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Klasa B - średnie zużycie paliwa 5,5 l/100 km, średnia emisja CO2 125,5 g/km
Nowa

Nowa Klasa B z

Żyj tak, jak chcesz.
Każdy Twój pomysł jest wart zrealizowania. Z samochodem, który nie tylko
przyciąga wzrok, ale też zapewnia bezpieczeństwo i wiele wygodnie pomieści,
nikt i nic nie zdoła Cię powstrzymać.
Poznaj Nową Klasę B w salonie i na mercedes-benz.pl

Od

1324 PLN netto/m-c*

Lease&Drive

1%

Leasing

105%

*Rata miesięczna netto dla Klasy B 180 w programie finansowania Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców (wpłata wstępna:
10% ceny netto pojazdu, okres umowy: 24 miesiące, przebieg średnioroczny: 25 000 km; Pakiet Gwarancyjny gratis;
możliwość zwrotu pojazdu. Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. dla przedsiębiorców.

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K.,

ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: + 48 91 48 08 712; ul. Koszalińska 89, Stare Bielice, tel.: +48 94 34 77 372
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Na okładce: Tatiana Staroń
Foto: Studio na Piętrze, Jacek Kacprzak
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Moc Kobiet
Bez względu na to jakie macie podejście do Dnia Kobiet – chcecie
czy nie, my świętujemy ten dzień! Uważamy, że kobiety mają supermoce i chociaż raz na rok warto to podkreślić.
Na łamach marcowego magazynu poznacie bohaterki, które według
nas zasłużyły na wyróżnienie. Są to skrajnie różne panie. Bohaterką
naszej okładki jest Tatiana Staroń, która jest matką czwórki dzieci,
babcią, prowadzi zajęcia na uczelni, warsztaty, treningi a przede
wszystkim jest Kanclerzem Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum. Jak przewrotnie podkreśla – nie jest siłaczką i walczy
z rolami narzucanymi kobietom przez współczesny świat.
Są z nami również panie, które inspirują postawą, pracą, działalnością charytatywną, czy podejściem do życia. Charyzmatyczne, lokalne Wonder Women.
Nie zapominamy też o codziennych zmaganiach i sukcesach kobiet,
które są po prostu jak każda z nas, dbają o ognisko domowe, czy
spełniają się zawodowo. Warto podkreślać, że przecież nie musimy
być perfekcyjne na wszystkich płaszczyznach i multizadaniowe.
Niestety wiele z nas (kobiet) narzuca sobie role perfekcyjnych mam,
seksownych partnerek i idealnych pracownic. Czy musimy być absolutnie wszechstronne? Czy świat się zawali, jeśli nie pójdziesz na
siłownię, zaśpisz do pracy, zapomnisz o imieninach koleżanki czy
nie upieczesz tortu na urodziny dziecka?
Drogie Panie z okazji naszego święta życzę Nam/Wam więcej wolności, prywatności i wewnętrznego luzu. Pozwólcie sobie na nicnierobienie, dyspensę od sztywnych reguł i odrobinę egoizmu.
PS: Panowie, spokojnie. Nie ujmujemy wam zasług. W marcowym
magazynie przedstawiamy także sylwetkę fenomenalnego pływaka
Filipa Zaborowskiego, czy genialnego profesora Piotra Milkiewicza,
któremu życie zawdzięczają tysiące pacjentów. Przyjemnej lektury!

Daria Prochenka
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TSHIRT
379 PLN

MARYNKARKA
1199 PLN

KOSZULA
739 PLN

JEANSY
789 PLN

SPODNIE
639 PLN

BUTY
989 PLN

PINK IS NEW BLACK
Z OKAZJI DNIA KOBIET, 8 MARCA, W SALONIE MARELLA
CZEKA NA PAŃSTWA WIELE ATRAKCJI I NIESPODZIANEK!

SZCZECIN SALON MARELLA
AL. WOJSKA POLSKIEGO 20 | TEL. 91 433 06 37
FB / Salon Marella Szczecin | IG / salonmarellaszczecin

Dariusz Staniewski

Dziennikarz z bardzo bogatym stażem
i podobno niezłym dorobkiem. Pracował
w kilku lokalnych mediach. Aktualnie
dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”. M.in.
autor poczytnej (przez niektórych uwielbianej,
przez innych znienawidzonej) kolumny
pt. „Kurier Towarzyski” (w piątkowym
„Magazynie”). Współautor dwóch książek
i autor jednej – satyrycznie prezentującej
świat lokalnej polityki. Status w życiu i na
Facebooku: „w związku” z piękną kobietą.
Wielbiciel hucznych imprez, dobrej kuchni
i polskiej kinematograﬁi

Krzywym okiem

* To wydarzenie nie spotykane do tej pory w Szczecinie. W Urzędzie Miejskim odbyła się pierwsza aukcja tzw. „majątku ruchomego”, pochodzącego
ze spadków, które zgodnie z prawem (gdy np. nie ma osoby dziedziczącej)
trafiły do gminy. Na pierwszej aukcji można wylicytować na przykład blisko
stuletni kredens za 900 złotych, pianino Zimmermanna za 250 zł, umywalnię z marmurowym blatem za sto złotych, stylową niciarkę za 300 złotych
czy maszynę do szycia Singera za 280 złotych. Miasto ma w magazynach
nadal około 160 przedmiotów. Ale to nie koniec. Bo w sądzie toczy się jeszcze ponad 50 spraw. Miasto zapowiedziało, że podobne aukcje będą się
odbywać cykliczne, super! Bo według nieoficjalnych wiadomości (ale za to
z dobrze poinformowanych źródeł) w magistrackich magazynach znajdują
się prawdziwe cacuszka! Jakie? M.in. Bursztynowa Komnata, „Portret młodzieńca” pędzla niejakiego Rafaela Santi, dwa nagie miecze spod Grunwaldu, peruwiańskie kipu z zamku w Nidzicy (które ma
być wskazówką do ukrytego skarbu Inków), złoto
III Rzeszy, Arka Przymierza (która wbrew temu co
nakręcił Spielberg nie jest przechowywana w magazynach armii USA ani w jednej z etiopskich świątyń), skarb Templariuszy i Święty Graal. Zaprawdę,
przepastne są magazyny szczecińskiego Urzędu
Miejskiego i niejedną jeszcze tajemnicę kryją. Ważne, że dzięki licytacjom tych skarbów miasto zyska
potężny, ba, gigantyczny, zastrzyk gotówki, który
przeznaczy na wiele nowych inwestycji! Dzięki nim
(trawestując sławne hasło z lat 70. ubiegłego wieku, czyli epoki gierkowskiej), „Szczecin będzie rósł
w siłę a mieszkańcy będą żyli dostatniej”. No i co
krytycy rządzących miastem? Zatkało kakało?!
* We wrześniu ubiegłego roku konar z połamanego
dębu rosnącego w centrum Goleniowa zniszczył
dwa samochody. Właściciele aut wystąpili o odszkodowania. Ale pieniędzy
nie dostali, bo według ubezpieczyciela na drzewie rosło za dużo żołędzi!
Drzewo było zdrowe, ale jego konar uległ złamaniu najprawdopodobniej
pod ciężarem żołędzi, które na nim wyrosły! Na tej podstawie ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Poszkodowani twierdzą, że drzewo
chyba nie do końca było zdrowe, bo kilka tygodni później, zostało wycięte.
A może w ten sposób pozbyto się tzw. corpus delicti, czyli dowodu rzeczowego w tej sprawie? Drzewa nie da się zbadać, bo został po nim niewysoki
pieniek. Sprawą ma się zająć sąd. I to może być bardzo ciekawa sprawa,
która przejdzie do historii polskiego sądownictwa. Przecież to będzie
prawdziwy pojedynek biegłych i ekspertów z rożnych dziedzin! Jak zbadają
czy żołędzie były za ciężkie, ile ich było i czy rzeczywiście spowodowały
uszczerbek na dębowym zdrowiu? Czyje argumenty i analizy zwyciężą?
Na te pytania może odpowiedzieć chyba tylko wróżbita Maciej oraz sędzia
Anna Maria Wesołowska.
* Prezes Pogoni Szczecin listem otwartym do kibiców i społeczeństwa
przedstawił swoje orędzie dotyczące stadionu „Portowców”. 10 marca
piłkarze Pogoni rozegrają ostatni mecz na stadionie w obecnym kształcie. Będzie to spotkanie z Zagłębiem Lubin. Po meczu rozpoczną się prace

rozbiórkowe stadionu. Na pierwszy ogień pójdzie wysoka trybuna do 14
sektora. Prezes ogłosił także, że na czas przebudowy obiektu klub wystąpił do PZPN z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przyjmowania kibiców
drużyny gości – dzięki temu wszystkie pozostałe miejsca na stadionie udostępnić kibicom Portowców. Prace budowlanymi uniemożliwią także parkowanie samochodów na terenie obiektu. Ale pojawia się w związku z tym
wszystkim pewien pomysł? A może prezes Pogoni nie powinien zamawiać
firmy, która ma zająć się wyburzeniem stadionu? Bo np. załóżmy, że Pogoń
mecz z Zagłębiem przegra. To znając impulsywność, zadziorność, pasję,
zapalczywość szczecińskich kibiców, to mogą oni być tak wnerwieni porażką, że sami rozpoczną prace rozbiórkowe stadionu! Wszystko pójdzie
w strzępy z siłą tsunami! Nie zostanie kamień na kamieniu jak np. ze starożytnej Troi czy Aleksandrii. Dołączą do nich na pewno kibice z innych
drużyn jak się dowiedzą, że przez dłuższy
czas nie mają po co przejeżdżać do Szczecina, aby kibicować swoim „na żywo”. No
i na koniec swój akces w rozwaleniu obiektu przy ulicy Twardowskiego zadeklarują
kierowcy samochodów, które do tej pory
mogły parkować w okolicy stadionu oraz
ci, których czekają utrudnienia komunikacyjne w trakcie budowy. I tak zbiorowe
wnerwienie przyczyni się do błyskawicznej rozbiórki, zaoszczędzeniu funduszy,
rozwojowi tężyzny fizycznej u niektórych
(bo takie rozwalanie, to jednak będzie
kosztować trochę wysiłku). Ale odnajdźmy też pozytywy tej sytuacji – bo może
wspólna praca, trud i przelany pot zaowocują zadzierzgnięciem nowych przyjaźni
np. między kibicami zwaśnionych drużyn lub między kibicami i kierowcami.
Bo przecież, my Polacy, potrafimy się łączyć w chwilach nieszczęść, trudnych i pełnych zagrożeń. I w ten sposób jeden przestarzały i mało funkcjonalny obiekt może być przyczynkiem do naprawy Rzeczpospolitej.
A jak zakończy się ta cała rozpierducha stadionu, to wtedy prezes Pogoni
ustawi (na tle ruin) długie ławy uginające się od kufli pełnych szczecińskiego piwa, plater z kanapkami z paprykarzem oraz stert pasztecików. Wszyscy zgodnie zasiądą, radośni, przyjaźni, z bejsboli rozpalą ogniska i wspólnie zaśpiewają najbardziej patriotyczną z patriotycznych polskich pieśni
– „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy
dziewczyna”. Aż się łza w oku kręci...
I w tym momencie się obudziłem. O matko, ależ to był koszmar! Włączyłem szybko telewizor, zacząłem skakać po kanałach szukając serwisów informacyjnych i… odetchnąłem. Okazało się, że wszystko jest w porządku!
Nadal trwa wojna Polski z Polską i wszyscy się nienawidzą ze wszystkimi.
Otarłem pot z czoła i odetchnąłem głęboko. Na szczęście jest jeszcze coś
stałego i pewnego na tym świecie.

rysował: Arkadiusz Krupa

Centrum modelowania i pielęgnacji
„Piękne Ciało”

Centrum to miejsce, w którym skutecznie można zrzucić nadprogramowe kilogramy
i uzyskać wymarzoną sylwetkę.
W gabinetach „Pięknego Ciała”
wykwalifikowani specjaliści podpowiadają, jaką dietę, ćwiczenia
oraz zabiegi wybrać, by uzyskać
wymarzoną figurę. Na miejscu
działa poradnia dietetyczna,
w której prócz odpowiedniego
jadłospisu, dobierane są indywidualne zestawy ćwiczeń. Dla
spotęgowania efektu, w centrum można skorzystać także
z zabiegów pielęgnacyjnych,
wykonywanych na zaawansowanych technologicznie i sprawdzonych urządzeniach.
Mierzyn, Welecka 1
reklama

Browar
pod Zamkiem

Restauracja jest zlokalizowana
w kamienicy, w bezpośrednim
sąsiedztwie szczecińskiego zamku. W menu warzone na miejscu
piwo i potrawy przygotowywane
w oparciu o produkty regionalne. Lokal z pewnością spodoba
się miłośnikom bursztynowego
trunku, gdyż w restauracji będzie
można spróbować jego różnych
rodzajów. Co ciekawe, wybór
piwa jako specjalności miejsca
jest nieprzypadkowy. Jak podkreślają właściciele, chcą przywrócić okolicy dawną tradycję browarniczą. Wkrótce otwarcie.
Szczecin, Panieńska 12

Studio Urody
Adam Tabisz

Studio powstało z myślą o wymagających klientach, którzy cenią
kompleksową obsługę. Na czele
salonu urody stoi znany stylista
włosów Adam Tabisz. Na miejscu
(poprzednio Studio Masumi) pracują wysokiej klasy specjaliści,
korzystający z najwyższej jakości preparatów do pielęgnacji.
W studiu można skorzystać nie
tylko z profesjonalnych usług
fryzjerskich, ale także kosmetologa, masażystki i fizjoterapeutki. Rezerwacje telefoniczna:
502628228 (fryzjer), 501977787
(kosmetolog).
Szczecin,
Księcia Bogusława X 3

DepiLab

Gabinety DepiLab pomagają
poznać komfort życia bez golenia, nadać sylwetce wymarzony kształt i poprawić kondycję
skóry. Szczeciński lokal posiada
dwie nowoczesne technologie
depilacji laserowej: Soprano
Ice Platinum oraz Motus AX,
które zapewniają skuteczne,
bezbolesne usuwanie włosków.
Prócz tego w gabinecie można
popracować nad sylwetką. Na
miejscu znajduje się nowoczesna endermologia LPG Alliance
i technologia Termolifting NIR
Soprano XL™ .
Szczecin, Kaszubska 52

SUPERPOJAZD
DLA SUPERBOHATERÓW

Szczecińska Liga Superbohaterów to grupa osób, wcielających się w role postaci z bajek i filmów. Ich zadaniem jest niesienie uśmiechu. Od lat słyną z tego, że pomagają chorym dzieciom, odwiedzając je w szpitalach, hospicjach, domach dziecka czy ośrodkach
wychowawczych. Niedawno pisaliśmy o tym, że prowadzą internetową zbiórkę funduszy na samochód, dzięki któremu dotrą w najdalsze zakątki kraju. Dziś już wiemy, że akcja się udała, a Superbohaterowie mają nowy Ligobus, a dokładniej Toyotę Verso.
Obecnie grupa liczy kilkanaście osób. Członkowie Ligi działają na zasadach wolontariatu. Od lat niosą uśmiech oraz pomoc smutnym i potrzebującym. Przebierają się w kostiumy, zabierając dzieci w bajkowy
świat, by zapomniały o chorobach czy szarości codziennych dni. Mimo,
że są ze Szczecina potrafią pokonać setki kilometrów, by odwiedzić potrzebujących. Wcześniej podróżowali pociągiem, pożyczali samochód
z wypożyczalni albo od znajomych. Teraz w końcu mają zapewniony
komfortowy transport.
Zbiórka na busa dla Ligi Superbohaterów zakończyła się wielkim suk-
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Wydarzenia

cesem, a w lutym odbyło się przekazanie nowego samochodu w salonie Toyota Kozłowski. Efekt akcji przerósł najśmielsze oczekiwania
szczecińskich herosów. Superbohaterowie zbierali na używanego busa,
a dostali całkiem nowe auto! Członkowie zespołu Toyota Kozłowski
wraz z partnerami wsparli akcję i dzięki nim udało się zebrać kwotę na
samochód prosto z taśmy produkcyjnej. Szczecińscy herosi są bardzo
wdzięczni za pomoc oraz wszystkie datki. – Jest nasz LIGOBUS! Dziękujemy wszystkim z całego serca – napisali na swoim Facebooku.

kw/ foto: Jarosław Gaszyński

”It's nice
to be important, but..."

Szczecin, Al. Wojska Polskiego 48/2 | tel: 600 96 95 92, 91 4 336 337 | kontakt@wladcajezykow.pl,
www.wladca-jezykow.pl | www.mariusz-wloch.pl | www.wj-publishers.pl |

/wladcajezykow

foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Kryształowy
Motyl

foto: materiały prasowe

Nauka, trening,
technologia

Książka pod tytułem „Anna Jantar. Ikona z przypadku?” została po raz Szybkość, efektywność, łatwość i bezpieczeństwo treningu. W Strefie 3L,
kolejny nagrodzona. Tym razem autor otrzymał Kryształowego Motyla nowym szczecińskim klubie fitness jest to możliwe i to wbrew pozorom
w prosty sposób.
z rąk prezesa Fundacji im. Ireny Jarockiej.
– „Legenda Anny Jantar, jako zjawisko socjologiczne”, była to praca na Znajdujący się przy ulicy Santockiej klub (oficjalne otwarcie nastąpi 18 marca)
wykorzystuje w treningach sprzęt i technologię, do których określenie XXI
przysłowiowe zaliczenie przedmiotu na studiach. Po latach wróciłem
wiek pasuje idealnie. Wybierając jeden z trzech pakietów (Long, Life albo Lodo niej. Poszerzona ukazała się w formie książki „Anna Jantar. Ikona unge) oraz jeden z dwóch rodzajów treningów (personalny EMS lub obwodowy
z przypadku?” – mówi o swojej publikacji Rafał Podraza. Książka jest jedną Milon – szczegóły w środku magazynu) poznajemy tę formę rekreacji i zdrowez głośniejszych publikacji poświęconych gwieździe piosenki lat 70., Annie go wysiłku zupełnie z innej strony. – Nie trzeba już spędzać wielu godzin na
Jantar. Została wydana w roku 2018 przez Oficynę R w niskim nakładzie. siłowni by uzyskać upragnione efekty – przekonuje Angelika Tomaszewska,
Jej przyjęcie było różne: jedni przychylnie patrzyli na publikacji, ale też menager Strefy 3L. Tzw. „specjalnością zakładu” jest rewolucyjny trening
znaleźli się jej przeciwnicy. Mimo to książka została nagrodzona i to nie obwodowy Milon. – To efekt badań nad biomechaniką, fizjologią i efektywpo raz pierwszy. Niedawno Rafał Podraza odebrał z rąk prezesa Fundacji nością wysiłku fizycznego – mówi menager klubu. – Został podany w postaci
im. Ireny Jarockiej Kryształowego Motyla. Wcześniej za tę sama publi- wysokiej klasy sprzętu treningowego z wykorzystaniem najnowocześniejszej
technologii. Na bazie wieloletnich badań i doświadczeń stworzono koncepcję
kację otrzymał Nagrodę Specjalną Dziennika Bałtyckiego oraz Nagrodę
łatwego, efektywnego i bezpiecznego treningu obwodowego. Podstawą jest
Mycińskiego.
tu obwód siłowo-wytrzymałościowy, czyli tzw. obwód zdrowia złożony z 12
er urządzeń ustawionych w kręgu, na których się ćwiczy w krótkich seriach. ad
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”It's nice
to be important, but
it's more important
to be nice.”
Mariusz Włoch – absolwent lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, lingwista, trener biznesu i kompetencji
komunikacyjnych, twórca Direct Communication Method w nauczaniu języków, autor podręczników do nauki angielskiego, niemieckiego,
norweskiego, szwedzkiego, duńskiego, włoskiego, hiszpańskiego i ﬁńskiego, autor opowiadań, bloga oraz poradnika “Władca Języków,
czyli prawie wszystko o tym, jak zostać poliglotą”, właściciel szkoły Władca Języków, współwłaściciel wydawnictwa WJ Publishers, pasjonat
książek, muzyki i jazdy na rowerze.
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Młodzi na wojnie z plastikiem

Pogoń Plastik to inicjatywa grupy szczecińskich licealistów, którym
ochrona środowiska jest bliska sercu. Cel: większa świadomość społeczna w temacie szkodliwości plastiku na naturalne środowisko ale
także pożyteczne jego wykorzystanie.
– Nie chcemy namawiać do rezygnowania z plastiku, ponieważ jest to
jeden z objawów postępu ludzkości, chcemy by nie marnować plastiku –
wyjaśnia Mateusz Gieryga, przewodniczący projektu. – Obecnie jest on
plagą naszych czasów, zalewa nas z każdej strony i na do datek przeżyje
nas wszystkich! Ale tak być nie musi i po to właśnie powstał ten projekt.
W skład projektu wchodzą uczniowie I LO, II LO oraz XI LO w Szczeci-

nie. – Mamy w planach zbiórkę plastiku w szkołach oraz miejscach publicznych. Chcemy robić tam prezentacje – wymienia Mateusz Gieryga.
– Zawarliśmy umowę ze skupem Papirus Recykling. Znaleźliśmy miejsce
dla butelek i folii, chcemy je przerabiać na poliester i później na ubrania.
Mamy pomysł na stworzenie animacji o butelce, która trafia do oceanu
oraz stworzenie krótkiego filmu na temat marnowania plastiku. Współpracujemy ze Zwolnionymi z Teorii, Fundacją BGK oraz The Coca Cola
Foundation. Otrzymaliśmy honorowy patronat Mecenatu Miasta Szczecin oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

ad / foto: unsplash
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NA MIEJSCU

DWIE FIRMY,
JEDNA JAKOŚĆ
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Nowy, piękny i mówi

Pięknie zadebiutował w Paryżu. Nowe BMW serii 3 na nasze ulice oficjalnie wyjedzie z salonu Dealer BMW Bońkowscy 9 marca, gdzie odbędzie
się prezentacja tej klasycznej sportowej limuzyny. Drzwi otwarte dla
wszystkich chętnych tego dnia będą w godzinach od 9 do 16.

BMW serii 3 już od 40 lat dostarcza sporo frajdy kierowcom. Najnowszy model trzyma znakomity poziom i zaskakuje nowymi elementami.
W trójce pojawi się między innymi asystent kierowcy o nazwie BMW
Intelligent Personal Assistant. Jest to rozwiązanie, które pozwala komunikować się z autem głosowo i w pełni intuicyjnie, bez znajomości ściśle
określonych komend. Ciekawostką jest to, że będzie można naszemu
asystentowi nadać imię. Inną nowością w tej wersji BMW będzie zastą-

pienie rozbudowanego kluczyka aplikacją na smartfona. Będzie można
nią otworzyć i zamknąć drzwi, a także uruchomić zdalnie silnik.
Kolejna nowa atrakcja w samochodzie tej klasy to laserowe reflektory
oświetlające drogę przed autem nawet do 530 m. Ten świetny zabieg
dostępny był do tej pory wyłącznie w najdroższych autach, aktualnie
stał się normą.

Nie zdradzamy więcej szczegółów tej fascynującej limuzyny ale jak na
BMW przystało – jest na co czekać, o czym warto przekonać się już
9 marca.						

ad / foto: materiały prasowe
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SZALONE
NOŻYCZKI
23.06.2019
godz. 16.30 i 19.30
Opera na Zamku
w Szczecinie
CHCESZ SIĘ
BAWIĆ? ZADZWOŃ!
18.03.2019
godz. 17.00 i 20.00
Opera na Zamku
w Szczecinie

BILETY DO NABYCIA: bilety.fm ,CIKiT na Zamku, kupbilecik.pl
www.intermedium.szczecin.pl oraz tel.600 651 732
Zapraszamy na naszego FB Intermedium - Teatr i Wydarzenia Rozrywkowe

Wielkie targi
branży budowlanej

Około 150 wystawców, ciekawe spotkania i setki porad z zakresu budownictwa oraz wyposażenie wnętrz… Przed nami targi Bud-Gryf & Home 2019! Koniecznie zarezerwujcie sobie weekend 15-17 marca i odwiedźcie halę MTS przy ul. Struga. Trzy dni targów będę
obfitowały w szereg atrakcji, a wśród gości wydarzenia jest mistrz stolarstwa – Darek „Stolarz” Wardziak, znany z telewizyjnych
programów.

Jesteście w trakcie budowy, remontu, renowacji wnętrza lub dopiero
planujecie takie działania? Świetnie się składa! Podczas targów Bud-Gryf & Home będziecie mogli zapoznać się z ofertami firm specjalizujących się w budownictwie, nowych technologiach, produkowaniu
materiałów i produktów związanych z budową, a także zajmujących
się remontem oraz energią konwencjonalną i odnawialną, jak również
dekoracją, wyposażeniem wnętrz czy doborem materiałów wykończeniowych dla domów lub mieszkań. A wszystko dzięki temu, że organizatorzy rozszerzyli ofertę wydarzenia o element HOME!
Arena dla przedsiębiorców i nie tylko

W targach biorą udział wystawcy z całej Polski. Szczecińskie wydarzenie cieszy się dużą popularnością zarówno wśród nich, jak też odwiedzających. Bud-Gryf & Home to doskonała okazja do promocji firm,
zwiększenia efektywności sprzedaży, budowania relacji z potencjalnymi klientami oraz partnerami ze świata biznesu. Dodatkowo, targi są
świetną okazją do spotkań i rozmów z ekspertami, którzy chętnie dzielą
się swoją wiedzą, podpowiadają lub doradzają.
Warto wiedzieć, że Bud-Gryf & Home to nie tylko prezentacje wystawców! Podczas wydarzenia odbędzie się konferencja „Odnawialne źródła
energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu“ współorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Giełda Kooperacyjna, która służy nawiązywaniu kontaktów
z potencjalnymi partnerami. Daje ona uczestnikom możliwość podję-

cia pierwszych rozmów z ewentualnymi kooperantami, dostawcami,
podwykonawcami, inwestorami i pośrednikami handlowymi. To szansa na rozwój oraz nawiązanie nowych, cennych biznesowych kontaktów. Giełda kooperacyjna organizowana jest przez Ośrodek Enterprise
Europe Network przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju
Gospodarczego – SCP.
Moc atrakcji dla każdego

Co jeszcze oferują targi? Tradycyjnie już, odwiedzający będą mogli oddawać swoje głosy na najciekawsze stoisko i wziąć udział w konkursie,
który zostanie rozstrzygnięty na zakończenie wydarzenia. W tym roku
postanowiono zadbać także o najmłodszych! W specjalnej strefie, dzieci będą mogły spędzić czas na zabawie, przetestować meble do pokojów, czy wziąć udział w warsztatach. Prócz tego, jedną z największych
atrakcji wydarzenia, będzie na pewno spotkanie z Darkiem „Stolarzem”
Wardziakiem, znanym m.in. z programów „Dorota was urządzi”, „Domowe rewolucje”, „Metamorfozy Doroty Szelągowskiej” oraz „Darek solo”.
Stolarz i projektant mebli pasję do tworzenia rzeczy z drewna odziedziczył po dziadku. Od 20 lat sam wymyśla, projektuje oraz tworzy. Zanany
jest jako mistrz stolarstwa i ciężkiej riposty, a podczas targów będzie
próbował udowodnić uczestnikom wydarzenia, że wystarczą tylko chęci oraz wyobraźnia, by wyczarować „coś z niczego”.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.bud-gryf.pl.

kw/ foto: materiały prasowe
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Szyk na luzie

„Sporty chic” to aktualnie najbardziej pożądany styl. I taka jest nowa
kolekcja szczecińskiej projektantki Sylwii Majdan. Pod szyldem MBM
(Made By Majdan) kryją się sportowe projekty, bardziej luźne, bardziej
wygodne. Wśród ubrań zajdziemy sporo bluz i długo wyczekiwane
przez klientki legginsy.
Cała kolekcja zostanie pokazana w Atelier Sylwii Majdan 8 marca,
w święto wszystkich pań. Ubrania zaprezentuje na sobie Klaudia Ungerman.
Tego dnia do każdego zakupu dołączony zostanie prezent – nowość
– niespodzianka… coś praktycznego i stylowego dla kobiet.
ad

foto: Adam Fedorowicz

stylizacja: Maja Holcman-Lasota
modelka: Klaudia Ungerman
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Gorące

magiczne miesiące
SZCZECIN MUSIC FEST

Maj, czerwiec i początek lipca zapowiadają się gorąco, nie tylko pod względem
temperatury powietrza. To miesiące, które zdominuje muzyka i dobrze znany
festiwal Szczecin Music Fest. Jak co roku, do miasta zjadą artyści, których razem trudno zapakować do jednego muzycznego worka. Początek lata i koniec
wiosny zabrzmią jazzem, trip hopem, pięknymi wokalizami oraz muzyką inspirowaną filmem.

MORCHEEBA

Na początek Morcheeba, legenda brytyjskiego trip hopu, która w latach 90. sporo namieszała w głowach i uszach słuchaczy. Skye Edwards
i Ross Godfrey, którzy tworzą trzon grupy weszli na stałe do muzycznego panteonu gwiazd. Trip hop w ich wersji jest pogodniejszy niż to co
robią np. Massive Attack. Pierwsze ich płyty są nieco psychodeliczne,
kolejne kierują się w stronę popu. Jednak to nadal transowa, relaksacyjnie brzmiąca muzyka, a głos Skye przyjemnie masuje skronie w trakcie
odsłuchu. Koncerty Morcheeby są świetne, miałam przyjemność lata
temu zobaczyć ich i posłuchać na żywo. Znakomite brzmienie, absolutny luz muzyków i zjawiskowa Skye, która w trakcie występu flirtowała
z publicznością, siadała na skraju sceny i cudownie śpiewała. Tego trzeba doświadczyć.
Jest takie miejsce w Londynie na Notting Hill. Niewielki bar o nazwie
Mau Mau, gdzie w każdy czwartek można posłuchać dobrej muzyki na
żywo. Jazzu, hip hopu i pochodnych. Cykl nazywa się Jazz Re:freshed
i jest to również wydawnictwo. Zarówno cykl koncertowy, jak i albumy,
które wychodzą z tą nazwą są bardzo opiniotwórcze, mają wielu fanów
a artyści spod tego szyldu to klasa sama w sobie. Nubya Garcia, kolejna
gwiazda SMF wywodzi się z tego nurtu. Do tego jest związana ze środowiskiem Bronswood Records i osobą Gillesa Petersona, człowieka który
jest wyrocznią muzyczną i wielką radiową osobowością. Nubya Garcia
jest świeżym głosem na brytyjskiej scenie jazzowej. To właśnie dzięki
niej powrócił duch Johna Coltrane’a i Pharoaha Sandersa, afrykańskich
korzeni, duchowości i stylistycznej otwartości. Nubya Garcia to jedno
z najważniejszych nazwisk tej sceny, obok m.in. Ezra Collective, Alfa
Mist czy saksofonisty Shabaki Hutchingsa (Sons of Kemet). Jest zdobywczynią prestiżowej nagrody „Breakthrough Act of the Year” przyznawanej przez legendarną londyńską stację Jazz FM. Zapowiada się
mocny punkt festiwalowego programu.
Nouvelle Vague to francuski kolektyw muzyczny, który założyli producenci Marc Collin i Olivier Libaux. Nazwą nawiązuje do zjawiska nowej
fali we francuskiej kinematografii w latach 60. Ich twórczość to przede
wszystkim covery, ale ich dobór i wyjątkowy sposób podania czynią
z dobrze znanych piosenek nową jakość, czasem bardzo zaskakującą.
Pierwszy album grupy zawierał nowe wersje klasycznych utworów
z nurtu new wave, z repertuaru takich zespołów jak Joy Division, Dead
Kennedys, The Clash i Depeche Mode. Wszystkie utwory utrzymane były w klimacie łagodnej bossa novy z kobiecym wokalem. Krytycy zachwycali się zaskakującym odczytaniem popularnych utworów,
a publiczność od razu pokochała ich styl łączący dobry smak połączony z… przewrotnością. Kolejny album, zatytułowany „Bande à Part” to
następne ciekawe covery znanych utworów między innymi „Ever Fallen
in Love?” Buzzcocks, „The Killing Moon” Echo and the Bunnymen i „Heart of Glass” Blondie. Piosenki znalazły uznanie wśród specjalistów od
reklamy i kilka z nich zostało wykorzystanych w kampaniach w Wielkiej
Brytanii i USA. W nagraniach albumu „Bande à Part” Nouvelle Vague
wsparły wokalistki między innymi: Mélanie Pain, Marina Celeste i Phoebe Killdeer. Oryginalność projektu przełożyła się na międzynarodowy
sukces grupy, miliony sprzedanych płyt oraz trasy i koncerty w najbardziej prestiżowych salach koncertowych. W Szczecinie grupa będzie
świętował swoje 15 urodziny.

BOBBY MCFERRIN

NUBYA GARCIA

Lisa Gerrard, czyli nieziemski głos duetu Dead Can Dance pojawi się
na festiwalu w ciekawej odsłonie bo zaśpiewa razem z The Mystery
Of The Bulgarian Voices. To najsłynniejszy bułgarski chór uhonorowany najważniejszymi muzycznymi nagrodami na świecie, m.in. nagrodą
Grammy. Wykonują tradycyjne pieśni inspirowane codziennym życiem
i rytuałami ludzi. Unikalność śpiewu i głosów wyrażających głębokie
ludzkie emocje to najbardziej charakterystyczne elementy bułgarskiego folkloru. Każda z chórzystek pochodzi z innego regionu Bułgarii i ma
unikalną barwę głosu. Ich połączenie w wielogłos chóru tworzy magiczne, niezapomniane brzmienie. Chórowi i Gerard towarzyszyć będzie
SkilleR, mistrz świata beatboxu z 2012 roku. W ostatnich latach jego
muzyczne przedsięwzięcia zmierzały do podniesienia beatboxu do rangi wokalnej sztuki. Wykorzystując własny głos do tworzenia rytmów
i dźwięków, SkilleR uczestniczył w wielu muzycznych przedsięwzięciach nawiązujących do różnorodnych tradycji muzycznych. Razem
z Lisą Gerrard i wokalistkami chóru tworzy na scenie niezwykłą atmosferę.
Na koniec SMF pojawi się Bobby McFerrin. Legendarny wokalista, obdarzony czterooktawową skalą głosu, jeden z najbardziej znanych na
świecie innowatorów i improwizatorów wokalnych. Zwrócił na siebie
uwagę wydanym w 1984 roku płytą „The Voice”, na której imitował głosem brzmienie całego zespołu. Cztery lata potem podbił świat piosenką
„Don't Worry, Be Happy”, w której też całą muzykę wykonał głosem.
Od tego czasu jest niekwestionowaną gwiazdą, ale fani pokochali go
nie tylko za muzykę, lecz także za to, w jaki sposób ją przekazuje: czaruje dźwiękami, zadziwia techniką, uśmiechnięty dyryguje publicznością
zachęcając ją do śpiewania. Jego koncerty to zawsze uczta dla miłośników muzyki.

ad / foto: materiały prasowe

Rozkład jazdy:

MORCHEEBA
- 9 maja, godz. 20:00, Filharmonia

NUBYA GARCIA
- 18 maja, godz. 20:00, Stara Rzeźnia

LISA GERRARD & THE MYSTERY OF THE BULGARIAN VOICES
- 12 czerwca, godz. 20:00, Filharmonia
NOUVELLE VAGUE
- 17 czerwca, godz. 20:00, Filharmonia
BOBBY MCFERRIN
- 4 lipca, godz.20:00, Teatr Letni
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WIELKIE ŚWIĘTO KOBIET
Przed nami Festiwal Kobiet – Women’s Fest! Wydarzenie to doskonała okazja, by spotkać się w inspirującym kobiecym gronie, a także dowiedzieć
czegoś nowego o sobie i świecie widzianym oczami występujących na imprezie prelegentek. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się 24 marca
w Teatrze Współczesnym. Wśród głównych tematów wydarzenia są m.in. funkcjonowanie kobiecości w języku, budowanie intymności, kobiece
poczucie humoru oraz płeć piękna w sztuce i sporcie.

