
szczera aż do bólu, nie oszczędza nikogo, ale
przede wszystkim nie oszczędza samej siebie.
Spektakl dozwolony od lat 18!

Teatr Współczesny, 28 czerwca, godz. 17, bilety 110 i 130 zł

Taneczny spektakl Red Sun
Teatr Współczesny gościć będzie Polski Teatr Tańca z Poznania. Zapraszamy na 50 minut
zmysłowego i żywiołowego tańca w wykonaniu najlepszych poznańskich tancerzy. 

Teatr Współczesny, 30 czerwca, godz. 19, bilety 22, 30 zł

Premiera „Lunatyczki” na Zamku 
Premiera arcydzieła belcanto opery Vin-
cezo Belliniego „Lunatyczka” będzie
niewątpliwie jednym z najważniejszych
wydarzeń operowych w Polsce tego
roku. Jest to dzieło, w którym występo-
wali najwspanialsi śpiewacy. Niedościg-
nioną wykonawczynią partii tytułowej
była Maria Callas. 

Dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich, 24-25
lipca, godz. 20.30, bilety 29, 42, 55 zł

Mnich – wernisaż 
zdjęć w Brama
Jazz Cafe
Projekt „Mnich” narodził się podczas
podróży Marcina Zaborowskiego po
Birmie. Autor, absolwent Politechniki
Szczecińskiej, podróżując od miasta do
miasta, od wsi do wsi, w każdym miejscu
odwiedzał klasztory, szukając
odpowiednich ujęć. Każdego dnia
spędzał wiele godzin w klasztorach,
przyzwyczajając do swojej obecności ich
mieszkańców. Tak oto powstał kompletny
fotoreportaż. 

Brama Jazz Cafe , 24 lipca – 22 sierpnia, wstęp wolny
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Jestem bardzo zadowolony z
tej edycji festiwalu. Bilety
praktycznie są sprzedane, a

na każdy koncert przychodzi
około tysiąca osób. Przez sześć
edycji festiwal wychował sobie
stałą i wierną publiczność – cie-
szy się organizator Dariusz Star-
tek.

Występ Calexico zapowiada
się na koncertową rewelację
roku. Zespół robi furorę, gdzie-
kolwiek się pojawi. 

– To absolutnie kultowa grupa,
którą można porównać z Manu
Chao czy Buena Vista Social
Club. Jestem dumny, że możemy
gościć w Szczecinie tego formatu
zespół. Potrafią zapełnić sta-
diony, ale równie świetnie odnaj-

duje się w kameralnych klubach
– mówi Startek. 

Doskonałym podsumowa-
niem festiwalu będzie występ
Kronos Quartet. To grupa, która
od 35 lat przełamuje bariery i ste-
reotypy, grając obok klasycznych
utworów repertuar jazzowy (Or-
nette Coleman, Charles Mingus),
rockowy (Jimi Hendrix, Sigur
Rós) i współpracując ściśle z całą
plejadą muzyków i kompozyto-
rów – od naszego Henryka Gó-
reckiego po Nelly Furtado. 

– Na uwielbianej i powszech-
nie znanej ścieżce dźwiękowej
„Requiem dla snu” grali właśnie
oni. Tego koncertu po prostu nie
można przegapić – dodaje Da-
riusz Startek. imj

Music Fest na finiszu
Finał szóstej już edycji SMF zbliża się wielkimi krokami. Przed nami dwa ostatnie wydarzenia. 

7 lipca z pierwszym i jedynym koncertem wystąpi grupa Calexico, a na koniec – 9 lipca 
– najsłynniejszy kwartet smyczkowy świata Kronos Quartet. 

K U LT U R A

W oczekiwaniu na koncert 
publiczność chętnie czytała „Prestiż”

Koncert NIcola Conte

Koncert Orkiestry BAOBAB 

Koncerty, które odbyły się do tej pory, mimo
deszczu gromadziły tłumy
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Po raz siódmy niewielka
miejscowość wybrzeża
szczecińskiego będzie goś-

ciła najlepszych tenisistów wśród
aktorów. Start 29 czerwca – finał
2 lipca.

– W tym roku nowość to za-
czątek turnieju kobiecego –
chwali się Adam Grochulski,
główny organizator imprezy.

Do turnieju zgłosiły się cztery
panie: Urszula Dudziak, Beata
Ścibakówna, Małgorzata Pień-
kowska i Katarzyna Chrzanowska. 

Jeśli chodzi o panów, to Pogo-
rzelica od lat przyciąga elitę ak-
torskiego tenisa.

– Mieliśmy zamiar ściągnąć
trochę nowego narybku – Ma-
cieja Stuhra i Pawła Małaszyń-

skiego, ale ich plany filmowe po-
kryły się z datą turnieju – opo-
wiada Grochulski.

