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Nie przegap kumulacji ofert z rocznika 2019.
Nie przegap kumulacji ofert z rocznika 2019.
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i, co równie ważne, w atrakcyjnej formie finansowania – leasingu 101%!*
Sprawdź w salonach Mercedes-Benz!
Sprawdź w salonach Mercedes-Benz!
Klasa A
Klasa A

leasing
leasing

101% **
101%

Samochody kompaktowe
Samochody kompaktowe

0% wpłaty wstępnej**
0% wpłaty wstępnej**

już od
już od

976 zł netto/mies.**
976 zł netto/mies.**

Klasa E
Klasa E

oszczędność do
oszczędność do

42 000 zł brutto***
42 000 zł brutto***

* Całkowity koszt leasingu w promocji Leasing 101% prezentowany dla warunków: okres leasingu 24 miesiące, wpłata
wstępna 30% wartości samochodu, wartość końcowa 19% wartości pojazdu. Promocja Mercedes-Benz Leasing Polska
* Całkowity koszt leasingu w promocji Leasing 101% prezentowany dla warunków: okres leasingu 24 miesiące, wpłata
Sp. z o.o., skierowana do przedsiębiorców. ** Promocja dotyczy samochodów kompaktowych Mercedes-Benz w programie
wstępna 30% wartości samochodu, wartość końcowa 19% wartości pojazdu. Promocja Mercedes-Benz Leasing Polska
Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców (wpłata wstępna: 0% ceny netto pojazdu, okres umowy: 24 miesiące, przebieg
Sp. z o.o., skierowana do przedsiębiorców. ** Promocja dotyczy samochodów kompaktowych Mercedes-Benz w programie
średnioroczny: 15 000 km; pakiet gwarancyjny w cenie; Produkt Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.). *** Promocja
Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców (wpłata wstępna: 0% ceny netto pojazdu, okres umowy: 24 miesiące, przebieg
dotyczy Klasy E 200 d Special Edition. Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66 par. 1
średnioroczny: 15 000 km; pakiet gwarancyjny w cenie; Produkt Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.). *** Promocja
Kodeksu cywilnego. Promocja dotyczy pojazdów nowych, w przypadku których realizacja zamówienia oraz odbiór pojazdu
dotyczy Klasy E 200 d Special Edition. Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66 par. 1
nastąpią do 31.12.2019 r. Modele prezentowane na zdjęciu mogą się różnić od wersji dostępnych w promocji.
Kodeksu cywilnego. Promocja dotyczy pojazdów nowych, w przypadku których realizacja zamówienia oraz odbiór pojazdu
nastąpią do 31.12.2019 r. Modele prezentowane na zdjęciu mogą się różnić od wersji dostępnych w promocji.
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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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Sprawdź naszą ofertę: www.marina-developer.pl
Zadzwoń: 609 11 30 55 oraz 609 11 22 88

Przyjdź na dni otwarte.

Zobacz najwyższy standard!
Ostatni etap inwestycji to unikalne i komfortowe apartamenty
dla naprawdę wymagających.
Przekonajcie się sami i zobaczcie, jak możecie zamieszkać. Zapraszamy!
Kiedy: od poniedziałku do piątku - 27-31 stycznia w godzinach 10-17
oraz sobotę - 1 lutego w godzinach 10-16.
Adres: Apartamenty Warszewo ul. Kalinowa 37 mieszkanie nr 14.

MARINA DEVELOPER jest mecenasem:

Świąteczny zawrót głowy
Jeszcze raptem kilka dni grudnia i nastanie czas przez jednych
wyczekiwany, przez innych mniej, ale jednak. Święta, drodzy Państwo. Na wystawach pojawiły się pierniczki i choinki, a w sklepach
gwiazdkowe promocje. Na ulice wychodzą zastępy śnieżynek
i mikołajów. Z głośników leci nieśmiertelny evergreen „Last Christmas”. A my planujemy zakupy, oglądamy wystawy i oczywiście kupujemy prezenty. Jednym słowem: świąteczny zawrót głowy.
I ja biorę w nim udział, i to czynnie. Pamiętam jak zdarzyło mi się
kupić choinkę bez odpowiednich pomiarów. Kiedy bardzo zadowolona z siebie postawiłam ją przed domem, okazało się, że jest
tak rozłożysta, że nie byłam w stanie przecisnąć jej przez drzwi…
Pięknie ustrojona ozdobiła taras, ku ogromnej radości okolicznych
kotów, które robiły sobie po niej regularne wspinaczki… Merry
Christmas!
W Prestiżu dużo o jedzeniu, bo przecież święta spędzamy przy stole. Podeszliśmy do sprawy zawodowo i zaprosiliśmy do współpracy Studio Kulinarne Bataty. W tym numerze przygotowali dla nas
wspaniałe dania, którymi możecie zabłysnąć, serwując je gościom
na świątecznym stole. Zachęcam także do przejrzenia stron prezentowych. Może znajdziecie inspiracje na podarunki dla bliskich?
A jak już wszystko kupicie, ugotujecie, posprzątacie i ozdobicie,
to życzę Wam spokojnych Świąt. Niech wokół roznosi się zapach
świerku, cynamonu oraz piernika. Życzę Wam także najwspanialszych prezentów, ale jestem przekonana, że radość znajdziecie także przy tych mniejszych i skromniejszych podarkach, szczególnie,
gdy będą rozpakowywane w gronie najbliższych. Spotkamy się ponownie w Nowym Roku. Prestiż, pełen nowych pomysłów, będzie
czekał na Was jak zwykle w ulubionych miejscach.
Do zobaczenia w kolejnym, na pewno nie mniej ciekawym roku!

Izabela Marecka
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Po spędzonych w biegu dwunastu miesiącach
życzymy zasłużonych chwil spokoju w gronie
najbliższych osób. Rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia i pomyślności w Nowym 2020 Roku.
Niech mija nam on wszystkim w zdrowiu, a każdy
kolejny dzień niech niesie nadzieję na spełnienie
pragnień, o które każdego dnia walczymy.
Zespół kliniki Vitrolive

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.

Dariusz Staniewski

Krzywym
okiem
* Podczas ostatniego festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni
doszło do pewnych niesnasek między filmowcami. Jakiegoś filmu nie
chciano dopuścić do konkursu, jakiś wycofano, ktoś się na kogoś obraził.
Normalka, jak to zwykle z artystami bywa. Ale przy tej okazji jedna z polityczek (bo już podobno, dzięki pewnej partii, nie można mówić „polityk”
o kobietach działających w tej branży) z Zachodniopomorskiego zaproponowała, aby festiwal z Gdyni przenieść do…Szczecina. Mamy warunki: super filharmonię, a poza tym jesteśmy pustynią kulturalną, więc podniesiemy sobie nieco poziom. Pomysł umarł śmiercią naturalną, nikt go od kilku
miesięcy nie podnosi. Wiadomo: już po wyborach. Ale powinien powrócić.
dzięki kolejnej awanturze ‚„pomnikowej” w Szczecinie. Tym razem chodzi
o postument Krzysztofa Jarzyny
ze Szczecina: „szefa wszystkich
szefów”. Kto zacz ów osobnik, wie
chyba każdy w Polsce. A na pewno
ci, którzy choć raz obejrzeli kultową
już komedię pt. „Poranek kojota”.
Pomysł ustawienia pomnika Jarzynie w stolicy Pomorza Zachodniego
wygrał w jednej z edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
„Vox populi, vox Dei!” jak mawiali
starożytni górale ze szczecińskiej
Gubałówki. Miasto potraktowało
sprawę poważnie: projekt wygrał,
ludzie zagłosowali i go wybrali,
spodobał się, trzeba więc go zrealizować. Ale okazało się to nie takie
proste. Bo potrzebne są zgody od
twórców filmu: aktora, który grał
rolę Krzysztofa Jarzyny, reżysera
filmu, twórcy scenariusza oraz zespołu filmowego, który komedię wyprodukował. A to trochę trwa. A tu
nagle w mieście zaczęło się tworzyć lobby przeciwników tego pomnika.
Nagle się okazało, że ten pomysł jest „be”, że głupi, niepotrzebny, fatalnie
promujący miasto (jako stolicę polskiej gangsterk) a nawet jeden z lokalnych naukowców z pewnej wyższej uczelni stwierdził publicznie, że ten
pomnik „pokazuje, jak nisko upadliśmy. To przykład, że w naszym mieście
z kulturą nie jest najlepiej. W budżecie obywatelskim pieniądze są dawane
na pomnik mafioso. Bo kim jest pan „Jerzyna ze Szczecina”, jest mafioso.
No bo to śmieszne, bo w filmie jest dialog, w którym pada nazwa Szczecin.
To już wszyscy jesteśmy rozemocjonowani. No ale niestety ten pomnik,
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to jest pomnik porażki kultury w Szczecinie”. Wypowiedź tę podchwycili
pewni rodzimi politycy. I już tylko czekać aż się okaże, że to nie szczecinianin złożył pomysł takiego pomnika do SBO, ale jakiś „słup” opłacany przez
lokalne grupy zorganizowanej przestępczości. A może nawet międzynarodowej?! Kto wie jak długie ręce mógł mieć Krzysztof Jarzyna ze Szczecina?!
Ale tu z pomocą pomysłodawcom i wykonawcom może przyjść właśnie
pomysł z festiwalem filmowym. Niech w Szczecinie zostanie zorganizowany taka impreza (nie przegląd, festiwal!) imienia Krzysztofa Jarzyny.
Jaka tematyka? No np. filmy o zdrowej żywności (nikt nie zaprzeczy, że
jarzyny są zdrowe), wegetariańskie (nazwisko patrona może sugerować,
że nie je mięsa, a poza tym w filmie otrzymuje od swojego warszawskiego
kolegi, którego gra Janusz Józefowicz, zaproszenie na sushi), sensacyjne (jednak profesja do czegoś
zobowiązuje), miłosne (bo jednak
dzięki Jarzynie zostaje uratowana
piękna miłość dwójki głównych bohaterów komedii), o ochronie zwierząt (jako wyraz protestu przeciwko
trzymaniu zwierząt w ogrodach
zoologicznych, czy też dokarmianiu
ich niewłaściwym żarciem w różnej
postaci lub postaciach), albo o relacjach pracodawca – pracownik (np.
w korporacjach: bo ostatecznie organizacja szefa wszystkich szefów
może przypominać taką instytucję
a tam, jak wiadomo, stosunki są
zawsze napięte, wyścig szczurów
trwa w najlepsze a zachowania
patologiczne są chlebem codziennym).
* Przed nami święta Bożego Narodzenia, a potem, jak co roku (jakby ktoś
zapomniał) sylwester. I Nowy Rok. Tym razem 2020. Dlatego teraz życzenia: żebyśmy w przyszłym roku zdrowiej żyli (ale bez szaleńczego wysiłku
fizycznego w jakichś siłowniach czy fitnessach lub tym podobnych salach
tortur), mniej palili (głupa) i mniej pili (słodkich napojów gazowanych),
byli mili, nie kłamliwi, nie parszywi, mało upierdliwi, nie marnowali żadnej
szczęśliwej chwili (na jakieś duperele albo podkładanie świni) i oczywiście
częściej się myli! Wszystkiego dobrego!

rysował: Arkadiusz Krupa

Felieton

OCH CIACHO

reklama

MINISTERSTWO
DOBREGO MYDŁA

Nowa cukiernia w centrum miasta.
Och ciacho to mnóstwo słodkości, wysoka jakość, sympatyczna
obsługa i ciepły klimat miejsca.
W ofercie manufaktury są francuskie makaroniki, wykwintne monoporcje oraz torty nowoczesne.
Klienci mówią, że desery z Och
ciacho nie tylko rozpływają się
w ustach, ale także ładnie prezentują. To uczta dla zmysłów. Szczególnym zainteresowaniem cieszą
się makaroniki. Cukiernia jest
czynna codziennie, z wyjątkiem
poniedziałków. Zamówienia przyjmowane są on-line i na miejscu.

Słynne i wielokrotnie wyróżniane Ministerstwo to rodzinna manufaktura, którą założyły dwie
siostry z Kamienia Pomorskiego.
Marka z okazji 5 urodzin otworzyła pierwszy stacjonarny sklep
w Szczecinie. Produkty MDM to
naturalne, niebanalne połączenia
oraz starannie dobrane składniki.
Marka oferuje ręcznie wyrabiane
mydła, a także kosmetyki z dobrej
jakości surowców. Wśród produktów są wyroby wegańskie i bez aromatów. Kosmetyki nie tylko świetnie pielęgnują ciało, ale również
atrakcyjnie wyglądają, dlatego są
świetnym pomysłem na prezenty.

Szczecin, Niedziałkowskiego 15

Szczecin, Niemierzyńska 29a

STUDIO NEFRETTI
ANNA SOBCZYK

Popularne studio zmieniło swoją
lokalizację i znajduje się na Bohaterów Warszawy. Od prawie 9 lat
właścicielka Anna Sobczyk zaprasza klientki do świata ponadczasowego piękna oraz elegancji. Studio
oferuje szeroki wachlarz usług
w zakresie makijażu kolorowego,
jak również permanentnego, a także stylizacji paznokci, włosów oraz
rzęs. Nefretti wciąż powiększa
ofertę, podążając za potrzebami
klientek. Więcej informacji można
uzyskać pod numerem tel. 509 431
533 lub na Fb: Nefretti Anna Sobczyk.
Szczecin, Bohaterów Warszawy
91A/V

KOLORY

Ładne miejsce, pyszne wypieki
i aromatyczne napoje. Kolory to
przyjemna, przytulna kawiarnia-piekarnia, w której można spróbować najprawdziwszych niemieckich schnecków własnego wypieku.
Co więcej, w różnych wariantach:
na słodko oraz słono. W ofercie takie smaki jak m.in. banan i kokos,
śliwka w sherry i gorzka czekolada,
migdały i gruszki, albo pesto, mozzarella i rozmaryn lub szpinak, feta
i czosnek. Zakręcone drożdżówki
doskonale smakują z podawaną na
miejscu kawą, gorącą czekoladą,
herbatą lub innymi napojami.
Szczecin, Dworcowa 6

ZMIANY W SARP-IE
Szczeciński oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) ma nowego prezesa. Został nim młody architekt, Karol Nieradka.
To wielkie wyróżnienie dla samego projektanta, ale i szansa dla naszego miasta.
Szczecinianin został też członkiem KSK (Kolegium Sędziów Konkursowych) i delegatem na walny zjazd organizacji w Warszawie,
gdzie znajduje się zarząd główny SARP. W przeciwieństwie do
Izby Architektów RP udział w SARP jest dobrowolny. Organizacja
zrzesza wszystkich tych, którym bliska jest idea piękna w architekturze. – Misją SARP jest dbanie o wysoką jakość architektury,
przestrzeni i środowiska na każdym polu – legislacyjnym, edukacyjnym, społecznym. Moją osobiście, jako nowego prezesa SARP
Szczecin, jest dalsza profesjonalizacja działań stowarzyszenia
i rozwój w kierunku ważnego w mieście think tanku. Chciałbym
odpowiednio wyważyć elitarność i egalitarność SARP, która wpisana jest w jego 140-letnią historię. Z przyjemnością zapraszamy
do naszego grona zarówno laureatów konkursów architektonicznych, jak i ambitnych młodych projektantów – mówi Karol Nieradka. Architekt jest laureatem nagrody Brick Award 2019, w Szczecinie prowadzi autorskie biuro projektowe maxberg. Jego „Dom
Atrialny” znalazł się wśród najlepszych domów w Polsce według
portalu F5.pl, a „Dom w Dobrej” wśród 10 najciekawszych zrealizowanych domów jednorodzinnych 2018 roku według portalu
Archinea.
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SARP w Szczecinie to już 70 lat historii. Ważnym aspektem jego
działalności jest promocja idei konkursów architektonicznych
jako najlepszej metody wyboru projektu w zamówieniach publicznych (w przeciwieństwie do przetargów). Na drodze konkursu
w Szczecinie zrealizowano Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza, basen olimpijski Floating Arena, Centrum Dialogu Przełomy,
Plac Lotników, kilka osiedli TBS, a niedługo gotowe będą Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach i biblioteka publiczna
na osiedlu Słonecznym. Te przykłady pokazują, jak dobre budynki
i przestrzenie otrzymuje zamawiający, a więc i my wszyscy, kiedy
architekci ścigają się na jakość i pomysł, a nie na pieniądze i terminy. Obecnie SARP współorganizuje konkurs na projekt budynku
kliniczno-dydaktyczno-badawczego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, co roku odpowiada też za organizację festiwalu
architektonicznego Westival – Sztuka Architektury.

kt / foto: materiały prasowe

Wydarzenia

MIŁOŚĆ I MUZYKA
Muzyka duetu Jackpot jest kameralna i wysublimowana. Taka
jak Kasia Buja Kazuba oraz Maciej Kazuba, którzy są para zgraną zarówno w życiu, jak też na scenie. Pracują właśnie nad drugą
płytą autorską, której premiera odbędzie się w maju. Już teraz
uchylili przed nami rąbka tajemnicy i zdradzili, co znajdzie się
na krążku.
Ich pierwsza płyta, czyli „Historie wielkiej wagi”, uzyskała doskonałe recenzje publicystów oraz publiczności. Na kolejną musieliśmy trochę poczekać, ale już niedługo krążek ujrzy światło
dzienne. Czym tym razem zaskoczą nas finaliści dziesiątej edycji
Must be the Music? – „Historie wagi lekkiej" to najbardziej osobista z naszych dotychczasowych płyt. Znajdą się na niej utwory
niezwykle intymne, opowiadające prywatne historie mniejszych
lub większych szczęść i smuteczków. Cześć utworów jest naszego autorstwa, część zaprzyjaźnionej z nami poetki i kompozytorki: cudownej Ewy Krysian. Płyta będzie bardzo szczecińska
i nagrywana w tej samej drużynie przyjaciół, co „Historie wielkiej wagi”. Drużyna nasza powiększyła się jednak tym razem
o wspaniałego Piotra Klimka, który zgodził się naszą nową płytę
wyprodukować – mówią Kasia Buja Kazuba i Maciej Kazuba.
Duet znany jest ze współpracy z najlepszymi, tym razem na

ich nowej płycie także pojawi się wielu ciekawych gości. – Są
to ludzie, którzy od lat nas wspierają i są z nami. Na płycie będziecie mogli usłyszeć: Przemysława Sadowskiego, Nulę Stankiewicz, Janusza Strobla, Krzysztofa Meisingera. Nie zabraknie
również mocnych akcentów szczecińskich, nasze zaproszenie
przyjęli także: Piotr Huegel, Adam Grochulski, Szymon Kaczmarek i Dawid Głogowski. Przy nagraniach niezwykle czynnie uczestniczy nasza kochana Baltic Neopolis Orchestra,
ale ich traktujemy już jak część jackpotowej rodziny – mówią
z uśmiechem muzycy.
Niedawno pojawiły się dwie zapowiedzi krążka, czyli utwory
„Dom” i „Do siebie wróć”. – Dla nas to utwory niezwykle osobiste – podkreśla duet. Muzycy obecnie każdą wolną chwilę spędzają w studiu. – Dopieszczamy szczegóły i nagrywamy naszych
gości. Poza tym gramy koncerty różnej maści, w tym piękny koncert charytatywny „Miś pod Choinkę”, już 10 grudnia w szczecińskiej Filharmonii. Zapraszamy!
Premiera płyty odbędzie się 7 maja i otworzy 55. Festiwal Kontrapunkt. My już nie możemy się doczekać, a Wy?

kw/ foto: Jarosław Gaszyński
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ODEJMIJ SOBIE LAT!
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Mezoterapia fuzyjna, igłowa i mikroigłowa
Karboksyterapia
Innowacyjne peelingi chemiczne
Infuzja tlenowa i oxybrazja
Plazma argonowa i prysznic plazmowy
Redukcja tkanki tłuszczowej, blizn i rozstępów
Zabiegi pielęgnacyjne i ujędrniające

Kosmetologia Estetyczna Agnieszka Sadziak Centrum Kosmetologii
Szczecin | ul. Santocka 18/18, I piętro |
/ AgnieszkaSadziakKosmetologiaEstetyczna

Zdrowych i Wesołych
Świąt Bożego Narodzenia życzy

5 Plus Salony oświetlenia i mebli | www.5plus.com.pl
ul. Jagiellońska 5 | 70-435 Szczecin | tel: 516 133 009 | tel: 513 103 062 | info@5plus.com.pl

MARYNARZ AGNIESZKA
NAJLEPSZA NA ŚWIECIE

WYSZAK W ZŁOCIE
I W SREBRZE

Nasza najlepsza żeglarka – Agnieszka Skrzypulec została… żołnierzem

Cudze chwalicie, swego nie znacie… a powinniście. Szczególnie w temacie

i już sięga po najwyższe laury. Podczas Światowych Wojskowych Igrzysk
Sportowych w Chinach zdobyła w klasie 470, wraz z Jolantą Ogar, złoty

medal. – Nasz wynik pokazuje, że Wojsko Polskie postawiło na dobrego
konia – mówi mistrzyni.

Kolejny sukces uzdolnionej żeglarki to doskonała prognoza przed
przyszłorocznymi Igrzyskami Olimpijskimi w Japonii. Agnieszka
Skrzypulec zwyciężyła w VII Światowych Wojskowych Igrzyskach

dobrych trunków nie ma co się ociągać, a okazja jest naprawdę dobra.
Otóż szczeciński browar Wyszak znowu zgarnął nagrody za swoje trunki.
Tym razem podbił podniebienia uczestników Poznańskich Targów Piwnych, które wyróżniają piwa rzemieślnicze.
– No cóż, nieskromnie powiem, znowu się udało – mówi z uśmiechem Joanna Różycka, współwłaścicielka browaru i restauracji Wyszak. – Nasze

Sportowych. W żeglarskiej klasie 470 płynęła w parze z marynarz

piwo zostało docenione i wróciliśmy z targów ze złotymi i srebrnymi me-

Dziewczyny od września zatrudnione są w szeregach Wojska Pol-

Piwo ważone w Wyszaku, którego nie można nie spróbować, a które tak

Jolantą Ogar. Zawody odbyły się w miejscowości Wuhan w Chinach.

skiego. Służą w Zespole Sportowym Marynarki Wojennej w Gdyni.

Agnieszka tłumaczy również swoje wstąpienie do wojska. Przyznaje,

że przede wszystkim spowodowane jest wsparciem finansowymi.
– Zdejmuje z nas presję martwienia się o finansowanie w sezonie,
a z tym bywa różnie – mówi.

Nowy pracodawca przed zawodniczkami postawił jasny cel: jak naj-

lepszy wynik właśnie w wojskowych igrzyskach. Spełniły więc swoje
zadanie celująco. – To pokazuje, że postawili na dobrego konia – śmie-

dalami.
zachwyciło jury i gości imprezy to pils i porter. Pils został uznany za najlepszy w Polsce, co ma szczególną wartość, gdyż jest to bardzo popularna odmiana piwa, którą pije się najchętniej. Porter wyjechał z złotem za
najlepsze ciemne piwo, dodatkowo zajął drugie miejsce wśród wszystkich
rodzajów piw. – To nas motywuje i daje kopa do pracy. Można coś robić,
ale można coś robić wkładając w to serce – mówi Joanna Różycka. – Co
ciekawe nasz browar nie jest duży i jest częścią restauracji. To sprawia,

je się szczecinianka. – Mimo wszystko swoją przyszłość chciałabym,

że ta wygrana jeszcze bardziej nas cieszy, bo pokazuje, że można tworzyć

godzić bycie żołnierzem ze szkoleniami sportowymi, to czemu nie.

bo okazuje się, że to co najlepsze mamy na własnym podwórku. Także

Andrzej Kus / foto: materiały prasowe

ad / foto: materiały prasowe

w jakiś sposób związać z żeglarstwem. Jeśli się przykładowo uda po-

lokalne rzeczy na wysokim poziomie. Nie trzeba szukać tego na zewnątrz

Wtedy bardzo chętnie zostanę w wojsku.

w temacie piwa – dodaje.
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Wydarzenia

MIASTO W KADRZE
Szczecin, tramwaje, chwile zatrzymane w kadrze i siedemnastolatka,
której pasją jest fotografia. Nikola Gawrońska prowadzi popularny
Instagram: niko3ek. Kim jest? Jeśli jesteście ciekawi, wejdźcie na jej
profil.
Nikola jest licealistką i ma wiele pasji oraz zajęć. – Jestem entuzjastą
dawnego Szczecina. Interesuję się niemieckimi aspektami naszego
miasta, a także Berlina. Lubuję się zarówno w ich architekturze, jak
i historii. Ale moim kompletnym konikiem są zdecydowanie tramwaje
– mówi nastolatka. Na swoim instagramowym profilu Nikola poświęca im sporo miejsca. Znajdziemy tam Swingi, Tatry, modele nowsze
i starsze, o poranku, we mgle, w pełnym słońcu albo wieczorową
porą. Nikola przyznaje, że próbuje umieścić je w kadrze, jak tylko jest
to możliwe. Co więcej, jedno z jej ulubionych własnych zdjęć to właśnie fotografia tramwajów.
Oczywiście zdjęcia Nikoli to nie tylko pojazdy. Fotografie nastolatki świetnie oddają klimat naszego miasta. Miejsca pełnego historii,
zabytków, zielonej przyrody oraz wody. Miasta nad rzeką, które
mimo, że nie należy do najpopularniejszych metropolii, to ma swój
wyjątkowy charakter i nawet w jego codziennym, powszednim dniu
można zauważyć coś ciekawego. – Szczecin jest warty fotografowania, ponieważ to miasto z piękną duszą i niepowtarzalnym klimatem.
To właśnie tutaj, z Wałów Chrobrego możemy przez cały rok obserwować bajeczne wschody słońca, na które tak uwielbiam chodzić
i marzyć przed tym widokiem. Przechodząc ulicami centrum już od
poranka czuć unoszącą się w powietrzu nutę czekolady. Czym bliżej
Odry, zapach staje się bardziej aromatyczny. Czy to nie jest bajeczne?
– zastanawia się Nikola. Nastolatka swoje odczucia i wrażenia potrafi zamknąć w fotografii.
– Na zdjęciach uwieczniam to, co widzę. Nie lubię ustawianych fotek, to nie w moim stylu. Liczy się to, co ma miejsce w aktualnym
momencie. Dlatego fotografuję życie miasta, chcę pokazać piękno
chwili – wyjaśnia.

