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MATEUSZ KUSZNIEREWICZ
Zaczęło się w Szczecinie

Słoneczny pokład!
Luksusowe rejsy wycieczkowe
• wczasy i wycieczki
• bilety lotnicze
• bilety autokarowe
• rezerwacje hotelowe
• karty Euro <26
• ubezpieczenia turystyczne

UNITY TRAVEL
Biuro Podróży Unity Line Sp. z o.o.
Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin
tel. 91 35 95 875, 091 35 95 882

unitytravel.pl

Morze Śródziemne
Karaiby
Morze Czarne
Polinezja…

Od naczelnej

ody! Taki okrzyk na pewno codziennie cisnął
wam się na usta podczas tego lata. Nie byliście
wyjątkami. Nasze myśli także nieustannie krążyły
wokół morza, jeziora, czy oceanów. Marzyliśmy, żeby
zanurzyć się w jakimś chłodnym zbiorniku wodnym,
obojętnie jakim. Ponieważ zawsze staramy się realizować nasze najbardziej szalone pomysły. Stało się. Z wodą skojarzył
nam się Mateusz Kusznierewicz, częsty bywalec Szczecina. A ponieważ doskwierał wszystkim upał dla ochłody postanowiliśmy
wrzucić go do basenu. Efekt podwodnej sesji możecie oglądać na
naszej okładce. A jeśli dziwicie się skąd Kusznierewicz na okładce
szczecińskiego magazynu, musicie przeczytać ten wywiad. W naszym wakacyjnym numerze nie tylko lenimy się w basenie. Stali czytelnicy "Prestiżu" doskonale wiedzą, że zawsze staramy się
pokazać jak najwięcej ciekawostek. Pomagają nam w tym historie różnych szczecinian, naszych czytelników. Szukamy i zawsze
znajdujemy niesamowite przygody i pasje, które są wam bliskie.
W tym numerze dowiecie się jak niektórzy z was radzą sobie
z czasem wolnym. W podróżach proponujemy aktywne spędzenie wakacyjnego weekendu i poznanie historii Berlińskiego muru
z siodełka roweru. Zwiedzamy także okoliczne wertepy, górki
i zabłocone dróżki koniecznie autem z napędem na cztery koła.
Najlepiej gdy mamy dom tuż pod lasem, na wsi. Ci, którzy cenią
sobie bardziej wyciszone hobby i relaks wśród zieleni mogą razem
z nami zająć się pielęgnacją ogrodu. Jak widzicie nie pozwalamy
wam się nudzić, nawet w wakacje! Po lecie i naszym podwójnym
numerze, wracamy do normalnego miesięcznego trybu wydań.
Kolejne wydanie już na początku września. Wczytajcie się jednak
dobrze w nasze sierpniowe tematy. Zauważycie, że już teraz warto
zarezerwować sobie niektóre wrześniowe terminy. Jesień zapowiada się bardzo intensywnie! Nie przegapcie także naszego nowego
adresu. Prestiż zmienił swoją siedzibę! Gdzie można nas znaleźć?
Szczegóły na stronie 10.
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Rozmowy w pociągu

„Na własny pogrzeb
każdy zdąży”…

P

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka

programu

informacyj-

nego TVP Szczecin „Kronika”.
Prowadzi serwis ekonomiczny
„Biznes” w TVP.Info
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asażerowie słuchali wynurzeń staruszka z pobłażliwością. Z twarzy można było wyczytać co
myślą:
…Co ty wiesz dziadku. Żyłeś w innych czasach,
komuna dawała socjal, darmowe wczasy FWP,
rozdawała etaty bo wtedy nie były to ”druki ścisłego zarachowania”, na Dzień Kobiet: goździk i rajstopy. Przedszkole dla dziecka. Wszystko za grosze. A dziś? Jak ludzie
mają to wszystko osiągnąć bez „24-ro godzinnej tyry”?
Wszystko prawda. Pomyślałam, ale każda epoka ma
swoje blaski i cienie. Wiedzą to, ci którzy przeżyli PRL.
Na jednych frontach było łatwiej, na innych trudniej.
Chcieliśmy życia bez granic - to je mamy. Wolna wola.
Zupełnie jak biblijne wyjście z Raju. Człowiek chciał sam
decydować o sobie. Jego pragnienia się ziściły. To teraz do
roboty. Nie ma państwowe czyli niczyje, jest prywatne święte. Nie czuwa już Wielki Brat. Każdy sam jest kowalem własnego losu.
- Jak mawiał słynny Pantarej: …”Wszystko płynie”.
Zażartował staruszek, jakby usłyszał myśli współpodróżnych i zaśmiał się głośno.
- Poczucie humoru, to
podstawa moi państwo –
dodał - Zresztą nie tylko
maksyma Panta Rei! czyli
Wszystko płynie! jest tu na
miejscu. Świetnie do sytuacji czyli tego wiecznego
pośpiechu pasuje też Carpe diem! - Chwytaj dzień!
Tak, tak, chwila, która właśnie upłynęła nigdy już się
nie powtórzy. A ludziom się
wydaje, że mają nie wiadomo ile życia przed sobą.
Wobec tego inne sprawy
mogą poczekać. Co ciekawe do tych spraw w poczekalni zaliczają najważniejsze:
randki, miłość, założenie rodziny, codzienne życie domowe, wspólne wyjazdy ze znajomymi, potańcówki. Dziś
liczy się kariera, dom w dobrej dzielnicy, samochód, który
świadczy o pozycji. I jeszcze: czy aby sąsiad nie ma czegoś
więcej. No jeśli ma - to dramat. Dlaczego ludzie nie potrafią oddzielić ziarna od plew?
Nikt z podróżnych się nie odzywał, ale z coraz większym zainteresowaniem słuchali.
- Przypomina mi się bajka, pamiętam ją z dzieciństwa,
o Biedzie. Było raz dwóch sąsiadów, jeden nazywał się
Kukiełka, a drugi Kukiełeczka. Pierwszy był bardzo bogaty, a drugi bardzo biedny. Mieszkała u niego na piecu
Bieda i wszystko zjadała…. Pewnego dnia, kiedy w domu
nie było już nawet kromki suchego chleba, Kukiełeczka

…Nie rozumiem do czego ludzie się tak spieszą? Na własny pogrzeb przecież każdy zdąży.
Tu nie wskazany jest pośpiech. Obserwuję to już
z pozycji emeryta, ale przecież kiedyś też byłem
młody i chciałem w życiu wiele osiągnąć…

rozgniewał się i postanowił wyprowadzić się od Biedy,
z własnego domu. Zabrał żonę i dzieci i poszedł do lasu,
ale Bieda to zauważyła.
- Dokąd idziecie?
- Dosyć mamy biedy, idziemy mieszkać do lasu.
Wtedy Bieda się roześmiała i zawołała:
- He, jeszcze przed wami tam będę.
I rzeczywiście, zanim dotarli na miejsce, Bieda już na
nich czekała. Kukiełeczka nie patrząc na nic zaczął ciosać
drewniane deseczki.
- Co robisz - zapytała Bieda.
- Widzisz tę spróchniałą jodłę? Tam w dziupli się schowam bo mi już życie z Tobą zbrzydło.
- Ha, zawołała Bieda. Ja tam będę pierwsza…. I wskoczyła do dziupli.
Kukiełeczka raz dwa zabił deseczkami otwór i pozbył
się biedy i żyli w dostatku.
Zazdrosnym okiem patrzył na to Kukiełka. Koniecznie
chciał się dowiedzieć, jak biedny sąsiad nagle wzbogacił.
Kukiełeczka czasem, chodził do lasu, aby podbijać nowe
deseczki, żeby Bieda nie uciekła. Przyuważył to Kukiełka.
Myśląc, że w dziupli sąsiad trzyma skarby, nieopatrznie
wypuścił Biedę, która już nigdy go nie opuściła.
- Tak to jest, moi państwo z zawiścią i zazdrością. Goniąc za niepotrzebnym tracimy życie, które upływa między palcami, a my tego nawet nie umiemy dostrzec. Może
było by lepiej gdybyśmy chcieli słuchać opowieści starszych: rodziców, babć i dziadków i wyciągać wnioski ...
- Dojeżdżamy do Krzyża na mnie już czas. Do widzenia i proszę tak nie gonić w życiu. Jak już powiedziałem
na początku naszej podróży – nie ma szans żeby ktoś
spóźnił się na własny pogrzeb. Po co więc się spieszyć?
„…Od czasu do czasu powinniśmy przestać się śpieszyć i zaczekać aż nasze dusze nas dogonią…”
Mądrość indiańska
Przepis na coś dobrego - Roladki „Od biedy” na
2 osoby
4 jaja, 2 łyżki mąki pszennej, szczypta proszku do
pieczenia, 15 dag kremowego serka, ząbek czosnku, sól,
pieprz, natka pietruszki, liście sałaty, 2 marchewki, 1 cukinia, zioła..
Białka ubić na piane wymieszać z żółtkami i mąką.
Wylać na pergamin w prostokątnej formie. Piec w 200
stopniach, wyjąć oddzielić papier. Marchewka i cukinię
ugotować na parze pokroić w słupki. Serek wymieszać
z czosnkiem i przyprawami. Omlet posmarować serkiem
ułożyć na nim sałatę i słupki marchewki i cukinii. Zwinąć
i pokroić w dość szerokie plastry. Oprószyć ziołami Podawać na zimno.
Do zobaczenia w następnej podróży.
Joanna Osińska
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Wydarzenia

Anna Tarnowska, która już wielokrotnie gościła na łamach „Prestiżu“
i brała udział w naszych sesjach zdjęciowych została II wicemiss
w konkursie World Miss University 2010.

Foto: Panna Lu

ybory odbyły się
w Seulu, w Korei Południowej. Mimo wyczerpującego siedemna-

stogodzinnego lotu, 24-letnia
szczecinianka zaprezentowała
się znakomicie. Zachwyciła jury
nie tylko urodą, ale też strojem
ludowym z kolekcji projektantki
Natshy Pavluchenko. W walce
o tytuł musiała zmierzyć się z 59
innymi pięknymi studentkami
z całego świata. Główny tytuł
miss przypadł studentce z Korei,
a I wicemiss została dziewczyna
z Brazylii.
Ania Tarnowska
ma już na koncie wiele tytułów:
I wice Miss Polonia 2007, I wice
Miss Baltic Sea&Scandinavian
2008, II wice Miss International
2008, III wice Miss Intercontinental 2009.
dp

Prestiż w nowym
miejscu
Po trzech latach urzędowania w biurowcu przy ul. Niedziałkowskiego
nasza redakcja przeniosła się do ścisłego centrum, w pobliże Deptaku
Bogusława. Dzięki temu będziemy jeszcze bliżej wszystkich
prestiżowych wydarzeń.
rzeprowadzka już
od wielu miesięcy
stawała się nieunikniona. Coraz większa objętość
szczecińskiego pisma, a także
pojawienie się na rynku wydania
koszalińskiego i trójmiejskiego
spowodowało wzrost potrzeb
biurowych. Aby praca była nie
tylko efektywna, ale i przyjem-

niejsza, a przestrzeń inspirowała
do dalszego rozwoju przenieśliśmy się do pięknej kamienicy
przy alei Wojska Polskiego 31.
Tutaj od 1 lipca można nas znaleźć na pierwszym piętrze pod
numerem 4. Zapraszamy!
NOWY ADRES: al. Wojska
Polskiego 31/4 70-473 Szczecin
dp

Foto: Dariusz Buczyński

Najpiękniejsza
studentka

REKLAMA

Na berlińskim wybiegu

Za nami kolejny Berlin Fashion Week, jedna z ważniejszych imprez
modowych na świecie. Wśród tłumu widzów i uznanych projektantów
znalazły się cztery szczecińskie modeli.
nie tylko do Niemiec. Podczas
berlińskiego tygodnia mody jako
doświadczona modelka wzięła
udział w pokazach jedenastu projektantów podczas "Showfloor
Berlin". Chodziła między innymi
dla: Bllack Noir, Julia Starp, czy
Kami. - Jak zawsze było miło,
ale i pracowicie. W tym roku jedynie najgorszy był upał, który
doskwierał na każdym kroku podsumowuje. Kolejna szansa
dla dziewcząt, które chcą zostać
modelkami będzie już wkrótce.
Fashion School i castingi, dzięki
którym bedą mogły spełnić marzenie o karierze modelki, odbędą się już we wrześniu.
dp
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Justyna Niegolewska

Foto: Paweł Smoliński

la trzech z nich tak
duża impreza była
debiutem. - Trema
jest zawsze! Szczególnie gdy jest się
pierwszą twarzą i rozpoczyna pokaz! Wtedy cały uwaga skupia się
na tobie - mówi Magda Mechło.
Denerwowała się także Justyna
Niegolewska. - Zastanawiałam się
"Czy któraś modelka się nie wywróci?", jednocześnie wydawało
mi się, że większość z nich nie
miało tremy - wspomina. Małgorzata Stankiewicz w ogóle pierwszy raz znalazła się na wybiegu.
Od razu trafiła na dużą imprezę
typu Fashion Week.
Dużym wsparciem dla debiutantek była Joanna Bąk, szczecińska modelka, która jako reprezentant firmy Catwalk Enterprises
znalazła dziewczyny podczas
castingu w Szczecinie i zaprosiła
do udziału w imprezie. Od wielu
lat, regularnie jeździ na pokazy

Wydarzenia

Prestiżowy talk show
Szef koszalińskiego "Prestiżu" został gospodarzem talk show
w Teatrze Variete Muza w Koszalinie.
a pierwszy ogień zaproszeni zostali kompozytor, aranżer i dyrygent
Adam Sztaba, znany
także z okładki koszalińskiego „Prestiżu“ i senator,
adwokat i społecznik Piotr

Rozmowa z publicznością

Zientarski. Były także tańczące dziewczyny ze Studia Tańca
i Rewii „Mosso”. Było i poważnie i śmiesznie. Kolejne spotkanie już wkrótce.
jw

Foto: archiwum Teatru Variete Muza

Kuba Grabski i jego goście: senator Piotr Zientarski i Adam Sztaba

Studio Tańca i Rewii „Mosso”

Obchodzą Polskę

REKLAMA

Pieszo w Polskę ruszyli Marek Chorąży i Konrad Strycharski. Chcą
przejść 4 tys. km. Na początku sierpnia odwiedzili Szczecin.
łodzi piechurzy są już
w trasie od 3 maja. Wtedy wyruszli spod południowej granicy Polski,
niedaleko
Cieszyna.
Ich trasa wiedzie dokładnie
wzdłuż granicy kraju - przeszli już część południowej, całą
wschodnią i północną. 5 sierpnia dotarli do Szczecina. Marsz
odbywa się pod hasłem "Obchodzę Polskę. Obchodzą mnie
ludzie z SM". Chodzi o osoby
chore na Stwardnienie Rozsiane. Piechurzy wykorzystują
każdą okazję, by opowiedzieć
o problemach chorych. A tych
jest mnóstwo. Chorzy mają
ograniczony dostęp do terapii
spowalniającej rozwój choroby,
co więcej Polska jest jedynym
krajem w Europie, w którym
czas trwania terapii SM jest odgórnie ograniczony, a leczenie
refundowane jest maksymalnie przez trzy lata. - Leczenie
powinno trwać tak długo, jak

przynosi efekty - uważa Marek Chorąży. - Nie można go
ograniczać do trzech lat ze
względów
proceduralnych,
zwłaszcza, że nie ma to żadnego uzasadnienia medycznego.
Finał wyprawy zaplanowano na
10 września w miejscu startu,
czyli Cieszynie. Tam też przekroczą ostatnie metry z liczącej 3 998,3 km trasy. Wszyscy
zainteresowani mogą w trakcie
wyprawy przekazywać datki na
rzecz chorych na SM. Szczegóły na stronach www.ptsr.org.pl
lub siepomaga.pl
dp
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Wydarzenia

Ordynator pod Grunwaldem
Blisko 2 tysiące osób wzięło udział w tegorocznej rekonstrukcji Bitwy pod Grunwaldem. Obserwowało ich ponad 150 tysięcy widzów z całej
Europy. Wśród nich szczeciński transplantolog dr Jerzy Sieńko, członek Maltańskiej Służby Medycznej.

Foto: archiwum CSR Limanowa

ojechał pan na wakacje,
czy do pracy?
Niestety w tym drugim
celu. Organizatorzy zorganizowali szpital polowy. Za logistykę i przygotowanie szpitala
odpowiedzialna była Ochotnicza

REKLAMA

Straż Pożarna - Pomoc Maltańska z Klebarga Wielkiego koło
Olsztyna. A ja, jako członek
Maltańskiej Służby Medycznej
zostałem powołany na stanowi-

sko ordynatora tej placówki.
Dużo było pracy?
Bardzo dużo, w ciągu 10 godzin
przyjęliśmy 320 osób! Jadąc ze
Szczecina liczyłem, że również
będę miał okazję przeżyć rekonstrukcję bitwy. Pomyliłem się.
Na szczęście wszystko było przygotowane bardzo profesjonalnie.
Miałem do dyspozycji dwa respiratory, pięć stanowisk z kardiomonitorami, stół zabiegowy,
aparat EKG, USG, kilkaset litrów
płynów infuzyjnych, „bogatą”
aptekę oraz kilkanaście łóżek obserwacyjnych.
Kto do was najczęściej trafiał?
Ogromną większość pacjentów
stanowili widzowie - ofiary upalnej pogody.
A rycerze?
Kilkudziesięciokilogramowy
rynsztunek w zestawieniu z temperaturą i słońcem doprowadził
do odwodnienia, a czasem utra-

ty przytomności. Wnoszeni do
szpitala na noszach z pełnym
ekwipunkiem robili naprawdę
dramatyczne wrażenie.
Krzyżacy czy Polacy?
Zdecydowanie więcej było Krzyżaków, bo zgodnie z historią
przed bitwą musieli swoje odstać
w pełnym słońcu, a Polacy pozostali w cieniu.
A po której stronie w 1410 roku
stanął zakon maltański?
Według historyków brak udokumentowanych danych dla
potwierdzenia udziału Zakonu Maltańskiego w bitwie pod
Grunwaldem. Być może wśród
gości Krzyżaków, których było
sporo znaleźli się pojedyńczy
Maltańczycy.
W tym roku pole bitwy odwiedził aktualny Wielki Mistrz
Zakonu Niemieckiego (obecna
nazwa Krzyżaków) Bruno Platter. Widział się pan z nim?

Niestety nie, do szpitala nie dotarł, a mi z kolei nie udało się
wyjść na pole bitwy. Dotarł za
to premier Waldemar Pawlak.
Jako pacjent?
Nie, wizytował szpital. Wizyta
zainspirowała go do tego, by
stworzyć podobną placówkę,
mobilną, która będzie zespołem
szybkiego reagowania w klęskach żywiołowych.
imj

Szczecińskie firmy
na giełdzie
Stopklatka zarządzająca jednym z najpopularniejszych w Polsce
serwisów filmowych – stopklatka.pl – zadebiutowała na giełdzie.

FACE INTENSIVE DETOX
bio-detoksykujący zabieg oczyszczania twarzy

intensywnie poprawia kondycję skóry, głęboko nawilża, uzupełnia
niedobory minerałów i składników odżywczych oraz pobudza procesy
regeneracyjne, a przede wszystkim detoksykuje i oczyszcza.

Serdecznie zapraszamy!
Szczecin, ul. Felczaka 20
421-00-04
e-mail: szczecin@instytut.eris.pl
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klatki w stronę nowych możliwości – pod koniec maja firma
pozyskała nowego inwestora
strategicznego – spółkę Kino
Polska TV, wchodzącą w skład
koncernu SPI, która docelowo
obejmie 72 proc. udziałów.
Także inna szczecińska spółka
ma w planach debiut na NewConnect – Calesco SA. To firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze urządzeń
grzewczych. Firma zakończyła
ofertę prywatną i złożyła do
GPW wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na NC
.
wb

Foto: archiwum stopklatka.pl

Polecamy intensywny, kompleksowy, zabieg
detoksykujący i oczyszczający skórę twarzy.

irma, o której działalności
już pisaliśmy w „Prestiżu”
zadebiutowała na rynku
NewConnect. W czerwcu
zakończyła się sprzedaż akcji z oferty prywatnej, w której
Stopklatka sprzedała 10 proc.
swoich akcji. To krok w stronę
rozwoju – firma chce pozyskać w
ten sposób środki na rozbudowę
funkcjonalności portalu, a tym
samym napędzić zyski reklamowe. Dzień debiutu akcje Stopklatki zakończyły na niewielkim
plusie. – W ciągu dwóch tygodni
obecności na rynku NewConnect ceny naszych akcji cały czas
oscylują wokół ceny emisyjnej –
mówi Przemysław Basiak, członek zarządu Stopklatki.
W najbliższych planach portal
ma m. in. uruchomienie internetowej wypożyczalni filmów
VOD. To nie pierwszy krok Stop-

Finał 26 – 28 .08.2010
Binowo Park Golf Club
Szczecin
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Zaczęło się
w Szczecinie
Jakub Jakubowski

W sporcie osiągnął wszystko, ale wciąż głodny jest kolejnych wyzwań. Żeglarz z krwi i kości.
Zwycięstw, medali, sukcesów ma na swoim koncie mnóstwo, a jego droga na sportowe szczyty
rozpoczęła się prawie ćwierć wieku temu w Szczecinie. Mateusz Kusznierewicz.
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ało kto wie, że Twoja
wielka kariera sportowa rozpoczęła się
w Szczecinie…
- To był rok 1986 i mój tak naprawdę
pierwszy sukces w regatach żeglarskich na
Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży.
Regaty rozgrywane były na jeziorze Dąbie.
Ten sukces dodał mi wiary w siebie i pozwolił uwierzyć, że mogę być dobrym żeglarzem.
Nic więc dziwnego, że do Szczecina mam
sentyment.
- Lubisz pływać po szczecińskich akwenach?
- Ja w ogóle kocham wodę, kocham żeglować. Szczecińskie akweny są bardzo urokliwe, z wyjątkowym jeziorem Dąbie na czele.
Mariny i kluby żeglarskie na Dąbiu są jedyne
w swoim rodzaju, ale to, co najbardziej mi się
podoba, to fakt, że przez cały Szczecin można
sobie swobodnie przepłynąć i przez Trzebież

Nie powiem,
ogrzewałem się
w blasku fleszy,
poznałem mnóstwo
ludzi z pierwszych
stron gazet. Czas
miałem zapełniony
praktycznie od rana
do późnego
wieczora
dotrzeć aż do Świnoujścia. Trzebież bardzo
mi się podoba, aczkolwiek dzisiaj częściej do
Szczecina wpadam, by pograć w golfa, niż
popływać.
- O golfie jeszcze porozmawiamy, ale ja
chciałbym zapytać o to, czy Twoim zdaniem Szczecin ma warunki do tego, aby
stać się ważnym i nowoczesnym ośrodkiem
żeglarskim nie tylko na mapie Polski, ale
i Europy?
- Myślę, że już jest, choćby ze względu na
swoje położenie. Stąd przecież blisko jest
do portów niemieckich, skandynawskich.
Ale bez promocji, bez inwestycji w infrastrukturę morską, bez edukacji, ten rozwój
będzie spowolniony. Widzę, że w Szczecinie
się o tym myśli, czego dowodem jest impreza
Tall Ships Races. Jestem pełen szacunku dla
władz miasta, że przeznaczyli tak ogromne

środki na imprezę, która jest znakomitą promocją żeglarstwa i samego miasta poprzez
żeglarstwo.
- Te mniejsze imprezy to chociażby Dni
Morza, impreza bardzo podobna do Baltic
Sail w Gdańsku, którą współorganizujesz
i firmujesz swoją twarzą.
- Dobrze, że Szczecin idzie właśnie w tym
kierunku, bo organizowanie tego typu imprez daje ludziom, mieszkańcom i turystom
bezpośredni kontakt z żeglarstwem. Dni
Morza w Szczecinie mają ponad 60 letnią
tradycję, to jest prawdziwe żeglarskie święto.
W Gdańsku impreza Baltic Sail też znakomicie się rozwija. Im więcej takich imprez tym
lepiej, nawet jeśli są to imprezy konkurencyjne, to zdrowa rywalizacja jest jak najbardziej
wskazana.
- Szczecin słynie z organizacji zlotu żeglarskich oldtimerów. Co czujesz patrząc
na te historyczne jednostki?
- Przede wszystkim pragnę podkreślić, że
to fantastyczna impreza. Tak fantastyczna, że
w sierpniu organizujemy ją w Gdańsku. Takie żeglarstwo jest mi z jednej strony obce,
bo przecież ja pływam na nowoczesnych jednostkach, ale z drugiej strony, czuje się magię
istotę i sens żeglarstwa. Wiele tych statków
opłynęło świat, niektórzy kapitanowie zrezygnowali z życia na lądzie. To jest przede
wszystkim historia. Miło na to popatrzeć. To
jest też rodzaj żeglarstwa, który na świecie
jest bardzo popularny i cieszę się, że kilka takich jednostek jest także w Polsce.
- Jesteś ambasadorem Gdańska do spraw
morskich, ale jeśli prezydent Szczecina
Piotr Krzystek zadzwoni i poprosi o radę,
pomoc, to co mu odpowiesz?
- Zawsze zależy mi na rozwoju żeglarstwa
w Polsce i bardzo cenię sobie ludzi, którzy
angażują się w promocję tej formy aktywności, zatem jeśli prezydent Krzystek zadzwoni,
to oczywiście doradzę (śmiech).
- Poprzez duże imprezy promujemy żeglarstwo, często zaszczepiamy w młodym
pokoleniu żeglarskiego bakcyla, ale jak
poradzić sobie z infrastrukturą, a raczej jej
brakiem. To problem wielu polskich miast,
również Szczecina.
- Potencjał naszego wybrzeża jest olbrzymi,
jednak nasze rodzime żeglarstwo nie rozwinęło się na tyle, abyśmy dzisiaj mogli czerpać z tego odpowiednie profity. W marinach
w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu
i w wielu innych polskich portach jest wciąż za
mało miejsc postojowych. Wielu ludzi chciałoby trzymać tutaj swoje łódki przez cały rok,
mimo że opłata nie jest mała. To cieszy, ale na
tym polu mamy wiele do zrobienia. Ważne
jest rozwinięcie partnerstwa publiczno - prywatnego, bo tylko dzięki temu można do inwestycji w mariny zachęcić prywatnych inwestorów. Żeglowanie na Bałtyku jest modne, ale
i przyjemne, ludziom już się nudzi żeglowanie
non stop na przykład po Chorwacji.