Women’s Fest za cel stawia sobie rozwój intelektualny oraz kulturalny
pań. Ma być miejscem wymiany doświadczeń płci pięknej. Ważną rolę
odgrywają w nim silne, zaradne i twórcze kobiety. Pierwszy festiwal odbył się w kwietniu zeszłego roku. Wzięło w nim udział prawie 400 pań,
a wśród prelegentek poprzedniej edycji na scenie wystąpiły m.in. wokalistka i autorka tekstów Katarzyna Nosowska oraz psychoterapeutka,
poetka Katarzyna Miller. Mówiono o własnym biznesie, naturalnych kosmetykach, psychologii pozytywnej, ćwiczeniu mięśni Kegla czy byciu
matką.
Pierwsza odsłona festiwalu zebrała entuzjastyczne recenzje uczestniczek. – Było naprawdę rewelacyjnie. Dziękuję za taką dawkę pozytywnej
energii, humoru, refleksji i informacji o naszym wnętrzu, nie tylko intelektualnym. Jako pilna uczennica uwielbiająca sport, czekam na kolejny
WF – napisała na facebookowym profilu Women’s Fest Ewa. Komentarz
w podobnym tonie zostawiła Magdalena. – Było odlotowo! Pośmiałam
się, popłakałam, przemyślałam… Organizacja na najwyższym poziomie!
Dziękuję i czekam na kolejny WF! – napisała. Swojego zadowolenia nie
kryła też Joanna. – Śmiech, swoboda, kultura, kobiecość… cudownie!
– tak wygląda jej komentarz na Facebooku wydarzenia. A co najciekawsze, poprzednia edycja była tylko rozgrzewką i wprowadzeniem do
tematyki, która zostanie poruszona podczas tegorocznego spotkania.
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Tym razem podczas imprezy będzie można porozmawiać o kobiecości,
seksualności oraz sensualności. Wśród prelegentek pojawią się m.in.
trenerka, malarka, sportsmenka, artystka kabaretowa, psycholog i językoznawca. Znakomite grono pań pomoże odkryć uczestniczkom festiwalu różne aspekty kobiecości. Będzie merytorycznie, rozwojowo,
ale też rozrywkowo. Women’s Fest ma przecież za zadanie nie tylko
inspirować i motywować, ale też relaksować oraz wprawiać w dobry
nastrój!
W tym roku o solidną dawkę humoru zadba Joanna Kołaczkowska, aktorka kabaretu HRABI. Artystka wystąpi z solowym repertuarem, pełnym niebanalnej treści o kobietach i tematach ważnych dla pań. Drugi
gość wydarzenia to Marta Frej – malarka, ilustratorka oraz animatorka
kultury. W roku 2017 otrzymała wyróżnienie w plebiscycie O!Lśnienia
(Nagrody Kulturalne Onetu) za nadanie memom rangi artystycznego
dzieła i kobiecą sztukę w internecie. Podczas Women’s Fest opowie
o książce „Brakująca połowa dziejów”, stereotypach, przyjaźni oraz sile
płci pięknej. Jeśli chcecie się przekonać, jak wygląda WF dla kobiecego
ciała i umysłu, koniecznie wybierzcie się na festiwal!
Więcej szczegółów na Facebooku wydarzenia Women’s Fest oraz
stronie www.womensfest.pl.

kw/ foto: materiały prasowe

Arena dla kobiet
Już po raz piąty w Szczecinie odbędzie się Arena Kobiet, czyli wielka otwarta konferencja dla kobiet z województwa zachodniopomorskiego. Pomysł na stworzenie tego wydarzenia powstał dzięki obserwacji i znajomości potrzeb pań. – To tutaj wszystkie kobiety mogą zaistnieć, poczuć się
sobą, nauczyć się dbać o siebie, swój rozwój i zadbać o motywację wewnętrzną – podkreśla jedna z organizatorek konferencji, Nina Kaczmarek,
prezes Kobietowo.pl.
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25 kwietnia podczas Areny Kobiet panie mają szansę rozwinąć i poszerzyć swoje kompetencje oraz kwalifikacje, m.in. jako: Kobieta,
Żona, Matka czy Bizneswoman. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się
w maju 2017 roku, a z każdą kolejną przybywało zainteresowanych.
W kwietniu zeszłego roku, podczas trzeciej edycji, na wydarzenie zarejestrowało się ponad 400 pań, a we wrześniu, w kolejnej odsłonie,
w konferencji wzięło udział 300 osób. To tylko potwierdziło, jak ważnym
wydarzeniem jest Arena Kobiet.

darzenia? – Podczas Areny Kobiet vol. 5 panie tradycyjnie wysłuchają
trzech prelekcji, w trzech blokach tematycznych: Kobieta i prawo, Kobiecy biznes oraz Mój Kawałek Kobiecości – mówi druga z organizatorek
Anita Gałek, wiceprezes Kobietowo.pl. Ciekawostką jest fakt, że prelegentką jubileuszowej edycji będzie znana ze sceny i ekranu aktorka:
Anna Powierza.

Jakie atrakcje przygotowano na najnowszą, jubileuszową odsłonę wy-

kw/ foto: materiały prasowe

Wydarzenia

Szczegóły na: www.facebook.com/ArenaKobiet.

kobiecie
HISTORIA O

Porusza się w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Na wszystko zapracowała ciężką pracą i determinacją.
Przez cały czas jednak prowadziła ją pasja i miłość do tego czym się zajmuje. Uwielbia pracę z ludźmi. Tatiana Staroń jest z wykształcenia pedagogiem. Była dyrektorem Zespołu Szkół SCE w Szczecinie, wychowawcą świetlicy
środowiskowej, wychowawcą na obozach dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, mediatorem
sądowym spraw rodzinnych, karnych i nieletnich. Propaguje kształcenie i wychowanie w duchu tzw. „szkoły demokratycznej”. Obecnie jest Kanclerzem Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, prowadzi też zajęcia,
warsztaty, treningi. Silna, uśmiechnięta, atrakcyjna blondynka.

To będzie bardziej historia o kobiecie niż o szefowej szacownej uczelni. Czy to się wyklucza, czy może wręcz pokazuje, że
panie wiele potrafią? Dowiedzmy się…
Bunt, grzechy, uniwerek

Nic nie zapowiadało, że kiedyś zwiąże się ze szkołą zawodowo. Była zbuntowaną nastolatką, która szkoły po prostu nie
lubiła. – Nie znosiłam systemu, ram narzucanych odgórnie.
Odnosiłam wrażenie, że w szkole niewiele można się nauczyć
czy dowiedzieć. Zresztą do dziś tak myślę – mówi z uśmiechem. – Szukałam swojego miejsca na świecie, więc siłą rzeczy popełniałam typowe grzechy młodości. Do tego bardzo
szybko weszłam w dorosłe życie.
Wspomniane „grzechy młodości” nie sprowadziły jej na tzw.
złą drogę a ukształtowały. Nasza bohaterka potrafiła wyciągnąć wnioski z popełnianych przez siebie błędów. – Przy
dwójce malutkich dzieci skończyłam szkołę, ukończyłam
studia, dostałam pracę w Instytucie Filozofii na US – wymie-

nia. – Przez cały czas miałam wsparcie rodziców, bliskich
i ludzi, których spotkałam na swojej drodze. Bez nich byłoby
mi bardzo trudne. Jestem im bardzo wdzięczna za pomoc,
chociaż niektórych z nich nie ma już w moim życiu, nasze
drogi się rozeszły.
Praca na uniwersytecie dodała Tatianie skrzydeł. Oprócz
zajęć dydaktycznych na jednej z prywatnych uczelni, zajmowania się dziećmi w domu i zaczęła pracę w świetlicach
środowiskowych, co zaprowadziło ją na kurs mediatora sądowego i pracy w jego charakterze. A to wszystko jeszcze
przed ukończeniem 35 roku życia! Kolejne kroki do przodu
i finalnie została kanclerzem Collegium Balticum. – Nie była
to łatwa droga, czasami przypominała dramat psychologiczny, był też moment z tego okresu, którego scenariusz
przypominał thriller – śmieje się. – Finalnie dobro wygrało,
a wspólnie z przyjaciółmi pokonaliśmy „Mordor”, jestem bardzo wdzięczna za wsparcie, przyjaźń i pomoc – stanowiliśmy
prawdziwą Drużynę Pierścienia.

Moc kobiet
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Panie, do szkół!

Stoi na czele Collegium Balticum, niepublicznej uczelni, która kształci
nie tylko przyszłych pedagogów. Bardzo mocno wierzy w to co robi,
wspiera też kobiety w ich dążeniu do zdobywania jak najlepszego wykształcenia. – Coraz więcej kobiet znajduje zatrudnienie w takich obszarach jak bezpieczeństwo wewnętrzne czy informatyka – wymienia
jednym tchem. – Popatrzmy na służby więzienne, graniczne czy nawet
wojsko. W ostatnich latach jest w nich coraz więcej kompetentnych
pań. Jeśli chodzi o informatykę, to ciągle jeszcze pokutuje niesprawiedliwe przeświadczenie, że kobiety mniej się sprawdzają w kontekście
choćby zdolności matematycznych. Moim zdaniem za taki typ myślenia
odpowiadają niestety szkoły…
W Collegium Balticum wśród studentów przeważają panie. – Ważne
jest dla nich podnoszenie kwalifikacji w swoim zawodzie – stwierdza
Tatiana. – Kobiety potrafią połączyć życie rodzinne, czyli obowiązki
ze studiami. Twardo rezygnują ze swojego czasu wolnego. Wiem o tym
dobrze, bo nie tylko prowadzę zajęcia, ale rozmawiam o tym z naszymi
studentkami, staram się je wspierać, motywować na ścieżce rozwoju
zawodowego.
Kobieta nie zadaniowa

Mama, babcia, opiekunka psa, kota, agamy brodatej i gekona lamparciego. Do tego oczywiście kobieta pracująca. Wygląda na to, że Tatiana Staroń jest synonimem kobiety wielozadaniowej. Sama jednak nie
stosuje wobec siebie takiego określenia i walczy z tym mitem jak tylko
potrafi. – Kobietom przypisuje się masę zadań czy ról – zaczyna. – Świat
chce w każdej z nas widzieć wykształconą, szczęśliwą, spełniającą się
w swojej roli matki-opiekunki, wspierającą i dbającą o ognisko domowe
żoną, dobrze żebyśmy w tzw. międzyczasie odnosiły sukcesy zawodowe. Powinnyśmy oczywiście świetnie zarabiać. Musimy być zadbane,
wypoczęte, zadowolone, wysportowane, mieć interesujące hobby, zawsze i bez końca wyglądać świeżo, młodo. Współczesna kobieta ma
wykazać się przedsiębiorczością totalną – aby połączyć wszystkie te
życiowe role i zadania. Ja w taki model kobiety nie wierzę, nie wierzę
aby było to możliwe i bezkosztowe.
W książce Richarda E. Nisbetta „Geografia myślenia” przedstawiona
jest filozofia życiowa ludzi Zachodu i ludzi Wschodu. Jedni polegają na
sobie samych i budują życie wokół siebie, drudzy rozumieją i korzystają
z bycia w nieustannej relacji z innymi - budowania wspólnoty. Wbrew
zachodniemu stylowi życia bliżsi są jednak Tatianie ludzie Wschodu.
– Według tej teorii jestem człowiekiem Wschodu, co nie znaczy, że
nie polegam na sobie. Wręcz przeciwnie – mówi. – Zdaję sobie sprawę
z tego i doceniam to, że żyję w świecie relacji z innymi ludźmi. To daje mi
poczucie bezpieczeństwa i wolność, bo wiem, że polegając i ufając sobie, polegam i ufam innym. Nie jestem sama, nie muszę być siłaczką, nie
ma potrzeby abym była „Superwoman”. Daje mi to ogromną wolność.
Spełniona niekoniecznie szczęśliwa

Feministka. Jest nią, nawet jak nie mówi tego wprost. Zresztą to chyba naturalne, by jako kobieta, wspierać inne kobiety. To, że sama godzi karierę zawodową z życiem rodzinnym nie oznacza, że każda z pań
musi tak postępować. To kolejny stereotyp, z którym się spiera. – Nie
uważam, że aby kobieta „była spełniona” musi posiadać rodzinę, dzieci i w tym samym czasie być aktywna zawodowo – podkreśla stanowczym głosem. – Rozumiem i wspieram kobiety, które chcą w wybranym
fragmencie swojego życia poświęcić się tylko rodzinie, ale rozumiem
również te, które oddają dzieci pod opiekę babć, niań czy przedszkoli

Bądź uważna,
staraj się być
szczęśliwa
i realizują się zawodowo lub naukowo. Przez to, że ciągle mierzymy się
ze stereotypem, że musimy posiadać rodzinę i dzieci, jesteśmy poddawane osądowi zewnętrznemu, gdy zbyt późno decydujemy się na urodzenie dziecka. Często podejmujemy tę decyzję błędnie, a potem boimy
się same przed sobą przyznać do tego, że lepiej czujemy się w pracy niż
w domu. Boimy się przyznać do tego, co sprawia nam prawdziwą radość
w życiu i tak wchodzimy w role, które są nam kulturowo i społecznie
przypisane, a nie mają nic wspólnego z naszymi pragnieniami i potrzebami. Kochane kobiety, dziewczyny wchodząc w dorosłe życie: myślcie
o tym co Wam jest potrzebne do życia i szczęścia, bo wtedy uszczęśliwicie ludzi, z którymi przebywacie. Jeśli zdarzy się tak, że los każe Wam
pełnić kilka ról jednocześnie, proście o pomoc i wsparcie najbliższych,
nie musicie wszystkiego robić same, to niewykonalne, niepotrzebne
i niczemu nie służy.
Słowo na koniec

„W zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważna, staraj się być szczęśliwa”. – To
mój ukochany tekst z liceum, „Dezyderata”, Maxa Ehrmanna – uśmiecha się Tatiana. – Serio, nie odpuszczajmy wiary w siebie i otwartości na
świat. Nawet jeśli musimy odpuścić na jakiś czas jakiś projekt, zadanie,
poczekać z wypełnieniem ważnej roli życiowej bo nie dajemy rady, to
normalne, to naturalne – może tak się zdarzyć. Bądźmy dla siebie łagodne i wyrozumiałe, nie wszystko musi nam wychodzić, mamy prawo do
błędów i zaniedbań, do zaniechań. Mówi to Wam matka czwórki dzieci,
babcia, kobieta pracująca, która ma tylko kilka weekendów wolnych
w roku!

autor: Aneta Dolega / foto: Studio na Piętrze Jacek Kacprzak

Kochane kobiety: myślcie
o tym co wam jest potrzebne
do życia i szczęścia bo wtedy
uszczęśliwicie ludzi z którymi
przebywacie.
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kobiety
Cudowne

z okazji jednego z najpiękniejszych dni w roku,
życzymy Wam wytrwałości każdego dnia.

Super

bohaterki
z lokalnego podwórka

Blisko nas jest wiele inspirujących kobiet, o których istnieniu często nie mamy
pojęcia. Niesłusznie, bo to właśnie one kreują i zmieniają naszą rzeczywistość!
Pobudzają w nas zmysł artystyczny, uwrażliwiają na potrzeby innych czy przypominają o pięknie ojczystej mowy. Są silne, zaradne, twórcze i charyzmatyczne. Udowadniają, że można z siebie dawać 200%, nie zapominając o uśmiechu.
Przedstawiamy pięć wyjątkowych kobiet ze Szczecina, które warto znać – Paulinę Ratajczak, Kingę Krzywicką, Marzenę Białowolską, Ewę Kołodziejek i Monikę
„Pacyfkę” Tichy.

Nasze bohaterki są dowodem na to, że każdy z nas może więcej. Inspirują swoją
postawą, podejściem do życia, pracą lub działalnością na rzecz innych. Jeśli jesteście ciekawi, jakie są prywatnie – uchylamy rąbka tajemnicy.

PAULINA RATAJCZAK

Ocalić spontaniczność

Pod auspicjami prowadzonej przez siebie Fundacji Las Sztuki od pięciu
lat prowadzi w Szczecinie galerię sztuki Tworzę się!, której odbiorcami,
ale też współtwórcami są dzieci. Swoją pracą, za każdym razem udowadnia, że już od najmłodszych lat trzeba pozwalać naszym pociechom
uczestniczyć w wydarzeniach promujących sztukę współczesną.

Jestem dobra w… moja rodzina powiedziała, że jestem pozytywnie
nastawiona do życia, że właśnie w tym jestem dobra. Ja myślę, że jestem
dobra w tworzeniu wizji i nowych pomysłów (z realizacją też nie jest najgorzej). W widzeniu piękna i dobra. Całkiem nieźle idzie mi wymyślanie
okazjonalnych wierszyków i piosenek. Szybko uczę się nowych rzeczy.
Mam chyba dużo cierpliwości.

Literacki, Teatralny, Filmowy, Malowany, Przytulny Plac Zabaw, Laboratorium Teatru Cieni – to część projektów, które Paulina Ratajczak realizuje wspólnie z zaprzyjaźnionymi artystami. W międzyczasie spełnia się
jako producent filmowy, wspomagając kino animowane, przeznaczone
też dla widza dorosłego.

Czerpię siłę z… wewnętrznej potrzeby działania ale też z momentów
kiedy niewiele się dzieje, można poczytać, pomyśleć. Czerpię ją również z obecności kręgu bliskich kobiet. Na pewno siły dodaje również
potwierdzenie, że to co robisz ma sens.

Galeria działa przy klubie 13 Muz. Z Pauliną współpracowało wielu ciekawych artystów: np. twórca street art’owy Piotr Pauk (Lump) stworzył
wielkie książki, po których można było biegać, schować się między kartkami. Kolejny przykład to Przytulny Plac Zabaw. To było coś w rodzaju
przejścia z różnymi stacjami i zadaniami, a każdy z twórców wymyślał
swoje pomieszczenia. Jedno pomieszczenie było dziełem malarki Kasi
Mierzejewskiej, inne choreografa Krzysztofa Lubki. – Lubię pracować
z ludźmi których znam. Mówimy tym samym językiem. Mam stałą ekipę,
zmieniają się artyści – mówi Paulina. – Zawsze podobała mi się dziecięca
spontaniczność, którą z wiekiem zaczynamy tracić. Dzieci działają pod
wpływem impulsu, bardzo naturalnie, nie zastanawiają się specjalnie
nad tym co robią. Ogromnie mi się to podobało. Pomysł na galerię miał
być tego urzeczywistnieniem.
W dzieciństwie chciałam być… no właśnie nigdy się do końca nie zdeklarowałam. Wiedziałam tylko, że nie chcę być lekarzem... Zainteresowań miałam mnóstwo. Podobno zapisywałam się na wszystkie zajęcia
dodatkowe, jakie tylko mogłam. Chodziłam do zuchów, na żeglarstwo,
na zajęcia plastyczno-techniczne, grałam na pianinie, należałam do
szkolnego koła sportowego, grałam w siatkówkę i w kosza. Uwielbiałam
chodzić do kina. Szukałam.

Mój sposób na porażkę… rozmowa z najbliższymi. Próba zrozumienia
dlaczego się nie udało i wyciągnięcie z tej sytuacji czegoś pozytywnego.
Największe szaleństwo w moim życiu… z perspektywy czasu myślę,
że samotna podróż do Stanów Zjednoczonych dwie dekady temu, kiedy
takie wyprawy były jeszcze podróżami na koniec świata.
Mój autorytet… nie mam jednego. Doceniam i podziwiam wiele pięknych osób. Doceniam ich mądrość, siłę, dobro, odwagę, upartość oraz
troskę o świat i podstawowe wartości.
Umiem walczyć o… staram się unikać walki, wolę rozwiązywać sprawy
pokojowo. Pilnuję jednak swoich przekonań, wartości i zasad. Kiedy nie
ma innego rozwiązania, wysuwam lwie pazury.
Moje życiowe motto/dewiza… słuchać swojej intuicji, filtrować niepotrzebne zakłócenia.

foto: Paulina Ratajczak / tło: Zosia Kicinski

KINGA KRZYWICKA

Wielkie serce dla potrzebujących

Kinga Krzywicka od lat kieruje Fundacją Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Zaczęła pracować jeszcze w młodej organizacji, a od 2012 roku pełni w niej funkcję Prezes Zarządu.
Z zawodu jest socjologiem i pedagogiem. W wolnym czasie poszerza
wiedzę z zakresu psychologii, którą chce w przyszłości wykorzystać
w pracy.
Jak sama przyznaje, całe jej życie zawodowe wiąże się z organizacjami
pozarządowymi. Jeszcze na studiach współpracowała z Federacją Zielonych GAJA – najpierw jako wolontariuszka, później asystując w realizowanych projektach. Z Fundacją Zachodniopomorskie Hospicjum dla
Dzieci i Dorosłych związana jest od 2007 roku. Organizacja powstała
jako odpowiedź na rosnącą potrzebę zaopiekowania się nieuleczalnie
i terminalnie chorymi dziećmi w sytuacji, gdy medycyna szpitalno-kliniczna nie potrafiła im już pomóc. Zadaniem fundacji jest świadczenie
bezpośredniej, profesjonalnej pomocy medycznej na rzecz pacjentów.
Organizacja to grupa wykwalifikowanych lekarzy, pracowników medycznych i wolontariuszy – osób wierzących w to, co robią. Pomagają
nie tylko ciężko chorym pacjentom, ale też ich rodzinom. Zapewniają
pomoc psychologiczną i dysponują specjalistycznym sprzętem medycznym. Starają się tworzyć w domach chorych osób takie warunki, by mogły pozostać wśród bliskich, a nie przebywać w szpitalach. Dzięki temu,
członkowie fundacji udowadniają, że otaczająca potrzebujących rzeczywistość nie musi być szara, a podopieczni hospicjum i ich rodziny mogą
realizować marzenia.
Pani Kinga, kierując zachodniopomorskim hospicjum, wykazuje duże
zaangażowanie i oddanie pacy. Aktywnie działa na rzecz pozyskiwania
środków dla fundacji oraz nagłaśniania potrzeby wspierania jej podopiecznych. Zaraża innych ideą bezinteresownej pomocy na rzecz nieuleczalnie chorych, każdego dnia udowadniając, że hospicja to miejsca,
w których też jest życie.

W dzieciństwie chciałam być… piosenkarką, jako nastolatka myślałam
o tym, by zostać kulturoznawcą.
Jestem dobra w... słuchaniu i byciu z ludźmi.
Czerpię siłę z… z bliskich – rodziny i przyjaciół.
Mój sposób na porażkę… stawić jej czoła i wyciągnąć z niej naukę na
przyszłość.
Największe szaleństwo w moim życiu… jestem raczej racjonalną osobą i szaleństwa nie leżą w mojej naturze. Niemniej zdarzyło mi się kilka
szalonych wypraw, których zaplanowanie zajęło mniej niż chwilę.
Mój autorytet… jest ich wiele, więc nie sposób byłoby wymienić każdy z nich. Jeśli miałabym podać jeden, to w ostatnim czasie szczególnie
inspirująca jest dla mnie postać prof. Wiktora Osiatyńskiego (prawnik,
obrońca praw człowieka, działacz społeczny, publicysta – przyp. red.).
Umiem walczyć o… moich bliskich.
Moje życiowe motto/ dewiza… zespołowo jestem w stanie zdziałać
dużo więcej.

foto: Jarosław Gaszyński

EWA KOŁODZIEJEK

Szczeciński autorytet językowy

Profesor Ewa Kołodziejek to językoznawca, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim i członek prezydium Rady Języka Polskiego – znana jest
szczecinianom ze swojej działalności popularyzującej poprawną polszczyznę. Od wielu lat odkrywa przed nami tajemnice języka ojczystego.
Jej zajęcia uniwersyteckie, a także otwarte wykłady, szkolenia i warsztaty z kultury języka cieszą się dużym zainteresowaniem. Pani profesor
jest również autorką felietonów prasowych pod tytułem „Językowa corrida”, zamieszczanych od 1991 r. na łamach „Kuriera Szczecińskiego”,
z których powstały cztery książki. Z myślą o swoich studentach napisała podręcznik „Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych,
którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku”. Jako miłośniczka polszczyzny jest też pomysłodawczynią Dyktanda Uniwersyteckiego dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
Krzewienie wiedzy o języku ojczystym traktuje jak misję, a do stawianych przed sobą zadań podchodzi bardzo poważnie. Za swoją działalność edukacyjną została wyróżniona w plebiscycie Szczecinianka Roku
2015. Jak sama kiedyś powiedziała: „Moim obowiązkiem jest dzielić się
wiedzą”. Potrafi z humorem rozwiązywać językowe dylematy, co bardzo
cenią sobie nie tylko studenci, uczestnicy warsztatów i czytelnicy felietonów, ale też osoby, które piszą do kierowanej przez nią internetowej
poradni językowej.
Poprawna polszczyzna to nie jedyna pasja pani profesor. Ewa Kołodziejek jest też członkiem międzynarodowej humanitarnej organizacji
pozarządowej Lions Club International, działającej charytatywnie na
rzecz osób potrzebujących pomocy, zwłaszcza dzieci chorych i niepełnosprawnych.

W dzieciństwie chciałam być… najpierw sprzątaczką, potem pilotem,
a w końcu – nauczycielką języka polskiego. W pewnym sensie wszystko
się spełniło.
Jestem dobra… w wymyślaniu nowych zadań (czego czasem boją się
moi współpracownicy), w organizowaniu różnych przedsięwzięć i…
w objaśnianiu zjawisk językowych.
Czerpię siłę z… kontaktów z ludźmi, zwłaszcza z młodymi.
Mój sposób na porażkę… wypłakać się, otrzepać z żalu i iść dalej.
Największe szaleństwo w moim życiu… dwutygodniowa podróż
z dwiema koleżankami po 11 parkach narodowych Ameryki. Jeepem
z przyczepką!
Mój autorytet… ludzie mądrzy i prawi, od których zawsze się czegoś
nauczę. Jest ich wielu.
Umiem walczyć o… no nie wiem… całe życie walczę.
Moje życiowe motto/ dewiza… „Jestem pewna, więc… sprawdzę”! Działa nie tylko w codziennym życiu, lecz także (a może przede wszystkim)
w życiu zawodowym i naukowym.

foto: archiwum prywatne bohaterki tekstu
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MARZENA BIAŁOWOLSKA

Zwierzęta i córki

Prezeska Fundacji na Rzecz Zwierząt „Dzika Ostoja”. Nagrodzona tytułem
Eko Szczecinianki roku 2015, wraz z Michałem Kudawskim ratują m.in. dziki, sarny, jeże i ptaki.
Fundacja powstała w wyniku przekształcenia Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w czerwcu 2014 roku. Zajmuje się opieką nad zwierzętami,
ich leczeniem, ale także edukowaniem i uświadamianiem lokalnej społeczności. Jej założyciele podkreślają, że wśród ludzi pokutuje mnóstwo obiegowych opinii na temat świata przyrody, które warto „prostować”. Pani
Marzena podchodzi do swojej pracy z ogromnym zacięciem i pasją. Jest
wulkanem energii, nigdy się nie poddaje. Do tego ma w sobie ogromny zasób pozytywnych wibracji. Delikatna i dzika zarazem. Śpiewa sopranem.
W dzieciństwie chciałam być… Jako dziecko zawsze marzyłam o tym,
żeby posiadać moc rozmowy ze zwierzętami. Zawsze wyobrażałam sobie
taką sytuację, że jestem otoczona zwierzętami i opowiadam im o ludzkich
tradycjach np. Świąt Bożego Narodzenia, o tym jak bardzo czekamy, żeby
o północy do nas przemówiły. Opowiadałam im bajki, a one wszystkie
słuchały. Oczywiście one mówiły mi, co je boli a ja natychmiast miałam
lekarstwo. W dzieciństwie cały czas rozmawiałam ze zwierzętami i chyba
sama sobie udzielałam odpowiedzi. Teraz jak odpowiadam na to pytanie,
to uświadamiam sobie, że niewiele się zmieniło. Nadal z nimi rozmawiam
i opowiadam dlaczego ludzie robią tak, a nie inaczej. Może nie jest to nagminne, ale jest. Myślę, że to bardzo ważne, żeby pozostawić w sobie trochę dziecka i marzeń z dzieciństwa.
Jestem dobra w… Nie mam pojęcia. Naprawdę. Wiem jednak, co kocham
robić i do czego mam nieziemską cierpliwość. Oczywiście jest to odchowywanie osesków zwierząt, dziczenie ich (co wcale nie jest proste) i przywracanie ich naturze. Ja tym po prostu oddycham. Widok jak wracają do
natury jest najpiękniejszym, czego można doświadczyć. Kocham prelekcje
z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi szczególnie po przejściach lub
uzależnieniach. Ubóstwiam gotować i w tym ponoć jestem dobra.

Czerpię siłę z… Oczywiście z natury. Bardzo często jak już nie mam siły,
przytulam się do drzewa. Może to jest banalne, ale mi pomaga i to tak bardzo, że czuję jak mocno bije moje serce.
Mój sposób na porażkę… Porażki uczą. Nie boję się ich. Na mnie działają pozytywnie. Wiem czego następnym razem mam nie robić, bo mogę
skrzywdzić innych, albo kolejny raz coś mi zwyczajnie nie wyjdzie. Wiem
również komu nie mogę już zaufać lub na kogo nie mogę liczyć. Czyli każdy
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sposób na porażkę, to wyciągać z niej wnioski i uczyć się. Mam taki mały
sposób na poprawienie sobie humoru gdy doświadczam czegoś przykrego. Włączam ukochaną muzykę i słucham, tańczę. Naprawdę nie potrzeba
dużo, żebym na twarzy ponownie miała uśmiech. Nakręcam się bardzo
szybko. Zawsze pilnuję, żeby zwierzęta nie widziały mnie przygnębionej.
One bardzo dobrze odczuwają emocje, a przecież ja mam je rehabilitować
i przywracać naturze a nie obciążać swoimi troskami.
Największe szaleństwo w moim życiu… Matko, co chwilę robię coś szalonego i to oczywiście nieświadomie. Takim największym szaleństwem
z dzieciństwa było przywleczenie zimą do domu 15 myszarek polnych,
które straciły dom i zostały wybudzone. Niestety miałam 10 lat i nie wiedziałam, gdzie je umieścić. Wiedziałam, że dla rodziców to będzie problem,
więc schowałam je na chwilę w szafie, w pościeli. Sypałam słonecznik i dawałam jabłko. Jak doszły do siebie, to zaczęły same dożywiać się w nocy.
Skończyło się tym, że pościel poszatkowały na wiór, w tyle szafy wygryzły
kilka dziur i rozmnożyły się w przerażającym tempie. Mieszkały u mnie
5 miesięcy, kiedy to zostały wykryte na suto zastawionym stole Wielkanocnym przez gości i domowników. Od tamtej pory miałam zakaz na zwierzęta, a moje kieszenie po przyjściu z podwórka były dokładnie sprawdzane. Na szczęście czapeczka nie.

Mój autorytet… Pierwszy i niepodważalny to Irena Sendlerowa, przecudowna kobieta o duszy anioła. Jestem w nią wpatrzona i żałuję, że nie
zrobiłam niczego, żeby poznać ją i osobiście podziękować za to jakim była
człowiekiem. Drugi to Jan Paweł II. Był wielkim człowiekiem, prawdziwie
kochającym ludzi, poświęcającym się, otwartym na każdego z nas. Niesamowity poliglota. Oczywiście nie może wśród moich autorytetów zabraknąć Simony Kossak. Cudowna kobieta ze znanej artystycznej rodziny.
Miała idealne nazwisko do tego by żyć wygodniej, a wybrała ciężką drogę
dzięki, której żyła szczęśliwie. Te trzy osoby są ze mną każdego dnia. Dodałabym jeszcze Ojca Pio, ale to już raczej mój Anioł Stróż.

Umiem walczyć o… Zwierzęta i córki. O nie i dla nich potrafię walczyć. Kolejne szkoły, które robię są z myślą o zwierzętach i o ludziach, których też
kocham i mam nadzieję, że potrafię im pomóc. Czasami jest bardzo ciężko,
ale na szczęście los mi w tym wszystkim sprzyja między innymi stawiając
na mojej drodze mądrych ludzi, którzy wspierają mnie w tym co robię.
Moje życiowe motto/dewiza… Każdemu, kto tonie należy podać rękę.
Spełniaj swoje marzenia, nie krzywdząc innych. Szczęśliwa osoba zawsze
da szczęście innym. To powtarzam sobie dość często.

foto: archiwum prywatne bohaterki tekstu

MONIKA „PACYFKA” TICHY

Różnorodność jest wartością

Przewodnicząca Stowarzyszenia Lambda Szczecin, działającej na rzecz
społeczności LGBT+ (skrót określający
lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transseksualne, queer i inne). Aktywistka, feministka, motocyklistka. Do 2015 roku działała
głównie dla rozwoju sportów motocyklowych,
ale od ostatnich wyborów parlamentarnych angażuje się przede wszystkim na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego, praw kobiet i mniejszości. Laureatka
Szczupaka 2018 przyznawanego przez Gazetę Wyborczą za
m.in. zorganizowane pierwszej w Szczecinie Parady Równości.
Pisze prozę, felietony i reportaże. Z powołania jest podróżniczką i fotoreporterką. Mówi, że jest człowiekiem, potem obywatelem, potem kobietą. Zdeterminowana i waleczna. Pełna empatii i kobiecej delikatności.
W dzieciństwie chciałam być… chłopcem. Gdy tylko nauczyłam się czytać
w wieku 7 lat, pochłaniałam książki; w nich to zawsze chłopcy byli odważni
i zaradni i przeżywali najfajniejsze przygody. Jeździli konno, wspinali się w górach, niszczyli pierścień władzy i ratowali cały świat. Staś ratował Nel, a Tomek Wilmowski tę pierdołowatą Sally. Nie chciałam być jak one, tylko jak oni.
Bo to oni decydowali o sobie. Mieli wolność. Oglądałam też z bardzo bliska
w swojej rodzinie i otoczeniu społecznym podległość kobiet wobec mężczyzn, niesprawiedliwe obciążenie nieodpłatną pracą w domu, przemoc psychiczną i ekonomiczną. Nie chciałam być kobietą, nie chciałam takiego życia.
Zażądałam dżinsów, koszuli w kratkę, obcięcia włosów i żeby mówić do mnie
„Tomek”. Dopiero dużo później zobaczyłam w akcji Sarę Connor albo Trinity
i uwierzyłam że to nie płeć, ale siła wewnętrzna decydują o tym, jak żyję.
Jestem dobra w… zmienianiu biografii i spełnianiu marzeń. To jest moja
supermoc. Podam przykład. Jestem motocyklistką, chociaż sama się nie
ścigam, za to uwielbiam podróżować. Zanim zaczęłam działać w obronie demokracji, praw kobiet i osób LGBT+, zajmowałam się organizacją zawodów
motocyklowych i wspierałam młodych zawodników, którzy zaczynali starty
w Wyścigowych Mistrzostwach Polski. Ogarniałam im sponsoringi, patronaty, logistykę, wsparcie techniczne i psychologiczne. Wszyscy zdobyli tytuły
mistrzowskie i wicemistrzowskie. Ta supermoc działa też często bez mojej
świadomości. Miałam mnóstwo takich przedziwnych sytuacji, kiedy ktoś
nieznajomy zagadnął lub napisał i powiedział, że coś, co miało miejsce jakiś
czas temu, zmieniło jego czy jej życie. Artykuł który napisałam, słowa powiedziane publicznie albo wydarzenie które zorganizowałam. Zawsze im wtedy
mówię – ty sam tego dokonałeś. Morfeusz tłumaczył Neo: „Ja mogę ci tylko
pokazać drzwi, ale to ty musisz przez nie przejść”.
Czerpię siłę z... kontaktu z bliskimi osobami. Z mojej Rodziny z Wyboru.
Nie zgadzam się że kocha się tych którzy są rodziną, ale wierzę, że rodziną są
ci, których się kocha. Z którymi dzieli się wartości, a nie geny. Doświadczam
ogromnej miłości od moich Przyjaciół. Być dla nich, wspierać ich, troszczyć
się i otrzymywać to samo od nich, to sens mojego istnienia. Jak to śpiewali
Floydzi: “together we stand, divided we'll fall”.