Lista zawodnicza i tak jest jed-
nak imponująca. Ponad 20 akto-
rów, artystów i kabareciarzy, a

wśród nich m.in. faworyci Ro-
bert Rozmus i Marcin Daniec,
Jan Englert, Robert Janowski czy
Henryk Sawka.

Supervisorami turnieju będą
Piotr Machalica, Zbigniew Bucz-

kowski i Wiktor Zborowski. Te
nazwiska na pewno przyciągną
tłumy na stadion w Niechorzu i
finał imprezy na kortach Sandry.

Impreza to oczywiście nie tylko
tenis. Od pierwszego dnia (29.06.)
w barze Sahara w Pogorzelicy co-
dziennie uczestnicy turnieju będą
zabawiali wczasowiczów podczas
tzw. wieczorów żartu i dowcipu.
Na finałowej gali 2 lipca wystąpi
Majka Jeżowska – tym razem z re-
pertuarem dla dorosłych.

– W tym roku nam też trochę
dokuczył kryzys, ale już myślę o
latach następnych. Wiem, że do
Pogorzelicy wybiera się Agata
Młynarska, która będzie obserwo-
wać turniej pod kątem patronatu
telewizji Polsat – mówi Adam
Grochulski. – Wciąż planujemy
spektakle teatralne na leśnej pola-
nie. Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku już się uda – dodaje.

Również gmina ma poważne
plany dotyczące aktorów grających
w tenisa. Dzisiejsza ulica Morska
w Pogorzelicy po remoncie ma
zmienić nazwę na Aleję Gwiazd
Artystycznego Tenisa. tch

REKLAMA

Pogorzelica 
czeka na artystów
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Wnaszym regionie do
tej pory bardzo po-
pularny był win-
dsurfing, teraz

większość pasjonatów tego
sportu stała się fanami kitesur-
fingu. Cały czas powstają nowe
szkoły uczące tych umiejętności.
Oprócz wielu sezonowych baz
doczekaliśmy się także w regio-
nie pierwszego stacjonarnego
miejsca – KiteFort Świnoujście. –
Dużym atutem bazy jest lokaliza-
cja. Wał oddzielający plażę od
wejścia do portu sprawia, że
akwen jest płytki, o niewielkim
zafalowaniu. Ułatwia to po-
czątkującym naukę, a zaawanso-
wanym riderom opanowanie
nowych tricków – mówi Mariusz
Magoński z KiteFort Świnoujście.
– Niezwykłego uroku dodaje
także sąsiedztwo wiatraka, sym-
bolu Świnoujścia. Dzięki temu
kitesurfing mogą odkryć również
wczasowicze, zmierzający do
tego kultowego miejsca – dodaje.

Każdy powyżej 12. roku życia
i o przeciętnej sprawności fizycz-
nej potrzebuje zazwyczaj 9-10
godzin szkolenia, aby móc już sa-
modzielnie ćwiczyć i rozwijać
swoje umiejętności. Najważnie-
jsze, żeby było to robione z pasją,
bezstresowo i bezpiecznie. 

– Podczas szkolenia zapew-
niamy sprzęt oraz asekurację.
Uczymy na deskach i latawcach
specjalnie zaprojektowanych dla
potrzeb szkoleniowych. Taki
sprzęt gwarantuje bezpieczeń-
stwo oraz szybkie postępy –
tłumaczy Mariusz.

Zarówno na świecie, jak i w
Polsce kitesurfing zdobył
ogromną popularność również
dzięki klimatowi, jaki towarzyszy
różnego rodzaju rozgrywkom i
zawodom.

KiteFort Świnoujście jako
szkoła kitesurfigu brała też czynny
udział w organizacji II edycji Sea

& Sky Festival w Międzyzdrojach.
To obecnie jedna z największych
imprez kitesurfingowych w Polsce
i według oceny samych zawodni-
ków – najlepsza. I właśnie wiel-
kimi krokami zbliża się już trzecia
edycja tej imprezy, na którą tym
razem zaprasza Unity Line. Przez
trzy dni – od 21 do 23 sierpnia –
kite’owcy będą zmagać się w kon-
kurencjach takich jak „hang time”,
czyli zawody w jak najdłuższym
skoku. Najlepsi utrzymują się w
powietrzu nawet przez 10-13 se-
kund. Kolejna konkurencja to
między innymi „race”, czyli wy-
ścig wszystkich zawodników.
Przewidziane są też alternatywne
konkurencje bezwiatrowe. 