- Dlaczego tak utytułowany, sławny sportowiec, bywalec salonów przeprowadził się
z Warszawy do Gdańska? Tylko dlatego, by
być bliżej morza?
- Zacznę od tego, że z perspektywy czasu
czuję, że dobrze zrobiłem. Morze faktycznie
mnie skusiło. To jest moje całe życie, moja
pasja, ale nie chodzi tu tylko o sport, ale o styl
życia. Lubię przestrzeń, świeże powietrze,
wolność, nie lubię zawrotnego tempa życia,

... to co najbardziej
mi się podoba,
to fakt, że przez
cały Szczecin
można sobie
swobodnie
przepłynąć
i przez Trzebież
dotrzeć aż do
Świnoujścia...
przykładam dużą wagę do stosunków międzyludzkich. Zauważyłem bardzo dużą różnicę pomiędzy Trójmiastem a stolicą. Oczywiście Warszawa jest wspaniałym miastem,
jest tam wiele możliwości, ale żyje się w takim pędzie, że w pewnym momencie musiałem powiedzieć dość. Zawsze marzyłem,
aby mieszkać w okolicach wody. W Gdańsku
udało mi się kupić mieszkanie w pobliżu
wody. Wstaję rano z łóżka i widzę łódki płynące po Motławie. To piękny widok.
- W Gdańsku przygotowujesz się do
Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Czy po
tylu sukcesach masz jeszcze motywację do
ścigania się?
- To jest podstawa każdego sukcesu i ja
tą motywację w sobie mam. Żeglarstwo to
moja pasja, można ten sport uprawiać przez
długie lata, nie ma ograniczeń wiekowych.
Poza tym mam super team. Pływam na dwuosobowej łódce klasy Star z Dominikiem
Życkim, z którym świetnie się rozumiemy.
Najważniejsze, że mamy dużo frajdy i radość
z tego, że żeglujemy razem. Ja to lubię, nie robię nic na siłę. Gdybym nie miał motywacji
skończyłbym karierę.
- Wspominasz jeszcze rok 1996, złoty
medal olimpijski i atmosferę swoich pierwszych igrzysk olimpijskich?
- Tego się nigdy nie zapomni. Byłem wtedy młokosem, miałem 21 lat. To były moje
pierwsze igrzyska i nie bardzo wiedziałem
o co tam chodzi. To był fantastyczny moment, ale teraz z perspektywy czasu mogę
powiedzieć, że ten złoty medal wywołał istną
lawinę. O żeglarstwie zaczęto mówić, dzwoSIERPIEŃ 2010 / PRESTIŻ / 15
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nili do mnie z klubów żeglarskich i mówili,
że nie mają już miejsc na obozy dla młodzieży. Wszyscy chcieli żeglować. Rodzice swoim
dzieciom nadawali imię Mateusz, na akwenach zaczęło się pojawiać coraz więcej łódek.
To była największa wartość tego medalu.
- To złoto było ogromną sensacją. Nikomu nieznany, 21 letni Polak, pokazuje utytułowanym rywalom plecy na igrzyskach
i to w sposób budzący najwyższy szacunek.
Jak udało się tego dokonać?
- Ja chłonąłem te igrzyska, ich atmosferę,
klimat. Ahhhh, jak ja się dobrze wtedy bawiłem (śmiech). Byłem młody, niedoświadczony, zatem wystartowałem bez ciśnienia.
Byłem jednak doskonale przygotowany.
Okazało się, że moi rywale, bardzo doświad-

Biznes to takie
moje oczko
w głowie. Nie
chcę żyć tylko
ze sportu.
Prowadzę
kilka projektów
czenie, spalili się, nie wytrzymali presji i popełniali błędy a ja korzystałem z każdej okazji
i wykorzystywałem każdy ich błąd.
- Mówisz, że w Atlancie dobrze się bawiłeś. Podobno nieźle imprezowałeś?
- Przesada. Wszystko w granicach rozsądku. Pełen profesjonalizm. Mówiąc, że dobrze
się bawiłem, miałem na myśli właśnie chłonięcie atmosfery igrzysk, poznawanie ich całym sobą. Nocy nie zarywałem. To był jednak
fantastyczny czas, bardzo udane igrzyska dla
Polski. Medalowe żniwo zapaśników, złoto
Renaty Mauer, Pawła Nastuli, Roberta Korzeniowskiego, srebro Artura Partyki i jeszcze kilka innych medali. Nic więc dziwnego,
że w polskiej ekipie przez całe Igrzyska była
atmosfera wielkiego święta.
- Po powrocie z Atlanty Twoje życie totalnie się zmieniło. W zasadzie stałeś się
królem życia.
- Moje życie odwróciło się o 180 stopni. Na
igrzyska jechałem jako mało znany sportowiec, a już kilka tygodni później miałem status gwiazdy, którą notabene się nie czułem.
Propozycje spływały non stop, od wywiadów,
przez występy w telewizji, różnego rodzaju
spotkania, pokazy, po oferty reklamowe. Był
to taki okres, że praktycznie próbowałem
wszystkiego, z każdej propozycji starałem
się skorzystać. Nie powiem, ogrzewałem się
w blasku fleszy, poznałem mnóstwo ludzi
z pierwszych stron gazet. Czas miałem zapełniony praktycznie od rana do późnego
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wieczora. A przecież jeszcze była rodzina,
przyjaciele. Nie da się ukryć, że dla chłopaka, którego życie kręciło się do tej pory tylko
wokół regat, było to zupełnie inne życie, inny
świat.
- Kiedy przyszło opamiętanie i świadomość, że Kusznierewicz wyskakujący z każdej lodówki to niekoniecznie dobry pomysł
na kreowanie własnego wizerunku?
- Opamiętanie przyszło szybko. W ciągu
trzech miesięcy po tamtych igrzyskach dwa
razy straciłem przytomność z przemęczenia. Powiedziałem sobie wtedy, że trzeba po
pierwsze zwolnić tempo, po drugie bardziej
rozważnie i selektywnie korzystać z napływających propozycji. Była to dla mnie dobra
lekcja życia.
- Propozycji pewnie masz mnóstwo do
dzisiaj, ale dzisiaj nie wyskakujesz z każdej
lodówki.
- Przede wszystkim, z pomocą moich
konsultantów, bardzo pracuję nad swoim
wizerunkiem. Miałem to szczęście, że otrzymałem propozycje reklamowe od bardzo
poważnych, prestiżowych firm, czy marek.
Było to dla mnie bardzo nobilitujące, tym
bardziej, że w tym samym czasie otrzymywałem też propozycje reklamy chipsów, czy
okien. Specjaliści od wizerunku i marketingu uświadomili mi jednak, że nie można brać
wszystkiego, że warto obrać sprecyzowany
kierunek. Młody człowiek, który ma pasje,
żelazne zasady, odnosi sukcesy jest idealnym
partnerem dla prestiżowych marek będących
również synonimem sukcesu. Ważne w tym
wszystkim było też żeglarstwo, kojarzone jako
sport ekskluzywny, ale nie hermetyczny, sport,
w którym obowiązują powiedziałbym rycerskie zasady, gdzie bardziej liczy się fair play niż
na przykład wzajemne bicie się po pyskach.
- A propos, dałeś kiedyś komuś po pysku?
- Nie, nigdy nikogo nie uderzyłem. To nie
w moim stylu. Kiedyś, ze znajomymi, przegoniliśmy łobuzów, którzy znęcali się nad psem.
Ten widok mną tak wstrząsnął, że złapałem
kija i lałem po plecach. Uciekali bardzo szybko. Wolę jednak siłę słowa niż pięści.
- Wracając do showbiznesu. Nie kusi by
zatańczyć, pojeździć na lodzie, zaśpiewać
jak wiele innych gwiazd?
- Zupełnie nie. Z "Tańca z Gwiazdami" już
przestali nawet dzwonić, bo konsekwentnie
odmawiam. Nie ma chyba programu tego
typu, z którego by nie dzwonili. Nie będę się
jednak ośmieszał. Myślę, że każdy, kto decyduje się na udział w tego typu programach
powinien sobie odpowiedzieć na pytanie,
czy to jest zgodne z jego wizerunkiem, jego
zasadami. Dla mnie byłoby to śmieszne, po
prostu stałbym sie niewiarygodny.
- Najdziwniejsza propozycja reklamowa,
którą dostałeś?
- Może nie najdziwniejsza, ale najbardziej

ekstremalna. To była reklamówka Old Spice.
Musiałem zjechać na desce snowboardowej
i wybić się w górę ze skoczni tak, aby kamerzysta uchwycił ładnie mnie w locie i logo
firmy na desce. Udało się, sęk jednak w tym,
że wtedy pierwszy raz w życiu miałem deskę
na nogach (śmiech).
- Wróćmy do sportu. Był taki moment,
w którym miałeś chwile zwątpienia, rezygnacji, gdy chciałeś to wszystko rzucić
w cholerę i po prostu od żeglarstwa odpocząć?
- Tak, po igrzyskach w Sydney w 2000
roku. Jechałem tam jako główny faworyt.
Przed igrzyskami wygrywałem wszystko,
zatem wszyscy na mnie liczyli. Presja była
ogromna. Zająłem jednak czwarte miejsce.
Naprawdę chciałem to rzucić w cholerę, jednak, gdy emocje opadły uświadomiłem sobie, że przecież żeglarstwo to jest to, co lubię
robić najbardziej, że najważniejsze jest samo
pływanie, a nie wyniki. Wiele osób mi mówiło, że jak odnajdę radość z pływania, to wyniki przyjdą same. Gdy cztery lata później stałem na trzecim stopniu podium w Atenach

Z „Tańca
z Gwiazdami”
już przestali
nawet dzwonić,
bo konsekwentnie
odmawiam.
Nie ma chyba
programu tego
typu, z którego
by nie dzwonili.
Nie będę się
jednak ośmieszał
moje myśli powędrowały w kierunku tych
chwil zwątpienia i bardzo się ucieszyłem, że
jednak wtedy się nie poddałem. To była piękna nagroda za tą wytrwałość.
- Dlaczego przesiadłeś się z Finna na łódkę klasy Star? Czy powodem było poszukiwanie nowych wyzwań, motywacji?
- Chciałem to zrobić w momencie, gdy
będę miał na swoim koncie dwa medale
olimpijskie. Myślałem, że nastąpi to po Sydney, ale musiałem odłożyć te plany na kolejne
cztery lata. Mijając linie mety na igrzyskach
w Atenach i wykonując swój triumfalny skok
do wody, wiedziałem, że był to mój ostatni
wyścig na Finnie. Mógłbym dalej pływać
w tej klasie, zdobywać kolejne medale, tytu-
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Zdjęcie:
Ireneusz Zdrowak / photo - flow
Podziękowania dla Hotelu Hilton
w Gdańsku za udostępnienie
basenu do sesji zdjęciowej
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ły mistrzowskie, ale to już nie byłoby to. To
byłoby za łatwe. Dlatego teraz pływam na
Starze, ale też kwestią czasu jest, kiedy zacznę
pływać na jeszcze większej łódce. Trzeba cały
czas szukać nowych wyzwań.
- A wyzwaniem nie byłby udział w regatach typu Volvo Ocean Race, czy Puchar
Ameryki?
- Już miałem kiedyś taką konkretną propozycję, ale ją odrzuciłem.
- Odrzuciłeś propozycję, o której marzy
każdy żeglarz? Propozycję, która w naturalny sposób wiąże się z wyzwaniem, prestiżem i sporymi pieniędzmi?
- Oprócz tego wiąże się to z całkowitym
podporządkowaniem się teamowi. Trzeba
temu poświęcić wszystko, być dyspozycyj-

Iza jest fantastyczną
kobietą. Mieliśmy
fantastyczny ślub,
który odbył się
na jachcie, na
morzu, w gronie
samych przyjaciół.
Mamy mnóstwo
przyjaźni, miłości
i szacunku
w stosunku do
siebie
nym przez 24 godziny na dobę, całkowicie
zmienić swoje życie, odizolować się od rodziny, przyjaciół, dotychczasowego trybu życia. Nie miałbym czasu na nic, a ja za bardzo
kocham życie, aby rezygnować z przyjemności typu podróżowanie, golf, rodzina. Może
kiedyś się na to skuszę, dzisiaj jednak jestem
na innym etapie życia.
- Jesteś sportowcem, ale też człowiekiem
biznesu. Jakie zatem biznesy prowadzisz
i jak inwestujesz pieniądze?
- Biznes to takie moje oczko w głowie.
Nie chcę żyć tylko ze sportu. Prowadzę kilka
projektów. Główny to oczywiście kompleksowa współpraca z firmami, z którymi mam
podpisane umowy sponsoringowe. Mam też
spółkę, która jest przedstawicielem na Polskę
trzech francuskich stoczni jachtowych. W
ostatnim roku sprzedaliśmy kilkanaście jachtów. Są to luksusowe marki, na które w Polsce
jest coraz większy popyt. Kolejny projekt to
budowa ośrodka żeglarsko - wypoczynkowego w przepięknej miejscowości Swornegacie
na Kaszubach. Wspomnę też o portalu społecznościowym MyŻeglarze.pl. A pieniądze
inwestuję głównie w siebie, w swoje pomysły,
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projekty biznesowe.
- Sprowadzasz luksusowe jachty motorowe. Jest na nie popyt w naszym kraju?
- Zdecydowanie tak. Rocznie w Polsce
sprzedaje się około 25 jachtów kosztujących
ponad 2 miliony euro. My w kryzysie sprzedaliśmy kilkanaście trochę tańszych jachtów.
To pokazuje już skalę zjawiska. W polskich
marinach stoi mnóstwo jachtów wartych
kilkaset tysięcy euro. Wielu Polaków cumuje
swoje jachty w portach europejskich, znam
kilka osób, które mają jachty w Cannes, czy
na Majorce.
- Sport to oczywiście regaty, treningi,
praca nad sprzętem, do tego różne biznesy.
Gdzie w tym wszystkim czas na przyjemności?
- Tego czasu jest mało, ale zawsze staram
się go znaleźć. Jestem osobą aktywną, lubię
spędzać czas na świeżym powietrzu. Zimą
jeżdżę na nartach, latem gram w golfa, tenisa.
Lubię podróżować, planuję właśnie rodzinny
rejs do Japonii. Dużo przyjemności daje mi
kino, ostatnio zainteresowałem się fotografią.
Natomiast największą moją pasją jest żeglarstwo, to jest mój świat, moje życie.
- Znajdujesz jeszcze czas, na takie pływanie rekreacyjne, bez ciśnienia, bez celu, po
prostu dla czystego relaksu?
- Zdecydowanie tak. Na przykład na rybkę na Hel i z powrotem. Niedawno z fajnym
towarzystwem pływaliśmy katamaranem na
Karaibach. Robiłem za kucharza, barmana,
sternika i świetnie się bawiłem.
- Żeglarstwo jest Twoją pasją, ale ważne
miejsce w Twoim życiu zajmuje także golf.
- Uwielbiam sporty na świeżym powietrzu
i takie, przy których trzeba trochę wytężyć
mózg. Golf taki właśnie jest. Nie lubię jednak
tej całej otoczki towarzyszącej golfowi. Mam
swoje sprawdzone grono znajomych, z którymi często gram, a przy okazji można pogadać, coś załatwić. Lubię rano pójść na pole
i grać na boso czując jeszcze świeżą rosę na
stopach. Granie na boso jest co prawda niezgodne z golfową etykietą, ale kontakt stóp ze
świeżą trawą jest tak przyjemny, że nie mogę
sobie tego odmówić.
- Czyli łamiesz tą żelazną etykietę golfową?
- Zdarza mi się (śmiech). Powinno się
mieć kołnierzyk, zdarza się mi czasem zagrać
w t-shircie. Generalnie nie ma problemu, jak
się gra rekreacyjnie, a nie na przykład w turnieju, to nikt się tego nie czepia.
- A jak Ci się gra na polu golfowym w Binowie?
- Znakomicie. Pod koniec sierpnia gram
tam w finale turnieju Dinners Club Trophy.
Lubię Binowo przede wszystkim za fajną
atmosferę. Dyrektor Sławek Piński robi tam
kawał dobrej roboty.
- Ok., zmieńmy temat. Do Gdańska przeniosłeś się z rodziną. W Gdańsku, Ty i Iza,

zawarliście związek małżeński...
- O życiu prywatnym za bardzo nie lubię
mówić. Iza jest fantastyczną kobietą. Jesteśmy świeżo po ślubie. Mieliśmy fantastyczny
ślub, który odbył się na jachcie, na morzu,
w gronie samych przyjaciół. Iza jest góralką.
Mamy mnóstwo przyjaźni, miłości i szacunku w stosunku do siebie. Mamy podobne
pasje, lubimy spędzać ze sobą czas, pielęgnujemy naszą miłość. Założyliśmy rodzinę,
chcemy mieć dzieci.
- Jak się poznaliście?
- Poznaliśmy się przez naszego wspólnego
przyjaciela, prezesa Mercedesa. Iza u niego pracowała, jak natomiast jestem od lat
z Mercedesem związany. Można zatem powiedzieć, że połączyła nas gwiazda Mercedesa (śmiech).
- Co Ci imponuje w kobietach, w Twojej
żonie?
- Ważne jest podejście do życia, do innych ludzi. W mojej żonie imponuje mi to,
że ją wszyscy lubią. Oczywiście zwracam też
uwagę na to, jak kobieta wygląda. Musi być
zadbana, ładnie ubrana, do tego odpowiedni
makijaż, włosy. Te wszystkie elementy muszą ze sobą grać. Przede wszystkim jednak
ważny jest charakter, lubię kobiety potrafiące
wzbudzić swoją osobą zainteresowanie.
- A czy jest coś, czego nie lubisz w sobie,
coś, co ciężko Ci zaakceptować?
- Mam sporo wad, ale nie wiem, czy powinienem o nich mówić. Jedną z takich cech jest

W Gdańsku
udało mi się
kupić mieszkanie
w pobliżu wody.
Wstaję rano
z łóżka i widzę
łódki płynące po
Motławie. To
piękny widok
brak konsekwencji. Mam zawsze mnóstwo
pomysłów, wiele rzeczy zaczynam robić, ale
brakuje mi czasu i sił, aby je dokończyć. Na
szczęście mam wokół siebie ludzi, którzy mi
w tym pomagają. Ja jestem takim wizjonerem, kreatorem, a inni po prostu kontynuują
to, co ja zacząłem.
- Widzisz siebie na emeryturze? Jaki to
jest obraz?
- Włochy, konkretnie Toskania, słońce
i łódka gdzieś niedaleko. Może jakiś hotelik
przy plaży, z mariną jachtową i ja na tarasie
wyciskający oliwki.
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Ludzie

Spełnione marzenia
Daria Prochenka

Każde z dzieci ma inne marzenie. Jedno chciałoby dostać laptopa, inne aparat lub wycieczkę do Disneylandu. Ponieważ nie każde z nich
ma szansę na to, by doczekać ich spełnienia są ludzie którzy bezinteresownie im pomagają. Wolontariusze Fundacji Mam Marzenie
codziennie odwiedzają chore dzieci i realizują ich pragnienia. Razem z nimi byliśmy podczas pewnej sesji zdjęciowej...
ażde z dzieci ma
inne marzenie. Jedno
chciałoby dostać laptopa, inne aparat lub wycieczkę
do Disneylandu. Ponieważ nie
każde z nich ma szansę na to, by
doczekać ich spełnienia są ludzie którzy bezinteresownie im
pomagają. Wolontariusze Fundacji Mam Marzenie codziennie
odwiedzają chore dzieci i realizują ich pragnienia. Razem
z nimi byliśmy podczas pewnej
sesji zdjęciowej... - Przeczytałam
w internecie historię pewnej
chorej dziewczyny Agnieszki
i poznałam jej marzenie. Chciała zrobić swoim przyjaciołom
niespodziankę w postaci profesjonalnej sesji zdjęciowej - opowiada Małgorzata Maćkowiak
–Pluta, policjantka z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Okazało się, że to marzenie,
dla niej olbrzymie i wielkie, dla
mnie jest proste do spełnienia.
Zaczęłam od razu realizować
ten pomysł - dodaje. Siedemnastoletnia Agnieszka wymarzyła
sobie sesję w profesjonalnym
studiu zdjęciowym, z wizażem
i kostiumami. Nie chciała zostać

K
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modelką, lecz fotografem. - To
także mnie zaskoczyło ponieważ
młode dziewczyny raczej chcą
znaleźć się przed obiektywem
aparatu, a nie chować się za nim
- wspomina pani Małgorzata.
Sesja dla przyjaciół
Po skontaktowaniu się z fundacją przygotowania do sesji
ruszyły pełną parą. Znajomi
fotograficy pani Małgorzaty

przyłączyli się akcji i określonego dnia stawili w Willi Lentza. Piękne wnętrze budynku
idealnie nadawało się do wypożyczonych strojów z Opery
na Zamku. Na miejscu obecne
były także wizażystki, które zadbały o profesjonalne zdjęciowe
makijaże oraz wolontariusze
z fundacji, którzy czuwali nad
całą akcją i zdążyli zaprzyjaźnić
się wcześniej z dziewczyną. Na
początku Agnieszka zaskoczona

FUNDACJA MAM MARZENIE
Powstała w Krakowie 14 czerwca 2003 roku. Od 2007 roku działa już na terenie całej
Polski i obecnie posiada 16 oddziałów, także w Szczecinie. Pierwszą polską marzycielką była Bogusia - dziewczynka chora na łamliwość kości. Jej marzenie spełniło się
w Orlando na Florydzie, gdzie zobaczyła bajkowy świat Walta Disneya. Spełnianie
marzeń oparte jest wyłącznie na pracy wolontariuszy. Nikt z osób zaangażowanych
w realizację misji nie pobiera od fundacji wynagrodzenia. Działania mają charakter
bezinteresownej pomocy chorym dzieciom w realizacji ich najskrytszych marzeń.
Do programu Fundacji może zostać zakwalifikowane każde dziecko między 3, a 18
rokiem życia, które cierpi na chorobę zagrażającą jego życiu. Lekarze - specjaliści,
którzy są konsultantami medycznymi poszczególnych oddziałów kwalifikują kandydatów do programu, po rozmowie z lekarzem prowadzącym dziecko. Wolontariusze
muszą upewnić się, że wypowiedziane marzenie jest jego własnym wyborem i że
nikt z członków rodziny nie wpłynął na decyzję dziecka. Fundacja nie spełnia marzeń,
które nie odpowiadają wiekowi i rozwojowi psychicznemu dziecka, nie przekazują
gotówki ani nie pokrywanie kosztów leczenia. FUNDACJA SPEŁNIŁA JUŻ 2771 MARZEŃ W CAŁEJ POLSCE, 120 MARZEŃ W SZCZECINIE. W POCZEKALNI

była całym zamieszaniem wokół jej osoby, nie spodziewała
się takiego przedsięwzięcia. Gdy byłam w szpitalu miałam
duże wątpliwości czy zgłosić
się do fundacji. Wydawało mi
się, że inne dzieci są w gorszej
sytuacji niż ja, nie chciałam
swoją osobą zabierać im czasu.
Po namowach postanowiłam
wziąć udział w tym projekcie,
ponieważ chciałam zrobić coś
dla moich przyjaciół, którzy
cały czas mnie wspierają - mówi
Agnieszka. - Zdziwiło mnie
jednak, że zjawiło się tyle osób
i kilku fotoreporterów. Myślałam, że spotkam się z jednym
fotografem - dodaje. Nie był to
jej pierwszy kontakt z aparatem.
Wcześniej chodziła na kurs fotografii i zdążyła dowiedzieć
się, że dobrze czuje się w tej
roli. - Nie mogę stać i nic nie
robić, lubię żyć aktywnie, dlatego wiem, że bycie modelką nie
jest dla mnie, co innego robienie zdjęć - mówi z uśmiechem.
- Podczas sesji moi przyjaciele
byli trochę zestresowani, ale na
pewno będą bardzo zadowoleni jak obejrzą zdjęcia. Uwagi