kw/ foto: Nikola Gawrońska

13. SZPAK
ZNOWU DAŁ RADĘ
Za nami 13. Festiwal Komedii Szpak. Było mnóstwo zabawy, śmiechu oraz mniej lub bardziej wybrednych żartów. Organizatorzy bez
wątpienia stanęli na wysokości zadania. Gwiazdą wydarzenia był
Abelard Giza.
Stand-up wciąż cieszy się ogromną popularnością. Nic więc dziwnego, że kolejny, 13. Festiwal Komedii Szpak przyciągnął prawdziwe tłumy. Bilety rozeszły się w błyskawicznym tempie. Jedno
z wydarzeń festiwalu poprowadziła Katarzyna Piasecka. Trzykrotnie na scenie zaprezentował się jeden z najpopularniejszych polskich komików, 39-letni Abelard Giza.
– Myślę, że z widownią nadajemy na tych samych falach. Dlatego tyle osób przychodzi na moje występy. Albo nie ma tego dnia
w mieście nic lepszego do roboty – przyznał.
Giza, tak jak każdy stand-uper często podejmuje się bardzo drażliwych tematów. W tej „dyscyplinie” nie ma tematów tabu. Zapytany
o to, czy zdarza się, że czuje po występie, że przegiął lub sam jest
zażenowany swoim monologiem odpowiada:
– Mam czasem do siebie pretensje, że mogłem podać coś lepiej, albo
zareagować sprawniej czy sprytniej. Zawsze staram się dać z siebie
sto procent, ale to oczywiście nie gwarantuje bycia bezbłędnym.
Z czasem przychodzi dystans i analiza. Najważniejsze, żeby z takich
błędów wyciągać wnioski – mówi.
Do niedawna niezwykle wdzięcznym tematem żartów była polityka. Na scenie komicy nie szczędzili żartów z prezesa, z 500+ czy
innych, chodliwych, znanych z mediów zagadnień. Teraz żartów
z tego mamy zdecydowanie mniej. Dlaczego?
– Myślę, że jest kilka przyczyn. Na pewno teraz ten temat dzieli nas
bardziej niż kiedyś. Przed 89 rokiem byliśmy zjednoczeni przeciw
złemu systemowi. Dziś Polska to dwa obozy: wystarczy mała iskra,
żeby wybuchł pożar. Polityka zagęszcza klimat nie tylko na widowni, ale nawet przy stole wigilijnym. Poza tym politycy robią często
tak absurdalne rzeczy, że ciężko ich przegonić. Oglądam czasem
jakieś niusy i nie wierzę, że to się dzieje naprawdę – analizuje Giza.

autor: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe
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DOM NA GŁOWIE ROBOTA
Wynalazczyni Konstancja mieszka z psem Kostkiem oraz robotem,
którego sama zbudowała. Pewnego dnia wyrusza na ekspedycję badawczą, wcześniej powierzając mechanicznemu przyjacielowi opiekę nad czterema kątami. Jak robot poradzi sobie z tym zadaniem?
Dowiecie się, gdy sięgnięcie po najnowszą książkę dla dzieci ilustratorki Ewy Kownackiej z pracowni Czary Malary.
„To robota dla robota” jest publikacją nietypową. – Chciałam poeksperymentować i stworzyć coś zupełnie nowego: połączenie
książki opowiadającej pewną historię z kolorowanką. Pamiętam,
że jako dziecko chciałam pokolorować czarno-białe komiksy brata,
więc może już od tamtych czasów kiełkował pomysł na książkę.
Z resztą „To robota dla robota” też ma formę komiksową – mówi
Ewa. Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców: dzieci
i dorosłych. To doskonały pretekst do wspólnej zabawy. – Dorośli

znajdą w tej kolorowance mnóstwo elementów, których staranne
kolorowanie może pomoc im się zrelaksować. Ja sama będę kolorować tę książkę, mimo że znam ją na wylot – wyjaśnia z uśmiechem
ilustratorka.
Publikacja to zabawa na długie godziny, gdyż poza zwykłym kolorowaniem, znajdziemy w niej elementy edukacyjne, przyrodnicze
i zagadkowe, a także trochę humoru. Ewa Kownacka, poza promocją
swojej najnowszej książki, obecnie współpracuje z wydawnictwami,
tworząc ilustracje do literackich propozycji dla najmłodszych oraz
umawia się na warsztaty plastyczne z przedszkolami, a także szkołami. W planach ma już kolejną autorską pozycję, tymczasem polecamy wspólną zabawę z „To robota dla robota”.

kw/ foto: Ewa Kownacka, Czary Malary
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Sprzedaż apartamentów blisko morza w Rewalu
Osiem apartamentów
o powierzchni 68,60 m2 każdy

Cena: 8500 zł netto/1 m2 z meblami
Koniec inwestycji: styczeń 2020

Biuro sprzedaży:
Szczecin, ul. Felczaka 31/9
Tel. 531 727 188, 501 527 359
kontakt@easy-apartamenty-rewal.pl
www.easy-apartamenty-rewal.pl

Za górami,
za lasami…
obok nas
Życie to bajka – trochę piękna, trochę straszna. Nie zawsze kończąca się szczęśliwie, ale zazwyczaj z morałem. Niezależnie czy będzie to lukier spod znaku Disneya,
przewrotny mrok Braci Grimm, czy pouczająca opowieść Andersena, szukamy
w tych historiach odpowiedzi na frapujące nas pytania, często odbijamy się w nich jak
w lustrze, próbujemy z nich przemycić do naszego życia odrobinę magii.
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Temat z okładki

Adrianna Szymańska

Święta zainspirowały nas by powrócić do kilku opowieści,
tych, które kojarzą się nam z Bożym Narodzeniem. Kiedy się im bliżej przyjrzeliśmy, okazało się, że są aktualne
nie tylko w kontekście samych świąt. Główni bohaterowie
nie są idealni, ich historie nie zawsze kończą się dobrze.
To, co ich spotyka niekoniecznie jest bajkowe. Te historie
dotykają rzeczywistości bardziej niż by się nam wydawało.
Władza samotności

Królowa Śniegu z bajki Hansa Christiana Andersena, piękna władczyni lodowej krainy, której obce są jakiekolwiek
ciepłe uczucia, zwabiła podstępem do swego pałacu Kaja
i zamieniła go z dobrego w pozbawionego uczuć chłopca.
To tak naprawdę samotna i wyłącznie skupiona na sobie
kobieta. Królową Śniegu pragnie być wielu z nas, nie zważając na to, że jest to tylko zgubne złudzenie. Współczesną
władczynią zimnej krainy mogłaby być zapatrzona w siebie
robiąca sobie setki selfie osoba. Sprzedaje w ten sposób,
choć może idealny, ale nieprawdziwy wizerunek własnej
osoby, za którym jak Kay pragniemy podążać. Ta bajka ma
szczęśliwe zakończenie, bo Kaya ratuje przed nim samym
jego przyjaciółka Gerda, a o złej i egocentrycznej Królowej
wszyscy zapominają.
Dla nas w postać Królowej Śniegu wcieliła się aktorka Teatru Polskiego, piękna i zimna (tylko z urody) blondynka
Adrianna Szymańska. – O Królowej Śniegu można powiedzieć, że to zwyczajna sucz – śmieje się aktorka. – Zła, egocentryczna i wyniosła, przy okazji ogromnie samotna. Jest
przez to bardzo intrygującą postacią. Uwielbiam na scenie
odtwarzać złożonych, niekoniecznie dobrych bohaterów.
Są ciekawsi, są dla aktora wyzwaniem. Sama baśń Andersena nie jest moją ulubioną. Z jednej strony uwielbiam
przesłodzone, kolorowe bajki Disneya, z całym blichtrem
i musicalową otoczką. Z drugiej zaś pociąga mnie mrok,
jestem wielbicielką horrorów. Królowa Śniegu jest trochę
przerażająca, ale też bardzo pociągająca.
Szczęście na wycenie

„Opowieść Wigilijna” Karola Dickensa to kolejna, kojarząca
się ze świętami historia, której akcja zresztą rozgrywa się
w tym czasie. Główny bohater Ebenezer Scrooge jest kupcem, mającym dar pomnażania pieniędzy. Niestety prywatnie to człowiek złośliwy, nieprzystępny, gardzący biedniejszymi od siebie. Do tego ogromny skąpiec, który oszczędza
nawet na jedzeniu. Lubi tylko pieniądze, i uwielbia je mieć
nie dzieląc się nimi, nawet z najbliższymi. Ten zły człowiek
otrzymuje szansę na zmianę i nawrócenie, jednak dzieje się
to pod silną presją – nawiedzają go w Wigilię duchy.
– „Opowieść wigilijna” pokazuje wprost co daje człowieku
pieniądz. Nie daje nic – stwierdza Michał Janicki, nasz sesyjny Scrooge, aktor Teatru Polskiego i dyrektor Teatru Kameralnego. – Pieniędzy i wszelkich materialnych bogactw
nie zabierzemy ze sobą do grobu. Ta historia pokazuje, że
pieniądze same w sobie szczęścia nie dają.
W interpretacji Michała Janickiego bohater Dickensa to
współczesny bogacz, wyrachowany biznesmen, trochę oligarcha, trochę gangster, liczący wyłącznie pieniądze, przekładając ich wartość nad ludzi. – Na szczęście wśród tych
współczesnych Scroogów znajdują się też ludzie zamożni,
którzy chętnie dzielą się swoimi dobrami. Jak mecenasi
sztuki, którzy wspierają artystów, ludzi teatru. Mamy kil-
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ka takich postaci w Szczecinie – mówi Michał Janicki. – Ja
na szczęście wyniosłem z domu inne wartości niż bohater
Dickensa. Mój ojciec był idealistą, a nie materialistą. Sam
mam raczej zacięcie do zbieractwa. Jeśli mam pieniądze
to je wydaję, a nie gromadzę. Pamiętam jak kiedyś w Trójmieście zostałem okradziony. Zniknęło mi 1000 zł. I co?
Czy byłem tym mocno poruszany? Bardziej zależało mi na
walkmanie wartym jakieś może 300 zł, który też tam był,
niż na tych pieniądzach. I na kasecie z muzyką, która się
w nim znajdowała. Odzyskanie go przyćmiło stratę.
To pokazuje mój stosunek do bycia Scroogem. Takie historie jak ta należy czytać najmłodszym. Mi bajki czytał ojciec,
mojemu wnukowi jego babcia: moja żona Zosia. To mądre
i świetnie napisane historie.
Orzech do zgryzienia

Dziadek do orzechów – tytułowy bohater opowiadania
E.T.A. Hoffmanna, choć w historii tej jest Księciem, który
za karę zostaje zamieniony w figurkę do rozłupywania orzechów, nie jest negatywną postacią. To pechowy młodzieniec, który próbował zdobyć serce księżniczki i jej pomóc.
Po przemianie Księżniczka nie jest nim już zainteresowana. Dziadka odczarowuje dopiero inna dziewczyna, która
docenia jego poświęcenie. W naszej interpretacji Dziadek
do orzechów pomimo przemiany nie zachowuje swojej
szlachetności, tylko po tym co go spotkało, popada powoli w szaleństwo. Prywatne niepowadzenia rekompensuje
wręcz morderczą pracą. Woli rozłupywać przysłowiowe
orzechy niż cokolwiek innego. Jest takim trochę współczesnym korpo-ludkiem. Jego rolę zagrał Olek Różanek, raczej
przeciwieństwo naszego dziadka, muzyk, aktor, organizator. – Akurat „Dziadek do orzechów” nie jest moją ulubioną
bajką. Od dzieciństwa zawsze nią były „Nowe szaty króla”
Andersena – wyznaje Olek. – Ta bajka jest bardzo aktualna,
nawet bardziej niż kiedykolwiek. Jak popatrzymy na ludzi
wokół, a szczególnie na ludzi u władzy to okazuje się, że
król jest okrutnie nagi. Spodobała mi się propozycja wcielenia się w postać Dziadka do orzechów i taka jego szalona
interpretacja. Aktorstwo jest pociągające, podoba mi się,
odnajduje się w tym. Bajki to dobra literatura, w dzieciństwie czytała mi mama. Sam też po nie sięgałem. Są nadal
aktualne, dużo o nas mówią.
Więcej ciepła

Andersen w swoim dorobku miał poza epicką „Królową
Śniegu” także kameralne, melancholijne historie. W dzieciństwie jego bajki na dobranoc czytał mi ojciec. To była
bodajże najbardziej wymięta, zużyta książka z mojej dziecięcej biblioteczki. Wśród baśni Andersena znalazła się
jedna, która mną tak poruszyła, że zabroniłam ojcu ją ponownie czytać. To była „Dziewczynka z zapałkami”, która
wycisnęła ze mnie litry łez. I nawet pomimo tłumaczeń
ojca, że nie jest to prawdziwa historia, poczułam ogromną
niesprawiedliwość jaka spotkała moją wtedy równolatkę.
Jej historia jest chyba najdobitniejszym zaprzeczeniem hasła, że życie to bajka, chyba, że okrutna i niesprawiedliwa.
Bohaterka tej skromnej historii jest dzieckiem próbującym
sprzedać zapałki na ulicy. Jest bardzo biedna, jest sierotą
a rzecz rozgrywa się zimą. Nikt z przechodzących dorosłych nie zwraca na nią uwagi. Ona żeby jakoś się ogrzać
wypala zapałki i wyobraża sobie lepsze życie, którego częścią są szczęśliwe święta Bożego Narodzenia i nieżyjąca
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Olek Różanek

Michał Janicki

babcia za którą bardzo tęskni. Dziewczynka na końcu umiera
i dopiero wtedy zwraca uwagę przechodniów. Opowieść ta
mówi o czymś uniwersalnym, czego nam współczesnym bardzo brakuje: o potrzebie ciepła, wsparcia, szczególnie teraz
w czasach gdzie się od siebie wręcz odwracamy. Z drugiej strony ta smutna historia ma pozytywny aspekt: ucieczka w świat
fantazji nawet śmierć, która ma być początkiem nowego, ratują naszą bohaterkę. Na szczęście Oliwia, modelka, która zagrała przed obiektywem Dziewczynkę ma ciepły dom i kochających ją rodziców.
Bajki, które ich autorzy tworzyli były głównie przeznaczone dla
dzieci, choć ich mądrość jest także zrozumiała dla dorosłych.
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Powinniśmy częściej do nich wracać, nie tylko w świąteczny
czas, czytając je na dobranoc najmłodszym. Te historie przypominają nam o tym, co w życiu jest i powinno być najważniejsze.
Także podczas świąt czy je spędzamy w tradycyjny sposób, czy
po prostu jak chcemy.

autor: Aneta Dolega/ foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

stylizacja, wizaż i produkcja sesji: Maja Holcman-Lasota

modele: Adrianna Szymańska, Oliwia Pawlak, Michał Janicki,
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Nie daj się zwariować w Święta
Perfekcyjna Gwiazdka, idealna aranżacja, wyszukane menu i kulturalne rozmowy? Często przygotowaniom do Świąt towarzyszy stres oraz napięcie,
które odbierają nam przyjemność ze wspólnego celebrowania tych chwil.
Co zrobić, by się ich pozbyć?
Po pierwsze, odpuść perfekcjonizm. Święta to nie konkurs na błyszczący
dom, dania jak z obrazka czy idealne dekoracje. To perfekcjonizm powoduje,
że nigdy nie jesteśmy z siebie zadowoleni. Nawet jeśli wszyscy nas chwalą,
my i tak szukamy dziury w całym. Odpuść błahostki, świat się przez to nie
zawali.
Po drugie, przygotuj się na trudne pytania. Jak Twój awans? Zarabiasz więcej? Kiedy ślub i dzieci? Jak przygotować się na pytania, która często przed
Świętami spędzają nam sen z powiek? Oto kilka porad. Odwróć uwagę,
zmień temat, zażartuj i posiłkuj się najprostszymi znanymi sobie metodami.
Kluczem jest nieagresywna, ale mimo wszystko asertywna postawa.
Po trzecie, odpocznij. Nie potrafimy zatrzymać się na chwilę i odetchnąć.
Odpoczynek błędnie kojarzy się nam z lenistwem. Postaw na relaks. Zadbaj
o swoje ciało, daj mu szansę na regenerację, a zyskasz energię. Okres świąteczny nie jest wyjątkiem, odpoczynek należy się każdemu. Przemęczenie
przy stole nie jest mile widziane!
Zapraszam na kolejne edycje „Trudnej sztuki odpuszczania”.

Więcej na www.kasiaczyz.pl lub na profilu FB / @kasiaczyzpl

autor: Kasia Czyż/ foto: materiały prasowe
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Inspirujące rozmowy Jakuba Jakubowskiego

Paweł Wilczak
TRZEBA MIEĆ KRĘGOSŁUP
MORALNY
Był u szczytu popularności, na który wywindowały go m.in. komediowe, ikoniczne role
w serialach „Kasia i Tomek”, czy „Usta, Usta”. Wydawało się, że filmowy świat stoi przed nim
otworem, że wystarczy tylko wykorzystać szansę, która się pojawiła. Tymczasem on znika
z ekranów na dobrych kilka lat. W tym roku jednak powrócił i jest to powrót w wielkim stylu.
Pawła Wilczaka już 25 grudnia będziemy mogli zobaczyć w wybitnej kreacji literata w filmie
„Pan T”. O tym dlaczego ten film warto zobaczyć, dlaczego zniknął na wiele lat z ekranów
i o tym, co jest w życiu ważne, Paweł Wilczak opowiada czytelnikom Prestiżu w rozmowie
z Jakubem Jakubowskim.

Jakie to uczucie nasikać na spodnie Bolesława
Bieruta, a potem wypalić z nim skręta?

(śmiech) Fantastyczne. Szkoda, że to możliwe
tylko w filmie.
Mówimy oczywiście o filmie „Pan T”, w którym zagrał Pan główną rolę, a w rolę Bieruta wcielił się Jerzy Bończak. Te dwie sceny,
o których wspomniałem z pewnością przejdą
do historii polskiego kina.

Faktycznie, ale nie zdradzajmy, bo warto zobaczyć je w kinie. Z Jurkiem Bończakiem współpracowało mi się doskonale. To jest mistrz i to
była dla mnie czysta przyjemność. On chyba też
mnie polubił, wierzę, że ta chemia między nami
widoczna jest na ekranie. Ja w ogóle nie wiem jak
można na planie współpracować z aktorem, którego się nie lubi, jak w takiej atmosferze można
zrobić dobry film? Moim zdaniem, nie da się.
No właśnie, wszystko wskazuje na to, że zrobiliście dobry film. Rozmawiamy po projekcji
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w
Gdyni, na którym „Pan T” został doskonale,
wręcz entuzjastycznie przyjęty przez widzów
i jury. Podobnie jak Pana rola.

Miło mi, że Pan tak twierdzi i bardzo się cieszę,
że film zebrał tak dobre recenzje. To znaczy, że
zarówno ja, jak i pozostali twórcy dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Muszę przyznać, że to film
niełatwy w odbiorze, trzeba się w niego zagłębić
wszystkimi zmysłami, ale gwarantuję, że można
się nim delektować. To film działający na zmysły, ale też wywołujący emocje i refleksje, a o to
przecież w kinie chodzi.
Kim jest zatem tytułowy Pan T?

Założenie było takie, że przedstawiamy historię
literata, który po II wojnie światowej znalazł się
w komunistycznej Polsce po niewłaściwej stronie ideologicznej barykady, nigdy jednak nie brał
na poważnie myśli o poddaniu się otaczającej go
zewsząd presji konformistycznego bratania się
z władzą. W rezultacie został zmarginalizowany
jako pisarz i jako człowiek. W efekcie musi walczyć o przetrwanie nie tylko artystyczne, ale też
fizyczne. Chcieliśmy pokazać determinację tego
człowieka w niepoddawaniu się. Walka o swoją
wolność i twórczość. To były marne czasy, nędzne politycznie, ale też społecznie. Wszechobecna niepewność, donosy, kontrola. Trzeba było
coś sprzedać, coś napisać, aby móc kupić chleb.
Sęk w tym, że Pan T, uznany pisarz mieszkający
w hotelu dla literatów, pisać nie może, bo władza mu nie pozwala. Utrzymuje się z korepetycji
dawanych pięknej maturzystce, z którą łączy go
płomienny romans.

i uczciwość były i będą dla niego zawsze najważniejszą walutą, a najlepszą metodą walki
z systemem jest korzystanie z własnej wyobraźni – jedynej przestrzeni, w której można być
prawdziwie wolnym.
Pana bohater mógłby z łatwością wpasować
się w system i czerpać z niego profity. Taki
koniunkturalizm był powszechny wtedy, ale
też i dzisiaj.

To nic zaskakującego. Zawsze byli i zawsze będą
artyści, ale nie tylko artyści, ludzie w ogóle, którzy dla doraźnych korzyści naginać będą swój
kręgosłup moralny i usypiać swoje sumienie.
Z drugiej strony zawsze będą też artyści wierni
sobie i swoim zasadom, walczący o swoją wolność.
Czy po realizacji tego filmu ma Pan wiarę
w to, że można być dobrym i niezależnym artystą bez oglądania się na okoliczności, bez
koniunkturalizmu?

Myślę, że tarcie w działaniach kreatywnych, bo
to nie dotyczy tylko artystów, jest nieodłączną
częścią naszego życia. Pieniądze, gospodarka,
polityka mają wpływ na nasze życie, czy tego
chcemy, czy nie. W dokumentach mam jednak
wpisane wolny zawód. Jeżeli władza ma określać
kto jest artystą, a kto nie, to już nie będzie wolny
zawód. Jeżeli coś się robi z nakazu, lub nie można
czegoś robić, bo ktoś Ci tego zabrania, to nie ma
nic wspólnego z wolnością. Ja myślę, że żyjemy
dzisiaj w czasach dosyć nieciekawych. Świat
skręca w prawą stronę, liberalizm jest duszony,
a to dla sztuki jest śmiertelne, a i ludziom zabiera tlen do życia.
Jak wiele znajduje Pan odniesień, podobieństw do samego siebie w postaci Pana T?

Uważam, że w życiu trzeba być po prostu dobrym człowiekiem, mieć kręgosłup moralny. Gdy
się to traci, staje się to natychmiast widoczne.
Myślę, że pod tym akurat względem ja i Pan T
jesteśmy bardzo podobni.
To dlatego tak długo nie oglądaliśmy Pana na
ekranach? Nie było propozycji, które byłyby
zgodne z Pana kręgosłupem moralnym?

Smutna proza życia tamtych czasów?

Często słyszę to pytanie, ale ja w ogóle nie uważam, że coś trwało krótko lub długo. Po prostu
tak się moje życie potoczyło, a ja nawet tego
nie zauważyłem. Może to dziwnie brzmi, ale ja
naprawdę nie zwróciłem na to uwagi. Miałem to
szczęście, że pojawił się Marcin Krzyształowicz,
który mi zaufał i pojawił się tekst, który mnie
urzekł. Cieszę się bardzo, że mogłem uczestniczyć w projekcie pt. „Pan T”, ale nie mam przeświadczenia, że coś mi uciekło, że coś przez te
lata straciłem.

Pan T walczy z systemem?

Propozycje się pojawiały, ale ja uważam, że jeśli
czegoś nie muszę robić, to może nie trzeba tego
robić. Wiem, że wybory bywają różne, ale gdy
nie czuję mięty, to po prostu w taki projekt nie
wchodzę.

Tak, ale film nie jest smutnym dramatem o sfrustrowanych artystach. Wątek dramatyczny jest
tutaj oczywiście mocno wyeksponowany i wywołuje w widzach wiele przejmujących refleksji,
niemniej jest w „Panu T” trochę pełnej groteski
i absurdu komedii. Wiele scen z pewnością wywoła śmiech. To humor wyszukany, inteligentny.

To była Pana świadoma decyzja, czy po prostu nie było propozycji grania? Reżyserzy zapomnieli o Pawle Wilczaku?

Tak, ale w dość specyficzny sposób. Nie jest to
czynny opór, działalność w konspiracji. To artysta wyklęty, człowiek, który nie brata się z systemem, nie wchodzi z nim w żadną komitywę.
Walczy z nim słowem i wyobraźnią. Moralność

Jaką miętę poczuł Pan do Marcina Krzyształowicza i do filmu „Pan T”?
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Ludzie

Gdy Marcin zaproponował mi rolę w „Panu T”,
od razu poczułem entuzjazm. Bardzo podobały
mi się jego poprzednie filmy, ale także tkwiący

w tej roli minimalizm, subtelność gestów i mimiki oraz innych środków
wyrazu. Wcześniej często dostawałem role ekspresyjne, grałem w komediowych historiach, a tutaj czekała mnie duża zmiana – i fizyczna,
i psychiczna, i tematyczna. Fizycznie i mentalnie musiałem przenieść
się do lat 50. Straciłem ponad 12 kilogramów, bo mój bohater żyje w
czasach biedy, szarości, takiego wręcz niebytu. Miał mało fizycznej
wolności, a wszędzie wokół rosły ograniczenia, ale dla mnie były one
inspirujące. Z Marcinem przede wszystkim bardzo dużo rozmawialiśmy.
Przegadaliśmy dziesiątki godzin, o życiu, o kinie, sztuce, co nam się
podoba. Mówiliśmy o jakiejś scenie i łapaliśmy się w pół zdania, że on
to zna i ja to znam. Złapaliśmy porozumienie, mentalny flow. Ja bardzo
dziękuję Marcinowi za to, że mi zaufał i że mogłem znaleźć się w tej
historii, która stoi w pewnej kontrze do tego, co do tej pory w moim
zawodowym życiu się wydarzyło.
Co jest dla Pana ważne w sztuce?

To jest bardzo szeroki temat. Na przykładzie muzyki, nie mam czegoś
takiego, że nie lubię jakiegoś rodzaju muzyki, bo dzisiaj jest tylu zdolnych, kreatywnych ludzi, że zamykanie się w swoim hermetycznym
świecie jest po prostu głupotą, świadomym pozbawieniem się szansy
na odkrywanie nowych światów. To wszystko zależy jak to jest zrobione, jak to jest podane, z jaką emocją przede wszystkim i filuternością.
Dla mnie zawsze ważna jest delikatność, mniej znaczy więcej.
Przeczytałem kiedyś takie zdanie: „Jestem aktorzyną, który wykonuje swoje zadanie”. Dlaczego tak Pan mówi o sobie?

No bo trochę tak jest. Aktorem jest Gene Hackman, którego wielbię
i cenię. No może trochę wtedy przesadziłem lub byłem akurat w takim
stanie, gdzie moja samoocena nie była zbyt wysoka.
Patrząc na listę ról, to na pewno Pan przesadził. Grał Pan gangstera, alfonsa, drwala, złodzieja, uciekiniera…

No tak, ale to są tylko zadania do wykonania. Jeżeli ktoś ma tyle odwagi,
że proponuje mi tak różnorodne role, to widocznie jest przekonany, że
ja to zadanie wykonam dobrze. A ja się po prostu staram, bo to moja
praca.

Ja nigdy nie powiem o Panu aktorzyna, czy aktor drugiego sortu.
Ludzie też tak z pewnością nie myślą. Wystarczy spojrzeć na oceny
Pana ról na Filmwebie. Usta Usta – 8,4; Kasia i Tomek – 8,4; Sfora
8,1…
A to chyba rodzina głosowała (śmiech).

(śmiech) Liczną ma Pan rodzinę, bo głosów są tysiące.

Oczywiście, jest to miłe, gdy ludziom podoba się to co tworzysz, wszak
po to się gra.

Nie ukrywajmy, to nie tylko ocena Pana kunsztu aktorskiego, ale
jest to też pewien wyznacznik popularności. I po takich rolach, tak
entuzjastycznie przyjętych, Pan znika…
Nie demonizowałbym tego. Czasami znikam, czasami się pojawiam. Tak
to się ułożyło, ale było to w całkowitej zgodzie z samym sobą.
Ego nie wołało?

Nie, nie mam takiej pazerności w sobie. Jestem jak Pan T, bardziej zdystansowany niż biegnący do przodu. Nie mam też pierwiastka narcyzmu, nie napawam się sukcesami, pochwałami, poklepywaniem po
plecach. To jest bardzo miłe, ale nie buduje mnie to jako aktora i jako
człowieka.

Marcin Krzyształowicz powiedział o Panu – aktor ukrytego oblicza.
Co mógł mieć na myśli?
No właśnie nie wiem. Marcin powiedział mi też całkiem niedawno,
że ma nadzieję iż skrywam jeszcze w zanadrzu parę rzeczy, którymi
mogę go zaskoczyć. Będę się starał.
Jakie najbliższe plany zawodowe?