Unity Line Sea & Sky Festival
będzie z pewnością wielką at-
rakcją dla plażowiczów podzi-
wiających wyczyny sportowców
z lądu. Obecność światowej
czołówki kite’owców jest gwa-
rancją niezapomnianych emocji
i mnóstwa wrażeń. Ponadto co-
dziennie od godz. 12 będzie
można wziąć udział w licznych
konkursach, pokazach instruk-
tażowych pływania z żaglem czy
w testach sprzętu kitesurfingo-
wego. Punktem kulminacyjnym

każdego dnia będą wieczorne
występy gwiazd festiwalu zorga-
nizowane, jak przystało na kul-
turę windsurfingową, w formule

wielkiego „beach party”. Wy-
stąpią Alicetea, Afromental,
Skambomambo i Sidney Polak.

DARIA PROCHENKA

UWAGA KONKURS
Ci którzy już teraz wiedzą, że kitesurfing to sport, który

chcieliby zacząć uprawiać, mogą wygrać kurs
kitesurfingu dla jednej osoby ufundowany przez
KiteFort Świnoujście. Wystarczy wejść na stronę

www.magazynprestiz.com.pl i wziąć udział
w konkursie. Zdjęcia zwycięzcy zmagajacego się

z wodą i wiatrem opublikujemy w kolejnym numerze
magazynu „Prestiż”. 

Powietrzne rejsy 
Historia kitesurfingu zaczęła się w starożytnych Chinach. Pływanie na desce napędzanej

unoszącym się w powietrzu skrzydłem jest nie tylko ekscytujące, 
ale również bardzo widowiskowe. 
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IZABELLA ANTONOWICZ-SZUSZKIEWICZ

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w
Warszawie. Kajakarka. Urodziła się 16 marca 1942
roku w Wilnie. Dzisiaj emerytka, w wolnych chwi-
lach maluje na szkle. Przed laty wraz z mężem
Władysławem Szuszkiewiczem (zm. 2007), także ka-
jakarzem i także olimpijczykiem, brązowym meda-
listą IO w Monachium (1972), prowadziła kiosk

LOTTO przy szpitalu kolejowym. Do historii sportu przeszła jako
jedna z niewielu osób, które wystąpiły trzykrotnie z rzędu na igrzyskach
olimpijskich.

Przez dwanaście lat kariery sportowej (1960-1972) pani Izabela zgro-
madziła dość pokaźny dorobek medalowy i dzisiaj może pochwalić się:
21-krotnym tytułem mistrzyni Polski (1961-1972), srebrnym medalem
Mistrzostw Europy w Snagov w konkurencji K-4 na 500 m, czterokrotnym
finałem mistrzostw świata i trzykrotnym mistrzostw Europy i – jak już

wspomniałem – trzykrotnym udziałem w ig-
rzyskach olimpijskich; w Tokio (1964) – w dwój-
kach (K-2) na 500 m zajęła 8. miejsce w finale,
w Meksyku (1968) była 9. w tej samej konkuren-
cji, zaś w Monachium (1972) zajęła 6. miejsce.

Dzisiaj o swojej sportowej przygodzie mówi krótko: – Sport uczy
punktualności. Sport uczy życia w większej grupie. I – co najważniejsze
– uczy pokory. Dzisiaj, po latach, przeglądając zdjęcia, wycinki z gazet,
oglądając stosy medali, leżących w szufladzie, troszeczkę żal, że nie
udało mi się nigdy stanąć na tym najważniejszym, dla każdego spor-
towca podium – podium olimpijskim. Ale takie jest właśnie życie. Nie
wszystko, czego byśmy chcieli, dostajemy od losu... rp

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? 

Niemka Stephanie Gehrlein
wygrała drugą edycję kobie-
cego turnieju tenisa Szczecin

Open, zgarniając blisko 3 tysiące
USD i punktów. W finale pokonała
Czeszkę Andreę Hlavackovą. W tur-
nieju zagrało też kilkanaście Polek,
w tym szczecinianki. 

Turnieje rangi 25 000 USD to
wielka szansa dla polskich młodych
tenisistek marzących o światowej ka-
rierze. Dzięki takim turniejom mogą
zdobywać cenne punkty w rankingu
WTA. Takie też intencje przyświe-
cały organizatorom – szczecińskiej
Fundacji SKT na rzecz Promocji i
Rozwoju Tenisa Ziemnego. W elimi-
nacjach zagrało aż 16 Polek, a w tur-
nieju głównym siedem. Do drugiej
rundy przeszły trzy z nich, w tym
szczecinianka Magdalena Kiszczyń-
ska. Do ćwierćfinałów przeszły San-
dra Zaniewska i Karolina Kosińska,
które tam zakończyły swój udział.
Wyżej Polki dotarły w deblu, gdzie

utalentowana 18-latka z Poznania
Katarzyna Piter razem z Niemką Jus-
tine Ozgą (urodzoną w Polsce) za-
grały w półfinale. Bilans jest taki, że
mimo iż żadna z nich nie wygrała
turnieju, każda uzyskała turniejowe
punkty i niewielkie nagrody pie-
niężne. 