Ludzie
panów fotografów, były bardzo
pomocne. Mimo tego, że swojej
przyszłości nie wiąże z fotografią, ale architekturą przygoda
z sesją zdjęciową na długo pozostanie w jej pamięci. - Patrzyłam
na marzenia innych, najczęściej
były to aparaty i komputery. Nie
chciałam niczego co będzie bardzo kosztowne, ale coś takiego co
się zapamięta na dłużej, a wspomnienia są najważniejsze - mówi
z powagą Agnieszka. Dla wolontariuszy każdy taki dzień jest jak
święto. Bardzo przeżywają każde
spełnienie, ponieważ z każdym
marzycielem spędzają dużo czasu i budują więzi. Choć tego dnia
Agnieszka była najważniejsza,
jej spełnienie było dla nich tylko
kropelką w morzu. Po sesji zdjęciowej wrócili do następnych
marzycieli, a kolejka jest duża.
Praca na pełnych
obrotach

Foto: materiały Fundacji

- Aktualnie w połowie czerwca w naszej poczekalni mamy 16
dzieci, które mają przeróżne życzenia - mówi Anna Klityńska,
wolontariuszka. - Od początku
roku udało nam się spełnić także
16. Mam nadzieję, że do grudnia
zdążymy uszczęśliwić jeszcze
wiele buź - dodaje. Zadanie
wolontariuszy to nie tylko opieka i odwiedzanie dzieci, to także
żmudna praca szukania sponsorów. - Opiekowałam się ostatnio
Ulą z Kołobrzegu, która bardzo
chciała dostać laptop w odcieniu lazurowym - opowiada
Anna. - Bardzo rzadko trafia

Wolontariusze, którzy pomogli spełnić marzenie Agnieszce

się chętny sponsor tak jak było
to w przypadku sesji zdjęciowej
z Agnieszką. Niestety w innych
przypadkach musimy sami szukać konkretne firmy i prosić
o wsparcie. Na część wydatków
trafiają pieniądze z przekazanych
1% podatków - tłumaczy. Żeby
zostać wolontariuszem trzeba
mieć do tego predyspozycje, silny
charakter i trafić na odpowiedni
moment w życiu. Nie można
przy dzieciach okazać słabości,
załamać się przy szpitalnym łóżku, ani opuścić ich w połowie
całej akcji. - Szpital to miejsce,
które odwiedzam bardzo często,
czasami nawet kilka razy w tygodniu. To nie mój obowiązek, ale
chęci - mówi Anna.
Tak samo czuje Robert Piętka,
wolontariusz odpowiedzialny za

Adrian marzył, żeby zostać strażakiem

spełnienie Agnieszki. - Marzyciele dają mi więcej siły niż ja im.
Podziwiam ich za wytrwałość.
Choć są ciężko chorzy uśmiechają się, czasem szaleją - mówi.
Aby jednak zapanować nad
emocjami trzeba mieć do tego
pewien dystans. - Oddzielam
życie prywatne od zawodowego,
nie przynoszę problemów dzieci
do domu - mówi Robert. - Mogę
się zaprzyjaźnić z danym dzieckiem, ale też nie muszę. Ja po
prostu lubię pojechać do szpitala
i kogoś odwiedzić, sprawia mi to
dużo przyjemności. To jest mój
wybór, żeby zamiast imprezować
na studiach, nauczyć się czegoś
i dać coś innym od siebie - dodaje.
Na pierwszym
miejscu dzieci
Zostać wolontariuszem nie
jest prosto, najpierw kandydaci
przechodzą specjalne szkolenie
i przyglądają się pracy innych.
Nigdy też nie jeżdżą sami na
spotkania z rodzicami chorych
dzieci. - Niektóre sytuacje są
trudne i dobrze mieć wsparcie
kolegów - mówi Anna Klityńska.
- Poza tym nie zawsze wiemy do
jakiej rodziny jedziemy w odwiedziny. Chociaż dziecko zostaje
zaakceptowane do naszego programu po poleceniu przez lekarza specjalistę nie zawsze mamy
100% pewności czego spodziewać się na miejscu - tłumaczy
Anna. Pobyt w szpitalu nie zawsze należy do wesołych. - Gdy

przekraczam próg szpitala zostawiam wszystkie swoje sprawy
na zewnątrz, ponieważ dzieci są
najważniejsze - opowiada Anna.
- Niestety czasami przychodzimy odwiedzić naszego małego
przyjaciela, a łóżko jest puste.
Na takie sytuacje też trzeba się
przygotować - dodaje. Wolontariusze jednak częściej wspominają te fajne momenty. Robert
chętniej opowiada o sytuacji gdy
odwiedził malucha, który miał
urodziny i śpiewał mu „Sto lat”
z pielęgniarkami. Dla Anny najbardziej niesamowity był dzień,
gdy pięcioletniemu Adrianowi
fundacja spełniła marzenie bycia
strażakiem. - Strażacy z Gryfic
przygotowali dla niego całą imprezę począwszy od przejażdżki
wozem strażackim, przez akcję
ratowania z pożaru pluszowego
misia. - opowiada z uśmiechem
Anna. - Dostał także swój mały
mundur i miniaturę wozu strażackiego. To był dzień na prawdę
wielu emocji, także dla nas - dodaje. Ich założenie jest jedno.
- Idziemy do dziecka, które jest
poważnie chore nie po to by
płakać. Dzieci już się wypłakały,
ich rodzice także. Naszym zadaniem jest traktować je normalnie
i spełniać ich marzenia.
JAK POMÓC - można zostać wolontariuszem - można wspomóc finansowo
Fundację - można wybrać swojego
marzyciela i zaadoptować marzenie
- można podzielić się z Fundacją 1 %
podatku - można dołączyć do akcji „Zamień kwiaty na marzenie”
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Ludzie

Robot
komik i inteligentne kapcie
Maciej Pieczyński

Czy robot może zastąpić człowieka? Jakie są perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji w dobie Internetu? I czy robot z ludzką twarzą jest
nam w ogóle potrzebny? Jest pewien szczecinianin, który stara się szukać odpowiedzi na te pytania, i jest na dobrej drodze do ich
znalezienia. Dr inż. Rafał Rzepka, urodzony w Szczecinie absolwent japonistyki mieszka obecnie w Japonii i prowadzi intensywne
badania nad rozwojem sztucznej inteligencji.
d dziecka chciał zostać szpiegiem. Żeby
to marzenie spełnić,
bardzo wcześnie zaczął trenować strzelanie i japońskie sztuki
walki. - Trener zalecał lektury
o Japonii i Japończykach – opowiada pan Rafał. - Poza tym na
jednej z wycieczek szkolnych
wpadł mi w ręce informator
o kierunkach studiów i mój
wzrok przykuło jedno słowo:
„japonistyka”. A ponieważ w ramach przygotowań do kariery
szpiega dodatkowo namiętnie
uczyłem się różnych języków,
kierunek ten wydał mi się jedynie słuszny - dodaje.

O

Marzyłem, aby zostać
kimś, kto potrafi wszystko
Pan Rafał dostał się na japonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
skąd na trzecim roku udało mu
się trafić na roczne stypendium
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do Hokkaido University w Sapporo. Na dwa ostatnie miesiące
tego pierwszego pobytu w Japonii ściągnął do siebie swoją
przyszłą żonę. Wybrali się razem
na wycieczkę autostopem po
Kraju Kwitnącej Wiśni. W tak
oryginalny sposób poznana Japonia zauroczyła ich do tego
stopnia, że następnym razem
wrócili tam, już jako małżeństwo i mieszkają tam do tej pory.
– Ludzie są spokojni, życzliwi zachwala Rzepka. - Chuligani
nie włóczą się po ulicach szukając zaczepki, a kobiety mogą
spokojnie wracać wieczorem do
domu. Poza tym wszystko jest
bardzo dobrze zorganizowane
i człowiek jest rzadko zaskakiwany, o wszystkim wcześniej
informują.
Aklimatyzacja w obcej kulturze nie była wielkim problemem
dla małżeństwa Rzepków - ludzi
otwartych, kochających szalone podróże autostopem w nie-

znane, ludzi ciekawych świata.
Rafał Rzepka nie został jednak
w Japonii jako japonistą. W Kraju Kwitnącej Wiśni odezwało się
w nim dawne zamiłowanie do
przedmiotów ścisłych. Mimo, że
zawsze czuł się bardziej humanistą, w Japonii zrobił doktorat
z inżynierii i zajął się badaniami
nad sztuczną inteligencją. Jak to
się stało, że filolog przerzucił się
na nauki ścisłe? – To była część
mojego marzenia zostania kimś,
kto potrafi wszystko - tłumaczy
pan Rafał. - Komputer jako narzędzie dostępu do informacji,
jako symulator, który mógłby
mnie np. nauczyć latania samolotem - to mnie fascynowało od
dziecka. Rodziców nie było stać
na tak drogą zabawkę, ale zapisali mnie na kurs programowania, za co im jestem bardzo
wdzięczny. Na egzaminie, jako
trzynastolatek, dałem program
do oceny zanim dorośli kursanci
przestali rozgrzewać nadgarstki.

Pewnie do dziś myślą, że zwyczajnie dałem za wygraną…
Skąd znalazł na to wszystko
pieniądze?
– Jeszcze na japonistyce
otrzymywałem stypendium,
które pozwalało mi przeżyć odpowiada pan Rafał. - Potem,
już na studiach inżynierskich,
uzyskałem kolejne, wyższe
stypendium. Tym sposobem
żyliśmy wraz z żoną z pieniędzy japońskich podatników.
Płacą zresztą do dziś i chcą płacić przez następne trzydzieści
lat, za co jestem im ogromnie
wdzięczny, gdyż dożywotni
kontrakt i ich wsparcie dają mi
całkiem bezstresowy żywot.
Stworzyć maszynę,
która mówi po ludzku
A czym dokładnie zajmuje się
w Japonii japonista - inżynier ze
Szczecina? Realizuje kolejne ze
swoich marzeń - próbuje „stwo-

Filmy, które
rozbudzają
masową
wyobraźnie,
okazują się
przestrogą, by
nie pozwolić na
nieposłuszeństwo
maszyn

rzyć maszynę, która mówi po
ludzku”. Prowadzi badania nad
rozwojem sztucznej inteligencji.
– Jak trudno z robota uczynić
człowieka, bardzo dobrze pokazuje pewna scena z kultowego
serialu „Alternatywy 4” - przekonuje dr inż. Rzepka. - W scenie tej skonstruowany przez
osiedlowego wynalazcę robot
stoi w kolejce do kasy w sklepie
spożywczym. Jego tożsamość
pozostaje tajemnicą, dopóki nie
jest on zmuszony zapłacić.
Jako inny humorystyczny
przykład istnienia przepaści
między robotami, a ludźmi pan
Rafał opowiada pewną anegdotę. – Moi studenci bardzo lubią
„znęcać się” nad robotami, wydając im różne polecenia. O ile
na proste i logiczne komendy
roboty, którymi się zajmowaliśmy, reagowały bez zarzutu,
o tyle bardziej abstrakcyjne nakazy sprawiały im dużo kłopotu.
Student na przykład wydawał
polecenie „przynieś mi podłogę”. Idąc literalnie za słowami
swojego „pana”, zdezorientowany robot próbował… podnieść
podłogę. Oczywiście niezbyt
mu to wychodziło. W rezultacie
biedny robot tarzał się po podłodze, próbując lojalnie wypełnić
polecenie.
„Nie jestem
robotem - chirurgiem!”
Jednak namiastkę abstrakcyjnego rozumienia świata robot
zdobywa dzięki dostępowi do
wyszukiwarek internetowych. To
z sieci może się dowiedzieć, że ludzie nie noszą podłóg. – A gdyby
komuś przyszło do głowy kazać
mu podnieść twarz, może - po
internetowym przeanalizowaniu
sytuacji - odpowiedzieć, że nie

Ludzie

jest chirurgiem - mówi dr inż.
Rzepka. Uważa też, że internet
jest częścią nowego sztucznego
umysłu i za jego pomocą my
wszyscy - jako jego użytkownicy - nieświadomie pomagamy
w rozwoju sztucznej inteligencji.
W swojej pracy dr inż. Rzepka
kładzie nacisk na tzw. Mądrość
Tłumu, wyrastającą z inteligencji
społecznej, opartej na inteligencji emocjonalnej. Jego celem jest
„uczłowieczenie” robotów na
tyle, aby oprócz logicznych komend potrafiły także samodzielnie interpretować i przetwarzać
informacje. – Dziś coraz więcej

pochwałę od użytkownika, po
przeczytaniu jego wpisu na Twitterze o przygotowaniach do egzaminu, sam powinien zdecydować, że to nie najlepszy moment
na porządki.

urządzeń jest na bardzo wysokim poziomie zaawansowania,
internet jest wszędzie - zauważa
dr inż. Rzepka. - Człowiek łączy się z człowiekiem poprzez
portale społecznościowe. Nasze
najnowsze próby skupiają się na
włączaniu prostych urządzeń
domowych do tej sieci, by mogły uczyć się od ludzi i innych
„podłączonych” maszyn. Zwykły
robot - odkurzacz, który w tym
momencie potrafi jedynie zapamiętać czas, miejsce i karę lub

uczuć, w zależności od sytuacji. Stwórzmy robota, który da nam
przyjemność, nie przykrość! proponuje japonista - inżynier.
- Ważne jest, by uczyć robota
tylko rzeczy, które są oczywiste,
pewne. Tak, aby nie zostawiać
pola do interpretacji i samowoli
w przypadku rozwoju sztucznej
inteligencji. Robot ma pozostać
narzędziem, które „wie” co najmniej tyle, co małe dziecko. I ma
świadomość swojego przeznaczenia - ma służyć człowiekowi.

Nikt nie chciałby
robota z chandrą
Roboty można więc nauczyć
rozumienia ludzkich uczuć, ale
nie ich odczuwania. – Nikt nie
chciałby robota ze zmiennym
nastrojem, który ma np. chandrę - przyznaje Rzepka. Choć
można je nauczyć udawania

Tylko wtedy unikniemy zagrożenia znanego z filmów science - fiction, w których roboty
zdobywają władzę nad światem.
„Matrix” czy „Terminator” – filmy, które rozbudzają masową
wyobraźnię, okazują się więc
przestrogą dla współczesnych,
aby nie pozwolili na nieposłuszeństwo maszyn. A jak tego dokonać? Po prostu wychowywać
roboty w posłuszeństwie wobec
człowieka. Wtedy „Terminator”
pozostanie tylko przestrogą.
Jedynym kryterium moralnym, w którym miałoby się
zamknąć funkcjonowanie robota, powinno być, zdaniem Rafała Rzepki, proste, czarno - białe
kryterium kar i nagród, dobra
i zła. Bez stanów pośrednich.
Inteligentne kapcie, inteligentne
odkurzacze - otoczenie, w jakim
w swoim laboratorium obraca
się dr inż. Rzepka wymaga dyscypliny, nie samodzielności.
Japonista - inżynier ze Szczecina przebywa w Kraju Kwitnącej Wiśni już od dłuższego
czasu, poznając tamtejsze realia.
Okazuje się, że roboty obdarzone sztuczną inteligencją stały się
tam już zjawiskiem kulturowym,
co w Polsce wydaje się jeszcze
bardzo odległą perspektywą. –
W Japonii odbywają się nawet
kabarety robotów. Moje maszyny
- kapcie i odkurzacz - miały już
swój debiut sceniczny. Zgłosiłem
je do konkursu na najlepszy skecz
robotów, niestety, bez rezultatów
- opowiada Rzepka. - Z tymi kabaretami jest już jednak w Japonii
pewien problem. Roboty- komicy
szybko zorientowały się, że ludzi
najbardziej śmieszą przekleństwa.
Dlatego też inteligentne maszyny
stały się najbardziej wulgarną
grupą wśród japońskich artystów
kabaretowych.
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Weekendowy

Foto: Gustaw Dudka

TOUR de MUR

Daria Prochenka

Czasami miejsca, które są bardzo blisko nas omijamy twierdząc że jeszcze zdążymy je zobaczyć. Czy kiedykolwiek zwiedziliście Berlin szlakiem
muru? No właśnie, kawał historii za naszą zachodnią granicą jest na wyciągnięcie ręki, a większość z nas jej nie zna. Okazuje się, że historia nie
musi być nudna. Wręcz przeciwnie może okazać się pasjonującą przygodą, tym bardziej gdy obserwujemy ją z siodełka roweru.
a pomysł zwiedzania
Berlina szlakiem nieistniejącego już muru
i na dodatek na rowerach wpadł
Piotr Organowski. Z trójką
przyjaciół: Gustawem Duduką, Zbyszkiem Sasem i Piotrem
Sudołem wyruszył spod Bramy
Brandenburskiej aleją Unter
den Linden (czyli Pod Lipami).
Razem z nimi wybierzemy się
w podróż ścieżką pieszo-rowerową Berliner Mauerweg. Brama
Brandenburska, która symbolizuje pokój, wolność i zjednoczenie narodu niemieckiego jest
idealnym miejscem zbiórki, by
rozpocząć wyprawę. Nie tylko
na świetną lokalizację, to także
symbol. Po wybudowaniu muru
berlińskiego stanęła na środku
obszaru granicznego i nie można
było jej przekroczyć ani z części
wschodniej ani zachodniej. Powtórka z historii Mur berliński

N

powstał w 1961 r. Bezpośrednią
przyczyną jego powstania była
masowa emigracja obywateli
NRD na zachód do RFN. W ten
sposób powstała otoczona murem enklawa zachodu na ziemiach należących do NRD. Od
tej pory mur o długości 155 kilometrów oddzielił kapitalistyczną wyspę od komunistycznego
potopu i wyznaczył linię frontu
zimnej wojny, była to także gra-

nica między wolnością a komunizmem. - Wiedzeni ciekawością
i chęcią zbadania pozostałości
po murze, który upadł 9 listopada 1989 roku (po 28 latach dzielenia Berlina), ruszyliśmy jego
szlakiem kierując się w stronę
Placu Poczdamskiego - opowiada Piotr Sudoł. - Po zbudowaniu
muru miejsce to zmieniło się
w szeroki na 500 metrów pas
ziemi z murem wewnętrznym

Punkty na szlaku muru berlińskiego, których nie możesz przegapić:
• Brama Brandenburska (Brandenburger Tor)
• Plac Poczdamski (Potsdamer Platz)
• Checkpoint Charlie (słynne przejście graniczne)
• East Side Gallery (nad Sprewą vis a vis Dworca Wschodniego)
• Nieistniejące przejście graniczne Dreilinden (Kontrollpunkt Dreilinden)
• Willa (Villen am Griebnitzsee) w Poczdamie (miejsce, gdzie odbyła się Konferencja
Poczdamska)
• Pałac Cecilienhof (miejsce, gdzie odbyła się Konferencja Poczdamska)
• Dworzec Berliński (Berliner Hauptbahnhof)
• Reichstag (Siedziba niemieckiego Bundestagu odpowiednika polskiego Sejmu)

od strony wschodniej i murem
zewnętrznym od strony zachodniej i tzw. strefą śmierci pomiędzy. Na pasie ziemi stały zasieki
z drutu, zapory przeciwczołgowe
z zespawanych na krzyż szyn kolejowych, drogi do patrolowania
i nadzoru granicy, po których
turkotały pancerne trabanty,
wieże wartownicze wyposażone
w reflektory, pas kontrolny codziennie na nowo bronowany dodaje. Obecnie Potsdamer Platz
to nowoczesna architektura biurowców, hoteli i centrów handlowych. Na placu stoją zachowane
ponad 3 metrowe betonowe
segmenty muru z autentycznym
graffiti. Można także obejrzeć
wystawę fotografii wraz z opisami historii muru. Podobnych
miejsc upamiętniających zburzony mur w Berlinie jest kilkadziesiąt. Jego bieg zachowano za
pomocą podwójnej brukowanej
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linii, która, wmurowana w drogi
i chodniki, przecina całą okolicę.
Wmurowana ścieżka o długości
44 kilometrów ułatwia także na-

wigację po centrum i dzieli Berlin Zachodni od Wschodniego.
Pozostałe 111 km oddzielające
Berlin Zachodni od terytorium

Umocnienia graniczne pasa muru berlińskiego składały się
z następujących elementów:
• Mur wewnętrzny z betonu lub siatki stalowej o wysokości od 2,0 do 3,0 m (zabezpieczenie zaplecza kraju)
• Urządzenia sygnalizacyjne zainstalowane tuż nad ziemią, wywołujące alarm przy
dotknięciu
• Płot kontaktowy z siatki stalowej do 2,0 m wysokości, zwieńczony drutem kolczastym o drutem kontaktowym/sygnałowym
• Wybiegi dla specjalnie tresowanych psów
• Rowy zapobiegające przekroczeniu pasa granicznego przy pomocy pojazdów mechanicznych
• Zapory przeciwczołgowe z zespawanych na krzyż szyn kolejowych, zostały zdemontowane jako rekompensata za otrzymane z RFN kredyty
• Drogi do patrolowania i nadzoru granicy służące również do transportu załóg obsługujących wieże strażnicze lub transportu oddziałów wsparcia
• Wieże wartownicze wyposażone w reflektory, kolejne wieże znajdowały się w zasięgu wzroku, w nocy liczba strażników była podwyższana
• Pas kontrolny codziennie na nowo bronowany, aby uwidocznić ewentualne ślady
stóp (wejście na pas było dla patrolujących zabronione)
• Mur betonowy z elementów wysokości 3,75 m uwieńczony betonową rurą utrudniającą chwytanie się
• Przed murem od strony Berlina Zachodniego znajdował się kilkumetrowy pas ziemi, który należał do terytorium NRD
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byłego NRD zaznaczone jest
znakami pionowymi i kierunkowymi z nazwą ścieżki pieszorowerowej Berliner Mauerweg.
Na trasie muru zachowało się
również 5 wież wartowniczych
spośród 302 stojących na terenie
pasa granicznego. - Skrupulatni
Niemcy zadbali także o dokładną informację dla turystów. Na
trasie umieszczono kilkadziesiąt pomarańczowych prostopadłościennych postumentów.
Jeden z nich odtwarza głosową
informację, pozostałe w czterech
językach bogato opisują wydarzenia z lat 1961 – 1989 - mówi
Sudoł. Kolejny przystanek na
trasie to „Checkpoint Charlie”.
Jest to słynne przejście graniczne przeznaczone i otwarte wyłącznie dla członków alianckich
sił zbrojnych, obcokrajowców
i dyplomatów. - To właśnie tutaj,

w październiku 1961 roku, naprzeciwko siebie, na długie dwie
doby, stanęły czołgi amerykańskie i radzieckie po prowokacji
zorganizowanej przez NRDowskich pograniczników. Na
szczęście do wybuchu III wojny
światowej nie doszło i teraz można, za jedyne 1 Euro, fotografować się z umundurowanymi Johnem i Marusią - tłumaczy Piotr.
Można też zwiedzać największe,
założone już rok po podzieleniu
miasta, Muzeum Muru, do którego wejście kosztuje 12,5 Euro.
Umieszczono tam wystawę „Pokojowa walka o prawa człowieka
- od Ghandiego do Wałęsy”. Jest
też wiele eksponatów, pamiątek
i rekwizytów ukazujących sposoby zabezpieczenia granic oraz
dokumentujące udane ucieczki
przez granice. - Ucieczki do Berlina Zachodniego to długi temat.
Uciekano przez przejścia graniczne w podwójnych walizkach,
w bagażnikach samochodowych,
w drewnianej szpuli po kablu
telefonicznym, czy generatorze
prądu - wymienia Sudoł. - Uciekano sposobem „na Amerykanina”, przebierając się w amerykańskie mundury wojskowe. Pewna
rodzina ze wschodnich Niemiec
staranowała przejście graniczne
przerobionym na spychacz autobusem. Pod murem wykopano
też kilka tuneli. Drogę do wolności próbowano również pokonywać wpław - dodaje.
Kierując się dalej na południe, po przejechaniu mostem
nad Sprewą dojeżdża się do East
Side Gallery. Ta galeria graffiti
jest rodzajem pomnika dla wol-
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- Długość całkowita granicy (pierścienia okalającego Berlin Zachodni) 155.0 km
- Długość granicy pomiędzy Berlinem Zachodnim a Berlinem Wschodnim 43.1 km
- Długość granicy pomiędzy Berlinem Zachodnim a terytorium NRD 111.9 km
- Całkowita szerokość pasa granicznego od 30 do 500 m
- Łączna długość betonowych segmentów z nakładką w kształcie walca 106.00 km
- Waga jednego betonowego segmentu 2.6 tony
- Wymiary betonowego segmentu (wysokość / szerokość / długość u podstawy) 3.6
m / 1.2 m / 2.1 m
- Łączna długość płotu z metalowej siatki 66.5 km
- Łączna długość umocnionych dróg dla zmotoryzowanych oddziałów Straży
Granicznej 124.3 km
- Ilość wież obserwacyjnych 302 szt.
- Ilość punktów dowodzenia 31 szt.
- Ilość bunkrów 20 szt.
- Ilość strażników patrolujących 12 tys.
- Ilość ścieżek patrolowanych przez psy 259 szt.
- Ilość psów patrolujących 886 szt.

ności, który stworzyli artyści
z całego świata na prawie półtora
kilometrowym fragmencie muru
usytuowanym vis a vis Dworca
Wschodniego. Galeria składa się
z około 106 malowideł tworząc
prawdopodobnie największą na
świecie galerię obrazów na świeżym powietrzu. Dalsza trasa do
Poczdamu wiedzie asfaltowymi
drogami, ścieżkami gruntowymi, czyściutkim żwirkiem,
wzdłuż idealnie uregulowanych
rzeczek, pośród trawki przyciętej
na 1 cm i przez zagajniki brzózek, gdzie każda była obudowana i wsparta konstrukcją z idealnie okorowanych drewnianych
palików. - Zastanawialiśmy się
"Jak oni to robią?" - śmieje się
Piotr. - Ta dwudniowa ekspedycja po Berlinie była na prawdę
zaskakującą. Ten klimat przedmieść, różnorodność pejzaży
oraz, mimo wszystko, niemiecki
„Ordnung must sien” - dodaje.
Sielankę na trasie burzy jednak
cała historia muru i kolejne informacje o tym, kto w danym
miejscu został zastrzelony lub

kto się wykrwawił na oczach policji z Berlina Zachodniego. Aby
dostać się do Poczdamu, trzeba
przejechać wiaduktem nad A115
- trzypasmową wewnętrzną autostradą berlińską - dokładnie
w tym miejscu, w którym w czasach zimnowojennych funkcjonowało przejście graniczne
Dreilinden. Było ono, jednym
z dwóch przeznaczonych dla ruchu kołowego przejść, spośród
wszystkich 25 punktów granicznych prowadzących do Berlina
Zachodniego. - Po drodze mijamy przeurocze neogotyckie zameczki, zabytkowe wille, domy
letniskowe, restauracyjki, mariny, ogródki piwne kuszące zapachem pieczystego - wspomina
Sudoł. - Okazuje się, że zaplanowaliśmy za mało czasu na tę wyprawę. Pierwotnie wydawało się
nam, że 80 kilometrów dziennie
to spacerek będzie. Ale mnogość
informacji, miejsc gdzie po prostu trzeba się zatrzymać przeczytać ważne informacje i zrobić zdjęcia zabiera bardzo dużo
czasu - dodaje. Przed wyprawą

warto sprawdzić czy są wolne
miejsca w schroniskach młodzieżowych, lub campingach ponieważ na trasie w większości "dzikich" miejsc pojawia się przepis
zabraniający obozowania. Na
trasie trzeba także przeprawić
się przez wodę, jednak pomocny w tym jest prom. Statek, po
trasie umownego muru na wo-

dzie, wiezie nas na druga stronę
jeziora. Na promie do dyspozycji rowerzystów ok. 30 stojaków
na rower i bilet za jedyne 3,5
Euro (2,10 pasażer, 1,40 rower).
Drugi brzeg to kolejne 80 kilometrów perfekcyjnie przygotowanej ścieżki rowerowej. Trasy,
która była równie barwna jak
dzień pierwszy.