Mój sposób na porażkę… przytulić się do bliskiego człowieka. Albo kilku.
Iść do tęczowego klubu z dobrym kompanionem lub ekipą i przetańczyć całą
noc. Wsiąść na motocykl, albo do kabrio, i ponawijać asfalt na koła, poczuć
wiatr we włosach. Naładować akumulatory, otrzepać się i iść dalej do przodu.

Świat będzie lepszy, ale to samo się nie
zrobi. My to musimy zrobić.

Największe szaleństwo w moimi
życiu… Marsz Równości. Zdecydowanie tak. Wspinałam się w górach i jaskiniach, bawiłam się w survival w lasach
i na rzekach, jeździłam autostopem przez
pół Europy by zobaczyć zaćmienie Słońca, ale
największym wariactwem był marsz, który zorganizowaliśmy wraz ze Stowarzyszeniem Lambda
Szczecin. Impreza na kilka tysięcy zwolenników miłości,
kilkuset policjantów i kilkudziesięciu nazistów. Ogarnięcie
tego z młodą ekipą, grupą entuzjastów, którzy poznali się wokół tej
właśnie inicjatywy, było zdecydowanie irracjonalne. Czasem brak świadomości pomaga. Wiele rzeczy w trakcie przygotowań było bardzo trudnych. Było
dużo hejtu z nieoczekiwanych stron, zwandalizowanie naszego pikniku przez
homofobów na dwa tygodnie przed Marszem, myśleliśmy że szczecinianie się
wystraszą i nikt nie przyjdzie. Okazało się, że mieszkańcy naszego miasta są
wspaniali, nie tylko nie dali się zastraszyć ale właśnie tym liczniej przybyli.
Zrobiliśmy największy, rekordowy pierwszy marsz równości danego miasta
w historii Polski, było 3 tys. uczestników; zazwyczaj to jest 800, tysiąc osób.
Mój autorytet… Jurek Owsiak. Mówię nie tylko o tysiącach uratowanych
przez niego i Orkiestrę istnień, ale o tym, że nikt nie wniósł tyle dobra do
życia społecznego Polski co Jurek. Potrafi wydobywać altruizm z egocentryków, zaangażowanie z obojętnych, poczucie jedności ze skłóconych. Podziwiam Jurka, bo jest osobą o wielkiej wrażliwości i znoszenie tych wszystkich
ciosów i hejtu kosztuje go naprawdę wiele. Mimo to wciąż się nie poddaje.
Jest dobrym człowiekiem, więc wierzy w dobro w ludziach, w każdym. Festiwal Woodstock to moje najpiękniejsze święto roku, ważniejsze od wszystkich świąt i urodzin razem wziętych. Miejsce, gdzie ludzie są wolni, a przez
to dobrzy, życzliwi, otwarci, pomocni, braterscy. To Jurek pomaga nam odnaleźć to w sobie.

Umiem walczyć o… słabszych, tych którzy nie mają takich jak ja możliwości.
Teraz w Polsce jest trudno. Być kobietą, być osobą mniejszościowej orientacji
albo transpłciową. Mogłabym sobie wyjechać albo udać się na wewnętrzną
emigrację i spokojnie żyć. Ale wiem że nie każdy tak może. Szesnastolatek,
który kocha innego chłopca, nie wyjedzie z nim do Berlina. Musi żyć tu, mieszkać z rodzicami, chodzić do szkoły i znosić szykany, nienawiść, często pięści od obcych i od „bliskich”. Moi znajomi często mówią: „gdybym nie miał
dzieci to bym dawno już wyjechał”. A moje dzieci to te wszystkie nastolatki,
które boją się, że rodzice odkryją kim one są. Tylko co ósmy ojciec akceptuje nieheteronormatywne dziecko. O Polskę, żeby była miejscem dobrym dla
wszystkich, a nie tylko tych których lubi rząd i kler. Miejscem gdzie nikt nie
jest nienawidzony za to, że kocha. Gdzie nikt nie rzuca kuflami, kamieniami
i petardami w ludzi głoszących miłość.
Moje życiowe motto/dewiza… jest ich więcej niż jedna. Różnorodność jest
wartością. Nieważne co się robi, tylko z kim. „Dobrze widzi się tylko sercem.
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. I słowa Wyroczni z „Matrixa”. „Cookies need love like everything does”. Ciastka trzeba robić rękami, bo potrzebują miłości. Jak wszystko.

foto: archiwum prywatne bohaterki tekstu
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Marta Homis

Magdalena Piasecka-Górny

super!
Bo każda kobieta jest

Perfekcyjna pani domu, żona idealna, mama na cały etat. Robi kilka rzeczy naraz i stara się
zadowolić wszystkich wokół siebie. Typowej kobiecie za plecami brakuje tylko powiewającej
peleryny. Dzienna lista zadań większości pań jest jednak tak długa, że kawałek materiału
odznaczającego superbohatera, choć niewidoczny, z pewnością gdzieś za nimi jest.

Kim jest ta stereotypowa kobieta? To każda z nas. Pani dyrektor, cukiernik, fotograf czy psycholog pośród miliona rzeczy, które robią znalazły
czas (czasami w środku nocy), żeby odpowiedzieć nam i sobie, skąd
w nich taka wielozadaniowość i misja bycia idealną.
Wykreowany obraz

Dzisiejsza, nowoczesna kobieta stara się robić wszystko bezbłędnie,
ogarnia milion rzeczy naraz i nie daje sobie marginesu na pomyłki. Niestety to nie zawsze wychodzi jej na dobre, bo choć perfekcjonizm jest
cechą pożądaną społecznie na pewno nie sprzyja dobremu funkcjonowaniu psychicznemu.
– Dążenie do perfekcjonizmu w każdej dziedzinie życia może przełożyć
się na nadmierne obciążenie, stres, a co za tym idzie trudności na tle
psychicznym. Nie jest również dobrze, gdy bycie perfekcyjnym w jednej
dziedzinie dzieje się kosztem drugiej sfery życia. Na przykład, gdy jestem super pracownikiem, ale zapominam o odpoczynku albo o bliskich
– tłumaczy Karolina Drelich, psycholog, psychoterapeuta.
Marta ma dwoje niesamowitych dzieciaków, wspaniałego męża i pracę,
której oddaje się bez reszty. Przyznaje, że bez planu, kartki papieru, długopisu i realnego podejścia do sprawy dnia nie udałoby się jej ułożyć.

Pamięta, że są rzeczy ważne i ważniejsze, ale chwila dla siebie przyprawia ją o wyrzuty sumienia.
– Staram się tak gospodarować czasem, żeby mieć choćby chwilkę na
spokojną kawę. Wiadomo, nie zawsze się to udaje, a dodatkowo czasem
do gry włączają się wyrzuty sumienia w stosunku do męża, do dzieci: bo
przecież zawsze jest coś do zrobienia – tłumaczy Marta Homis, właścicielka „Tu się piecze”.
Jak sama mówi idealny obraz kobiety, która wstaje wcześnie rano, żeby
upiec świeże bułeczki i słodkim zapachem zaprosić domowników na
śniadanie, jest wykreowany. Choć rodzina i przyjaciele wiedzą, że jej się
to udaje. Jednak niedościgniony wzór idealnej mamy jak bezszelestny
ninja sprząta, ubiera dzieci i przygotowuje je do dnia pełnego wrażeń
i przygód, sama pomiędzy obowiązkami musi zmieścić zaplanowanie
obiadu, stroju karnawałowego, spędzić 45 minut na macie – każdy przecież wie, że forma sama się zrobi. Na koniec wisienka na torcie: pranie,
sprzątanie, gotowanie, czytanie, zabawa, kąpiele.
– Z mojego punktu widzenia trochę robimy to sobie same, a trochę próbujemy dorównać niedoścignionym ideałom. Nie dajemy sobie chwili na
zwykłą niedoskonałość, bo to nie bardzo jest w modzie. Tu zdecydowanie nie pomagają social media – dodaje Marta.

Magdalena Piasecka-Górny

Wysoko zawieszona poprzeczka

Kobiety zawieszają sobie poprzeczkę wysoko, a marzeniami, planami
i ambicjami podnoszą ją jeszcze wyżej. Ewelina wstaje bardzo wcześnie
rano, żeby w jednej dobie upchnąć wszystko, co sobie zaplanowała.
Poza dziećmi są jeszcze spotkania z klientkami, praca przy komputerze,
w terenie, przy zleceniach ślubnych. Punktualność jest jej domeną, bo
przy tak wielu sprawach do załatwienia o potknięcia bardzo łatwo.
– Wczesne wstawanie daje mi równowagę i świadomość, że zdążę
ze wszystkim. Póki moje ewentualne niepowodzenie nie wpływa na
innych, to nie mam z tym problemu. Stres pojawia się wtedy, gdy od
moich działań zależni są inni. Ślub to bardzo ważny moment w życiu
moich klientów i nie ma tu miejsca na błędy. Jeśli coś się wydarzy zawsze znajduję rozwiązanie, nawet gdybym miała pracować dużo dłużej
niż przewidziałam. Musi być idealnie, choćby droga do perfekcji miałaby być długa i kręta – tłumaczy Ewelina Borowska, właścicielka Beauty
Station.
Dodatkowym motywatorem, a często także elementem wpływającym
na rozwój jest macierzyństwo. Kobiety z całych sił starają się wszystko
pogodzić tak, żeby na żadnym z pól swojego działania nie dać plamy.
U Eweliny góra z marzeniami rośnie od wielu lat. To wszystko spowodowało, że choć lista zadań nie maleje, to w głowie pojawiają się kolejne
plany.
– Jestem osobą wielozadaniową i tak zwaną „Zosią samosią”. Nigdy nie
lubiłam obarczać innych swoją pracą i problemami, nawet gdy lista obowiązków była coraz dłuższa. Gdy pojawiły się dzieci i plan dnia uległ
zachwianiu szybko nauczyłam się funkcjonować nowym świecie, nigdy

nie odpuściłam w kwestiach zawodowych. Wiem, że gdyby tak się stało
żałowałabym bardzo, bo buduję swoją firmę od lat, a ona również jest
jak moje dziecko – dodaje Ewelina Borowska.
Świat się nie zawali

Kobiety muszą udowodnić sobie i innym, że dadzą radę. Wynika to
z wielu czynników – wychowania, domu i świata, z którego pochodzą.
Pomimo równouprawnienia i zmieniającej się rzeczywistości za pewne
kwestie w życiu odpowiada kobieta i wielu rzeczy się od niej oczekuje.
Magda dzieli swoją dobę pomiędzy pracę, której oddaje mnóstwo serca i energii, rodzinę i przyjaciół, którzy pomimo krótkiego dnia zawsze
mogą na nią liczyć. Jako dobrze zorganizowany dyrektor planuje dokładnie swój czas, chociaż nie zawsze wszystko się udaje zorganizować
perfekcyjnie.
– Najłatwiej mi utrzymać dystans i pogodzić się z zawodowymi potknięciami czy niepowodzeniami. Nie wszystko udaje się zrealizować,
szczególnie gdy pracuje się z ludźmi i wiele od nich i relacji z nimi zależy. Porażki denerwują mnie, czasem dołują, a innym razem motywują.
Dużo mocniej i bardziej emocjonalnie podchodzę do życia osobistego,
wychowania dziecka i relacji z bliskimi. Na tym polu ciężko o dystans
i realną ocenę sytuacji, szczególnie gdy nie umie się odpuścić, a w głowie kołacze się pytanie „co zrobiłam źle, czego nie zrobiłam, czy to aby
nie moja wina, może trzeba było poświęcić na to więcej czasu” – przyznaje Magdalena Piasecka-Górny, wicedyrektor Centrum Żeglarskiego.
Magda przyznaje, że jak większość kobiet, czasami zapomina czym jest
czas dla niej samej. Gdy sobotnią wyprawę do lasu z 6-letnią córką zaczyna traktować jak babskie wyjście na plotki, zapala się jej czerwona

Marta Homis

Ewelina Borowska

lampka. Przecież czas dla siebie jest potrzebny do nabrania dystansu,
dla higieny psychicznej. Godzinka z książką, chwila w saunie, wino z koleżanką czy nawet wizyta u fryzjera wystarcza, żeby chociaż trochę się
zregenerować i złapać drugi oddech.
– Przy ostatnim wypadzie weekendowym spotkałam się z czterema koleżankami na lotnisku, jedna z nich na samym początku zaproponowała
„wyłączmy telefony, napijmy się i ufajmy, że poradzą sobie bez nas do
poniedziałku”. To było bardzo mądre zdanie, ale trudne do zrealizowania. Myślę, że wszystkie zorganizowane i zapracowane kobiety miałyby
więcej czasu, gdyby przyznały, że świat się bez nich nie zawali – dodaje
Magdalena Piasecka-Górny.
Nadprzyrodzone zdolności

Większość kobiet ma niewytłumaczalną zdolność robienia kilku rzeczy
naraz. Od wielu lat płeć piękna może realizować się w zawodach długo
dla nich niedostępnych – robić karierę i udowadniać, że dziewczyny, niezależnie od wieku, są warte więcej niż się niektórym wydaje. Niestety
często budzi się w nich poczucie, że realizując siebie zaniedbują innych.
W związku z tym chcą udowodnić, że są w stanie pogodzić wszystko
i robić to świetnie. Kto powiedział, że nie można być kreatywną, przebojową businesswoman, świetną matką, żoną i kochanką oraz kucharko-sprzątaczką w jednym?
– Korzystniej dla naszego zdrowia jest rozsądne wartościowanie celów.

Jak się dobrze przyjrzymy to wiele z tych czynności, do których perfekcjoniści przywiązują wagę, ma niewielką wartość. Czy zatem nie lepiej
byłoby skupiać się głównie na tym co istotne? Na przykładzie naszych
mieszkań – naprawdę nic się nie stanie, gdy nie będą one wyglądały niczym wystawa sklepowa. Problemem jest także to, że wielu z nas nie
potrafi prosić o pomoc, delegować obowiązków. Wydaje nam się, że tylko my coś zrobimy dobrze, a później pojawia się przemęczenie i trudności w relacjach. Okazuje się, że gdy jednak nabieramy pewności, że inni
poradzą sobie równie dobrze faktycznie wszystko się układa. Warto
zatem dbać o równowagę w porządkowaniu codziennych priorytetów
i celów oraz otaczać się siecią wsparcia, pozwalać sobie pomóc – podpowiada Karolina Drelich, psycholog, psychoterapeuta.
Kobiety od zawsze były inspiracją dla mężczyzn, piszą o nich poeci,
malarze próbują uchwycić piękno, delikatność i drzemiącą w nich
ogromną moc. Każda z pań, niezależnie od wieku, statusu materialnego czy wykonywanego zawodu ma, choć tego nie widać, wielki znaczek
„S” na swoich plecach odznakę siłaczki i superbohaterki. I nawet, gdy
się potknie, szybko wstaje, poprawia włosy i leci dalej zbawiać świat.
Bo każda kobieta jest super!
autor: Hanna Promień
foto: Dagna Drążkowska - Majchrowicz, Małgorzata Melon,
na zdjęciach: fotograf Ewelina Borowska, cukiernik Marta Homis,
Magdalena Pasecka - Górny Żegluga Szczecińska
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Filip Zaborowski:

PLAYLISTY SŁUCHAM

W WODZIE

– W wodzie przepływam więcej kilometrów, niż pokonuję pieszo. Często nawet więcej przepływam niż... jadę samochodem, bo
mieszkam blisko pływalni w której trenuję – mówi Prestiżowi Filip Zaborowski, pływak MKP Szczecin, jeden z czołowych kraulistów
w Polsce, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro.
Pływanie uprawia od 7 roku życia, a na basen trafił dlatego, że miał
wadę postawy, na którą lekarstwem miały być zajęcia na basenie.

– Właśnie wtedy pani od zajęć korekcyjnych zaleciła mi pływanie –
wspomina Filip. – Bardzo szybko nauczyłem się pływać, więc przechodziłem do kolejnych grup zaawansowania. Złapałem bakcyla i szybko
uczyłem się kolejnych stylów pływackich, lubiłem też nurkować. Kiedy
znalazłem się w grupie dla najbardziej zaawansowanych, rodzice zapisali mnie do sekcji sportowej – wspomina.
Ta mieściła się w przy klubie Flota Gdynia, w czasach gdy Filip z rodzicami mieszkał w Sopocie. Gdy podjął regularne treningi musiał podporządkować się sporym, jak na niespełna dziesięciolatka obowiązkom.
– Wstawałem o 4:40 rano, żeby zdążyć na trening zaczynający się o godzinie 5:50. Nie było łatwo, ale mogłem liczyć na rodziców. Tata odwoził
mnie na pływalnię, czekał aż skończę trening, a później zawoził do szkoły. Po latach widzę, jak dużo mi poświęcił i coraz bardziej to doceniam.
Gdy zaczął naukę w gimnazjum w Gdyni miał stamtąd bliżej na pływalnię, ale bez pomocy rodziców i tak ciężko byłoby podołać wyzwaniom
logistycznym.
Będąc w 3 klasie gimnazjum, a był to rok 2010, przeprowadził się do
Szczecina, tylko dlatego, żeby móc trenować u Mirosława Drozda, wychowawcy mistrzów świata: Mateusza Sawrymowicza i Przemka Stańczyka.
– Wiedziałem, że podobnie jak oni mam predyspozycje do pływania
średnich i długich dystansów, dlatego chciałem ćwiczyć u pana Drozda,
najlepszego szkoleniowca w Polsce. Nie wierzyłem, że od razu po przyjściu do Szczecina, jeszcze jako junior, będę mógł trenować w grupie
z medalistami mistrzostw świata, ale trener się zgodził. To był dla mnie
szok oraz duża radość. Pamiętam jak trzy lata wcześniej siedziałem
z trąbką przed telewizorem i kibicowałem im, gdy walczyli o medale mistrzostw świata.

Samotność pływaka

Trening pływaka jest bardzo monotonny. W samotności pokonuje dziesiątki kilometrów, bez możliwości kontaktu z kolegami, jaki dają gry
zespołowe. Często zdarzało się, że z tego powodu, nawet wybitni zawodnicy po zakończeniu kariery zmagali się z depresją.
– W trakcie treningu nie możemy z nikim porozmawiać, głowę cały czas
mamy zanurzoną – mówi Filip. – W ciągu dwóch godzinnego treningu są
dłuższe przerwy trwające 2-3 minuty ale jest ich najwyżej pięć. Czasami
zdarza się tylko jedna lub pauzy trwające zaledwie po 30-40 sekund.
Później mamy kolejne kilometry do pokonania, podczas których jesteśmy skazani tylko na siebie – dodaje.
Czy przychodzą wtedy jakieś myśli do głowy? – Oczywiście. Analizuję
w głowie mój dzień, co mam jeszcze do zrobienia po treningu, ale mogę
to zrobić tylko w trakcie luźniejszych ćwiczeń na basenie – zaznacza
Filip. – Bo jeśli zadania są mocniejsze i muszę uzyskać większą intensywność, a trener stoi blisko i mierzy stoperem czas każdego odcinka,
to skupiam się na dokładnym wykonywaniu każdego elementu, jak równomierny oddech czy odbicie od ściany basenu. Bardzo często podczas
długiego wytrzymałościowego treningu... nucę sobie w głowie piosenki.
Najśmieszniejsze jest to, że potrafię przez pełne dwie godziny nucić na
okrągło jakiś krótki fragment i refren. W pamięć zapada zwykle ta piosenka, którą usłyszę jako ostatnią przed wejściem do wody. Najgorsze
jest to, jeśli przed wejściem na pływalnię z radia usłyszę utwór którego
nie lubię. Zostaje w głowie, a ja zaczynam to nucić, gdy już pływam.
Wtedy staram się zmienić playlistę. Nie wiem czy wszyscy pływacy tak
mają – śmieje się Filip.
Ulubionym gatunkiem pływaka jest żywa muzyka elektroniczna house.
Daje mu dodatkowego „kopa” i nastraja bojowo również przed wyścigiem na zawodach. – Nie ograniczam się do jednego wykonawcy, ale
ulubieni to: ZHU, Flume, C-Bool czy Major Lazer – konkretyzuje swoje
upodobania muzyczne.
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Często widzimy jak pływacy wychodzący do finałowych wyścigów na
największych zawodach, jeszcze przed samym startem mają słuchawki
na uszach. – Podczas takich imprez na 20 minut przed wyścigiem musimy zgłosić się do call roomu, gdzie następuje kontrola czepka, okularów
i stroju – zdradza Filip kulisy „pływackiej szatni”. – Sędziowie również
sprawdzają nasze słuchawki, a konkretnie czy nie widnieje na nich zbyt
duże logo. Jeśli tak, jest ono zaklejane. Wszystko po to, żeby uniknąć
ewentualnego konfliktu producenta słuchawek z firmami, z umowami
sponsorskimi organizatora. Słuchawki mogę mieć na uszach, aż podejdę do słupka startowego. To trochę jak z bokserami, którzy w drodze
do ringu słuchają swoich ulubionych kawałków, żeby zmotywować się
przed walką. Tyle, że do nich muzyka dociera z głośników.
Spełnione marzenie z dzieciństwa

Filip uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich, był finalistą mistrzostw
świata w sztafecie i mistrzostw Europy na 400 metrów stylem dowolnym na długim basenie, a te imprezy są dla pływaków najważniejsze
i najbardziej prestiżowe. Czy czuje się pływakiem spełnionym?
– Zrealizowałem swoje największe marzenie, jakie miałem od dziecka, czyli start na Igrzyskach Olimpijskich, ale nie czuję się spełniony
w pływaniu. Mam sporo do pokazania i osiągnięcia. Byłem w finałach dużych imprez, ale marzy mi się medal którejś z nich. Chciałbym to zrobić.
Rodzice i najbliżsi wiedzą, ile wysiłku kosztuje osiągnięcie poziomu do
którego doszedłem. Dla zwykłego kibica wyznacznikiem klasy spor-
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towca jest medal, albo przynajmniej poprawianie rekordów życiowych.
To jest dla mnie motywacją do dalszej pracy. Jadąc na wielką imprezę nie nastawiam się na zdobycie medalu, ale na poprawienie rekordu życiowego,
a byłoby wspaniale, gdyby to zapewniło medal.
Przed Filipem tegoroczne mistrzostwa świata w koreańskim Gwangju,
a za rok Igrzyska Olimpijskie w Tokio, w których chciałby bardzo wystartować. Aktualnie głowę zajmują mu przygotowania do tych imprez. Nie
wie jeszcze do kiedy będzie czynnie pływał, ale pomysłów na życie po
zakończeniu kariery ma kilka.
Ukończył studia licencjackie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
na kierunku fizjoterapia. Od października zamierza podjąć studia magisterskie. – Coraz bardziej ciągnie mnie kierunek trenerski, bo moja wiedza o pływaniu jest coraz większa. Już mam za sobą małą praktykę, bo
gdy trener musi wyjechać i nie może prowadzić treningu, to ja przejmuję
dowodzenie naszą 8-osobową grupą – mówi.
Szkolenie wojskowe

Jesienią ubiegłego roku przeszedł dwutygodniowe szkolenie wojskowe w 43. Batalionie Saperów Marynarki Wojennej w Rozewiu. – Min
nie rozbrajałem – mówi z uśmiechem. – Trafiłem do batalionu saperów
z przydziału. Bardzo chciałem przejść to szkolenie, głównie dlatego,
żeby móc reprezentować nasz kraj w Światowych Igrzyskach Wojskowych – dodaje.

Najgorsze jest to, jeśli przed wejściem
na pływalnię z radia usłyszę utwór
którego nie lubię. Zostaje w głowie,
a ja zaczynam to nucić, gdy już
pływam. Wtedy staram się zmienić
playlistę.

Najprawdopodobniej taką szansę dostanie już podczas tegorocznej
imprezy w chińskim Wuhan. W przyszłości nie wyklucza związać się
z wojskiem na stałe. – W jednostce w Rozewiu bardzo mi się podobało.
Jeśli w przyszłości wrócę do Trójmiasta, to nie wykluczam, że wstąpię
do Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas szkolenia pływania nie było,
ale mieliśmy dużo zadań typowo wojskowych. Pierwszy raz w życiu
trzymałem karabin maszynowy. Był lekki strach, szczególnie gdy załadowałem magazynek ostrą amunicją. Z każdą kolejną serią strzelań
szło mi coraz lepiej. W ostatniej trafiałem same dziewiątki, ale z dwoma
dziewczynami, które też chcą być w armii; Kasią Komorowską i Anetą
Stankiewicz nie wygrałem, bo to reprezentantki Polski w strzelectwie
– wspomina.

Połówka wyłowiona z wody

Paulina, druga połowa Filipa została także „wyłowiona” z wody. Jest
byłą pływaczką i koleżanką z klubu. Później została triathlonistką. Razem chodzili do szkoły średniej, a później na ten sam kierunek studiów.
– Chyba dobrze się złożyło, że jesteśmy razem – wyznaje Filip. – Dobrze
rozumie na czym polega życie zawodowego pływaka i z czym jest związane. Wie, że jeśli jestem bardzo zmęczony, to nie chce mi się nigdzie
wyjść, albo... sprzątać czy zmywać naczyń. Gdy wyjeżdżam na zgrupowanie, nie jest zadowolona, ale godzi się na taką rozłąkę. Rozumie, że
pływanie to moje życia. Sama była sportsmenką i wie, że pewne sytuacje są nieuniknione.

autor: Jerzy Chwałek / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Filip Zaborowski

Urodzony w 1994 w Gdyni. Od dziewięciu lat mieszka w Szczecinie | Pływak specjalizujący się w stylu dowolnym | Wzrost: 188 cm
Waga: 77 kg | Klub: MKP Szczecin

Osiągnięcia: Start na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro (2016) – 28 miejsce na 400 m st. dow. | MŚ w Barcelonie (2013)
– 10 miejsce na 800 m st. dow. | MŚ w Budapeszcie (2017) – 7 miejsce w sztafecie 4x200 m st. dow. | ME w Londynie (2016) – 7 miejsce
na 400 m st. dow | Rekord życiowy na 400 m st. dow. – 3.47,28
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Architekt od filmu

Często oglądając film zwracamy uwagę nie tylko na odgrywaną przez aktorów historię ale na to co dzieje się w warstwie wizualnej.
Światło, obraz i scenografia pozwalają nam na przeniesienie się w świat oglądany na ekranie. Często tak sugestywnie skonstruowany, że zaczynamy wierzyć w to co, oglądamy. Pochodząca ze Szczecina Anna Anosowicz ostatnio stworzyła, wręcz hipnotyczną scenografię do serialu Agnieszki Holland „1983”, pierwszej polskiej produkcji amerykańskiego serwisu Netflix. Dzięki pracy Ani mogliśmy
podziwiać utopijny świat Polski, jako współczesnego państwa totalitarnego, w którym wciąż trwa zimna wojna…

film „Amok”

foto: Krzysztof Wiktor

Serial „Rok 1983”

Rok 1983 Agnieszki Holland to pierwsza polska produkcja
stacji Netflix. Pokazuje alternatywną historię Polski, w której nadal trwa zimna wojna i system państwa represyjnego.
Stworzyłaś do tej produkcji bardzo sugestywną scenografię.
Warstwa wizualna tego serialu jest drugim bohaterem. Jak
do tego doszło? I jak ci się pracowało przy tej produkcji?

Do tego projektu trafiłam niejako dzięki pracy z Kasią Adamik,
z którą spotkałam się wcześniej przy jej filmie „Amok”. Agnieszka widziała efekty tej współpracy i zaproponowała mi stworzenie scenografii do swojego kolejnego projektu – serialu „1983”.
Z resztą – serial ten reżyserowały obie panie, a także Olga Chajdas i Agnieszka Smoczyńska. Tworząc serialowy świat ściśle
współpracowałam zarówno z reżyserkami jak i z operatorami.
W moim zawodzie jest tak, że albo dostosowuję się do wizji reżysera albo dostaję wolną rękę. Tutaj miałam dość dużą wolność,
może poza budżetem, który zazwyczaj ją ogranicza (śmiech).
W przypadku tego serialu głównym zadaniem było „wymyślenie”
rzeczywistości, której nie znamy. Akcja dzieje się w 2003 roku

w Polsce, ale to kraj, którego historia potoczyła się inaczej niż
w rzeczywistości. Nie ma wolnego rynku, architektura, kultura,
sztuka – są upaństwowione, a to wszystko niesie za sobą pewne konsekwencje. Każdy detal jest ważny, nawet szczegóły, na
które w pierwszym odruchu nie zwracamy uwagi. Na przykład
– wszystkie plakaty, które pojawiają się na ekranie – zaprojektowane są w duchu tzw. „polskiej szkoły plakatu”, która pewnie
byłaby doceniona przez władze i miałaby szansę rozwijać się
i ewoluować. Wszystkie loga, emblematy, a nawet godło tej fikcyjnej Polski – zostały na nowo zaprojektowane, a do współpracy zaprosiliśmy kilku znanych polskich projektantów, takich jak
Hakobo czy pracownia Beton.
Praca dla Netflixa to zupełnie inny, amerykański system pracy.
Najważniejszy jest tu tzw. showrunner (w przypadku „1983” był
nim Joshua Long). Showrunner to główny pomysłodawca, często
współproducent. On przynosi gotowy pomysł na film lub serial
i to on podejmuje wszystkie ostateczne decyzje. W polskim
show-biznesie nie ma jego odpowiednika.

film „Dziekie róże”

film „Dziekie róże”

film „Nina”
Jak się pracuje z Agnieszką Holland? Różne legendy krążą o niej,
że jest trudna, kapryśna… Faktycznie tak jest?

Przede wszystkim jest wymagająca i bardzo profesjonalna. To są faktycznie legendy. Agnieszka wymaga od ludzi z którymi pracuje pełnego skupienia, poświęcenia, nie toleruje lenistwa i gapiostwa. Jeżeli to
wszystko działa, to praca z nią jest wspaniała. Pozwala na wiele kreatywności. Sama też lubi eksperymentować i z uwagą słucha pomysłów ludzi,
z którymi pracuje. Taka relacja z reżyserem uskrzydla, a wcale nie jest
to takie częste. Poza tym Agnieszce Holland się nie odmawia (śmiech).
Jak trafiłaś na plan filmowy?

Przez teatr (uśmiech). To były jeszcze moje szczecińskie, studenckie
czasy. Studiowałam na Politechnice architekturę. Pracowałam też za
barem w różnych miejscach, takich jak Schody Jazz Cafe czy Piwnica
Kany. Do Kany zawsze schodzili się wszelkiej maści artyści, aktorzy,
reżyserzy, ludzie związani z teatrem. Podobało mi się to towarzystwo
i ten świat. Któregoś razu pod koniec mojej pracy wdałam się w rozmowę ze wspaniałą Beatą Zygarlicką, aktorką Teatru Współczesnego
i moją serdeczną koleżanką. Nie czułam wtedy, że moje studia mają nadal dla mnie sens, nie byłam pewna co chcę robić w przyszłości. Beata
dała mi prostą radę: „zajmij się architekturą w teatrze, czyli scenografią”. I tak trafiłam do teatru. Zadebiutowałam jako asystentka scenografa w Teatrze Współczesnym. To był spektakl w reżyserii Rudolfa
Zioło, jego adaptacja „Kubusia Fatalisty i jego Pana”. Potem przy kilku
kolejnych premierach w TW uczyłam się scenografii od kuchni pracując
jako pomocnik w pracowni plastycznej u wspaniałej Krysi Mruk, która
miała do mnie anielską cierpliwość i bardzo wiele mnie nauczyła. Wkrótce przyszła propozycja od Zygmunta Duczyńskiego i już samodzielnie
zaprojektowałam scenografię oraz kostiumy do jego „Geista” w Teatrze
Kana. Film był kolejnym etapem, wiązał się też z moim wyjazdem do
Warszawy, do której przeprowadziłam się za pewnym mężczyzną. Związek nie przetrwał, choć przyjaźnimy się do dziś. Za to pozostała Warszawa i film.

Jaki będzie twój kolejny projekt?

Coś na co czekam z entuzjazmem. Historia łotrzykowska, której bohaterem jest człowiek – legenda Zdzisław Najmrodzki. Był nazywany
„królem złodziei” i „mistrzem ucieczek”. Uciekał milicji, policji, z aresztu
i więzień 29 razy, często dość spektakularnie. Ciekawa postać i ciekawe
czasy, bo akcja filmu rozgrywa się na przełomie lat 80’ i 90’.
Masz jeszcze czas na rodzinne strony? Wpadasz czasem do Szczecina?

Nie tak często jakbym chciała (śmiech). Praca i życie rodzinne są bardzo absorbujące. W Warszawie mieszkam od kilkunastu lat. Tu jest mój
dom, moja rodzina i praca. Ale kiedy już jestem w Szczecinie, to jestem
zachwycona.
Czym? Z dystansu widać zawsze lepiej. Co jest w Szczecinie fajnego?

Zacznę od takiej banalnej rzeczy jak pamiątki. Cieszę się, że Szczecin
odszedł w końcu od wszechobecnego kiedyś bursztynu (śmiech) na
rzecz fajnych, praktycznych, dobrze zaprojektowanych gadżetów.
Z fajnym designem, hasłami. Np. marka Szczeciński czy inicjatywa Lecim Na Szczecin. Dobra pamiątka powoduje, że chce się wracać do danego miejsca. Co do samego miasta to bardzo podoba mi się, że Szczecin
zwrócił się ku wodzie. Bulwary, Łasztownia, mariny. To jest super. Nie
podoba mi się za to, że nie ma Grzybka (śmiech) i Kogucików na Bramie
Portowej, gdzie jadło się słynne tosty z serem i pieczarkami w czasach
Cafe 66 czy imprez na Tamie Pomorzańskiej. Brakuje mi tych tostów.
Tosty są, i nadal na Bramie Portowej, obok pączków.

Naprawdę?! To koniecznie następnym razem muszę tam zajrzeć.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega

Ludzie
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5.

SPACER
Z FILMOWYM TŁEM
Z roku na rok nasze miasto staje się coraz popularniejszym plenerem filmowym. W Szczecinie kręcili znani twórcy m.in.: Jacek Bromski, Jarosław Żamojda, Maciej Żak, Anna Kazejak i niedawno Patryk Vega. Co więcej, najnowszy film Vegi, ma szansę przypomnieć
o naszym mieście milionom widzów. W końcu, to właśnie w Szczecinie i okolicy kręcono spektakularne sceny (pościgi samochodowe
czy desant helikoptera na statek), a nasza marina i Łasztownia stały się pięknym tłem dla ważnych fragmentów produkcji. Wszystko
razem sprawia zaś, że Szczecin staje się ciekawym miejscem pod kątem turystyki filmowej i z tej okazji – zapraszamy na miejski
spacer ze srebrnym ekranem w tle.