Równolegle do Szczecin Open na
kortach rozgrywano międzynaro-
dowy turniej dziewcząt i chłopców
do lat 14, w ramach Tennis Europe
Junior Tour. Przyszli zawodowcy
rozgrywali zacięte mecze, bywało, że
dłuższe niż mecze starszych ko-
leżanek. Z powodu deszczowej po-
gody niekiedy zawody były
przerywane nawet na kilka godzin.
Efekt – niektóre mecze kończyły się
nawet w godzinach nocnych.

Obok zawodników walczyli też
amatorzy. Panie rywalizowały w tur-
nieju o Puchar Dyrektora TVP Szcze-
cin. Wygrała Jagoda Kurowska, a
drugie miejsce zajęła Ewa Sawka. Był

też turniej o Puchar Prezydenta Busi-
ness Clubu Szczecin. Wygrał go Jacek
Paluszkiewicz, a wśród pań najlepsza
okazała się Ewa Sawka. Oddzielną na-
grodę dostał Henryk Sawka. Za co?

Business Club uhonorował go za na-
jefektowniejszy upadek. W meczu de-
blowym efektownie potknął się o
gałązkę. Na szczęście obyło się bez po-
mocy medycznej. br

Zakończył się Szczecin Open 2009

Zagrały
mimo deszczu
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Ekskluzywnie i charytatywnie  
Około 55 tysięcy z loterii fantowej i ponad 26 tysięcy z aukcji – tyle pie-

niędzy zebrał Rotary Club Szczecin Center podczas imprezy w Hotelu
Park. Licytowano obraz Wojciecha Zielińskiego, porcelanę, stylowe obrusy,
wina z Toskanii i wiele innych upominków. Pieniądze zostaną przezna-
czone na respirator ratujący życie noworodkom. Impreza charytatywna to
także okazja do ploteczek i spotkań towarzyskich. Panie mogły poszaleć z
kreacjami. Czujny „Prestiż” wypatrzył co ciekawsze ubrania.  dp 

Stare, ale jare 
50samochodów i 10 motocykli z całej Polski wzięło

udział w II Miedwiańskim Rajdzie Pojazów Za-
bytkowych. Pojawiły się m.in. willis – overland z 1943
roku, standard z 1923 roku, aero 30 z 1935 roku, DKW
z 1936 roku oraz powojenne warszawy, mercedesy pon-
tony, dodge’e oraz kilka polskich aut, w tym dwa samo-
chody milicyjne – fiat 125 oraz polonez. Na mecie
odbył się też konkurs na najbardziej elegancki pojazd.
Zwyciężył citroën AC4 z 1929 roku – najstarszy auto-
mobil, pierwszy raz uczestniczący w rajdzie pojazdów zabytkowych. Po imprezie wszyscy
bawili się do białego rana na Balu Komandorskim w pałacu Uniwersytetu Szczecińskiego w
Małkocinie. im
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Z tłumu eleganckich pań wyłowiliśmy te ubrane najbardziej oryginalnie. Daria Bogacka zachwyciła nas pięknym upięciem włosów, delikatna i romantyczna Mirosława Radecka, elegancja tkwi
w prostocie wie o tym najlepiej Agnieszka Drońska, Anna Karbowińska wystąpiła w zmysłowej czerwieni,  mecenas Iwona Korulczyk-Rinas w bardzo kobiecym wydaniu

Ewa Bieganowska 
z córką Malwiną

Gundula Jani i Peter Michael Jani, 
past prezydent RC Hamburg Haake

Grzegorz Łowkiewicz, Renata Nowakowska, manager Zespołu 
Pałacowo-Parkowego US w Małkocinie i Marek Fornal

Marek Fornal z pucharem Grzegorza
Łowkiewicza za I Miejsce w Konkursie

Elegancji, kategoria „Elegancja Stroju”

Wiesława Koperkiewicz, Extra Inwest, Halina Skrzyniarz, skarbnik RC Szczecin Center, 
dr Katarzyna Oronowicz, Hanna Bojarska, prezydent RC Szczecin Center

Architekci Zbigniew i Barbara Paszkowscy, Donata Juszczak-
prezydent Lions Club i mecenas Waldemar Juszczak
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Tenis bardzo 
towarzyski
Międzynarodowy turniej tenisa kobiet Szczecin Open 2009 był

też okazją do spotkań towarzysko-sportowych. Miłośnicy te-
nisa, oprócz podziwiania zawodniczek w akcji, sami mogli zagrać w
amatorskich turniejach. Najpierw panie grały o Puchar Dyrektora
TVP Szczecin, a dzień później panie i panowie razem walczyli o Pu-
char Prezesa Business Clubu Szczecin. W przerwach pomiędzy me-
czami można było np. zjeść pyszne ciastko (w specjalnie postawionej
kawiarni Czekoladowa), napić się kawy lub czegoś mocniejszego. 
Nowością tej edycji imprezy było turniejowe przedszkole, w któ-
rym rodzice mogli zostawić swoje pociechy. Niektóre dzieci za-
gościły tam na stałe. Dorośli za to chętnie odwiedzali Cafe Prestiż,
czyli czytelnię „Prestiżu", w której można było odpocząć lub schro-
nić się przed deszczem, albo posufrować w internecie (na najnow-
szych „makach”!), i to przy pysznej kawie. br
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Wojciech Kita, współwłaściciel Techno Progres 
i Sławomir Zajdel, „Prestiż”