Strony internetowe polecane przed wyjazdem:
www.berlin-wall-map.com – interaktywna mapa muru berlińskiego
www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/mobil/fahrrad/radrouten/ - mapy do
wydruku
www.mauerfotos.de – galeria zdjęć muru
www.jh-wannsee.de – schronisko młodzieżowe na trasie 80 km od Bramy
Brandenburskiej
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Poślizg kontrolowany

I

Mariusz Podkalicki
Kierowca rajdowy i wyścigowy, wielokrotny mistrz Polski,
od 2008 roku motoryzacyjny
„ekspert Prestiżu”

co bardzo ważne, wpłynie na nasze i pozostałych użytkowników dróg, bezpieczeństwo. Na zatłoczonych ulicach, zwłaszcza
w godzinach szczytu, nikt z urzędników
czy służb mundurowych nam nie pomoże. Ulic również
nie przybędzie, organizacja ruchu się nie zmieni i może
być tylko gorzej z roku na rok. A przecież możemy pomóc sobie sami. Jak? Podam kilka przykładów.
Czasami wystarczy ściągnąć nogę z gazu, by zastosować tzw. metodę zamka błyskawicznego, wpuszczając
między poruszające się samochody tych, którzy znaleźli
się na pasie nieprzejezdnym, czyli np. zwężenie jezdni, kolizja, awaria czy zjazd z innej drogi. Ta metoda
sprawdza się wszędzie tam, gdzie kierowcy wolą jechać
wolniej, a nie stać w korkach, denerwować się, spoglądać na zegarek i wyżywać się na innych.
Dużą bolączką, wywołującą agresję i duże zagrożenie
dla innych, jest zbyt późne używanie kierunkowskazów,
a wystarczy trzymać się
zasady: najpierw kierunkowskaz, później hamulec.
Wcześniejsze zasygnalizowanie zamiaru skrętu
czy zmiany pasa ruchu,
pozwoli przewidzieć nasze
manewry innym kierowcom, a jazda będzie spokojniejsza i bardziej płynna.
I co ważne, nasz zderzak
czy lampy pozostaną całe.
Często wjeżdżamy na
skrzyżowanie, z którego nie
mamy możliwości zjazdu.
Pytanie po co? Myślimy sobie… a może się uda... Najczęstszym tego przykładem jest przejeżdżanie skrzyżowania na czerwonym świetle. Dojeżdżamy do skrzyżowania, z daleka widzimy zapalające się żółte światło i
co robimy? Dodajemy gazu, światło czerwone, jedziemy
dalej, a może jednak się uda... A przecież pasy, na które
wjeżdżamy są już wówczas zajęte. Kolizja murowana.
Następna sprawa - sygnał dźwiękowy - stał się koni-

Przepisy ruchu drogowego zazwyczaj są jednoznaczne. Należy jednak pamiętać, że wykazanie
się odrobiną uprzejmości w stosunku do innych
użytkowników dróg poprawi nam samopoczucie
i jednocześnie zwiększy płynność i przepustowość
poruszających się pojazdów i pieszych.
kiem wielu kierowców. Uwielbiamy dyscyplinować innych. Pokazywać im miejsce w szeregu. Zapominamy,
że jest to sygnał ostrzegawczy przed zagrożeniem, a nie
narzędzie do rozładowywania naszego stresu.
Kolejnym odwiecznym problemem jest parkowanie.
Jeden samochód na dwóch miejscach parkingowych –
proszę bardzo, samochód zaparkowany na przejściu dla
pieszych – żaden problem, samochód pozostawiony na
skrzyżowaniu – a co mi tam. Szczególnie ostatnia zima
obnażyła bezmyślność wielu z nas braci kierowców…
I wreszcie odwieczny problem – prędkość. Dobrych
dróg u nas niewiele, ale i tam prędkość to jeden z podstawowych czynników bezpieczeństwa. Jadąc na terenie
zabudowanym z prędkością 100 kilometrów na godzinę
jesteśmy stuprocentowym zabójcą. Nic, dosłownie nic,
nie uratuje nas czy innych, kiedy dojdzie do najmniejszej nawet sytuacji kryzysowej.
I tak można by prawie w nieskończoność podawać przykłady naszej bylejakości i bezmyślności, którą
na co dzień widać w różnych sytuacjach. W każdej minucie można takich ‘kierowców’ zobaczyć.
Chcąc coś zmienić, zacznijmy od siebie. Nie dajmy
się sprowokować agresywnym uczestnikom ruchu, trzymajmy nerwy na wodzy. Wdawanie się w utarczki na
drodze do niczego dobrego nie doprowadzi. Czasami
miły gest rozładuje nasze i innych napięcie. Wystarczy
trochę pomyśleć o innych i o sobie w sytuacji, w której
możemy się znaleźć na miejscu tego ‘drugiego’. A przecież bardzo często się tam znajdujemy i co wtedy robimy? Wyżywamy się na innych, a chyba powinniśmy
użyć sygnału dźwiękowego na siebie. Nie jesteśmy
jedynymi użytkownikami dróg, jest nas coraz więcej
i w związku z tym będzie coraz trudniej. Nie możemy
dopuścić do sytuacji, kiedy swoje racje, nie zawsze uzasadnione, będziemy udowadniać na sposoby siłowe. Bo
wtedy prościej, spokojniej i zdrowiej będzie poruszać się
pieszo. Chyba, że znowu zabraknie nam uprzejmości
i wyrozumiałości…
Szerokiej drogi!
Mariusz Podkalicki
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Motoryzacja
Czym jeżdżę?

Nie tylko dla brytyjskiego

szpiega

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Ten motor stal się legendą już od momentu swojego powstania. A stało się tak dzięki filmowi „Jutro nie umiera nigdy”, gdzie jeździł na nim
Pierce Brosman jako agent 007. Mowa o BMW R 1200 C zwanego popularnie „Bondem”.
Foto: Adam Fedorowicz
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Motoryzacja
woją sławę zawdzięcza jednak nie tylko modzie związanej
z filmem. – To po prostu bardzo efektowny i niezawodny
motocykl – uważa właściciel szczecińskiego „Bonda” Radek Kossowski, handlowiec. – Jazda nim to przyjemność, którą można porównać jedynie do widoku pięknej kobiety!
Historia modelu zaczęła się w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to BMW postanowiło stworzyć pierwszego, niemieckiego cruisera. Koncern podjął się nie lada wyzwania, bo jak pogodzić
niemiecki perfekcjonizm z amerykańską wolnością, którą uosabiają najsłynniejsze cruisery świata marki Harley - Davidson?
Nie bez powodu więc, do wykonania projektu zaproszono amerykańskiego projektanta Davida Robba ze stajni H- D, który doskonale
wywiązał się ze swojego zadania. Nowy motocykl zaprezentowano
jesienią 1997 roku w USA. Na europejskie drogi wyjechał rok później
w jubileusz 75-lecia firmy. Szybko stał się hitem sprzedaży w USA, ale
także w Polsce. Potwierdzeniem jego sukcesu było też wyróżnienie
złotym medalem przez Designers Society of America w 1999 roku.
R 1200 C napędzany jest dwucylindrowym silnikiem typu boxer
o pojemności 1170 ccm oraz mocy 61 KM przy 5000 obrotach na
minutę. Gwarantuje to niezłe osiągi i nieporównywalnie większy niż
w przypadku Harleya komfort jazdy, bowiem drgania generowane
przez silnik są bardzo niewielkie.
- R 1200 C jedzie dynamicznie i lekko jak na 280 kg masy, ma też
świetne hamulce firmy Brembo – mówi Kossowski. - Lekkie wibracje
występują praktycznie w całym zakresie obrotów, ale nie są specjalnie
dokuczliwe. Trochę przeszkadza szarpanie na niskich prędkościach.
Niektórzy narzekają, że 61 KM to za mało, a maleńka kanapka dla
pasażera nie zachęca do dłuższych podróży we dwoje. Należy przyjąć,
że „Bond” jest przeznaczony do pokonywania krótkich dystansów.
Ceny nie są niskie, bo motocykl mało traci na wartości z upływem
lat. Nic w tym dziwnego, bo trzeba mieć wyjątkowego pecha, by trafić
na zaniedbany egzemplarz. Za używanego R 1200 C zapłacimy około
25 - 35 tysięcy złotych. Za tą cenę otrzymamy motocykl niezawodny
o bardzo oryginalnym wyglądzie. I chociaż moc nie rzuca na kolana,
jazda nim dostarcza wiele radości. A uczucie, że jeździł na nim sam
James Bond? Po prostu bezcenne.

S

Dane techniczne:
Marka : BMW R 1200 C
Pojemność silnika 1170 ccm
Moc 61 KM
0 -100 5.5 s
Spalanie 5,7 l /100 km
Masa 277 kg
Rok 2005

CZYM JEŻDŻĘ?
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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

Promocja

Nadchodzi rok Nissana

Nissan ani na chwilę nie zwalnia tempa i na jesień szykuje wiele nowości. Wśród nich znajdziemy trzy premiery: crossovera Juke, oryginalnego
Nissana Cube oraz furgon NV200, a także Murano z silnikiem diesla oraz najnowsze wcielenie Nissana Micry.
salonie Nissana jedną z głównych gwiazd będzie Nissan Juke. To kompaktowy SUV i samochód sportowy
w jednym, który zrywa z tradycją małych samochodów.
Auto będzie wyposażone opcjonalnie w napęd 4x4, z trzema silnikami do wyboru: dieslem i dwoma jednostkami benzynowymi
o pojemności 1,6.
- Auto ma być alternatywą dla małych hatchbacków i pozyskać
dla firmy nowych, młodszych klientów – mówi Rafał Dondziak,
specjalista ds. sprzedaży samochodów z salonu Nissan Polmotor. – Juke na pewno wniesie nieco dynamizmu do segmentu
małych samochodów
Druga światowa nowość to Nissan Cube. To już wprawdzie
trzecia generacja tego modelu, ale pierwsza, która oferowana
jest poza Japonią. Co go wyróżnia z pośród innych aut miejskich? Nietuzinkowy design, duża przestrzeń we wnętrzu
i jednocześnie ogromna funkcjonalność. Samochód występuje
w jednej wersji wyposażeniowej z benzynowym silnikiem 1.6.
Nissan NV200 to najnowszy członek rodziny użytkowych pojazdów japońskiej marki. Auto o kompaktowych wymiarach ma
być alternatywą dla poszukujących użytkowego pojazdu dostawczego, który używany jest przede wszystkim w mieście.
- Mimo ceny zaledwie 41 952 zł (bez VAT) furgon w wersji podstawowej jest wyposażony między innymi w ABS, EBD, pełną
przegrodę przedziału bagażowego – mówi Rafał Dondziak. Jego kolejne atuty to małe spalanie w granicach 5,5 l na 100
i dynamiczny silnik 1.5 turbodiesel.
Odwiedzający salon spotkają także Nissan Murano - najbardziej luksusowego SUV-a w ofercie firmy, który został poddany
liftingowi. Zmiany objęły przód pojazdu, a co najważniejsze Murano doczekał się silnika diesla.
- Pod maskę luksusowego SUV-a trafia 2,5-litrowa jednostka
o mocy 190 KM i 450 Nm maksymalnego momentu o obniżonej
emisji spalin - mówi Rafał Dondziak. – Ta innowacja na pewno
spotka się z zainteresowaniem nowych klientów, którzy szukają
na rynku dynamicznego, ale też ekonomicznego auta.
W salonie zobaczymy też zupełnie nowe oblicze Nissana Micry. Tym razem producent postawił na spokojny i stonowany design i dwa warianty silnika benzynowego o pojemności 1.2.
- Micra konsekwentnie zdobywała pochwały i odnosiła sukcesy na świecie zdobywając renomę niezawodnego i niedrogiego
samochodu kompaktowego. Jestem przekonany, że najnowszy
model będzie cieszył się równie dużym powodzeniem - uważa
Rafał Dondziak.

W

Zachodniopomorska Grupa Motoryzacyjna
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KOMIS MOTOCYKLOWY
ODZIEŻ MOTOCYKLOWA
AKCESORIA
CZĘŚCI
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Foto: Dariusz Gorajski

Motoryzacja

Druga młodość auta
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Co zrobić ze starym samochodem? Oddać do komisu lub sprawić, by wyglądało jak nowe. W Szczecinie już można odnowić samochód, dzięki
profesjonalnej obsłudze kosmetycznej. "Prestiż" przyjrzał się jednej z nich.
etamorfozę przeszło Porsche 911 z 1991 roku, model Carrera o pojemności silnika 3,6 litra, z przebiegiem140 tysięcy
kilometrów. Egzemplarz miał trzech właścicieli, pierwszego
w Warszawie, a od 10 lat jeździ po Szczecinie. Obecny właściciel postanowił przywrócić mu dawną świetność. Samochód trafił w ręce
ekipy z „Garaż Motor”, która w ciągu jednego dnia zmieniła podniszczony wehikuł w lśniące cacko.
- Było co robić. Auto ma prawie dwadzieścia lat, było więc mocno
„zmęczone”- opowiada Arkadiusz Kranz, właściciel „Garaż Motor”. Dwie osoby pracowały w pocie czoła przez 12 godzin.
Przy użyciu specjalnej technologii odnowili nie tylko lakier i felgi,
ale także tapicerkę i dywaniki, które zostały zabezpieczone specjalistycznymi kremami oraz impregnatami odpornymi na zabrudzenia
i plamy.
- Chociaż taka profesjonalna renowacja nie należy do tanich, jest
warta swojej ceny - zapewnia Kranz. - Auto wygląda jakby wyjechało
prosto z salonu.
Kompleksowa usługa to wydatek rzędu 800 – 2000 złotych w zależności od wielkości pojazdu. W ramach właściciel auta otrzymuje
sześcioletnią gwarancję, a także też specjalny szampon i konserwator,
których musi regularnie używać.

M
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www.coworking.bondi.pl
www.bondi.pl
ul. Jana z Kolna 21b
71-603 Szczecin
tel. 91 886 07 54
mob.601 22 80 17
in
email: info@coworking.bondi

Udostępniamy nasz adres do rejestracji twojej ﬁrmy i prowadzenia działalności
Oferujemy dodatkowo:
- wynajem wyposażonych w sprzęt multimedialny sal na spotkania biznesowe, konferencje, kursy i szkolenia
- wynajem biurek z szafkami na dokumenty
- szybki dostęp do internetu WIFI
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- umieszczenie szyldu twojej ﬁrmy na zewnątrz - przy wejściu

PORTFOLIO

PROJEKT�LOTNISKA�LUBLIN�W ŚWIDNIKU
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Design

Prestiżowe wnętrze

Prawie jak w Soplicowie...
Daria Prochenka

Dom pośród lasu, niecałe pół godziny jazdy samochodem od Szczecina, tuż obok rezerwatu przyrody Świdwie. Pani Małgorzata Wegner
postanowiła wybudować go kilka lat temu i zmienić całkiem swoje dotychczasowe życie. Z zapracowanej i ciągle zajętej bussinesswoman
stała się miłośniczką natury i wiejskiego życia. Zauroczyła ją zieleń i cisza tego miejsca.
Foto: Adam Fedorowicz
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Design
om cały czas ewoluuje,
a pokoje zmieniają swoje
przeznaczenie. Tam gdzie
kiedyś była sypialnia, teraz jest pusta
przestrzeń dla gości. Pani Małgorzata organizuje tam warsztaty jogi,
gości tam przyjaciół. Ma też pomysł
na agroturystykę, ale jeszcze bije się
z myślami czy jednak nie ceni sobie
bardziej spokoju od zajmowania się
wczasowiczami.

D

Pani na włościach
Na pierwszy rzut oka dom przypomina dworek z "Pana Tadeusza". Aż
trudno uwierzyć, że został zbudowany kilka lat temu od podstaw na pustej działce. Wyglądem przypomina
typowy polski dworek, takie jakich
dziesiątki powstawały w Polsce XVIII
I XIX wieku. Nie tylko z zewnąrz, ale
i w środku - rozkładem izb - nawiazuje do starych dwórków. W centrum
znajduje się salon i kuchnia, po prawej i lewej stronie pokoje z łazienkami. Góra przeznaczona jest dla gości.
Ogrzewane drewnem
W domu nie ma prawie nic do zdradzałoby jego współczesne pochodzenie. Do pokoju wstawiono nawet kaflowy piec, a w kuchni można znależć
starą, oryginalną kuchnię pod którą
rozpala się drewno. Choć dyskretnie
pochowane są nowoczesne "ułatwiacze" życia takie jak kuchenka elektryczna, wszystko co stare funkcjonuje i służy domownikom. Szczególnie
zimą przydał się kaflowy piec, przy
którym grzali się wszyscy domownicy. Pokój w którym stoi jest także
najbardziej pozytywnym miejscem
w całym domu, jest to także ulubione
miejsce wszystkich domowników.
Wiejska sielanka
Otoczenie wokół także jest typowo
sielskie i wiejskie. Ogromna jabłoń
która puka do okien na piętrze, a pod
nią stoi drewniana ława. Dookoła
domu poustawiane są drewniane koła
od powozów i stare narzędzia rolnicze, które właściciele kolekcjonują.
Obok domu w przybudówce można
znaleźć przetwory na zimę, ziemniaki
i drewno. Wszystko wygląda tak jakbyśmy cofnęli się w czasie. Życie na
wsi wymusza także inny tryb życia.
Choć miasto jest niedaleko, nikomu
nie chcę się tam specjalnie jeździć
a wszystkie sprawy odkładane są na
potem.
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A S T E R I A
Szczecin, ul. Jagiellońska 77
Tel: 91 484 55 04, lazienka@asteria.com.pl
www.asteria.com.pl
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Zielony salon
Weronika Bulicz

Foto: Monika Skoczowska

Ogrody, tak jak każdy inny element naszych domów podlegają
modzie i zmieniającym się trendom, jakie panują w danym sezonie.
Jakie są najnowsze tendencje, które powinny zawitać w naszych
ogrodach?

Funkcjonalny minimalizm. www.spring.com.pl

gród to nasz prywatny
skrawek zieleni, kontakt z naturą blisko
domu – coraz więcej ogrodów,
także w Szczecinie, to starannie
przemyślane zieleńce, zaprojektowane z dbałością o najmniejsze szczegóły miejsca relaksu
i odpoczynku. To tam odrywamy się od codziennych spraw,
niekoniecznie wyjeżdżając za
miasto.

O

Powiew świeżości
Obecnie najbardziej wyraźną
tendencją jest powrót do natury
– do łask wracają „klasyczne” rodzime gatunki drzew i krzewów,
wykorzystuje się takie rośliny,
które udają, że rosną „na dziko”.
Projektanci, tak jak w innych domowych pomieszczeniach, lubią
zestawiać z sobą różne style.
– Często ogród o nowoczesnych „ramach”: z prostym
w formie regularnym basenem,
uzupełnionym równie prostą
bryłą altany i otoczony geometrycznymi alejkami, „zmięk-

czony” jest roślinnością o naturalnym, często łąkowym lub
leśnym charakterze – opowiada
Wojciech Skoczowski, architekt
krajobrazu z pracowni Spring.
Jeśli do tej pory ogród kojarzył
nam się z szerokimi połaciami
murawy– teraz już nie powinien. Obok trawników na równi
funkcjonują inne powierzchnie,
często wykorzystuje się kamień
czy drewno, osiągając bardzo
elegancki, nietuzinkowy efekt.
Obok natury i eleganckich
materiałów z mody nie wychodzi woda – jest niezbędna w każdym ogrodzie, obecnie często
pojawia się w postaci ścian wodnych, rynien, źródełek i rzygaczy. Musi być w ruchu, bo tylko
wtedy będziemy mogli wsłuchać
się w miarowy rytm szemrzącej
i płynącej wody, relaksując się
i odpoczywając. Równie istotnym żywiołem, często obecnym
przy domach jest ogień. Oczywiście ściśle kontrolowany i funkcjonalny: do ogrodów zawitały
piękne kominki, które umilą każdy wieczór spędzony na naszym

prywatnym kawałku zieleni.
I jeszcze jeden ciekawy trend
– do łask wracają warzywa! Jeśli
tylko chcemy poświęcić trochę
czasu i pracy, możemy z czystym
sumieniem wygospodarować
miejsce na prywatny ogródek
użytkowy.
– Nic nie zastąpi satysfakcji
z wykopania własnoręcznie wyhodowanej sałaty, skorzystania
z ziół czy zerwania malin prosto
z krzaka – przekonuje Wojciech
Skoczowski.
Oaza spokoju
Relaks i wypoczynek po wyczerpującym dniu lub tygodniu
pracy – oto, czego wymagamy
od naszego ogrodu. Każdy relaksuje się na swój sposób: jedni potrzebują spokoju, cichego zaułka,
gdzie mogą się zaszyć i poczytać
książkę. Inni zaś wolą zaprosić
przyjaciół i razem biesiadować
przy grillu, siedzieć i rozmawiać
do późnego wieczora. Dlatego
już na etapie projektowania warto wiedzieć, jaką funkcję będzie

spełniał ogród. Inaczej zaaranżujemy go dla dzieci, inaczej
jako samotnię, a jeszcze inaczej
jako miejsce na doskonałe garden party.
– W ostatnich latach projektanci bardzo dużą wagę przywiązują do tworzenia ogrodów
służących potrzebom i stylowi
życia właścicieli – opowiada pan
Wojciech. – Ogród nie ma być
jedynie ładnym obrazkiem, lecz
ma również służyć jako dodatkowa, zewnętrzna przestrzeń,
swego rodzaju otwarty komfortowy salon.
Dlatego obok odpowiednio
dobranej roślinności (bardziej
wymagającej dla wytrwałych
i zapalonych ogrodników oraz
mniej – dla tych, którzy wolą tylko na nią patrzeć) powinny się
znaleźć także dostosowane do
naszych potrzeb meble. Są chyba najważniejszym elementem
w ogrodzie spełniającym funkcję wypoczynkowego salonu. W
nim, jak wiadomo, nie może zabraknąć mebli.
– Meble ogrodowe powinny
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być przede wszystkim funkcjonalne i dopasowane do
charakteru ogrodu – opowiada Edyta Bynowska, architekt
zieleni z pracowni Zieleniec.
– Jeżeli cały ogród jest w stylu
rustykalnym, nie wybieramy
raczej modernistycznych mebli
o geometrycznych formach, tylko drewniane wykonane z np.
drewnianych bali – dodaje.
Dzięki ujednoliceniu stylu
W obrębie ogrodu unikniemy
chaosu, który raczej nie sprzyjałby relaksowi. Funkcjonalne
meble to na pewno także takie,
które łatwo się złożą, lub mają
wmontowane skrzynie. – W razie deszczu można bez stresu
szybko schować w nich poduszki
lub okrycia, by nie zmokły – dodaje pani Edyta.
Wytrzymałe materiały dobrej
jakości na pewno pomogą utrzymać ogród w dobrym stanie
przez wiele lat.
Nowe pomysły
Nowoczesny i modny ogród
jest przede wszystkim eko. Po-

wrót do natury jest jednym ze
zwiastunów tej eko-tendencji.
W tej chwili zupełnie niemodne
jest sadzenie dużych ilości obcych, egzotycznych gatunków
roślin, o wiele milej widziane są
„swojskie” rośliny, które dobrze
się czują w panującym u nas klimacie.
– Głównym wyznacznikiem
takiego ogrodu jest natura i to jest
podstawą projektowania. Bardzo
często używa się tu roślin synantropijnych (rodzimych) i unika
raczej gatunków obcego pochodzenia, które burzą naturalny
rytm ogrodu – potwierdza Edyta
Bynowska.
Trendem eko jest także powrót
do funkcji użytkowej – czyli sadzenia warzyw, krzewów owocowych i ziół – uprawiając własne
warzywa i owoce naprawdę wiemy, co trafia na nasz stół.
Najbardziej zapaleni ogrodowi
ekolodzy dbają o bioróżnorodność, czyli o rośliny przyciągające
owady i ptaki. Coraz modniejsze
są budki i karmniki dla ptaków.
– Ale nie te ozdobne, cieszące nasze oko – mówi Wojciech

Skoczowski. – W tej chwili najważniejsza jest ich funkcja i to, by
ptaki faktycznie z nich korzystały
– dodaje.
Ludzie wracają do metod znanych z ogródków działkowych
czasów naszego dzieciństwa – np.

gromadzenia wody deszczowej,
którą później wykorzystuje się do
nawodnienia roślin i trawników.
Ważne jest także unikanie chemicznych środków ochrony roślin. – Mszyce mogą zwalczyć np.
biedronki – doradza pani Edyta.