Mówi się, że jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach. Dopóki nie ma podpisu na umowie, to nigdy o tym nie mówię, bo zdarzało się, że człowiek coś planował, a życie pisało inny scenariusz. W naszej branży już tak jest, że czasami się pracuje, a czasami
się nie pracuje. I trzeba to zaakceptować, choć dla wielu jest to trudne.

foto: Kino Świat

PAN T – PREMIERA 25 GRUDNIA

Jakub Jakubowski – dziennikarz, w latach 20092019 twórca i redaktor naczelny miesięcznika
"Prestiż - magazyn trójmiejski", uznanego przez
magazyn "Press" za najlepsze regionalne czasopismo w Polsce. Pracował również dla Radia
Gdańsk, portalu trójmiasto.pl, był redaktorem
naczelnym magazynu "Wiecznie Młodzi", publikował w "Dzienniku Bałtyckim", "Przeglądzie
Sportowym", "Playboyu" i wielu innych. Zajmuje się także produkcją telewizyjną i filmową.
Przez 12 lat wykładał dziennikarstwo prasowe
i dziennikarstwo telewizyjne w Wyższej Szkole
Komunikacji Społecznej. Fan zaangażowanego
dziennikarstwa, dobrego reportażu i ciekawego
wywiadu. Miłośnik żeglarstwa, roweru, muzyki,
po godzinach DJ w legendarnym klubie Spatif
w Sopocie.

Powstająca z powojennych ruin Warszawa roku 1953 to miejsce, w którym
wszystko jest możliwe. Wszechobecna niepewność, donosy i kontrola oswajane
są wódką i dobrym towarzystwem, w podziemiach kościoła daje się słyszeć jazz,
a przypadkowe spotkanie w toalecie z I sekretarzem Bolesławem Bierutem może
zakończyć się niespodziewaną nietrzeźwością. To wszystko zna z własnego doświadczenia Pan T. – uznany pisarz, który gnieździ się w ciasnej klitce w hotelu
dla literatów. Objęty zakazem wykonywania zawodu, utrzymuje się z korepetycji
dawanych pięknej maturzystce, z którą łączy go płomienny romans. W sąsiednim
pokoju mieszka chłopak z prowincji, który marzy o karierze dziennikarza. Pan T.
staje się dla niego mistrzem i nauczycielem. Życie głównego bohatera nabierze
tempa, gdy władze zaczną podejrzewać go o niecne zamiary wysadzenia Pałacu
Kultury i Nauki, ponętna uczennica zaszokuje go niespodziewanym wyznaniem,
a Urząd Bezpieczeństwa zacznie śledzić każdy jego ruch. W tej rzeczywistości pełnej absurdów trudno będzie zachować powagę.
„Pan T” to pełna czarnego humoru, seksu i wzruszeń, zaskakująco współczesna
historia o Polsce z absurdalnych czasów, w których rzeczy bardzo nieprawdopodobne były całkiem możliwe. Przesycona nostalgią podróż do niezwykłego świata, w którym słynni pisarze i poeci artystycznej bohemy zasiadywali w knajpach
i kawiarniach, ukradkiem komentując zło otaczającego ich świata. Film w reżyserii
Marcina Krzyształowicza – nagrodzonego Orłem i Srebrnymi Lwami na festiwalu
filmowym w Gdyni twórcy „Obławy”. W roli głównej odmieniony i powracający
w wielkim stylu Paweł Wilczak. Pośród doborowej obsady zobaczymy również takie gwiazdy jak: Sebastian Stankiewicz, Marysia Sobocińska, Wojciech Mecwaldowski, Jacek Braciak, Jerzy Bończak, Eryk Lubos, Katarzyna Warnke, Bartłomiej
Topa, Wiktor Zborowski, Jan Nowicki i wiele innych. Nie zabraknie też aktorskich
niespodzianek, w tym brawurowej sceny z udziałem Jacka Fedorowicza, Kazimierza Kutza i Leszka Balcerowicza oraz Michała Urbaniaka.

PAWEŁ WILCZAK
Jest jednym z najbardziej znanych i uznanych aktorów
swojego pokolenia. Zadebiutował epizodyczną rólką
w 1986 w „ESD” Anny Sokołowskiej, a od początku
lat 90. pojawiał się regularnie na ekranach kin i telewizorów, tworząc wiele unikatowych kreacji. Wśród
nich komediowe majstersztyki w postaci ikonicznych
seriali „Kasia i Tomek” oraz „Usta, usta”, a także pamiętne występy w takich filmach jak „Chaos” Xawerego Żuławskiego, „Jestem” Doroty Kędzierzawskiej,
„Haker” Janusza Zaorskiego czy rozciągnięty na
wiele lat kinowo-telewizyjny projekt „Sfora”. Paweł
Wilczak jest laureatem „Wiktora” oraz „Telekamery”.

50 twarzy Moniki B.
Ukazała się właśnie czwarta książka Moniki Banasiak, byłej żony Andrzeja „Słowika” Zielińskiego, postrzeganego, jako szefa mafii pruszkowskiej.
W „Kochaj albo żyj” z Moniką rozmawia jej przyjaciel, Patryk Boro. – Było 50 Twarzy Greya, to teraz mamy 50 Twarzy Moniki B. – powiedziała nam
rozmówczyni. W niezwykle intymnej rozmowie zdradziła nam również, jak wyglądało jej życie w areszcie śledczym i jak to się stało, że z dziewczyny
z dobrego domu trafiła do przestępczego półświatka.
Monika, mówisz, że lubisz niegrzecznych chłopców. Twoje dotychczasowe związki zresztą to potwierdzają. Twoim wybrankiem jest
teraz o 19 lat młodszy Maciej. Zalicza się do tego „gatunku”?

On tym razem nie jest niegrzeczny, chyba że w łóżku. I to mi się podoba.
Wtedy owszem, można tak o nim powiedzieć.
Ukazała się właśnie twoja czwarta książka: „Kochaj, albo żyj”,
w której poruszyłaś bardzo intymne sfery. O czym opowiada?

Pierwsze książki były związane z tematyką dotyczącą świata przestępczego. Z racji tego, że byłam żoną Andrzeja Zielińskiego o pseudonimie
„Słowik”, w tym środowisku uczestniczyłam. Pomyślałam, że czytelnicy po przeczytaniu wcześniejszych książek, są już tym temat zmęczeni.
Zresztą ile można o tym pisać. Wyczerpuje się temat, tym bardziej, że
już nie chcę o tym mówić. I nie dlatego, że się tego boję, bo boję się
tylko Boga i siebie, w tej kolejności. Ten rozdział mojego życia już zamknęłam, gdy opuściłam po 2,5 roku areszt śledczy, uniewinniona wyrokiem prawomocnym przez sąd okręgowy w Warszawie z najcięższego
zarzutu kierowania grupą przestępczą. Najnowsza książka jest podróżą sentymentalną po moich związkach. Opisałam w niej trzy najważniejsze: z Andrzejem, Vadimem oraz z obecnym partnerem, Maćkiem.
To książka typowo kobieca. Spojrzenie na moje życie z perspektywy
relacji między nami, a także relacji seksualno-erotycznych. Swoistego
rodzaju 5o twarzy Moniki B.
Często możemy usłyszeć, że nie byłaś w areszcie, a w więzieniu.

Nie jest to prawda. Do więzienia idzie się po wyroku prawomocnym,
skazującym. Ja takiego jeszcze nie mam.
Byłaś królową mafii?

Jak już wiesz, nie pełniłam żadnej roli w środowisku przestępczym,
w którym jakiś czas się obracałam. Przydomek „królowa mafii” bierze
się z tego, że taki był tytuł pierwszej mojej książki. Było to zrobione
w celach komercyjnych. Nie lubię go, bo się z nim nie utożsamiam. Prawda jest taka, że Słowik bardzo mnie kochał, żyliśmy niezwykle intensywnie, dynamicznie, kolorowo i z pazurem. Wyróżnialiśmy się na tle starszego od nas towarzystwa. Jeździliśmy często za granicę, nie było to dla
nas problemem. Zresztą dwa śluby, jeden w Las Vegas, kolejny w Nazarecie o tym świadczą. Wiedliśmy bardzo ciekawe i pełne wrażeń życie.
Mówisz, że chcesz się odciąć od środowiska przestępczego. Po co
wiec napisałaś książkę „Królową Mafii”?

Z prozaicznego powodu. Gdy wyszłam z aresztu nie miałam pieniędzy.
Spędziłam tam 2,5 roku. Słowik wyzerował mnie całkowicie, pozbawił
środków do życia, zabrał mieszkanie i wszystko co było moje. Zachował się bardzo brzydko. Zakończmy jednak temat mojego byłego męża.
Nigdy źle nie mówię o facetach z którymi spałam… i sypiam. To ojciec
mojego dziecka. Wracając do pieniędzy. Po wyjściu z aresztu dosłownie
nie miałam co jeść. Poszłam do galerii na Mokotowie, gdzie wcześniej
bez problemu wychodziłam z butami po 2 – 3 tysiące złotych za parę.
Weszłam na ostatnie piętro i zobaczyłam, jak ludzie jedzą zupę. Byłam
głodna i nawet na to nie było mnie stać. Zmieniło się to dopiero po napisaniu książki. Sprzedałam jej ponad 40 tysięcy egzemplarzy, co pozwoliło mi otworzyć salon medycyny estetycznej. Chciałam skończyć
z pisaniem, ale nie pozwoliły mi czytelniczki.

Wyszłaś za kaucją po ponad 2 latach. Były one ciężkim okresem
w twoim życiu?

Bardzo, sama nie wiem jak tam przeżyłam. W celi jest co najmniej sześć,
a nawet osiem dziewczyn. Praktycznie 23 godziny na dobę się leży,
jest tylko godzina na spacer. Raz na tydzień można wziąć prysznic, nie
zawsze w gorącej wodzie i tylko przez 7 minut. Okna są zakratowane,
w drzwiach nie ma klamek. Nie widzisz nieba, ani gwiazd. Za to osoby,
które potrafią podciąć sobie żyły, chcą się powiesić, zabić cię, czy dowiadują się, że ich dzieci powiesiły się na zewnątrz. Ten areszt śledczy,
gdzie przebywałam, to jeden z najbardziej restrykcyjnych aresztów dla
kobiet w Polsce. To straszne miejsce. Mówię o nim, że tam nawet diabeł
chodzi z obstawą, to jest dno piekła. Już na wstępie zabierają ci atrybuty wolności: gumki do włosów, zegarek, obrączkę, wszystko czym możesz zrobić sobie krzywdę.
Miałaś chwile zwątpienia?

Oczywiście, jestem tylko słabą kobietą. Siły jednak dawały mi myśli
o Bogu oraz moim dziecku.
Jak to się stało, że tak pogmatwało ci się życie? Pochodzisz z bardzo
dobrej rodziny, jesteś katoliczką.
Mój tata skończył Politechnikę Warszawką, mama Wyższą Szkołę Baletową wydział chorografii w Bytomiu. Tańczyła w Śląsku, w Mazowszu.
Ja również chodziłam do szkoły baletowej, skończyłam dobre liceum,
studiowałam medycynę, której niestety nie ukończyłam. Za to zrobiłam dyplom pielęgniarski. W pewnym momencie życia zakochałam się
w złym chłopcu. Był to Andrzej. Mama miała obiekcję, ale zawsze szanowała moje wybory. I nagle dziewczynka, która była pod kloszem, dokonała bardzo złego wyboru. Chciałam kochać po swojemu. Wierzyłam, że
miłością mogę zmienić tego człowieka. Powiem wam jedno: nie da się.
Odchodziłaś, jak mówisz, od „złego chłopca” i szłaś do następnego. Tak zachowuje się osoba, która chce skończyć przygodę z mafijnym środowiskiem?

Teraz wiem, że źle robiłam. Vadima poznałam, gdy Andrzej siedział już
w więzieniu. Długo byłam sama. Chciałam uwolnić się już od Słowika
i od tego środowiska. Musiałam się od niego jak najszybciej odseparować. Byli tacy, co go bardzo nie lubili. Nie mieliby skrupułów, by zrobić
krzywdę dziecku i mnie, np. chcieli mnie i syna porwać. Z Vadimem się
przyjaźniliśmy. Ten niebieskooki Ukrainiec też był złym chłopcem, ale
nie mogłam odejść do innego. Musiałam chronić moje dziecko i siebie,
jako matkę. Skryć się w ramionach takiego, który będzie w stanie nas
obronić.
Jak będzie wyglądało dalsze życie Moniki?

Myślę, że z Maćkiem. Nie mamy co prawda dla siebie zbyt wiele czasu.
Teraz odnawiam prawo wykonywania zawodu, pracuję w szpitalu przez
pół roku, za darmo. Muszę przejść taką praktykę. W styczniu mam egzamin. Później będą chciała pracować na bloku operacyjnym jako instrumentariuszka, tak jak kiedyś. Myślę też może o przygodzie z telewizją. Działam w fundacji charytatywnej na rzecz kobiet z problemami
społecznymi i takimi, które przebywały, jako osadzone w aresztach lub
więzieniach. No i oczywiście mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości
wydam kolejne książki i będą to z pewnością książki o tematyce związanej z relacjami międzyludzkimi, z pokonywaniem własnych słabości,
dążeniu do własnych marzeń i o kochaniu.

rozmawiał: Andrzej Kus / foto: Marcin Kaptur
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Marzena Wasikowska jest utalentowanym fotografem
i mamą jednej z największych hollywoodzkich gwiazd
– Mii Wasikowskiej. Obecnie mieszka w Australii, ale
wychowała się w Szczecinie. – Uwielbiam wracać
do mojego miasta. Uwielbiam jego mury, przepiękną
zieleń. Zajmuje 50 procent mojego serca. Gdyby rodzina chciałaby się tutaj przeprowadzić, Szczecin byłby
numerem jeden – przyznaje.

Ludzie

Dawniej, gdy jako dziecko mieszkałam w Szczecinie, nie potrafiłam
ocenić tego miasta. Nie robiło na mnie żadnego wrażenia. Teraz, gdy
jestem daleko – w Australii – Szczecin jest dla mnie niezwykle ważny.
Gdy przyjeżdżam nie mogę nacieszyć się tymi murami, widokami, światłem. Szczecin wciąż jest miastem niedocenionym. Oczywiście, jest
w nim mnóstwo elementów, które by mogły być zadbane, wyczyszczone, czy odnowione. To piękne zielone miasto. Dawniej moja ciocia
pracowała w firmie miejskiej zajmującej się utrzymaniem zieleni. Odczuwam jej serce w czerwcowych, pachnących lipach. Dzięki zieleni,
parkom czy lasom, Szczecin oddycha czystym powietrzem i bez wątpienia jest miastem niezwykle specyficznym.
Uczyłam się w szkole podstawowej nr 8 przy al. Piastów. Teraz budynek funkcjonuje jako Pałac Młodzieży. Kilka lat temu, podczas pobytu
w Szczecinie, weszłam do środka z lekką niepewnością i w całości go
zwiedziłam. Wróciło tyle wspomnień.
Najpierw mieszkałam z rodzicami przy ulicy Jana Pawła. Niewiele pamiętam z tego miejsca. Później już przeprowadziliśmy się na ulicę Bogusława. W śnieżną zimę nauczyłam się tam jeździć na łyżwach. Bawiłam
się często na trzepaku. Z kolegami i koleżankami graliśmy w „grzyba”,
rzucając nożem lub scyzorykiem w ziemię. Od taty wyłudziłam nawet
scyzoryk, przepiękny w kształcie rybki. Mnóstwo czasu spędzałam
u mojej babci, na podwórku przy ulicy Krzywoustego. Pamiętam,
że często chodziłyśmy do Parku Kasprowicza karmić łabędzie i na rynek. Babcia kupowała mi wówczas pomidory, czereśnie, słonecznik.
Jak każde małe dziecko byłam w stanie stworzyć z ziaren słonecznika
interesujące wzory.
Pewnego dnia, na podwórku u babci, wywróciłam się na wrotkach i złamałam rękę. Bardzo się bałam i skłamałam, że jest to wina innej dziewczynki z oficyny. Oczywiście nie było jej wtedy na podwórku, jednak
musiałam coś wymyślić. Nie spodziewałam się, że mama i babcia pójdą
do jej rodziców i oskarżą o moje nieszczęście. Dopiero po kilku dniach
przyznałam się, że skłamałam. Wstyd mi było, kiedy musiałam ją przeprosić. Do dzisiaj jest mi z tym źle, że biedna oberwała przeze mnie.
Później przeprowadziliśmy się z mamą do wybudowanego mieszkania
na Pomorzanach. Pamiętam, że zanim się wprowadziłyśmy i mieszkanie stało jeszcze puste, chodziłyśmy kąpać się przy świecach. Miałam
tam mnóstwo koleżanek. Na rowerze jednej z nich nauczyłam się jeździć.
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Dużo spacerowałam, czasami z mamą, jednak codziennie z babcią.
Mama zabierała mnie często do Pleciugi. Gdy po raz ostatni byłam
w Szczecinie, wybrałam się ponownie na kilka świetnych przedstawień.
Chciałabym bardzo pokazać ten fantastyczny teatr moim wnukom.
Bardzo miło wspominam Park Kasprowicza, filmy i koncerty na Zamku
Książąt Pomorskich, przedstawienia w Kanie i w 13 Muz. Często przechodziłam koło kina Kosmos. Bardzo mnie intrygowało, ale nie miałam okazji wejść do środka przed wyjazdem do Australii. Wyjechałam,
gdy miałam 11 lat.
Do Szczecina przyjeżdżamy tak często, jak tylko mogę. Dzieli nas długa
droga. Lot wynosi 30 godzin. Trzeba liczyć się z niewygodnymi warunkami i z jetlagiem, czyli zespołem nagłej zmiany strefy czasowej. Mam
nadzieję, że uda mi się niebawem namówić dzieci i wnuki na przylot
i zostaniemy trochę dłużej. Bardzo podoba mi się miasto późną wiosną i latem. Zachwyca zieleń, która pachnie w formie wspomnianej lipy.
Zachwycają zadbane przedogródki obsadzone kwiatami. Nie mogę nie
wspomnieć również o nowej filharmonii, ukochanym Kinie Pionier oraz
Zamku.
Szczecinianie powinni docenić to, co mają. Nie mogę się doczekać,
kiedy plac Orła Białego zostanie bez samochodów. Będzie miejscem
do odpoczynku, na spacery, przemyślenia na ławkach czy przesiadywanie w kawiarniach w przyjemnym otoczeniu. Jest to przecież piękne
miejsce do tego, by pełniło wreszcie funkcję prawdziwej starówki.
Cieszą również rowery miejskie. Korzystałam z nich przez cały ostatni pobyt. Ich obsługa nie jest bezproblemowa, ale nie zmienia faktu,
że jest to bardzo fajna sprawa. Należałoby jeszcze zaplanować na ulicach bezpieczne szlaki rowerowe, takie jak np. w Kopenhadze.
Uwielbiam, dla równowagi, wracać do Szczecina. W Australii tęsknię za
murami tego miasta. Gdy przyjeżdżam chodzę także na Wały Chrobrego. Odwiedzam Karczmę pod Kogutem na Placu Lotników. Zachodzę do
Ukraineczki na Starym Mieście. Polska otwiera się na międzynarodowe
smaki, co bardzo mnie cieszy.
Szczecin zajmuje 50 procent mojego serca. Tylko 50, bo gdyby rodzina
chciała się przeprowadzić do tego miasta, to by pewnie zajmował 100
procent. W moim wieku nie mogę sobie pozwolić na to, by opuścić rodzinę, dzieci i wnuki i zamieszkać w Polsce na cały rok. Dobrze jest się
cieszyć tym, co mam.

autor: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński
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Pomorskie Święta
Boże Narodzenie to dziś jedno z najradośniejszych, najbardziej wyczekiwanych i rodzinnych Świąt. Zanim więc usiądziecie przy wspólnym stole, wyruszcie z nami w podróż do przeszłości. Zajrzyjcie do dawnych pomorskich domów, przejdźcie się uliczkami przedwojennego Szczecina. Ogrzejcie
w cieple starych pieców kaflowych, zachwyćcie aromatami pomorskiej kuchni i przegryzając szczecińskie pierniki, wysłuchajcie naszej świątecznej
opowieści.
Gwiazdka niejedno ma imię

Pomorze Zachodnie to region, w którym mieszają się różne kultury
i wpływy. Tak samo nasze Święta są różnorodne. Każdy dom ma swoje
ulubione dania oraz zwyczaje. U jednych króluje barszcz czerwony oraz
kutia, u innych zupa grzybowa czy kompot z suszonych owoców, karp,
gołąbki z kaszą, a u jeszcze innych – sałatka ziemniaczana oraz pieczona
gęś. W wielu domach tradycją jest dodatkowe nakrycie dla zbłąkanego
wędrowca. Niektóre rodziny dbają o to, by przed Wigilią położyć siano
pod obrusem, inne do uszek wkładają drobne pieniądze lub po wieczerzy
łuski karpia do portfela, a w jeszcze innych żywy jest zwyczaj pocałunku
pod jemiołą. Co dom i rodzinna, to inne tradycje oraz zwyczaje. Jedne
kultywowane są od lat, niektóre uległy przemianom, a niekiedy pojawiają się też zupełnie nowe. Wszystkie ciekawe, w tym: piękne, wzruszające, zabawne czy zupełnie nietypowe. A jak kiedyś było na tych ziemiach?
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Okazuje się, że równie barwnie! Dawne Święta na Pomorzu także były
kulturową, zwyczajową mieszanką, odzwierciedleniem historii tych
ziem oraz świadectwem różnych wpływów. Akcenty germańskie, słowiańskie, pogańskie, chrześcijańskie, katolickie, protestanckie i inne
przenikały się, łączyły oraz przeistaczały w różne tradycje. Niektóre
z nich nawet dziś są nam bliskie. Zresztą przekonajcie się sami.
Przy wigilijnym stole

W przedwojennym Szczecinie, tak jak i teraz, poranek 24 grudnia rozpoczynał się od wielkiej krzątaniny i robienia ostatnich zakupów. Po
obiedzie następowało sprzątanie oraz ubieranie choinki. Późnym popołudniem ulice miasta wyludniały się. Według źródeł wtedy w całym
Szczecinie rozbrzmiewały świąteczne dzwony. Był to znak dla mieszkańców miasta, by udać się do kościoła na bożonarodzeniowe nabożeństwo

Styl życia

z muzyką. Wszyscy ubierali się odświętne i z radością szli wspólnie
świętować, co przywodzi nam na myśl polską pasterkę. Podczas modlitwy każdy trzymał w rękach świecę lub lampion. W tym miejscu warto
wspomnieć o symbolice światła i tym, że data Gwiazdki ma znaczenie
umowne, co szerzej wyjaśnione jest m.in. w książce „Polskie Tradycje i
Obyczaje” Anny Willman i Sylwii Chmiel. Ojcowie Kościoła wybrali ją,
bo łączy się z czasem przesilenia zimowego, które w kulturach przedchrześcijańskich było świętowane jako triumf światła nad ciemnością,
początek odradzania się przyrody. Pierwsi chrześcijanie zaadaptowali
niektóre elementy pogańskiej tradycji, nadając im nowe znaczenie.
Można pokusić się o stwierdzenie, że nawet dzisiejsze światełka na choince są nie tylko tradycją bożonarodzeniową, ale też echem dawnych
zwyczajów. Wracając jednak do przedwojennego Szczecina, Pomorzanie dopiero po powrocie z kościoła do domu zasiadali do stołu z rodziną. Dzieci podczas uroczystego wieczoru śpiewały kolędy, opowiadano
lub czytano bożonarodzeniowe opowieści. Tak jak dziś, panował nastrój
radości i zabawy. W bogatych domach tańczono, ucztowano, bawiono
się przy alkoholu, a uroczystość trwała do późnych godzin nocnych,
w biedniejszych wieczerzę kończono wcześniej. Stoły uginały się od
smakołyków, choć nieco innych, od tych którymi dziś zazwyczaj zajadamy się w naszych domach.
Grażyna Zaremba-Szuba, pasjonatka ruchów slow food oraz zero waste, restauratorka i właścicielka Dworku Tradycja w publikacji „Pomorska książka kucharska” wyjaśnia, że na co dzień Pomorzanie jedli dość
skromnie, ale w Święta pozwalali sobie na nieco więcej. Na stołach
pojawiały się m.in.: wieprzowina, mąka pszenna, rodzynki, sól, proso,
mleko, masło i ziemniaki. – Protestanci mieszkający na tych ziemiach
skromnie obchodzili Święta – mówi autorka książki. – Każdy dom miał
jednak swoje zwyczaje, a wszystko zależało od zasobności portfela –
dodaje. W jej publikacji można znaleźć mnóstwo pomorskich przepisów, które zostały zmodyfikowane do potrzeb współczesnej kuchni,
a także poznać bliżej kulinarną historię regionu. Jakie dania gościły na
świątecznych stołach Pomorzan? – Tak jak teraz modny jest jarmuż,
tak też dawni mieszkańcy tych ziem doceniali jego smak. Był nazywany kapustą bożonarodzeniową, gdyż jego liście malowniczo wyglądały,
kiedy ozdobił je mróz. Podawano go z głowizną, czyli świńską głową –
wyjaśnia pani Grażyna. Popularna była też gęś w różnych postaciach,
pieczona i nie tylko. Jak podkreśla właścicielka Dworku Tradycja, dawni
mieszkańcy Pomorza starali się niczego nie marnować. Można powiedzieć, że byli prekursorami współczesnego trendu zero waste. Wśród
dań z gęsiną pani Grażyna wymienia m.in. potrawkę, kiełbasę, puree
z grochu okraszone omastą i skwarkami, smalec. – Z gęsiej krwi robiło
się krwisty placek. Przygotowywano go na czerstwym pieczywie. Krew
mieszano z mlekiem – mówi pasjonatka lokalnej kuchni. Sama wypró-
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bowała ten przepis, a efekty można zobaczyć na Instagramie Dworek
Tradycja. – Dodałam śmietany zamiast mleka i korzennych przypraw.
Smak mnie zaskoczył – wspomina restauratorka. – Inne popularne dawniej danie to gęsie pipki. Na Pomorzu była to gęsia szyja faszerowana
podrobami z przyprawami – wyjaśnia pani Grażyna. Wiadomo, że na
świątecznych stołach pojawiał się też wspomniany groch, jak również
kapusta. Oczywiście, nie zabrakło słodkości. Grażyna Zaremba-Szuba
wymienia ciasteczka maślane oraz roladę z owocami i dżemem. Niektóre źródła wymieniają również „Wilka ostronosego”, który był ciastem
upieczonym w formie drapieżnego ssaka, miał rodzynkowe oczy i podobno był popularny w rejonie szczecińskim. Pani Grażyna mówi, że to
ciasto drożdżowe, a podawano je szczególnie na Nowy Rok. Kulinarna
pasjonatka wspomina też o piernikach.
Grażyna Zaremba-Szuba wyjaśnia, że znane są od wieków i początkowo
dodawano do nich pieprzu. Co więcej, kiedyś były zakąską do alkoholu,
ale polubiły je dzieci, więc stały się bardziej słodkie niż ostre w smaku.
Korzenne ciasteczka zajmowały też szczególne miejsce w szczecińskiej
tradycji bożonarodzeniowej. W naszym mieście wypiekano charakterystyczne ciastka w marynistycznych formach. – W kształcie ryb, żaglówek, marynarzy – mówi pasjonatka lokalnej kuchni. Szczecin dzięki
tym kształtom i niezwykłemu smakowi pierników, słynął z wyrobu tych
korzennych słodkości. – Pierniki wieszano na piramidach świątecznych,
wyznaczających czas pozostały do Bożego Narodzenia. Znajdowały się
na głównych placach naszego miasta. A na wsiach, w dawnych domostwach, gospodynie zawieszały ciasteczka pod sufitem, by skruszały
do Świąt. Przygotowywano je odpowiednio wcześniej, mniej więcej
w połowie listopada – wyjaśnia pani Grażyna. Robiono to dlatego, bo
korzenne ciastka muszą dojrzeć, by cieszyć pełnią smaku. Co ciekawe
na stronie Internetowej Encyklopedii Szczecina można znaleźć informację, że tuż przed wojną ówczesne władze Szczecina promowały przystrajanie choinek kolorowymi piernikami w różnych kształtach. Był to
jeden z głównych elementów bożonarodzeniowych na Pomorzu. Po latach zapomnienia, jakiś czas temu szczecińskie pierniki wróciły do łask,
a według starej, oryginalnej receptury powstają we wspomnianym
Dworku Tradycja.
Bożonarodzeniowe zwyczaje i tradycje

W niektórych częściach Pomorza w pierwszy dzień Świąt na porannych
nabożeństwach śpiewano bożonarodzeniowe pieśni. Pomorzanie, tak
jak i my często 25 oraz 26 grudnia odwiedzali bliskich. Wzajemne spotkania dalszych oraz bliższych krewnych w okresie świątecznym były na
porządku dziennym. Odwiedzano dziadków, rodziców, wujów i ciotki.
Dzieci recytowały wiersze przed choinką. Co do zielonego drzewka, bez
którego dziś nie wyobrażamy sobie Świąt, warto wiedzieć, że do Polski trafiło na przełomie XVIII i XIX wieku, a przywędrowało z Niemiec.