Bartosz Bergiel, dyr. Gemini, 
z synem Maksem

Kuba Lisowski (Gazeta Wyborcza), Sebastian Roszkowski (Polskie Radio
Szczecin) z partnerką Alicją i Mariusz Rabenda G(azeta Wyborcza)

Piotr Wachowicz, dyrektor wydziału 
promocji szczecińskiego magistratu

Bogusław Rogowski, prezydent Business
Szczecin Club gratuluje zwyciężcy amatorskiego
turnieju BSC Jackowi Paluszkiewiczowi

Dariusz Staniewski, Kurier Szczeciński i Piotr
Podębski, z-ca dyr. regionalnego PKO BP

Henryk Sawka z naczelną „Prestiżu” 
Darią Prochenką w „Cafe Prestiż”

Anna Rygielska i Daria Prochenka

W oczekiwaniu na serwis. Debel Michał
Stankiewicz i Marcin Kowalski (członek
zarządu Fundacji SKT)

Tomasz Nieżychowski, dyrektor Szczecin Open, Jagoda Kurowska (I miejsce
w turnieju amatorskim kobiet), Piotr Dziemiańczuk, szef kroniki TVP
Szczecin, Ewa Sawka (II miejsce), Michał Stankiewicz, współwłaściciel
„Prestiżu” (tu jako współorganizator Szczecin Open)



Sztuka między różami
Przez całe lato w każdy weekend na Różance odbywają się koncerty i

spektakle. Inauguracja Różanego Ogrodu Sztuki przyciągnęła wiele
znanych osobistości Szczecina.
Wiersz Jana Brzechwy „Na straganie”
czytała dzieciom Elżbieta Masojć,
wiceprezydent Szczecina, a  „Loko-
motywę” Agata Stankiewicz, dyrektor
Wydziału Kultury i Ochrony Zabyt-
ków Urzędu Miasta.  Do wspólnego
czytania  przyłączyła się publiczność.
Tak samo ochoczo brała udział w in-
teraktywnym spektaklu pt. „Czer-
wony Kapturek w zaczarowanym
lesie”, który przygotowała Grupa
Twórcza KRATA EON. dp

To już rok!

Razem z prawnikami Klaudią Semeniuk, Mikołajem Mareckim i To-
maszem Kaczarewskim „Prestiż” świętował urodziny kancelarii SMK.

Minęło już dwanaście miesięcy, odkąd zadomowili się przy ulicy Św.
Ducha. Z tej okazji goście zjawili się tłumnie, obdarowując właścicieli wy-
szukanymi prezentami. Jednym z najciekawszych był birmański kalendarz
wykonany z mandali. Okazało się też, że w kancelarii nie tylko dobrze się
pracuje, ale i świętuje, bo impreza przeciągnęła się do późnych godzin
nocnych. Dobrze, że świętowano w piątek, bo na odpoczynek został jesz-
cze cały weekend. dp

Kameralnie w Parku
Yuliya Babich już niedługo otwiera butik w Szczecinie. Zanim zaprosi

do niego klientki, postanowiła zrobić kameralny pokaz mody w
Hotelu Park. Pomysł okazał się sukcesem, bo panie przed premierą
sklepu mogły zapoznać się z pomysłami projektantki i poznać osobiście
artystkę. Po pokazie był czas na poplotkowanie przy lampce szampana.
Na pokazie „Prestiż” reprezentowała Maja Holcman, brała w nim
czynny udział jako wizażystka. dp
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Duże święto!
Otym, że duże jest piękne, od 15 lat zapewnia Salon Mody Gran-

dpol. Z okazji jubileuszu właścicielki sklepu, Grażyna Górka i
Anna Górka, zaprosiły stałych klientów i wiernych fanów

mody dla puszystych do wspólnego świętowania. Na kilka godzin re-
stauracja Zamkowa zamieniła się w wybieg dla modeli. Chętnych nie
brakowało, bo oprócz tendencji w modzie „puszystej” zaprezentowano
także asortyment dla bardzo wysokich mężczyzn. Według salonu w
tym sezonie letnim na szczególną uwagę zasługują ubrania w stylu ca-
sual friday, czyli sportowa, swobodna elegancja stroju. dp
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Właścicielka Salonów Mody GRAND Grażyna Górka, za nią w tle
modele prezentujący ubiory dla wysokich panów