W Polsce zdobywa na popularności tzw. set jetting, czyli odwiedzanie
miejsc znanych z kinowych hitów lub popularnych seriali. Turystyka filmowa stanowi ciekawe urozmaicenie klasycznego zwiedzania, a tematyczne podróże i spacery śladami kinematografii zyskują coraz więcej
zwolenników. Set jetting pozwala spojrzeć na znane miejsca z zupełnie
innej perspektywy, a także zapewnia świetną rozrywkę. Jak się okazuje,
nie tylko Warszawa, Łódź, czy Kraków mają wiele ciekawych lokalizacji
filmowych. Szczecin też ma się czym pochwalić! W końcu to u nas kręcono kultowe „Młode wilki”, romantyczną „Ławeczkę”, emocjonującą
„Anatomię zła”, sensacyjne love story „Moja Angelika” czy młodzieżowy
dramat „Obietnica”.
Miasto na srebrnym ekranie

Szczecińskie ulice, kamienice, zabytki, panoramy i zielono-wodne krajobrazy coraz częściej pojawiają się na ekranach kin. Branża filmowa zaczyna chętnie zaglądać do naszego miasta, m.in. dzięki aktywności Film
Services z kierownikiem produkcji Rafałem Bajeną na czele. Ponadto,
twórcom pomocną dłonią służy Zachodniopomorski Fundusz Filmowy
„Pomerania Film”. Do naszego miasta przyjeżdża coraz więcej znanych
producentów i reżyserów. Co przyciąga filmowców do Szczecina?
Według Rafała Bajeny dużym walorem jest fakt, że mieszkańcy nie są
zblazowani obecnością ekip filmowych i potrafią zaakceptować różne

sytuacje związane z kręceniem produkcji. Co więcej? – Region daje duże
możliwości. Może grać Mazury, las, przedwojenne i powojenne lata –
podkreśla specjalista z Film Services. Sporym atutem jest również to,
że Szczecin nie jest wyeksploatowany filmowo. Na podobne kwestie
zwraca uwagę filmoznawca Damian Romaniak, redaktor naczelny kwartalnika „eleWator” i publicysta Onet Kultura. Wymienia położenie nad
wodą, polsko-niemiecką historię oraz ciekawe zabytki. Panie związane
z „Pomerania Film”, Beata Bogusławska (szefowa Kina Zamek – przyp.
red.) i Agnieszka Jankowska także są podobnego zdania. – Jesteśmy
miastem, które może wiele udawać. Mamy miejsca, które nawiązują do
Paryża i pojedyncze, nieodbudowane budynki, które nie zostały wyremontowane, dzięki czemu mają swój wyjątkowy urok, także mogą grać
dawne, starsze lata. Mamy dużo wody, a także bliskość morza oraz piękną zieleń. Jest u nas, co wybierać i każdy może znaleźć coś dla siebie
– mówią z przekonaniem.
Lokalnym szlakiem kinematografii

A w jakich filmach można zobaczyć Szczecin? I w jakie role wcieliła się
stolica województwa zachodniopomorskiego? Oto krótki przewodnik,
w którym przypominamy najciekawsze produkcje oraz związane z nimi
lokalne miejsca. Włączcie jako muzyczne tło „Pocałuj noc” Varius Manx
z „Młodych wilków” i możemy ruszać!

1.

Przystanek 1: Trasa Zamkowa

To jedna z naszych najpiękniejszych wizytówek. Z Trasy Zamkowej rozpościera się zachwycający widok na panoramę Szczecina, a efektowny wjazd do miasta chyba na każdym robi wrażenie. Nic dziwnego, że
to jedno z ulubionych miejsc filmowców. Trasa Zamkowa pojawiła się
m.in. w „Młodych wilkach” i „Obietnicy”. Jedną z najsłynniejszych kinowych scen związanych z miejscem, jest jednak wjazd Radosława Pazury na motorze do Szczecina, z nieco już zapomnianej produkcji „Moja
Angelika” (1999) w reżyserii Stanisława Kuźnika. Na szczęście wciąż
żywa jest tytułowa piosenka z filmu, do której tekst i muzykę napisał
Grzegorz Ciechowski.

Co ciekawe, obraz został zainspirowany autentycznymi wydarzeniami. Sensacyjna fabuła oparta jest na historii Angeliki S., która uciekła
do Szczecina z domu publicznego w Hamburgu. Damian Romaniak zauważa, że w filmie, prócz Trasy Zamkowej, pojawiają się m.in. stocznia
i ulica Kolumba z kładką nad torami. Ostatnie z wymienionych miejsc
za atrakcyjną lokalizację uważają również niemieccy producenci. – Ulica Kolumba, dworzec i kładka, te miejsca mają w sobie filmową magię.
Nadają się do produkcji kryminalnych – tłumaczy Rafał Bajena.
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2.

Przystanek 2: Łasztownia i North East Marina

Mówi się, że Łasztownia to nowe serce Szczecina. Pięknie odrestaurowana wraz z nowoczesną mariną, tworzy wyjątkowy zakątek i od jakiegoś czasu jest jednym z ulubionych punktów weekendowego relaksu
mieszkańców. Co więcej, z miejsca rozpościera się malowniczy widok
na Wały Chrobrego. Walory tej lokalizacji docenił wspominany już Patryk Vega, kręcąc swój najnowszy film: „Kobiety mafii 2” i wydaje się,
że już niedługo to miejsce będzie jedną z najważniejszych turystycznych wizytówek Szczecina. Właśnie tutaj m.in. były kręcone sceny
z Piotrem Adamczykiem w roli gangstera i latynoską gwiazdą Angie
Cepedą. – Wały Chrobrego ze strony Łasztowni, przystań, marina, luksusowe jachty… to podnosi prestiż miasta. Buduje obraz Szczecina.
Dodatkowo, podczas zdjęć było piękne słońce. To dla nas gigantyczna promocja – mówi Rafał Bajena, po czym dodaje: – Tym bardziej,
że w filmie nominalnie padają słowa „Szczecin” i „Pomorze Zachodnie”.
A jakie inne miejsca pojawiły się w najnowszej produkcji Vegi? – Kanały, Stocznia „Gryfia”, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
Areszt Śledczy w Szczecinie przy Kaszubskiej, droga wojewódzka nr 142
(„Chociwelka”) i Cmentarz Centralny – wymienia kierownik produkcji
z Film Services. To jednak nie jedyne szczecińskie akcenty. W filmie zagrały postacie identyfikowane z naszym miastem: raper Sobota i Wiesław Lewoc, aktor, jednocześnie zastępca dyrektora Zamku Książąt
Pomorskich.

– To był epizod, ale jest mi bardzo przyjemnie, że mogłem zagrać w filmie Patryka Vegi, ponieważ była to ciekawa rola księdza, który odprawiał pogrzeb. To było miłe doświadczenie, a ja lubię grać role nietypowe, które zmieniają moją osobowość. Nasz cmentarz zagrał gdańskie
miejsce pochówku – tyle mógł zdradzić drugi z wymienionych panów.
Przystanek 3: Wały Chrobrego

Ruszamy dalej, a żeby było szybciej, wsiadamy w tramwaj, by przedostać się na drugi brzeg, podobnie jak bohaterowie filmu „Obietnica”.
W tej produkcji z 2014 roku w reżyserii Anny Kazejak, przyglądamy się
fatalnej licealnej miłości, a w tle mamy m.in. osiedle na Bezrzeczu, blokowiska, szkołę przy ulicy Rydla, jezioro Dąbie, przystanki w centrum
i gdzieś w oddali – Wały Chrobrego.
Od lat to jedno z naszych najbardziej rozpoznawalnych szczecińskich
miejsc. Zabytek widać m.in. w produkcjach „Młode wilki”, „Anatomia
zła” i „Ławeczka”. Ostatni z wymienionych filmów to romans z 2004
roku, który wyreżyserował Maciej Żak. Grają w nim Artur Żmijewski
i Jolanta Fraszyńska, a produkcja to luźna adaptacja sztuki Aleksandra
Gelmana. – Co bardzo ważne, film podkreśla obraz Szczecina jako miasta nad wodą – zaznacza Damian Romaniak. Jakie inne lokalne akcenty,
prócz Wałów Chrobrego, można zobaczyć w filmie? – Nabrzeże, bulwary, Odrę, elewator, popularny statek „Dziewanna” i stare miasto – wymienia ekspert.

3.

4.
Przystanek 4: Brama Królewska

Brama na placu Hołdu Pruskiego w dawnych czasach miała bronić
dostępu do miasta od strony północy. Od lat jest uznawana za jeden
z ciekawszych szczecińskich zabytków i jeden z ulubionych punktów
spotkań. Tym bardziej, że na miejscu znajduje się pijalnia czekolady.
Warto jednak przyjrzeć się bliżej filmowej historii bramy. Zabytek pojawia się m.in. w sensacyjnych produkcjach: „Anatomii zła” i „Młodych
wilkach”. Pierwszy z wymienionych filmów to produkcja z 2015 roku
w reżyserii Jacka Bromskiego. Obraz opowiada o płatnym zabójcy, który
dostaje propozycję nie do odrzucenia. W obsadzie m.in. Krzysztof Stroiński, Piotr Głowacki i zdobywająca coraz większą popularność– Michalina Olszańska. W filmie, prócz bramy, można zobaczyć m.in. deptak,
ulice Rajskiego, Kadłubka oraz panoramę Szczecina od strony Odry.
Będąc przed bramą, nie można nie wspomnieć o kultowych „Młodych
wilkach”! Gangsterska opowieść z 1995 roku w reżyserii Jarosława Żamojdy (i jej kolejna część z 1997 r. – przyp. red.), to dla wielu osób legendarny film, nieodłącznie związany ze Szczecinem. Jakie lokalizacje się
w nim pojawiają? – Widok z Trasy Zamkowej, Odra, plac Grunwaldzki,
Pałac pod Globusem przy Orła Białego, ruiny wieży Quistropa w Lasku
Arkońskim, dziedziniec zamkowy – wylicza Damian Romaniak.
Przystanek 5: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza

Ostatni przystanek to zarazem koniec i początek współczesnej filmowej podróży po Szczecinie. Nowoczesny budynek filharmonii został
wyróżniony w wielu prestiżowych konkursach, a od jakiegoś czasu jest
obowiązkową lokalizacją, kręconych w Szczecinie produkcji. Beata Bogusławska i Agnieszka Jankowska podkreślają, że bez filharmonii nie
może obejść się żaden powstający obraz. Już niedługo do kin wejdzie
„Mydło” w reżyserii Małgorzaty Imielskiej, którego główną bohaterką
jest dziewczyna, dorastająca w poprawczaku. Obraz, prócz filharmonii,
kręcono w centrum, przy Dworcu Głównym, ulicy Kolumba, placu Szarych Szeregów i alei Wojska Polskiego. Popularność budynku potwierdza też Rafał Bajena. W okolicy kulturalnej instytucji, ciągle kręcone są
teledyski, reklamy i krótkie metraże. – Dwie produkcje przy filharmonii
nakręciło popularne studio Munka – mówi specjalista z Film Services.

Set jetting po szczecińsku

Mimo, że Szczecin nie jest jeszcze miastem filmowym, to dzięki działaniom lokalnych miłośników srebrnego ekranu może się takim się stać.
A w przyszłości dzięki temu, branżę kinematograficzną będzie można
ściślej powiązać z turystyką.
– Każda osoba, która do nas przychodzi ma ciekawy pomysł na to miejsce, dzięki czemu przestrzeń którą znany, może być pokazana zupełnie
inaczej – mówi Beata Bogusławska, związana z „Pomerania Film”. Rafał
Bajena zaznacza, że Film Services ciągle jest w kontakcie z twórcami
i na bieżąco śledzi branżę filmową. Przyznaje, że według niego nasze
miasto ma wyjątkowy klimat. – Ginący urok Szczecina to stare napisy,
nieremontowane bramy od czasów powojennych, poniemieckie skrzynki poczty. Taka sceneria świetnie nadaje się do kryminałów lub filmów
artystycznych – mówi kierownik produkcji. Damian Romaniak przypomina o Kinie Pioner 1907, o którym często zapominamy, a przecież
jest jedną z naszych najciekawszych filmowych wizytówek. Wszyscy
rozmówcy na pytanie „Jakie lokalne miejsca chcieliby Państwo zobaczyć we współczesnych produkcjach?”, odpowiadają z rozmarzeniem.
Wymieniają Szczecińską Wenecję, bunkry, secesyjne kamienice, Park
Kasprowicza, wieżę Bismarcka (Gocłowską), rozlewisko Odry, a także
inne miejsca regionu, w tym Koszalin i Stargard.
Wiadomo już, że powstaje trasa śladami dokumentu fabularyzowanego
„Wielka ucieczka na północ” Andrzeja Fadera, którego koproducentem
jest „Pomerania Film”. W planach są też kolejne ciekawe filmy i seriale
z naszą okolicą w tle. Już niedługo z pewnością będzie można rozszerzyć ten krótki przewodnik o kilka ciekawych miejsc. Tymczasem, zastanówcie się nad pytaniem „Jakie lokalne miejsca chcielibyście zobaczyć w kinowych hitach?”, a zanim odpowiecie, koniecznie wybierzcie
się na spacer śladem proponowanych lokalizacji. Kto wie, może spojrzycie na nie zupełnie inaczej. Oczyma zagubionej Lilii z „Obietnicy”, Lulka
z „Anatomii zła” czy Cichego i Prymusa z „Młodych wilków”.

autor: Karolina Wysocka/ foto: Jarosław Gaszyński
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gigancie
Brzoza na

Gdy była dzieckiem nie potrafiła ani chwili usiedzieć w domu. Tata pieszczotliwie nazywał ją „powsinogą”. Dorosła i… niewiele
się zmieniło. Pracuje tylko po to, by jeździć po świecie. Kasia Brzozowska opowiedziała nam o swoich wojażach i przyznała: – Nie
umiem niczego w życiu planować, wyjazdu również. Zazwyczaj kupuję bilet na samolot, a później życie pisze dalszy plan podróży,
która nie zawsze jest łatwa i przyjemna – przyznaje.

54

Podróże

Sama o sobie mówisz, że jesteś: powsinogą, łajzą, włóczykijem.
Skąd się wzięły u ciebie takie określenia?

Jak większość historii i moja zaczyna się w dzieciństwie. Gdy byłam
mała, byłam prawdziwym diabłem wcielonym. Trudno było ze mną wytrzymać, tupałam nogami i wrzeszczałam aby postawić na swoim i miałam zmienne nastroje. W jednej chwili byłam uroczym aniołkiem, jak
ze zdjęcia, by za moment wybuchnąć wrzaskiem i sterroryzować całą
rodzinę. Kiedy wpadałam w szał, rodzice nazywali ten stan „godzinkami” i wszyscy wiedzieli, że lepiej zejść mi wtedy z drogi. Zaczęłam wówczas marzyć o ucieczce do Afryki gdzie nikt mnie nie znajdzie. I właśnie
wtedy rozpoczęły się moje pierwsze, małe podróże. Gdy inne dzieci po
prostu siedziały na własnych podwórkach pod okiem rodziców, którzy co jakich czas wyglądali przez okno, my z siostrą same łaziłyśmy
do sklepu po cukierki, penetrowałyśmy inne podwórka, znikałyśmy na
całe dnie. Gdy po takich eskapadach wracałam do domu tata witał mnie
słowami: o, powsinoga wróciła! A ja to lubiłam i cieszyłam się gdy tak
mówił. Mówił tak potem wiele razy dodając jeszcze żartobliwie słowa
łajza i włóczykij, gdy jako nastolatka jeździłam autostopem po Mazurach czy innych częściach Polski. I tak na stopa pojechałam na koncert
U2 w Warszawie czy Depeche Mode w Pradze i w wiele innych miejsc.
Prawdziwy przełom nastąpił jednak gdy miałam chyba 13 lat i zobaczyłam teledysk Duran Duran do piosenki „Save a prayer”. Widać na nim
było egzotyczny kraj, słonie kąpiące się w rzece, dzieci bawiące się
na plaży, posągi Buddy i wielką, hipnotyzującą skałę. Zakochałam się
w tym obrazie i przysięgłam sobie, że kiedyś tam pojadę. Gdy po latach
odkryłam, że teledysk kręcono na Sri Lance, zaczęłam o tym kraju śnić,
marzyć i czułam, że kiedyś stanę na Lwiej Skale, niczym wokalista Duran Duran (śmieje się).
Uwielbiasz podróże. Jaki wyjazd zagraniczny był dla ciebie pierwszym? Wiedziałaś po nim, że to stanie się twoją największą pasją?

Pierwszy prawdziwy wyjazd to oczywiście Indie. Nie mogło być inaczej!
Jako wieczna hipiska, osoba, dla której mistrzem jest Mahatma Gandhi
i wegetarianka od 30 lat, chciałam poczuć zapach tego kraju, poznać
smak hinduskich potraw i odwiedzić tamtejsze świątynie. Na Sri Lankę nie mogłam pojechać, bo kraj lizał rany po zakończonej co dopiero
wojnie domowej a prezydentem wyspy był człowiek odpowiedzialny

za zbrodnie wojenne. Większość wpływów z turystyki trafiała wówczas
do rządu, który niesprawiedliwie traktował Tamilów. Mam taką zasadę,
że nie jeżdżę do krajów, które pieniądze z turystyki wydają na niehumanitarne cele. Sri Lanka musiała poczekać, ale Indie wystarczająco
mnie zachwyciły i zaskoczyły, abym poczuła, że podróżowanie to mój
ulubiony stan.
Przyznajesz, że pracujesz po to by mieć na podróże. Czym zajmujesz się w Szczecinie?

Łatwiej byłoby zapytać, kim nie jestem. Mam własną firmę eventową,
związaną również z animacjami dla dzieci. Bywam Dj-em, wodzirejem,
prelegentem filmowym. Piszę też bajki dla dzieci, które następnie wystawiam ze swoimi przyjaciółmi. Prowadzę warsztaty teatralne dla
dzieci, chodzę na szczudłach, prowadzę przyjęcia weselne i eventy integracyjne dla firm. Moja praca wymaga ode mnie szybkiego nawiązywania kontaktów z ludźmi i otwartego umysłu, a te cechy przydają się
i świetnie sprawdzają w podróżach.
Gdzie do tej pory udało się pojechać?

Nie jestem tak wytrawnym podróżnikiem, jak wielu moich znajomych,
czy idoli i wiele jeszcze przede mną. Udało mi się jednak odwiedzić: Grecję, Włochy, Indie, Tajlandię, Indonezję, Sri Lankę i Jordanię. Jak mówią,
apetyt rośnie w miarę jedzenia a z każdą nową podróżą coraz trudniej
jest wracać do domu. Czuję, że kiedyś zabraknie mi na to siły i zostanę
gdzieś w Azji na dłużej.
Czego z każdego z wyjazdów nigdy nie zapomnisz? Który z nich był
dla ciebie najciekawszy?

To bardzo trudne pytanie, więc odpowiedź na nie będzie niejednoznaczna. Nigdy nie zapomnę podróży do Indonezji, która po prostu zmiażdżyła mnie swoją różnorodnością i niezwykłością. W ciągu miesiąca
przemieszczania się po tym kraju miałam wrażenie, że odwiedzam co
najmniej kilka, różnych państw! Tam każda wyspa jest inna. I tak np: Muzułmańska Java, nieco surowa i wyniosła, z przepięknymi wulkanami,
ludowym teatrem cienia, zapierającymi dech świątyniami. Cudowne,
hipisowskie Bali, kraina jak z baśni, pełna niezwykłych budowli i posągów. Nawet David Bowie w swoim testamencie napisał, że chciałby aby
jego prochy zostały rozsypane właśnie tam! Turystyczne wyspy Gili, czy

„mordercza” i duszna stolica kraju Jakarta. Na pewno tam wrócę, bo
to ogromny kraj, a ja go ledwie liznęłam. Najbliższa sercu była jednak
podróż na Sri Lankę. Znaleźć się w miejscu, o którym marzyło się tak
długo, to z niczym nieporównywalne uczucie. Poza tym to była moja
pierwsza samotna podróż do Azji. To tam poczułam, że czas zatoczył
koło a gdy stanęłam na szczycie Lwiej Skały płakałam ze szczęścia jak
dziecko. Nigdy nie zapomnę tego uczucia, tam poczułam się naprawdę
spełniona.
Jakie spotkały ciebie największe zaskoczenia, a jakie rozczarowania?

Otwartość i szczerość ludzi. Gdy lecieliśmy do Indonezji nie wiedzieliśmy jacy będą żyjący na Javie muzułmanie. Na miejscu okazało się, że
to przyjaźni ludzie, z którymi możemy spokojnie dyskutować o dzielących nas różnicach, a nawet się kłócić i to przy piwie. Na Karimunjavie
był problem z jedzeniem wegetariańskim i trochę bidowaliśmy. Wtedy
manager hotelu, z którym się zaprzyjaźniliśmy zaproponował, że ugo-

tuje nam wegetariańskie żarcie, tylko mamy mu wytłumaczyć jak. Nie
musiał tego robić, ale chciał, bo nas polubił, a my polubiliśmy go. Przygotował nam skromny ale smaczny obiad i był szczerze wzruszony jak
jedliśmy.
Z twoich relacji wynika, że każda podróż to jest pójście na żywioł.
Nie masz wszystkiego dopięto na ostatni guzik, nie wiesz co będziesz oglądała, nie wiesz też co ciebie tam spotka.

Nie umiem niczego w życiu planować, podróży również. Zazwyczaj kupuję bilet na samolot i mniej więcej wiem, które miejsca chcę zobaczyć.
W podróży często kieruję się intuicją, przypadkiem. Idę na dworzec
w danym mieście i nie mam wcześniej kupionego biletu, więc wybieram
kierunek, na który akurat mogę kupić bilet. Czasami rzucam monetą.
Gdy spodoba mi się jakieś miejsce zostaję w nim dłużej, ale przecież nie
wiem tego, zanim się w nim nie znajdę. Lubię ten stan, gdy niczego nie
muszę i mogę decydować z dnia na dzień co zrobię jutro. Dzięki temu
spotyka mnie w podróży dużo niespodzianek i zaskoczeń.

Przygotować się do tych podróży jednak musisz, w mniejszym bądź
większym stopniu. Jak dobierasz kierunki w które chcesz pojechać?

Moje przygotowania do podróży naprawdę trwają niezbyt długo. I czasami czuję się nieswojo gdy oglądam mapę z podróży kogoś innego
i ta mapa jest idealnym, przemyślanym kołem. Mapy z moich podróży
wyglądają często jak bazgroły trzylatka. Po prostu tak mam i już. Nie
wiem czy to dobre i na pewno nie poleciłabym tego nikomu, ale mi to
odpowiada i daje szczęście. Wychodzę z założenia, że każdy musi swoją podróż zaplanować sam, bo każdy jest inny i ma inne priorytety.
Nie ma recepty na idealną podróż, idealna jest taka, podczas której dobierasz tempo do siebie. Gdy wybieram miejsca, do których chcę pojechać kieruję się literackim lub filmowym tropem. To moje małe zboczenie
i uzależnienie. I tak Sri Lankę wymarzyłam sobie po obejrzeniu teledysku Duran Duran, Indonezję po obejrzeniu filmu Petera Weira „Rok
niebezpiecznego życia”, Jordanię z miłości do Harrisona Forda, Maroko,
ta podróż przede mną, bo tam bywał i żył jeden z moich ulubionych pisarzy Paul Bowles i tam toczy się akcja jego kilku genialnych powieści,
tam też zresztą kręcono „Pod osłoną nieba” Bertolucciego. Przede mną
jeszcze wiele, wiele miejsc. Marzy mi się Australia bo od dawna jestem
fanką „Pikniku pod wiszącą skałą” czy Diabelska Wieża z „Bliskich spotkań trzeciego stopnia” Spielberga, czyli USA.
Z kim podróżujesz po świecie? Nie masz obaw przed każdym z wyjazdów? Z pewnością musi im towarzyszyć duża dawka adrenaliny.

Zazwyczaj podróżuję z moim partnerem i dwójką przyjaciół. Znamy siebie na wylot i nawet jak mamy siebie czasem dość, co zdarza się podczas długich podróży, dajemy na luz i dajemy sobie dzień wolnego od
siebie. Wiele razem przeszliśmy i mamy dla siebie dużo wyrozumiałości.
To wspaniali ludzie, którzy też kochają podróżować. Jest jeszcze nasz
kumpel Valentin z Francji, którego spotkaliśmy podczas pobytu w Indonezji. Dołączył do nas i okazało się, że mamy wiele wspólnego. Gdy
tylko możemy planujemy naszą podróż tak, aby się z nim spotkać gdzieś
na trasie w Azji i trochę razem pobyć. Na Sri Lankę pojechałam sama
bo to były przede wszystkim moje marzenie i chciałam tego dokonać
w pojedynkę. Mój partner i przyjaciele byli w tym samym czasie na Filipinach. Po tym doświadczeniu wiem, że samotne podróże są bardziej
intensywne, trochę jak samotne wyjścia do kina. Podróże z przyjaciółmi
są łatwiejsze, ale ja czasami lubię jak jest pod górkę.
Zdarzyły ci się kiedyś jakieś niebezpieczne sytuacje?

Niestety tak i to podczas podróży na ukochaną Sri Lankę. Kiedy znalazłam się w górach, w małej wioseczce niedaleko herbacianych pól
okazało się, że jestem jedyną turystką w tej okolicy. Choć nie jestem
bojaźliwa ani przewrażliwiona budziłam wśród mieszkańców niezdrową sensację i czułam się z tym nieswojo. Było tam przepięknie i chciałam zostać tam dłużej mimo złej aury tego miejsca. Klimat trochę jak

w azjatyckim Twin Peaks. Pewnego wieczoru uciekł mi ostatni autobus
z miasteczka, które zwiedzałam do wioski, w której znajdował się mój
hotel. Złapałam więc taksówkę. Zmierzchało a my jechaliśmy krętymi,
pustymi drogami wysoko w górach. W pewnym momencie kierowca zaczął dotykać moich ramion i nóg. Wyraziłam sprzeciw, ale on nic sobie
z tego nie robił i co jakiś czas to powtarzał. Kalkulowałam w myślach co
robić i przez całą drogę szykowałam się na najgorsze. Oceniałam jego
siłę fizyczną bo myślałam, że za moment się zatrzymamy i będę musiała
o siebie walczyć. Żegnałam się w myślach z moim partnerem i z wszystkimi, których kocham. Kierowca zaczął proponować mi dziwne rzeczy.
Bałam się zareagować ostro i kategorycznie, bo nie byłam pewna jak
na to zareaguje. Cały czas pytałam dlaczego to robi? Przecież jest buddystą? Podróż trwała dwie godziny. Ostatecznie nic się nie stało. Gdy
wysadził mnie przy zejściu do hotelu padał deszcz. Ryczałam całą drogę do budynku. Gdy dotarłam przemoczona na miejsce okazało się, że
w hotelu nie ma prądu przez burzę. Nie mogłam z nikim o tym porozmawiać. Zasnęłam tak jak stałam. Czułam się jakby urwał mi się film. Rano
spakowałam się i uciekłam stamtąd w inną część Sri Lanki.
Zobaczyłaś już kawałek świata. W którym zakątku najbardziej
chciałabyś mieszkać?

Azja to moje miejsce na ziemi. Smaki, zapachy, ludzie, krajobrazy i to
duszne, gorące wilgotne powietrze, które mnie kręci. Tam nie potrzebuję pić pięciu kaw dziennie, aby się obudzić i od wschodu słońca, czyli 6-7
rano jestem na chodzie. Uwielbiam ten ruch, harmider, azjatycki chaos
i luz. Tam mogę chodzić boso i mieć jedną walizkę ciuchów. Marzy mi się
mały hotelik na Bali, gdzie mogłabym przyjmować przyjaciół i turystów
z całego świata. Może kiedyś…
Jaki obierasz następny kierunek? Czy jest w ogóle miejsce gdzie nie
odważyłabyś się pojechać?

Maroko to kolejna moja podróż. Kiedy wy będziecie czytać ten numer
Prestiżu, ja będę spacerowała ulicami Fezu czy Tangieru szukając śladów Paula Bowlesa. Nie podróżuję do krajów, w których trwają wojny
domowe, rządzą autokraci a pieniądze z turystyki trafiają do skorumpowanych, nieuczciwych polityków. Do miejsc gdzie mafia zabija niewinnych ludzi i korumpuje policję i gdzie łamane są prawa mniejszości.
Dlatego kraje takie jak Meksyk czy Birma, o których marzę, muszą poczekać. Nie ma miejsc, do których bałabym się pojechać, pomijając te,
w których trwają wojny oczywiście. Jestem osobą, która lubi ryzykować. Dla mnie podróż musi być intensywna, zaskakująca. Nie lubię zbyt
długo pozostawać w jednym miejscu, bo w środku nieustannie coś każe
mi biec do przodu i dalej. Boso, w deszczu, z plecakiem i szeroko otwartymi oczami. Taka ze mnie łajza i powsinoga.

autor: Andrzej Kus / foto: archiwum bohaterki
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Chmielewskiego 23
Nowoczesna architektura, ciekawa lokalizacja i ponad 500
różnorodnych mieszkań. Przy ulicy Chmielewskiego 23 powstaje wyjątkowe osiedle. Czym wyróżnia się najnowszy projekt grupy IDS Architekci?

Osiedle Chmielewskiego 23 powstaje blisko centrum miasta,

w dzielnicy Pomorzany. Lokalizacja to duży atut inwestycji.
W pobliżu znajdują się szkoły, sklepy i placówki służby zdro-

wia, a z miejsca rozciąga się wspaniały widok na Szczecin oraz
dorzecze Odry. Co więcej, historyczna okolica jest świetną
alternatywą dla ścisłej zabudowy osiedlowej. Chmielewskiego 23 to lokalizacja z charakterem i perspektywami na przy-

szłość. W najbliższym sąsiedztwie, w jej pobliżu, planowane
są ciekawe inwestycje, w tym rewitalizacja ulicy Kolumba.

Projekt osiedla został przygotowany ze starannością i dbałością o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół. Twórcy inwestycji doskonale znają
potrzeby oraz oczekiwania lokalnego rynku mieszkaniowego. Dążą do
tego, by spełniać marzenia klientów o posiadaniu własnych, komfortowych „czterech kątów”. Starają się dopasować do nich ofertę i są
otwarci na podpowiedzi, dzięki temu tworzą dokładnie takie mieszkania, w jakich od razu chce się zamieszkać.
Chmielewskiego 23 będzie cieszyć oko nowoczesną architekturą na
europejskim poziomie oraz bliskością terenów zielonych, jak też miej-

scami do wypoczynku lub zabawy. Atuty osiedla to m.in. ciche windy,
obszerny parking podziemny i komórki lokatorskie. Kolejnymi walorami
inwestycji są brak strefy płatnego parkowania oraz dogodny, szybki dojazd do centrum miasta, a także bezkolizyjny wyjazd poza jego granice.
Co więcej, bezpośrednio przy osiedlu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

kw/ foto: materiały prasowe

Kontener pełen

SZTUKI

foto: Hubert Grygielewicz

Kontener portowy, który jest mobilną galerią, sceną koncertową, teatralną sceną dla didżejów, salą warsztatową, miejscem spotkań.
Jest czarny, wielofunkcyjny, i przemierza miasta Polski i Europy. Nie boi się wody, dobrze się czuje na lądzie, jest tam gdzie potrzebny
jest kontakt ze sztuką. W Polsce to coś niezwykle oryginalnego, być może nawet na świecie. Kieruje nim szczecińskie stowarzyszenie
Miastoholizm, na czele którego stoi Monika Petryczko.
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– Pomysł, żeby wykorzystać kontener w celach promowania różnych
przejawów kultury powstał przy okazji działań w ramach Europejskiej
Stolicy Kultury Wrocław 2016 – mówi Monika Petryczko. – Okazało się,
że można w nim pokazać polski design, zrobić warsztaty, zorganizować
koncert Budynia, Baltic Neopolis Orchestra i wiele innych zdarzeń kulturalnych. To jedyny taki objazdowy kontener prezentujący polską kulturę
na świecie. Stąd też nazwa Mobilny Instytut Kultury.
Od blisko trzech lat jest udoskonalany. Pojawiły się szklane ściany, panele fotowoltaiczne, dokładany jest sprzęt. Może być zamknięty, może
być otwarty, może stać na placu, nad jeziorem, czy na nabrzeżu, skąd
pochodzi. Bardzo to zmyślny, pakowny i nie taki trudny do przewiezienia
przedmiot a jego portowy charakter tylko podkreśla skąd pochodzi. Podróżuje. – Poza Wrocławiem był w kilku ciekawych miejscach. W Łodzi
odwiedził imprezę Łódź Design, w Brukseli pokazał się na Brussels Design September, w Kopenhadze stanął przy Ambasadzie RP. W rodzinnym
Szczecinie został zaproszony na festiwal teatralny Kontrapunkt, gdzie
odbywało się czytanie sceniczne przez aktorów, funkcjonował jako scena didżejska i chilloutowa na Tall Ship Races – wymienia Petryczko.
Wśród tych wszystkich niezwykłych zdarzeń pojawił się fascynujący
projekt, który zawitał w zeszłym roku do kilku miast. W Szczecinie kontener stanął na placu Orła Białego naprzeciwko Akademii Sztuki. – Przy
okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości powstał projekt
Polish Culture Trip, w ramach którego przekrojowo zaprezentowanych
zostało 100 lat polskiej sztuki projektowej – mówi Monika Petryczko.
– Sporo pięknych przedmiotów zostało zaprojektowanych w ciągu tego
stulecia w Polsce. Co ciekawe, wiele z nich nie jest doceniania u nas
w kraju, a robi furorę na świecie. Tak jak polski jazz, nasz design jest
w bardzo cenie poza granicami Polski.
W kontenerze można zobaczyć m.in. fotel 366 metal Józefa Chierowskiego, przebój z Łódź Design Festival, filiżanki z różowej porcelany Kazimierza Czuby z AS Ćmielów, regał o zmiennych wysokościach, stolik kawa
i papierosy i taboret Imugo projektu prof. Rajmunda Teofila Hałasa,

Gdańsk Polish Culture Trip

foto: Piotr Nykowski

fotel RM58 classic prof. Romana Modzelewskiego, unikatowe szkło Zbigniewa Horbowego, ceramikę zaprojektowaną przez Magdę Gazur dla
Manufaktury w Bolesławcu, serwis Kula Bogdana Wendorfa i najnowsze
projekty Marca Cecuły z Polskich Fabryk Porcelany Ćmielów i Chodzież,
a także stołek Plopp i lustro Rondo z „dmuchanej” stali od Oskara Zięty.
Na wystawie pojawił się czerwony serwis do kawy Dorota projektu Lubomira Tomaszewskiego (fabryka porcelany AS Ćmielów), który prezentowany był m.in. w londyńskim Victoria & Albert Museum jako przykład
światowego wzornictwa najwyższej jakości. – Kolekcje blisko 40 eksponatów skompletowała Magdalena Kalisz, współwłaścicielka wrzeszczańskiej Sztuki Wyboru i współorganizatorka Gdańskich Targów Książki – mówi Monika Petryczko. – Chcielibyśmy pokazać tę wystawę w tym
roku i w najbliższym czasie w kilku innych miejscach. Być może uda się
to w Berlinie. Marzą nam się też inne miejsca jak Instytut Polski w Londynie czy Tokio. Polski design to absolutny top. Powinien być pokazywany
na całym świecie i przede wszystkim u nas w kraju.
Kontener wspiera wiele osób, instytucji, urzędów, miast, regionów i placówek dyplomatycznych. – Mieliśmy niebywałą przyjemność współpracować z większością regionów w Polsce, Instytutami Polskimi, Ambasadami RP w Brukseli i Kopenhadze. Zapraszają nas do siebie na kulturalne
festiwale m.in: teatralny Kontrapunkt, muzyczna FAMA czy designerska
Łódź Design Festival. Z otwartymi ramionami wita nas Miasto Gdańsk,
gdzie i my z otwartą głową pragniemy realizować najciekawsze pomysły. Nie brakuje nas w rodzimym Szczecinie, gdzie wspiera nas zarówno
Miasto Szczecin jak i Urząd Marszałkowski. Zaufaniem obdarzyli nas
w Szczecinie: Muzeum Narodowe, Żegluga Szczecińska, DK 13 muz.
W Gdańsku serdecznie przywitało nas miasteczko kontenerowe:
100cznia, a we Wrocławiu: Europejska Stolica Kultury 2016, dziś Strefa
Kultury – wymienia jednym tchem Monika. – Podróżujemy z polską kulturą zapraszając do współpracy wszystkich, którzy tak, jak my wierzą
w kulturę!

ad / foto: materiały prasowe
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OTO WYMARZONY
APARTAMENT

87-metrowe mieszkanie, z pięknym salonem, dużym balkonem, w najpiękniejszej części Szczecina. Gdzie można takie znaleźć? Oczywiście przy ulicy Kalinowej, w pobliżu Puszczy Wkrzańskiej. - Zieleń w naszym codziennym życiu jest niezwykle ważna chyba dla
każdego. W przypadku Apartamentów Warszewo nie można narzekać na złą lokalizację – mówi Krystian Surmacz z firmy Marina
Developer.
Zakup mieszkania spędza nam zawsze sen z powiek. Najlepiej by było
przestronne, z dużym salonem, gwarantowało komfort nam i najbliższym. Znajdowało się w idealnej, spokojnej lokalizacji, w pobliżu dużej
ilości zieleni. By można było przy nim bezpiecznie zostawić samochód,
bez konieczności szukania miejsca parkingowego. Niewiele w Szczecinie jest takich miejsc. Z pewnością zalicza się do nich inwestycja Apartamenty Warszewo przy ulicy Kalinowej. W budynku 101 znajdziemy 21
mieszkań o powierzchni od 78 do 115 metrów kwadratowych. Przyjrzyjmy się jednemu z nich, 87-metrowemu z dużym, niemal 8-metrowym
balkonem.
– Opisując mieszkanie śmiało możemy mówić o bardzo wysokiej jakości nie tylko samego mieszkania, ale i całego budynku. Jego akustyka
oraz termoizolacja wykonane zostały na najwyższym poziomie. Przykładowo zamontowaliśmy trzyszybowe oraz dwukomorowe okna renomowanego producenta – opowiada Krystian Surmacz z firmy Marina
Developer.
Ogromny salon z dużym aneksem

W mieszkaniu uwagę przykuwa duży, 30-metrowy salon. Połączony jest
z aneksem kuchennym, który ma kolejne 11 metrów kwadratowych.
– W całym mieszkaniu sporo uwagi poświęciliśmy na jego funkcjonalność. Właściciele znajdą dużo miejsca na szafy pod zabudowę, przykładowo na korytarzu, który ma prawie 7,5 metra kwadratowego. Dostaniemy się z niego do pomieszczenia WC dla gości, dwóch sypialni, gdzie
jedna ma bezpośrednie wyjście do garderoby. Z korytarza wejdziemy
jeszcze do dużej łazienki, w której również znajdziemy toaletę oraz dwie
umywalki.
Mieszkanie wyposażone jest w system inteligentnego zarządzania renomowanej firmy Fibaro. Obsłużymy go za pomocą specjalnej aplikacji.
Rozbudowa systemu ograniczona jest wyłącznie wyobraźnią każdego
użytkownika.
– Za pomocą smartphona można sterować roletami, ogrzewaniem, czy
uruchomimy alarm. Dbając o komfort codziennego mieszkania naszych
klientów zapewniamy nowoczesne rozwiązania centralnego ogrzewania obejmujące min. energooszczędne ogrzewanie podłogowe. Zamontowane będzie w salonie, w korytarzu, w aneksie kuchennym czy
w łazience.
Coś dla kierowców

Deweloper zapewnia również – w cenie mieszkania – dwa miejsca postojowe. W przypadku, gdy i to będzie za mało - właściciele będą mogli
nabyć kolejne miejsce, tym razem w zamykanym garażu.
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– Na 21 mieszkań mamy 45 miejsc dla samochodów – mówi Surmacz.
– Każdy właściciel mieszkania będzie miał możliwość ładowania pojazdów elektrycznych. W halach garażowych znajdzie się podgrzewany
podjazd, który zapobiegnie zimą oblodzeniu. Bezpieczeństwa samochodów strzegł będzie monitoring. W cenie mieszkania znajdą się także
komórki lokatorskie z podwójnymi drzwiami.
Dużo zieleni

Samo mieszkanie przy ulicy Kalinowej rzeczywiście może spełnić wymagania nawet najbardziej wybrednych klientów. Niezwykle ważne jest
jednak również otoczenie. I tutaj nie można mieć wiele do zarzucenia.
– Zieleń w naszym codziennym życiu jest niezwykle ważna chyba dla
każdego. W przypadku naszego osiedla nie można narzekać na złą lokalizację. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nowego parku Warszewo-Podbórz, w którym jest mnóstwo atrakcji, a na dodatek będzie
jeszcze rozbudowywany. Spacerem możemy również się udać do Puszczy Wkrzańskiej.
Inwestycja przy ulicy Kalinowej to doskonałe rozwiązanie również dla
rodziców z dziećmi. W pobliżu znajdziemy przedszkole, budowana jest
także nowa szkoła podstawowa.
– Są również sklepy, jest przychodnia, apteka. Niemal wszystko w sąsiedztwie – podsumowuje Krystian Surmacz. – Zachęcam do tego, by
zapoznać się z naszą ofertą. Apartamenty Warszewo to doskonałe miejsce dla każdego, kto ceni spokój, wygodę oraz bezpieczeństwo.

autor: Andrzej Kus, foto: materialy prasowe

ARANŻACJE
I ARCHITEKTURA
WNĘTRZ
Od wielu lat poszerzamy wiedzę i praktykę w zakresie architektury i projektowania
wnętrz. Poprzez szkolenia, targi i własne pomysły realizujemy wiele ambitnych i satysfakcjonujących przestrzeni, zarówno indywidualnych, jak i komercyjnych. Tworzymy
wnętrza podążając za światowymi trendami, otaczając się elementami najwyższej klasy
producentów.
Prace nad projektem rozpoczynamy wyznaczając z klientem preferencje i oczekiwania.
Pierwsza rozmowa jest zawsze wnikliwa i rzeczowa. Istotą jest odczytać wyobrażenia o własnym wnętrzu. Wychodzimy od układu funkcjonalnego przez każdy kolejny szczegół wykończenia, aż po fizyczne zrealizowanie projektu wnętrza i wybór materiałów wraz z nadzorem
autorskim.
„...bez przypadkowości, z dbałością o detal, kreatywnie, by tworzyć wnętrze mieszczące się
w kanonach nowoczesnego wzornictwa lub by świadomie powrócić do klasyki.
Bo wykonywany zawód nie jest tylko pracą, jest pasją, a stworzenie przestrzeni, w której jej właściciele przebywają z prawdziwą przyjemnością, jest najwspanialszym wynagrodzeniem.”