Ponadczasowa klasyka ujÍta w proste formy nigdy nie wychodzi z mody www.spring.com.pl

REKLAMA

Niezwykle zręczne połączenie stylu formalnego z naturalistycznym. Laurent-Perrier Garden proj Tom
Stuart-Smith RHS Chelsea Flower Show 2010 Fot. Monika Skoczowska

Nowoczesny element nadaje charakteru opartemu na naturalistycznych nasadzeniach ogrodowi. www.spring.com.pl
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Dieta
Dukana

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Niemal w każdym miejscu w Szczecinie, można usłyszeć rozmowy – „Jestem na Dukanie” „Nie, dziękuję, nie jem warzyw, dzisiaj dzień protein”,
„W jakiej jesteś fazie? W uderzeniowej”. Brzmi tajemniczo? Mowa o diecie proteinowej francuskiego lekarza Pierre Dukana, która pozwala
szybko schudnąć i to bez liczenia kalorii.

Z

Polska w szponach diety
Proteiny odchudziły „Supernianię” czyli Dorotę Zawadzką,
a gdy Borys Szyc ogłosił, że przechodzi na dietę Dukana – Polskę
ogarnęło prawdziwe szaleństwo.
Dziesiątki stron internetowych,

grupy wsparcia, gdzie odchudzający porównują swoje wyniki
Foto: archiwum dr Ewa Fenc-Czajka

asady diety proteinowej są proste. Polega
na rezygnacji z węglowodanów i tłuszczy i jedzeniu na
zmianę produktów białkowych
oraz białkowych połączonych z
warzywami. Czyli jest to podzielona na fazy (ataku, naprzemienną, stabilizacyjną) najbardziej
klasyczna dieta redukcyjna. Każda faza opiera się na liście dozwolonych produktów, której trzeba
restrykcyjnie przestrzegać. Produkty z listy możemy jeść praktycznie bez ograniczeń.

i wymieniają się coraz to nowymi
przepisami. I chociaż dietetycy

Dr n. med. Ewa Fenc-Czajka, specjalista chorób
wewnętrznych i gastroenterologii, członek Polskiego
Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Jest to epidemia, która mam nadzieję szybko wygaśnie. Stosowanie tej diety prowadzi do ciężkich
zaburzeń w organizmie – kwasicy (ból głowy,
ogólnego rozbicia, ból mięśni i stawów, zaburzeń
elektrolitowych, które mogą zakłócać pracę serca
i mózgu). Stąd zdarzające się w czasie jej spożywania omdlenia, zasłabnięcia i dekoncentracja. Częstym powikłaniem diety Dukana jest kamica nerkowa, gdyż nerki
są przeciążone produktami rozpadu białek. Podobnie zbyt obciążona białkiem jest
wątroba. Przewlekłe stosowanie tej diety może doprowadzić do osteoporozy w wyniku przewlekłego zakwaszenia organizmu. Nie bez znaczenia jest niedostateczna
podaż błonnika co powoduje zaparcia, zaleganie masy białkowej w jelitach, co z kolei
prowadzi do procesów gnicia białka w jelitach i powstawania toksycznych związków
zatruwających cały organizm. Największą jednak wadą tej diety jest zbyt szybka
utrata ciężaru ciała (uważana przez zwolenników diety Dukana za jej podstawową
zaletę). Mózg człowieka nie jest w stanie zaakceptować szybszej utraty masy ciała
aniżeli 4kg m-c. Szybszy spadek wagi nieuchronnie musi prowadzić do efektu jo-jo
i tacy pacjenci już się do mnie zgłaszają.

krzyczą, że dieta jest bardzo niezdrowa, „wyznawców Dukana”
przybywa.
Ostrzeżenia specjalistów
- Dieta Dukana burzy wszelkie
zasady zdrowego żywienia, którego wzorem jest dieta zbilansowana tj. o odpowiedniej proporcji
białek, tłuszczów i węglowodanów - ostrzega Aneta Gbyl, dietetyczka, specjalista żywienia ze
szczecińskiego Centrum Leczenie
Otyłości OTC. - Nadmiar białka w diecie - zwłaszcza trwający
przez dłuższy okres co prowadzi
do zakwaszenia, jest bardzo szkodliwy dla naszego organizmu.
Przy radykalnym ograniczeniu
węglowodanów brakuje organizmowi glukozy z nich powstającej, która odżywia m.in. tkankę
mózgową.
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Nie zniechęca to jednak szczecinianek. Katarzyna Rekman
- Namysłowska, właścicielka
gabinetu kosmetycznego „Australia” w Szczecinie, schudła na
„Dukanie” 10 kilogramów w 3
miesiące.
- Trochę modyfikowałam swoją
dietę
- opowiada pani Katarzybaltica - reklama usg - prestiz - spad 3mm.pdf
na. Nie zależało mi by chudnąć
REKLAMA
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ekspresowo, dlatego wzbogacałam ją niewielkimi ilościami węglowodanów i tłuszczy. Jestem
miłośniczką białego wina i mimo
zakazu czasem pozwalałam sobie
na lampkę.
- Od czasu ciąży bezskutecznie
walczyłam z paroma zbędnymi
kilogramami - opowiada Sylwia
Witkowska, menadżer szczecińskiego zespołu „Satoiale” współorganizator Dąbskich Wieczorów
Filmowych. - Jak usłyszałam o
Dukanie pomyślałam, że to dieta
dla mnie. Praktycznie odzyskałam figurę z przed ciąży, zostały
mi jeszcze dwa kilogramy. Na
diecie brakowało mi bardzo owoców i czasem ...chleba.
Również Jolanta Werner, doradca podatkowy, chwali „Dukana”. Zdradza, że wytrwanie w diecie nie było aż tak trudne.
– Dla mnie to dieta cud. Mogłam w zasadzie jeść to, co lubię:
ryby, owoce morza, podroby bez
ćwiczeń i bez liczenia kalorii,
a efekty widać było błyskawicznie
– wylicza. - Wystrzegałam się protypu11:15:34
ligt i słodzików bo w
1 duktów
2010-08-04
mojej opinii są bardzo niezdrowe.

Co istotne byłam pod stała opieka lekarza, po zakończonej diecie
zrobiłam też badania - wszystko
było w normie.
Pani Jolanta musiała wymienić
garderobę z 50 na rozmiar 44. Już
nie ubiera się w sklepach dla puszystych.
Moda na Dukana
- Dziś dieta to nie tylko zasady rozsądnego żywienia. To też

styl życia, a więc ważne, by była
modna. I właśnie teraz panuje
moda na Dukana – tłumaczy
Aneta Kłos, socjolog. – Kilka
lat temu na fali był Montignac,
a jeszcze wcześniej dieta dr Kwaśniewskiego. - Praktycznie co
roku pojawia się nowa dieta cud,
którą wypierana jest przez kolejną. Myślę, że ta moda, jak szybko
się pojawiła, tak równie szybko
przeminie.

Villa Hoff Wellness & Spa

ROZWIĄZANIE KonkursU Z NUMERU 06(35)

Prezenty od Villa Hoff Wellness & Spa
wygrały:

Agnieszka Dabrowiecka-Woźniak
Karolina Markowska
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową

LABORATORIUM
Wykonujemy następujące badania:
- badania podstawowe – morfologia, OB., mocz
- badania biochemiczne i koagulologiczne
- hormony – tarczycy (TSH, T3, T4, FT3, FT4), anty TPO,
prolaktyna, estradiol, LH, FSH, progesteron, testosteron, BHCG
- markery
nowotworowe – Ca 125, CEA, PSA
ma
- diagnostyka chorób infekcyjnych (badania istotne dla kobiet
planujących macierzyństwo lub będących w ciąży) - toksoplazmoza,
różyczka, cytomegalia, HBsAg, p.ciała HBsAg, HCV, HIV, WR.
-ponadto diagnostyka - boreliozy, chlamydiozy, mononukleozy zakaźnej,
heli
helicobakter pyroli, demodex, posiewy bakteriologiczne
- diagnostyka niedokrwistości oraz oznaczanie grup krwi w układzie ABO i Rh,
odczyn PTA
- proponujemy – testy alergiczne u dzieci (proﬁl pediatryczny) i dorosłych (proﬁl
pokarmowy i wziewny), badania moczu na obecność mikroalbumin, narkotyków i alkoholu
- badania cytologiczne u kobiet, testy ciążowe ( mocz, krew), badanie nasienia i badania
parazytologiczne.
- badania biochemiczne i hormonalne
u kobiet w okresie menopauzy oraz hormonalna diagnostyka
ho
niepłodności
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Szczecin, pl. Zwycięstwa 1, pon-pt 7:30 do 18:30, sobota 8:30 do 13:00, tel. 91 434 73 06, 91 433 35 68, 91 484 65 66 i 91484 65 67
www.medicus.szczecin.pl
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Rybki lubią stopy
Daria Prochenka

Łaskoczą, przez co rozśmieszają. Wydzielają się endorfiny, dzięki którym automatycznie się rozluźniamy. Kto tak poprawia nam nastrój? Nie
uwierzycie! Rybka kosmetolog, która masuje nasze opuchnięte i obolałe stopy.
arra Rufa to mała rybka z rodziny karpiowatych, potocznie nazwana została Doktorem Rybką.
Korzystanie z „usług kosmetycznych” tych rybek koi, relaksuje
i pielęgnacyjnuje. Odkryli to już
starożytni Rzymianie. Pojawiają
się także wcześniejsze legendy
mówiące o pastuszkach, którzy
zmęczeni postanowili odpocząć
przy górskim strumieniu. Kiedy dla ochłody włożyli nogi do
wody, natychmiast podpłynęły
do nich te drobne stworzonka
i swoim działaniem sprawiły, że
poczuli natychmiastową ulgę
w obolałych stopach, a zmęczenie i utrudzenie zniknęło bez
śladu.
Obecnie w naturalnych warunkach rybki te żyją tylko
w Turcji, Syrii, Iranie i Jordanii.
Tam można znaleźć je w gorących źródłach. Jednek za sprawą
ich niesamowitych zdolności na
całym świecie powstają kurorty oferujące zabiegi lecznicze
z udziałem rybek, także w Szczecinie.
Do wizyty w gabinecie z rybkami nie musimy się w żaden sposób przygotowywać. Wystarczy
przyjść, a później...? - Siadamy
wygodnie na obrzeżu pełnego
ciepłej wody basenu, zanurzamy
stopy w wodzie i pozwalamy aby
te niewielkie stworzenia zajęły się
naszą skórą – tłumaczy Robert
Trocki, właściciel salonu „Rybka
kosmetolog”. – Nie musimy się

występującymi na nim nieprawidłowościami zostaje przez rybki
usunięty, a nasza skórę staje się
gładka, zdrowa i oczyszczona –
mówi pan Robert.

martwy naskórek. Jest to wyjątkowo efektywny peeling. - Martwy naskórek wraz ze wszystkimi

Delikatny dotyk kilkudziesięciu małych pyszczków działa
także jak masaż. – Rybki konsu-

Foto: Adam Fedorowicz

G

niczego obawiać ponieważ rybki
nie mają zębów. Ich działanie jest
wyjątkowo przyjemne – dodaje.
Od razu gdy zamoczymy nogi,
rybki zaczynają oczyszczać nasz

mując nasz naskórek powodują
przyjemną wibracje na ciele. Dotykając nas poprawiają krążenie,
dzięki czemu znika zmęczenie,
a stopy po zabiegu sprawiają
wrażenie wyraźnie "lżejszych"opowiada.
Na stopach umiejscowione są
punkty powiązane z narządami
wewnętrznymi takimi jak nerki,
wątroba, czy serce. Dotyk rybek z pewnością ma pozytywny
wpływ na cały nasz organizm.
- Zupełnie gratis natomiast
rybki nas łaskoczą! – mówi
ze śmiechem pan Robert.
- A śmiech to zdrowie, nasz
mózg w tym momencie wydziela
enzymy z grupy endorfin, które
wywołują doskonałe samopoczucie i zadowolenie z siebie –
dodaje.
Cały zabieg, który trwa 30
minut jest przyjemy i całkowicie bezpieczny. Woda w której
pływają rybki jest cały czas filtrowana i oczyszczana. Nie są
znane przypadki przenoszenia
chorób przez Garra Rufa. Rybki
te nie posiadają zębów, nie gryzą
więc i nie ma kontaktu z naszą
skórą właściwą, a co za tym idzie
nie ma kontaktu z krwią. - Ponadto enzym o nazwie diatranol
zawarty w ślinie i w śluzie rybki
działa przeciwzapalnie oraz bakteriostatycznie na naszą skórę
i łagodzi podrażnienia – dodaje pan Robert, który codzinnie
przed pracą na sobie sprawdza
ich skuteczność.
AMALKER
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Nowa
kolekcja
jesień-zima

www.olsen.de
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Olsen Fashion
ul. Ks. Bogusława X 13, 70 - 441 Szczecin
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Palac kolorów
Kolor rządzi światem mody i urody. Bez umiejętnego łączenia różnych
barw i odcieni możemy łatwo popaść w kicz i przesyt. Wystarczy
jednak kilka podpowiedzi, by niemal z zamkniętymi oczami odnaleźć
się w tym świecie. Rozpoczynamy cykl w którym wizażystka Dorota
Kościukiewicz-Markowska będzie doradzała naszym czytelniczkom jak
wyczarować na sobie piękny makijaż.

K

Agnieszka Koszyk przed metamorfozą

Casting
Jeśli jesteś zainteresowana
wzięciem udziału w projekcie "Pałac kolorów"
i masz idealną cerę zapraszamy na casting.
Szczegóły: www.dorota.tv
w zakładce "wydarzenia"
Zdjęcia, makijaż: Dorota Kościukiewicz-Markowska www.dorota.tv
Włosy: Agnieszka Szylar www.thesweetestcompany.carbonmade.com
Modelka: Agnieszka Koszyk www.aga-koszyk.com

ażda z nas chce
być piękna. Jako małe
dzieczynki stroimy się
natchnione baśniami
o księżniczkach. Bez
wstydu przybieramy
wszystkie kolory tęczy
i w jakiś sposób nasz
mały świat rzeczywiście
staje się zaczarowany.
Bajki nauczyły nas, że
tylko wyidealizowana
piękność zasługuje na
miłość
wspaniałego
księcia. Nasze społeczeństwo chcąc nie
chcąc powtarza tę starą historię, a my - kobiety tak jej zaufałyśmy
że, w wyścigu pod tytułem „chcę być piękna” gubimy często prawdziwą urodę ukrytą głęboko pod kolejnymi maskami twarzy,
której nie rozpoznajemy już w lustrze. Dzięki
kolejnym „zabiegom” straciła już naturalną
możliwość okazywania emocji. Czekamy na
księcia, który nie przybywa, lub przybył, ale
odchodzi. Coś jest nie tak. Społeczeństwo
wcale nie jest milsze, a my oszukane, nawet o milimetr nie zbliżyłyśmy się do ideału
z okładki, nie mówiąc już o prawdziwym
szczęściu.
Drogie panie, wszelkiego wieku, gabarytów,
koloru skóry i włosów, chciałabym ogłosić,
że wszystkie jesteście piękne. Okładki magazynów są magiczne i często oszałamiają nas
swoją hipnotyczną perfekcyjnością. Ale to
tylko iluzja zręcznych magików: fotografów,
wizażystów, fryzjerów. Spod ich „pędzli”, jak
niegdyś Gustava Klimta czy Modiglianiego
wychodzą dzieła, w których prawdziwość

wierzymy. Z każdego zaułka słyszymy także
jak bardzo mamy być cudne. Media uzależniają nas od kolejnych trendów. A my, nieświadomie, tracimy swą pierwotną cząstkę
prawdziwej szamanki, każdego dnia, którego
staramy się znów skopiować kolejną modną
stylizację. Gubimy się w morzu informacji
i autorytetów. Nasza wrodzona intuicja zostaje stłumiona, na przykład wyrokiem kolorystki, że jesteśmy panią wiosną, latem, jesienią lub zimą. Proponuję Ci spotkać się sama
ze sobą twarzą w twarz, zobaczyć w lustrze
swoje własne odbicie i całkowicie intuicyjnie
potraktować temat własnego, niepowtarzalnego piękna. Za piękno zaś uważam zawsze
bardziej to co jest wewnątrz niż to co jest
na zewnątrz. I tylko wtedy, kiedy czujesz się
dobrze sama ze sobą możesz spokojnie eksperymentować z kolorami, teksturami i odcieniami tego, co zmienia nas czasem nie
do poznania czyli makijażu. Jako inspirację
do własnych poszukiwań polecam różne
przekształcenia kobiet, które w ramach cyklu „Pałac kolorów” będę pokazywała czytelniczkom “Prestiżu”. Zacznę od obalenia mitu
prób kolorystycznych, gdzie enigmatyczne
powiązanie nas z porami roku jest często nieweryfikowalne, a efekt tych klasyfikacji może
podążać za nami latami, nie uwzględniając wcale zmian, jakie niesie ze sobą życie.
Do przykładu posłużę sie Agnieszką, która
ze swoimi ognistymi włosami i miodowymi
oczami spełniałaby kryteria typowej pani jesieni i przedstawiam ją w naturalnej odsłonie
sprzed magii oraz w wydaniu czterech pór
roku. Wam, drogie czytelniczki zostawiam
wybór, w której z tych stylizacji wygląda najlepiej.
Dorota Kościukiewicz-Markowska
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Pani Wiosna to kobieta romantyczna, delikatna, eteryczna. Przybiera subtelne kolory budzącej się do życia natury.
Lubi kolory ciepłe i czyste jak pierwsze wiosenne płatki kwiatów dopiero co dotknięte świeżym promieniem słońca.
Wręcz przeciwnie niż wskazywałaby ciepła pora roku, pani Lato jest chłodną, tajemniczą pięknością. W jej zimnym spojrzeniu można wyczuć
pewność siebie i pewnego rodzaju zagadkę. Swą zimną urodę podkreśla chłodnymi odcieniami szarości, delikatnego różu i bieli.

Zdrowie i uroda

Pani Jesień to kobieta zmysłowa. Jej ognista natura intryguje, kusi i zniewala. Uwielbia wszelkie kolory, które charmonizują z jej naturalnym
ciepłem. Najlepiej wygląda przybierając barwy jesiennych liści, które mienią się tysiącami odcieni złota, pomarańczu i ciepłej zieleni.
Pani Zima to surowa, zdecydowana, ambitna i zimna królowa śniegu. Ta pewna siebie, odważna piękność, perfekcyjna w każdym detalu nie boi się kontrastu i mocnych kolorów by
zaszokować otoczenie. Jej doskonałymi przyjaciółmi są wszystkie odcienie płatków śniegu odbijające w sobie zimne kolory grudniowego nieba od bieli, błękitu po fiolet i czerń.

Moda

Berlin
Fashion
Week

Jesień-zima 10/11

Letni tydzień mody Mercedes Benz Fashion Week Berlin został zdominowany przez mężczyzn. Choć gdyby policzyć dokładnie liczbę
pokazów projektantki miały podczas tej edycji więcej kolekcji. Jednak pod względem bogactwa form, barw i całkowicie nowych krojów
przyćmili je panowie.

Letnia odsłona berlińskiego tygodnia mody to
ponad 400 wydarzeń. Oprócz głównych pokazów mody, odbyła się cała masa imprez towarzyszących, spotkań w butikach i w atelier. Jedna ze
stacji metra na Alexanderplatz została zamknięta, a wagony podstawionych pociągów zamieniły
się na kilka dni w showroomy początkujących
projektantów. Zamiast jednej plaży miejskiej,
mieszczącej się cały rok nad kanałem obok
dworca kolejowego Hauptbahnhof, powstało na
ten czas pięć dodatkowych. Na nich cały czas
na wielkich telebimach pokazywano imprezy
rejestrowane przez Fashion TV. Nie obyło się
bez skandalu. Pokaz Calvina Kleina jedni uzna-

li za przełom w sposobie prezentacji kolekcji,
inni za niesmaczną podróbkę finałowej sceny
z filmu Altmana "Pret a porter". Nadzy modele
i modelki pokładający się na wybiegu wprawili
w zażenowanie część zgromadzonej publiczności, która i tak nie była liczna, ponieważ w tym
samym czasie większość vipów oglądała ... rozgrywki Pucharu Świata w piłce nożnej. Po raz
drugi podczas berlińskiego tygodnia mody swoją
kolekcję pokazał szczeciński projektant Michał
Marczewski. Jako pierwsi w Polsce pokażemy
wam jego kolekcję i dwóch innych wybranych
przez nas projektantów. Wybrane kolekcje zaprojektowane są już z myślą o lecie 2011.

Kilian Kerner

Była to jedna z szeroko komentowanych kolekcji na berlińskim tygodniu mody. Seria
ubrań dla kobiet i mężczyzn, którą zaproponował to miks prostych wzorów z awangardą.
Całość utrzymana w duchu współczesnej elegancji z wyraźnymi akcentami marynistycznymi. Kilian proponuje na przyszłe lato całą
gamę granatów, niebieskiego, różne odcienie
czerni i sporo bieli. Nie jest to najbardziej
odkrywcza kolekcja sezonu, ale przemyślana i dopasowana do potrzeb oraz wymagań
berlińskich yuppies. Poza tym Kilian czerpie
garściami z hasła "Less is More" wyznawanego przez innych niemieckich projektantów.
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Michał Marczewski

Prezentacja jaką Marczewski przygotował w Berliner Congress Center
zgromadziła widzów z Polski, Niemiec, Szwecji i Danii. Przybyły najwierniejsze klientki oraz osoby zainteresowane rozwojem szczecińskiego
projektanta. Tym razem Marczewski pokazał swoją pierwszą kolekcję
prêt - a - porter. Szare, czarne i bardzo proste sukienki, kilka przezroczystych kimon z szyfonu i suknie koktailowe, ktore równie dobrze sprawdzą się na plaży, jak i na wytwornym letnim przyjęciu. Lato 2011 według
projektanta to geometryczne cięcia i minimalizm czasem zaburzony
wstawkami z cekinów czy ręcznie naszywanymi dekoracjami ze szklanych elementów. Kolekcja ta, w pełnej rozmiarówce dostępna będzie
w nowym berlińskim butiku Marczewskiego już na jesieni tego roku.

Przygotowanie: Daria Prochenka / Michał Marczewski
Zdjęcia: materiały prasowe

Marcel Ostertag

Pokaz zatytułowany "I love to hate you" otworzył Berlin Fashion Week.
Projektant zasłużenie został wyróżniony tym zaszczytem. To jego najbardziej dopracowana kolekcja, ocierająca się chwilami o haute couture.
Ostertag bawi się geometrycznymi cięciami z niewiarygodną precyzją,
idealnie zestawia barwy i mistrzowsko opanowuje proporcje każdego
elementu. Nic dziwnego więc, że mimo rozgrywanych w międzyczasie
Mistrzostw Świata w piłce nożnej dostanie się na jego widownię graniczyło z cudem.
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Suknia z jedwabiu i wełny: 3PM-M by Marczewski, buty i torebka:
Kazar, rajstopy: Gatta.
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Sukienka z połyskliwej wełny i matowe kimono z szyfonu: 3PM-M by Marczewski
Sukienka z wełny wykończona cekinami na jedwabnym szyfonie: 3PM-M by Marczewski, buty/ Kazar, rajstopy/ Gatta.