Projektantka wśród swoich modelek

W tle śpiewająca Olga Adamska  

Właściciele kancelarii 
z prezentem od Prestiżu

Joanna Tyszkiewicz, PR Szczecin, wręcza
birmański kalendarz  Tomaszowi-

Kurkowi-Semeniuk

Wiersz Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa”  wspólnie czytają Agata Stankiewicz, dyrektor
Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urząd Miasta Szczecin  i Bazyli Baran, 

przewodniczący Rady Miasta Szczecin



Ekstremalnie na deptaku
Na jeden weekend deptak Bogusława zamienił się w centrum motoryzacji, w nie-

zwykłej, bo stuningowanej odsłonie. Można było podziwiać auta oraz motory. Te
całkiem nowe i te zupełnie niezwykłe. Dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprezentował
nową E Klasę Coupe na pakiecie AMG, a ogromną atrakcją był też stuningowany chrysler
- Hot Road Prowler , którego pokazał salon Mike's American Bikes. Wśród motorów nie
zabrakło oczywiście kolekcji harleyów, w tym także jubileuszowego ręcznie polerowanego
srebrnego V-roda, a także ogromnego amerykańskiego Boss Hossa. Tego dnia zaprezen-
towały się również szczecińskie fankluby samochodowe. Wieczorem na placu Zamenhofa,
który zamknięto na czas imprezy, odbył się pokaz jazdy autem na trolejach (auto symu-
lujące warunki podczas utraty przyczepności) w wykonaniu mistrza kierownicy Mariusza
Podkalickiego oraz pokaz Stunt - przejazdu motocyklem na jednym kole, który zaprezen-
tował Miron Tymoszewicz, szczeciński miłośnik sportów ekstremalnych. imj

„Między nami kolory”
Takiemu przesłaniu poddano malarską wyobraźnię artystów, którzy po-

jawili się na plenerze w Międzyzdrojach. Już po raz czwarty kilkunastu
artystów reprezentujących uznane malarstwo współczesne spotkało się,
by w ciągu kilku dni tworzyć i dyskutować. Plener zakończyła wystawa
obrazów oraz koncert Martyny Jakubowicz. dp

Wodny 
sezon rozpoczęty
Na inaugurację sezonu wodnego oraz

działalności firmy Moto46 przybyło wielu
miłośników ekstremalnych sportów wodnych.
Choć pogoda nie dopisała, nie mogli zmarno-
wać okazji do przejażdżki na skuterach wod-
nych czy superszybkim 12-osobowym
pontonem. Oprócz atrakcji sportowych goście
biesiadowali i grillowali do późna. Zaklinali
tym pogodę, by następnym razem popływać w
pełnym słońcu. dp
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Kolejny rok z Trendem  
Atrakcje dla ciała, ducha i umysłu, czyli poczęstunek, nauka gry w golfa i

szkolenie. Taki był plan świętowania z okazji pierwszej rocznicy działalności
salonu łazienkowego Trend. W pełni
zrealizowany. Na urodzinach stawiło
się głównie grono zaprzyjaźnionych z
salonem architektów, którzy na dobry
kolejny rok składali życzenia przy
szampanie, torcie i truskawkach. Po
porannej wizycie w salonie towarzy-
stwo udało się na plenerowe szkolenie
na pole golfowe w Binowie. Z
głowami pełnymi nowych pomysłów
goście mogli poddać się zdrowej
sportowej rywalizacji.  dp 
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Szalona jazda na motorze w wykonaniu Mirona Tymoszewicza

Pierwsza rocznica istnienia salonu łazienkowego Trend oraz szkolenie w Binowie przyciągnęło
wielu szczecińskich architektów współpracujących z salonem.

Właścicielki salonu Trend Tatiana Lesiv 
i Elżbieta Machałowska witają gości 

Magdalena Piskorz, dyrektor generalny Yamaha Motor Middle
Europe BV wręcza Tomaszowi Banaszakowi wyróżnienie dla

najbardziej ekspansywnego i kreatywnego dealera w Polsce
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Organizatorka pleneru Monika Krupowicz z Open Gallery 
i Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz
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Biuro na trasę