AUTORSKI SALON I PRODUCENT
MEBLI KUCHENNYCH
Twoja idealna kuchnia – zaprojektujemy i stworzymy ją dla Ciebie

Nasze realizacje wprowadzają klienta w nowy wymiar przestrzeni kuchennych. To kuchnie dla ludzi wymagających, ceniących sobie profesjonalizm i podążających za najnowszymi trendami. Oferujemy klientom kompleksowe rozwiązania kuchenne poparte wieloletnim doświadczeniem, wykonywane na wymiar z zastosowaniem
systemów najwyższej jakości. W ofercie posiadamy materiały i sprzęty AGD światowych liderów. Stawiamy na
ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji naszego zespołu.

Z sukcesem dostarczamy nowatorsko
zaprojektowane i wykonane wnętrza
kuchenne w segmencie premium w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Prezentacja

Podążamy za trendami i potrzebami
klienta, tworząc nową jakość w zakresie
designu i budowania relacji.
Już od 10 lat nasze wnętrza i zabudowy
kuchenne to połączenie doświadczenia
i nowatorskich rozwiązań z dbałością
o najmniejszy szczegół.

S-LINE STUDIO
Marta Sobieszek 606 806 160
Grzegorz Kumiszcza 663 888 082
ul. Walczaka 12/1-2
66-400 Gorzów Wlkp.
www.s-linestudio.pl

foto: Szymon Brodziak

Gwiazda
Z OSCAROWEGO FILMU

Patrząc na garaże czy znajdujące się na uboczu hale, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie mogą skrywać w sobie tajemnice.
Odkryliśmy jedną z nich. Właściciel pochwalił nam się dwoma amerykańskimi truckami z lat 20. ubiegłego wieku. Jeden z nich wystąpił nawet w hollywoodzkim filmie z Leonardo DiCaprio.

Oba samochody namierzone zostały w Internecie. Oba również znajdowały się dotąd u tego samego amerykańskiego właściciela. Pasjonat ze
Szczecina początkowo zainteresowany był jedynie Chevroletem. Gdy
dowiedział się, że w ofercie jest jeszcze Oldsmobil – nie zastanawiał się
długo i sprowadził dwie perełki.
– Oldsmobil ma ponad 90 lat. Wyprodukowany został w 1926 roku. Po
zakupie nie spotkałem nigdzie takiego ani w USA, ani w Niemczech czy
w całej Europie. A dużo śledzę, co dzieje się w Internecie – opowiada kolekcjoner. – Model ten ma dosyć mocny, sześciocylindrowy benzynowy
silnik. Jest prawie w całości oryginalny. Ma fabryczne zawieszenie, silnik
oraz karoserię. Jedynie szprychy ma odwzorowywane, no i nowe opony.
W środku znajdziemy oczywiście skórzane siedzenia.
Ciekawostką jest to, że dokładnie ten samochód, który znajduje się
w garażu polskiego już właściciela, wystąpił w jednej z największych
hollywoodzkich produkcji współczesnego kina – w Aviatorze, nagrodzonym zresztą pięcioma Oscarami. W filmie tym mogliśmy podziwiać
kunszt m.in. Leonarda DiCaprio.

– Co prawda Oldsmobil był tam zaledwie przez kilka sekund, co nie zmienia faktu, że ten epizod zwiększa jego wartość – opowiada pasjonat.
Drugim, bardzo podobnym truckiem, jest pochodzący również z połowy
lat 20. XX wieku kultowy Chevrolet. – Mam taką fantazję, że samochód
ten był wykorzystywany do przemytu whisky w beczkach – śmieje się
właściciel.
Rzeczywiście jest to niezwykle ładowne auto. Można załadować
na niego nawet tonę różnego rodzaju materiału. Samochód ma bowiem
wzmacnianą konstrukcję. Zamontowany ma również silnik o pojemności ok. 1500 centymetrów sześciennych. – Ma trzy biegi do przodu, tylne
hamulce. Kupiłem go, bo chyba jest jedyny w Polsce. Ciekawostką jest
bez wątpienia fakt, że ma otwarte zawory. Gdy pracuje silnik, widać jak
się otwierają i zamykają. Kierownica wykonana została z żelaza, jest
oryginalna. Przy niej znajdziemy ręczny gaz oraz zapłon – podsumowuje
kolekcjoner.

autor: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński
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SZCZECIŃSCY
RADCY PRAWNI
– NA POMOC
POTRZEBUJĄCYM
Ich kolorem jest niebieski – barwa wolności, a misją: dążenie do ochrony
interesów prawnych klientów, w możliwie najszerszym stopniu. Mimo
to, wiele osób nie wie nawet, jakimi kompetencjami dysponują. A ty
wiesz czym różni się radca prawny od adwokata? Jakie uprawnienia ma?
W jakich sprawach radca może świadczyć pomocą? Kiedy
i gdzie szukać jego usług?
Przy ulicy Rayskiego 23/3 swoją siedzibę ma Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Szczecinie, zrzeszająca radców prawnych i aplikantów
radcowskich zamieszkujących oraz wykonujących zawód na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działalnością Izby kieruje
16-osobowa Rada, którą reprezentuje Dziekan. W bieżącej kadencji
rada szczecińskiej OIRP wiele uwagi poświęca promocji tego zawodu
i swoimi działaniami stara się zwiększać świadomość społeczeństwa.
Aktualnie radca prawny może reprezentować klientów w każdej sprawie: gospodarczej, cywilnej, rodzinnej, pracowniczej lub karnej. Obecnie, w sprawach o zabójstwo, gwałt czy inne ciężkie przestępstwo,
obrońcą również może być prawnik ubrany w charakterystyczną togę
z niebieskim żabotem. Radcy prawni prowadzą też bieżącą obsługę
firm, przedsiębiorców, pomagają w sporach między osobami fizycznymi, w sprawach rodzinnych, czy w procesach z zakresu prawa pracy.
– Najistotniejszym jest, aby ludzie doszli do przekonania, że korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej stało się powszechną potrzebą,
tak jak wizyta u fryzjera, dietetyka, mechanika czy w sklepie, a mity
o niebotycznych cena usług prawnych, w końcu wsadzić między bajki –
podkreśla dr Przemysław Mijal, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Szczecinie. Dlatego też, członkowie samorządu OIRP promują zawód radcy i upowszechniają jego usługi.
W styczniu br. byli na 15. Wielkiej Gali Ślubnej, a w lutym włączyli się
w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Wcześniej, w poprzednim roku, OIRP umieszczała roll-upy w siedzibach lokalnych sądów
i urzędów oraz stronie internetowej – roll-upy te, do dzisiaj znajdują się
w siedzibach tych instytucji. Izbowa sztafeta w czerwcu 2018 pobiegła
w NCDC Business Race, a podczas wydarzenia prowadzone było też stoisko promujące usługi radców. Prócz tego, od wielu lat OIRP podejmuje
się inicjatyw okresowego nieodpłatnego udzielania porad prawnych.
Ich akcją jest też program „Lekcje Prawa w Szkołach”, w ramach którego radcowie oraz aplikanci uczą młodzież podstaw systemu prawnego
kraju, upowszechniają kulturę prawną i wskazują na zalety korzystania
z profesjonalnej pomocy prawnej. Raz w miesiącu na antenie Radia Plus
Szczecin można też posłuchać członków samorządu OIRP w audycji,

w jakiej opowiadają o wybranym problemie prawnym i sposobach jego
rozwiązania.
Członkowie lokalnej izby starają się również działać charytatywnie.
W grudniu ubiegłego roku włączyli się w pomoc Szlachetniej Paczki,
a akcja zakończyła się wielkim sukcesem. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania zwiększą rozpoznawalność naszego zawodu
i uświadomią mieszkańcom, że warto korzystać z pomocy radcy prawnego, jako prawnika z odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem, i to już możliwie najszybciej. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać,
niż leczyć. Zdecydowanie bardziej rozsądne jest bowiem skorzystanie
z konsultacji prawnej przed podpisaniem ważnego kontraktu, a nie już
po, kiedy pojawiają się problemy z jego realizacją bądź odzyskaniem
swoich należności – podkreślają członkowie Rady Okręgowej Izba Radców Prawnych w Szczecinie.
Gdzie szukać informacji i kontaktu do lokalnych radców prawnych?
W mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), a także na
stronie internetowej www.oirp.szczecin.pl, gdzie znajduje się lista
kancelarii, prowadzonych przez członków szczecińskiej OIRP. Niedługo izba rozpocznie również lokalną kampanię promocyjną witryny
www.znajdzradce.pl, na której z łatwością można będzie odnaleźć
radcę prawnego zajmującego się dziedzinami prawa, w których pomoc
prawna jest potrzebna.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
ul. gen. Ludomiła Rayskiego 23/3 | 70-442 Szczecin
tel.: +48 91 488 27 22 | +48 91 489 16 70 | e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl
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ZADOWOLONY
PRACOWNIK
JEST NAJLEPSZĄ

INWESTYCJĄ
Ludzie są kapitałem każdej organizacji. Tworzą jej
codzienność, budują markę, są kołem napędowym
w drodze do sukcesu. Warto zatem zadbać o to, by
czuli satysfakcję i zadowolenie, zarówno z wykonywanych zadań, jak też współtworzenia firmy,
której są częścią.

Na końcu wszelkich udanych przedsięwzięć stoją ludzie. Do sukcesów
firmy prowadzą zmotywowani i energiczni pracownicy, widzący sens
w tym, co robią. Bez zadbania o ich zaangażowanie oraz motywację
trudno liczyć na harmonijny rozwój organizacji. – Wyzwolenie w ludziach wszystkiego, co mają najlepsze, nie jest łatwym zadaniem. Jako
pracodawca staram się jednak każdego dnia stwarzać warunki, które
sprzyjają wspólnej integracji, a także rozwojowi kompetencji. Niezwykle ważne jest dla mnie, by każda zatrudniona osoba czuła się w pracy
dobrze – wyjaśnia Katarzyna Opiekulska, dyrektor zarządzająca LSJ HR
Group.
Jednym z powszechnie używanych środków do osiągania zadowolenia
pracowników i ich motywowania są benefity pozapłacowe. Najczęściej
jednak są one wybierane przez pracodawców, bez badania faktycznych
potrzeb członków zespołu. A przecież nie każdy ma ochotę na wypad
z namiotem do lasu, czy cotygodniowe zajęcia fitness! Dlatego najlepszym sposobem na unikniecie błędu jest szczera rozmowa z zespołem
i dopasowanie indywidualnych, spersonalizowanych benefitów. Warto też wziąć pod uwagę to, że duża część pracowników potrzebuje
wyzwań oraz rozwoju. Mądry pracodawca uczyni z tego swoją broń.
Stworzy możliwości, aby wykorzystać ten fakt jednocześnie dla dobra
zespołu i firmy. Dobrym pomysłem może być choćby system oparty na
nagradzaniu najlepszych pracowników, bądź delegowanie ich na szkolenia rozwijające kompetencje.
Zainicjowanie polityki szkoleniowej nie może jednak polegać na instynkcie i niekonsultowanych z nikim pomysłach pracodawcy. Rozmowy z pracownikami oraz badanie potrzeb odpowiedzą na pytania, co dla
zatrudnionych osób jest najważniejsze i które z oferowanych szkoleń
są najbardziej wartościowe. Dlatego też zakres proponowanych kursów

powinien być jak najbardziej wszechstronny i różnorodny – dotykający
zarówno umiejętności miękkich, jak również twardych. Dzięki temu nie
tylko stawiamy na rozwój kompetencyjny pracownika, ale też budujemy
w nim pewność, iż jest szanowany, ceniony w firmie, a względem niego
są czynione poważne plany. Spokój, harmonia i poczucie, iż jest się we
właściwym miejscu w zawodowym życiu, to jeden z najczęściej podawanych argumentów skłaniających do „zakotwiczenia” w przedsiębiorstwie na stałe. – Wszystko, o czym rozmawiamy, wynika z jasno określonej filozofii firmy i trwałej kultury organizacyjnej. Przyjazne miejsce
pracy, do którego chce się przychodzić każdego dnia, na pewno jest wyzwaniem dla pracodawcy. Wszyscy mamy jednak jeden określony cel:
chcemy osiągać nasze zamierzenia. Aby tak się stało, musimy pamiętać,
że człowiek jest najważniejszy – wskazuje Katarzyna Opiekulska.
Zadowoleni, zaangażowani, zmotywowani pracownicy są o wiele bardziej produktywni i zdecydowanie kreatywniejsi. Rzadziej korzystają
ze zwolnień chorobowych, nie szukają nowych wyzwań zawodowych,
a także pozytywnie wpływają na morale grupy. Te wszystkie elementy tworzą stały rozwój firmy. Nie warto przechodzić obok tematu obojętnie, zwłaszcza że na część działań wzmacniających motywację (np.
szkolenia), można zyskać niemałe dofinansowanie ze środków unijnych.
Firmy mogą otrzymać zwrot kosztów usługi rozwojowej w wysokości
nawet 80%!
LSJ HR Group
ul. Celna 1, 70-644 Szczecin
www.lsj.pl

e-mail: biuro@lsj.pl
tel. +48 91 814 52 52

Wykwintne
pipki
Niech was nie zmyli nazwa. Te nieco figlarne i tajemnicze określenie to nic
innego jak gęsie żołądki. Danie, które dziś proponujemy zostało zainspirowane kuchnią Żydów aszkenazyjskich a pipek w jidysz oznacza po prostu rurkę.
To proste i być może nie wyglądające zbyt wykwintnie danie, dostarcza dużo
przyjemnych doznań naszym zmysłom i można je porównać do najlepszego kawioru. Be-teawon! (po hebrajsku - smacznego)

Gęsie pipki
Składniki:
» 1 kg żołądków gęsich
» 1 l bulionu
» olej
» 105 g musztardy
francuskiej
» 200 ml śmietany

Przygotowanie:

» 1 cebula
» 2 ząbki czosnku
» 2 łyżki mąki
» ziele ang., liść laurowy
» sól, pieprz

Żołądki oczyszczamy z błon i kroimy na równe kawałki.
Obtaczamy w mące i obsmażamy na złoty kolor, dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę i posiekany czosnek. Całość zalewamy bulionem i gotujemy pod przykryciem do
miękkości około 1,5 h. Po tym czasie dodajemy musztardę i śmietankę, przyprawiamy solą i świeżo zmielonym
pieprzem.
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foto: Justyna Wrzeszcz

Foto: Iwona Orzechowska-Zeidler
(Smakowity Blog Kulinarny)
Studio Kulinarne Bataty
www.studiobataty.pl
www.facebook.com/studiokulinarnebataty
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PIWO, MUZYKA,

Wyszak

To już cztery lata jak restauracja i browar Wyszak gości w swoich przyjaznych progach spragnionych dobrego piwa i wyśmienitego jedzenia. Rodzeństwo Joanna Różycka i Michał Jagła pracuje w gastronomii od 10 lat. Znają ten biznes dosłownie od kuchni, a Wyszak to ich ukochane dziecko.
– Cztery lata to już jest coś, myślę, że mamy czym się pochwalić. Biorąc
pod uwagę, że zaczynaliśmy od pracy własnych rąk i jak na taki biznes
naprawdę od małego budżetu, to cieszę się, że te marzenia się spełniły
– mówi z uśmiechem Joanna Różycka. – Postanowiliśmy to uczcić i wyprawić urodziny, które odbędą się 8 marca.
Na imprezie nie zabraknie oczywiście dobrego jedzenia. Będą zakąski,
przekąski, same pyszności. Do picia pojawi się cytrynówka, porterówka oraz ukochane piwo klientów Wyszaka czyli Amber. Będzie też dodatkowa atrakcja, specjalnie zorganizowana na tę okoliczność. – Nasza
załoga to też wrażliwe dusze, które kochają muzykę. Panowie, w tym
nasz szef kuchni, piwowar, chłopcy z baru to fani rockowego brzmienia,
do tego muzycznie uzdolnieni – zachwala szefowa Wyszka. – Założyli zespół i specjalnie dla naszych gości zagrają koncert. Będzie śpiew,
będą gitary.

pomagają nam w tworzeniu tego miejsca i odpowiadają za klimat. A co
najważniejsze: lubimy siebie nawzajem.
Rodzinna i swobodna atmosfera, znakomita kuchnia, genialne piwo,
przemiła obsługa. Tak się prowadzi biznes rodzinny, gdzie nie wykresy
i tabelki są najważniejsze, tylko uśmiech zadowolonego klienta. Wyszak to takie właśnie miejsce.

ad / foto: materiały prasowe

Michał i Joanna nie są zwyczajnymi właścicielami restauracji. Jak trzeba staną za barem, pójdą do kuchni, obsłużą zmywak i gości. Część potraw jakie znajdują się w menu Wyszaka zainspirowane zostały tym co
sami wynieśli z rodzinnego domu, co sami potrafią ugotować. – Praca
w gastronomii to jest bardzo przyjemne zajęcie i najczęściej pracują tu
piękni i wspaniali ludzie. Równocześnie to kawał ciężkiej roboty – nie
ukrywa Joanna Różycka. – To się przekłada na atmosferę w lokalu, czuć
tę pasję, to zaangażowanie i miłość do klienta.
Wyszak zaraz wejdzie w piąty rok działalności ale tworzony był nieco
dłużej. – Doliczamy do tego jeszcze dwa lata przed, które przeznaczone
były na uruchomienie lokalu – wyjaśnia Joanna. – Osoby, które tworzyły
z nami restaurację cały czas tu są. Nasz zespół się nie zmienił. To oni

Browar Wyszak | Księcia Mściwoja II 8 | 70-535 Szczecin | tel.: +48 662 233 678 | www.browarwyszak.pl

Szymon Kaczmarek

Dziennikarz, filozof robotniczo-chłopski.

„Pacz co paczysz”
Zrobiem kanapki, usiadłem przed telewizorem i pstrykam. Kanałów
z pięćset, to sobie pstrykam. Paczę co jest. Zacznę od dokumentów,
bo lubię dokumenty. Oprócz dowodu osobistego, na którym mój pesel
przypomina mi szyderczo, że urodziłem się w tym samym roku, co telewizja w Polsce.
Zatem kanały dokumentalne, może NG? Od dwóch ponad lat pokazują mi na nim katastrofy w przestworzach. Od rana do wieczora. Jeżeli
każdy odcinek dotyczy jednej katastrofy, to już niedługo zabraknie im
samolotów na magazynie. Toż oni tam częściej z powietrza spadają, niż
ja z fotela! W życiu nie wsiądę do samolotu. To może History? Chłopaki
tam robią nożyki. W ogniu wykuwają i nimi machają potem. Czwarty
sezon, w każdym pięćdziesiąt odcinków. Już im brakuje szuflad na te
noże. Ale może kogoś to zachwyca? Albo inni na tym samym kanale chyba? Robią włam do różnych garaży i kombinują jak tu najtaniej graty
kupić. No, fascynujące. A najbardziej, że ani razu na słoiki z grzybkami
nie trafili. Przyjechali by do Polski, to i na naleweczkę w graciarni by się
natknęli. Ale to cieniasy. Nie to, co twardziele

ze „Złomowiska”. W opisie programu czytam: „Perypetie ludzi, którzy
zarabiają na życie, skupując żelastwo. Ich praca wydaje się z pozoru
prosta, jednak wymaga mocnych nerwów…” no, już się jaram! Myślę,
że mocne nerwy mogą i mnie się przydać? Na wszelki wypadek zjem
kanapkę, bo oto nadchodzi „najbardziej niebezpieczny zawód świata”.
Szósty sezon, ponad dwieście odcinków, faceci wyciągają z drucianych
klatek kraby. Raz to mieli trzydzieści siedem sztuk! No, bajka po prostu… Myślę, że to najłatwiejsza robota ekipy tiwi. Kręcą czterema kamerami skomplikowany proces wyrzucania i wyjmowania klatek i… hulaj
dusza! Kto zorientuje się, że to już było? Chyba tylko ja, który śledzę na
bieżąco. A propos bajki, z kanałów dla dzieci najbardziej ekscytującym
jest Mini-Mini. Zwłaszcza od 19:00 do siódmej rano. Nadają wtedy „rybka śpi–śpij i Ty”. Bardzo mocne, tylko dla orłów, dynamika wydarzeń,
nowoczesny montaż, ale za to nie tak idiotyczne jak pozostałość. Pstrykam dalej. Zastanawiałeś się ile czasu spędzonego przed telewizorem
poświęcasz na pstrykanie? Nie? To dobrze, bo znając odpowiedź można
osiwieć. Ja na ten przykład dłużej pstrykam, niż paczę.

reklama

WKŁADKI NA MIARĘ
Gabinet
podologiczny

Wkładki ortopedyczne

• pielęgnacja i zdrowie twoich stóp

• indywidualne formowanie wkładek

• profesjonalna diagnostyka

Gabinet podologiczny
Szczecin, ul. Chopina 22, lok.3b
tel.: 697 923 044
rejestracja telefoniczna: pon.–pt. w godz. 9–17
e-mail: orthopedis.szczecin@gmail.com

W MA
KOMPU RCU
T
BADAN EROWE
IE STÓP

GRATIS

!

restauracja

www.karkut.szczecin.pl

Restauracja, zasadą której jest połączenie nowoczesnych trendów i tradycji,
dań autorskich i klasycznych, serwisu oraz obsługi. Restauracja, w której dbamy
o jakość produktów – bądź to sezonowana wołowina, świeże owoce morza
albo ryby. Soczyste steki zaskoczą nawet najbardziej wymagających smakoszy
a zbilansowana karta win znajdzie swoich koneserów. Elegancki wystrój tworzy
unikalny niesamowity klimat.
Zapraszamy do kulinarnej podróży w Restauracji Karkut!

/ KarkutRestauracja

/ karkut_restauracja

Szczecin, ul. Bogurodzicy 1, tel: +48 91 422 00 00, 720 422 422, restauracja@karkut.szczecin.pl
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Warszewo I Pasaż Duński | ul. Szwedzka 28 | tel.: 572 702 761
Warszewo II Hipermarket Leclerc | ul. Rostocka 15 | tel.: 797 600 008
Mierzyn Pasaż Bukova Park | ul.Łukasińskiego | tel.: 572 702 760
Śródmieście ul.Sławomira 21a (wejście od Dubois) | tel.: 794 055 955
www.kwiaciarnieprowansja.pl

fb/kwiaciarnieprowansja

Prezentacja

NAJNOWSZA KAMPANIA
DESIGUAL CELEBRUJE
KOLORY, KTÓRE
SYMBOLIZUJĄ EMOCJE.

Desigual wie, że kolor jest wszędzie. Celem marki jest dotarcie do każdego, kto lubi być sobą
i czuje się dobrze we własnej skórze. Desigual jest
jak płótno, dzięki któremu można się wyróżnić,
przemówić własnym głosem. Dla marki kolor jest
życiem, wolnością i wyzwoleniem. Pozwala na zabawę, oryginalność oraz nutkę dzikości. Barwa to

magia, która działa na wyobraźnię. Dlatego też,
kolory, mieszanie ich i bycie kolorowym to koncepcja nowej kolekcji Desigual. Ludzie tworzący
markę, właśnie tacy są, tak czują i widzą.

A DLA CIEBIE, CO OZNACZA KOLOR?

KOLOR JEST ŻYCIEM
Czy widzisz życie w CZARNO-BIAŁYCH BARWACH?
Nie wierzymy. Życie jest
pełne kolorów, a kolor jest
pełen życia. Uchwyć to!

Zapraszamy już 5 marca do Centrum Handlowego GALAXY
Al.Wyzwolenia 18 | POZIOM 0

20 lat
medycyny estetycznej
według dr Zawodnego

Prezentacja
Dynamiczny rozwój medycyny estetycznej i wciąż rosnące zainteresowanie pacjentów zabiegami z jej zakresu skłoniło nas do refleksji. W tym roku mija równo 20 lat kiedy dr Piotr Zawodny rozpoczął swoją przygodę z medycyną estetyczną. Sięgając pamięcią do
czasów, kiedy stawialiśmy w tej branży pierwsze kroki, postanowiliśmy podzielić się informacjami dotyczącymi transformacji jaką
przeszła medycyna estetyczna na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.
Rynek medycyny estetycznej rozwija się w ekspresowym tempie na ca- terapii, jednak ukoronowaniem są lasery pikosekundowe, które zmiełym świecie, jednak mało kto wie, że tak ogromny wpływ na rozwój tej niły oblicze laseroterapii i których posiadaniem może poszczycić się
dziedziny w samym Szczecinie i nie tylko, miał doktor Piotr Zawodny. nasza Klinika. Dzięki nim skuteczność terapii jest imponująca, a czas
Bowiem w 2004 roku został absolwentem Podyplomowej Szkoły Medy- leczenia uległ znacznemu skróceniu. Zmiany dotyczą także leczenia
cyny Estetycznej PTL i tym samym, jako pierwszy w Szczecinie, został intensywnym światłem pulsacyjnym IPL, którego zakresy długości fal
dyplomowanym lekarzem medycyny estetycznej. Przez długie lata pozo- w urządzeniach są teraz bardziej precyzyjne, a idealnym przykładem kostawał jedynym, który posiada takie kwalifikacje. Jego zainteresowanie rzyści płynących z tego postępu jest zadowolenie naszych pacjentów
tą dziedziną rozpoczęło się jednak dużo wcześniej, już na trzecim roku z zabiegów z wykorzystaniem lasera Harmony XL Dye-VL. Omawiając
studiów medycznych na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, najnowsze osiągnięcia medycyny estetycznej należy również zaznaczyć
a od pierwszych wykonanych zabiegów z zakresu medycyny estetycz- fakt wprowadzenia na rynek efektywnych metod kształtowania sylwetnej, fizykalnej i fizykoterapii minęło ponad 20 lat! W 2000 roku posze- ki z wykorzystaniem lasera śródtkankowego AccuSculpt służącego do
rzył swoje kwalifikacje o kursy z zastosowania kwasu hialuronowego, precyzyjnej lipolizy twarzy, szyi oraz reszty ciała. Dzięki zastosowaniu
Botoxu, peelingów chemicznych i karboksyterapii, a w latach 2001-2002 dużej mocy i krótkim czasie wysyłanych impulsów laser ten jest niezaodbył pierwszy w Polsce dwustopniowy kurs medycyny estetycznej przeczalnym liderem wśród urządzeń służących do liposukcji laserowej.
organizowany przez Polskie Towarzystwo medycyny Estetycznej PTL.
Omawiając osiągnięcia zawodowe i naukowe dr Zawodnego nie sposób
Na szczególną uwagę zasługuje postęp w zakresie transplantacji włonie
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do dziś przekłada się w pracy właściciela Kliniki Zawodny, a tym samym sce pozbawione włosów. Taki proces często skutkował powikłaniami
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szelkie oznaki starzenia się można dostrzec w pierwszej nia
wszelkiego
typu. Doskonale
zarówno w zabiegach
na
nawet
kilka tygodni.
Rewolucjąsprawdzają
okazało sięsię
wprowadzenie
metody FUE
w doświadczone ręce doktora.
kolejności na twarzy, choć nie wolno zapominać o szyi, twarz,
ciało Unit
jak też
dłonie. Są– nie
tylko skuteczne,
ale i bezpieczne.
Selek(Follicular
Extraction
ekstrakcja
pojedynczych
mieszków włosodekolcie i dłoniach. Podczas lata nasza skóra narażona tywne
na wieloletnich
barwnik i ultrakrótki
impulsudoskonalono
energii sprawiają,
powych).działanie
W wyniku
doświadczeń
FUE iżestwojest na wiele negatywnych
czynników, takich
jak promie- drażnienia
pozabiegowe
zminimalizowane.
Dzięki
temu na
również
zabieg
Pragnienie przedłużenia
młodości i atrakcyjności
spowodowało,
rzono system
S.A.F.E.R.,sąktórego
innowacyjność
polega
automatyzaniowanie
słoneczne,
wiatr czy
słona woda.
Takie okoliczności
wpływają
bolesny i pozwala
szybko
powrócić do
codziennych
planów.
że
na przełomie
ostatnich
dwudziestu
lat medycyna
estetyczna
uległa jest
cji mniej
i podciśnieniowej
ekstrakcji
i implantacji
włosów.
System
S.A.F.E.R.
bardzo negatywnie
skórę, która
staję się wysuszona,
pojawiają
się charakteryzuje się znikomym ryzykiem uszkodzenia przeszczepianych
ogromnej
progresji. na
Początkowo
funkcjonowanie
tej gałęzi
medycyny
zmarszczki,
pozabiegach,
pięknej opaleniźnie
jedynie przebarwienia.
celu odmłodzenia
skóryprzekłada
najlepsząsię
alternatywą
do zabiegów
chiruropierało
się ana
takich jakpozostają
peelingi chemiczne,
mezoterapia Wgraftów,
co z pewnością
na imponującą
ilość wykonywabędzie zastosowanie lasera frakcyjnego. Nowością na światoigłowa oraz iniekcje botoksu i kwasu hialuronowego. Procedury te do gicznych,
nych w naszej Klinice zabiegów.
– Przebarwienia
powstają
wyniku nadmiernej
produkcji
melaniny
dziś
cieszą się bardzo
dużą w
popularnością,
jednak każda
z nich
uległa wym rynku medycyny estetycznej są lasery frakcyjne pikosekundowe.
Różnice dotyczą tak naprawdę każdej dziedziny medycyny estetyczpowoduje
powstawanie
płaskich,
w komórkach
mniejszym skóry,
bądź whiperpigmentacją
większym stopniu
transformacji.
Obecnie
spek- Charakterystyczne krótkie impulsy pikosekundowe powodują zmiany
nej. Do takich należy ewolucja dotycząca modelowania ciała i twarzy
ciemnych
plam ojakie
różnorodnej
i zabarwieniu.
W istotnie
celu leczenia
trum
możliwości
daje namwielkości
medycyna
estetyczna jest
szer- fotomechaniczne w skórze. Takie oddziaływanie powoduje 3-5 krotnie
przy użyciu własnych komórek tłuszczowych. Klinika Zawodny oferuje
zmian
stosuje
się preparatyprzez
o działaniu
rozjaśniającym
sze,
a ilość
wykonywanych
lekarzy złuszczającym,
zabiegów wzrosła.
Nie sposób większe zagęszczenie skóry i znacznie przyspiesza proces gojenia do
pacjentom wyłącznie najnowocześniejsze rozwiązania. Również w przyi hamującym
plamz głębiej
umiejscowionie
wspomniećmelanogenezę.
w tym miejscuWo przypadku
laserach, które
całą pewnością
zre- jednego dnia w porównaniu do 7-dniowego gojenia po tradycyjnej lapadku przeszczepu
tkanki
tłuszczowej
niemikrouszkodzenia
pozostajemy w tyle
i zabiegi
nych konieczne będzie
bardziej
inwazyjnych
metod
lase- seroterapii.
Wywołane
działaniem
lasera
powodują
wolucjonizowały
rynek.zastosowanie
Ich zastosowanie
jest tak
szerokie, że
niemożlite
wykonujemy
przy
użyciu
innowacyjnego
urządzenia
Adivive,
dzięki
rowych
– doradza
Zawodny
Kliniki Zawodny.
wym
jest
opisaniedr
ichPiotr
wszystkich
w zkrótkim
artykule. Warto jednak za- samoistną, naturalną, trwałą poprawę stanu skóry poprzez regenerację
któremu następującą
pobrany materiał
poddawany
separacji.
Co istotne,
techstopniowo
przez jest
okres
kilku miesięcy
po zabieznaczyć, że również laseroterapia uległa postępowi. Przełomowe było kolagenu,
nologia
Adivive,
jako
pierwszy
na
świecie
system
do
separacji
tkanki
W naszej kliniceterapii
bardzopomostowej
dobre efektywprzynoszą
zabiegi
z użyciem
urzą- gu. W naszej klinice mamy do dyspozycji aż 7 laserów frakcyjnych, co
wprowadzenie
laseroterapii
frakcyjnej
Encore
tłuszczowej,
otrzymał
amerykański
certyfi
FDA. każdego pacjenta
dzeń
IPL i klasycznych
laserów.
w wielu przypadkach
uzyskane
nam na
indywidualne
podejście
do kat
problemu
w
leczeniu
blizn zanikowych,
np.Jednak
potrądzikowych,
pourazowych
oraz pozwala
efekty mogą
być niewystarczające.
Dziś,
dziękirównież
najnowocześniejszym
Kulttworzenie
młodości autorskich
nie jest jużprocedur
tematemłączonych.
tabu, a z zabiegów medycyny estegłębokiego
odmładzania
skóry. Różnice
dotyczą
czasu trwania oraz
osiągnięciom
w dziedziniewlaseroterapii,
możemy
skutecznie i szybko
impulsu
– od mierzonych
milisekundach,
przez nanosekundy,
aż do tycznej korzystają nie tylko pacjenci, których pensje znacznie wykraczauporać się z problemem
przebarwień.
To właśnie
technologia
pikosekun- Idealnym
uzupełnieniem
terapii
laserowych
są transformacji
świetnie sprawdzające
ją poza średnią.
Ciekawym
zjawiskiem
jest, że
uległy nie
pikosekund.
Największymi
korzyściami
dla pacjentów
wynikającymi
wyznaczyła
nową erę w dziedzinie
laseroterapii.
Po razpo
pierwszy
zabiegi
mezoterapii,
którewykorzystywane
przywrócą prawidłowy
stopień
nawiltylko
urządzenia
i preparaty
do zabiegów
z zakresu
zdowa
tej ewolucji
są: zminimalizowanie
okresu
rekonwalescencji
zabie- się
w sprzęcie
medycznym
technologię
Do mezoterapii
preparatyrównież
z kwasem
hialuronowym,
medycyny
estetycznej.stosujemy
Zmiany nastąpiły
w aspekcie
postrzegu,
ograniczenie
odczuć zastosowano
bólowych orazunikalną
zmniejszenie
ryzykanajkrótszej
wystąpie- żenia.
wiązki
laserowej
liczonej
w pikosekundach.
Rozbijanie
barwnika
na pył czystym
wzbogacone
o hydroksyapatyt
wapnia,
który dodatkowo
gania ichbądź
efektów
przez pacjentów.
Początkowo,
pożądane
były efekty
nia
powikłań.
Zmiany
te istotnie
wpłynęły m.
in. na proces
laserowego
i pobudzanie
skóry do
naturalnej odbudowy
to możliwości
laserów
pikosekomórki do
produkcji kolagenu,
elastyny i endogennego
kwaprzejaskrawienia,
przerysowania..
dziś natomiast
wzrasta wśród
pausuwania
tatuażu.
Początkowo
serie zabiegów
odbywały
się przy
uży- stymuluje
kundowych,
które pozwalają naco
skuteczną
przebarwieniami
i me- sucjentów
hialuronowego.
dla kwasu może
być osocze
bogatopłytpoczucieAlternatywą
estetyki i subtelności,
a w naszej
Klinice
coraz częciu
laserów milisekundowych,
niosło zawalkę
sobą zduże
ryzyko powikłań.
lasmą. Nadmierne
w jednym
miejscumierzonym
może poja- kowe
mezoterapia
z czynnikami
wzrostu. Skoncentrowane
Czynniki
Wprowadzenie
na nagromadzenie
rynek laserów melaniny
o czasie trwania
impulsu
ściej lub
słyszymy
z ust pacjentów
„chciałabym/chciałbym
osiągnąć
natuwiać
się między innymi
wyniku opalania
lubdla
starzenia
siętego
skóry.
Nasza Wzrostu
(CGF – Concentrated
Growth
Factors)
to najnowsza
modyfiw
nanosekundach
byłowznaczącym
krokiem
postępu
rodzaju
ralne rezultaty”,
a my z ogromną
radością
spełniamy
ich oczekiwania.
klinika jako jedna z nielicznych w Europie może pochwalić się posiadaniem kacja terapii osoczem bogatopłytkowym w medycynie regeneracyjnej,
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dwóch najlepszych laserów pikosekundowych na świecie PicoSure by Cy- wykorzystująca nowatorski i kilkuetapowy proces przetwarzania
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INTYMNE PIĘKNO I KOMFORT
Kobiety coraz częściej korzystają z zabiegów medycyny estetycznej. Niestety dbając o swój wygląd, czasem zapominają o komforcie w sferze intymnej. Nie każda kobieta zdaje sobie sprawę z tego, że wiele problemów, także z dziedziny ginekologii, można wyeliminować bez użycia skalpela. Wystarczy porozmawiać o tym z lekarzem specjalistą. Dorota Gródecka, lekarz ginekolog, opowiada
jak kwas hialuronowy może poprawić intymne piękno i komfort życia pań.
Czy kobiety znają swoje ciało i umieją mówić o problemach intymnych? Mam wrażenie, że część z nas nie potrafi robić tego nawet
z własnym partnerem.