Foto: Antonina Dolaniecka/ www.adolaniecka.dphoto.com
Modelka: Martyna Wrzeszcz
Włosy: Marzena Baranowska/ www.studiocayenne.eu
Make-up: Patrycja Hełminiak
Asystent fotografa: Radosław Rzeszotarski
Specjalne podziękowania dla Samorządowej Instytucji
Kultury Szczecin 2016 za udostępnienie wnętrz siedziby na
potrzeby sesji.
www.michalmarczewski.com
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Sukienka z jedwabiu i wełny wykończona przy dekolcie szklanymi ozdobami: 3PM-M by Marczewski
Jedwabna suknia wieczorowa z trenem: 3PM-M by Marczewski, buty: Kazar, rajstopy: Gatta

Czerwiec
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Barber team & Lecher

Fryzjerstwo – Sztuka –Pasja

OverGryf MARCIN DORNA & FRIENDS

TRENDY 2010 KOŁOBRZEG
60 / PRESTIŻ / SIERPIEŃ 2010

MISS MIEDWIA 2010

Fryzjerstwo
Sebastian Zając / Sam Sebastian Style - Szczecin /
Ernest Kawa / Y.E.S. - Szczecin /
Monika Nadolna / Impressio - Szczecin /
Izabela Wyremska / Impressio - Szczecin /
Wioleta Stańczyk / Sam Sebastian Style - Szczecin /
Sponsor wyborów
Profesjonalne kosmetyki do włosów Lecher
Fryzjerstwo
Sebastian Zając / Sam Sebastian Style - Szczecin /
Ernest Kawa / Y.E.S. - Szczecin /
Dariusz Popłoński / Lecher Training Team - Warszawa /
Krzysztof Chruścielski / Lecher Training Team - Łódź /
Fashion
Kasia Hubińska - Szczecin
Wizaż
Ania Maj / Awangarda - Kołobrzeg /
Foto
Grzegorz Skorny / Studio M&G team - Szczecin /
Organizacja
Over Gryf Marcin Dorna - Szczecin
Sponsor pokazu
Profesjonalne kosmetyki do włosów Lecher

Kultura

Gwiazdy sztuki współczesnej
Od połowy września aż do końca października w Szczecinie będzie trwać święto malarstwa – XXIII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. W programie m.in. wernisaże, wystawy towarzyszące, spotkania z twórcami i niespodzianki dla zwiedzających.
roczysta inauguracja
festiwalu i pięciu wystaw towarzyszących
będzie miała miejsce 15 września
w Zamku Książąt Pomorskich.
Wśród wystawców pojawią się:
Paweł Borcz, Katarzyna Szeszycka, Jacek Sztuka, Tadeusz Wiktor, oraz jurorzy. Festiwal dzieli
się na dwa etapy. W pierwszym

U

bierze udział kilkuset twórców
z całej Polski, którzy nadsyłają
swoje prace. W II etapie jury,
spośród wybranych, nominuje
do nagród kilkanaście osób, by
z nich wyłonić pięciu laureatów
i 2 wyróżnionych. Wyjątkowym
gościem będzie Wojciech Fibak,
który weźmie udział w festiwalowych spotkaniach 30 września

i 1 października.
– Podczas tej imprezy artystycznej odbywającej się, co dwa
lata od 1962 roku, konsekwentnie realizowana jest idea otwartego konkursu na aktualny obraz
polskiego malarstwa – informuje Jolanta Gramczyńska, kurator
organizacyjny Festiwalu.
wb

Sztuka od kuchni
Dla wszystkich ciekawych świata sztuki prezentujemy słowniczek pojęć niezbędnych do tego by poznać tajemnice prac artystycznych. W naszym
cyklu dowiecie się czym różnią się od siebie niektóre techniki na przykład malarskie. Dzięki temu śmiało i bez obaw będziecie mogli zaglądać do
galerii i chłonąć artystyczny świat. Znając szczegóły przygotowania obrazów lepiej ocenicie czy dana technika wymagała wielu poświęceń
ze strony artysty i jak mocno musiał napracować się by uzyskać pewien efekt.

GWASZ

Nazwę tą stosuje się do farb kryjących rozprowadzanych wodą,
podobnie jak w przypadku zwykłych plakatówek, którymi malowaliśmy w podstawówce. To
także nazwa techniki malowania
gwaszami, oraz do obrazów nimi
namalowanych. Farbę tę najlepiej
stosować na zwykły, gładki papier lub tekturę. Nie powinien być zbyt
cienki, żeby nie wsiąkała w niego zbyt mocno woda.
Gwasz dobrze kryje, dzięki czemu można pracę kilka razy przemalować, czy usuwać błędy. Jest bardzo dobry do nauki malowania. Po
wyschnięciu jaśnieją, dlatego dobrze jest malować tak, by nasz papierowy podkład nie prześwitywał. Tym właśnie różni się od akwareli, że
obrazy malowane tą techniką mają pełne kolory, akwarele są bardziej
przezroczyste. Malowanie gwaszem często stosowane jest jako szkic
do obrazów olejnych. Stosuje się także techniki mieszane. Gwasz
można łączyć z innymi farbami. Należy wtedy jednak pamiętać o kolejności stosowania technik. Na gwaszu nie uda się rysunek piórkiem,
czy akwarela. Artyści z powodzeniem łączą tę farbę z pastelami, ołówkiem, tuszem bądź olejem. Często pod takimi pracami znajduje się
podpis „technika mieszana”. Poza niektórymi przykładami „czystej
techniki” choćby w malarstwie ilustracyjnym, najczęściej używany
jest jako jedna ze składowych kolażu.
Gwasz znany była w Europie już od średniowiecza, choć nie była
tak nazywana. W połączeniu z akwarelami stosowano ją do upiększania manuskryptów. Później w czasach renesansu i baroku gwaszem
nazywano szkice do malowideł olejnych. Nazwa i technika taką jaką
znamy dzisiaj, funkcjonuje dopiero od drugiej połowy osiemnastego
wieku.

AKRYL

Technika nazywana akrylem
bardzo często jest mylona z techniką olejną. Dla laika różnica
pomiędzy olejem a akrylem jest
niemalże niezauważalna. Używając każdej z nich można uzyskać
podobne efekty malarskie zaczynając od laserunku skończywszy
na grubo kładzionych fakturach. Łatwość używania akrylu powoduje, że artyści coraz częściej sięgają po tę farbę.
Farbami akrylowymi, którymi można malować praktycznie na
wszystkim np. papierze, desce, płótnie. Można tworzyć nimi nawet
wypukłe faktury. A wszystko dzięki farbie, która jest połączeniem
pigmentu z żywicą syntetyczną i wodą. Jeśli ma ona konsystekcję
zawiesiny i jest zapakowana w słoik nadaje się do malowania jak
akwarelami, jednak w łatwiejszy sposób, ponieważ akryl umożliwia
retuszowanie. Nie uzyskamy jednak dzięki niej wrażenia "ulotności".
Te pakowane w tuby przypominają w konsystencji farbę olejną, czyli
zachowują na płótnie ślad pędzla ale o wiele szybciej schną nawet
do 15 minut. Po wyschnięciu farba jest wodoodporna, dzięki temu
można na nią nakładać inne warstwy.
Akryl nie żółknie, nie kruszeje, ma lekki połysk. Obrazy malowane tą farbą nie wymagają szczególnych warunków przechowywania.
Przez co chętnie sięgają po nie kolekcjonerzy. Farby te dostępne są
także w sprayu dla amatorów techniki graffiti. Można nimi malować
ściany i mury.
Farby te powstały dość późno, w latach 30-tych XX wieku, karierę
jednak zrobiły w latach 50-tych. Jedni z pierwszych, którzy je stosowali to Mark Rothko, Jackson Pollock i malarze pop artu, tacy jak:
Andy Warhol i Roy Lichtenstein.

Nasz ekspert

Jolanta Szczepańska, właścicielka
galerii ArtGalle
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Być nierozpoznanym
Aktor znany ostatnio głównie z roli Krzysztofa Zduńskiego w „M jak miłość” wraca do rodzinnego Szczecina by wystąpić na deskach Teatru
Lalek „Pleciuga”. O czapce niewidce, uprawianiu marchewki, dziecięcych fantazjach i dziecięcej publiczności. O swojej roli w spektaklu „Gąska”,
w którym występuje u boku Katarzyny Figury opowiada Cezary Morawski.
ak wspomina Pan
dzieciństwo i młodość w Szczecinie?
Tak naprawdę to nie „dzieciństwo i młodość” lecz „niemowlęctwo”. Moi rodzice byli
już po absolutorium w Akademii Medycznej i niebawem, jak
sięgam pamięcią, po dwóch lub
trzech tygodniach, wyjechaliśmy
do babci. Rodzice dojeżdżali na
egzaminy dyplomowe już beze

w teatrze czy w filmie?
Zawsze wolałem mieć „żywą”
publiczność, która od razu reaguje na sceniczne zmagania.
Uwielbiałem grać dla dzieci. To
widownia bezkompromisowa,
absolutnie krytyczna i spontaniczna, przez co fantastyczna.
Jak jest nudno lub niezrozumiale
to dzieciaki zajmują się sobą.
Teatr, upraszczając, w rozumieniu bezpośredniego kontak-

mnie i, jak pamiętam, bardzo
to przeżywałem. Wyobrażałem
sobie, że jeżdżę razem z nimi
i w czapce niewidce uczestniczę
w egzaminach z anatomii przy
stole sekcyjnym. Niekiedy sam
wcielałem się w groźnego profesora – egzaminatora.
Marzył Pan raczej o grze

tu z widownią, jest niezastąpionym nauczycielem rzemiosła
aktorskiego. Praca przed kamerą
daje inne możliwości i odmienną satysfakcję. Rejestrowane są
niuanse niewidoczne dla widza
teatralnego. Pracuje się często na
„innych emocjach”. A satysfakcja
bywa porównywalna, ale dopie-

Foto: materiały prasowe

J

ro po premierze.
Jak często odwiedza Pan
Szczecin?
Ku memu zadowoleniu coraz
częściej. I ile razy jestem to zawsze „serduszko pika”. W trakcie studiów grałem na Festiwalu
Małych Form w Klubie 13 Muz.
Po studiach miałem się zaangażować do Teatru Polskiego,
zresztą z Karolem Gruzą, moim
kumplem z roku, który pozostał
na stałe w Szczecinie. Kilka razy
gościłem ze spektaklami warszawskiego Teatru Współczesnego, prowadziłem zajęcia w ramach współpracy z Akademią
Telewizyjną w szczecińskiej telewizji. Nie tak dawno w Teatrze
Polskim grana była gościnnie reżyserowana przeze mnie komedia „Bożyszcze kobiet”. Ostatnio
grałem po niemiecku w Operze
na Zamku. Spektakl „Frau Luna”
powstał we współpracy Teatru
w Schwedt i właśnie Opery. Nikomu z widzów nie przyszło
do głowy, że ten policmajster
„szprechajacy” gwarą berlińską
ze słowiańskim akcentem to
„Rudy” vel „Zduński” (śmiech).
I tu spełniło się kolejny raz moje
aktorskie marzenie: „być w niebycie”, być nierozpoznanym.
Co zmieniło się w Szczecinie,
w Pana odczuciu odkąd wyjechał Pan stąd?

Bardzo dużo!!! Z szarego miasta lat siedemdziesiątych, wtedy
po raz pierwszy byłem w moim
rodzinnym mieście, Szczecin
przeobraził się w tętniącą życiem
metropolię. Bardzo sekunduję
władzom w zdobyciu Europejskiej Stolicy Kultury, kapitalnego
pomysłu Meliny Mercouri. Cieszę się, że rusza remont Opery
na Zamku. Wierzę, że do 2016
roku uda się wybudować dworzec kolejowy, no i jeszcze kilka
drobnostek.
„Gąska” opowiada, jak głosi
afisz o poszukiwaniu drogi do
szczęścia i kariery. Czy czuje się
Pan aktorem spełnionym?
Gdybym powiedział, że czuję
się spełnionym, to od jutra zacząłbym uprawiać marchewkę.
Wkroczyłem w okres najbardziej
interesujących postaci w repertuarze teatralnym i filmowym.
Czuję się mimo wszystko młodo
i mam wrażenie, w przeciwieństwie do mojego bohatera granego w „Gąsce”, że wszystko jeszcze
przede mną!!
Jak zachęci Pan potencjalnych widzów do obejrzenia
spektaklu „Gąska”.
Gra Kaśka Figura i Anka
Gornostaj. Nie przegapcie takiej
okazji !
Rozmawiał: Maciej Pieczyński

Figura w „Pleciudze”
Na początek szczecińskiego sezonu teatralnego szykuje się spektakl z gwiazdorską obsadą. Katarzyna Figura, Anna Gornostaj, Anna Kózka,
Tomasz Dedek oraz urodzony w Szczecinie Cezary Morawski. Ten gwiazdozbiór zabłyśnie na deskach Teatru Lalek „Pleciuga” w inscenizacji
sztuki Nikołaja Kalady pt. „Gąska”. Komedia o miłości, marzeniach i prywatnym życiu aktorów.
ytułowa Gąska to młoda aktorka, która przybywa do prowincjonalnego teatru i wywołuje w nim zamieszanie. Osią
fabuły jest jej konfrontacja z dwoma starszymi, doświadczonymi przez życie aktorkami, cierpiącymi zawiedzione nadzieje
na szczęście i zawodowy sukces. Nie byłby to jeszcze konflikt bardzo
poważny, gdyby nie to, że obok trzech kobiet w teatrze jest jeszcze
dwóch mężczyzn. I tak rozpoczyna się walka o spełnienie marzeń
o pomyślnej karierze i szczęściu w miłości. „Gąska” to dzieło pokazujące odwieczne problemy ludzkiej egzystencji z przymrużeniem oka.
Areną tych problemów są prywatne kulisy aktorskiego życia.
Spektakl odbędzie się 6 września w Teatrze Lalek „Pleciuga”.
Godziny 17.30 i 20.30. Bilety: 120 zł.
Więcej informacji na stronie www.agencjaodeon.pl.
mp
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Imprezy

Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń
WERONIKA BULICZ

Do spotkania

Symfonia wolności
„Freedom Symphony” to wyjątkowy
projekt realizowany w naszym mieście.
Spektakl muzyczno - wizualny oparty na
specjalnie przygotowanej kompozycji –
siedmioczęściowej symfonii napisanej
przez szczecińskiego muzyka Łukasza Górewicza (rocznik 80). „Freedom Symphony” to upamiętnienie ruchów wolnościowych oraz hołd złożony osobom zaangażowanym w porozumienie
Sierpień’80. Nieodzownym elementem spektaklu będzie koordynowana przez Krzysztofa KED-a Olszewskiego, laureata Nagrody
Artystycznej Miasta Szczecin oprawa wizualna. Całość artystyczną
realizuje blisko pięćdziesięcioosobowa grupa szczecińskich artystów.
Producentem wydarzenia jest 13 Muz.
Stocznia Szczecińska, 27 sierpnia, godz. 20.45

Do słuchania

Gospel w środku lata
Helen Yousaf jest utalentowaną piosenkarką z Anglii, śpiewającą gospel. Swoją
karierę zaczynała w teatrze, jako kompozytorka, wiolonczelistka oraz aktorka. W
1996 Helen poważnie zachorowała, problemy ze stawami uniemożliwiły jej dalszą grę na wiolonczeli. Przebyta choroba
skłoniła ją do opuszczenia teatru i częstego
przebywania w domu. Właśnie w tym czasie zaczęła doskonalić swoje
zdolności wokalne. W 2003 roku urodziła córkę Abigail, co zainspirowało ją do nagrania pierwszej płyty – „Child of mine”.
Aula SP 37, 13-15 sierpnia, godz.18.00

Lech Janerka
Lech Janerka, w latach 70. zdobył popularność jako założyciel zespołu Klaus
Mitffoch. W składzie z Janerką zespół
nagrał tylko jedną płytę (Klaus Mitffoch),
która przez wielu uznana została za jedną
z najistotniejszych w historii polskiej muzyki rockowej. W latach 80. i 90. nagrywał
płyty, które sygnował już własnym nazwiskiem. Najbardziej znane utwory artysty pochodzą z płyty „Plagiaty”
wydanej w 2005 roku i uznanej tak przez publiczność, jak i krytyków.
Ten i wiele innych przebojów usłyszymy w Szczecinie.
Zamek Książąt Pomorskich, 20 sierpnia, godz.19.00

Pink Freud – nowy jazz
W ramach cyklu „Zamkowe Lato Artystyczne” w Szczecinie wystąpi grupa Pink
Freud. Na scenie jazzowej pojawili się
dwanaście lat temu. Zespół założony przez
Wojtka Mazolewskiego przyczynił się do
zmiany generacyjnej na polskiej scenie
jazzowej i do otworzenia rynku wydawniczego na siłę muzyki niezależnej. Grają
nowoczesny elektroniczny jazz, który przypadł do gustu tak publiczności, jak i krytyce. W Szczecinie na pewno usłyszymy utwory z ich
najnowszej płyty „Monsters of Jazz”, wydanej zaledwie kilka miesięcy
temu.
Zamek Książąt Pomorskich, 21 sierpnia, godz. 21.00

Voo Voo
Grupa Voo Voo tym razem eksperymentuje z naszymi wschodnimi sąsiadami – projekt Voo Voo i UkraInni to oryginalna próba połączenia różnych kultur
w jedną całość. Muzyka pozwala łączyć
się ponad polityką, religią, segregacjami
rasowymi i narodowościowymi słowem
– ponad wszelkiego rodzaju bezsensownymu granicami. Tak też jest w przypadku tego projektu, w którym
obok składu Voo Voo wzięły udział dwie śpiewaczki z ukraińskiego
zespołu Drewo oraz trębacz Jeka Didic. To wybuchowa mieszanka
muzyczno - kulturowa.
Zamek Książąt Pomorskich, 26 sierpnia, godz. 21.00

Piwnica pod Baranami
Będzie to unikalna okazja, by w Teatrze
Polskim usłyszeć piosenki i teksty, które
przeszły do historii rozrywki, w najlepszych wykonaniach: Aloszy Awdiejewa,
Tadeusza Kwinty, Leszka Wójtowicza, Ewy
Wnuk oraz wielu innych. Akompaniować
im będą Tomasz Kmiecik – fortepian, Paweł Pierzchała - fortepian, Michał Półtorak
– skrzypce, Agata Półtorak - skrzypce, Jerzy Wysocki – gitara, Józef
Michalik – bas.
Teatr Polski, 27 sierpnia, godz. 19.00

Folwark w Przelewicach
Festiwal Sztuki Ludowej Folwark potrwa trzy dni. 13.08 w Przelewicach wystąpią: Dikanda, Psio Crew, Kerekes Band
(Węgry), Zielony Pomidor Sound System.
14.08 to koncerty: Żywiolak, Otako i Karolina Kameberska (Czechy). 15.08 impreza
przeniesie się do Szczecina do klubu Słowianin: Kapela ze wsi Warszawa, Roberto
Delira & Kompany.
Będzie ludowo, folkowo, punkowo, funkowo z połączeniem nowoczesnych stylów.
Przelewice 13.08 start 19:00, 14.08 start: 14:00 / DK Słowianin
15.08, start: 19, bilety: 25 zł jednodniowy, 50 zł karnet
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Imprezy
Do oglądania

Teatr na lato
Na przekór wakacyjnej przerwie, będziemy mogli zobaczyć spektakle repertuarowe
Teatru Polskiego. Na początek „Mayday 2”
– będącym, po sławnym „Mayday”, kontynuacją losów przezabawnego taksówkarza
- bigamisty. Od wypadku, który omal nie
doprowadził do końca szczęśliwego życia
u boku dwóch żon, mija kilkanaście lat...
Świetna zabawa gwarantowana.
Teatr Polski, 20 - 22 sierpnia, godz.19.00

Spektakl pornograficzny
„Pornograf” to program proponowany także przez Teatr Polski, składający się
z piosenek znanego francuskiego artysty
Georga Brassensa. Spektakl zrealizowali
Adam Opatowicz, Jan Banucha oraz Janusz
Józefowicz, a na scenie zobaczymy Adama
Dzieciniaka, Michała Janickiego, Sławomira Kołakowskiego, Mirosława Kupca oraz
Wiesława Łągiewkę.
Teatr Polski, 21 i 29 sierpnia, godz. 21.30 i 19.00

WAKACJE NA DEPTAKU

Choć półmetek lata dawno za nami, nasze apetyty na wakacyjne wydarzenia jeszcze nie zmalały. Dla tych wszystkich, którzy nadal są żądni
wrażeń i imprez Deptak do końca wakacji ma przygotowany mocny repertuar. Zajrzyjcie do naszej ściągi.

Środy

Soboty

11.08 Lato z Fanaberią – spotkanie z Carycą Katarzyną II i
Sankt Petersburgiem, od godz. 19
25.08 Lato z Fanaberią – spotkanie z Gruzją i koncert kamerelny gruzińskiego barda Zury Pirveliego, od godz. 19

7.08 Boom na Deptaku - zagra: No Hay Banda, od godz: 19 *
Kino Letnie na Deptaku – “Meksykańskie emocje”, od godz. 21
14.08 Boom na Deptaku - zagra:Time To Express, od godz: 19
* Kino Letnie na Deptaku – “Niezależna animacja japońska", od
godz. 21
21.08 Boom na Deptaku - zagra: CarPets, od godz: 19 * Kino
Letnie na Deptaku – “Szkoła izraelska”, produkcje studentów, od
godz. 21
28.08 Boom na Deptaku - zagra: Przestańcie, od godz: 19 *
Kino Letnie na Deptaku – “Alicja”, reż. J. Bromski – musical nakręcony w Szczecinie, od godz. 21

Czwartki
* Warsztaty plastyczne – dla dzieci w wieku szkolnym

Piątki
6.08 Warsztaty plastyczne dla dzieci szkolnych * Grają: H20,
The Harfi, od godz: 18 * Galeria MISIETUPODOBA, od godz. 20
13.08 Warsztaty plastyczne dla dzieci szkolnych * Graja: Radrik, od godz: 18, * Galeria MISIETUPODOBA, od godz. 20
20.08 Warsztaty plastyczne * Grają: Chris Da Break, Sin, od
godz: 18, * Galeria MISIETUPODOBA, od godz. 20
27.08 Warsztaty plastyczne * Grają: Calvin, Bad Karma, od
godz: 18, * Galeria MISIETUPODOBA, od godz. 20
REKLAMA
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Niedziele
* Lato z bajką – wspólne czytanie bajek w Herbaciarni i rozmowy
o nich, dla dzieci i ich rodziców. Maluchy będą malowały, a z ich
prac powstanie galeria, od godz. 15

Kultura

Foto: materiały prasowe

Łemkowie, Kwiaty Akropolu, klezmer band z Berlina i cygańskie
tancerki. Co łączy te różne muzyczne światy? Szczecin – miasto wielu
kultur. Pod koniec sierpnia spotkają się na szczecińskim Zamku.

o już druga edycja
festiwalu. W dniach
26 – 29 sierpnia b.r.
na Zamku Książąt Pomorskich
spotkają się kultury mniejszości narodowych, zamieszkujących Szczecin. W tym czasie na
zamkowym dziedzińcu będzie
odbywał się kiermasz rękodzieła
ludowego. Jednak główna atrakcja festiwalu to bez wątpienia
koncerty zespołów folkowych.
W sobotę 28 sierpnia wystąpią
m.in. berlińska grupa „Klezmer-

T

Chidesh” oraz „Zorba”- kapela
wykonująca przeboje muzyki
greckiej – dawnej i współczesnej – na buzukach, tj. oryginalnych instrumentach ludowych
rodem ze starożytnej Hellady.
Następnego dnia na Zamku od
wystąpią litewskie grupy taneczne i wokalne, a także karpaccy
górale z „Łemko Tower”. Potem
przyjdzie czas na „Dzikie Pola”
– kijowsko – moskiewską grupę, wykonującą wielogłosowe
aranżacje utworów ludowych
ze wszystkich zakątków Europy
Środkowo – Wschodniej. Na koniec koncertowego popołudnia
zagrają „Siostry Rayfer” – cygańsko – żydowsko – polsko – rosyjska grupa wokalno – taneczna.
Na wszystkie dni festiwalu
wstęp wolny. Szczegółowy program imprezy na stronie www.
ukraincy.org .
mp

Nasza Basia

Jedna z najpopularniejszych w świecie polskich wokalistek, kochana
przez miliony fanów jazzu na całym świecie – Basia Trzetrzelewska
wystąpi w Szczecinie.
est bez wątpienia jedną z niewielu piosenkarek, która zrobiła
prawdziwą międzynarodową
karierę. Najpierw, w latach 80.,
Basia odnosiła sukcesy z brytyjską grupą Matt Bianco, zdobywając serca europejskich
słuchaczy. Gdy w roku 1987
wydała swój pierwszy autorski
album „Time and Tide”, podbiła rynek amerykański. Kolejna
płyta z 1990, zawierała już jeden
z największych przebojów artystki – „Cruising for Bruising”.
Obecnie ma na koncie miliony
sprzedanych płyt. W zeszłym
roku ukazał się jej najnowszy
album „It’s That Girl Again”.
Koncert „Naszej Basi kochanej”
– jak nazywa ją Marek Niedźwiedzki – już na początku września na dziedzińcu szczecińskiego zamku. Wielbiciele Basi będą

J

mogli posłuchać jej koncertu na
Zamku Książąt Pomorskich, 10
września o godz. 20.00
wb

Foto: materiały prasowe

Spotkanie Kultur
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Foto: archiwum Stowarzyszenia Aktywnej Turystyki 4x4 Szczecin.