Pierwsze w Polsce nowoczesne mobilne biuro pokazało PZU. Do Szcze-
cina zajechał duży Mercedes, w którym zainstalowano siedem skom-

puteryzowanych stanowisk do obsługi klientów. To pierwszy taki projekt
w Polsce. Samochód biurowy wyposażono w komputery, telewizory, a także
łączność satelitarną. Jest też oddzielna część wypoczynkowo-podróżna dla
załogi. – Mobilne biuro będzie nieść pomoc w miejscach klęski żywiołowej,
jak np. huragany, powodzie, pożary, także w razie katastrof. A w wolnych
chwilach będzie promowało PZU – mówi Rafał Stankiewicz, członek za-
rządu PZU, który przyjechał do Szczecina na specjalny pokaz samochodu.
Biuro PZU zbudowano na bazie największego modelu turystycznego Mer-
cedesa – Travego. Auto ma 12-litrowy silnik o mocy ponad 420 KM. Biuro
może działać w każdym warunkach, bo auto posiada 30-kilowatowy agregat
prądotwórczy. Samochód odbywa teraz trasę promocyjną po Polsce. Na
początku lipca odwiedzi m.in. gdyński festiwal Heineken Opener, a potem
ruszy do normalnej pracy. br

Bez zadęcia 
i z humorem

Dwunastu młodzieńców ze Szczecina i okolic walczyło o tytuł Mistera
Pomorza Zachodniego podczas imprezy, która odbyła się na Deptaku

Bogusława. Impreza udała się znakomicie, kandydaci i panie na widowni
bawili się świetnie. Z dystansem i z humorem prezentowali się w kolej-
nych odsłonach: sportowej, „Boba Budowniczego” oraz „romantic”. Naj-
większy entuzjazm zapanował podczas prezentacji umiejętności: panowie
tańczyli, śpiewali, recytowali wiersze, znalazł się nawet połykacz ognia.
Misterem Pomorza Zachodniego został 17-letni Maksymilian Lewan-
dowski ze Szczecina, który oprócz nagród rzeczowych (m.in. pobyt w
Arka SPA w Kołobrzegu, garnitur, kosmetyki), będzie reprezentował nasz
region w wyborach Mistera Polski 2009. Gościem specjalnym finału była
piosenkarka Sara May, która zaprosiła dwóch panów – Emiliana Wilka i
Adriana Polita – do wystąpienia w swoim teledysku. imj

Truskawkowe
urodziny
Brama Jazz Cafe pękała w szwach od tłumu gości. Powód, dla którego

zjechało z całej Polski wytworne towarzystwo, był jeden – dziewiąte
urodziny klubu. Panie włożyły eleganckie szpilki, a co niektórzy
mężczyźni zawiązali nawet krawaty. Oprócz dobrej klubowej muzyki z
okazji jubileuszu Brama zaserwowała soczyste truskawki. dp
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Tańce pod sceną
Nawet brzydka pogoda i deszcz nie zniechęciły publiczności do kon-

certów, mimo tego, że odbywały się pod gołym niebem. Wystąpił Ni-
cola Conte i Orchestra Baobab, a frekwencja podczas obydwu była
znakomita. Podczas występu tego pierwszego najlepiej bawili się włoscy
studenci italianistyki , rodacy zespołu. Drugi koncert porwał jeszcze wię-
cej publiczności, która w strugach deszczu tańczyła pod sceną. Kolejne
imprezy Szczecin Music Fest już wkrótce. Na pewno sprawdzimy, co bę-
dzie się na nich działo.   dp
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Od prawej: Właściciel Bramy Jazz Cafe Jacek Nowak z żoną Martą  
oraz Daniel Czapiewski z Agencji Byss z żoną Olą 

Rafał Stankiewicz, członek zarządu PZU pokazuje mobilne biuro
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Gala PIG-u
na Wałach

Już po raz czwarty Północna Izba Gospodarcza zorganizowała na
Wałach Chrobrego Wielką Galę. Jak co roku w imprezie wzięli

udział przedsiębiorcy – członkowie izby. Byli też politycy, głównie
radni miasta, ale i województwa. Posłów i senatorów nie było widać.
Obficie stawili się urzędnicy, także z województwa, na czele z mar-
szałkiem Władysławem Husejką, a także liczna reprezentacja Szcze-
cina, z prezydentem Piotrem Krzystkiem na czele. Powodem było
ogłoszenie wyników w konkursie gospodarczym Szczecina. Wśród
gości pojawił się m.in. Leszek Miller, były premier, który zasiadł przy
stoliku razem z Mirosławem Sobczykiem, szefem drukarni Zapol i
wydawcą nowej książki Millera, oraz byłym szefem sejmiku Mi-
chałem Łuczakiem. Jak zwykle nie zabrakło dziennikarzy, naukow-
ców, prawników, a także artystów. Impreza trwała do późnych
godzin nocnych. Gwiazdą był zespół Bajm, a w roli konferansjera
pojawił się Piotr Bałtroczyk. W menu pojawiły się zarówno przy-
smaki kuchni śródziemnomorskiej – vitello tonato (plastry z cielę-
ciny) czy sałatki z mozarellą – jak i polskiej. Nowością tegorocznej
gali była wydana specjalnie z tej okazji gazeta „Wielka Gala News”.
Nasza redakcja była patronem imprezy. br
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Laueraci nagród gospodarczych prezydenta Szczecina 