Styl życia

Na Pomorzu, tak jak później w naszym kraju, początkowo dekorowano
je m.in. piernikami, orzechami, ciastkami czy ozdobami z papieru. Według różnych źródeł popularne było też oglądanie żywych szopek, tradycji która od jakiegoś czasu przeżywa u nas renesans. Zwyczaj ten rozprzestrzenił się na Pomorzu w XIX wieku, a w przedstawieniach często
brały udział dzieci. W dawnej Polsce w drugi dzień Świąt po wsiach zaczynali chodzić kolędnicy, tradycja do dziś zachowała się w niektórych
regionach, a co ciekawe na pomorskich ziemiach było coś podobnego,
ale o tym zaraz. Zwyczaj był znany w całej Europie, jednak szczególnie
u nas, na Ukrainie, Białorusi, Rosji, Czechach oraz Słowacji. Szczególną atrakcją występów kolędników był turoń – rogata, kudłata kłapiąca
paszczą maszkara, mająca często głowę osła. Tańczyła, psociła, harcowa, a później ją przeganiano. W książce „Polskie Tradycje i Obyczaje”
można przeczytać, że według etnografów chodzenie z turoniem było
reliktem słowiańskiego obrzędu oprowadzania po polach tura, symbolizującego siłę i płodność. Grażyna Zaremba-Szuba wspomina o ciekawym, kojarzącym się kolędnikami zwyczajem na ziemiach pomorskich.
– Na dawnym Pomorzu obrzędowość pogańska, słowiańska mieszała
się z chrześcijańską, protestancką. Mimo, że na tych ziemiach mieszkało wielu surowych protestantów, na wsiach popularny był zwyczaj
rozdawania prezentów przez ubraną na biało dziewczynkę, która miała
na głowie zielony wieniec. Kojarzy się to ze skandynawską tradycją
i dniem świętej Łucji. Ta pomorska dziewczynka symbolizowała dzieciątko Jezus. Chodziła od domu do domu, rozdając dzieciom prezenty.
Przychodziła wraz z osłem, który na koniec był przeganiany – mówi właścicielka Dworku Tradycja.
Inną, ciekawą tradycją, która już się nieco zatarła i niewiele źródeł
o niej wspomina jest róża bożonarodzeniowa. Dawne gospodynie pomorskie robiły lampiony z czerwonej i zielonej bibuły, uformowane
w kształt kwiatu. Zwykle przyzdabiano tak szklane naczynie, a do jego
środka wkładano świeczkę. Z tymi lampionami wiąże się legenda o początkach chrześcijaństwa na Pomorzu. Według niej w pewnym małym
miasteczku mieszkał stary człowiek, który był chrześcijaninem, ale
ukrywał swoją wiarę. Jego złośliwi sąsiedzi byli poganami i wydali go
swoim kapłanom. Starzec miał zostać zgładzony. Kiedy był w więzieniu,
jeden z kapłanów zażartował z niego i powiedział, że jeśli w siarczystym
mrozie zakwitną kwiaty, to go ułaskawią i może nawet całe miasto się
nawróci. Starzec całą noc się modlił. Kiedy nastał świt, zabrano go na
miejsce egzekucji. Miejsce było pełne kwitnących czerwonych róż. Starzec został uwolniony, pogańscy kapłani wypędzeni, a Pomorze przyjęło chrześcijaństwo. Podobno na pamiątkę tamtego wydarzenia czasami
róże kwitną w środku zimy.

Święta z dreszczykiem

Dziś nie każdy pamięta o tym, że podczas wigilijnego wieczoru wszystko ma symboliczne znaczenie: czynności, gesty, słowa, przedmioty.
Obecnie traktujemy je jako element bożonarodzeniowej tradycji, ale dla
naszych przodków były czymś magicznym, wyrazem wiary w łączność
ze światem nadprzyrodzonym. W publikacji „Polskie Tradycje i Obyczaje” można znaleźć informację o tym, że na terenach polskich wierzono,
iż w wigilijny czas łączy się świat żywych i umarłych. Twierdzono, że
w okresie świątecznym obecność tego, co nadprzyrodzone jest szczególnie odczuwalna. Uważano też, że w wigilijną noc można poznać swoją przyszłość. Podobne myśleli dawni Pomorzanie.
Wierzyli, że w świątecznym czasie mogą się spełnić proroctwa i obietnice, np. o zatopionym w Morzu Bałtyckim mieście. Według niektórych
źródeł popularna była przepowiednia, mówiąca o tym, że rybak, który
usłyszy jego dzwony w bożonarodzeniową noc umrze przed Nowym
Rokiem. Szczecinianie wierzyli również, że niedaleko miasta znajduje
się zaczarowane wrzosowisko, gdzie żyją dusze zmarłych, których jęki
słychać w świąteczne dni. Mówili, że biada temu, kto zaczyna kłótnie
w Boże Narodzenie. Uważano, że zmarli z wrzosowiska upomną się
o taką osobę. To z kolei przywodzi na myśl polskie porzekadło „Jaki
dzień Wigilii, taki cały rok”, według którego w tym dniu należy być
szczególnie ostrożnym, by nie ściągnąć na siebie nieszczęścia, nie można więc się sprzeczać ani kłócić.
Na szczęcie, dawni Pomorzanie, podczas Świąt opowiadali sobie też
przyjemne historie. Jedną z nich jest opowieść o złotej mewie. Według
niej w czasie Bożego Narodzenie należy iść cicho, w tajemnicy na plażę,
mając w sercu życzenie. Miało się spełnić, gdy na wschodzie pojawi się
światło i mewa poleci w górę, do nieba. Tę historię w nieco zmienionej
formie zna też Grażyna Zaremba-Szuba. – Wystarczyło wyjść na dwór
i pomyśleć życzenie, gdy zobaczyło się mewę – mówi z uśmiechem.
Dotarliśmy do końca tej gwiazdkowej opowieści. Dawne pomorskie
Święta były równie barwne jak dzisiejsze. Łączyły różne tradycje i zwyczaje. Niektóre z nich są nam bliższe, inne dalsze, ale warto je znać, nie
tylko by ubarwić nimi świąteczne wieczory. Stara pomorska Gwiazdka,
jak ta dzisiejsza, pachniała żywą choinką, aromatem pierników, rozbrzmiewała melodiami kolęd, rozświetlała mroki zimy światłem świec
i… łączyła ludzi.

autor: Karolina Wysocka/ foto: pexels, www.postkarten-paradies.net
źródła: „Polskie Tradycje i Obyczaje” Anna Willman i Sylwia Chmiel;
blog.pommerscher-greif.de; sedina.pl; encyklopedia.szczecin.pl; „Pomorska książka kucharska”, Grażyna Zaremba-Szuba

Świąteczny przepis:

Policzki wieprzowe z jarmużem

„Pomorska książka kucharska”
Składniki:

1 kg policzków wieprzowych
2 kg oczyszczonego i pozbawionego twardych części jarmużu
2 łyżki masła
1 łyżka mąki
sól, pieprz, cukier do smaku
Sposób przyrządzenia:

Do 1 litra gotującej się i doprawionej do smaku wody włożyć
oczyszczone i umyte policzki wieprzowe. Gotować około 45 minut
na niewielkim ogniu. Po tym czasie dołożyć jarmuż i gotować powoli jeszcze około jednej godziny. Odcedzić wywar przez sito. Jarmuż posiekać, mięso pokroić w plastry. Masło roztopić w garnku,
dodając mąkę i lekko przyrumienić. Zalać rosołem. Dodać jarmuż
i mięso, i jeszcze dusić razem około 10 minut.
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DZIEŁA ULEPIONE

Z GLINY

Cappuccino w nietypowej filiżance, deser na fantazyjnym talerzyku, sałatka w dekoracyjnej misce – lubimy otaczać się pięknymi oraz funkcjonalnymi przedmiotami i obdarowywać nimi innych. Projektanci zaś prześcigają się w tworzeniu nowych wzorów. Szereg możliwości daje im ceramika.
Niepowtarzalna, nieprzewidywalna, zrodzona w ogniu. Proces jej powstawania nie jest prosty, ale gdy budzą ją do życia odpowiednie ręce, kiedy
ktoś tworzy ją z sercem, potrafi się odwdzięczyć. O tym właśnie jest ta historia.

Polscy artyści rzemieślnicy umieją tworzyć wyjątkowe koncepty i formy. Bolesławiec, Kristoff, Ćmielów, Chodzież… Nasza ceramika, a także
jej szlachetna odmiana, czyli porcelana, to klasa sama w sobie. Znana
i lubiana, od lat upiększa stoły oraz wnętrza na całym świecie. Niedawno głośno było o tym, że Bolesławiec wykonał zamówienie dla CIA. Azjaci i Niemcy z kolei jeżdżą specjalnie na Dolny Śląsk, by kupować polskie
naczynia, a nasze wytwory podbijają Instagram, o czym rozpisują się
prestiżowe magazyny. Ceramika z Polski ceniona jest za jakość, orygi-

nalność, wdzięk. Wysoko ocenia się jej design, kolory, faktury i zaskakujące kształty. My też chętnie ją kupujemy. Szczególnie dziś, kiedy znów
doceniamy rękodzieło, a patriotyzm konsumencki jest w cenie. Chcemy
mieć w naszych domach dobrze zaprojektowane przedmioty, otaczać
się rodzimymi produktami i wspierać krajowe firmy. Coraz chętniej sięgamy też po dzieła mniejszych manufaktur, pracowni oraz lokalnych
biznesów. Szukamy przedmiotów unikatowych. Takich jak ceramika
z Pracowni Kasi.

W zgodzie z wabi-sabi

– Aktualnie ludzie zaczynają coraz większą wagę przywiązywać do
tego, jakimi przedmiotami się otaczają. Coraz powszechniejsze staje się
szukanie rzeczy niepowtarzalnych. Ludzie chcą mieszkać oryginalnie,
obcować z wyjątkowymi przedmiotami, często wykonanymi specjalnie
dla nich. Modny stał się trend wabi-sabi (filozofia, która stawia na autentyczność – przyp. red.). Powraca moda na rękodzieło i szacunek do
rzemiosła. Dzięki takim tendencjom moje prace znajdują domy, a działalność jaką prowadzę, rozwija się – mówi Katarzyna Kamrowska, która
z ceramiki tworzy małe artystyczne dzieła.
Pani Kasia pochodzi ze Szczecina, tutaj ukończyła Liceum Plastyczne
oraz Wyższą Szkołę Sztuki Użytkowej na kierunku grafika. Na początku pracowała w zawodzie, a ceramiką zajmowała się hobbystyczne.
Po urodzeniu pierwszego dziecka i przeprowadzce na wieś: stworzyła
Pracownię Kasi. Najbardziej lubi tworzyć przedmioty użytkowe. – Przeczytałam kiedyś cytat: „W moim domu powinny być tylko przedmioty

piękne lub praktyczne”. Ja idę o krok dalej, chciałabym żeby w moim
domu były tylko przedmioty piękne, wyjątkowe, które są również użyteczne. Często ludzie pytają, czy na pewno mogą tę ceramikę myć, czy
na pewno się nie zepsuje. Niektórzy obdarowani wstawiają ją nawet na
półki i chcą na nią tylko patrzeć. Uważam, że szkoda ją tak traktować.
Myślę, że cudownie jest używać jej na co dzień. Czerpać radość np. pijąc poranną kawę z ulubionego kubka – podkreśla pani Kasia. Wykonuje
nie tylko prace według własnych pomysłów, ale też przedmioty na zlecenie, uwzględniające specjalne życzenia klientów. Prowadzi również
warsztaty w zaprzyjaźnionych pracowniach w Szczecinie oraz zajęcia
na zaproszenie przedszkoli i szkół. Podkreśla, że to czasem spore wyzwanie logistyczne, gdyż zabiera ze sobą mnóstwo narzędzi oraz gliny,
ale widać, że uwielbia swoją pracę. Jak sama zaznacza, nie wyobraża
sobie też powrotu do miasta. Życie blisko przyrody jest dla niej bardzo
ważne. – W zasadzie nie wyobrażam już sobie, bym mogła jeszcze kiedykolwiek mieszkać w mieście. Natura stanowi dla mnie ogromne bo-

gactwo: od takich oczywistych rzeczy jak możliwość korzystania z jej
zasobów w postaci uprawiania ogrodu, zbioru owoców, ziół, poprzez
czerpanie z niej inspiracji dla moich prac, jak i sensu istnienia – wyjaśnia
pani Katarzyna.
Właśnie ta wrażliwość na piękno przyrody czyni jej prace wyjątkowymi, sprawiając, że cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Łąka
na talerzu, las w ceramicznym naczyniu, filiżanki na liściach nenufarów, kubki w barwach kwiatów… Kto by nie chciał mieć w domu takich
przedmiotów? Zamówienia na ceramikę z Pracowni Kasi płyną nie tylko
z Polski, ale też z zagranicy. Sama twórczyni serwuje w swoim domu posiłki na przedmiotach, które wykonuje. – Łączą się zgrabnie w zestawy
z naczyniami wykonywanymi przemysłowo. Lubię też mieć w domu prace innych ceramików, których spotkałam na swojej drodze – mówi pani
Kasia. Jednak zanim oryginalne przedmioty ozdobią stoły i wnętrza, najpierw powstają w pocie czoła, w niezwykłym procesie tworzenia.
Sztuka z żywiołów

Ceramicy często podkreślają, że ich dzieła są efektem działania pięciu
żywiołów. Dlatego też, jest to zajęcie bardzo żywe i nieprzewidywalne.
Potrzeba pasji, cierpliwości oraz czasu. Pani Kasia podkreśla, że tworzenie ceramiki jest procesem długotrwałym. – Kiedyś moja koleżanka po
fachu napisała, że tworzenie ceramiki to przede wszystkim czekanie.
Jest w tym dużo racji. Najpierw bowiem należy przedmiot ulepić z gliny. Można na tym etapie ozdobić go rysunkiem, fakturą lub odciskami,
np. roślin. Następnie czeka nas najdłuższy etap pracy: suszenie. Nie
wolno się niecierpliwić i tego przyspieszać, gdyż praca nam po prostu
pęknie. Doglądamy tego schnięcia codziennie, na zmianę przykrywając
i odkrywając folię, która zabezpiecza materiał przed zbyt szybką utratą wilgoci. Czasem trwa to tydzień, nawet dwa. Zależy to od gabarytu
przedmiotu lub jego grubości. Praca się też wtedy kurczy, najczęściej
ok. 10%, ale zależy to od użytej masy. Gdy jest sucha, możemy ją oszlifować i wkładamy ją do pieca na tzw. biskwit. Tutaj w temperaturze ok.
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900 stopni wypala się po raz pierwszy. Wypał wraz ze stygnięciem pieca
trwa 2 doby. Potem następuje etap szkliwienia. Nakładamy na przedmiot rozrobione szkliwa, można malować pędzlem, polewać, zanurzać
w zawiesinie. Metody są różne. Później szkliwo suszymy i ponownie
wkładamy do pieca ceramicznego, ja nastawiam go najczęściej na temperaturę 1070 stopni. Po kolejnych dwóch dobach oczekiwania, możemy zobaczyć efekty. Tak więc kluczowy jest tu faktycznie czas. Często
osoby zamawiające przedmiot są bardzo zdziwione, że muszą czekać co
najmniej trzy tygodnie, a nie trzy dni, na wykonanie zamówienia – tłumaczy Katarzyna Kamrowska.
Jak widać, ceramika jest wymagającą dziedziną, jednak ręczne wykonywanie przedmiotów daje dużo twórczej swobody i satysfakcji. Dla pani
Katarzyny to nie tylko praca, ale też prawdziwa pasja. – Taka ceramika
jest po prostu wyjątkowa. Każdy przedmiot jest trochę inaczej ukształtowany, na przykład nabierze ciut innej barwy ze względu na minimalnie grubszą lub cieńszą warstwę szkliwa. W technice, w której pracuję,
czyli absolutnie ręcznym formowaniu naczyń, nie odlewaniu z form, po
prostu nie da się wytworzyć dwóch identycznych egzemplarzy. Ten indywidualizm, niepowtarzalność cenię najmocniej. Nie będzie po prostu
na świecie drugiego takiego kubka jak twój – mówi z uśmiechem pani
Kasia. Unikatowość to zdecydowany atut tych prac, więc jeśli szukacie prezentu dla wyjątkowej osoby, cenicie oryginalny design, chcecie
spróbować swoich sił w pracy twórczej lub marzycie o tym, by napić się
herbaty z małego dzieła sztuki, już wiecie do kogo się zwrócić. Wcześniej jednak zerknijcie na Instagram pani Katarzyny (www.instagram.
com/pracownia_kasi) i przekonajcie się o tym, że codzienne przedmioty
mogą być piękne.

autor: Karolina Wysocka / foto: archiwum prywatne Katarzyny
Kamrowskiej
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Historia Heńka
i Stefka Pojarki
W Kooperatywie Łaźnia można oglądać nietypowe, unikalne maskotki – potworki stworzone przez Kasię Pietrzak… ze starych
ubrań. – Staram się nadawać przedmiotom drugie życie. Moje potworki trafiły już m.in. do USA, Chin czy do Tajlandii – mówi artystka. – Każda z maskotek ma duże oczy, które kojarzą mi się z oczami
mojej mamy.

Co można zrobić z niepotrzebnymi już ubraniami? Można oddać w kolejne ręce bądź… stworzyć z nich prawdziwe, aczkolwiek niezwykle miło
usposobione potworki. Specjalistką w tej dziedzinie jest Kasia Pietrzak,
która szyje unikalne zabawki. Porwany sweter czy bluzka to dla niej
doskonały materiał do pracy. Jej maskotki krążą już po całym świecie.
Mieszkają nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, a nawet w Tajlandii.
– Myślę, że czeka na nie jeszcze kawał świata – śmieje się artystka.
Ale zacznijmy od początku. Pasja Kasi, bo nie jest to jej główny sposób
na życie, zrodziła się przed sześcioma laty. Mieszkała w Londynie. Narysowała swojego pierwszego anioła, a właściwie anielicę – Zdzisławę.
– Zaczęłam szyć maskotki dla dzieci, ale szczerze mówiąc to nie był temat w którym dobrze się czułam. Do pełni szczęścia wciąż mi czegoś
brakowało. Przełom nastąpił w styczniu 2016 roku, kiedy wróciłam od
siostry z Niemiec. Zostało mi jeszcze trochę urlopu i nagle „przemówił
do mnie sweter”. Miał już widoczną dziurę, ale wciąż był zbyt dobry by
go wyrzucić. Na nieszczęście, również dla mojego narzeczonego Arka,
mam naturę zbieracza i dużo rzeczy zostawiam, bo może uda się je naprawić, a może przydadzą się do czegoś innego. Ale wracając do swetra,
z niego powstał Heniek, maskotka, która jest dzisiaj nieodłącznym towarzyszem moich podróży.
Dziewczyna nie spodziewała się, że Heniek wywoła takie szaleństwo.
Na facebookowym fanpejdżu maskotka zrobiła prawdziwą furorę i stała się wizytówką artystki. – W Anglii zaczęłam z nim jeździć na różnego
rodzaju kiermasze i bez wątpienia Heniek był na nich bardziej rozpoznawalny ode mnie – śmieje się.
To był znak, że jest to właściwy kierunek. Kasia dostała wiatru w żagle.
Za Heńkiem narodził się Rudolph Poeta, później Woolf, Stefka Pojarka
i tak dalej, i tak dalej… – Nie wiem dlaczego szyję tylko potwory, ale to
właśnie one grają w mojej duszy. Rzadko od samego początku wiem,
co ostatecznie uda się stworzyć. Przeważnie kroje kształt ze swetra,
a potem zaczyna się modelowanie formy, przymierzanie oczu, uszu, aż
wreszcie wyłania się stwór. Na tym etapie powoli kształtuje się jego
charakter. Ubrania pochodzą zarówno z mojej garderoby, jak i od przyjaciół, czy osób, które zażyczą sobie potworka.

mentalne przedmioty tworzone z ubrań z dzieciństwa lub po osobach,
która odeszły. I właśnie na takie pamiątki zaczęły pojawiać się zlecenia.
– By coś wymyślić z takich ubrań muszę dowiedzieć się, jaki osoba ma
bądź miała charakter. Wtedy dopiero mogę coś uszyć. W innym przypadku maskotki przygotowuję „na spontanie”. Bardzo bliska jest mi
idea recyclingowania. Staram się ograniczać zakupy, segreguję rzeczy,
staram się nadawać im nowe życie. Przykładowo stworzyłam autorską
kolekcję biżuterii z plastikowych butelek PET.
Kasia przyznaje, że słyszała o porównaniach swoich potworków do postaci tworzonych przez światowej sławy reżysera – Tima Burtona. On
również ma upodobania do mrocznej strony sztuki.
– Prawdopodobnie kojarzone są ze względu na duże, okrągłe, podkrążone oczy. Ciężko mi powiedzieć ile w tym prawdy, ale mi kojarzą się
raczej z okrągłymi oczami mojej mamy – śmieje się. - Te oczy są charakterystyczne dla tego co maluję i co szyję. Bardzo się cieszę, że w taki
niewymuszony sposób powstało coś charakterystycznego dla mojej
twórczości, coś w rodzaju podpisu, co sprawia, że z daleka widać że to
moje "dzieło".
Szycie przerodziło się w wielką pasję. Potworki nie powstają w godzinę, czy nawet w dzień. Proces ich tworzenia jest bardziej złożony i pracochłonny. – Choć czasu na tworzenie mam mniej niż bym sobie życzyła
to potrzebuje tego tworzenia jak powietrza. Dzięki mojej twórczości, po
powrocie z Anglii, poznałam w Szczecinie wspaniałe dziewczyny. Znalazłam swoje miejsce w szyjącym środowisku.
Już szóstego grudnia spełni się wielkie marzenie artystki. W Kooperatywie Łaźnia przy ulicy Koński Kierat 14-15, o godzinie 18, rozpocznie się
wernisaż niespotykanych i unikatowych „lalek”. Wystawa „Recycle or
Die” potrwa do 20 grudnia.
– Serdecznie zapraszam wszystkich do zapoznania się z moimi potworkami. Jak one powstawały można zobaczyć też na moim facebookowym profilu Weirdcatspace. Każda z nich jest niepowtarzalna, nie
ma takiej drugiej na świecie. Cieszę się, że wielu osobom się podobają.
To nakręca do dalszego działania – podsumowuje artystka.

W Anglii niezwykle popularne są „keepsake”. W naszym języku nie ma
odpowiednika, choć można to oczywiście wytłumaczyć. Są to senty-
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Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński
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Szczesliwych
PEŁNYCH ŻYCIA I MIŁOŚCI

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ NIEZAPOMNIANEJ ZABAWY
SYLWESTROWEJ.