Styl życia

Błoto po dach

czyli offroad po szczecińsku
Czasem jeździmy na trzech kołach...

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Nie straszne im błoto, strome podjazdy i karkołomne zjazdy. Bo im większe przeszkody, tym lepiej. Szczecińscy entuzjaści offroadu to ludzie
w różnym wieku wykonujący rozmaite zawody. Łączy ich jedno - miłość do jazdy po bezdrożach.
o sposób na oderwanie się od codzienności, i niesamowita
frajda – mówi Piotr Machowski,
prezes Stowarzyszenia Aktywnej
Turystyki 4x4 Szczecin. – Taranowanie przeszkód pozwala
odreagować stres, a życie w terenówce biegnie szybciej niż w rollercoaster!
Obecnie klub liczy ponad 40
osób. Wśród nich są zarówno
wielbiciele turystycznych przejażdżek w lekkim terenie, jak
i amatorzy tras ekstremalnych.
Jak zostać członkiem klubu?
Oczywiście istotne jest, aby mieć
odpowiednio przygotowany samochód, ale nie jest to jedyny
warunek.
- Mamy zasady których należy
bezwzględnie przestrzegać. Nie
jeździmy byle jak i byle gdzie,
tylko tam gdzie mamy na to pozwolenie – podkreśla Machowski. - Kto nie przestrzega zasad
nie może być w naszym klubie.
Prawdziwy offroadowiec jest
zdyscyplinowany. Adrenalina
i spontaniczność to fajna sprawa,

T
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ale trzeba też wiedzieć, kiedy należy zawrócić.
Czym jeździć?
W Szczecinie zapanowała moda na samochody 4x4.
Większość to jednak to pojazdy typu SUV. Nie nadają się do
jazdy w trudnych warunkach,
ale za to świetnie sprawdzają się
w drodze nad jezioro czy przy
pokonywaniu wyższego krawężnika. Najbardziej popularne
terenówki wśród szczecińskich
offroadowców to Nissan Patrol
GR, Mitsubishi Pajero, Land
Rover Discovery, Jeep Wrangler
i Suzuki Samurai. I to nie te najdroższe, naszpikowane elektroniką i mnóstwem ozdobnych
chromów. Najlepiej sprawdzają
się terenówki z lat 90’- proste,
nie przeciążone komputerami,
obowiązkowo ze stałym napędem na cztery koła.
- Przyzwoite i nieźle wyposażone auto możemy już pozyskać
za 25 - 30 tysięcy. - A nowych,
drogich cacek w lesie trochę

szkoda - śmieje się Sławomir
Wasiak, wielokrotny mistrz Polski w rajdach terenowych. - Nie
raz mieliśmy okazję oglądać takie wozy po pierwszej przeprawie. Poobrywane listwy, nadkola,
chlapacze, zepsuta klimatyzacja,
a nad tym wszystkim płaczący
właściciele!
Offroadowcy wyznają zasadę,
że dobre auto trzeba zrobić samemu.
- Jest w tym sporo prawdy potwierdza Sławomir Wasiak.
- Dlatego rzadko dokonujemy
zakupu pojazdu w salonie, a jeśli
już, to natychmiast poddajemy
go licznym przeróbkom i udoskonaleniom.
Co warto mieć
Oczywiście
obowiązkowe
wyposażenie to mapa, GPS
oraz CB Radio, by móc kontaktować się z kolegami. Inne
udoskonalenia powinny być
uzależnione od tego jaki rodzaj
offroadu zamierzamy uprawiać.
Dla początkujących najlepsze są

trasy turystyczne z łatwiejszymi
odcinkami, które nie wymagają
zaawansowanych przeróbek.
Klasa przeprawowa – to już
nie zabawa. Charakteryzuje
się bardzo trudnymi trasami
i przeznaczona jest dla doświadczonych kierowców i pilotów.
Samochody muszą być wyposażone m.in. w klatki (mają za zadanie przeciwdziałać poważnym
zniszczeniom nadwozia w razie
wypadku lub wywrócenia) i wyciągarki, które wyciągną auto,
gdy koła buksują w miejscu.
Ważne jest zabezpieczenie silnika przed wodą, a dokładniej
wlotu powietrza.
- Wcześniej sprawdź, gdzie
auto ma wlot powietrza – tłumaczy Michał Kaczmarczyk,
współorganizator szczecińskiego
BAJA Poland. - Następnie zrób
samemu (choćby z rury od odkurzacza) albo kup specjalne
wyprowadzenie wlotu powietrza
na górę przez tzw. snorkel. Woda
nie zaleje silnika, nawet gdy
wpadniesz w podwodną dziurę.
Snorkel to jeden z charaktery-

Styl życia
stycznych elementów po ktorym
można poznać najprawdziwsze
terenówki. To rura wychodząca
spod maski, przymocowana do
błotnika i pnąca się po przednim
słupku do góry.
Piotr Machowicz ma za sobą
niejedną ekstremalną przeprawę
i najlepiej wie, że czasem nawet
perfekcyjnie wyposażone auto
musi przegrać z żywiołem.
- Pamiętam jak przejeżdżałem
przez rzekę na Pojezierzu Drawskim, dobrze ją znalem więc nie
spodziewałem się żadnych problemów - wspomina. - Nurt rzeki
jednak był w tym dniu wyjątkowo silny i poczułem że zaczyna
mnie znosić, a woda podnosiła
się coraz wyżej. Gdy poziom sięgnął wycieraczek i woda zalała
mi radio, poddałem się – śmieje
się. - Otworzyłem drzwi i niemal
wypłynąłem z samochodu!
Dla offroadowców uzależnionych od adrenaliny przeznaczona jest klasa szybkościowa. Tu
absolutną koniecznością jest
klatka bezpieczeństwa, sportowe
fotele oraz czteropunktowe stałe, a nie bezwładnościowe pasy

bezpieczeństwa.
- Pamiętam jeden z rajdów
szybkościowych na BAJA w Rzeszowie – wspomina Sławomir
Wasiak. - Jechałem z szybkością
160 km/h i auto wypadło z zakrętu, zrobiło salto w powietrzu
i wylądowało na kołach! Było
m.in. wyposażone w klatkę bezpieczeństwa i czteropunktowe
pasy. Dzięki temu wyszedłem
cało z opresji.
Gdzie jeździć?
Terenów do offroadowych
szaleństw w naszym województwie mamy naprawdę sporo. Jest
jednak jedna podstawowa zasada, której należy przestrzegać.
Nie wolno wjeżdżać do lasu bez
pozwolenia.
- To prawda – mówi Piotr
Machowski. - Przepisowo każdy wjazd do lasu samochodem
wymaga zgody nadleśnictwa,
ochrony środowiska, a czasem
nawet wojska, jeżeli są to tereny
poligonu.
Do ulubionych tras zaliczają
tereny starej kopalni i poligonu

w okolicach Drawska Pomorskiego, dużym powodzeniem
cieszą się też Goleniów – Mosty,
Wał Pomorski, okolice strzelnicy na Wołczkowie. Tam też
najczęściej organizują rajdy,
spotkania, imprezy urodzinowe
okolicznościowe takie jak urodziny. Bo offroadowcy to zgrana
ekipa.

- To uzależnia. Adrenalina,
koledzy, wspólne wyjazdy, przygody - wylicza Michał Kaczmarczyk. - Raz udaje się wyciągnąć
samochód z błota czy piachu
w 15 minut, innym razem trwa
to trzy godziny. Później obowiązkowe ognisko, kiełbaski
oraz piwo – tak świętujemy kolejną udana wyprawę.

REKLAMA

Organizujemy:

Imprezy integracyjne
Masz dosyć siedzenia za biurkiem?
Czas wyjść na świeże powietrze
i poczuć powiew adrenaliny!!!

Pikniki

Strzelnice

Catering Paintball

ASG

Quady
Wieczory kawalerskie

Łodzie
Akcje promocyjne

Wieczory panieńskie

www.dragon-paintball.com.pl, www.crazybee.pl
ul. Gen. Dąbrowskiego 9, Szczecin
tel. 91 483 73 80, 506 045 553, 509 311 311

I wiele wiele innych atrakcji

Z nami możesz wszystko !!!
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As serwisowy

Bańka
Mydlana

J

Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji reklamowej „BONO”, organizator
turnieju Pekao Open, wielki miłośnik tenisa i innych sportów
rakietowych
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eszcze nam w uszach szumią wuwuzele, o których podczas ostatniego mundialu głośniej było niż o piłkarzach,
jeszcze pamiętamy kilka wspaniałych
meczy, całe mnóstwo sędziowskich
pomyłek i wreszcie beznadziejny mecz finałowy,
a już trzeba wrócić do rodzimej „kopanej”.
Reprezentacja „dorosła” - słabizna, reprezentacja U-ileś tam (to taki narodowy team, w którym
grają trochę młodsi) remisuje z Luksemburgiem,
który do tej pory przegrywał wszędzie i ze wszystkimi, a remis z naszymi orłami przyjął niczym
zwycięstwo w finale Mistrzostw Świata. Rusza
kiepska ekstraklasa, z której najlepsi zostali sprzedani na Zachód, a stadiony odwiedza po 2 - 3 tysiące kibiców.
Nigdy nie byłem fanem piłki nożnej i nie
poświęciłbym tej dyscyplinie chociażby wiersza,
gdyby nie mój znajomy
- absolutny fan futbolu który podczas weekendowej rozmowy „przy grillu” sprowokował mnie
słowami, że ja to mam
fajnie, bo jestem kojarzony z tenisem, gdzie kręci
się wielka kasa, sponsorzy czekają w kolejce,
a zawodnicy zarabiają miliony. Z akcentem na to
ostatnie. Skontrowałem od razu. Tak, rzeczywiście
zarabiają, ale tylko najlepsi. Aby żyć z tenisa trzeba
być w pierwszej dwusetce świata. Jeśli jesteś nieco
dalej na listach ATP – dokładasz. Płaci zawodnik,
federacja, a najczęściej rodzice, ciągle bezpodstawnie widzący w swojej latorośli następcę Nadala czy
Federera. Musisz grać, ba, wygrywać, w turniejach zawodowych, których liczba jest ograniczona,
a konkurencja nieziemska.

Jak podają słowniki językowe, bańka mydlana
(z ang. soap bubble) to zwykle pęcherzyk powietrza otoczony cienką błoną mydła rozpuszczonego w wodzie, a w przenośni: coś ulotnego, nierealnego. I to właśnie tą przenośnią zająć chciałbym
czytelników przez najbliższą chwilę. A rzecz dotyczyć będzie futbolu.

A w piłce? Tutaj jest zupełnie inaczej. Szczególnie w Polsce. Po prostu wystarczy być. Nieważne
jakie masz umiejętności, ile potu wylewasz na treningach, jakie masz predyspozycje fizyczne i psychiczne. Kasa się należy. Działacze budują mit
o potędze naszego futbolu, o budowie super mocnych klubów ligowych. Media karmią nas nadzieją na awans, odkryciami kolejnych mega gwiazd,
wysokimi kontraktami uczestników tego żałosnego spektaklu. A rzeczywistość? Jaka jest - każdy
widzi. Przychodzi przełom lipca i sierpnia – puchary - i bańka mydlana pęka, a kropelki pychy
i manii wielkości spadają do poziomu zero. Po
co nam wielkie kluby, po co płacić aż tyle za nic?
Czy potrzebna jest nam armia darmozjadów
bez ambicji i umiejętności, którzy przegrywają
już ze wszystkimi w Europie? Kogo ma nam wylosować Michel Platini do grupy w eliminacjach
do Ligi Mistrzów, Ligi Europejskiej czy innych
pomniejszych, abyśmy nie musieli się wstydzić
za naszą narodowość? Skoro przegrywamy
z prawie amatorskimi klubami z Azerbejdżanu,
Armenii czy Łotwy, a remisujemy z drużynami
z Luksemburga, Malty czy Cypru to z kim jeszcze możemy wygrać? Czy kluby z Wysp Owczych
są już dla nas za mocne, czy jeszcze sobie z nimi
poradzimy?
Kolega ostatkiem sił próbował się bronić,
jeszcze rzucił do walki argumenty historyczne
(Wembley i MŚ 1974), zaatakował szkoleniem
młodzieży i „orlikami” (ogólnodostępne boiska
budowane w całej Polsce), wreszcie wykonał finałową szarżę z EURO 2012 i...
Poddał się. Zamachał białą serwetką wyciągniętą spod talerzyka ze smakowicie wyglądającymi żeberkami i wykrzyknął: dosyć, masz rację
i nie pastw się nad leżącym.
Odpuściłem. Otworzyliśmy kolejne piwo i zaczęliśmy oglądać siatkówkę.
Krzysztof Bobala

Restauracja Galeria
C z y n n a

o d

11. 0 0

środy koncer towe pod egidą

Kr zysztofa Baranowskiego
s t a r t o 19 . 0 0

kuchnia europejska, imprezy okolicznościowe
Restauracja Galeria
ul. Kaszubska 3, Szczecin, tel. 726 707 707, mail: biuro@restauracja-galeria.pl, www.restauracja-galeria.pl
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Sport

Australijczyk wygrał na Odrze
Już po raz trzeci rozegrano w Szczecinie regaty żeglarskie w formule Match Race. Zwycięstwo w tej najbardziej dynamicznej, widowiskowej
i rozwijającej się formule wyścigów żeglarskich odniosła 3-osobowa załoga Australijczyka Davida Chapmana.

M

Zbigniew Zbroja

lecz nawet w centrum miasta.
W Szczecinie trasę wyznaczono
na Odrze, na wysokości Wałów
Chrobrego. W zawodach wzięło
udział 12 załóg startujących na

łódkach klasy Skippi 650, długości 6,5 m i powierzchni żagli 27
m kw.
Najlepsza okazała się załoga
Australijczyka Davida Chapmana, która zdobyła także nagrodę
specjalną za przybycie na regaty
z najdalej położonego miejsca od
Szczecina. Drugie miejsce w łącznej klasyfikacji zdobył Niemiec
Stefan Meister, a trzecie najlepszy z Polaków, Przemysław Tarnacki.
Nowością tegorocznej edycji
była oprawa zawodów. Po raz
pierwszy regaty komentował dla
widzów profesjonalny spiker znający Match Race od podszewki, a
wyścigi można było też obejrzeć
na monitorach LCD ustawionych
w namiotach na nabrzeżu.
- Cieszę się, że udało nam się
zachęcić do współpracy PŻM
i Zarząd Portu Szczecin - Świno-

ujście, które ufundowały nagrody - mówi Zbigniew Zbroja, były
wyczynowy żeglarz, współorganizujący tegoroczna imprezę.
Niestety zawiodła frekwencja
wśród widzów. Nie udało się nawet w niewielkiej części zapełnić
nabrzeża przy Odrze, ale organizatorzy będą szukać nowych
rozwiązań.
- Chcemy zmienić termin na
maj lub czerwiec – mówi Zbroja.
- W tych miesiącach są bowiem
najlepsze warunki wietrzne do
żeglowania na Odrze, a pozawakacyjny termin może przyciągnąć
rzesze widzów – dodaje.
Warto. Wyścigi żeglarskie
w formule meczowej, a więc
bezpośrednich pojedynków są
rozgrywane od około 20 lat, nie
licząc pojedynków wielkich łodzi
w Pucharze Ameryki. Już za 2 lata
kobiety ścigać się będą w match

racingu podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie, a panowie
pewnie w 2016 roku. Dla Szczecina to duża szansa na cykliczną
imprezę światowej rangi.
Jech

Foto: Dariusz Buczyński

atch Race jako jedyna z
konkurencji żeglarskiej
odbywa się na zasadzie bezpośredniego pojedynku
dwóch łodzi. Trasa takiego wyścigu nie musi być wyznaczona na
olbrzymim akwenie, jak w większości konkurencji żeglarskich,

Summer Kite Festival Powalczą o Tajlandię
i Mauritius
łówną atrakcją będą
oczywiście kitesurferzy
i ich latające deski. W
tym roku zawodnicy zmierzą się
w konkurencji „hang time”, czyli
w zawodach w jak najdłuższym
skoku. W planie zawodów jest też
wyścig wszystkich zawodników.
Jeśli pogoda nie dopisze organizatorzy przewidują również alternatywne konkurencje bezwiatrowe, które odbędą się na plaży.
Drugim elementem festiwalu jest
muzyka. W tym roku na scenie

G
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ustawionej tuż przy Promenadzie
Gwiazd będzie można posłuchać
Afromental, Mariki i Skambomambo.
Festiwal to także doskonała okazja do spróbowania własnych sił
w tym powietrzno – wodnym
sporcie, np. w planowanych
pokazach instruktażowych lub
szkółce kitesurfingu.
Festiwal odbywa się po raz
czwarty, z tym, że poprzednie
trzy edycje odbywały się pod nazwą Unity Line Sea&Sky Festival.
dp

Po dziesięciu edycjach World Golfers Poland Championship na stałe
wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń środowiska golfowego. Na turniej finałowy do Szczecina zjedzie aż 160 zawodników.

ciągu roku w całej
Polsce w eliminacjach
wzięło udział ponad
800 golfistów. Jednak największe
zainteresowanie wzbudza kategoria „Celebrities”. W tym roku
wystąpią w niej m.in.: Robert
Rozmus, Mikołaj Grabowski,
Andrzej Strzelecki, Michał Wójcik, Krzysztof Materna, Piotr
Gąsowski, Tadeusz Drozda,
Marcin Wójcik, Mateusz Kusznierewicz, Mariusz Czerkawski.
– Przyjechać do nas także miał
Zbigniew Boniek i Jerzy Dudek
– mówi Sławomir Piński, dyrektor Binowo Park. – Niestety nie
dojadą, bo rozpoczynają kolejny
sezon z Realem Madryt.
Polscy golfiści w dniach 26 –
28 będą walczyli o dostanie się
do ósemki, która będzie reprezentowała nas podczas Handicapowych Mistrzostw Świata

W

w Golfie World Golfers Championship. Finał rozegrany zostanie w Tajlandii.
Tuż obok turnieju World
Golfers Poland Championship
odbędzie się rywalizacja w kategorii Diners Club Trophy. Wyłonieni trzej reprezentanci Polski
w listopadzie pojadą na finał na
Mauritius.
dp

Foto: Jarosław Gaszyński

Dynamiczny kitesurfing w wykonaniu zawodowców plus muzyka na
żywo – to sprawdzony pomysł na dobrą imprezę. W Międzyzdrojach
w dniach 20 – 22 sierpnia po raz czwarty odbędzie się
Summer Kite Festival.

Sport

Koncertowy tenis

Foto: Robert Ceranowicz

Renata Przemyk, BiFF i Trebunie Tutki - to muzyczne gwiazdy najbliższego turnieju PeKaO Szczecin Open. Wszystkie wystąpią w ramach Plus
Tennis Music Festival.

tawiamy na różnorodność. Sześć dni
koncertów to sześć
dni różnych stylów i brzmień
muzycznych. A łączy je jedno
- wszystkie są na najwyższym
poziomie artystycznym - zapowiada Krzysztof Bobala, organizator turnieju. Rzeczywiście
każdy z wykonawców reprezentuje zupełnie innych styl. Festiwal zaczną jazzowo - bluesowe
głosy. Billy Gibson, amerykański
wirtuoz harmonijki z Memphis

S

(m.in. harmonijkarz Roku 2009
Blues Music Award) wystąpi
razem z Magdą Piskorczyk. Polka opisywana jest jako "Czarny
głos w białym kostiumie", za jej
rekomendację niech wystarczy
informacja, że czterokrotnie była
wybierana wokalistką roku przez
polskich bluesfanów. Kolejny
dzień - wtorek będzie należał
do BiFF, grupy grającej alternatywny rok, nominowanej w tym
roku w czterech kategoriach do
nagrody Fryderyka. Środa na-

Baja wraca do Szczecina
Rok po premierze rajdu samochodów terenowych w Szczecinie,
najlepsi zawodnicy z Europy i Polski znów będą się ścigać na naszych
bezdrożach. Największą gwiazdą będzie Krzysztof Hołowczyc.
rganizatorzy zeszłorocznej Baji zebrali
dobre recenzje i od
kilku tysięcy widzów, którzy kibicowali załogom w Szczecinie
oraz na terenie gminy Dobra, jak
i od sędziów. - W zeszłym roku
jak na pierwszy raz wypadliśmy
naprawdę nieźle, dlatego w tym
roku nikogo ie trzeba było przekonywać – mówi Maiusz Podkalicki, który organizuje rajd
wspólnie z Automobilklubem

O

Gorzowskim. Trasa będzie taka
sama jak w zeszłym roku, czyli
w okolicach Dobrej Szczecińskiej, Wołczkowa oraz strzelnicy wojskowej przy ulicy Szafera – tam też będzie miasteczko
rajdowe. W miasteczku będzie
można coś zjeść a także posłuchać muzyki i pooglądać stoiska
wystawców z różnych branż,
głównie motoryzacyjnej. - Trasa
z 2009 roku się sprawdziła, są na
niej świetne punkty widokowe
dla kibiców, liczymy, że w tym
roku będzie ich jeszcze więcej,
tym bardziej, że spodziewamy
się więcej załóg niż rok temu. Tegoroczna Baja Poland ma rangę
mistrzostw europy centralnej,
będzie też zarazem walką o tytuły mistrza Polski, Czech oraz
Litwy. Rajd rozpocznie się pod
urzędem miejskim, 3 września
o 17.00. Zawodników wystartuje
prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
tch

leży do Renaty Przemyk, jednej
z najbardziej znanych polskich
wokalistek. Jej muzykę trudno
jednoznacznie określić - mieści
się zarówno w rocku jak i piosence poetyckiej. Kolejnego dnia
zobaczyć i posłuchać będzie
można "Tercet, czyli Kwartet"
oraz Boogie Radio Orchestra,
czyli bluesowo - swingowy powrót do lat 60. Trebunie Tutki
pojawią się w piątek. To polski
przedstawiciel World Music,

łączący nasz góralski folk z nowoczesnymi brzmieniami. Jako
ostatni wystąpi Soul Catchers
- międzynarodowa formacja
złożona z wybitnych muzyków
bluesowo - jazzowych w towarzystwie czarnoskórej Yolandy
Graves z Brooklynu. Wokalistka
występuje m.in. z Georgem Michaelem, Simply Red czy Lennym
Kravitzem. Wszystkie koncerty
rozpoczną się o godzinie 21.00,
po zakończeniu meczu dnia. br

Tegoroczny PeKaO Szczecin Open odbędzie się w dniach 13
- 19 września. To już 18 edycja tej imprezy o randze 150 000
USD (125 000 w puli nagród + pakiet socjalny dla zawodników W wartości 25 000). Turniej należy do elitarnej grupy
rozgrywek ATP Challenger Series - Tretorn Serie Plus. Startują w nim zawodnicy z pierwszej i drugiej setki rankingu
ATP, wśród nich nierzadko przyszłe gwiazdy jak np. Nikołaj
Dawydienko lub Juan Carlos Ferrero. Turniejowi towarzyszą
liczne imprezy - m.in. zawody znanych artystów, bankiety oraz akcje charytatywne. Jedną z tegorocznych atrakcji
będą specjalne wydania "prestiżowej" gazety turniejowej
przygotowanej przez naszą redakcję.
REKLAMA
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Tenisowo
i artystycznie
ajwiększą sensacją
tegorocznego turnieju tenisowego
artystów w Pogorzelicy Balic
Cup było odpadnięcie murowanego faworyta Roberta
Rozmusa. Rozmusowi tak
bardzo zależało, że w trakcie
turnieju pojechał taksówką
na spektakl do Wrocławia
a po nocy jechał kolejną taksówką, by zdążyć na mecz.
W finale po morderczej walce i trzydziestostopniowym
upale Marcin Daniec pokonał Jana Englerta. Wśród pań
najlepsza była ponownie Katarzyna Chrzanowska. Wieczorami artyści występowali
w barze Sahara. Rekord pobił
Jacek Wójcicki, który przyjechał do Pogorzelcy na urlop
i zaliczył sześć takich występów. Turniej po raz ósmy
zorganizował Adam Grochulski.
tch

Foto: Tomasz Chaciński

N

Marcin Daniec z nagrodami. Wręczają przedstawiciele „Sandry”
i wicemarszałek województwa Marek Hok (pierwszy z prawej)

Właściciele Sahary Danuta i Adam Grochulscy oraz Grażyna i Przemysław Szewczykowie
odbierają upominek z podziękowaniami za gościnę od Jana Englerta