Wiele kobiet jest otwartych i świadomych, niestety nie wszystkie. Młode pokolenie potrafi nazwać wszystko i poruszyć nawet najbardziej
osobisty temat. Panie w wieku 50+ mają z tym zdecydowanie większy
problem. A przecież to szalenie ważne, żeby dobrze znać swoje ciało,
wiedzieć jak ono funkcjonuje. Niektóre panie przychodząc do lekarza
czują się skrępowane, nie wiedzą czy używać określeń typowo medycznych czy też mówić o swoich intymnych częściach ciała mniej formal-
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nie. A przecież dla lekarza nazewnictwo w kontakcie z pacjentką nie
jest istotne. Najważniejsze, żeby mówić o wszelkich wątpliwościach
czy problemach. Jeśli kobieta krępuje się opowiadać czy pytać, to lekarz
powinien zainicjować rozmowę, poprowadzić, doradzić, zapytać czy
jest zadowolona z wyglądu swojej strefy intymnej, jej funkcjonowania
czy ze współżycia. W zasadzie każda z nas powinna dokładnie obejrzeć
swoje ciało, każdą jego część.
To znaczy, że najpierw powinnyśmy wziąć lusterko i obejrzeć jak
wyglądają okolice, których zazwyczaj nie widzimy?

Tak. Ja zawsze proponuję swoim pacjentkom lusterko albo zrobienie

sobie zdjęcia i późniejszą dokładną analizę tego, co widzą. Może dzięki temu coś wzbudzi ich ciekawość lub skłoni do zadania pytań. Może
zauważą, że coś wygląda inaczej niż im się wydawało, czegoś jest „za
dużo” lub „za mało”.

Obawiam się, że część osób właśnie przestaje czytać i pojawia się
u nich myśl, że to przesada lub coś niestosownego. Robienie sobie
zdjęć albo oglądanie w lusterku swoich stref intymnych. Niektóre
kobiety będą czuły się skrępowane sama myślą o czymś takim.
Zupełnie niepotrzebnie! Dlatego od najmłodszych lat potrzebna jest
edukacja. Dziewczynki powinny umieć nazwać swoje narządy, wiedzieć
jak one wyglądają, zgłaszać dolegliwości. Każdy zaglądał kiedyś do swoich ust i jeśli boli go ząb, to potrafi to opisać i pokazać. Tak samo powinno być podczas wizyty u ginekologa.
Dbamy głównie o swoje piękno zewnętrzne, o to co widać. Czy można poprawić także te niewidoczne elementy naszej urody?

Jak najbardziej. Można poprawić również intymne części ciała. Na przykład poprzez wstrzyknięcie kwasu hialuronowego. W ten sposób możemy skorygować wygląd okolic intymnych, a także nasz komfort. Częstym problemem bywa zanik warg sromowych większych. Mogą one
być bardzo cienkie i wiotkie. Dzieje się tak z powodu zbyt małej ilości
tkanki tłuszczowej w tej okolicy. Często pacjentki, które mają pracę siedzącą i borykają się z takim właśnie problemem, czują dyskomfort albo
ból ponieważ łechtaczka i wargi sromowe mniejsze nie są chronione.
Taki stan można poprawić właśnie poprzez wstrzyknięcie kwasu hialuronowego w wargi sromowe większe. Zatem stosuje się go z jednej strony dla poprawy estetyki, z drugiej natomiast, dla poprawy komfortu
i funkcjonowania zewnętrznych narządów płciowych.
Nie wszystkie kobiety myślą o poprawie mankamentów swojej urody w widocznych partiach ciała, a co dopiero w kwestii estetyki intymnej.

Tutaj właśnie pojawia się rola ginekologa. To on musi zwrócić uwagę
pacjentce na ewentualne zmiany w jej ciele, niedociągnięcia natury lub
szkody wyrządzone np. przez poród. Jeśli kobieta przychodzi na coroczną wizytę, badanie USG i cytologię, lekarz powinien zapytać o komfort
funkcjonowania. Pacjentki, które nie rodziły, mają często wąskie wargi sromowe większe. Można je powiększyć tak, aby spełniały swoją
funkcję. U pacjentek, które już rodziły, mogą zanikać lub się wydłużać.
W takich przypadkach również można odpowiednio reagować.
Co powinno wzbudzić niepokój kobiet, jakie objawy?

Przede wszystkim nawracające infekcje, bolesność w czasie uprawiania
sportu. Zdarza się, że podczas jazdy na rowerze, konno czy na siłowni,
w trakcie wykonywania ćwiczeń w pozycji siedzącej, kobiety czują dyskomfort albo nawet ból. Bolesne współżycie, które może być przyczyną
zaniku śluzówki, także jest sygnałem do rozmowy z lekarzem. Jeśli nie
ma odpowiedniego nawilżenia w tej okolicy, tkanki są otarte a przyjemność z seksu maleje lub znika.
To znaczy, że niezależnie od momentu życia można podnieść sobie
komfort codziennego funkcjonowania i współżycia?

Tak, wystarczy porozmawiać ze swoim lekarzem. Opowiedzieć własnymi słowami co nam dolega, przeszkadza. Wtedy możemy wybrać właściwą metodę leczenia, na przykład wstrzyknięcie preparatu z kwasem
hialuronowym czy laseroterapię. Należy też pamiętać o możliwości
łączenia technik terapeutycznych wraz z miejscowym stosowaniem
leków.

Ale kwas hialuronowy się kojarzy jedynie z nadmiernie wypełnionymi ustami, tzw. dzióbkiem!

Mówiąc obrazowo, z warg sromowych nie robimy „dzióbków”, tylko
dwie ładne „bułeczki”. Chodzi o uzyskanie symetrycznych, odpowiednio wypełnionych części, którym przywracamy odpowiedni kształt,
wielkość i ich pierwotne funkcje.
Kiedy widać efekt takiego zabiegu?

Zabieg jest bezbolesny, wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Trwa
około godziny. Pełny efekt widoczny jest po około dwóch dobach, gdy
kwas hialuronowy wchłonie wodę i nabierze objętości.
Co konkretnie ten kwas może zmienić? Jakie dolegliwości mogą być
przy jego zastosowaniu zmniejszone lub usunięte?

Przede wszystkim wypełnienie warg sromowych większych. Korekta
blizny po nacięciu krocza. Uzupełnienie i korekta tylnej ściany pochwy
i krocza, miejsca, gdzie na przykład założony był szew. Dzięki użyciu
kwasu możemy również nawilżyć błonę śluzową pochwy, a także powiększyć, istotny w życiu seksualnym każdej kobiety, punkt G.
Czyli nie tylko usunięcie nieprzyjemnych skutków nacięcia i szycia
krocza, poprawa wyglądu, ale także czysta przyjemność?

Zdecydowanie! Co najważniejsze kobiety coraz częściej myślą o swoim
komforcie i decydują się na zmiany.
Zwiększa się ich świadomość czy są bardziej wyzwolone?

Po pierwsze nie możemy traktować swojego ciało czysto zadaniowo.
W tej intymnej części nie chodzi przecież jedynie o prokreację. Po drugie, kiedyś na tego typu dolegliwości proponowano jedynie zabieg chirurgiczny. Teraz mamy alternatywę. Można bez użycia skalpela sprawdzić czy proponowana zmiana przyniesie zamierzony efekt, który po
zastosowaniu kwasu hialuronowego utrzymuje się przez około rok.
Zdecydowana większość kobiet jest z niego bardzo zadowolona, chociaż oczywiście niewiele z nich chwali się tym innym osobom. Zdecydowanie łatwiej powiedzieć o poprawionych ustach lub powiększonych
piersiach.
Taki zabieg może być niebezpieczny?

Jeśli nie ma żadnej reakcji alergicznej jest to całkowicie bezpieczne i nie
jest szkodliwe. Z takiej formy pomocy mogą korzystać wszystkie panie,
niezależnie od wieku, z różnymi dolegliwościami. Wiek pacjentki nie ma
tu znaczenia. Należy jednak pamiętać, że zabieg powinien być wykonany preparatem do tego przeznaczonym, a wykonać go powinien lekarz
odpowiednio przeszkolony w zakresie stosowania kwasu hialuronowego w ginekologii.
Czy kobiety powinny porównywać się z innymi paniami, zdjęciami
lub aktorami filmów erotycznych? Czy to powinien być punkt odniesienia?

Można się przyjrzeć, zainspirować. Nie trzeba jednak traktować tego
jako wzorca do naśladowania. Ważne żeby swoje ewentualne wątpliwości omówić z lekarzem zajmującym się ginekologią estetyczną.

Kobiety powinny otworzyć się i śmielej dążyć do poprawy swojego
komfortu. A co z panami? Oni też odczują różnicę?
Tak, zdecydowanie. Chociażby większe nawilżenie śluzówki to lepsze
doznania dla obojga partnerów. Powiększenie punktu G u kobiety, większa ilość orgazmów to przecież również przyjemne doznania dla mężczyzny. Ładniejszy wygląd, większa pewność siebie kobiety, łatwiejsza
akceptacja swojego ciała. Same plusy!

rozmawiała: Hanna Promień / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Dorota Gródecka, specjalista położnictwa i ginekologii
Szczecin, ul. Tuwima 27/3 | tel. 570 70 71 72
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Nowoczesna armatura i design
Zainspirujemy, przedstawimy nowe trendy.
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Fryzura
idealna
Krystian Gawęcki – fryzjer z pasją i oddaniem dla zawodu. Od 20 lat
ulubiony specjalista wielu szczecinianek, a obecnie również współwłaściciel Akademii Fryzjerskiej Gawęcki – opowiada, czym dla niego
jest fryzura idealna i jak dobiera ją do urody swoich klientek.
Jak dobrać idealną fryzurę do urody?

Pewnie pytasz o to, jak wykonać takie cięcie, żeby zmienić, a jednocześnie uszczęśliwić klientkę i przy okazji jej nie skrzywdzić?
(śmiech) Jak sama widzisz, w grę wchodzi wiele składowych. Klientki są bardzo różne i nie mówię tu tylko o różnicach w urodzie czy
cechach charakterystycznych, jak np. wydatny nos, wysokie czoło.
Mówię o charakterze. To dla mnie punkt wyjścia.

subtelny, naturalny, piękny...

Czyli musisz być też psychologiem fryzjerstwa?

Tak, tu kłania się umiejętność rozpoznania typu charakteru już na samym początku – przecież nie znam nowych klientek, a powinienem
je zrozumieć. Mam taki złoty klucz, którym posługują się mistrzowie
fryzjerstwa na świecie: określam typ charakteru zgodnie z definicją
Hipokratesa. To mi pozwala stwierdzić, czy mam do czynienia z zabawowym sangwinikiem, analizującym cholerykiem, merytorycznym i spokojnym melancholikiem czy wyciszonym flegmatykiem.
To sam początek, po rozmowie z klientką szukamy idealnej dla niej
fryzury. Drugi etap to ocena proporcji twarzy, głowy, ale również
szyi, którą można optycznie skrócić lub wydłużyć poprzez odpowiednią fryzurę. Wiele cięć ukryje mankamenty, a niektóre rodzaje
cięć ukażą tylko zalety urody. Fryzura to jak rzeźbienie, ale tu najważniejsza nie jest sama rzeźba, a modelka, czyli klientka.

NOWOCZESNY
MAKIJAŻ
PERMANENTNY
ombre | powder brows
3 D | efek t henny

Co sądzisz o fryzurach na „szalonych wizjach fryzjera” – czyli
o tzw. ostrym cięciu?

natural lips | nude lips

Z pewnością nie do codziennego funkcjonowania. No chyba,
że klientka chce odwiedzać salon co drugi dzień, bo nie ma szans,
że przy takich naprawdę ostrych cięciach czy stylowych dysproporcjach sama wymodeluje sobie włosy w domu. Pokazowe fryzury
z ostrymi cięciami to głównie fryzury na wybieg lub do sesji czy projektów artystycznych. Przecież klientka musi sama w domu po umyciu włosów umieć je ułożyć w łatwy sposób i nadal ma być to efekt
jak po wyjściu od fryzjera. Ja tworzę fryzurę, czyli coś integralnego
i nierozłącznego z klientką, jej część. W niektórych przypadkach wybieram minimalne docięcie, w innych skracam do maksimum – pod
warunkiem, że taka jest wola klientki i moja merytoryczna zgoda.
Klientka ma swoje potrzeby, a ja mam niezbędną wiedzę, jak im sprostać. Stajemy się partnerami w pewnym sensie.

henna tr wała

Iwona Szewczuk
Micropigmentation Ar tist
ul . Miko ł aja Kopernika 6
70 - 241 Szczecin
570 0 0 9 4 32

Klientki mówią, że wychodząc z Twojego salonu czują się piękniejsze, bardziej pewne siebie i… seksowne.
I o to chodzi. To jest dla mnie największy komplement – pracuję przecież po to, by uszczęśliwiać ludzi. To moja pasja i życiowa misja.
Dziękuję za rozmowę.

/ is.micropigmentation.ar tist
reklama

rozmawiała: Maja Satankiewicz, foto: materiały prasowe

Jestem trenerem personalnym. Pomagam ludziom korygować wady postawy ciała, budować masę mięśniową i spalać tkankę tłuszczową. Sportowców przygotowuję kondycyjnie
i motorycznie do konkretnych dyscyplin sportowych. www.malgorzataszewczyk.pl

Kulturalna fizycznie:
jak może zmienić się kobieta

O swojej przemianie Karolina mówi czasem: serwis. Ma duże poczucie humoru – śmiała się ze swojej tuszy, ale przestała, gdy zaczęły się problemy
zdrowotne. Dziś opowiem Wam o jednej z moich klientek. Może Twoja historia jest podobna?

Karolina nie lubi kultury fitness
“Nie lubię siłowni, kojarzy mi się z napakowanymi facetami”, “Po co
mam tu chodzić, nie będę przecież podnosić ciężarów” – do takich myśli
Karolina przyznała mi się całkiem niedawno, po pół roku wspólnego treningu na siłowni i prowadzenia diety. Czas ten regularnie odliczamy też
utraconymi kilogramami i centymetrami – 9 kg temu, 8 cm temu w talii. To jest możliwe! Karolina już to wie, bo spróbowała i konsekwentnie
trzyma się planu. Dlaczego się zdecydowała? Bo wszystko inne zawodziło – herbatki na odchudzanie, a nawet kontakt z dietetykiem i połowiczne sukcesy, bo po jakimś czasie i tak wracała do nadwagi.
Hashimoto nie jest pułapką
Problemy z wagą zaczęły się u mojej klientki po zdiagnozowaniu choroby
Hashimoto. Coraz bardziej znana choroba, powoduje m.in wzrost wagi,
chroniczne zmęczenie, wahania nastroju, wypadanie włosów, przesuszoną skórę itd. Karolina ma 37 lat i jest mamą dwójki dzieci. Hashimoto
zdiagnozowano po urodzeniu pierwszego dziecka. Czasem bywa ono też
przeszkodą w zajściu w ciąże, innym razem nie. Na pewno jest jednak
przeszkodą w codziennym funkcjonowaniu.
Karolina przez większość dnia pracuje przy komputerze, stąd fizyczny
powrót do formy jest koniecznością. Problemy zdrowotne, które pojawiły się w związku z tym to bóle pleców, nadwaga, problemy z oddychaniem, bóle głowy, garbienie się. Nieprawdą jest jednak to, że osoby chorujące na Hashimoto skazane są na prowadzenie coraz powolniejszego
stylu życia, a jedyne, co może im pomóc to przyjmowanie leku.
Rozruszać metabolizm, zachować harmonię
Kiedy na pierwszym spotkaniu przeprowadziłam diagnozę dotyczącą
jej fizycznych zdolności nie miałam wątpliwości, że szybko wyjdziemy
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z kryzysu. Karolina ważyła 75 kg przy wzroście 159 cm. Dziś – 66 kg.
Wtedy – dużo za dużo. Miała sporo tkanki tłuszczowej na brzuchu
i w okolicy bioder oraz osłabione mięśnie posturalne. To standardowa
sytuacja, z której koniecznie trzeba wyjść i świetnie sprawdza się właśnie siłownia. Aby dobrze funkcjonować w życiu codziennym i choćby
siedzieć prosto w czasie pracy przy komputerze ciało musi zachować
harmonię. Silny brzuch, pośladki, plecy oraz trening cardio to podstawa.
Zaniedbane latami ramiona muszą zacząć podnosić hantle po to by, zyskały sprężystość i siłę.
W czasie regularnego treningu Karolina z czasem traciła na wadze, ale
zyskiwała znacznie więcej. Regularny ruch przyspieszył jej metabolizm,
a właściwa dieta pozytywnie wpłynęła na zmniejszenie uczucia zmęczenia, cerę, czy nawet odbudowę włosów. Na placu zabaw Karolina przestała wysiadywać na ławce, a z chęcią wchodzi w zabawę i interakcję ze
swoimi dziećmi. To bardzo ważna zmiana! Wielką radością była dla nas
obu wiadomość, że Karolina może zmniejszyć dawkę leku. Jej organizm
zaczął wracać na właściwe tory. Oczywiście – kontakt z lekarzem i leki
są konieczne, ale warto użyć nie tylko farmakologii, żeby walczyć z objawami.
Jak być kulturalną fizycznie?
Karolina sporo się nauczyła przez kilka miesięcy. Do swojego życia,
które przepływa mocno przez świat sztuki włączyła… kulturę fizyczną.
To istotne, a często zapominają o niej właśnie kobiety dobrze wykształcone, osiągające sukcesy zawodowe, czy poświęcające się rodzinie.
Moja klientka wie dziś jak samodzielnie przeprowadzić rozgrzewkę i trening. Nie wstydzi się siłowni, która stała się dla niej przyjaznym doświadczeniem, gdzie ćwiczą ludzie w każdym wieku i z każdym rodzajem ciała.
Było mi bardzo miło, kiedy przyznała, że jestem jej przewodniczką po
tym miejscu. Wie, że piszę o niej w tym felietonie. Serdecznie ją pozdrawiam, a także wszystkich moich podopiecznych, z którymi mam przyjemność się spotykać i obserwować ich sukcesy. Nie od dziś wiadomo,
że „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Najnowsza wersja endermologii

Prezentacja

Więcej niż

trening

Strefa 3L to nowy, w pełni innowacyjny klub treningowy na sportowej mapie Szczecina. Miejsce rekreacji, które wykorzystuje w programach treningowych współczesne technologie, ale przede wszystkim miejsce gdzie można poczuć się komfortowo. Uprawianie
sportu przestaje mieć tradycyjny charakter, a trening wchodzi na kolejny poziom.
– Skuteczność treningów w Strefie 3L polega na tym, iż są całkowicie
dopasowane do indywidualnych potrzeb ćwiczącego – mówi Angelika
Tomaszewska, menager klubu. – Podczas pierwszego spotkania, nowa
ćwicząca osoba najpierw wypełnia wspólnie z trenerem personalnym lub
fizjoterapeutą krótką ankietę. Chodzi o określenie indywidualnych predyspozycji, stanu zdrowia, trybu życia, a także celów treningowych. Tak
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zdobyte informacje stanowią podstawę do wyboru idealnego programu
treningowego. Milionizer, bo tak nazywa się skaner, wykorzystuje m.in.
kamerę do obliczenia wszystkich istotnych długości ciała w tym zakres
ruchomości w stawach. Dzięki innowacyjnemu sposobowi skanowania,
opartemu na markerach biometrycznych, w ciągu 5 sekund mierzy ciało
użytkownika – dodaje.

Druga analiza jakiej może się poddać nowy członek klubu to znane, szczególnie w gabinetach dietetycznych, określenie składu ciała. Dzięki niej
dowiadujemy się jaka jest: masa ciała, masa mięśniowa, masa tkanki
tłuszczowej, całkowita zawartość wody w organizmie, zawartość białka
i substancji mineralnych, beztłuszczowa masa ciała oraz wskaźnik BMI.
– Urządzenie określi także m.in. procentową zawartość tkanki tłuszczowej czy opisze przemianę materii – dodaje menager. – Wszystkie te dane
posłużą później do ustalenia najefektywniejszej metody pracy nad poprawą stanu zdrowotnego, samopoczucia oraz aspektów wizualnych danej
osoby. Na koniec każdy klubowicz otrzymuje opaskę na rękę z chipem,
w którym zapisane są wszystkie informacje na jego temat.
Strefa 3L specjalizuje się w treningu obwodowym. – Jest krótki, intensywny i przez to bardziej skuteczny od tradycyjnego – zachwala Angelika Tomaszewska. – Trwa 35 minut i przez swą interwałowość efekty są jeszcze
odczuwalne po jego zakończeniu, czyli ciało cały czas pracuje pomimo
iż my już odpoczywamy. Po jakimś czasie już dwie, trzy sesje w tygodniu
spowodują, że odczujemy różnice w wyglądzie, ale przede wszystkim
w samopoczuciu i ogólnej sprawności – dodaje.
Trening Milon, bo tak brzmi jego nazwa, odbywa się na ośmiu stacjach:
sześciu siłowych i dwóch cardio. Dzięki wykorzystaniu m.in. kamer, system wykorzystuje obliczenia wszystkich istotnych długości ciała. Wszystko oparte jest na innowacyjnym sposobie skanowania. – Sprzęt skompilowany jest tak, żeby podczas każdego okrążenia można było przećwiczyć
jak największe grupy mięśniowe. Co ważne: dołączyć czy zejść z obwodu
można w dowolnym momencie – tłumaczy pani Angelika.
Trening odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ćwiczący na
każdej wskazanej stacji spędza minutę, do tego po 4 minuty na stacjach
cardio. Obwód powtarzany jest dwa razy, a całość zajmuje 35 minut. Niewiele, a jednak dla ciała to bardzo dużo, bo Milon pozwala na zwiększenie
efektywności ćwiczeń o 30 procent. Każda ćwicząca osoba w trakcie treningu wyposażona jest w specjalną opaskę zawierającą dane systemowe.
Odczytując dane z opaski, system automatycznie dostosowuje się do wymiarów i ciężaru ćwiczącego, m.in. dzięki temu ćwiczenia wykonywane są
poprawnie, z właściwym obciążeniem i w optymalnej ilości powtórzeń.
Milon kończy się serią ćwiczeń rozciągających o nazwie Extrafit. Pożądana ilość sesji treningowych to 2-3 razy w tygodniu. Wystarczy by przyzwyczaić ciało do wysiłku. Warto tutaj nadmienić, że klubowicze w każdym
momencie mogą liczyć na pomoc i porady doświadczonego personelu
składającego się z wykwalifikowanych specjalistów i trenerów.

Jeśli komuś nie odpowiada ćwiczenie w grupie może skorzystać z systemu
EMS, który jeszcze w tym roku będzie dostępny w drugim punkcie Strefy 3L na ulicy Sezamkowej. Ten rodzaj treningu wywodzi się z fizjoterapii
i ma wiele wspólnego z rehabilitacją. Polega na elektrostymulacji mięśni
za pomocą impulsów. Ćwiczy się w osobnym pomieszczeniu, w specjalnym, oplecionym elektrodami stroju, pod okiem fizjoterapeuty. W ten
sposób wykonuje się serię prostych ćwiczeń. Całość trwa 20 minut ale
tylko wygląda niewinnie. Dzięki elektrodom na mięśnie kładziony jest
o wiele większy nacisk i pracują one z większą siłą niż klasycznie. EMS
jest zalecany osobom z problemami zdrowotnymi – po wypadkach, kontuzjach. Radzi sobie ze schorzeniami wynikającymi z chorób cywilizacyjnych. Wspaniale wpływa na sprawność i ciało: wysmukla je i uelastycznia,
likwiduje cellulit, powoduje szybsze spalanie kalorii, stabilizuje sylwetkę
i kręgosłup, poprawia sprawność, wytrzymałość, wydolność, koordynację, siłę mięśniową i krążenie krwi. Na dodatek nie obciąża stawów, jest
odpowiedni dla osób z przeciążeniami bólowymi, dla ludzi z nadwagą, zanikiem mięśni, dla kobiet po ciąży. Lista dobrodziejstw jest długa.
Treningi w Strefie 3L są stworzone przede wszystkim dla osób, które nie
odnalazły się w innych, popularnych formach aktywności, a chciałyby zadbać o własne zdrowie i dobre samopoczucie. Jest to miejsce dedykowane ludziom zapracowanym, chcącym pozbyć się chociażby bólu pleców
wynikającego z siedzącego trybu życia, a którzy mają ograniczony czas
i cenią sobie przy tym wygodę. Wiek i ograniczenia fizyczne nie mają tu
znaczenia.

autor: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe

ul. Santocka 18/13 p.1 | Szczecin | tel.: +48 882 159 802
www.strefa3l.pl

Jego zespół ratuje życie
Prof. Piotr MIlkiewicz stworzył w Warszawie klinikę, która w ostatnich sześciu latach przygotowała do transplantacji wątroby ponad tysiąc pacjentów. Zawdzięcza mu jednak życie znacznie więcej osób. – Trzon naszego zespołu stanowią szczecinianie – przyznaje profesor, który został właśnie koordynatorem działania europejskiej grupy zajmującej się oceną jakości życia pacjentów
z rzadkimi chorobami wątroby.
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W szpitalu w Warszawie stworzył pan niezwykle prężnie działającą
klinikę zajmującą się chorobami wątroby. Ilu pacjentów znajduje się
pod pana opieką?

Szpital na Banacha, który jest częścią największego w Polsce ośrodka medycznego jakim jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest prężnym i świetnie wyposażonym ośrodkiem, którego jedną z flagowych działalności jest
transplantacja wątroby. Sześć lat temu ówczesny Rektor WUM, prof.
Marek Krawczyk zaproponował mi stworzenie tam kliniki zajmującej się
w dużym stopniu przygotowaniem chorych do przeszczepienia oraz
kompleksową opieką nad pacjentami po tym zabiegu. Zapewniono nam
znakomite warunki pracy i tak w krótkim czasie powstała nasza klinika.
W ciągu 6 lat mojej pracy w Warszawie wykonano w naszym ośrodku
około 1000 przeszczepień.
Wcześniej, przez lata leczył pan ludzi w Szczecinie. Teraz leczą się
w Warszawie pacjenci z całej Polski. Dlaczego wybierają akurat ten
ośrodek? W Polsce jest ich już naprawdę sporo.

Poza transplantacją zajmujemy się też rzadkimi chorobami wątroby.
Eksperci Unii Europejskiej przeprowadzili precyzyjne analizy, które
wykazały jednoznacznie, że obywatele Unii cierpiący na rzadkie choroby mają zdecydowanie gorszą opiekę medyczną niż ci z częstszymi.
Powstała idea stworzenia sieci europejskich ośrodków referencyjnych
zajmujących się rzadkimi chorobami (ERN czyli European Reference Network – przyp. red.). Określono bardzo wyśrubowane kryteria dotyczące nie tylko wiedzy i doświadczenia lekarzy, ale również odpowiedniego
zaplecza diagnostycznego dla ośrodków, które chciałyby wejść do tej
sieci. Niestety bardzo mało centrów medycznych w Polsce spełniło te
kryteria. My owszem i od dwóch lat należymy do sieci zajmującej się
rzadkimi chorobami wątroby. W tej bardzo wąskiej grupie ekspertów
znalazł się prof. Jan Lubiński z PUM działający w innej sieci, zajmującej
się genetycznym podłożem nowotworów, co potwierdza jego mocną
pozycję w światowej genetyce. Zawsze interesowały mnie choroby
rzadkie, bo stanowią duże wyzwanie dla lekarza. Trzeba spędzić więcej
czasu analizując literaturę, precyzyjnie zaplanować diagnostykę, nierzadko skonsultować się z którymś z kolegów z zagranicy. Od niedawna
koordynuję działania europejskiej grupy roboczej, zajmującej się oceną
jakości życia u pacjentów z rzadkimi chorobami wątroby. Traktuję to
jako wielkie wyróżnienie. Niestety, jako lekarze bardzo często ekscytujemy się, kiedy po naszym leczeniu dochodzi do poprawy wyników
laboratoryjnych, ale nierzadko odbywa się to za cenę znacznego pogorszenia jakości życia pacjenta. Planujemy to zmienić, wprowadzić obiektywne oceny jakości życia w zależności od choroby. Jest tu wiele do zrobienia bo jest to obszar dość zaniedbany we współczesnej medycynie.
W prowadzeniu kliniki w Warszawie pomagają panu też inni lekarze
z naszego miasta. Czy jest to już zespół kompletny?

Tak, trzon zespołu w Warszawie stanowią szczecinianie. Oprócz mnie
jest to doc. Joanna Raszeja-Wyszomirska i prof. Maciej Wójcicki. Współpracujemy od lat, znakomicie się rozumiemy. Mamy kilku świetnie zapowiadających się młodych kolegów. Jednym z nich jest dr Robert Kucharski. Robert trafił do mnie do poradni w Szczecinie, chyba 10 lat temu
jako pacjent z rzadką chorobą wątroby. Był wtedy studentem medycyny
reklama

PUM. Okazało się, że konieczne będzie przeszczepienie wątroby. Zabieg
wykonał prof. Wójcicki, 9 lat temu. Dr Kucharski po skończeniu studiów
w PUM dołączył do naszego zespołu. Jest szczególnie cenny bo oczywiście jak nikt inny rozumie problemy pacjentów kwalifikowanych do
takiego zabiegu. Pracuje bez taryfy ulgowej, dyżuruje, prowadzi badania naukowe i jest doskonałym przykładem na to jakie możliwości daje
współczesna transplantologia. Na stałe współpracujemy z doc. Katarzyną Kotarską z Uniwersytetu Szczecińskiego, przyjeżdża do nas regularnie i prowadzi bardzo ciekawe projekty związane z jakością życia
i aktywnością fizyczną pacjentów po transplantacji wątroby.
Pracuje pan w Warszawie, ale nie zapomniał o swoim mieście. Wciąż
można powiedzieć, że tutaj mieszka. Przyjeżdża na weekendy,
a wtedy również spotyka się z pacjentami.