Prezentacja

od lewej: Alber Goldberg, Kamil, mama Kamila Joanna Lebdowicz-Knul,
Marek Markowski, Maria Theresa Goldberg

Marek Markowski w towarzystwie Marii
Theresy i Albera Goldbergów

Sen Marii Theresy Goldberg
Pokonali tysiące kilometrów, z Utah w USA do Polski, z niezwykłym darem dla chorego chłopca – Kamila. Maria Theresa i Alber Goldbergowie, od 26
lat razem, właściciele jednej z najbardziej popularnych marek w Stanach Zjednoczonych i niezwykła para pomagająca dzieciom na całym świecie.
Ich sposób na szczęście to móc dawać radość innym. Podczas 10-dniowego pobytu w Europie odwiedzili Niemcy, Anglię i Szczecin. A wszystko
zaczęło się dawno temu, od snu…
Ta historia nie miała szczęśliwego początku – Maria Theresa uległa poważnemu wypadkowi. Otarła się o śmierć, doznała urazu głowy i nikt
nie dawał stu procent szans na jej wyzdrowienie. Stał się jednak cud,
a wraz z nim przyszło „przebudzenie” – jak mówi Maria Theresa. Kobieta całkiem wyzdrowiała i czuła, że dostała nowe życie. Pewnej nocy
miała sen, a rano pod wpływem impulsu podeszła do męża – właściciela
firmy GloMania i oznajmiła, że chce pomagać chorym dzieciom.
Maria wiele czytała o terapeutycznym działaniu kolorów na dzieci
z ADHD, autyzmem czy z zespołem Aspergera. Wraz z mężem postanowili, że dzięki wykorzystaniu fluorescencyjnych właściwości ich farb
będą zmieniać dziecięce pokoje. Od tej pory podróżują po świecie i spełniają „sen Theresy”. Zdobią dziecięce pokoje, które w nocy lśnią milionami gwiazd i planet.
Para ozdobiła już wiele dziecięcych przestrzeni, a o działalności Goldbergów mówiły największe media w Stanach Zjednoczonych. W ich pamięci na zawsze pozostają wzruszające momenty. Alber wspomina wizytę
u chłopca z poważnym uszkodzeniem mózgu, który nie mówił. Kiedy
Goldbergowie skończyli swoje dzieło, a sufit w pokoju chłopca rozjaśnił
się barwną, świecącą nocą, mleczną drogą, stał się cud. Chłopiec powiedział „thank you”. Wszyscy wtedy płakali ze wzruszenia. Maria Theresa i Alber wspominają też historię chłopca, który stracił mamę. Kiedy
para skończyła zmieniać jego pokój, dziecko powiedziało, że czuje jakby
mama była przy nim cały czas, bo ma teraz w pokoju niebo? Pracy amerykańskiej pary cały czas towarzyszą wzruszenia i chociaż ich samych
los też poddaje różnym próbom, to zamierzają pomagać tak długo, jak
tylko będą mogli. Ich siłą są pasja i miłość, dlatego wspólnie mogą zdziałać cuda, by darować dzieciom – dosłownie – gwiazdki z nieba.
Maria Theresa i Alber przyjechali do Polski na zaproszenie Marka Markowskiego, prezesa firmy Życie Jest Dobre, biznesmena-wizjonera działającego od lat na rynku polskim i amerykańskim człowieka, który znany jest również ze swojego zaangażowania w pomaganie innym. Prezes
Markowski pojechał do Salt Lake City, by poznać Goldbergów, a później
zaprosił małżeństwo do Polski. Przyjechali bez chwili wahania. W ten
sposób narodziły się przyjaźń, współpraca, biznes oraz nowe wspólne
plany. Podczas pobytu w Szczecinie małżeństwo Goldbregów podaro-
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wało „niebo” choremu na autyzm 14-letniemu Kamilowi. Radość chłopca nie miała granic, kiedy zobaczył swoją własną, świecącą w ciemności, drogę mleczną.
W życiu podobno nie ma przypadków, a fluorescencyjne farby od GloManii można będzie już wkrótce kupić w Polsce. Firma Życie Jest Dobre
została oficjalnym partnerem GloManii USA. Jak mówi prezes Marek
Markowski – wraz z biznesem chce też przyjąć całą filozofię Goldbergów. Farby od GloManii mają wiele przeznaczeń, mogą być używane
w każdym pomieszczeniu do malowania ścian, sufitów, tworzenia designu czy malowania pojedynczych elementów. Dzięki swoim fluorescencyjnym właściwościom w pokojach dziennych, sypialniach czy ciągach
komunikacyjnych w nocy nigdy nie jest zupełnie ciemno. Farbami GloMania można tworzyć wzory, obrazy czy grafiki, które nadadzą każdemu wnętrzu walorów niezwykłości. Ich wartość estetyczna i terapeutyczno-kojąca jest nie do przecenienia. Każdy z nas zasługuje przecież
na własną krainę czarów, bo życie jest dobre.

autor: Maciej Gwiazdowski / foto: Jarosław Romacki
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Katarzyna Openchowska
Beata DeSantis

Prezentacja

Komiks

dla młodych odkrywców
Tajemnicze kamienie, misja uratowania naszej planety, a także dwie bohaterki, które odkrywają różne środowiska na Ziemi. „Vicky and Patti Explore The World” to ciekawa anglojęzyczna książka edukacyjna, a powstała dzięki współpracy dwóch kreatywnych kobiet: Beaty DeSantis i Katarzyny
Openchowskiej z Our World Explores Club. 15 grudnia publikacja zostanie zaprezentowana szerszej publiczności.
Prace nad projektem trwały około dwóch lat. Początki sięgają warsztatów języka angielskiego dla dzieci z regionu, które Beata DeSantis
i Katarzyna Openchowska przeprowadziły dla gminy Kołbaskowo.
Były to wirtualne wycieczki terenowe prezentujące Parki Narodowe
w USA. Warsztaty zainspirowały obie panie do stworzenia książki edukacyjnej, a dokładniej komiksu, który pomoże dzieciom odkryć piękne
zakątki przyrodnicze naszego globu oraz podpowie, jak dbać o planetę. Skąd pomysł na taką formę publikacji? – Wychowałyśmy się w czasach komiksów, takich jak „Kajko i Kokosz”, „Tytus, Romek i Atomek”.
W tamtych czasach te publikacje niezwykle działały na naszą wyobraźnię. Stwierdziłyśmy, że coś podobnego musi zaistnieć na naszym rynku,
żeby zainteresować dzieci i młodzież. W tym wypadku jest to, forma
przyjazna oraz edukacyjna – mówi pani Beata. Przyznaje też, że dużą
inpiracją była dla niej córka, która od najmłodszych lat bardzo lubiła
eksplorować naturę i z miejsc, które odwiedzała, przywoziła „magiczne kamyczki”. – To nie tylko forma komiksu, w naszej publikacji jest
też ciekawa, wciągająca fabuła, dzięki której uczeń kończąc jeden rozdział, jest zainteresowany tym, co będzie dalej – dodaje pani Katarzyna. Publikację przeznaczono dla dzieci w wieku lat 7-12 lat i jest zgodna
z programem nauczania klas 4-6. – Pojawiają się w niej tematy poruszane na lekcjach przyrody, biologii czy geografii w szkole podstawowej
– wyjaśnia Katarzyna Openchowska. – Książka ma zachęcać dzieci do
podróży, eksplorowania świata. Bohaterki odwiedzaja Stany Zjednoczone, jak i Antarktydę. Jesteśmy również w kosmosie, w związku z 50.
rocznicą lądowania na Księżycu. Dzieci poznają różne środowiska przyrodnicze, np. leśne, wodne, morskie, pustynne. Faunę i florę związaną
z miejscami – wymienia Beata DeSantis. – Pojawiają się też elementy
prehistorii, dinozaury oraz geologia, w tym proces powstawania kamieni – zaznacza pani Katarzyna. Książka jest ciekawie skonstruowana,
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gdyż prócz fabularnego komiksu ma również część ćwiczeniową, słowniczek, a miłym dodatkiem są naklejki, które dają dzieciom sporo zabawy i ożywiają projekt. Na końcu publikacji znajdują się odpowiedzi, więc
najmłodsi mogą z niej korzystać samodzielnie. Obie panie podkreślają,
że książka ma służyć czytelnikom przez wiele lat, dlatego jej forma została starannie przemyślana pod względem treści, estetyki i spójności. Warto dodać, że ilustracje do książki wykonała utalentowana ilustratorka Julita Wodyk. – Całość publikacji została wykonana ręcznie,
w technice akwarelowej – mówi pani Beata. – Książka liczy 152 strony,
w tym znajduje się 245 scenek komiksowych, a wśród nich mamy 68
zwierząt. Te liczby robią wrażenie – dodaje pani Katarzyna. Ogromnym
atutem publikacji jest jej oryginalność, gdyż dzięki połączeniu zabawy,
edukacji oraz przyjemnej formy wizualnej książka z pewnością przyciągnie młodych czytelników, sprawiając, że z chęcią poszerzą swoją wiedzę. Niemały wpływ na jej kształt miały też wcześniejsze doświadczenia w pracy oraz pasje obu pań. – Chciałybyśmy stworzyć z tego serię.
W planach mamy kolejną część książki, która będzie dotyczyć ekologii. Chcemy też przetłumaczyć publikację na język polski, a następną
poświęcić polskim parkom – mówi Katarzyna Openchowska. Książka
będzie dostępna zarówno w Polsce, jak też na rynkach krajów anglojęzycznych.
Wieczór autorski wraz z prezentacją „Vicky and Patti Explore The
World” odbędzie się 15 grudnia o godz. 16.00 w Pałacu Rajkowo.
Na wydarzeniu pojawią się specjalni goście, m.in. z Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Morskiej w Szczecinie,
Zespołu Parków Krajobrazowych woj. Zachodniopomorskiego oraz
Muzeum Narodowego w Szczecinie. Podczas imprezy nie zabraknie też
innych atrakcji.

autor: Karolina Wysocka/ foto: Jarosław Gaszyński

Styl życia

Wigilijne
wariacje
Paszteciki
z kapustą i grzybami
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

800 g mąki
80 g drożdży
4 łyżki oliwy
1 łyżeczka soli
3 łyżeczki cukru
około 600 ml ciepłej wody
kapusta kiszona ok 2 kg
50 g podgrzybków suszonych
50 ml oleju
dwie cebule
jajko
śmietanka 30% - 3 łyżki

Mieszamy razem drożdże, cukier, 6 łyżek mąki i 300 ml
wody. Odstawiamy w ciepłe miejsce na ok 20 minut. Pozostałą mąkę przesiewamy, dodajemy sól i oliwę, mieszamy.
Łączymy z powstałym rozczynem, stopniowo dolewamy
wodę i zagniatamy do powstania jednolitej masy. Ciasto
musi odklejać się od rąk. Przykrywamy ciasto ręcznikiem
papierowym lub ściereczką i odstawiamy na kolejne 20
min w ciepłe miejsce, aby wyrosło.
Odciskamy sok z kapusty, wkładamy do garnka, zalewamy ok 2 l wody i gotujemy do momentu aż kapusta zmięknie. W między czasie do małego rondelka wkładamy grzyby, zalewamy ok 0,5 l wody i gotujemy przez ok 20 min,
po czym zawartość rondla przelewamy do garnka z gotującą się kapustą i dalej gotujemy. Gdy kapusta i grzyby
są miękkie, przekładamy na duży durszlak i zastawiamy
żeby kapusta i grzyby wystygły i wyschły.
Cebulkę kroimy w kostkę, na patelnię wlewamy olej
i nakładamy cebulę, włączamy palnik i smażymy na średnim ogniu, aż cebula zmięknie. Kapustę drobno kroimy
przekładamy do miski, dodajemy cebulę razem z olejem,
w którym była smażona. Mieszamy, dodajemy pierz czarny świeżo mielony, odrobinę soli i łyżeczkę cukru, mieszamy.
Ciasto dzielimy na cztery części, wyjmujemy jedną,
a reszta zostaje pod przykryciem. Ciasto rozwałkowujemy
w prostokąt, w środkowej części krótszego boku układamy kopczyk farszu po całej długości ciasta, następnie
nakładamy całość zwijamy w walec, kroimy w kawałki
o długości 3-4 cm.
Paszteciki smarujemy żółtkiem z 3 łyżkami śmietanki
i wkładamy do piekarnika nagrzanego do temperatury
180 stopni C, pieczemy 15-18 minut do momentu zarumienienia się.
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Kulinaria

Według ludowej tradycji w niezwykłą noc wigilijną na stole nie może zabraknąć darów natury
z pól, sadów, lasów oraz oczywiście wody. Dawniej wszystko to miało znaczenie i mimo, że
dziś pierwotna symbolika wybranych potraw
się zatarła, nikt z nas chyba nie wyobraża sobie
gwiazdkowego wieczoru bez ryb, barszczu czy
pierogów. Wigilia to jeden z nielicznych w roku dni
gromadzących przy wspólnym stole całą rodzinę
i najbliższych, dlatego warto szczególnie zadbać
o smak i wygląd przygotowanych potraw.

Sernik rosa
•
•
•
•
•
•

1,2 kg twarogu mielonego
2x budyń waniliowy
6 jajek (białka na górę na piankę)
600g mleka
200g cukru
100g oleju

2 jajka i 4 żółtka (4 białka odłożyć na bezę) ubić z dodatkiem cukru i cukru wanilinowego na puszysty biały krem. Następnie zmniejszyć obroty miksera do średnich i stopniowo dodawać twaróg
cały czas miksując.
W oddzielnej misce wymieszać mleko z sypkimi budyniami. Stopniowo wlewać otrzymaną mieszankę do masy serowej miksując na małych obrotach. Na koniec wlewać olej roślinny. Otrzymana masa serowa będzie bardzo rzadka.
Delikatnie wylać ją na blachę o wymiarach 25x40 cm i włożyć do piekarnika nagrzanego do
180°C. Piec przez ok. 45 minut do ścięcia się masy. Po upieczeniu piekarnik przestawić na 150°C.
Pianka:
•
1 szklanka cukru
•
6 białek
Piankę bezową należy zacząć przygotowywać na ok. 10 minut przed końcem pieczenia sernika.
Białka ubijać z cukrem przez na sztywną i gęstą pianę.
Wyłożyć ją na gorący sernik i wygładzić powierzchnię.
Piec w 150 °C 15 minut. Od razu wyjąć sernik z piekarnika i ostudzić. Po około 1/2 godzinie zaczną
pojawiać się pierwsze kropelki rosy, po 1 godzinie powinny pojawić się już wszystkie.

Zakwas
na barszcz
świąteczny

•
•
•
•
•
•
•

buraki - 1,5 kg
woda - 1,5 l
sól kamienna niejodowana - 1,5 łyżki
czosnek - 3 ząbki
jabłko – 2 sztuki
liść laurowy - 1 szt
ziele angielskie - 4 szt

foto: Justyna Wrzeszcz

Studio Kulinarne Bataty
www.studiobataty.pl
www.facebook.com/studiokulinarnebataty

Buraki obierz, pokrój w plasterki, jabłka umyj i pokrój
w plastry. Dodaj do nich ziele angielskie, liść laurowy
i czosnek. Zalej przegotowaną i ostudzoną wodą z solą
(musi pokryć wszystkie kawałki warzyw). Naczynie przykryj kawałkiem tkaniny (np. gazą), odstaw w ciepłe miejsce na ok. 5-7 dni.

Tradycja
inaczej

Prezentacja

Świąteczne menu to nie tylko karp, sałatka
warzywna, barszcz czy pierogi. Co raz częściej odchodzimy od tradycyjnych smaków
na rzecz kuchennych eksperymentów z zachowaniem bożonarodzeniowego klimatu.
Szef kuchni restauracji Wyszak Sebastian
Zgłobiś przygotował specjalnie dla nas coś
wyjątkowego, co będzie smacznym urozmaiceniem na naszym stole. Będzie to dorsz
z Norwegii, maślany sos z Bretanii, trochę
kuchni molekularnej i zdrowej żywności.
To danie jest proste, zdrowe i niesamowicie
smaczne i jeszcze świetnie prezentuje się na
stole. Smacznego!

foto: Tomasz Hanć

Dorsz z czarną soczewicą Beluga,
porem ‚sous vide’, kalafiorem i sosem
Buerre Blanc
Składkniki:
Ryba
• 200 g dorsza Skreia
• 20g masła klarowanego
• 50g zimnego masła
• ząbek czosnku
• gałązka tymianku
• sól, biały pieprz
Por ‚sous vide’
• 100g pora
• 50ml oliwy z oliwek
• gałązka tymianku
• szczypta soli morskiej

Kalafior
• 100g kalafiora
• 600ml mleka
Sos Buerre Blanc
• 200g zimnego masła
• 150 ml białego wytrawnego wina
• 2 szalotki
• sok z dużej cytryny
• sól, biały pieprz
Beluga
• 120g czarnej soczewicy Beluga
Do wykończenia
• oliwa koperkowa, kiszona cytryna,
kiełki buraka

Wykonanie
Rybę doprawić solą i pieprzem. Na patelni rozgrzać masło klarowane. Rybę smażyć od strony
skóry przez 2 min, następnie odwrócić, dodać
zimne masło, czosnek i tymianek. Chwilę polewać rybę maślaną kąpielą i dopiec w piekarniku
rozgrzanym do 180’C, przez 8 min. Jasną część
pora umyć, przekroić wzdłuż na dwie równe
części. Przełożyć do worka próżniowego z solą,
tymiankiem i oliwą z oliwek. Gotować w 85’C
przez 45 min. Przed podaniem skarmelizować
lekko palnikiem.
Kalafiora podzielić na różyczki i ugotować al dente w mleku. Szalotkę pokroić w drobną kostkę
i zeszklić na niewielkiej ilości masła. Dodać wino
i odparować połowę płynu. Zmniejszyć ogień
i dodawać stopniowo resztę masła ciągle mieszając. Zdjąć sos z ognia i doprawić sokiem
z cytryny, solą i białym pieprzem. Soczewicę
ugotować na sypko. Połączyć na talerzu wszystkie składniki dania.

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

Prezentacja

Chwila zapomnienia w Cafe Vienna
Międzyzdroje to miejsce, które kojarzy się z urlopem i relaksem. Jest to kurort, gdzie wiele lokali stawia na szybkość podania. Jest jednak miejsce,
gdzie jakość i gościnność są na pierwszym miejscu. To Cafe Vienna, która zachęca do spokojnego delektowania się kawą i ciastem w klimatycznych
wnętrzach albo na przestronnym tarasie. Oferuje naturalne, domowe wyroby cukiernicze.
Podobnie jak cały Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje również
Cafe Vienna w tym roku przeszło generalną przemianę i zamieniło się
w miejsce niczym z wiedeńskiej starówki. Austriacka gościnność jest tu
obecna w każdym zakątku, jednak czuć też polską tradycję.
Oryginalne receptury

Kawiarnia powstała w 1991 r. Wówczas pierwszy austriacki cukiernik
Schmidt wprowadził receptury wiedeńskich ciast, które są wykorzystywane do dzisiaj. Wśród sztandarowych słodkości są torty: Amber Baltic, Wiśniowy, Sacher, Biedermeier czy Esterhazy, no i oczywiście sernik
wiedeński oraz strudel jabłkowy z sosem waniliowym. To jednocześnie
najczęściej wybierane dania w kawiarni. W Cafe Vienna można również zamówić lżejsze desery na bazie jogurtu, jak też wytrawne posiłki
z menu sezonowego, które zmienia się co kilka tygodni.
Pan Schmidt już w 1991 r. zastrzegł, że produkcja ciast musi odbywać
się w tradycyjny, domowy sposób. Nie ma mowy o półśrodkach, drodze
na skróty. Produkty muszą być najlepszej jakości, naturalne, a ciasta
przygotowywane z pasją i miłością. Tylko wtedy uzyska się właściwy
efekt.
Wiedeńska tradycja

To podejście idzie w parze z podejściem do gościa Vienna House i jest
widoczne w Cafe Vienna dzisiaj. Każdy gość, który odwiedzi kawiarnię

tylko na filiżankę kawy, otrzyma do niej szklankę wody. Może rozsiąść
się wygodnie w fotelu czy kanapie i spędzić godziny na lekturze. Nikt go
nie wyrzuci, nikt krzywo nie spojrzy – wręcz poda drugą szklankę wody!
To wiedeńska tradycja i austriacka gościnność. Klimatyczne i przytulne wnętrza, kącik zabaw dla dzieci oraz szeroki wybór napojów, w tym
oryginalnej pachnącej kawy i słodkiej ciemnej czekolady, zachęcają do
zatrzymania się i cieszenia się chwilą w gronie najbliższych. Korzystają
z tego nie tylko goście hotelu Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje,
ale również turyści i mieszkańcy.
Na święta i urodziny

Cafe Vienna może również być dobrym miejscem na organizację imprezy okolicznościowej – urodzin, jubileuszu czy komunii. Jest zlokalizowana w Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje, więc goście przyjezdni
mogą przenocować w komfortowych warunkach i przejść do kawiarni
w mgnieniu oka. Jeżeli zaś ktoś preferuje jednak domowe imprezy, ale
nie ma czasu na pieczenie, może skorzystać z oferty na wynos. Cukiernicy przygotowują specjalny wyroby z okazji Bożego Narodzenia czy
Walentynek. Jednak ich kunszt jest szczególnie widoczny przy tworzeniu okolicznościowych tortów. Podczas Summer Kite Festival czy Festiwalu Gwiazd to właśnie ekipa Cafe Vienna zaskoczyła uczestników
ogromnym tortem, którym wszyscy się delektowali.
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Prezentacja

17 Schodów
do Nowego Roku

Sylwester tuż-tuż i coraz więcej osób zastanawia się, gdzie go spędzić.
Kameralna domówka, wielki bal, a może tłumny plener z gwiazdami estrady? W tym roku po raz kolejny pojawia się jeszcze jedna propozycja:
szaleństwo z koktajlami w tle.
Sylwester w cocktail-barze 17 Schodów nie będzie zwykłą imprezą, to
podróż w czasie, która nie tylko prowadzi nas ku kolejnemu rokowi, ale
też cofa do narodzin chyba najlepszych gatunków muzycznych, takich
jak: swing czy blues. Świetna muzyka, idealnie komponująca się z wystrojem lokalu, przepyszne koktajle dobrane tak, aby każdy mógł wy-

brać coś dla siebie, różnorodne, bogate menu dań i przekąsek, a wszystko to na aż trzech salach – taki wieczór jest skazany na sukces.
Noc sylwestrowa w tym lokalu to także moc atrakcji oraz niezapomniana atmosfera. Piękne stroje panów i pań, wyszukane makijaże, uśmiechy, które z pewnością nie znikną z twarzy przez cały wieczór. 17 Schodów nikomu nie pozostawia wyboru. Telefony w ruch! Zarezerwujcie
ten wieczór na szaleństwo w klimatycznym cocktail-barze.

kw/ foto: Pelikan Photography

reklama

NA MIEJSCU

DWIE FIRMY,
JEDNA JAKOŚĆ
/ 17schodowbar

/ EventBarCatering

NA WYNOS

Święta
z Galaxy

Prezentacja

MAGIA ŚWIĄT

Święta to najlepszy czas, aby zatrzymać się i cieszyć
chwilą. Mamy nadzieję, że nasz zimowy przewodnik
pomoże Państwu w przygotowaniach do tych wyjątkowych dni.
Przed Państwem topowe trendy na Święta i stylową
Noc Sylwestrową. Zapraszamy Państwa na zakupy
do Centrum Galaxy. Tu poczujecie magiczną atmosferę Świąt i przygotujecie się do przywitania Nowego
Roku!

Prezentacja

Święta
pełne blasku

Pora przygotować się do celebracji w gronie najbliższych, wybierając jedyną w swoim rodzaju
świąteczną stylizację. W MoMo Concept Store znajdziemy propozycje starannie wyselekcjonowanych,
topowych polskich projektantów, m.in. Bunny The
Star, SaintBy, 303AVENUE. W kreatywnej przestrzeni butiku usytuowanego w pięknej szczecińskiej kamienicy odnajdziemy nie tylko oryginalne kreacje,
ale także niepowtarzalny przedświąteczny klimat.
W kolekcji jednej z najbardziej popularnych polskich
marek, Bunny The Star, królują teraz ponadczasowe
cekiny, klasyczna czerń oraz złote dodatki. Kierując
się miłością do kobiet, chęcią szerzenia szczęścia
i dobrego samopoczucia, marka proponuje ubrania z najwyższej jakości tkanin i proste formy. Jest
synonimem bezpretensjonalności i dobrego stylu:
indywidualnej nieformalnej elegancji. BTS spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających
klientek.

kt/foto: materiały prasowe
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Moda

MoMo Concept Store
al. Księcia Bogusława X 13/1 | 70-441 Szczecin | tel. 608 605 185
/ momoconceptstore |

/ MoMo Concept Store

Świąteczna
elegancja

Prezentacja

Bożonarodzeniowe spotkanie z rodziną i przyjaciółmi, a może
firmowa wigilia?
Moda Club to kwintesencja klasycznej elegancji, która sprawdza
się zawsze. Męska stylizacja na Boże Narodzenie? Jeśli lubisz
połączenie klasyki i nowoczesności koniecznie zobacz, co
proponuje firma Roy Robson. Znajdziesz tam ekskluzywne
garnitury, marynarki, spodnie i koszule.
Wyjątkowa moda na wyjatkowy Świąteczny czas…

kw/ foto: materiały prasowe

Wyjątkowym Klientom

w wyjątkowy świąteczny czas,

pragniemy złożyć serdecznie życzenia,
dużo radości, uśmiechu
oraz

sukcesów w nadchodzącym
Nowym Roku

al. Wyzwolenia 1, Szczecin

www.modaclub.szczecin.pl
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Moda

Prezentacja
Zegarek
Kazar
Cena: 599 PLN
Bluzka
Solar

Branzoleta

Cena: 519 PLN

Yes

Sukienka

Cena: 5195 PLN

Van Graaf
Cena: 499,95 PLN

Szczególna

NOC

Torebka
Wojas
Cena: 349 PLN

Spodnie
PINKO
Cena: 1255 PLN

Szpilki
Kazar
Cena: 549 PLN

Kolczyki
Yes
Cena: 1049 PLN
Pierścionek
Yes
Cena: 189 PLN

Kopertówka
Monnari
Cena: 179 PLN

Kopertówka
Kazar
Suknia

Cena: 499 PLN

Van Graaf
Cena: 899,95 PLN

Bluzka
Monnari

Sukienka

Satyny, jedwabie, błyszczące materiały,
zwierzęce printy. Do tego stonowane, dodatki, wysublimowana biżuteria. Sylwester
zapowiadający nowy rok odbędzie się bez
modowych ekstrawagancji. Wracamy do
klasycznej elegancji idealnie wpisującej się
w szampańską atmosferę ostatniej nocy
roku. Nieważna jest długość sukienki, spódnica czy spodnie, klasyczka marynarka czy
dwurzędowa. Ważny jest umiar, dobry krój,
materiał, kolor. W Sylwestra zachwycamy
w starym dobrym stylu.

Cena: 119 PLN

Monnari
Cena: 499 PLN

Kolczyki
Yes
Cena: 329 PLN

Szpilki
Kazar
Cena: 549 PLN

Płaszcz
Bytom
Cena: 1299,90 PLN

Zegarek
Kazar
Cena: 699 PLN

Prezentacja

Look
&
Learn
w Akademii Fryzjerskiej
Gawęcki

Piękno i wiedza w parze z doświadczeniem i niezwykłą
atmosferą – taki jest najnowszy projekt Akademii Fryzjerskiej Gawęcki.
– Oprócz regularnych szkoleń chcieliśmy stworzyć przestrzeń dla jednodniowych dynamicznych warsztatów,
dedykowanych pasjonatom piękna w ujęciu holistycznym. Przecież na fryzurę, zarówno damską, jak i męską,
patrzymy biorąc pod uwagę całość: sylwetkę, styl ubierania się klienta czy jego charakter – mówi Krystian Gawęcki, twórca Look & Learn. Projekt to cykliczne spotkania
poświęcone danej dziedzinie fryzjerstwa: od barberingu
przez strzyżenia, koloryzacje aż po upięcia połączone
z kreatywną stylizacją oraz makijażem.
Josef Muhammed Yusuf z Academy of Art and Knowledge poprowadził w Akademii Gawęcki pierwsze szkolenie.
Podczas wykładów teoretycznych i praktycznych wprowadził uczestników w niezwykły świat barberingu. Aggie
Hairstyles – Agnieszka Szytel w drugiej edycji zaprezentowała oryginalne upięcia, zdradzając uczestnikom wszystkie tajniki ich wykonania. Stylizacje przygotowała uzdolniona Olga Kurenna, a sesja zdjęciowa to dzieło Ewa Papa
Photography. – Przyjacielem i wsparciem dla naszych
działań jest salon i marka Marella, która swoimi stylizacjami czyni nasze sesje jeszcze piękniejszymi. Drzwi Akademii są otwarte dla wszystkich twórczych i kreatywnych
osób poszukujących prawdziwego piękna zarówno w zawodzie fryzjera, jak i w drugim człowieku – mówi Krystian
Gawęcki.
Dodatkowym atutem jest możliwość uzyskania dofinansowania, a szczegóły dostępne są na fanpage Akademii:
www.facebook.com/AkademiaGawecki.

kt/ foto: Ewa Papa

W sprawie szczegółów i zapisów zapraszamy do kontaktu

Akademia Fryzjerska Gawęcki | Szczecin, al. Wojska Polskiego 20
(wejście od ul. Bogusława) | tel. 726 601 813

Prezentacja

Kreacje na

wyjątkowe
chwile
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Moda

Vip Collection to miejsce pełne kobiecości, w którym można kupić modne
i eleganckie stroje. W najnowszej kolekcji znajdują się sukienki dla każdej
Pani i w każdym rozmiarze. Wśród nich są kreacje wieczorowe, koktajlowe,
dzienne, sylwestrowe, na karnawał, studniówkę, święta, imprezy, wesela czy
chrzciny. Wszystkie eleganckie i stylowe. – Naszą misją jest towarzyszyć
kobiecie we wszystkich najważniejszych momentach jej życia i sprawić,
aby zawsze czuła się piękna i wyjątkowa – mówi właścicielka salonu Arleta
Sobczyńska.

kw / foto: Dawid Michalski / modelka: Joanna Bąk / makijaż: Joanna Bąk

ul. Małkowskiego 27/9, 70-471 Szczecin,

VIP COLLECTION | Al. Wojska Polskiego 22, tel. 9
tel. 503 385 884, 91 425 27 70
/ VIP-Collection | www.vipcollection.pl

godz. otwarcia salonu: pon. – pt. 10-18, sob. 10-15
/ VIP-Collection

Podziękowania za sesję zdjęciową
w pięknych, klimatycznych wnętrzach
dla Bukowy Park Hotel & Restauracja

Budapes
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szt:

kontrasty
charakterologiczne

Gdyby chcieć określić Budapeszt jednym określeniem, to byłby to kontrast. Ten najwyraźniejszy kontrast to różnice „charakterów” centralnych
dzielnic, kiedyś osobnych miast – Budy i Pesztu. Ta pierwsza słynie z majestatycznych królewskich gmachów i dumnych wzgórz, druga choć
płaska to „charakterek” ma raczej wyboisty. Buda jest spokojna i dostojna, Peszt nie zasypia nigdy, trochę też rozrabia... Obie dzielnice zdaje
się łączyć jedynie metro oraz subtelny fakt, że imponujące gmachy Budy najlepiej widać z pesztańskich bulwarów, a pesztańskie z budzińskich.