Agnieszka i Piotr Drońscy

Prof. Stanisław Flejterski 

Jacek Piechota 

Imprezę poprowadził 
Piotr Bałtroczyk 

Anna Turkiewicz 

Emilia Sobczyk z Leszkiem Millerem Mirek Sobczyk i Darek Wieczorek 

Piotr Kęsik i Dariusz Więcaszek 

Daria i Liliana Bogackie 



 

Powalczą o Miss Polski
Wgali finałowej Miss Pomorza Zachodniego w szranki o koronę najpięk-

niejszej stanęło 21 dziewcząt z naszego regionu. Wystartowały w dwóch
kategoriach: nastolatki i dorosłe. Koronę zdobyła Marta Kolasińska, pierwszą
wicemiss została Kasja Najda. W kategorii nastolatek najpiękniejsza okazała
się Sylwia Szmajdzińska. Wszystkie panny, które otrzymały tytuły miss i wice-
miss, wezmą udział w wyborach ogólnopolskich. Dziewczyna która zostanie
uznana za najpiękniejszą otrzyma tytuł  Miss Polski oraz weźmie udział w
światowych wyborach Miss World, tak jak Marzena Cieślik, która w 2006
roku została wybrana miss naszego regionu. W czasie gali przeprowadzona
została licytacja przedmiotów na rzecz Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w
Szczecinie, podczas której udało się zebrać 5 tysięcy złotych. imj

Deszczowy turniej
Mimo deszczu i burzy rozegrano 4 turniej o puchar prezesa Kliniki

Implantologii Hahs. Gdy tylko niebo się przejaśniło golfiści wyszli
na pole. Jak co roku tuż obok gości i przyjaciół kliniki na imprezie bawią
się także członkowie klubu Binowo Park. W sumie na imprezie pojawiło
się około 120 osób. Po zaciekłej rywalizacji był czas na odpoczynek i wrę-
czenie nagród. Obok sponsora głównego, partnerem imprezy był Nobel
Biocare, producent implantów. dp

Powitanie nowego auta

Kolejny salon samochodowy zawitał do naszego miasta. Większość
mieszkańców Szczecina doskonale wie gdzie mieści się Polmozbyt,

dokładnie na tym samym terenie powstał nowy salon fiata, lanci i alfa
romeo. Po uroczystym przecięciu wstęgi można było zwiedzać lokal, obej-
rzeć nowe modele aut i pogrillować. Po części oficjalnej rozbawione to-
warzystwo popłynęło w krótki rejs po Jeziorze Dąbie. dp
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Babki zagrały 
w Szczecinie

Kilkadziesiąt tenisistek amatorek z całego kraju zmagało się w Szczecinie
w deblowym turnieju kobiet Baba Cup. Wygrały gdynianki Beata

Mnichowska i Łucja Wesołowska. Tuż za nimi znalazły się szczecinianki
Ewa Żurawska-Banaś i Karolina Muszyńska. Oprócz głównej kategorii
(od 30 do 55 lat) rozegrano też Babka Cup (do 30 lat) i Babcia Cup (od
55 lat). W ciągu dnia panie dzielnie walczyły na korcie, a długi wieczór
spędziły na statku „Odra Queen”. Baba Cup to ogólnopolski cykl turnie-
jów rozgrywany kolejno w dużych miastach. W Szczecinie zagościł po
raz pierwszy. „Prestiż” był patronem imprezy. br

Tenisistka amatorka i jedna 
ze współorganizatorek, Małgorzata Kwiatkowska 

Gra dr Joanna Hahs-Gaborska 

Zwycięzcy turnieju drużynowego Texas Scramble - pracownicy Kliniki HAHS 
w towarzystwie prezesa Kliniki, Zbigniewa Hahs i jego żony, Elżbiety Hahs. Nagrody wręczał

Sławomir Piński dyrektor pola golfowego
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Po zaciętym turnieju wszystkie 
babki bawiły się na statku „Odra Quenn”
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R E K L A M A

m a g a z y n  s z c z e c i ń s k i
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
Dr Irena Eris KOSMETYCZNY INSTYTUT, ul. Felczaka 20
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. Chodkiewicza 2a
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
Studio Urody 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
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. Władysława Łokietka 7
(wejście od ul. Księcia Bogusława X)

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
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48
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
High-Life Studio Mebli Kuchennych, 
ul. Gen. Sikorskiego 7
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
Salon Mody Męskiej Niko, ul. Krzywoustego 25/1
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 "KAdent", ul. Księcia Bogusława X 33/2
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
ASCO Agencja Reklamy i Promocji, 
ul. Starzyńskiego 3-4
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
Pracownia Złotnicza, ul. Małkowskiego 2
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 Roz-
woju Biznesu, ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
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