Dzięki przychylności władz PUM udaje nam się prowadzić bardzo owocną współpracę pomiędzy moją warszawską kliniką a szczecińską uczelnią. W zasadzie w wielu aspektach działamy jak jeden zespół. Zakład
Biologii Medycznej PUM, którym dowodzi moja żona, Małgorzata, jest
podstawową bazą dla zaawansowanych analiz molekularnych oraz projektów międzynarodowych. Doc. Ewa Wunsch, chyba mogę powiedzieć
moja uczennica, bo pod moim okiem napisała znakomitą habilitację
i była w naszym zespole w „czasach szczecińskich” została niedawno
kierowniczką Samodzielnej Pracowni Medycyny Translacyjnej PUM.
To nowy dział medycyny łączący prace badawcze z praktyką kliniczną. Prowadzimy wspólnie kilka projektów, jeden z nich, duże badanie
międzynarodowe, które koordynuję z Warszawy i w którym aktywnie
uczestniczy doc. Wunsch właśnie przygotowujemy do publikacji.
Czy współpraca z kolegami ze Szczecina dotyczy tylko badań naukowych?

Oczywiście, że nie. Podam niedawny przykład. Konsultowaliśmy pacjenta doc. Marii Giżewskiej z Kliniki Pediatrii PUM. Doc. Giżewska jest uznanym autorytetem w naszym kraju jeżeli chodzi o choroby wrodzone
i zajmuje się tym pacjentem, obecnie młodym mężczyzną z województwa zachodniopomorskiego, od drugiego tygodnia jego życia. Pacjent
cierpi na bardzo rzadką chorobę, która sprawia, że defekt genetyczny
wątroby, która jest całkowicie wydolna i można powiedzieć „zdrowa”
prowadzi, między innymi, do postępującego uszkodzenia serca i w efekcie do niespodziewanej śmierci, zwykle w młodym wieku. W takich sytuacjach należy rozważyć transplantację wątroby, ale zabieg obarczony
jest bardzo dużym ryzykiem powikłań ze strony serca. Pamiętam jak
godzinami analizowaliśmy wszystkie możliwe scenariusze, warianty
działania w przypadku wystąpienia nagłych powikłań. „Mózgiem” logistycznym ze strony naszej Kliniki była doc. Raszeja-Wyszomirska,
a w planowanie zabiegu zaangażowanych było wielu specjalistów
z dziedziny chirurgii, transplantologii, kardiologii, kardiochirurgii,
czy intensywnej terapii. Pod ręką czekała najbardziej specjalistyczna
aparatura. Jestem wrogiem improwizacji w medycynie, ona świetnie
sprawdza się w jazzie, wystarczy spytać Sylwka Ostrowskiego, ale
w medycynie może prowadzić do katastrofy. Ale w tym przypadku to
był pionierski zabieg, trzeci w historii u dorosłego pacjenta z tym schorzeniem. Zatem nie wszystko można było przewidzieć. Kiedy znalazł
się dawca wszystko zadziałało jak w szwajcarskim zegarku. Zespół

kilkunastu specjalistów, pod telefonem doc. Giżewska w Szczecinie
i prof. Joanna Taybert z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, autorytet w tego typu schorzeniach. Wszystko, mimo paru bardzo stresujących momentów zakończyło się happy endem, widziałem tego chłopca
kilka dni temu w poradni, jest w znakomitej formie. Kilka tygodni temu
odbyło się w Warszawie łączone przeszczepienie serca i wątroby młodej szczecinianki. Oba narządy podjęły pracę, opiekujemy się jej wątrobą, jak do tej pory wszystko przebiega pomyślnie.
Z pewnością takich niezwykle ciężkich przypadków jest znacznie
więcej. Dużo kończy się happy endem?

Podam kolejny przykład. Będzie nim jeden z pacjentów z bardzo rzadką
chorobą wątroby, która sprawia, że promienie słoneczne, nawet przy
zachmurzonym niebie mogą powodować w krótkim czasie poważne
poparzenia. Powiedział mi, że kiedy jechał z rodziną na wakacje nad morze to spędzał cały dzień w zaciemnionym pokoju i dopiero wieczorem
mógł z bliskimi wyjść z domu. Tu też ratunkiem może być transplantacja wątroby, ale jak wskazywały wcześniejsze publikacje, światło lamp
podczas operacji może prowadzić do głębokich poparzeń tkanek jamy
brzusznej i spowodować śmierć pacjenta. Rozwiązaniem jest zastosowanie folii przeciwsłonecznych, które doc. Raszeja-Wyszomirska kupiła… w sklepie motoryzacyjnym. Nasi znakomici chirurdzy z kliniki prof.
Zieniewicza podjęli się wyzwania i operowali przy bardzo słabym świetle, niemal po ciemku. Ten pacjent jest już rok po zabiegu, wrócił do
pracy i cieszy się pełnym zdrowiem.

Czy to już CUKRZYCA?

Na co dzień pracuje pan już w Warszawie, ale czy wciąż utożsamia
się jeszcze ze Szczecinem?

Pochodzę z Kołobrzegu, studiowałem w Poznaniu, do Szczecina przeniosłem się na dwa ostatnie lata studiów, bo moja żona, która jest
szczecinianką, podjęła pracę na uniwersytecie. Tu stawiałem pierwsze
kroki w zawodzie, to był Odział Gastroenterologii Szpitala na Arkońskiej. Później przez prawie 10 lat pracowałem za granicą, a po powrocie
zaprosił mnie do pracy w swojej klinice prof. Krzysztof Marlicz. To w
moim zawodowym życiu jedna z najważniejszych postaci, bardzo wiele
mu zawdzięczam. Szczecin jest unikalny. Ma swój charakter, wyróżniającą się architekturę i ciekawą historię, którą jeszcze bardziej się zafascynowałem po przeczytaniu książek Leszka Hermana.

Cukrzyca należy do chorób metabolicznych. Charakteryzuje się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru
we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania
insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem lub zaburzeniem funkcji różnych narządów, szczególnie oczu,
nerek, serca i naczyń krwionośnych, dlatego tak ważne
jest sprawdzanie poziomu cukru we krwi, co pozwala na
wczesne wykrycie cukrzycy.

Kolejną, jest fotografia. Po dłuższej przerwie staram się do niej wracać.
Kiedyś prof. Przemysław Nowacki, świetny fotografik, jako Rektor PUM
zainicjował powstanie w Rektoracie na ul. Rybackiej Galerii Rektorskiej, w której medycy mogli pokazywać swoje prace. To był bardzo dobry pomysł, miałem tam możliwość przedstawienia swoich fotografii.
Najczęściej fotografuję koncerty jazzowe i turnieje tenisowe. W życiu
zawsze musi być jakaś równowaga, medycyna mimo, że jest dla mnie
bardzo ważna, nie jest wszystkim. Moja droga zawodowa biegnie już
dobrze wytyczonym torem i we właściwym czasie powinna przynieść
jeszcze, mam nadzieję, parę pożytecznych rzeczy. Mimo że mam przed
sobą jeszcze kilkanaście lat pracy, to zwalniam nieco tempo i przekazuję swoje doświadczenia młodszym kolegom.

Objawy wskazujące na możliwość rozwoju cukrzycy:

Jak wspomniałem, chciałbym wrócić do fotografii i rzeczywiście może
znaleźć czas na studiowanie historii Pomorza Zachodniego. Niewątpliwie tego bakcyla uaktywniły książki Leszka Hermana. Nie byłem
świadomy jak historycznie ciekawym miastem jest Szczecin. Pochodzę
z pokolenia, które było nauczane w szkołach jedynie słusznej historii
między innymi o prastarych ziemiach piastowskich, a niemiecka historia tego terenu była konsekwentnie przemilczana. Jak wspomniałem
pochodzę z Kołobrzegu, to miasto na przestrzeni wieków było niemieckie, duńskie, szwedzkie, w czasie wojen napoleońskich niemal nie stało
się francuskie, polskie. To wywiera swoje piętno na atmosferę miejsca.
Z książki Leszka Hermana dowiedziałem się, że dębowe stalle w kołobrzeskiej katedrze są starsze od tych na Wawelu. Ciekawe ilu mieszkańców Kołobrzegu o tym wie? Jak przetrwały te wszystkie zawieruchy
wojenne? Jest zatem sporo ciekawych tematów, które podobnie jak problemy medyczne można przy pomocy np. materiałów źródłowych czy
internetu zgłębiać. I przy odrobinie wysiłku powinno się znaleźć na to
czas.

W celu monitorowania choroby oraz leczenia ewentualnych powikłań zaleca się chorym – oprócz stałej
kontroli glikemii – wykonywanie dodatkowych badań:

Medycyna nie jest pana jedyną pasją.

• zmniejszenie masy ciała
• wzmożone pragnienie

• częste oddawanie moczu

• osłabienie i wzmożona senność

• pojawienie się zmian ropnych na skórze
Aby to sprawdzić w Laboratorium S.P.L.S. MEDICUS można wykonać badanie poziomu cukru we krwi.

Fotografia i historia Pomorza. To są plany na przyszłość.

• badanie ogólne moczu

• hemoglobiny glikowanej (HbA1C)

• cholesterolu całkowitego, Cholesterolu HDL i LDL oraz
trójglicerydów,

• poziomu kreatyniny

• oraz mikroalbuminurii

Wykonujemy również oznaczenie poziomu insuliny
we krwi.
Szczecin Plac Zwycięstwa 1 | www.medicus.szczecin.pl
tel.: 91 433 99 80, 91 484 65 66, 91 484 65 67
reklama

rozmawiał: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński

rozmawiał: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński

Prezentacja

Mleczaki

SPECJALNEJ TROSKI
Mleczaki, czyli pierwsze zęby, których wypadanie było wręcz magicznym procesem. Niektórzy z nas w dzieciństwie doświadczyli
tego w takiej właśnie formie: cukierki za ząb, chowanie mleczaków pod poduszką czy Zębowa Wróżka, która przynosi dzieciom małe
podarki w zamian za ich mleczne zęby. Kto w nią nie wierzył? Niestety, wypadanie mleczaków często wiązało się z brakiem dbałości
o nie. Dorośli wychodzili z założenia, że skoro i tak wypadną to nie trzeba o nie dbać. To jednak duży błąd, o czym porozmawialiśmy
z dr n. med. Edytą Wejt-Tawakol z kliniki Dental Center.
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Zdrowie i uroda

Ponad połowa polskich rodziców uważa, że nie warto leczyć
mlecznych zębów, ponieważ i tak wypadną…
I ten zastraszający brak świadomości odbija się potem na zdrowiu
ich dzieci. To poważny i karczemny błąd.
Dlaczego? Co się dzieje kiedy nie dbamy o mleczne zęby.
Nieleczone zęby mleczne mogą stać się przyczyną bólu, ropnia,
obrzęku, nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, kłopotów z sercem, nerkami, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
a nawet powikłań będących bezpośrednim zagrożeniem życia.
Brzmi to bardzo poważnie i przerażająco.
Bo tak jest, proszę spojrzeć na statystyki. W Polsce ponad
50% dzieci w wieku trzech lat ma średnio 3 zęby z aktywną próchnicą. U sześciolatków jest jeszcze gorzej, bo aż 87% z nich ma ten
problem.
Jakie są tego przyczyny poza nieodpowiedzialnością rodziców?
Przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać w niewystarczającym lub
całkowitym braku codziennej higieny jamy ustnej, spożywaniu dużej ilości cukru, przedłużonego karmienia butelką oraz pojeniu słodkimi sokami
i herbatkami zamiast wodą.
A jak temu zapobiegać i jak leczyć chore mleczaki?
Aby uchronić dzieci przed bólem, płaczem, czy strachem należy zadbać
o profilaktykę próchnicy. Odbywać regularne wizyty z dzieckiem u stomatologa w celu adaptacji. Korzystać z zabiegów fluorkowania ząbków mlecznych i nauki prawidłowych nawyków higienicznych. Przeciętny Polak bowiem myje zęby tylko 30 sekund, co umożliwia usunięcie tylko 27% płytki
bakteryjnej osadzonej na zębach!
Nowoczesna stomatologia oferuje całą gamę zabiegów ułatwiających
i usprawniających leczenie ząbków u dzieci. Począwszy od smakowych
żeli znieczulających śluzówkę przed znieczuleniem podawanym za pomocą komputerowych urządzeń o kształcie długopisu. Następnie poprzez gaz rozweselający, czyli sedację wziewną, a skończywszy na sedacji głębokiej (rodzaj wyciszającego znieczulenia – przy. red.), dzięki
której dziecko w komfortowych warunkach, w ciągu niespełna dwóch
godzin ma wyleczone wszystkie ząbki i zabezpieczone wszystkie potrzeby lecznicze. Aby ten stan utrzymać rodzic powinien zgłaszać się
z pociechą co 3 miesiące do kontroli i profilaktycznego fluorkowania ząbków. Wartością dodaną po takim zabiegu jest niepamięć wsteczna, co sprawia, że dziecko często na następną wizytę przychodzi bardzo chętnie.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe
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Jedyny w Szczecinie

Zawsze masz

pewność najwyższej jakości wykonywanych zabiegów

dr n. med. Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo twarzowej, certyfikowany lekarz
medycyny estetycznej

Ekspert radzi
Panie Doktorze, mam 29 lat i nurtuje mnie pytanie dotyczące wieku, w jakim powinno się zacząć korzystać z zabiegów medycyny
estetycznej. Czy jest jakaś granica wieku, poniżej której nie należałoby poddawać się takim zabiegom? Pozdrawiam, Justyna.
Pani Justyno, nie wiek wyznacza granicę lecz biologiczne starzenie się
skóry, które jest bardzo indywidualną sprawą. Przyjmuje się, że skóra człowieka zaczyna się widocznie starzeć już po 25. roku życia. Nie
oznacza to jednak, że każdy pacjent po przekroczeniu tego wieku będzie wymagał inwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.
Należy również pamiętać, że kondycja skóry młodych osób, szczególnie
w dzisiejszych czasach, kiedy to poziom zanieczyszczeń środowiska
jest bardzo wysoki, może pozostawiać wiele do życzenia. Przebarwienia, przesuszenie oraz zmarszczki mimiczne, które często obecne są
u pacjentów w Pani wieku, stanowią już wskazanie do skorzystania
z mniej inwazyjnych zabiegów. Warto więc działać w myśl zasady „lepiej
zapobiegać niż leczyć” i wprowadzić profilaktykę przeciwstarzeniową
w formie odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej, aktywności fizycznej i odpowiednio dobranych zabiegów np. peelingów, mezoterapii,
botoksu czy też osocza bogatopłytkowego już w okresie ok. 30 roku
życia. Odpowiednie będą również zabiegi laserowe, których dobór,
w zależności od problemu z jakim boryka się pacjent, odbywa się podczas konsultacji medycznych i kosmetologicznych w Klinice Zawodny.
Pozdrawiam serdecznie.

Dzień dobry. W kolorowej prasie pojawiają się różne hasła reklamowe dotyczące termoliftingu skóry. Chciałabym się dowiedzieć jaki
wpływ mają te zabiegi na skórę. Na jakiej podstawie kwalifikuje się
Pacjenta do tych zabiegów oraz czy wiążą się z długim czasem rekonwalescencji. Czy w Państwa ofercie znajdę tego typu zabiegi?
Pod hasłem termolifting mieści się wiele rozmaitych terapii, które
sprowadzają się do wprowadzenia energii termicznej do tkanek i wykorzystują pozytywny wpływ wysokiej temperatury na skórę i tkankę
podskórną. W skutek procesu starzenia ilość włókien kolagenowych
w skórze spada. Skóra traci jędrność, elastyczność i sprężystość. Jest
to skutek ubytku włókien strukturalnych skóry oraz ich nadmierne
rozciąganie. Zabiegi z wykorzystaniem wysokiej temperatury powodują obkurczenie włókien kolagenowych (jest to efekt natychmiastowy,
widoczny bezpośrednio po zabiegu) oraz produkcję nowych włókien
kolagenowych poprzez drażniący wpływ na fibroblasty – W komórki
produkujące m.in. włókna kolagenowe (efekt ten postępuje nawet do
3 miesięcy po zabiegu). W naszej ofercie znajdzie Pani technologię wysokiej podczerwieni Zaffiro, fal radiowych – Pelleve lub Accent Prime,
HIFU – czyli skoncentrowanych ultradźwięków i oczywiście pełen zakres technologii laserowych mili-nano-pikosekundowych. Dedykowane
są dla różnych grup wiekowych. Wykonuje się je w serii, ale również doskonale sprawdzają się jako pojedyncze zabiegi bankietowe. Zapraszamy na konsultację – nasi lekarze lub kosmetologdzy pomogą w wyborze
odpowiedniego zabiegu i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Daniel Źródlewski

Kulturoznawca, animator i menedżer kultury,
dziennikarz prasowy oraz telewizyjny,
konferansjer, PR-owiec. Rzecznik prasowy
Muzeum Narodowego w Szczecinie, związany
także z Przeglądem Teatrów Małych Form
Kontrapunkt w Szczecinie oraz świnoujskim
Grechuta Festival. Założyciel i reżyser
niezależnego Teatru Karton.

Recenzje teatralne
„Być jak Beata”

Teatr Współczesny w Szczecinie
reż. Magda Miklasz
Nie lubiłem muzyki Beaty Kozidrak. Bardzo nie lubiłem. Nie uważałem
jej za ikonę polskiej estrady, co najwyżej za ikonę bezgranicznego kiczu. Także artystycznie, z kilkoma wyjątkami z okresu wczesnych lat
‘80. Premiera spektaklu opartego o jej twórczość i barwne życie, była
więc kolosalnym wyzwaniem. Na szczęście nie musiałem, jak niektórzy
recenzenci z Warszawy (stolica Polski), odkrywać faktu istnienia Szczecina, ani tego że z uwagi na kosmiczną odległość, kobiety w ciąży nie
powinny tu podróżować (wyrazy uznania dla kolegi z VOGUE). Wystarczyła taksówka i jedyne siedem minut podróży. Uff…
Tyle w czasie przeszłym, bo w teraźniejszym dokonało się kilka istotnych zmian. Okazało się, że przeoczyłem kilka faktów, w tym wpływ Beaty Kozidrak na moje (i nie tylko moje) pokolenie. Okazało się, że w tych
piosenkach symbolicznie zawierają się cztery dekady życia Polaków.
To niezwykle wciągający dokument, z którego można wiele wyczytać
(wysłuchać?). Piotr Domalewski wraz z Żelisławem Żelisławskim napisali pozornie prosty tekst, bazujący na nieco oklepanej formule castingu, finalnie stanowiący przekrojowy, a tym samym wnikliwy obraz polskiego społeczeństwa. Bardzo trafna diagnoza. Skutecznej arteterapii
dokonała reżyserka Magda Miklasz.
Nie wiedziałem, że podane w świeżych aranżacjach znielubione utwory,
mogą aż tak zyskać. Tutaj ukłon w kierunku Tomasza Lewandowskiego i jego muzyków. Nowe aranżacje nadały utworom Kozidrak innego
znaczenia, a często pewnej szlachetności. Uległem temu i pośpiewałem
sobie pod nosem, bo przecież nie sposób nie znać tekstów, które stały
się filarami kultury popularnej, ale także języka.
Czarowała wizualna strona widowiska. Lśniące kurtyny i garderobiane
lustra z żarówkami (Mirek Kaczmarek), prowadzone ze znakomitym wyczuciem światło (Piotr Nykowski), dowcipne filmiki (Kamila Paradowska) i wreszcie zachwycające kostiumy (Hanka Podraza), które pomogły
w metamorfozach aktorów. Mimo pewnej ascezy w scenografii i ciasnoty sceny Współczesnego, udało się osiągnąć efekt znany z wielkich
produkcji z milionowymi budżetami. Ot kreatywność! Problem miałem
i dalej mam, z monumentalną figurą „Świętej Beaty”, kojarzącą się
z arcywidowiskami Madonny. Ów „ołtarz” wydawał się figurą ironiczną, ale…

Nie muzyka Kozidrak, nie teksty piosenek, nie jej życiorys, ani nawet
lansowany styl. Absolutnym sednem spektaklu są role (jedynie) czwórki
aktorów. Każdy z nich wciela się w kilka postaci. Powiedzieć, że brawurowo, to zbyt mało. To soczyste popisy aktorskich talentów, także wokalnych. W tej drugiej dziedzinie kapitalnie poradziły sobie Magdalena
Wrani-Stachowska (song korporacyjny: mniam!) oraz Maria Dąbrowska.
Panom – Arkadiuszowi Buszce i Maciejowi Litkowskiemu, skali nieco
brakowało, ale zachwycili fenomenalnymi rolami. Buszko jako draq queen, a Litkowski jako starzec to po prostu kreacje mistrzowskie!
Tak, polubiłem trochę Beatę i jej muzykę. Nieco się odczarowało. Mam
jednak pewną wątpliwość: widziałem, albo chciałem zobaczyć w tej realizacji sporo ironii. Nie tylko w temacie pokazanych tam „społecznych
przypadków”, ale także „podmiotu lirycznego”, czyli dość jarmarcznej
postaci Beaty Kozidrak. Dziki zachwyt publiczności bezlitośnie wyeliminował ironię, gnając w kierunku bezkrytycznego uwielbienia dla Kozidrak. Mam chyba inny gust. Nie wiem, czy lepszy… Mimo to: prestiżowe
5/6
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foto: Agnieszka Wojtun

Od jazzu
do elektroniki

foto: materiały prasowe

W szczecińskiej Filharmonii będziemy mogli posłuchać utworów powstałych w ramach projektu Vars and Kaper DeconstructiON. W 2016 roku
wcześniej wspomniany projekt został uwieczniony na płycie, gdzie znalazło się 11 opracowań dwóch polskich kompozytorów. Wykona je dla widzów pianista, kompozytor i lider zespołu Trio, Paweł Kaczmarczyk. Sam
projekt można nazwać muzycznym pomostem pomiędzy jazzem, a muzyką elektroniczną. Dla artysty bazę stanowiły kompozycje polskich legend
muzyki filmowej związanych z Hollywood. A są nimi Henryk Wars i Bronisław Kaper. Pierwszy z nich zasłynął przed II Wojną Światową jako kompozytor licznych przebojów pisanych również do filmów takich jak: „Miłość ci
wszystko wybaczy”, „Ach, jak przyjemnie”, czy „Na pierwszy znak”. Artysta tuż po wojnie osiadł w Los Angeles. Tam od lat pięćdziesiątych współpracował z wieloma producentami filmowymi. Z kolei drugi z muzyków,
czyli Bronisław Kaper jako pierwszy z Polaków otrzymał Oscara. Została
nim nagrodzona muzyka do filmu „Lili” z 1953 roku. Jest również autorem
takich standardów, jak „Invitation” i „On Green Dolphin Street”.
Filharmonia, 4 marca, godz. 19				
reklama

Piasecki
w Teatrze Polskim

W marcu odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory literackie”,
które od lat w szczecińskim Teatrze Polskim prowadzi profesor Andrzej
Skrendo. Akurat to marcowe wydarzenie wpisuje się w imprezę pod nazwą Dni Kultury Żydowskiej Adlojada. Tym razem gościem będzie polski
historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor książki „Zamki z piasku”,
czyli Konrad Piasecki. Główny bohater spotkania jest związany z telewizją
TVN24. W latach 1994-2016 był dziennikarzem radia RMF FM, a w od 2016
do 2018 współpracował z radiem Zet. W 2015 roku redakcja czasopisma
„Press” wybrała go Dziennikarzem Roku. Wcześniej wspomniana już książka Piaseckiego pod tytułem „Zamki z piasku. 20 obrazów z życia dziennikarza”, to dzieło wydane w 2018 roku przez wydawnictwo Burda Książki,
w którym autor po ponad 25 latach zmagań z polską polityką oraz jej bohaterami opisuje to, co przeżył i widział, a także, co o tym wszystkim sądzi.
Jest to pełna zakulisowych historii i anegdot opowieść o przełomowych
momentach minionego ćwierćwiecza, a opisuje ją osoba, miała okazję
przyglądać się naszej rodzimej polityce z naprawdę bliska.

er Teatr Polski, 7 marca, godz. 18				

er

foto: materiały prasowe

Tajemnice
scenarzystów

foto: Alessandro Cappone

„Koniec scenarzystów” to nowość od wydawnictwa Czwarta Strona. Autorem książki jest Wojciech Nerkowski – scenarzysta filmowy i telewizyjny, tłumacz literatury anglosaskiej. Współtwórca popularnych seriali,
m.in. „Singielki”, „BrzydUli” oraz „Egzaminu z życia”. Najnowsza publikacja Nerkowskiego to ostatnia część trylogii o Sylwii i Kubie, rodzeństwie
detektywów amatorów. Tym razem, jego bohaterowie trafiają do Hollywood, gdzie wplątują się w zagadkę zniknięcia pięknej aktorki. Odkrywają mroczne tajemnice, głęboko skrywane żądze i poznają na własnej
skórze blaski oraz prawdziwą magię słynnej Fabryki Snów. Okazuje się
też, że będą musieli zmierzyć się z bardzo przebiegłym i wymagającym
przeciwnikiem. Wartka akcja, wyraziste postaci oraz sporo humoru –
gwarantowane! Książka z pewnością przypadnie do gustu fanom komedii kryminalnych, a także miłośnikom kina, gdyż można w niej znaleźć
wiele nawiązań do popularnych filmów.
Wydawnictwo Czwarta Strona

reklama

Koncert muzyki
sakralnej

Grupa muzyczna Concerto Melante, która w swoim repertuarze ma muzykę klasyczną, zaprezentuje cykl siedmiu kantat pod tytułem „Membra
Jesu nostri patientis sanctissima”, co w tłumaczeniu na polski oznacza
„Najświętsze członki naszego cierpiącego Jezusa”. Cykl uznawany bywa
za pierwsze luterańskie oratorium. Jest to dzieło powstałe w 1680 roku
autorstwa niemiecko-duńskiego kompozytora, Dietricha Buxtehudego.
Dzieło opiewa siedem ran Jezusa Chrystusa na krzyżu. Każda z kolejnych
kantat odnosi się do innej części ciała. Sam muzyk działał jako organista w Helsinborgu, w Szwecji, a także w Helsingørze w Danii, by ostatecznie osiąść w należącej do Hanzy Lubece. Jego twórczość wywarła
bardzo duży wpływ na północnoniemiecką szkołę organową. Ciekawostką jest fakt, że by posłuchać tego muzyka, do Lubeki przybywali
zarówno Johann Sebastian Bach, jak i Georg Friedrich Haendel. W dorobku artysty obok licznych utworów organowych, znalazło się 114 dzieł
o charakterze sakralnym, w tym 8 kantat ślubnych.

kw Filharmonia, 31 marca, godz. 19				

er

proj. plakatu: R. Olbiński

foto: materiały prasowe

Jedyna komedia
Pucciniego

W marcu w szczecińskiej Operze będzie można zobaczyć „Pajace/Gianni Schicchi”. Autorami tego obrazu, składającego się z dwóch oper, są
Rugiero Leoncavallo i Giacomo Puccini w reżyserii Michała Znanieckiego. Puccini opisuje nam relacje rodzinne, na które się składają miłość ojcowska, manipulacje córki, a także chciwość i zawiść, które
można skojarzyć z naszym piekiełkiem narodowym: śmierć bogacza,
testament oraz próby przejęcia jak największej ilości majątku przez
każdego z członków rodziny. Czy to nie jest nam znane? Ależ oczywiście. Pójdźmy teraz za wskazówkami prologu Ruggera Leoncavalla
i epilogu Giacoma Pucciniego – będziemy mogli zobaczyć dwa światy, którego wspólnym mianownikiem jest postać Tonia, bo to jego słowa otwierają
i zamykają opery. Można powiedzieć, że sam spektakl jest teatrem w teatrze.
Zobaczymy aktorów wychodzących z ról oraz żyjących własnym życiem
z komiczną maską, jako metaforą codziennego życia, w tym też udawania.
Opera na Zamku, 9, 10, 25, 26 marca, godz. 19.00 i 18.00		
er

Gitarowy
duet

W marcu w ramach „Wiosennych Koncertów Gitarowych” w szczecińskim
zamku zagra Duo Melis, który tworzą Susana Prieto i Alexis Muzurakis.
Muzycy są laureatami wielu nagród, zarówno indywidualnie, jak też zespołowo. Od momentu ich debiutu jako zespół w 1999 roku, tworzą jeden
z najbardziej liczących się w muzycznym świecie duetów gitarowych. Występowali na wielu prestiżowych scenach i współpracowali m.in. z Berliner Symphoniker, Filharmonią w Neubrandenburgu, Bayerische Kammerphilharmonie, Orkiestrą Radiową z Bukaresztu oraz Orkiestrą Narodową
z Tesalonik. Szeroki repertuar duetu obejmuje dzieła od epoki baroku aż po
muzykę Astora Piazzolli, Alberto Ginastery, czy Leo Brouwera, jak również
koncerty na dwie gitary Rodrigo, Castelnuovo-Tedesco, Dyensa, Brouwera
i Vivaldiego, a także powstały niedawno koncert Marka Pasiecznego dedykowany specjalnie Duo Melis. Na potrzeby badań naukowych muzycy grają
również na instrumentach historycznych z XIX wieku. W 2019 roku świętują 20. rocznicę powstania Duo Melis i z tej okazji wystąpią w wielu krajach
Europy, w tym w Polsce.
Zamek, 30 marca, godz. 18.00				

kw
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Warsztaty automasażu twarzy
już w marcu! Szczegóły i zapisy
w Instytucie

Instytut Urody Be Beauty
Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12 • tel. 513 086 098 • www.bebeauty.szczecin.pl •

/ Instytut Urody Be Beauty
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Albańskie
brzmienie

Fenomenalny Albański Chór Izopolifoniczny jest reprezentantem wpisanym w 2005 roku przez UNESCO na listę niematerialnego dziedzictwa
ludzkości tradycji z polifonicznego śpiewu z Albanii. Szczecinianie będą
mieli okazję ich posłuchać w marcu tego roku w szczecińskiej Filharmonii. Grupa występuje praktycznie w każdym miasteczku w swoim kraju.
Ciekawostką jest, że przedrostek „izo” odnosi się do drona towarzyszącemu śpiewaniu i jest praktykowana głównie przez mężczyzn podczas
wydarzeń towarzyskich, między innymi takich jak wesela, święta zbiorów, pogrzeby, uroczystości religijne, festiwale. W skład zespołu, który
wystąpi przed szczecińską publicznością wchodzą przede wszystkim
śpiewacy, chociaż jeden z nich prócz śpiewania, zagra na instrumentach
perkusyjnych – Bardhyl Xhafka. Zaśpiewają również: Gramoz Burba,
Bledi Hoxaj, Avni Miraka i Rajmond Kllogjeri. Kierownik artystyczny Albańskiego Chóru Izopolifonicznego, Hysni (Niko) Zala jest uważany za
najwybitniejszego przedstawiciela gatunku.
Filharmonia, 5 marca, godz. 19:00			
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Trzej tenorzy
i sopranistka

W marcu Szczecin odwiedzą utalentowani artyści z Opera da Camera
di Roma (na zdjęciu), składającej się ze znakomitych wirtuozów instrumentalnych oraz najbardziej wybitnych głosów włoskiej sceny operowej.
W ramach trasy koncertowej „The 3 Tenors & Soprano” przeniosą słuchaczy w miejsca pełne sycylijskiego słońca, emocji i gorącego temperamentu. Podczas wydarzenia wystąpią trzej tenorzy i sopranistka (Adriano Gentili, Pierluigi Paulucci, Emanuel Bussaglia, Emilia Diakopoulou),
na co dzień występujący w europejskich teatrach oraz operach. Wspólnie z muzykami z Opera da Camera di Roma przybliżą publiczności
świat najsłynniejszych włoskich melodii. W programie m.in. arie z takich
dzieł jak „Tosca”, „Traviata”, „Rigoletto”, „Turandot”, „Cyganeria”, a także „Cztery pory roku” A. Vivaldiego oraz fragment „Pasji wg Św. Jana”
J.S.Bacha. Ten wieczór na pewno na długo pozostawi ciepło w sercach
słuchaczy!
Kościół św. Piotra i Pawła, 24 marca, godz. 19.30
kw
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Gdy zgaśnie
światło

Młody, dobrze zapowiadający się rzeźbiarz (w tej roli Mateusz Damięcki)
staje przed podwójną życiową szansą. Tego samego dnia w jego mieszkaniu mają się pojawić słynny milioner, koneser sztuki, zainteresowany
kupnem jego prac i przyszły teść, groźny Pułkownik. Artysta na obu chce
zrobić wrażenie. Chcąc zaprezentować się jak najlepiej, pożycza z mieszkania nieobecnego przyjaciela stylowe meble. Pewnie wszystko poszłoby
gładko, gdyby…. nagle nie zgasło światło! Awaria wywołuje lawinę niespodziewanych zdarzeń. W ciemnościach spotykają się wszyscy oczekiwani
i kilku dość niespodziewanych gości. W tym: wymagająca angielska narzeczona wraz z papciem, nie znosząca sprzeciwu kochanka, a także sąsiadka stara panna, jak również wykwintny sąsiad gej. A do tego wszystkiego
elektryk, którego nietrudno pomylić z milionerem i milioner, jakiego dość
łatwo wziąć za pracownika elektrowni! Brzmi ciekawie? Jeśli tak koniecznie
wybierzcie się na gościnny spektakl „Czarna komedia”!
Teatr Współczesny, 11 marca, godz. 17.30

Mąż
marnotrawny

Stara miłość nie rdzewieje? Francuska komedia „Kochanie wróciłem” jest
dowodem na to, że w tym porzekadle można znaleźć odrobinę prawdy! Severine jest właścicielką dobrze prosperującego paryskiego wydawnictwa.
Nieco słabiej radzi sobie w życiu osobistym. Ma co prawda atrakcyjnego
adoratora, wyluzowanego dorosłego syna i nawet ponownie w jej życie wkracza były mąż – skruszony oraz pełen dobrej woli do pojednania.
To wszystko razem prowadzi jednak do ogromnego chaosu... Spektakl
w reżyserii Tomasza Dutkiewicza jest znakomitą komedią, będąca swoistym lustrem, w którym w przerwach pomiędzy wybuchami śmiechu,
przeglądamy się wszyscy. Zarówno widzowie w teatrze, jak i główni aktorzy. Jest jeszcze jedna, może najważniejsza bohaterka tej zabawnej sztuki – miłość. Ta, dla której i dzięki której żyjemy. W obsadzie m.in. Maria
Pakulnis, Bartosz Obuchowicz, Wojciech Wysocki, Marta Wierzbicka oraz
Jan Jankowski.

kw Teatr Lalek Pleciuga, 19 marca, godz. 17.30
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Nowy adres: ul. WIELKOPOLSKA 32
tel.: + 48 790 800 667
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Koncert
na Dzień Kobiet
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Abraham Kenner III to znany z programu The Voice of Poland artysta,
który śpiewa i gra na pianinie. Z okazji Dnia Kobiet zaprezentuje w hotelu Radisson najpiękniejsze miłosne utwory w wyjątkowych aranżacjach.
Koncert „Women’s Day Love 360” będzie połączeniem różnych muzycznych gatunków, w tym – gospel, jazz, pop i reggae. Podczas wydarzenia
usłyszymy utwory znanych artystów: Boba Marleya, Phila Collinsa czy
Michaela Jacksona. Na scenie Abrahamowi Kennerowi będą towarzyszyć
szczecińscy muzycy, basista Paweł Grzesiuk oraz perkusista Dominik
Szczepaniak. Koncert z pewnością przeniesie słuchaczy w niezwykły
świat muzyki, która płynie prosto z serca. To będzie niezapomniany wieczór!
Hotel Radisson Blu, 9 marca, godz. 19.00			

Fryzjerski
kryminał

„Szalone Nożyczki” to interaktywna komedia kryminalna. Spektakl jest
niezapomnianą zabawą dla każdego i od lat uwielbia go publiczność na
całym świecie. Akcja przedstawienia toczy się w salonie fryzjerskim
prowadzonym przez mistrza grzebienia i nożyczek – Antoniego Wziętego. Wynajmuje on lokal od znanej artystki Izabeli Czerny. Pewnego
dnia kobieta zostaje zamordowana w swoim mieszkaniu, znajdującym
się tuż nad salonem. Podejrzenie zabójstwa pada na właściciela zakładu
i jego klientów. Ten nieoczekiwany zwrot akcji ujawnia wiele tajemnic
skrywanych przez bohaterów. Jak się okazuje, każdy miał motyw i mógł
zabić! Śledztwo prowadzą dwaj inspektorzy policji z wydziału zabójstw
oraz... publiczność. Spektakl w reżyserii Jakuba Ehrlicha to prawdziwy
kw teatralny korowód barwnych osobowości. Dobry humor, świetna zabawa i gwiazdorska obsada – gwarantowane!
Opera na Zamku, 23 czerwca, godz. 16.30 i 19.30		
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Debiutancka płyta Jony Ardyn
Już 23. marca czeka nas premiera płyty „Woman”, debiutanckiego krążka Jony Ardyn. – Długo na nią czekałam. Album jest spełnieniem moich marzeń jako wokalistki, songwriterki, autorki muzyki, a nawet producentki – przyznaje Jona.