Rozmach miasta, sięgający daleko za horyzonty czterech stron świata,
wyraźnie widać ze wzgórz Budy, od których – nie tylko dla dobrej orientacji – powinno się zaczynać jego eksplorację. Widok na miasto oraz
zakole Dunaju z ponad dwustumetrowej Góry Gellerta zapiera dech
w piersiach. Oprócz panoramy warto zaobserwować fenomenalną ciekawostkę – południowy stok wzgórza z uwagi na wysokie temperatury
i duże nasłonecznienie porasta roślinność typowa dla południowych
krajów śródziemnomorskich, a ocienione stoki północne – Skandynawii. Ot budapeszteński kontrast. Panorama miasta rozlega się także
z tarasów Wzgórza Zamkowego. Budavári Palota czyli Zamek Królewski to monumentalna budowla i jeden z największych zamków świata,
w którego wnętrzach znajduje się dziś Galeria Narodowa z imponująca
kolekcją malarstwa oraz Muzeum Historii Budapesztu. Na skarpach
pod zamkiem rozciągają się wspaniale zrekonstruowane ogrody (Várkert bazár), a na szczycie budzińskie Stare Miasto. Mimo pewnej kameralności, nie ma tu klimatu typowej dla starówek, wszystko psują
wszędobylskie samochody, brakuje także typowej turystycznej infrastruktury. Zachwyca za to plac Świętej Trójcy (Szentháromság tér) z
kolejnymi ikonicznymi budowlami. Nad placem góruje smukła wieża
kościoła św. Macieja, swego czasu miejsca koronacji węgierskich władców. To biała, wręcz koronkowa, neogotycka fasada z dachem pokrytym kolorową mozaiką. Za świątynią kolejne architektoniczne cudo
– Baszta Rybacka, o formie wprost wyjętej z baśni. Przykrym kontrastem dla wspaniałych zabytków jest socmodernistyczna bryła Hotelu
Hilton, ale odbicie zabytkowych gmachów w przeszkleniach na jego
fasadzie to rekompensuje. Nagrodą są też widoki na Peszt, Dunaj oraz
najbardziej chyba znany budynek węgierskiej stolicy – Parlament. Ten
ostatni jednak najlepiej podziwiać z otwartego na rzekę placu Batthyány. Tutaj także ciekawy barokowy kościół św. Anny, niewielka hala targowa (Vásárcsarnok) oraz jedna z najsłynniejszych budapeszteńskich
naleśnikarni – Nagyi Palacsintázója z wyborem blisko stu smaków
(rekomendacja: naleśniki z musem z kasztanów!). Przy nabrzeżu cumują dziesiątki statków wycieczkowych – rejs po Dunaju (szczególnie
po zmroku) powinien być obowiązkowym punktem programu pobytu
w Budapeszcie, szczególnie że bilety nie są drogie.
Opuszczamy dostojną Budę, najlepiej jednym z imponujących mostów
(a jest ich dziesięć). W Peszcie, na prawym brzegu Dunaju warto z bliska przyjrzeć się zachwycającej fasadzie Parlamentu, pospacerować
ulicami wokół rządowego dystryktu z zadziwiająco wysokimi i zdobnymi kamienicami. Szczególnej urody gmachy stoją przy placu Wolności
(Szabadság tér). Stąd już blisko do olbrzymiej Bazyliki św. Szczepana
oraz śródmiejskiej dzielnicy, której osią jest długa na ponad kilometr
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Váci útca. Równolegle do handlowego deptaku biegną naddunajskie
bulwary, z których znakomicie widać reprezentacyjne budowle Budy.
Spacerując tu wieczorową porą można podziwiać przepiękną iluminację. Ulicę Váci wieńczy stalowa konstrukcja Wielkiej Hali Targowej
(Nagy Vásárcsarnok), a wewnątrz… wszystko. Można tu kupić słynną
węgierską paprykę w każdej niemal postaci – świeżą, suszoną, marynowaną i w proszku, a także tradycyjną kiełbasę salami, tokajskie wina,
nie brakuje rękodzieła i pamiątek. Niestety hala jest opanowana przez
tłumy turystów. Szeroka arteria tuż przy hali to swoisty budapesztański ring, przy którym można się natknąć na kolejne wspaniałości architektury i nie tylko. Można tędy dojść do ponad dwukilometrowej
reprezentacyjnej Andrássy útca pełnej eklektycznych kamienic, ekskluzywnych sklepów, galerii, teatrów (piękny gmach Opery), kawiarni
i restauracji. Pod promenadą, notabene zbudowanej na wzór paryskich
Pól Elizejskich, przebiega najstarsza na kontynencie (po Londynie) linia
metra z zabytkowymi wagonikami oraz urzekającym wystrojem stacji.
Żółtą linią metrem można dojechać na plac Bohaterów (Hősök tere)
z klasycyzującą Kolumnadą oraz okazałymi budynkami Muzeum
Sztuk. Za placem ciągnie się Park Városliget. Na ponad 100 hektarach
obok terenów zielonych są także zaskakujące niespodzianki, między
innymi replika baśniowego siedmiogrodzkiego Zamku Vajdahunyad,
stworzona pod koniec XIX wieku z okazji milenium państwa węgierskiego, a dalej Ogród Zoologiczny i wreszcie Széchenyi fürdő czyli…
Budapeszt to jedyna stolica na świecie, w której oprócz typowych
atrakcji można spędzić czas na… kąpielach. Zapewnia to ponad setka
gorących źródeł i trzydzieści publicznych termalnych łaźni. Najpopularniejsze to właśnie Széchenyi fürdő – wodny pałac z zachwycającymi
ornamentami oraz ponad dwudziestoma basenami. By przyciągnąć
młodych, w weekendy organizowane są tu… dyskoteki. Równie znane
co piękne są secesyjne Gellért Gyógyfürdő, a w sezonie letnim popularnością cieszy się kompleks zewnętrznych basenów na Wyspie Małgorzaty. Jednak wszystkie są oblegane i drogie (bilet dzienny ok. 6000
HUF = 75 pln). Warto zatem poszukać tych mniej sławnych, jednak
równie atrakcyjnych, a przy tym tańszych nawet o połowę. Świetnym
wyborem będzie Rudas Gyógyfürdő z otwartym basenem na dachu,
z którego można podziwiać panoramę miasta. Tu obok zabytkowych
łaźni jest także nowoczesny kompleks SPA. Zdecydowanie największe
wrażenie robią XVI – wieczne Király gyógyfürdő. Woda w głównym
basenie pod efektowną kamienną kopułą ma 36°C, kolejne 32 i 40°C.
Na uwagę zasługuje także zachowany wystrój wnętrz z kabinami oraz
gabinetami relaksacyjnych zabiegów. A po relaksie…
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Okazuje się, że to nie berliński Kreuzberg czy Friedrichshain, nie barcelońska El Born, ani nie londyńskie Soho czy dubliński Temple Bar,
ale budapeszteńska siódma dzielnica czyli Miasto Elżbiety zasługuje
na miano rozrywkowej stolicy Europy. Choć dawny żydowski dystrykt,
nazwany na cześć słynnej Cesarzowej Sisi, sąsiaduje z reprezentacyjną Andrássy útca i centralnym placem Deák Ferenc to nie ma tu wybitnej architektury, błyszczących marmurów, fontann, klombów, złoconych ornamentów na elewacjach. Są mocno zdegradowane kamienice
i niekończące się podwórza tworzące labirynt, w którego pokonaniu
nie pomoże nawet najdokładniejsza mapa. Rytm dzielnicy nadaje Gozsdu Udvar czyli plątanina pasaży (ponad 60 000 m2), a w nim dziesiątki
rzemieślniczych sklepików, galerii, kawiarni, restauracji i klubów. To
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unikatowe ponadstuletnie założenie zostało pieczołowicie zrewitalizowane, a cały kompleks trafił na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Wokół Gozsdu ciągną się wąskie ulice (Dohány, Wesselényi, Dob, Kazinczy, Klauzál, Kiraly útca) z zaniedbanymi kamienicami, ale w parterach
raj dla admiratorów beztroski. Absolutnym fenomenem na światową
skalę są Romkocsma czyli „ruin bars”, które powstały w opuszczonych
kamienicach i ich podwórzach. Za dnia odbywają się tam pchle targi
i bazary z ekologicznymi produktami, wieczorami króluje już muzyka
i zabawa. Najpopularniejsze z nich to Szimpla Kert oraz Instant, ale
w samym tylko Mieście Elżbiety jest ich kilkanaście (m.in. Mika kert,
Ellátó Kert, Füge Udar, Anker't romkocsma czy Doboz). Siódma dzielnica to także raj dla smakoszy, można tu znaleźć przysmaki kuchni
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z całego świata. Ciekawostką są restrykcyjnie koszerne restauracje
w żydowskiej dzielnicy ortodoksów (Kazinczy útca). Oryginale dania,
w tym wariacje (także wegańskie) na temat słynnego węgierskiego gulaszu albo Lángosburgery można zamówić w food trackach parkujących
(na stałe) w swoistych kanionach między kamienicami. To Street Food
Karavan przy Kazinczy útca 18 albo wegański Rácskert przy Dob útca
40. W siódmej dzielnicy warto zobaczyć także ciekawie zdobione synagogi, w tym jedną z największych na świecie – Wielką Synagogę (Nagy
zsinagóga). Kilka przecznic dalej wznosi się jeden z najdziwniejszych
budynków Budapesztu – monstrualna ceglana podłużna płaszczyzna.
To pochodząca z 1969 stacja transformatorowa projektu Ernö Lestyàn. À propos płaszczyzn – przechadzając się po dzielnicy warto
wypatrywać wielkoformatowych murali zdobiących skrajne szczyty
wielu budynków.
Budapeszt to fascynujące miasto totalnych kontrastów. Każda niemal
dzielnica, a często nawet ulica to zupełnie osobny świat i to pod każdym niemal względem (może stąd nowe promocyjne motto: Miasto,
które jednoczy (A város, amely egyesít). Należy zatem zgubić mapę
i poddać się szaleńczemu rytmowi miasta. Jedyną przeszkodą może
być tylko piekielnie trudny język. Choć z drugiej strony nieczytelność
choćby ulicznych komunikatów może pozwolić na jeszcze większą
beztroskę i skuteczniejsze… zgubienie albo nawet zatracenie.

autor: Daniel Źródlewski / foto: materiały prasowe
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Wesele na 100 osób All INCLUSIVE - 249 zł / osoba

OFERTA
OBOWIAZUJE
DO KOŃCA
STYCZNIA
2020

W OFERCIE:
wynajem sali EUROPEJSKA 33, szerokie menu, dekoratorka,
alkohol plus drinki, Dj-wodzirej z nagłośnieniem i oswietleniem,
scena, podswietlenie LED sali, pokrowce na krzesła i kwiaty

ul. Europejska 33 Szczecin | 502 082 600 | INFO@EUROPEJSKA33.EU
/ EUROPEJSK33 | WWW.EUROPEJSKA33.EU

Gadżety, których
nie można przegapić
Piękne kobiety, szybkie samochody i… gadżety. To jest to, co kochają faceci. Nowinki
technologiczne potrafią przysporzyć nam mnóstwo radości. Wybraliśmy kilka z nich.
W zestawieniu nie mogło zabraknąć FIFY 20!

FIFA znowu powala!

Xiaomi z nowym telefonem

Pierwsza FIFA ukazała się w 1994 (!) roku. Przez wszystkie lata ewaluowała wraz z kolejnymi sezonami. Pojawiali się nowy zawodnicy, stadiony, pojawiały się przeróżne sztuczki piłkarskie. Dzisiaj, jak przystało na XXI wiek, gra jest nieprawdopodobnie realistyczna. Oczywiście
możemy wcielić się w każdego zawodnika, poprowadzić ukochaną drużynę, zmierzyć się z graczami nawet z drugiej półkuli. Nie ma żadnych
ograniczeń. W grze FIFA 20 system realistycznego przebiegu spotkania
sprawia, że sztuczna inteligencja gry ma większą świadomość upływu
czasu, przestrzeni na boisku i ustawienia zawodników, co w efekcie daje
użytkownikowi większą kontrolę nad meczem. Dynamiczne sytuacje
sam na sam powstały a bazie rytmu meczów z najlepszych lig świata.
Dają bardziej realistyczne przesuwanie się piłkarzy na boisku i regulowanie tempa meczu, co skutkuje większą liczbą sytuacji sam na sam,
w których kluczowe są decyzje podejmowane przez gracza.

I tutaj jesteście w błędzie. Za nami premiera telefonu Xiaomi Redmi
Note 8 Pro. Czy firma, która produkuje już niemal wszystko, łącznie
z majtkami i szczotkami do toalety, może wypuścić telefon porównywalny do innych, flagowych modeli znanych producentów? Nie, ona wypuściła telefon znacznie lepszy.

Wielu z nas, przez tę grę, zarwało niejedną nockę. Sprawia ona doskonałą frajdę i małym chłopcom, i tym bardziej dojrzałym. Mowa oczywiście
o grze FIFA, która kilka tygodni temu miała premierę kolejnej swojej wersji – 20. Ukazała się zarówno w wersji komputerowej, jak i na konsole.

Gruntowna przebudowa systemu odbioru piłki i ustawiania się piłkarzy
w obronie pozwala zawodnikom sterowanym przez sztuczną inteligencję lepiej uzupełniać działania podejmowane przez gracza. Sztuczna inteligencja wspiera grę w obronie, jednocześnie bardziej wynagradzając
aktywną grę defensywną użytkownika.
Dzięki zmianom w systemie motoryki i ustawiania na boisku, piłkarze
sterowani przez sztuczną inteligencję ruszają się bardziej naturalnie
i spójnie, co daje bardziej realistyczne przesuwanie się wszystkich formacji. Poprawiono poruszanie się graczy z piłką. Przebudowano stałe
fragmenty gry, dzięki czemu lepiej możemy wymierzyć przy wykonywaniu rzutów karnych czy bezpośrednich wolnych. Zmian jest mnóstwo,
na czele z doskonałą grafiką i…zaktualizowanym polskim dubbingiem.
Ale każdy sam powinien się o tym przekonać. Jak najbardziej polecam
i ostrzegam: gra wciąga!

W poszukiwaniu idealnego dla siebie telefonu, wielu z nas, bierze pod
uwagę wyłącznie znane, istniejące od lat marki, które wręcz zalały rynek i przeznaczają gigantyczne pieniądze na promocje. Widząc chińskie
telefony rezygnujemy, bo chińskie – z założenia – musi być „badziewne”.

Zacznijmy od baterii. Znajdziemy w nim akumulator o pojemności
4500 mAh, który, dzięki szybkiemu ładowaniu, jesteśmy w stanie naładować w niecałe dwie godziny.
Mamy tutaj do czynienia z poczwórnym aparatem 64 MP, który pozwala
tworzyć zdjęcia w ultra wysokiej rozdzielczości (9248x6936) pozwalającej drukować plakaty o wysokości 3,26 metra. Obsługuje nagrywanie wideo 4K, czy nagrywanie w zwolnionym tempie 960 fps. Z makro obiektywem przybliżymy cel nawet do 2 centymetrów.
Z nowym Redmi Note 8 Pro dostajemy także ultraszerokokątny tryb,
który zmienia pole widzenia z 79 stopni na 120. Dzięki temu można fotografować więcej kadrów, bez zmiany pozycji aparatu.
W dobie Instagrama niezbędny jest dobrej rozdzielczości przedni aparat. Tutaj też się nie zawiedziemy. Ma aż 20 MP, a w trybie portretowym
rozmyjemy w dowolnym stopniu tło, dzięki czemu fotka wyglądać będzie jeszcze bardziej profesjonalnie.
Telefon stworzony jednak został głównie z myślą o graczach, którzy
mogę na jednym ładowaniu spędzić nawet 10 godzin. Ma zamontowany
dobrej jakości procesor graficzny oraz specjalny układ chłodzenia.
Cena Xiaomi Redmi Note 8 Pro od 1099 złotych. Dostępność:
www.mi-home.pl

Cena gry FIFA 20 - 239 złotych. Dostępność: www.allegro.pl
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Technika

Kosmiczne buty

Brzmi to trochę, jak historia z kreskówki Jetsonowie, jednak dzieje się
naprawdę. Jeśli ktoś nie lubi wiązać sportowych butów lub też zwyczajnie nie potrafi (mam nadzieję, że to skrajne przypadki), znalazłem
rozwiązanie. Warunek jest jeden: trzeba mieć wolne około trzy tysiące
złotych. Na tyle swoje adidasy wyceniła firma NIKE.
Buty NIKE HyperAdapt 1.0 „ożywają” w chwili, gdy założymy je na stopę. Wówczas zapalają się w nich niebieskie diody, a buty zaczynają wyczuwać właściciela. Czujnik umieszczony pod piętą aktywuje system
automatycznego zaciskania, dzięki czemu mamy uzyskać optymalne
dopasowanie zarówno do kształtu stopy, jak i rodzaju aktywności.
Po bokach butów znajdują się przyciski, dzięki którym możemy dopasowanie skorygować. Gdy biegniemy buty nam pomagają biegnąc razem
z nami. Gdy skaczemy – one także skaczą. NIKE E.A.R.L. (Electric Adaptable Reaction Lacing) mają wbudowaną technologię, która odpowia-

Watch GT 2 posiada wiele ciekawych funkcji. Dzięki Buletooth Call możemy sparować go ze smartfonem i wykonywać oraz odbierać połączenia z odległości 150 metrów. Poinformuje oczywiście o przychodzeniu
wiadomości SMS, pozwoli je przeczytać, czy powiadomi o komunikatach z mediów społecznościowych. Wbudowana pamięć wewnętrzna
umożliwi przechowanie kilkuset utworów muzycznych, które odtworzymy bezpośrednio z zegarka na sparowanych słuchawkach. Jest
w stanie monitorować sen i wskazać sześć związanych z nim nieprawidłowości. Monitoruje wówczas tętno i analizuje oddech. Podpowie też
jak poprawić jakość odpoczynku. Producent twierdzi, że smartwatch
ma również za zadanie stale monitorować poziom stresu i w razie potrzeby pomoże zrelaksować się za pomocą ćwiczeń oddechowych.
Gadżet ma być także doskonałym trenerem. Jest wodoszczelny.
Ma zamontowany pulsometr, podczas pływania monitoruje tętno,
czy spalane kalorie. W trakcie ćwiczeń na orbitreku monitoruje puls,
czas trwania treningu i również kalorie. W pamięci HUAWEI WATCH
GT 2 znajdziemy ponad 10 gotowych planów treningowych dla biegaczy. Skierowane są do różnych grup zaawansowania i zróżnicowanych
potrzeb, np. plan dla początkujących, dla odchudzających się, dla nastawionych na zwiększenie wytrzymałości itp. Każda z tych kategorii
oferuje kilka poziomów intensywności, a podczas treningu dostępne są
wskazówki głosowe.
Dostępność Huawei Watch GT2: Media Expert. Cena: 899zł
Ultracienka klawiatura

Pisanie na dotykowym urządzeniu nie należy do najprzyjemniejszych
czynności. Nie jest łatwo w taki sposób edytować dokumenty, robić notatki czy nawet pisać e-maile. Dlatego często na wagę złota potrzebna
jest nam, miniaturowa klawiatura. I taka właśnie powstała.

da za system automatycznego sznurowania. Czyżby to był początek
końca butów sznurowanych? Tak zapowiada producent, według którego tak właśnie wygląda przyszłość obuwia.
Cena Nike HyperAdapt 1.0 – 2999 zł. Dostępność: www.nike.com
Huawei z nowym smartwachem

Kilka dni temu do sprzedaży trafił nowy smartwach chińskiego producenta: Huawei Watch GT2. Dostępny jest w dwóch wariantach średnicy
tarczy: 46 mm oraz 42 mm. Przy pełnym naładowaniu może wytrzymać
od 15 godzin do 2 tygodni. Czas pracy na baterii zależy od sposobu i warunków użytkowania. Najkrócej przy ciągłym monitorowaniu aktywności i treningu z GPS, działaniu pulsometra i analizie wyników. Najdłużej
natomiast przy włączonym pulsometrze, 90. minutach treningu tygodniowo oraz 30 minutach odtwarzania muzyki tygodniowo.
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Gotek Voyage Bluetooth mieści się w kieszeni. Jest to niezwykle cienkie
urządzenie. Po złożeniu ma zaledwie 12 milimetrów. Waży 176 gramów.
Ergonomiczna konstrukcja tej klawiatury bluetooth, w kształcie litery
V o kącie 166 stopni, zapewnia najwygodniejsze pisanie. Pomaga stworzyć naturalną pozycję do pisania i minimalizuje nacisk na dłonie i nadgarstki, dzięki czemu możemy być jeszcze bardziej produktywni.
Klawiaturę możemy podłączyć, poprzez bluetooth, do każdego smartfona czy tableta. Nie ma problemu by ją także wykorzystać do telewizorów nowej generacji. W zestawie z urządzeniem otrzymujemy także uniwersalny stojak, które jest jednocześnie przezroczystym etui
ochronnym.
I teraz największy minus: klawiatura nie jest jeszcze dostępna w Polsce, ale… jest przecież internet. Możemy ją zamówić w amerykańskich
sklepach i po kilku tygodniach wypróbować, czy gadżet spełni nasze
oczekiwania.
Dostępność: www.rego-tech.com. Cena: 69 dolarów + 10 dolarów wysyłka do Polski

Andrzej Kus / foto: materiały prasowe

Technika

Prezentacja

Partner
idealny

Odwieczne pytanie: co jest ważniejsze – wygląd czy wnętrze? Nie, nie pytamy o relacje damsko-męskie. Chociaż z samochodem też wchodzi się w związek. Z Mercedesem zazwyczaj bardzo chętnie.
Nasz kandydat na partnera, przyjaciela, czy członka rodziny
to nowy Mercedes GLE, okazały SUV, który pod masywnym
wyglądem skrywa inteligentne i przyjemne wnętrze. – Jako
osoba, która uwielbia samochody i się nimi interesuje stwierdzam, że Mercedes GLE to najlepszy SUV, jakim jeździłem
– mówi z uśmiechem Patryk Litwiniuk, dyrektor generalny
Litwiniuk Property, który dla nas przetestował auto.
Do wykończenia wnętrza GLE użyto przyjemnych wizualnie
i w dotyku materiałów oraz pachnącej skóry. Widoczność
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z auta robi wrażenie, lusterka zewnętrzne mają odpowiednią
wielkość, a nadwozie łatwo wyczuć. Do tego pozycja kierowcy i wszystkich pasażerów jest bardzo dobra. Osoby siedzące z tyłu mają dużo miejsca i klimatyzację. Co jest zupełną
nowością – Można zamontować trzeci rząd foteli. Ponadto,
mamy spory bagażnik, który wystarczy do spakowania się na
długi wyjazd. Podsumowując, w środku jest ładnie i bardzo
praktycznie. Projektanci spisali się na medal.

Motoryzacja

Moc silnika – 275 km

Maksymalna prędkość – 230 km/h

Przyśpieszenie 0-100 km/h[s] – 6,6

Średnie zużycie paliwa – 7,5l/100 km

Rozmowa za kółkiem

– Pamiętam, że kiedy wsiadłem do niego pierwszy raz, moją uwagę
przykuł kokpit z wszystkimi funkcjami, których jest dość sporo – mówi
nasz kierowca. – Zapytałem tylko, jak włączyć nawiew a resztę opanowałem w 15 minut, co świadczy tylko o tym, że GLE jest niesamowicie
funkcjonalny i intuicyjny.
Ładne wnętrze i do tego inteligentne. Nasz samochód otacza nas
opieką i chętnie „rozmawia”, służy do tego system MBUX, który daje
kierowcy wirtualnego asystenta nawigacji. Ułatwia to orientację w terenie, łącząc wirtualny obraz z rzeczywistym: wskazówki nawigacyjne
i informacje o ruchu drogowym są nakładane na widoki rejestrowane na żywo. A wszystko po to, aby szybko i bezstresowo dotrzeć do
celu. Dzięki wyświetlaczowi Head-up oszczędzamy czas i nerwy przy
manewrowaniu, także w trudnych sytuacjach Szczególnie dla niedoświadczonych kierowców prowadzących pojazd z przyczepą wspomagane kierowanie stanowi nieocenioną pomoc. Co ważne wyświetlacz
head-up zamienia przednią szybę w cyfrowy kokpit. Dzięki temu ważne
informacje pozostają zawsze w zasięgu wzroku. Cała uwaga kierowcy
jest skupiona na tym, co się dzieje przed pojazdem na drodze.

także ruchu miejskim. Nowy GLE potrafi autonomicznie podążać za poprzedzającym pojazdem jadącym w korku. Dzięki temu auto przejmuje
uciążliwe ruszanie z miejsca odciążając przy tym kierowcę.
Na koniec jeszcze jedna rzecz, która oczarowała naszego kierowcę.
– Być może to tylko efekciarski gadżet, ale na mojej twarzy wywołał
wręcz chłopięcy uśmiech – śmieje się Patryk Litwiniuk. – Otóż, w nocy
zapala się niewielkie światełko z logiem samochodu. Przyznaje, że jest
to miłe dla oka i łechta moją motoryzacyjną próżność. W końcu to Mercedes!

autor: Aneta Dolega / foto: Jarosław Gaszyński

Dodatkową atrakcją, która zapewnia komfort jazdy nowym GLE jest
Energising Coach. Potrafi on skutecznie relaksować lub stymulować
kierowcę. W tym celu oprogramowanie łączy dane opaski fitnessowej
z rozmaitymi komfortowymi systemami pojazdu.
Bliżej, mocniej i bezpieczniej

Mercedes GLE to także bardzo bezpieczne auto. – Jedna rzecz w nim
mnie zaskoczyła, a mianowicie system bezpieczeństwa – wyznaje Patryk Litwiniuk. – Jadąc, w pewnym momencie samochód mnie ostrzegł
przed nadjeżdżającym autem i ewentualną kolizja. Nagle poczułem jak
pasy mnie mocniej przyciągają do oparcia fotela. Do wypadku oczywiście nie doszło, bo też i drugi samochód był ode mnie w dużej odległości, ale pozostałem pod wrażeniem czujności samochodu.