Mirosław Kwiatkowski (Kurier Szczeciński)
miał wręczyć upominek największemu
pechowcowi turnieju, ale sam miał pecha,
bo wstając stłukł szklaną statuetkę

Prestiż otrzymał podziękowanie za wsparcie medialne turnieju. Tomasz Chaciński odebrał
nagrodę z rąk aktorki Agnieszki Warchulskiej i kompozytora Krzesimira Dębskiego

Od 10 lat w Bramie
o roku na urodziny Bramy Jazz Cafe tłumnie przybywają
jej wierni klienci. Tym razem urodziny były wyjątkowe, bo Brama skończyła okrągłe dziesięć lat. W gorący wieczór wszyscy z przyjemnością bawili się na ogródku plotkując do świtu.
dp

C

Krzysztof Bobala – współorganizator turnieju i Katarzyna
Skrzyneckiej pracują na scenariuszem uroczystej gali

Goście Bramy: Arleta Duvellger, prezes Idea System,
z tyłu Mariusz Sułowski, dyrektor EFL w Szczecinie

Foto: www.pano-rama.pl

Henryk Sawka i Piotr Gąsowski

DJ Koval
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Szczeciński fotoreporter Andrzej Szkocki opowiada
Urszuli Dudziak o swoich wrażeniach z Wimbledonu

Kronika Prestiżu

Akt w darze
kolejny obraz wzbogaciła się galeria Kafe Jerzy. Tym
razem darczyńcą był znany ginekolog, prof. Rafał Kurzawa, który podarował piękny akt kobiecy autorstwa
Katarzyny Meronk. Zachwytom nie było końca i czemu trudno
się dziwić - szczególnie męska część klientów oklaskiwała dzieło.
Obraz dołączy do sporej już galerii, w której znajduje się m.in.
"Nieżywa kura" podarowana przez mecenasa Marka Mikołajczyka. Jesienią mają pojawić się kolejne dzieła.
br

Od lewej: architekt Wacław Dębicki, Anna Grzebieluch, Anita
Jaworska, Mariusz Latosiewicz, Maciej Jaworski

Od lewej: Paula Kurzawa, Dariusz Staniewski (Kurier Szczeciński),
Magdalena Stankiewicz (TVP Szczecin)

Noc śledziożerców

Nowa odsłona na alejach

o raz dziesiąty maniacy śledzi postanowili dogodzić
swoim podniebieniom i powymyślali śledziowe zakąski. Były zawijasy ze świeżego śledzia z musztardą,
śledź zamarynowany w chińskiej herbacie, czy rybna zupa imbirowa z pierożkami śledziowymi i pianką śmietankowo-imbirową.Nie zabrakło kolekcji serów, wina, agrestówki, czy deserów
na słodko. Śledziożercy znakomicie poradzili sobie z suto zastawionym stołem, a wszelkie wariacje smakowe znikały w ich
ustach w zastraszającym tempie. Objedzeni umawiali się jednak na następną smakowitą noc.
dp

owa aranżacja wnętrza salonu mody Brancewicz, była
znakomitą okazją do zaproszenia na bankiet stałych
klientów. Wieczorową porą, zwiedzając salon przy
okazji można było "zawiesić oko" na jesiennej kolekcji firm
takich jak: Schumacher, Airfield, Luis Cerano, Cambio, czy
Kathleen Madden. Bywalcy szybko odkryli że wśród odzieżowych marek znalazła się nowość, czyli firma Abro. Na miejscu
byli obecni też styliści, którzy chętnie doradzali swoim klientom.
dp

P

Foto: Dariusz Buczyński

Bolek Sobolewski, gospodarz
Nocy Śledziożerców, restaurator,
znawca kuchni i gotowania,
współautor audycji Nieustraszeni
Smakosze

Od lewej: Adam Chrząstowski, kuchnia.tv, szef
kuchni i właściciel krakowskiej restaurcji Ancora,
Przemek Nadolski, przedsiębiorca, pasjonat jedzenia
i gotowania, Jacek Gałkowski, z-ca dyrektora
w Teatrze Polskim

Od lewej: Sławek "Słoś" Osiński, współprowadzi audycję Nieustraszeni Smakosze w Radiu
Szczecin, Marek "ziemianin" Grądzki, twórca niezwykłych serów, Marek Sztark, cichy
kulinarny talent, doradca prezydenta miasta, Eugeniusz "Gieno" Mientkiewicz, menadżer
Makłowicza, współautor audycji NS

N

Od lewej: Piotr Ledóchowski, projektant wnętrz, Kasia Hubińska projektantka
mody, Cezary Siemiutowicz, Arkadiusz Prajs, projektant mody

Od lewej: Magda Brancewicz, właścicielka salonu, Gerard Lutyński, menager
salonu, Iza Doniec-Zawidzka, Elżbieta Zając, współwłaścicielka firmy Carvit
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Foto: Iwona Drążkiewicz

Magdalena Chrobrowska, współwłaścicielka KJ przyjmuje obraz od prof. Rafała Kurzawy

Foto: Dariusz Buczyński

O
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W Darłowie wręczono Eryki Na dobry start w sieci
G
O

rono laureatów wyróżnionych spiżową statuetką Eryka
Pomorskiego powiększyło się o pięciu laureatów. Są nimi
wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, marszałek województwa Władysław Husejko, założycielki Dziennego
Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Darłowie, Tadeusz
Jędrzejczyk z Przedsiębiorstwa Spożywczego Drobdar i Dariusz Kos
- właściciel m.in. restauracji Karczma Rzymska.
Tegoroczna gala VII edycji „Eryków Pomorskich” odbyła się na dziedzińcu darłowskiego Zamku Książąt Pomorskich. Nagrody Królewskiego Miasta Darłowa - „Eryki Pomorskie” są przyznawane przez
kapitułę na czele, której stoi burmistrz miasta Darłowo - Arkadiusz
Klimowicz już od siedmiu lat.
kg

siem zespołów z Polski i zagranicy wzięło udział
w spotkaniach doskonalących umiejętności zarządzania innowacyjnym e-projektem, który ma odnieść
światowy sukces. Z uczestnikami programu swoją wiedzą podzielili się specjaliści z dziedziny IT, e-marketingu oraz rynku
kapitałowego. Finał warsztatów planowany jest na wrzesień.
dp

Od lewej: Patryk Cebula, Karol Kondraciuk, Dawid Chojnacki, Piotr Bogucki, Gwidon Sałata

Gwiazda wieczoru Alicja Majewska

Marszałek Husejko wręcza statuetkę
Tadeuszowi Jedrzejczykowi Firma
DROBDAR

Od lewej: Jacek Madej (Polska Fundacja Przedsiębiorczości), Mike Kulma (organizator, firma Red Sky), Michał Frejtak (Red Sky), Arkadiusz Seńko (prezes, Red Sky), Maria Czerniecka
(PFP), Natalia Kosieradzka (PFP), Marek Dymek (pełnomocnik prezydenta ds.społeczeństwa informacyjnego), Maciej Jankowski (NetCamp)

Sąsiedzkie pogadanki
anim wprowadzą się na wspólne osiedle, spotkali się
na degustacji wina, przy pysznej kolacji. Sąsiedzi, którzy już niedługo wprowadzą się do "Słonecznej przystani" w Siodle Dolnym postanowili najpierw poznać się na
gruncie towarzyskim w winiarni "La Passion du Vin". Wspólnych tematów było mnóstwo od wybierania kafelek, po smak
izraelskiego wina, które degustowali.
dp

Z

Aleksandra Kopińska-Szykuć, architekt AG Studio
i Łukasz Szykuć, współwłaściciel TLS Developer

Olgierd Geblewicz, szef Sejmiku z żoną Agnieszką

Ewa i Anna Czajkowskie, dentystki

Marek Frolich, współwłaściciel
Dental Implant Aesthetic Clinic

Foto: Dariusz Buczyński

Tadeusz Szykuć, współwłaściciel TLS developer z żoną Grażyną

Roman Kopiński, współwłaściciel firmy Asprod z żoną Barbarą
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Edyta i Adam Komajdowie, Profi Nieruchomości

Foto: Dariusz Gorajski

Foto: Leszek Walkiewicz

Burmistrz Arkadiusz Klimowicz i wojewoda Marcin Zydorowicz wręczają statuetkę Eryka
Pomorskiego założyccielkom Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego
w Darłowie: Marzena Górzyńska, Wiesława Masłowska, Bożena Chruszcz

Kronika Prestiżu

Międzynarodowy pokaz

Niskie dźwięki basu

o raz drugi Michał Marczewski pokazał swoją kolekcją w Berlinie, tym razem z Berliner Congress Center.
Na pokazie było bardzo międzynarodowo, bo goście
zjechali się nie tylko z całej Polski, ale także Wysp Brytyjskich,
Skandynawii i oczywiście Niemiec. Wszystko "zapięte było na
ostatni guzik". Fryzury zaprojektowała Marzena Baranowska
ze studia Cayenne, a demoniczne makijaże wykonała szczecińska stylistka i wizażystka Patrycja Hełminiak. Kolejna prezentacja na Berlin Fashion Week została zaliczona do bardzo
udanych.
dp

oncertem Marcusa Millera zakończyła się tegoroczna
edycja Szczecin Music Fest. Ten jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych basistów
współczesnego jazzu przyjechał do Szczecina w ramach trasy
„Tutu Revisited”. Szczecińska publiczność wysłuchała wielu
utworów z płyty „Tutu” legendy jazzu – Milesa Davisa, na którą utwory w dużej mierze komponował Miller. Artysta zagrał
z towarzyszeniem świetnych muzyków – m. in. saksofonisty
Alexa Hana oraz trębacza Seana Jonesa, którzy swoimi solowymi popisami porwali szczecińską publiczność zgromadzoną
na zamkowym dziedzińcu. Koncert Millera był dawką prawdziwego, świetnego jazzu.
wb

K

Modelki ze Szczecina i Poznania na pokazie Marczewskiego

Trzy plus trzy

Plotkowanie przy ekranie

aleria przy Kapitańskiej rozwija skrzydła i regularnie
zaprasza na nowe wystawy. Jedną z ostatnich prezentacji było kolejne już spotkanie z cyklu "Niech żyją
artyści". Swoje prace zaprezentowali wykładowcy i uczniowie
z Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej. Zgodnie z tytułem wystawy
zaprezentowały się trzy kobiety i trzej mężczyźni.
dp

ozmowa o pielęgnacji dłoni i paznokci jest możliwa
nawet w kinie. O tym przekonały się panie, które
przyszły na specjalny seans dla kobiet "Kino na obcasach" do Multikina. Oprócz miłego seansu w gronie przyjaciółek można było wygrać vouchery o wysokości 100 zł do
wykorzystania w Nail Bar By OPI, a także poznać różne zapachy balsamów do dłoni. Kobiety wiedzą jak umilić sobie nawet
kinowy seans.
dp

G

Artyści od lewej: Elżbieta Wasyłyk, Wiesława Markiewicz, Sylwia Godowska, Katarzyna
Meronk, Andrzej Tomczak, dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Grafiki Wyższej Szkoły
Sztuki Użytkowej w Szczecinie, Ireneusz Kuriata i Michał Bajsarowicz

Foto: Dariusz Buczyński

Markus Miller

Lisaweta von Zitzewitz, dyrektor
Akademii Europejskiej Kulice-Külz

Foto: Dariusz Gorajski

Od lewej: fotomodelka Barbara Kubiak rozmawia z fotograf Antoniną Dolaniecką i jej
partnerem Radkiem Rzeszotarskim, Iwona i Jarosław Kossakowscy, w tle przedstawiciel
marki Marczewski Couture na Skandynawię Ferenc Sari

R

Marta Wilk opowiadała o marce...

razem z Sylwią Dobrowolską

Foto: Dariusz Buczyński

Foto: archiwum Michała Marczewskiego

P

Od lewej: Jerzy Szarżanowicz, prezes firmy
E-Invest i Monika Krupowicz, właścicielka
galerii Open Gallery
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KAWIARNIE

		
				
Brama Jazz Cafe pl. Hołdu Pruskiego 1
Cafe 22 pl. Rodła 8
Cafe Club CH Galaxy, 1 piętro
Cafe Po godzinach Deptak Bogusława 9
Cafe Cube CH Galaxy, 2 piętro
Cafe Milano CH Piast, ul. Mieszka I 73
Cafe Porto ul. Księcia Bogusława X 47
Cafe Prawda ul. Wielka Odrzańska 20
Castellari al. Papieża Jana Pawła II 43
Castellari ul. Tuwima 27 (Jasne Błonia)
Coffee Heaven CH Galaxy, parter
Cukiernia Koch pl. Kościuszki
Cukiernia Koch al. Wojska Polskiego 4
Cukiernia Koch ul. Jagiellońska 50
Czekoladowa Cukiernia
al. Wojska Polskiego 17
Europa Hotel Radisson, pl. Rodła 10
Fanaberia Deptak Bogusława 5
Public Cafe al. Papieża Jana Pawła II 43
Sklep Kolonialny CH Turzyn,
al. Bohaterów Warszawy 42
Sklep Kolonialny CH Galaxy, 2 piętro
Sklep Kolonialny CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
			
		
RESTAURACJE / PUBY		
				
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 2
Avanti al. Papieża Jana Pawła II 43
Bachus – winiarnia ul. Sienna 6, Podzamcze
Bohema al. Wojska Polskiego 67
Bombay ul. Partyzantów 1
Chałupa ul. Południowa 9
Chief ul. Rayskiego 16
Chrobry Wały Chrobrego 1b
City break CH Galaxy, parter
Colorado Wały Chrobrego 1a
Columbus Wały Chrobrego 1
El Greco ul. Łukasińskiego 4
Gościniec pod Aniołami Dobra, ul. Przytulna 1a
Karczma Polska „Pod Kogutem”
pl. Lotników 3
Klubik ul. Kuśnierska 13
Ładoga ul. Jana z Kolna
(vis-à-vis Wałów Chrobrego)
Mezzoforte Deptak Bogusława 8
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
…na Mariackiej ul. Mariacka 26
Piwnica Kany pl. św. Piotra i Pawła 4/5
Porto Grande ul. Jana z Kolna 7
Radecki & Family ul. Tkacka 12
Sake al. Piastów 1
Stara Piekarnia ul. Piłsudskiego 7
Sushi Mado ul. Pocztowa 20
Teatr Mały Deptak Bogusława 6
Valentino Deptak Bogusława 8
Willa Ogrody ul.Wielkopolska 19
Zbójnicka ul. Monte Cassino 6
		

SALONY FRYZJERSKOKOSMETYCZNE			
			
Bailine ul. Żółkiewskiego 13/14
Beauty Clinique ul. Mickiewicza 55
Beverly Hills Akademia Urody
CH Galaxy, parter
Beverly Hills Akademia Urody DT Kupiec,
ul. Krzywoustego 9–10
Cosmedica ul. Leszczynowa
(Centrum Handlowe Zdroje - Rondo)
Cosmedica ul. Pocztowa 26
Dermedica ul. Marii SkłodowskiejCurie 9 Dr Irena Eris
KOSMETYCZNY INSTYTUT ul. Felczaka 20
Enklawa Day Spa ul. Wojska Polskiego 40
Estetic ul. Kopernika 6
EVITA-SPA Przecław 96E
Gabinet Kosmetyczny ul. Makuszyńskiego 2a
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz
ul. Mazurska 20
Hair & Tee ul. Potulicka 63/1
Hair Med ul. Chodkiewicza 2a
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7
Impressio ul. Piłsudskiego 37
Instytut Urody „LA NATURE”
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14
Keune The Art Of Hair Design

ul. Małopolska 60
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Modern Design Piotr Kmiecik
ul. Jagiellońska 85
Obsession ul. Wielkopolska 22
Rayski Salon Piękności ul. Rayskiego 17
Salon fryzjerski YES ul. Małkowskiego 6
Salon fryzjerski Warzymice 53 - Osiedle Kresy
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Tokyo Brothers Studio Fit ul. Władysława Łokietka 7
(wejście od ul. Księcia Bogusława X)
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8
Nail Bar By OPI, ul. Mazurska 44/U3
				

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

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

KLUBY FITNESS			
		
Fitness World Hotel Radisson, pl. Rodła 10
Fitness tylko dla Pań ul. Mazowiecka 13
Fitness Forma ul. Szafera 196
Planet Spa al. Wojska Polskiego 70
RKF ul. Jagiellońska 67
				
SKLEPY			
Arkadia perfumeria
ul. Bolesława Krzywoustego 7
Artformul. Jagiellońska 35
B&M al. Wojska Polskiego 43
Batty Barcley CH Galaxy, parter
Bandolera ul. Jagiellońska 12
Brancewicz al. Papieża Jana Pawła II 48
Caterina pl. Zgody 1F
Empik CH Galaxy, 2 piętro
Ital Pol Top Shoping I piętro
Euforia al. Wojska Polskiego 37
Gatuzzo Lubieszyn 1b
Gojar ul. Niedziałkowskiego 24 (budynek TVP)
Hexeline CH Galaxy, parter
J.fashion CH Galaxy, parter
Jubiler Terpiłowscy CH Galaxy, 1. piętro
Jubiler Terpiłowscy ul. Jagiellońska 16
Jubiler Terpiłowscy CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Jubiler Terpiłowscy CH Turzyn,
al. Bohaterów Warszawy 42
Kwiaciarnia Tulipan ul. Mieszka I 73 (CH Piast)
Lilu - salon sukienek ślubnych i wieczorowych
ul. Św. Wojciecha 16/1
LKJ al. Wojska Polskiego 39
LKJ CH Galaxy, sklep „Ochnik”
LKJ ul. Księcia Bogusława X 11
LKJ ul. Bolesława Krzywoustego 19
Macsimum al. Papieża Jana Pawła II 42
Matins Bleus CH Turzyn,
al. Bohaterów Warszawy 42
Marc Cain ul. Wojska Polskiego 43
Max Mara ul. Księcia Bogusława X 43/1
Mike’s American Bikes ul. Mieszka I 63/64
(teren Autogryfu / Fiata)
Natuzzi, ul. Struga 25
Olsen, ul. Bogusława 13
Perfumeria Douglas CH Galaxy, parter

Platinum Deptak Bogusława
Rosenthal ul. Księcia Bogusława X 15/1a
Salon Mody Grand ul. Małkowskiego 8
Salon Mody Grand ul. Śląska 54a
Skala pl. Żołnierza Polskiego 4
Soraya ul. Zygmunta Starego 3a
Tru Trussardi al. Wojska Polskiego 29
Via di moda ul. Jagiellońska 85/2
Yes Salon Jubilerski CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
				

BIURA NIERUCHOMOŚCI		

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

GABINETY LEKARSKIE		
		
Artplastica ul. Wojciechowskiego 7
Dental Art Barbara Stawska pl. Rodła 8
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
Dentus ul. Felczaka 18a
Estetic ul. Kopernika 6
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński
ul. Śląska 5/2
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Hahs Protodens ul. Czwartaków 3
Intermedica Centrum Okulistyki
ul. Mickiewicza 140
Centrum Opieki Stomatologicznej
Wejt & Tawakol, ul. Emilii Plater 18
Centrum Leczenia Otyłości
ul. Krzywoustego 9-10
LASER MEDI – DERM ul. Kasprzaka 2c
Medicus pl. Zwycięstwa 1
Medycyna Estetyczna dr Osadowska
al. Wojska Polskiego 92–94 (budynek Pogotowia)
NZOZ Przychodnia Ginekologiczna „VitroLive”
ul. Kasprzaka 2a
NZOZ „KAdent” ul. Księcia Bogusława X 33/2
NZOZ „LASER” ul. E. Gierczak 38/8
Perładent - Gabinet Stomatologiczny
ul. Powstańców Wielkopolskich 4c
Petite Clinique ul. Pocztowa 20/1c
Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna
dr Gajda ul. Narutowicza 16a
Prywatna Praktyka Ginekologiczna
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka GinekologicznoPołożnicza Piotr Becker ul. Szpitalna 13/1
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
i Ginekologiczna al. Wojska Polskiego 43/2
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny
ul. Bolesława Krzywoustego 19/5
Orto-Perfect, ul.Ogińskiego 12
				
KANCELARIE PRAWNE

			
„A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna” s.k.
ul. Wyspiańskiego 84a
Gozdek,Kowalski, Łysakowski adwokaci
i radcowie prawni s.p. ul. Panieńska 16
Kancelaria Adwokacka ul. Felczaka 11
Kancelaria Adwokacka, adwokat Andrzej Zajda, adwokat
Monika Zajda-Pawlik ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, adwokat Michał Marszał
ul. Księcia Bogusława X 15/4
Kancelaria Adwokacka, adwokat Dariusz Jan Babski
ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
Kancelaria Adwokacka, adwokat Wacław Huryn
Pl. Żołnierza 10/2
Kancelaria SMK, Semeniuk, Marecki,
Kaczarewski ul. Św. Ducha 5a/12
Kancelaria Radców Prawnych sp, Biel, Judek,
Poczobut-Odlanicki ul. Piotra Skargi 23
Mikołajczyk, Cieślik adwokaci i radcowie prawni s.j.
ul. Wyszyńskiego 14
Lizak, Stankiewicz, Królikowski adwokaci s.c.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1/4

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych,
adw. Waldemar Juszczak al. Niepodległości 17
Kancelarie Prawne i Podatkowe Bejnarowicz,
Kuropatwa, Zieliński ul. Nowy Rynek 5
Kancelaria Notarialna al. Papieża Jana Pawła II 22
Szóstak, Municzewski, Malko adwokaci
i radcowie prawni s.c. ul. Królowej Jadwigi 1/4
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro Adwokaci i Radcowie
Prawni Sp. Partnerska, al. Wojska Polskiego 31/6
Wódkiewicz, Sosnowski Sp. J., ul. Stoisława 2
			
			
SALONY SAMOCHODOWE		
		
Agrykolex autoryzowany dealer Subaru, ul. Struga 78a
BMW ul. Golisza 6
Ford Bemo Motors ul. Pomorska 115b
Holda sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Chrysler Jeep
i Dodge ul. Gdańska 7
Honda ul. Białowieska 2
Kołacz – Łopiński , ul. Madalińskiego 7
Lexuspl. Hołdu Pruskiego 9
Saab ul. Małopolska 12
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88
Nissan ul. Struga 82c
Euro-Centrum Tadeusz
Autoryzowany Salon Skody ul. Struga 1a
Euro-Centrum Tadeusz
Autoryzowany Salon VW ul. Struga 1a
Volvo Auto Bruno ul. Pomorska 115b
			
			

BIURA PODRÓŻY

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

INNE				
AME Akademia ul. Źródlana 37
Apteka ZDROWIE ul. Milczańska 50
ASCO Agencja Reklamy i Promocji, ul. Starzyńskiego 3-4
Baltimex ul. Piotra Skargi 5a
Batyskaf Centrum Nurkowe ul. Struga 78
Binowo Park Golf Club Binowo
Bono – Agencja Reklamowa, ul. Ściegiennego 3/1
Delphinus – Centrum nurkowania, ul. Mickiewicza 10
DIVE POINT Szkoła nurkowania, ul. Monte Cassino 19e
Euroafrica ul. Energetykow 3/4
Filharmonia Szczecińska pl. Armii Krajowej 1
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14
Galeria Kierat, ul. Małopolska 5
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
Garden design Wołczkowo, ul. Jasna 5
Gazeta Wyborcza ul. Henryka Pobożnego 11
Książnica Pomorska ul. Podgórna 15/16
La Passion du Vin ul. Sienna 8
Meritum - Szkolenia i Tłumaczenia, ul. Rayskiego 18/1
Norbelino (plac zabaw dla dzieci), al. Wojska Polskiego 20
Open Mind ul. Koński Kierat 17/1
Opera na Zamku ul. Korsarzy 34
Kino Pionier al. Wojska Polskiego 2
Piwnica przy Krypcie ul. Korsarzy 34
Pogoń Szczecin ul. Karłowicza 28
Polskie Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego 164
Przyjazne domy ul. Lubczyńska 11c, Załom
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Kolumba 86
Szczecińskie Centrum Tenisowe ul. Dąbska 11a
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
ul. Mieszka I 61c
Teatr Współczesny Wały Chrobrego 3
TVP ul. Niedziałkowskiego 24
Unity Line pl. Rodła 8
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego 4
U.studio Deptak Bogusława
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu –
Centrum Rozwoju Biznesu ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich ul. Korsarzy 34
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., ul. Tkacka 55
Akademia Małego Europejczyka, ul. Źródlana 37
4 Office Meble Biurowe, ul. Tkacka 66
Prima Frons, ul. Unii Lubelskiej 27
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IMPLANT AESTHETIC CLINIC

DR N. MED. MAREK FROELICH
- Stomatologia: zachowawcza,
estetyczna, dziecięca
- Protetyka stomatologiczna
- Parodontologia
- Ortodoncja
- Higiena i proﬁlaktyka
Nar
- Narkoza

DR N. MED. VOLKER VON ZITZEWITZ
- Chirurgia szczękowa: implanty,
rekonstrukcja kości
- Chirurgia plastyczna i estetyczna
twarzy: powieki, nos, lifting, botox
- Diagnostyka stawów
skroniowo - żuchwowych
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