Pod pseudonimem Jony Ardyn kryje się Joanna Maksymowicz-Raczyńska: sympatyczna, skromna i piekielnie uzdolniona wokalistka ze Szczecina. Przez wiele lat przygotowywała się do nagrania
debiutanckiego albumu.
– Album jest moim spełnieniem marzeń. Znalazło się na nim
12 autorskich piosenek o akustycznym brzmieniu indie pop. Poszukiwanie tożsamości muzycznej to długi proces, stąd też mój
debiut jest dość późny. Dałam sobie czas na błądzenie, jak się
okazuje, dotarłam do celu. Wierzę w to, że wszystko ma swój
czas i swoje miejsce. Czuję, że to jest mój moment. Postanowiłam nagrać płytę w Stanach, ponieważ to właśnie Ameryka miała
na mnie największy wpływ w kontekście postrzegania muzyki.
Jona, już jako młoda niespełna 20-letnia dziewczyna, miała okazję współpracować z wybitnymi twórcami muzyki. Podczas stypendium w Instytucie Henrego Manciniego w Los Angeles poznała Diannę Krall, Jamesa Newtona Howarda (autora muzyki do
filmów: „Ścigany”, „Adwokat diabła”, „Szósty zmysł”, „Mroczny
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rycerz”, „Igrzyska śmierci”), Paula Newmana, Quincy Jonesa oraz
Clinta Eastwooda.
„Woman”, to album który mówi o tym, że piękno, dobro, wrażliwość i siła w kobiecie niejedno mają imię. Kobiety są pięknie,
różnorodne bez względu na rozmiar, kształt i wiek.
– Nie jesteśmy tylko swoim ciałem, a w czasach kultu młodości
metryka nie musi nas definiować jako człowieka. Szukam szczęścia, radości i harmonii w sobie, czerpię je też od innych kobiet,
które są dla mnie inspiracją i drogowskazem. Słucham swojej kobiecej intuicji. Dobrze się czuję w swej kobiecej nieperfekcyjnej
skórze. Płyta dedykowana jest wszystkim paniom oraz ich entuzjastom – podsumowuje Jona Ardyn.
Premiera płyty odbędzie się 23 marca w studiu s 1 Radia Szczecin
w ramach festiwalu Szczecin Jazz.

autor: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe

Joanna Jurgała-Jureczka
Kossakowie. Biały Mazur
Wyd. Zysk i S-ka, 2018

O Kossakach mogę pisać zawsze i wszędzie, tym bardziej czynię to
z radością, jeśli po temat sięga osoba znana w środowisku jako niekwestionowana specjalistka od Zofii Kossak, czyli Joanna Jurgała-Jureczka.
Niewątpliwie, ostatnia książka pisarki jest nie lada gratką dla fanów tej
zacnej rodziny. Świetnie opisana familia nie tylko pokazana w barwach,
które kochała, ale także w tych, które chętnie by ukryła. Tajemnice rodzinne, sympatie i antypatie poszczególnych członów zacnego rodu, to
spora część tej publikacji. Niewątpliwie, niektóre fakty z życia Kossaków mogą szokować, ale moim zdaniem ich ujawnienie tak naprawdę
jedynie wzbogaca historię tego klanu i powoduje, że Czytelnik patrzy
na nich jak na zwykłych ludzi, którzy także błądzili.

Juliusz, Wojciech i Jerzy Kossakowie, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska,
Zofia Kossak, Jadwiga Witkiewiczowa czy Magdalena Samozwaniec
ożywają na kolejnych stronach książki „Kossakowie. Biały mazur” i co
dla mnie najważniejsze, nie są to rzeczy przepisane od innych autorów, jak u większości obecnych „kossakologów”, ale rzeczy odkryte i…
sprawdzone. Ogromnym plusem książki jest fakt, że Joanna Jurgała-Jureczka mimo tego, że kocha Zofię miłością wielką, stara się w książce
pokazać także jej niezbyt fajne strony. Wyjaśnia też dlaczego stryjeczne siostry: Magdalena Samozwaniec, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
i Zofia Kossak tak się nie lubiły. Dziękuję autorce za książkę i… liczę na
kolejne.

autor: Rafał Podraza

Książkę będzie można wygrać w konkursie na naszym Facebooku. Zapraszamy do śledzenia profilu
Prestiż magazyn szczeciński:

/ prestiz.magazyn.szczecinski
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Tylko dla pań

Kolejna duża impreza czeka golfistki w podszczecińskim Binowie. W drugim tygodniu lipca odbędą się równocześnie dwa wydarzenia: Marisa Sgaravatti Trophy (dla pań powyżej 50 lat) i European Masters Team Championship (powyżej 65 lat). To najbardziej
prestiżowe turnieje golfowe w Europie dla Pań seniorek, rozgrywane pod egidą European Senior Ladies Golf Association (ESLGA).
– To są turnieje odbywające się od wielu lat, a Binowo pierwszy raz
otrzymało nominację do ich organizacji – mówi dyrektor pola w Binowie
Sławomir Piński, będący jednocześnie wiceprezesem Stowarzyszenia
Golfa Seniorów w Polsce. – Dzięki przyznaniu nam organizacji czujemy
się wyróżnieni – mówi Piński. – Zakładamy, że przyjedzie do nas około
170 golfistek. Takie turnieje pozwalają nam nie tylko w nich uczestniczyć, ale przybliżać i popularyzować golf w Polsce.
Rywalizacja w której mają uczestniczyć golfistki z co najmniej 17 krajów odbędzie się od 9 do 12 lipca. Turniej Marisa Sgaravatti Trophy odbędzie się już po raz 29 w historii, a Ladies Masters Team Championship
po raz szósty.
– Skąd wziął się turniej Marisa Sgaravatti Trophy i jego nazwa? W 1981
włoska golfistka pani Sgaravatti zaczęła organizować pierwsze turnieje, a 10 lat później, odbyły się pierwsze ME dla seniorek – przybliża historię turniejów Alessandra Zoboli, prezydent ESLGA. – Turniej Masters
Team Championship pierwszy raz odbył się w 2014 roku, bo uznaliśmy,
że panie powyżej 65 roku życia są wystarczająco młode, zmotywowane
do gry, rywalizacji i odwiedzania nowych dla siebie krajów.
Dyrektor Piński zawraca uwagę na walory promocyjne turnieju.
– Jesteśmy w Unii Europejskiej już od 15 lat, ale wiele osób w Europie
dziwi się, że w Polsce można grać w golfa. Naszą „słabość” możemy
obrócić w pewną egzotyczność, bo przyjeżdża do nas coraz więcej osób
grających w golfa. Jeśli chodzi o promocję, która przekłada się na sprzedaż, jesteśmy wyjątkową dyscypliną – dodaje.

Organizatorzy turnieju liczą, że dodatkowe korzyści dla miasta przyniosą wydatki uczestniczek na SPA, restauracje, sklepy czy inne usługi.
A następstwem turnieju w kolejnych latach będą wizyty grup turystów
i golfistów, którzy z pewnością docenią walory naszego miasta, regionu
i pola golfowego. Zazwyczaj w wyniku takich turniejów nawiązywane
są cenne kontakty z tour operatorami.
Hotelem turniejowym, w którym zamieszkają wszystkie uczestniczki
będzie Radisson Blu w Szczecinie. Patronat nad turniejem sprawuje
prezydent miasta Piotr Krzystek oraz marszałek województwa Olgierd
Geblewicz.

jch/ foto: Jarosław Gaszyński
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Co możesz robić w Ski Park?
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Szczecińskie centrum narciarsko-wspinaczkowe to doskonałe miejsce dla miłośników szusowania i nie tylko. W Ski Park może świetnie bawić się cała rodzina, zarówno dorośli, jak też dzieci!
To miejsce mnóstwa atrakcji i nie sposób się w nim nudzić. Oto 4 przykłady na potwierdzenie tej tezy!
1) DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Ski Park to doskonałe miejsce
dla początkujących, gdyż w centrum można nauczyć się jazdy od
podstaw. Osoby, które zaczynają
przygodę z zimowymi sportami są
traktowane indywidualnie i uczą
się pod okiem wykwalifikowanych
trenerów. Co więcej, stoki mają
regulowany kąt nachylenia oraz
prędkość, dzięki czemu można je
idealnie dopasować do umiejętności czy wieku użytkowników.

Ski Park Szczecin
ul.Twardowskiego 5
71-100 Szczecin
tel. +48 575 392 228
/ SkiPark Szczecin
/ skipark_szczecin/
www.skiparkszczecin.pl

2) DLA WTAJEMNICZONYCH

W centrum mogą się szkolić nie
tylko początkujący, ale też fani
szusowania, którzy chcą dopracować technikę, umiejętności i postawę. Na miejscu prowadzone są
profesjonalne szkolenia dla osób
jeżdżących. Instruktorzy pomaga-
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ją skorygować błędy i doskonale
przygotowują kursantów, dzięki
czemu mogą oni czerpać z jazdy
prawdziwą przyjemność.
3) DLA SPORTOWCÓW

Zimowa zabawa w Ski Park to
prawdziwy fitness na nartach!
W obiekcie przy ulicy Twardowskiego znajdziemy dwa innowacyjne stoki Maxxtracks, które
sposobem działania przypominają bieżnie do biegania znane ze
sportowych klubów. Co więcej,
maksymalna prędkość przejazdu
dochodzi do 50 km/h, a w centrum
można przejechać nawet kilkanaście kilometrów w ciągu 30 minut!
Instruktorzy zaś dbają o to, by
każdy na stoku dobrze się bawił
i czerpał korzyści ze sportowej
rozrywki.

Kurs
Premium
3 miesiące szkoleń
z wykwalifikowanymi
trenerami!
Bezpłatna
gra i sprzęt
poza zajęciami!
Zniżki w Restauracji!
Darmowa lekcja
poza zajęciami!

890,- / os.

Zapisy i informacje
w recepcji Binowo Park
T: 91 404 15 33

4) DLA NAJMŁODSZYCH

W obiekcie doskonale mogą bawić się najmłodsi! W centrum organizowane są zabawy dziecięce
– urodziny lub imprezy grupowe.
A najważniejsze jest to, że przygodę w Ski Park można zacząć już od
czwartego roku życia! Co więcej,
prócz atrakcji związanych ze sportami zimowymi, na miejscu są też
inne rozrywki. W Ski Park znajduje
się kilkanaście ścianek wspinaczkowych. A po sportowych wyzwaniach, można spędzić miło czas
przy kubku gorącej czekolady!
Jak widać, świetna zabawa, sportowa rozrywka oraz niezapomniane wrażenia – gwarantowane.

kw/foto:Jarosław Gaszyński

* Golfiści to tak dziwna nacja, że nie uprawiają swojego ukochanego sportu tylko w dwóch przypadkach: kiedy na polu trwa burza i kiedy nie żyją. Choć są
pewne teorie wskazujące, że jakieś rozgrywki trwają na niebiańskich polach.
Szczecińscy golfiści również wykorzystują każdą okazję, aby pomachać kijem
na świeżym powietrzu. Najczęściej zimowe miesiące spędzając w ciepłych
krajach. Ale patrząc na końcówkę lutego tego roku jeszcze dwa, trzy lata
i nie będą musieli wyjeżdżać. Podchodząc do sprawy nader profesjonalnie
Sławomir Piński – szef Binowo Park Golf Club postanowił zorganizować
„suchą zaprawę” przed nadchodzącym sezonem golfowym. W tym celu
w siedzibie szczecińskiego Business Clubie w Czerwonym Ratuszu odbyło się spotkanie szkoleniowo-towarzysko-organizacyjne. Oprócz planów
binowskiego klubu na ten rok zaprezentowano także nowinki, jakie pojawiają się w golfie (zmiany w przepisach) oraz techniki uderzeń i ćwiczenia
poprawiające pozycję. Do tego catering przygotowany przez restaurację
działającą w binowskim klubie oraz tradycyjna lampka wina. I znowu zapełnią się pola ludźmi biegającymi z kijami za małą białą piłeczką. A dla
rolników, będzie to znak, że przyszła wiosna i czas wyciągać
z garaży i stodół swoje stalowe rumaki oraz rozpocząć pierwsze prace – orkę, bronowanie i kultywatorowanie, wałowanie
gleby, siew, sadzeni (dobrze, że jest Wikipedia).

SZCZECIN
BANKIETUJE
* Od wielu lat (ale zazwyczaj raz, no góra
dwa razy, do roku) w szczecińskiej restauracji na Kuncu Korytarza na Zamku Książąt
Pomorskich zbiera się przedziwne grono, aby
na masową skalę delektować się… śledziami.
To uczestnicy tzw. Nocy Śledziożerców, którzy
sami przygotowują wymyślne potrawy z tej ryby.
A fantazję mają niebywałą, bo niewielu może się
przecież pochwalić, że jadł tort śledziowy, albo
budyń ze śledzia? Właściciel restauracji Bolesław
Sobolewski sam słynie z przygotowywania śledzi
o wybornych smakach i ma ich trochę w menu. Ale
nie odmawia gościny innym fanom ryby z której niegdyś Szczecin słynął. W ostatnią niedzielę lutego swoje
pomysły zaprezentowali m.in. Eugeniusz „Gieno” Mientkiewicz – koneser i znawca serów, współautor telewizyjnego programu
o tym produkcie spożywczym, jego tajemnicach, rodzajach, zapomnianych przepisach itp. znany lokalny nauczyciel i dyrektor szkoły a jednocześnie satyryk i karykaturzysta, czyli Sławomir Osiński, księgarz
i antykwariusz Jacek Gałkowski oraz fotoreporter „Kuriera Szczecińskiego” Ryszard Pakieser, którego chudość znacząco wyróżniała od
kilku innych uczestników uczty. A jak mawiają wędkarze – „ryba lubi
pływać”, nie dziwi więc, że wszystkie potrawy były podlane trunkami
o słusznej mocy. I nie ma się co oblizywać nadaremno. Za chwilę post,
to śledź zagości na niejednym stole, obok ciemnego chleba i ziemniaka
„w mundurku”. Dosyć już tych ostryg, homarów, przegrzebków i innego kawioru.				
Hulaka
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* Niewiele osób w Szczecinie chyba nie zna niejakiego Jarosława Gaszyńskiego. No może kilka
w Podjuchach. Otóż rzeczony Jarosław jest znanym i uznanym fotografikiem oraz fotoreporterem ozdabiającym swoimi pracami np. comiesięczne wydania magazynu „Prestiż”. Oprócz tego jest
smakoszem dobrego jedzenia i zacnych trunków,
choć jak sam publicznie oraz na Facebooku twierdzi, że alkoholu, to on do ust nie bierze. Ale, że
jest człowiekiem do rany przyłóż i nie odrywaj, to
grupa dobrych znajomych Jarosława postanowiła mu urządzić, z okazji urodzin
przyjęcie – niespodziankę. Jarek tego
wieczoru miał do wykonania zadanie dla
„Prestiżu” – zrobienia zdjęć ceremonii
zamordowania jakiejś ryby w jednym ze
szczecińskich lokali sushi. Ale zwabiony
przez pewną atrakcyjną restauratorkę
kroki swe skierował najpierw do przytulnej siedziby znanych szczecińskich artystów na Starym Nowym Mieście. I trzeba
było widzieć minę jubilata (był tak samo
zaskoczony jak niemieccy żołnierze w czasie II wojny światowej kiedy okazało się, że
zimą w Rosji są mrozy). Był mini koncert,
toasty i konsumpcja a ulicami Starego Nowego Miasta echo długo niosło jeszcze odgłosy radosnych śpiewów.

foto: Tomasz Pasula

Karnawałowa zabawa radców
Liczni goście, piękne wieczorowe stroje, eleganckie otoczenie Hotelu
Dana… Karnawałowy bal radców prawnych i aplikantów radcowskich
upłynął wszystkim zebranym w szampańskim nastroju. Dodatkowo, miłymi akcentami podczas zabawy były loteria fantowa i występ Michała
Janickiego oraz jego przyjaciół z Teatru Kameralnego. Goście bawili się
świetnie, na parkiecie było tłoczno, a DJ podobno grał ponad godzinę
dłużej niż planowano! 				
kw

mecenas Albert Kuźmiński
z żoną mecenas Anną Kuźmińską

mecenas Adam Jędrzejewski
z żoną mecenas Ewą Jędrzejewską

Mecenas Anna Mazurek Różynek (mediator sądowy) z mężem
Danielem i dr Piotr Koczewski

Od lewej: mecenas Ewa Jędrzejewska oraz mecenas Radosław Jagodziński z żoną Anną

Mecenas Tomasz Picheta wraz z żoną Eweliną (w środku) oraz
mecenas Ewa Sapieha- Śledź z mężem Marcinem

Od lewej: mecenas Anna Malek, mecenas Natalia Leszczyńska z mężem Patrykiem,
mecenas Elżbieta Ahl z mężem Oktawiuszem

Mecenas Małgorzata Łęczyńska-Smoter z mężem mecenasem Julianem Smoterem

Od lewej: mecenas Daniel Wacinkiewicz (wiceprezydent Szczecina) oraz
mecenas Diana Klonek- Sydor z mężem mecenasem Piotrem Sydorem

Od prawej: mecenas Tomasz Brzozowski z małżonką Renatą oraz Wojciech Biel

Prowadzący loterię fantową mecenas Przemysław Mijal (dziekan)
z mecenas Anną Biel (wicedziekan)

Mecenas Małgorzata Rudnik-Mijal (po lewej)
i mecenas Anna Biel (po prawej) w objęciach dziekana

foto: Jarosław Gaszyński

Noc śledziożerców
Na ostro lub słodko, z cebulą, konfiturą, po kozacku lub w śmietanie… Dla
szczecińskich Śledziożerców popularna morska ryba nie ma tajemnic! Od
kilkunastu lat spotykają się w restauracji Na Kuncu Korytarz, by wieczorami oddawać się śledziowej rozpuście. W tym roku pierwsze spotkanie odbyło się w lutym. Na stole pojawiło się kilkanaście smakowitych pozycji,
swoje dania zaprezentowali lokalni mistrzowie i powstał nawet wiersz!
Jak widać na zdjęciach: śledzie pływały, trunki się lały, a dobry humor
wszystkim dopisywał.				
kw

Eugeniusz „Gieno” Mientkiewicz
ze swoim dziełem

Od lewej: siedzą Eugeniusz Mientkiewicz, Bolesław Sobolewski i Filip Grega. Za nimi stoją pozostali
goście, w tym: w skórzanej kurtce Sławomir Osiński, w bordowym blezerze Jacek Gałkowski

Ryszard Pakieser (fotoreporter)

Degustacja dań

foto: Jarosław Gaszyński

Ladies w Hotelu Dana
W lutym w Hotelu Dana odbyło się kolejne spotkanie Szczecin Business
Ladies. Inicjatywa zapoczątkowana przez Katarzynę Opiekulską (LSJ),
cieszy się dużym zainteresowaniem. W kobiecym gronie panie mogą swobodnie porozmawiać i wymienić doświadczenia w przyjaznej atmosferze, a dużym atutem są także spotkania z ciekawymi gośćmi. Tym razem
w wydarzeniu wzięła udział lekarz-kardiolog Agnieszka Flis-Plewik, która
w codziennej pracy z pacjentami, oprócz typowego leczenia farmakologicznego, stosuje metody uwzględniające aspekty psychologiczne. kw

Uczestniczki spotkania (E. Karpisz, M. Kotnis, I. Marecka, K. Koroch, K. Śliżewska, B. Pluta, A.
Ostrowska, N. Manduk-Czyżyk, J. Szczepańska, K. Opiekulska, S. Trojanowska, R. Długaszek, D. Bus, A.
Flis-Plewik, I. Litka, M. Kowalska, P. Bierska, S. Majdan, M. Pyrek, J. Szychulska, J. K. Bogusławska)

Monika Pyrek (lekkoatletka),
Sylwia Majdan (projektantka mody)

Katarzyna Opiekulska (LSJ),
Renata Długaszek (Hotel Dana)

Spotkanie przy golfie

2.

Od lewej: Roman Kudelnicki, Izabela Roman, Janusz Kulig

Od lewej: Jerzy Safanów, Robert Piesik, Jędrzej Łopatto

foto: Jarosław Gaszyński

W lutym w siedzibie Business Club Szczecin odbyło się spotkanie poświęcone golfowi. Liczne grono gości z zainteresowaniem słuchało ciekawostek
oraz informacji o interesujących wydarzeniach, związanych z tą dyscypliną sportową. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także porady, których
udzielił Janusz Kulig, trener PGA Polska. Wieczór w Czerwonym Ratuszu
spotkał się z pozytywnym odbiorem, a goście miło spędzili czas, przy winie
i przekąskach.
				
kw

Od lewej: Zofia Chełstowska, Iza Szukiewicz-Szarkas, Jerzy Szymczak, Robert
Piesik, Sławomir Piński, Ryszard Staniak, Andrzej Kuczyński

foto: Świat Biznes

Perły Biznesu rozdane
Pod koniec lutego podczas gali w hotelu Novotel Szczecin Centrum po
raz kolejny zostały rozdane Perły Biznesu. W tym roku laureatami nagrody głównej zostali: Selfa Grzejnictwo Elektryczne SA oraz Paweł Fornalski, prezes IAI SA. Wydarzeniu towarzyszył mini recital Marty Uszko
(aktorki Teatru Polskiego i wokalistki zespołu The Ears), a galę zakończył koktajl z niezwykłym pokazem live cookingu oraz degustacja tortu.
W końcu Perły Biznesu mają już 15 lat!
						

kw

Od lewej: Hanna Niebieszczańska, Elżbieta Chańska, Agnieszka Ruczyńska

Beata i Zdzisław Hajdaszowie

Laureaci i wyróżnieni w konkursie Perły Biznesu 2018

Bochdan i Jolanta Boguszewscy, Sonia Żarkowska

Państwo Milkiewiczowie i Krystyna Stopyra
Artur Wójtowicz, dyrektor finansowy firmy Selfa ze statuetką
w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2018

Małgorzata Olech (Women's Fest), Aleksandra Kopińska-Szykuć

foto: Włodzimierz Piątek

Urodziny „Kota”

Statuetki Perły Biznesu 2018

To były trzy dni pełne wyrafinowanego humoru, artystycznych niespodzianek i doskonałej zabawy! Czarny Kot Rudy w lutym świętował swoje 22. urodziny. Na scenie pojawili się znakomici goście, w tym Joanna Kołaczkowska
oraz Artur Andrus, a aktorzy szczecińskiego kabaretu dali popis artystycznego kunsztu. Goście byli zachwyceni i jeszcze długo po zakończeniu teatralnego święta z zachwytem je wspominali.			
kw
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SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
GABINETY LEKARSKIE
AMC ul. Langiewicza 28/U1
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
Centrum Rehabilitacji Duet al. Wojska Polskiego 70
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dentallica ul. Mickiewicza 48/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza Królewicza 2 L/1
EMS al. Wojska Polskiego 31/4
ESTETIC Klinika Zawodny ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Gabinet Okulistyczny Ewa Wojciechowska ul. 5 Lipca 3/1
Gabinet Terapii Manualnej ul. Kasprzaka 3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Kolmed ul. Mazurska 7
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Lecznica Dentystyczna KULTYS ul. Bolesława Śmiałego 17/2
Marosz Gabinety Medycyny Estetycznej ul. Kazimierska 2G/2 (wejście od ulicy Ku Słońcu)
Medicus pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center) al.Piastów 30
Optegra ul. Mickiewicza 138
ORTO PERFEKT ul. Ogińskiego 12
Perładent - Gabinet Stomatologiczny al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz ul. Partyzantów 3/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński ul. Śląska 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczna ul. M.Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna al. Wojska Polskiego 43/2
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny ul. Krzywoustego 19/5
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
USG dr Magdalena Salamaga ul.Arkońska 51/4
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103
Vitrolive ul. Kasprzaka 2
HOTELE
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75
Hotel Campanille ul. Wyszyńskiego
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50
Hotele Marina ul. Przestrzenna 13
Hotel Novotel ul. 3 Maja 31
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Plenty ul. Rynek Sienny 1
Hotel Radisson BLU pl. Rodła 10
Hotel Vulcan ul.Druckiego-Lubeckiego 6a
KANCELARIE
Przemysław Manik – kancelaria adwokacka ul. Kr. Korony Polskiej 3
Lizak, Stankiewicz, Królikowski – kancelaria adwokacka
al. Boh.Getta Warszawskiego 1/4
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur – kancelaria adwokacka ul. Klonowica 30/1
Andrzej Marecki Królowej – kancelaria adwokacka ul. Kr.Jadwigi 13/12
Mikołaj Marecki – kancelaria adwokacka ul. ks. Bogusława X 1/2 lokal 8
Gozdek, Kowalski, Łysakowski – adwokaci i radcowie ul. Panieńska 16
Tomasz Kordus – kancelaria adwokacka ul. Felczaka 11
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik – kancelaria adwokacka ul. Monte Cassino 7/1
Dariusz Jan Babski – kancelaria adwokacka ul. Bogusława 5/3
Grzegorz Dutkiewicz – kancelaria adwokacka ul. Monte Cassino 19c
Aleksandruk-Dutkiewicz – kancelaria adwokacka ul. Wyszyńskiego 14
Licht Przeworska – kancelaria adwokacka ul. Tuwima 27/1
Mariusz Chmielewski kancelaria adwokacka ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria adwokacka ul. Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska - kancelaria notarialna al. Jana Pawła II 17
Kancelaria Notarialna Małgorzata Węgłowska ul. 5 lipca 9/1
Waldemar Juszczak – kancelaria adwokatów i radców al. Niepodległości 17
ZBROJA – adwokaci ul. Więckowskiego 1b/8
KAWIARNIE
Ale Ciacho! Zwycięstwa 1
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6
Cafe 22 pl. Rodła 8
Cafe Hormon ul. Monte Cassino 6
Coffee Costa GK Kaskada
Coffee Costa CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
Coffe House Center al. Wojska Polskiego 32
Columbus Coffe ul. Królowej Jadwigi 12
Columbus Coffe ul. Wawrzyniaka 9
Columbus Coffe Aleja Piastów 5
Columbus Coffe ul. Przestrzenna 4
Columbus Coffe ul. Kopernika 1
Columbus Coffe ul. Malczewskiego 26

Columbus Coffe CH Turzyn
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fabryka Deptak Bogusława 4/1
Fanaberia Deptak Bogusława
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego 4
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Quattro Cafe ul. Tkacka 64d
Secesja Cafe al. Jana Pawła II 19/1
Sowa Cukiernia al. Wojska Polskiego 17
Sowa Cukiernia ul. Ku Słońcu 67
Sowa Cukiernia ul. Mieszka 1 73
Sowa Cukiernia ul. Struga 42
Sowa Cukiernia CH Galaxy
Solony Karmel ul. Rydla 52
Starbucks ul. Wyszyńskiego 1
Starbucks CH Kaskada
Starbucks CH Galaxy
KLUBY
Bar Czysty Deptak Bogusława
Free Blues al. Powstańców Wielkopolskich 20
Grey Club Deptak Bogusława
Rocker Club ul. Partyzantów 2
MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki Ustowo 56
BMW i MINI przy rondzie Hakena
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B
Harley Davidson ul. Gdańska 22A
Holda – Jeep i Lancia ul. Gdańska 7
Honda ul. Białowieska 2
HTL ul. Lubieszyńska 20
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I 25
Łopiński VW ul. Madalińskiego 7
Mazda Kozłowski ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88
Moto 46 ul. Kurza 1
Moto 46 ul. Kurza 4
Opel Kozłowski ul. Struga 31B
Peugeot Drewnikowski ul. Bagienna 36D
Polmotor ul. Struga 31B
Polmotor ul. Szymborskiej 6
Polmotor Ustowo 52
Skoda ul. Struga 1A
Subaru ul. Struga 78A
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I 25B
Toyota Kozłowski ul. Struga 17
Volvo ul. Pomorska 115B
VW ul. Struga 1B
NIERUCHOMOŚCI
Baszta Nieruchomości ul. Panieńska 47
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
HMI ul. Moczyńskiego 13B
Lider House ul. Modra 92/2
Neptun Developer ul. Ogińskiego 15
SGI pl. Hołdu Pruskiego 10
Siemaszko al.Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska 20/4
Vastbouw al. Wojska Polskiego 125
WGN Nieruchomości Plac Lotników 7
RESTAURACJE
17 Schodów ul. Targ Rybny 1
A nuż widelec ul. Ogińskiego 5
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6
Bananowa Szklarnia al. Jana Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
Bohema al. Wojska Polskiego 67
Bollywood ul. Panieńska 20
Bombay ul. Partyzantów 1
Buddah ul. Rynek Sienny 2
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar ul. Sienna 10
Chałupa ul. Południowa 9
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
Klimatt al. Jana Pawła II 42
Dobre Rzeczy ul. Słowackiego 14
El Globo ul. Piłsudskiego 26
Food & wine ul. Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim)
Jin Du al. Jana Pawła II 17
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Miejska ul. Śląska 12/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34

NIEBO Wine Bar Cafe ul. Nowy Rynek 5
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
PER SE pl. Hołdu Pruskiego 9
Pierogarnia Kaszubska pl Zgody 1
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Porto Grande Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Public Cafe ul. Wielka Odrzańska 18A/U
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14
Restauracja Szczecin ul. Felczaka 9
Ricoria al. Powstańców Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów 1
Shanghai Rynek Sienny 4
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu Pruskiego 8
Stara Piekarnia ul. Piłsudskiego 7
Stockholm Kitchen&Bar Bulwar Piastowski
To i owo ul. Zbożowa 4
Tokyo ul. Rynek Sienny 3
Towarzyska Deptak Bogusława
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi ul. Nowy Rynek 2
Willa Ogrody ul. Wielkopolska 19
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65
Wół i Krowa ul. Wielka Odrzańska 20
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11
SKLEPY
5 Plus ul. Jagiellońska 5
Arkadia perfumeria ul. Krzywoustego 7
ART TOP ul. Chodkiewicza 6
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska Polskiego 45/2
Atrium Molo ul. Mieszka I 73
B&M al. Wojska Polskiego 43
Batty Barcley CH Galaxy – parter
Bella Moda ul. Bogusława 13/1
Bokaro bulwar Gdański 11
Brancewicz al. Jana Pawła II 48
Centrum Mody Ślubnej ul. Krzywoustego 78
Velpa ul. Bogusława 12/2 i 11/1
Clochee ul. Bogusława 10/2
Domokoncept ul. Santocka 39
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11
Hexeline CH Galaxy - parter
HiperGlazur - Salon Łazienek ul. Świerczewska 47
Icon ul. Jagiełły 6/5
Impresja ul. Śląska
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny)
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
Patrizia Aryton ul. Jagiellońska 96
LKJ CH Galaxy
LKJ CH Kaskada
Liu Jo CH Kaskada
Madras Styl ul. Małopolska 9
Manufaktoria ul. Rayskiego 26/1
Marc Cain al. Wojska Polskiego 29
MaxMara ul. Bogusława 43/1
Mia&Charli al. Wojska Polskiego 35/3
Moda Club ul. Wyzwolenia 1
MOOI ul. Bogusława 43
Olsen CH Kaskada
Pink & blue ul. Bogusława 42/1
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej) ul. Rayskiego 23/11
Prowansja kwiaciarnia ul. Szwedzka 28
Prowansja kwiaciarnia ul. Rostocka 15
Riviera Maison ul. Struga 23
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A
Rosenthal CH Kaskada
Stoprocent ul.Krzywoustego 72
Studio Mebli VIP ul. Wrocławska 48
Strefa Koloru ul. Santocka 48-49
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy - 1 piętro
Via di moda al. Wojska Polskiego 20
Vin 28 ul. Rayskiego 28
VIP Collection al. Wojska Polskiego 22
Wineland al. Wojska Polskiego 70
Wine Center ul. Bogusława 37
SPORT I REKREACJA
Aquarium (basen dla dzieci) ul. Jemiołowa 4A
ASTRA szkoła tańca al. Wyzwolenia 85
Binowo Golf Park Binowo 62
Bloom ul. Koralowa 64X
Calypso Fitness Club Office Center ul. Piastów 30
EMS Studio al. Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul. Welecka 13

Eurofitness (Netto Arena) ul. Szafera 3
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B
Fitness Club ul. Monte Cassino 24
Mazowiecka 13 ul. Mazowiecka 13
Marina Sport ul. Przestrzenna 11
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46
PRIME Fitness Club, ul. Modra 80
RKF ul. Jagiellońska 67
Ski Park ul. Twardowskiego 5
Squash na Rampie (obok KJ) ul. Jagiellońska
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2
Strefa 3L ul. Santocka 18/13/p.1
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127
Universum al. Wojska Polskiego 39
ZDROWIE I URODA
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-Niełacna ul. Wielkopolska 32
Baltica Welness&Spa pl. Rodła
Be Beauty Instytut Urody, ul. Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul. Monte Cassino 37A
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
Beverly Hills Akademia Urody (DT Kupiec parter) ul. Krzywoustego
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy - parter
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77
Cosmetica Rosa ul. Wielkopolska 27
Depi Lab ul. Kaszubska 52
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut ul. Felczaka 20
Ella ul. Kaszubska 17/2
Enklawa Day Spa al. Wojska Polskiego 40/2
Estedent ul. Mickiewicza 49a
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Euromedis ul. Powstańców Wielkopolskich 33a
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1
Hall No 1 ul. Wyszyńskiego 37
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7
Ilona Szewczuk Micropigmentation Artist ul. Mikołaja Kopernika 6
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9
Medestetic ul. Okulickiego 46
Odnowa al. Bohaterów Warszawy Galeria Nowy Turzyn, I piętro
Od stóp do głów ul. Batalionów Chłopskich 39a
Optegra ul. Mickiewicza 140
Optic Center Ekspres al. Wyzwolenia 2
OXY Beauty ul. Felczaka 18/U1
Perfect Studio, ul. Rayskiego 20
Royal Clinic, al. Wojska Polskiego 2/U3
Royal Studio ul. Łokietka 7/10
Royal Thai Massage ul. Sienna 4
Saint Studio Fryzjerskie ul. Boh. Getta Warszawskiego 8
Salon Fryzjerski Keune ul. Małopolska 60
Salon Masażu Baliayu ul. Wielka Odrzańska 30
SPA Evita Przecław 96E
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul. 5-go Lipca 32D
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Studio Monika Kołcz ul. Św. Wojciecha 1/9
Vessna ul. Królowej Jadwigo 46/1
Verabella ul. Jagiellońska 23
Vitamin Clinic al. Wojska Polskiego 215
Well Spring Tai massage ul. Kaszubska 13/4A
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16
INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
Centrum Informacji Turystycznej Aleja Kwiatowa
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48
Follow Me ul. Kolumba 1
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27
Neckermann al. Wojska Polskiego 11
Neckermann CH Galaxy – II piętro
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73
Sala koncertowa ul. Energetyków 40
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul. Wendy 14
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny ul. Niemierzyńska 17A
Teatr Polski ul. Swarożyca
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Współczesny Wały Chrobrego
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4
Unity Line pl. Rodła
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego
Vetico ul.Wita Stwosza 13
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2
Zamek Punkt Informacyjny ul. Korsarzy 34
Zapol al. Piastów 42

NOWE I EKSKLUZYWNE
OSIEDLE NA POGODNIE
PRZY KORPUSIE NATO

TELEFON: 801 110 111
WWW.APARTAMENTYPOGODNO.PL

Jedno z najbardziej zaawansowanych
technologicznie centrów medycznych w Polsce.
AMC Art Medical Center
ul. Langiewicza 28/U1, 70-263 Szczecin
tel. +48 91 820 20 20
www.artmedicalcenter.eu