Nowy Mercedes GLE od 2710 PLN netto miesięcznie w programie
Lease&Drive*

Warto zwrócić też uwagę na pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy, który wyraźnie odciąża kierowcę głównie na długich trasach, ale

24 miesiące, przebieg średnioroczny 20 000 km; pakiet gwarancyjny w cenie

*Rata miesięczna netto dla GLE 300 d 4MATIC w programie Lease&Drive 1%
dla przedsiębiorców (wpłata wstępna: 10% ceny netto pojazdu, okres umowy:

Mercedes-Benz Mojsiuk | ul. Pomorska 88 | 70-812 Szczecin - Dąbie | tel. 91 48 08 712
/ MercedesBenzMojsiuk | www.mojsiuk.mercedes-benz.pl

Niemieckie muzeum
trafiło do Szczecina
Do Szczecina trafiła imponująca kolekcja unikatowych eksponatów z przedwojennej fabryki Stoewera. Dotychczasowy właściciel
muzeum w niemieckim Wald-Michelbach, Manfried Bauer, opowiedział nam, dlaczego zdecydował się pozbyć zbiorów życia. – Szukałem następcy, moi synowie nie chcieli się tym zajmować – przyznaje. – Cieszę się, że kolekcja trafiła właśnie do Szczecina, bo właśnie
tutaj, w 1941 roku, się urodziłem.

Kiedy powstało pana muzeum i ile udało się uzbierać eksponatów?

Otworzyłem je 17 lat temu, w 2002 roku. Udało się uzbierać 900
różnych eksponatów. Od samochodów czy rowerów, przez maszyny do szycia, aż po dokumenty czy fotografie.
Jak pan je wszystkie kolekcjonował i gdzie wyszukiwał?

Kolekcjonowałem je przez 30 lat. Wykorzystywałem wszystkie
możliwości, jakie daje współczesny świat. Na szczęście istnieje

84

niezwykle pomocny Internet, który ułatwił mi sprawę. W poszukiwaniu eksponatów przejechałem dziesiątki tysięcy mil. Żadna
odległość nie była dla mnie przeszkodą.
Który z nich był najtrudniejszy do zdobycia?

Było sporo takich rzeczy. Przykładowo samochód Stoewer Arkona. Został sprowadzony do Ameryki po 1945 roku. Zaproponowano mi go na początku lat dziewięćdziesiątych. Dopiero
w 1998 roku udało się sprowadzić Arkonę z powrotem do Nie-

Motoryzacja

miec. Musisz być bardzo cierpliwy w takich sprawach, w przeciwnym razie to nie zadziała.
A który dla pana jest najcenniejszy?

Bez wątpienia wspomniana Arkona. Gdy go sprowadziłem, był
w bardzo złym stanie. Odrestaurowanie go kosztowało naprawdę
dużo pieniędzy. Podczas kolekcjonowania wszystkich eksponatów
poznałem, przez 30 lat, mnóstwo historii. Poproszono mnie o to,
bym zachował je wszystkie w książce. Niestety brakuje mi czasu
na jej napisanie.
Dlaczego zdecydował się pan na rozstanie z tymi unikatowymi
perełkami techniki?

Moi dwaj synowie powiedzieli, że nie będą prowadzili Muzeum
Stoewera. Musiałem się martwić, co z tym wszystkim zrobić. Pan
Stanisław Horoszko, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji
w Szczecinie otrzymał wiadomość, że szukam następcy. Rozmawiałem też z innymi niemieckimi muzeami. Pan Horoszko miał jednak najlepszą koncepcję kontynuacji eksponowania zbiorów.
Jak na tę decyzję zareagowali Niemcy?

Kilka osób odradzało przenoszenia kolekcji do Szczecina, jednak
zdecydowana większość znajomych osób zareagowała bardzo pozytywnie. Wszystkim tym, co byli przeciw powiedziałem, że zapomnieli chyba o tym, że już przecież wszyscy jesteśmy Europejczykami i nie ma znaczenia, gdzie ona trafi.

Szczecin kupił od pana kolekcję za 750 tysięcy euro. Ma pan pomysł na zainwestowanie tej kwoty?

Umowę podpisaliśmy w środę 14 sierpnia. Pieniądze pojawią się na
moim koncie w trzech rocznych ratach. Ostatnia będzie pod koniec
października 2021 roku. Nie martwię się co zrobię z tą sumą, bo
jeszcze jej nie mam. Zapewniam, że nadal zamierzam dostarczać
szczecińskiemu muzeum kolejne eksponaty Stoewera. Za pozyskaną sumę z pewnością nie kupię też Mercedesa, ani Porsche. Mój
mały samochód w zupełności mi wystarczy.

Urodził się pan w 1941 roku, właśnie w Szczecinie. Ile czasu pan
spędził w tym mieście?
Zupełnie go nie pamiętam. W 1945 roku ojciec został uwięziony,
a mama, prawdopodobnie wiosną, ze mną i moim bratem została
eksmitowana. Nigdy o tym z nią nie rozmawiałem. Dla nas wszystkich nie był to najlepszy czas.
Czuje pan sentyment do tego miasta?

Tak naprawdę poznałem Szczecin w 1984 roku. Jest kilka miejsc,
które polubiłem. Należą do nich Wały Chrobrego oraz przepiękny
Park Kasprowicza. Od 1989 roku jestem w tym mieście nawet dwa
razy do roku. Za każdym razem, gdy tutaj przyjeżdżam widzę coś
nowego, w tym odrestaurowane budynki. Jest tutaj coraz piękniej.
Cieszę się z tego, mam tutaj polskich przyjaciół. Zapewniają, że kochają Szczecin. Doskonale ich rozumiem.

rozmawiał: Andrzej Kus / foto: archiwum prywatne
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Motoryzacja

Prezentacja

Nowa historia na

Wielkiej Odrzańskiej
Szczecińskie Podzamcze wkrótce zyska kolejną atrakcyjną nieruchomość. Przy Wielkiej Odrzańskiej z widokiem na Odrę oraz Bulwary, w sąsiedztwie Zamku Książąt Pomorskich i Wałów Chrobrego powstaje inwestycja, która architektonicznie idealnie wpisze się w tę część krajobrazu. Zainspirowany historią miasta ciąg kamienic to inwestycja Wielka Odrzańska Invest oraz projekt Studia A4, któremu przewodzi wybitny architekt Jacek
Lenart.
LOKALE Z POTENCJAŁEM

– Lokale wybudowane będą w stanie deweloperskim, w różnych metrażach. Całość będzie składała się z piwnic użytkowych, parteru, trzech
pięter oraz poddasza użytkowego – tłumaczy Katarzyna Makieła-Sobos, kierownik biura sprzedaży Wielka Odrzańska Invest. – Pomieszczenia piwnic to relikty pochodzące z okresu przełomu XV-XVII wieku
zabytkowego Szczecina. Są idealnie zachowane, my je tylko wzmocniliśmy. To wspaniałe miejsce pod działalność restauracji, pubu a może
nawet SPA. Naprawdę robią wrażenie, a dodatkową wartość stanowi
ich historyczna przeszłość.

salonów urody, klubu fitness, kręgielni czy wspomnianego SPA. – Duże
przeszklone, aluminiowe okna oraz wejścia do lokali od dwóch ulic
– ul. Wielkiej Odrzańskiej oraz od strony Odry, czyli ul. Małej Odrzańskiej to z pewnością bardzo duży atut tej inwestycji – przekonuje Katarzyna Makieła-Sobos. – Przy lokalu U1 można wykorzystać przyległy
teren do inwestycji, jako ogródek, który będzie miał ok 50 m2. Niektóre
lokale można łączyć oraz zmieniać jeszcze na etapie realizacji budowy.
Dużym plusem oraz rzadkością, jeśli chodzi o kamienice to obecność
wind. W projekcie przewidziano dwie przestronne i wygodne windy, łączące każdą z kondygnacji.

Poza piwnicami, cały parter oraz pierwsze piętro przeznaczone zostaną
pod działalność lokali użytkowych. To świetna lokalizacja nie tylko dla
gastronomii ale także dla galerii, biur, kancelarii, gabinetów lekarskich,

Apartamenty, które znajdują się w sprzedaży na dwóch pozostałych
piętrach będzie można również zakupić inwestycyjnie. – Dajemy możli-

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

wość przekazanie takiego apartamentu w najem doświadczonej firmie
hotelowej. Zaprojektowane apartamenty różnią się od siebie projektami oraz powierzchniami. Można kupić apartament dwukondygnacyjny
i jednokondygnacyjny, od strony Odry lub od strony Starego Miasta
o powierzchniach od 27 m2 do 65 m2. Są to idealne apartamenty
na wynajem, na krótki okres czasu – wyjaśnia kierownik Biura Sprzedaży.
– To bardzo popularna forma inwestycyjna. Do Szczecina przyjeżdża
co raz więcej turystów, wielu z nich załatwia tu swoje interesy. Wynajęcie apartamentu w tak prestiżowej okolicy, w bliskiej odległości
od dworca, w sąsiedztwie najważniejszych zabytków, pięknych miejsc
spacerowych, obiektów kultury takich jak teatry, muzea czy Filharmonia, niedaleko centrów handlowych jest niepodważalnym atutem.
WIDOK NA ODRĘ

Zabytkowe piwnice i lokale na piętrach, które są ozdobione wielkimi
oknami z zachwycającym widokiem to nie wszystko. Na III piętrze zaprojektowany jest lokal z pięknym widokiem na Odrę o powierzchni
ok. 100 m2 z przeznaczeniem na kawiarnię z małą gastronomią, gdzie
goście apartamentów i pracownicy lokali znajdujących się w budynku
mogliby zjeść śniadanie albo lunch – zastanawia się pani Katarzyna.
– Na Podzamczu i Starym Mieście jest dużo dobrych restauracji, ale brakuje typowych miejsc ze śniadaniem. Są raptem dwa, a to zdecydowanie za mało w porównaniu z zapotrzebowaniem.
W inwestycji zaprojektowano 49 apartamentów i 8 lokali usługowych.
Największy lokal ma aż ponad 600m2. Planowany termin oddania inwestycji do użytku to styczeń 2021 roku.
Z HISTORIĄ W TLE

Budujemy w samym centrum Szczecina przy Odrze, Bulwarach, w wyjątkowym miejscu miasta. To projekt, gdzie historia łączy się z nowatorskim, eleganckim, nowoczesnym projektem architektonicznym znanej
pracowni architektonicznej – zachwala pani Katarzyna. – Wszystko zostanie wykonane z wysokiej jakości materiałów, wszystkie pomieszczenia będą jasne, przestronne i nowoczesne. Do tego dwa wejścia i przestronny hol z recepcją. Podsumowując: miejsce, historia, lokalizacja,
piękny bogaty projekt architektoniczny, widok na Odrę, doskonałe miejsce relaksu, wypoczynku, miejsce spotkań biznesowych. To znajdziemy
w naszej inwestycji.

autor: Aneta Dolega / foto: materiały promocyjne

Wielka Promocja
Gwiazdkowa
Obniżka o 30% dla pierwszych
10 kupionych lokali
Oferta ważna do końca 2019 r.

architekt prowadzący JACEK LENART
obiekt

Biuro Sprzedaży

ul. Osiek 7/1 | 70-535 Szczecin | tel. 602 577 177 | sprzedaz@wielkaodrzanska.pl
www.wielkaodrzanska.pl

adres

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY W KWARTALE Z
PODZAMCZA W SZCZECINIE, ul.Wielkiej Odrzańskiej,

projekt

Projekt wykonawczy - wizualizacje

treść rysunku

WIZUALIZACJA HALLU WEJŚCIOWEGO

Prezentacja

OTWARTY TYDZIEŃ
PRZY ULICY KALINOWEJ
Na przełomie stycznia i lutego 2020 roku będziemy mieli okazję przekonać się na własne oczy, jak prezentuje się inwestycja Apartamenty Warszewo. Podczas tygodnia otwartego urządzone już będzie mieszkanie pokazowe. Tego dnia, na zakup mieszkania, przewidziano promocyjne ceny.
Budowa przepięknego osiedla Apartamenty Warszewo wielkimi krokami zbliża się do końca. W budynku 101 znalazło się zaledwie 21 mieszkań.
– Mieszkania powstały z myślą o tych, którzy ekskluzywny dom chcą
zamienić na duży, nowoczesny apartament. Takich osób jest coraz więcej, dlatego też najmniejszy z lokali ma 78 metrów, największy aż 115
metrów kwadratowych. W najwyższym punkcie mają nawet 3,5 metra
wysokości. Zalet jest jednak znacznie więcej – mówi Krystian Surmacz
z firmy Marina Deweloper.
Z pewnością do zalet można zaliczyć lokalizację. Ulica Kalinowa znajduje się w najpiękniejszej, prestiżowej dzielnicy miasta, w otoczeniu
mnóstwa zieleni. Jest spokój i cisza. Dominuje tutaj niska zabudowa.
Mieszkańcy mają doskonały dojazd do centrum, w pobliżu znajduje się
przystanek autobusowy. Nie ma problemów również z parkowaniem.
Właściciele apartamentów mają do dyspozycji dwa miejsca postojowe. Ci, którym i to nie wystarcza, mogą nabyć kolejne. Każde z miejsc
przeznaczonych dla samochodów dostosowane jest do ładowania aut
elektrycznych. W halach garażowych znajduje się podgrzewany podjazd, który zapobiegnie zimą oblodzeniu. Bezpieczeństwa samochodów
strzeże monitoring.
– Inni deweloperzy, z pewnością, mogą pozazdrościć nam standardowego wyposażenia każdego z apartamentów. Przykładowo lokal
o powierzchni 87 metrów kwadratowych, z dużym, niemal ośmiometrowym balkonem. W mieszkaniu uwagę przykuwa 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. Z korytarza dostaniemy się z do pomieszczenia WC dla gości, dwóch
sypialni, gdzie jedna ma bezpośrednie wyjście do garderoby. Wejdziemy
także do łazienki, w której także znajdziemy toaletę oraz dwie umywalki.
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W standardzie każdego z mieszkań znalazł się inteligentny system zarządzania stworzony przez firmę Fibaro. Obsługiwany jest za pomocą
specjalnej aplikacji dedykowanej dla smartfona. I tak: jednym przyciskiem możemy zdalnie uruchomić kosiarkę i skosić trawnik, lub też,
dzięki systemowi nawadniania, ten trawnik podlać. Aplikacja pozwala
nam również sterować roletami, ogrzewaniem, czy uruchomić alarm.
Jest również możliwość jej dowolnej rozbudowy.
Ważne jest, by apartament gwarantował nam ciszę i spokój. Dlatego
deweloper nie oszczędzał na materiałach budowlanych, które wybierał z najwyższej półki. Zamontowane są trzyszybowe, dwukomorowe
okna. Na klatkach schodowych zastosowane są izolacje akustyczne,
podobnie na ścianach znajdujących się między mieszkaniami, a nawet
ściankach wewnątrz każdego z apartamentów.
– Nie tylko budynek 101, ale cała inwestycja Apartamenty Warszewo,
to nasz powód do dumy. Każde z mieszkań przygotowane zostało w taki
sposób, jak byśmy robili je dla siebie. Zastosowaliśmy w nich mnóstwo
rozwiązań na miarę XXI wieku. Nowy park Warszewo – Podbórz sąsiadujący z tym miejscem niebawem zostanie jeszcze bardziej rozbudowany. Nie można więc narzekać na brak zieleni i spokoju, tym bardziej,
że tuż obok znajduje się Puszcza Wkrzańska. Warto przyjść podczas
tygodnia otwartego i przekonać się na własne oczy, jak prezentują się
nasze apartamenty. Ręczę, że nie będzie to stracony czas. Zapraszamy od poniedziałku 27 stycznia do piątku 31 stycznia w godzinach
od 10 do 17 oraz w sobotę 1 lutego od godziny 10 do 16. Do dyspozycji klientów jesteśmy w mieszkaniu nr 14 przy ulicy Kalinowej 37
– podsumowuje przedstawiciel dewelopera.

autor: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe

Nieruchomości

Prezentacja

Michał Krawczyk:
Zawsze pracowałem na swoje nazwisko
Przygodę z nieruchomościami zaczął już na studiach i od początku wiedział, że kiedyś poprowadzi swoje biuro i wyrobi własną markę. O tym, jak
stworzyć dobrą agencję nieruchomości opowiada Michał Krawczyk, licencjonowany pośrednik nieruchomości z 12-letnim doświadczeniem, właściciel firmy Krawczyk Nieruchomości.
Już jako młody człowiek wiedział, co chce robić w przyszłości. W realizacji tego planu nie polegał jednak na tym, co mu przyniósł los, tylko
krok po kroku dążył do celu, udowadniając sobie i innym, że nie trzeba
wyjeżdżać za granicę, aby móc się realizować zawodowo.

jąc przez ten czas doświadczenie, wiedzę oraz zadowolonych klientów.
Osiągane sukcesy i chęć rozwoju utwierdzały go w tym, że nadszedł
właściwy moment, by się usamodzielnić i zacząć pracować nad własną
marką, którą obecnie firmuje swoim nazwiskiem.

Studiował na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym
od pierwszego roku wybierając specjalizację Gospodarowanie nieruchomościami. Po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki zawodowej
uzyskał licencję pośrednika. Rozpoczynając pierwszą pracę jako agent
w jednym ze szczecińskich biur, miał zupełnie mylne wyobrażenie
o swoim zawodzie. – Miałem przed sobą obraz amerykańskich pośredników, którzy każdego dnia sprzedają luksusowe nieruchomości swoim
klientom, a każdy następny dzień pracy przynosi im coraz to bardziej
spektakularne sprzedaże. Jednak pierwsze dni w pracy bardzo szybko
sprowadziły mnie na ziemię – wspomina Michał Krawczyk. Wiedział, że
siedząc za biurkiem i czekając na klientów niczego nie osiągnie. Postanowił sam o nich zawalczyć. Przez pierwsze 5 lat działalności był liderem sprzedaży w ponad 20-osobowym zespole sprzedawców, zdobywa-

Po 12 latach pracy jest przekonany, że podjął dobrą decyzję. – Tak samo,
jak na początku mojej kariery, praca daje mi masę satysfakcji i wykonuję ją z taką samą pasją i zaangażowaniem. Zarówno dla mnie, jak
i mojego zespołu, relacje z klientami są najważniejsze. Zawsze dajemy
im to, co mamy najcenniejsze – nasz czas i wiedzę – tłumaczy Michał
Krawczyk. Klienci Krawczyk Nieruchomości wiedzą, że mają do czynienia z profesjonalistami, dlatego czują się swobodnie i komfortowo.
Sami są zresztą wizytówką biura i świadczą o jego jakości. – Budujemy
długookresowe relacje i cieszymy się, że nasi klienci do nas wracają,
polecają nas dalej, a ich liczna stale rośnie – dodaje z zadowoleniem pan
Michał.

Młody, zdolny, pracowity

Doświadczenie procentuje

autor: Karina Tessar/foto: materiały prasowe
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Prezentacja

MILIONY
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
NA ROZWÓJ!
Wielkie pieniądze dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie Pomorza Zachodniego! Od 500 tysięcy do 5 milionów złotych
– tyle może wynieść preferencyjna Pożyczka Inwestycyjna Plus dla firm w ramach programu JEREMIE 2. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
finansuje inwestycje, które przyczynią się do wzrostu znaczenia sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

JEREMIE 2 to projekt realizowany w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
i jest kontynuacją Inicjatywy JEREMIE wdrażanej w okresie 2007-2013.
Kilka miesięcy temu Szczeciński Fundusz Pożyczkowy podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, dzięki której uruchomiono kolejną transzę pieniędzy, tym razem w ramach instrumentu finansowego
„Pożyczka Inwestycyjna PLUS”. Do dyspozycji w województwie zachodniopomorskim jest ponad 50 milionów złotych.

przedsięwzięcia badawczo – rozwojowe.

Pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach, dużo korzystniejszych niż tradycyjne finansowanie bankowe. Na plan pierwszy wybija
się bardzo niskie oprocentowanie pożyczki – od 2,87%, a jeśli środki zostaną przeznaczone na finansowania przedsięwzięć z obszaru działalności badawczo-rozwojowej, oprocentowanie może być jeszcze mniejsze. Pożyczkę spłacać można maksymalnie przez 10 lat, jest możliwość
karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Warto też dodać, że za udzielenie pożyczki nie jest pobierana prowizja, nie jest potrzebny wkład
własny, a w umowie nie ma żadnych kruczków, czy ukrytych opłat.

– Szczeciński Fundusz Pożyczkowy udzielił już łącznie ponad 400 pożyczek na kwotę 140 mln zł dla firm. Ze środków dostępnych w ramach
pierwszej Inicjatywy JEREMIE sfinansowano w Szczecinie takie inwestycje, jak kompleks hotelowo- biurowy Posejdon, apartamentowiec Black
Pearl, restauracja Ceglana, lodziarnia Marczak, czy Vulcan Training Center. W ramach JEREMIE 2 środki na inwestycje pozyskała na przykład
restauracja Parkowa 13. Warto pójść śladem tych przedsiębiorców i rozwinąć własną firmę dzięki preferencyjnym pożyczkom – mówi Agnieszka Weychan-Rączka, dyrektor Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego.

– Wszystko jest maksymalnie uproszczone i transparentne. Oczywiście
potrzebne jest zabezpieczenie, rozważamy wszystkie dostępne możliwości zabezpieczenia pożyczki, np. hipoteka. Pożyczkobiorca musi też
złożyć weksel in blanco, Środki są dostępne do momentu ich wyczerpania, szacujemy, że będziemy je mieli do dyspozycji jeszcze przez kilkanaście miesięcy – mówi Magdalena Kurtiak ze Szczecińskiego Funduszu
Pożyczkowego.
Pożyczka Inwestycyjna Plus może być udzielana na inwestycje w środki
trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie. Środki mogą być również przeznaczone na określone
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Czego nie wolno finansować z pieniędzy w ramach instrumentu Pożyczka Inwestycyjna Plus? Zabronione jest m.in. finansowanie kształcenia
i szkolenia zawodowego pracowników, finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu, nie pozyskamy też pieniędzy na
wszelką działalność związaną z produkcją, obrotem wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi. Środki nie mogą być też przeznaczone na refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych.

Świetnym przykładem jak dobrze można wykorzystać preferencyjną
pożyczkę jest Vulcan Training Center, imponujące centrum szkoleniowe dla osób pracujących m.in. w przemyśle wydobywczym ropy naftowej, czy też przy budowie i obsłudze morskich elektrowni wiatrowych.
To jedyne w Polsce centrum treningowe spełniające najsurowsze normy i najwyższe światowe standardy do prowadzenia podstawowych
kursów BHP w pracy na morskich instalacjach Oil&Gaz. Prowadzone są
tutaj bardzo realistyczne szkolenia z zakresu przeciwpożarowego, ratowania życia na morzu i pierwszej pomocy. W tym celu wybudowano
m.in. poligon pożarowy, basen o wymiarach 15x8 m, symulator HUET
pozwalający ćwiczyć ewakuację rozbitka z tonącego śmigłowca, czy
ściankę do pracy na wysokości. Jest też wyciągarka symulująca akcję
Biznes

ratunkową i ewakuację za pomocą liny zrzuconej ze śmigłowca. Cała
inwestycja zamknęła się w kwocie 10 milionów złotych, z czego aż 7,5
mln. pochodziło z programu JEREMIE.
35 milionów złotych kosztowała budowa luksusowego, dziewięciokondygnacyjnego apartamentowca Black Pearl. Inwestor – szczecińska
spółka Idea Invest – część środków pozyskała ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. Budynek
stanął w centrum Szczecina, w miejscu kultowego dla szczecinian Baru
Extra. To najbardziej pożądany adres w Szczecinie. W Black Pearl znajduje się 67 apartamentów i 2 tys. m2 powierzchni komercyjnej. Na parterze znajdują się lokale usługowe i handlowe, na pierwszym piętrze
biura, a pozostałe kondygnacje przeznaczono na apartamenty mieszkalne. 30 nich posiada tarasy(o powierzchni od 7 do 41 m2), z których
roztacza się imponujący widok na miasto.
Jedną z najbardziej spektakularnych inwestycji w ostatnich latach
w Szczecinie jest kompleks biurowo-usługowo-hotelowy Posejdon
powstający przy Bramie Portowej. Do realizacji tej inwestycji przyczyniły się także środki pozyskane przez inwestora w ramach programu
JEREMIE. Aktualnie trwają ostatnie prace wykończeniowe i zapewne
Posejdon zostanie niedługo oddany do użytku. Znajdą się w nim nowoczesne powierzchnie biurowe (20 tys. m2), dwa hotele sieci Mariott,
obiekt kongresowy 1000 osób, sklepy, restauracje oraz taras widokowy.
W podziemiach zaparkuje 300 samochodów. Inwestor nie zapomina
także o rowerzystach, dla których przygotowanych będzie około 100
miejsc oraz dedykowana szatnia. W całym Posejdonie prace znajdzie
ponad 3000 osób.
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Jest to z pewnością jeden z najbardziej ekologicznych budynków w tej
części Europy. Dzięki zastosowaniu pasywnego układu pozyskiwania
energii geotermalnej dla potrzeb grzania i chłodzenia w Posejdonie
ograniczono emisję dwutlenku węgla do atmosfery aż o 76 procent
w porównaniu z tradycyjną technologią. Na dachu budynku zainstalowano zaś 342 panele fotowoltaiczne, dzięki którym budynek zasilany
jest w energię elektryczną oraz system wentylacji doprowadzający
świeże powietrze do wszystkich pomieszczeń kompleksu, jak i odprowadzający powietrze zużyte.
Ale to nie wszystko. System wykorzystania wody deszczowej w toaletach, windy wyposażone w system odzysku energii, 15-metrowa ściana
zieleni w patio oraz co najmniej 10 stanowisk do ładowania aut elektrycznych dopełniają obrazu Posejdona jako wiodącego projektu proekologicznego – czytamy w komunikacie inwestora. Nic zatem dziwnego, że budynek otrzymał ekologiczny certyfikat BREEAM na poziomie
„Excellent”.
– Firmy doceniają nasz fundusz za proste i nowoczesne rozwiązania – mówi Krzysztof Nowak, prezes spółki – mamy dużą satysfakcję
z tego, że wspieramy przedsiębiorców i przyczyniamy się do rewitalizacji Szczecina. Nowa pula pieniędzy to szansa dla kolejnych interesujących przedsięwzięć.
Dzięki pieniądzom dostępnym w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka Inwestycyjna PLUS” do tych spektakularnych inwestycji zmieniających oblicze Szczecina mają teraz szansę dołączyć kolejne przedsięwzięcia gospodarcze.

Biznes

Prezentacja

Katarzyna Opiekulska-Sozańska

Szara strefa rośnie,
a problemów nie ubywa

Wiele się mówi ostatnio o wzroście szarej strefy w kontekście zatrudnienia cudzoziemców. Do agencji LSJ HR Group codziennie przychodzi kilkanaście osób, które wykonywały bądź wykonują nielegalną pracę. Ich sytuacja jest wynikiem niewłaściwych praktyk firm powierzających wykonywanie
pracy.
Co jest przyczyną takich działań? Jakie są oczekiwania cudzoziemców
od pracodawców z regionu? Co możemy zrobić, aby było lepiej? Swoją
wiedzą dzieli się Katarzyna Opiekulska-Sozańska, dyrektor zarządzająca
agencji.

dawca będzie musiał co dwa miesiące podwyższać albo obniżać wynagrodzenie, zależnie od tego, jakie będą wytyczne Powiatowego Urzędu Pracy.

Najczęściej czynnikiem decydującym o przyjęciu oferty przez cudzoziemca jest wysokość wynagrodzenia. Niestety na naszym rynku nie brakuje
pracodawców uskuteczniających nielegalne praktyki. Oferują oni pracę
nieobwarowaną żadnymi kosztami, a co za tym idzie za pozornie większe pieniądze. Cudzoziemcy decydują się na pracę w szarej strefie, gdyż
finansowo jest to dla nich atrakcyjniejsze. Często nie mają świadomości,
z jakimi konsekwencjami to się wiąże, od braku ubezpieczenia, po groźbę deportacji. Co więcej, podejmują taką decyzję, gdyż nie wiąże się ona
z oczekiwaniem na rozstrzygnięcie kwestii związanych z legalizacją.
Wniosek jest zatem oczywisty, potrzebujemy uproszczonych procedur
i obniżenia kosztów pracy.

W całej tej skomplikowanej machinie funkcjonuje także pracodawca, który w przypadku kontroli musi zmierzyć się w zawiłościami i rozbieżnymi
przepisami prawa. I albo podołała wyzwaniu, albo nie i wówczas otrzyma
mandat.

Na co zwracają uwagę cudzoziemcy poszukujący pracy w Szczecinie?

Wiele mówi się o nieprzyjaznych procedurach legalizacji pracy cudzoziemców. Jak to wygląda z perspektywy agencji?

W LSJ HR Group zatrudniamy pracowników zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, przede wszystkim Kodeksem Pracy i Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – na tej podstawie zatrudnieni u nas
ludzie otrzymują wynagrodzenie.
Sytuację komplikuje jednak to, co dzieje się w instytucjach odpowiadających za legalizację pracy. Wygląda to tak: Urząd Wojewódzki wydaje pozwolenia na pracę na podstawie Ustawy o cudzoziemcach, która
w pewnym sensie wyklucza się z zapisami Kodeksu Pracy. Włączają się
dodatkowo powiatowe urzędy pracy (właściwe dla lokalizacji pracodawcy), które regularnie przygotowują informacje o wysokości wynagrodzeń,
nie do końca adekwatne do sytuacji na rynku pracy, a będące podstawą
do wydania pozwolenia przez Urząd Wojewódzki. Następstwem tych
działań może być sytuacja, w której zatrudniający cudzoziemca praco-

Stanu rzeczy nie poprawia też fakt, że miesiącami czeka się na dokumenty, procedura legalizacji jest zawiła i kosztowna. To jest jednak temat,
o którym mówi się ostatnio bardzo dużo.

Tutaj z pomocą przychodzi nasza agencja, w której doradcy będący ekspertami w dziedzinie legalizacji pracy cudzoziemców, wyręczają firmę
w całej procedurze. Pracodawcy z regionu mogą też skorzystać z outsourcingu pracowników-cudzoziemców. W naszej agencji zatrudniamy około
półtora tysiąca osób, które każdego dnia delegowane są do pracy u naszych klientów.
Wracając jednak do tematu kłopotliwych procedur, musimy zdać sobie
sprawę, że na cudzoziemców zza wschodniej granicy czekają już nasi sąsiedzi, Niemcy. Może się zatem okazać, że niska wydajność urzędów w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców oraz zawiłość procedur sprowadzi
na przedsiębiorców spore kłopoty. Niemcy są bowiem lepiej zorganizowani, a i płace mają bardziej atrakcyjne.
Czy jest coś, co możemy zmienić od zaraz, aby poprawić tę trudną
sytuację?

Zdecydowanie tak. To co powinniśmy zrobić niezwłocznie, to iść w ślady
Czech i wprowadzić zmianę w oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy, wydłużając czas jej wykonywania z 6 na 24 miesiące. W konsekwencji urzędnicy będą mieli nieco mniej pracy, a kolejki znacznie się
skrócą. To zadanie dla rządu, i to priorytetowe.

romawiała: Aleksandra Kowalczykowska
/ foto: Aleksandra Medvey-Gruszka
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Prezentacja

NAUKA JAZDY
BEZPIECZNIE I BEZSTRESOWO

Psychologowie mówią, że najbardziej stresujące egzaminy to matura oraz egzamin na prawo jazdy. O ile w przypadku egzaminu maturalnego możemy
liczyć na łut szczęścia, o zdaniu tego drugiego decydują nasze umiejętności. O sposobach na zminimalizowanie stresu egzaminacyjnego porozmawialiśmy z Jerzym Piotrowskim, właścicielem szkoły nauki jazdy Lider.
Osiemset: tyle podejść do egzaminu na prawo jazdy miała pewna Koreanka. Jest jakaś rada na bezstresowe i skuteczne zdanie egzaminu na
prawo jazdy?
Nie nazwałbym tego złotą radą, ale kluczowym elementem jest dobre przygotowanie. Nie polecam podchodzenia do egzaminu, licząc na szczęście.
Na co w takim razie powinniśmy zwrócić uwagę?

Jest wiele elementów, które są bardzo istotne. Do każdej decyzji w życiu trzeba dojrzeć i dobrze ją przemyśleć. Często rodzice namawiają na kurs swoje
dzieci, które nie zawsze są gotowe mentalnie. Trzeba to także zaplanować.
Przeznaczanie na to wielu miesięcy nie jest efektywne. Kurs powinien odbyć
się w możliwie najkrótszym czasie. Nabytą wiedzę łatwiej się zapamiętuje,
to samo dotyczy praktycznych lekcji – im częściej jeździsz, tym szybciej się
uczysz.
Czy wiek, w którym podejmujemy decyzję o takim kursie ma znaczenie?

W naszej szkole mamy kursantów od 18 do 67 roku życia, zatem w każdym
wieku możemy podjąć wyzwanie. Oczywiście im szybciej się zdecydujemy,
tym lepiej. Nauczymy jeździć każdego, ale współpraca musi być z obu stron.
Wiek nie jest żadną barierą. W Liderze stawiamy na instruktorów, którzy poza
doświadczeniem, rozumieją potrzeby każdego kursanta, są elastyczni w zakresie godzin i dni podczas trwania kursu. Warto żeby w każdym domu było
więcej kierowców. Życie niesie różne niespodzianki. Jeżeli jedyny kierowca
w rodzinie wyjedzie lub złamie nogę, wówczas kwestia transportu jest sparaliżowana.

materiał. Ponadto też mamy zwyczaj nagradzania tych, którzy zdają pozytywnie egzamin za pierwszym razem. Poza satysfakcją zdanego egzaminu
są uhonorowani bonem do Caffe 22. Indywidualne podejście do kursanta
przekłada się na bezstresową naukę, a co za tym idzie – zwiększa szansę na
pozytywny wynik egzaminu z prawa jazdy.

rozmawiała: Inga Elerowska / foto: Jarosław Gaszyński

Spraw niespodziankę i sprezentuj

ŚWIĄTECZNY
BON PODARUNKOWY
NA DOWOLNĄ KWOTĘ!

Czym powinniśmy kierować się przy wyborze szkoły?

Przede wszystkim bezpieczeństwem. Składa się na nie stan techniczny pojazdów, doświadczenie instruktorów. Ważne są również materiały dydaktyczne
i atmosfera.
Tylko tyle? A co z rankingami?

Rzeczywiście ludzie często o nie pytają. W naszej szkole nie są one priorytetem. Dla nas najważniejsze jest to, aby kandydat na kierowcę nauczył się
jeździć bezpiecznie i zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Dużą wagę przywiązujemy także do zasad kultury na drodze. Nasza siedziba jest położona
w centrum miasta, co jest dużym ułatwieniem komunikacyjnym. Dysponujemy komfortową salą wykładową, a wszystkie materiały dydaktyczne są na
własność kursantów. Fakt, że nasza szkoła mieści się na 19 piętrze Pazimu
wykorzystujemy także praktycznie. Nagrywamy filmiki, które analizujemy
wspólnie z kursantami podczas zajęć. To wbrew pozorom bardzo przydatny

FB OSK LIDER
www.osk-lider-szczecin.pl
Pl.Rodła 8/1903
tel. 600-759-044

Już od 5500 zł/m2

BEZRZECZE UL. JESIONOWA - domy w zabudowie bliźniaczej
tel.: 501 679 678, 502 506 789

|

www.madurainvestmen.pl

reklama

Badania profilaktyczne
Antykoncepcja
Choroby kobiece
Diagnostyka piersi
Niepłodność

Planowanie ciąży
Ciąża fizjologiczna
Ciąża bliźniacza
Opieka poporodowa
Ultrasonografia położnicza 3D i 4D
KTG płodu

Położnicze
Ginekologiczne
Jamy brzusznej
Tarczycy
Piersi

MonaLisa Touch
Rehabilitacja po porodzie
Menopauza
Leczenie nietrzymiania moczu
Estetyczna korekcja intymnych narządów zewnętrznych

PROMOCJA

20%

promocja 50%
na zabiegi
Mona
Lisa Touch
NA ZABIEGI
MONA LISA TOUCH
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FOODPORT
Nowa przestrzeń gastronomiczna
w GALAXY
Trwa remont obecnej strefy gastronomicznej Galaxy. Nowa przestrzeń food-court na II piętrze Centrum dostępna będzie w grudniu
2019 roku.
W projekcie wykorzystano naturalne materiały w połączeniu ze
stalą, które doskonale wpisują się w nową architekturę portowego
klimatu obiektu.
Wykorzystujemy najlepsze symbole Szczecina – mówi Monika
Gogacz Dyrektor CHR Galaxy. Powstaje niebanalna przestrzeń,
w której główną rolę odgrywają elementy nawiązujące do kultowego Grzybka czy Pasztecika. Całość ma portowych charakter – podkreśla Monika Gogacz Dyrektor CHR Galaxy.
Dzięki nieszablonowemu podejściu Galaxy zyskuje przestrzeń, która zaoferuje klientom komfort i wygodę. Wśród atrakcji znajdują się
boisko do gry w kosza, kontenery przypominające portową architekturę, słupy ogłoszeniowe czy miejskie mozaiki.
W CHR Galaxy pojawią się również nowe marki. Do grona najemców
dołączają Kuchnia Marche, Express Oriental, Pasibus i Papa Diego.
Autorem koncepcji jest architekt Piotr Kalinowski z pracowni
MIXD-Interior Experience Design z Wrocławia. Głównym wykonawcą robót jest firma Baumont. Inwestorem przedsięwzięcia jest EPP
Property Management.

na zdjęciu: Monika Gogacz - dyrektor CHR Galaxy
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Mercedes-Benz
Mojsiuk

– sprawdzony partner w zakupie samochodu
W każdej z firm w której użytkuje się samochód do celów służbowych, aby zwiększyć ekonomiczność działalności biznesowej, przedsiębiorca
potrzebuje takiego samochodu, na którym można polegać oraz takiego partnera finansowego, który zaoferuje mu indywidualne rozwiązania
na atrakcyjnych warunkach, w możliwie jak najkrótszym czasie – odpowiedź jest tylko jedna: Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza.

I

MOTORYZACJA

I

Przykładowe oferty dostępne od ręki w systemie wyszukiwarki Stock Browser Dealer Mojsiuk:

Przykładowe oferty dostępne od ręki w systemie wyszukiwarki Stock Browser Dealer

Przykładowe oferty dostępne od ręki w systemie wyszukiwarki Stock Browser Dealer

Codzienne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych z każdym rokiem nabiera coraz większego tempa. Skraca się czas realizacji zamówień czy terminów dostaw. Powoduje to sytuację, gdzie kluczowego
znaczenia nabiera współpraca z pewnymi i sprawdzonymi kooperantami lub oparcie prowadzonej działalności na sprawdzonych i pewnych
narzędziach. Z pewnością jednym z takich narzędzi jest w firmie samochód. Od jego niezawodności działania zależy życie wielu firm. Dlatego
też wiele z nich decyduje się na zakup samochodów marki Mercedes-Benz i koszalińskiego dealera tej marki firmę Mojsiuk.

kiwaną korzystną – indywidualnie skonstruowaną pod jego potrzeby
ofertę praktycznie w miejscu zakupu i działania swojej firmy.
Produkt – to jedno, forma zakupu to drugie, ale trzecim filarem oferty
koszalińskiego dealera są ubezpieczenia, których wachlarz i fachowe
doradztwo jest również dostępne na miejscu w salonie.
Podsumowując – wszystkie wyżej wymienione składowe oferty firmy
Mojsiuk pozwalają na szybkie nabycie i wpięcie w codzienną pracę samochodu firmowego, zarówno osobowego jak i dostawczego.
Spełnij swoje marzenie – taką propozycje możesz u nas usłyszeć.

40 lat doświadczenia na rynku motoryzacyjnym w połączeniu z oferowaną niemiecką marką ugruntowało pozycję firmy jako sprawdzonego partnera i dostawcy niezawodnych środków transportu, ale to nie
wszystko.

Zamiast kupować samochód na własność, przedsiębiorca może wybrać korzystne miesięczne raty leasingowe. Program finansowania
Lease&Drive to wymarzony samochód w niskich ratach miesięcznych.
Płacąc co miesiąc drobny ułamek ceny, można cieszyć się komfortem
i bezpieczeństwem, które daje jazda nowym Mercedesem. Nie trzeba
przy tym inwestować własnego kapitału, a umowę można rozszerzyć
o liczne dodatkowe opcje. Jeśli przedsiębiorca chce podnieść wizerunek swojej firmy i zawsze jeździć najnowszym modelem Mercedesa,
a opisywanym wcześniej jednym z priorytetów funkcjonowania firmy
jest finansowanie samochodu przy zachowaniu niskich kosztów miesięcznych w stałej wysokości, oferta Lease&Drive będzie doskonałym
wyborem. Koszaliński dealer marki Mercedes-Benz – firma Mojsiuk,
dysponuje szeroką ofertą samochodów osobowych i dostawczych do-

Firma Mojsiuk oprócz samego produktu oferuje klientom - firmom także indywidualnie dobrane rozwiązania i formy zakupu swoich samochodów, co także jest niesłychanie ważne dla tempa prowadzenia działalności o którym napisano wyżej.
Dealer poprzez specjalnie utworzone do tego celu stanowiska ekspertów bankowych oferuje szybkie i zindywidualizowane propozycje zakupu oparte na ofercie Mercedes-Benz Financial Services, należącej do
grupy Daimler Financial Services, mającej swoje oddziały w 40 krajach
świata. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorca decydując się na skorzystanie z oferty firmy Mojsiuk zyskuje spokój, komfort obsługi i ocze-

Przykładowe oferty dostępne od ręki w systemie wyszukiwarki Stock Browser Dealer Mojsiuk:

Mercedes-Benz Financial Services, należy do grupy Daimler Financial Services, mającej swoje oddziały w 40 krajach świata i zatrudniającej łącznie 9000 osób. Mercedes-Benz Financial Services oferuje finansowanie pojazdów poprzez korzystne pożyczki, leasing
i wynajem długoterminowy, a także szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych. Finansowanie w Mercedes-Benz Financial Services
wybiera ok. 40% spośród wszystkich Klientów decydujących się na zakup nowego Mercedesa lub smarta. Pod marką Mercedes-Benz
Aby ułatwić dostęp do oferty leasingowej Mercedes-Benz stworzył specjalne wyszukiwarki samochodów, doFinancial Services oferowane są produkty czterech spółek działających na polskim rynku. Są to: Mercedes-Benz Leasing Polska sp.
stępnych od ręki, którymi dysponuje dealer. Klient poszukując samochodu może go znaleźć poprzez wpisanie
z o o., Mercedes-Benz Bank
Polska SA, Mercedes-Benz Financial Services sp. z o.o. oraz Mercedes-Benz Ubezpieczenia sp. z o.o.
kwoty jaką chce przeznaczać miesięcznie na ten cel, a system dobierze model i okres leasingu. Wszystkie to

można znaleźć u koszalińskiego dealera – firmy Mojsiuk pod poniżej podanymi adresami wyszukiwarek Stock
Browser:
SAMOCHODY OSOBOWE

I

45

I

www.oferta.mercedes-benz.pl/mojsiuk
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stępnych od ręki. Wszystkie formalności załatwisz w jednym miejscu
– w salonie dealerskim.

w warsztacie Mojsiuk Centrum Blacharsko - Lakierniczym zgodnie z wymaganiami producenta,

Pozostałe plusy tej formy zakupu auta to:

- Ubezpieczenie GAP - zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieżowej pojazdu. W przypadku tak nieszczęśliwego wydarzenia, jakim jest szkoda całkowita pojazdu będąca następstwem wypadku, lub kradzież pojazdu, wysokość
odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco jest niższa niż wartość
fakturowa pojazdu. Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy fakturową wartością zakupu pojazdu, a wartością wypłaconego odszkodowania Auto-Casco.

• Brak opłat za rejestrację samochodu.
• Lease&Drive pomoże obniżyć koszty administracyjne i łatwiej zaplanować wydatki związane z samochodem w firmie.
• Dzięki wysokiej, gwarantowanej wartości końcowej, opłaty miesięczne będą wyjątkowo niskie.
• Elastyczność finansowania – umowa może zawierać samo finansowanie, ale można też rozbudować ją o dostępne dodatkowo opcje:
- Ubezpieczenie Komunikacyjne – dzięki dostępnej na miejscu ofercie
ubezpieczeniowej nabywca samochodu, może spokojnie się odprężyć.
Dzięki dopasowanym ubezpieczeniom dla zakupionego Mercedesa
możliwe jest stworzenie ochrony całkowicie zgodnej z zakresem oczekiwania klienta. Chroniony jest nie tylko samochód, ale kupujący otrzymuje pewność, że samochód w razie uszkodzenia zostanie naprawiony

- Pakiet Gwarancyjny, a także,
- Umowę Serwisową,
- kartę paliwową oraz koszty sezonowej wymiany opon.
• Tylko od kupującego zależy, czy wykupi użytkowany samochód
na własność po zakończeniu umowy. Można także zwrócić go do dealera i wymienić na nowy lub wydłużyć umowę na kolejny okres.

W razie pytań o prezentowane, jak i pozostałe modele marki Mercedes-Benz zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes-Benz Mojsiuk w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89 lub pod nr tel.: 94/34 77 372 – samochody osobowe,
tel.: 94/34 77 376
www.mojsiuk.mercedes-benz.pl | Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk

Przykładowe oferty dostępne od ręki w systemie wyszukiwarki Stock Browser Dealer Mojsiuk:
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Magdalena Mickowska,
Dariusz Przyłuski, Ewa Bogacka

BIZNES, SPORT I SZTUKA

MABO B Zone Club to zupełnie nowa jakość na mapie Szczecina. W tym miejscu aktywnie wypoczniesz grając w bilard, kręgle czy squasha, a później zrelaksujesz się przy drinku w grupie znajomych. Ambicje klubu sięgają jeszcze dalej – właściciele chcą promować lokalnych twórców dając im
przestrzeń dla artystycznych działań.
MABO B Zone Club na mapie Mierzyna istnieje od miesiąca. – Nazwa
jest skrótem imion i nazwiska moich rodziców: Marii oraz Adolfa Bogackich – mówi współwłaścicielka Ewa Bogacka. – To właśnie oni 53
lata temu założyli firmę MABO, która do dzisiaj świetnie się rozwija.
Lokal położony jest na dwóch kondygnacjach. Doskonale wyposażony
bar oraz miękkie fotele sprzyjają rozmowom z przyjaciółmi, znajdziemy tu również stół bilardowy i kręgielnię. – Bilard cieszy się ogromną
popularnością. Nasi goście mają do dyspozycji profesjonalny, turniejowy stół do gry – opowiada Magdalena Mickowska, menadżer klubu.
– Na tym samym poziomie znajdziemy kręgielnię z dwoma torami. Usytuowana jest w kameralnej części lokalu, dzięki czemu osoby, które
przychodzą pograć, mają zagwarantowaną prywatność.
Na niższej kondygnacji znajdziemy kolejne atrakcje. Znajduje się tutaj
m.in. wielofunkcyjne boisko, wykorzystywane głównie do halowej piłki
nożnej, badmintona, koszykówki czy siatkówki. Jest także salon profesjonalnego makijażu: Laura Wojtyś Visage, gdzie panie mogą przyjść
i zadbać o swoją urodę.
Króluje squash

Przenieśmy się teraz do najpopularniejszej części lokalu. Znajdują się
tutaj trzy korty do squasha. – Squash jest coraz popularniejszym sportem. Niezwykle przyjemnym, ale i wymagającym – mówi Ewa Bogacka.
– Współpracujemy z instruktorem, Dariuszem Przyłuskim. To osoba
z ogromną pasją, wiedzą i umiejętnościami. Bardzo kontaktowy i otwarty, ma dużo energii, którą jest w stanie przekazać swoim uczniom. Polecamy chociaż jedną lekcję z nim, aby przekonać się samemu, że warto wkręcić się w tę dyscyplinę. Rzeczywiście, pan Dariusz o squashu
może rozmawiać godzinami. Gra w niego od 9 lat. Ma za sobą udział
w ligach i turniejach squasha regionalnych i ogólnopolskich, uczestniczy
w rozgrywanych cyklicznie Mistrzostwach Polski. Ma na swoim koncie
kilka wygranych turniejów i lig. Przez wiele lat uczestniczył w trenin-

gach prowadzonych przez najlepszych szczecińskich trenerów, pogłębiając swą wiedzę i szlifując umiejętności. Dziś sam zaszczepia wiedzę
i miłość do squasha, prowadząc lekcje dla studentów oraz uczniów
szkół średnich, jak też innych zainteresowanych zapaleńców. – Squash
to dyscyplina dla każdego. W Polsce najwyższa grupa wiekowa na zawodach Masters to 60+. Podkreśla on również, że zarówno w kategorii 60+, jak i 55+ Mistrzostwo Polski w roku 2018 zdobyli zawodnicy
ze Szczecina. Podczas gry pracuje całe ciało, spalamy mnóstwo kalorii
– opowiada instruktor. To także doskonały sposób na rozładowanie napięcia. Jeśli ktoś nigdy nie grał, a spróbuje przez kilkadziesiąt minut to
ręczę, że poczuje wszystkie mięśnie. Instruktor zapewnia, że do poznania absolutnych podstaw gry wystarczy godzina. Podczas takiej lekcji
dowiemy się, jak poruszać się po korcie, jak sprawić by piłka odbijała
się we właściwym kierunku. Z czasem nabierzemy coraz większych
umiejętności i opanowania.
Strefa artystów

Wspówłaścicielka MABO B Zone Club udostępnia przestrzeń lokalnym
artystom. Już teraz na ścianach można podziwiać obrazy malarki Neli
Karpińskiej. – Chcielibyśmy by do funkcjonowania klubu włączyła się
nie tylko społeczność z Mierzyna, ale również szczecińska. Zamierzamy prezentować u nas artystów związanych ze Szczecinem – mówi.
W klubie organizowane są także imprezy zamknięte. – Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami cateringowymi. Przy większej grupie jest
możliwość zamknięcia całego lokalu czy chociażby piętra. Odbywają
się tutaj również wieczory kawalerskie i panieńskie. Po sportowej rozrywce uczestnicy mają możliwość korzystania z sauny – podsumowuje.
MABO B Zone Club czynny jest przez 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku
do soboty w godzinach 8-24, w niedziele do godziny 22.

Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński

ul.Welecka 2 | 72-006 Mierzyn
www.mabozoneclub.pl
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Katarzyna Gniadek:

interesuje mnie człowiek
Katarzyna Gniadek to dyplomowany coach, trener i konsultant obszaru HR. Wspiera w rozwoju osoby indywidualne i organizacje. Klienci cenią jej empatię i wrażliwość. Jest uważnym obserwatorem, otwartym na ludzkie potrzeby. To kobieta z pasją, która po godzinach
zgłębia wiedzę z zakresu psychologii, antropologii i rozwoju osobistego. W rozmowie opowiedziała o swojej pracy, problemach z jakimi
zwracają się do niej klienci oraz sposobach ich rozwiązania, a także o tym, co jest dla niej najistotniejsze w zawodzie.
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Coaching to dziś modne hasło. Czy klienci, którzy do Ciebie
przychodzą, wiedzą czym jest?
Niewiele osób faktycznie wie, czym jest coaching. Ma on wiele definicji, często trochę górnolotnych, których prawdę mówiąc nie lubię.
Dla mnie to po prostu dobra metoda pomagania ludziom w osiąganiu ważnych celów.
Czy zawsze chciałaś być coachem?

Od 2014 roku, kiedy zaczęłam swoją przygodę z coachingiem, przeszłam całą sinusoidę emocji i przemyśleń dotyczących tego tematu.
Od euforycznej postawy pt. „coaching to jedyna słuszna droga dla
każdego i w każdej sytuacji” po „coaching jest do niczego i nic nie
daje, ludziom trzeba podpowiedzieć, co mogą zrobić”. Dziś jestem
po środku. Uważam, że coaching to jedno z wielu narzędzi do rozwoju i zwiększenia samoświadomości. Czasem jednak lepiej wybrać
consulting, mentoring czy np. szkolenia rozwijające konkretne kompetencje. Jednak w wielu sytuacjach, np. na zakrętach życiowych,
coaching przynosi znakomite rezultaty.
Z jakimi problemami zwracają się do ciebie ludzie?

Na przykład osoba, która przychodzi z jakimś konkretnym dylematem, np. chce zmienić pracę, ale już w trakcie pierwszego spotkania, okazuje się, że obszarów „problemowych” jest znacznie więcej.
Szybko dochodzimy do tego, że chęć zmiany pracy to tylko wierzchołek góry lodowej, a pod powierzchnią mamy często osobę zagubioną, niepewną, nieznającą swoich potrzeb, z zaniżoną samooceną. Takie osoby często mówią: „Jestem w rozsypce, nie wiem kim
jestem, nie wiem czego chcę, niech ktoś mi pomoże”. Drugi przykład
to osoba, która faktycznie ma konkretny cel i potrzebuje wsparcia,
ponieważ z różnych powodów nie udaje się jej tego celu zrealizować. Odpuszcza, odkłada na później, przesuwa w czasie, ma słomiany zapał i spadek motywacji. W obu przypadkach bardzo przydaje
się wsparcie coacha.
Jak wygląda praca z tą pierwszą osobą?

Jeśli ktoś zbyt często mówi „ktoś powinien mi pomóc”, to znaczy,
że ma poczucie kontroli umiejscowione na zewnątrz. Takie osoby
oczekują, że ktoś albo coś im pomoże i zmieni ich życie na lepsze,
np. wygrają w totolotka, wyjdą za księcia, znajdą cudowną dietę,
przy której schudną 10 kg w 3 dni, etc. Często też nie czują, że to
one są odpowiedzialni za swoje życie. Moją pierwszą „pomocą” jest
więc wtedy wyciągnięcie tego na światło dzienne, uwidocznienie
przekonań, wartości i poprzez odpowiednie pytania czy ćwiczenia,
pokazanie klientowi, co może dalej z tym zrobić.
Czy wtedy postawa tej osoby się zmienia?

Wtedy klient uświadamia sobie, że ma różne opcje i że może coś
zmienić. Ale to jego decyzja czy będzie chciał z tym zostać, zaakceptować obecny stan, czy też podejmie walkę o zmianę postawy. Moją
rolą jest stworzyć możliwości i poszerzyć perspektywę, sprawić, by
klient zastanowił się nad pozytywnymi i negatywnymi aspektami
swoich postaw, zachowań czy celów, do których dąży. Tym właśnie jest coaching. Nie jest zmienianiem czy „naprawianiem” ludzi
według własnych przekonań czy pomysłów. Nie mamy prawa decydować o tym, jaki ktoś powinien być. Nie oceniam, nie doradzam.
Oczywiście łączę metody pracy i jeśli klient wyraża taką chęć,

to dzielę się także swoją wiedzą np. na temat działania czy metod
zmiany nawyków, filtrów percepcyjnych, zmiany postaw, samodyscypliny – wiedza też może się okazać klientowi pomocna.
Mówi się, że wiele osób ma obecnie kłopot z samodyscypliną.
Co o tym sądzisz?

Samodyscyplina czy też samoregulacja, to ważny temat. Jestem
zdania, że kiedy człowiek wie, kim jest i czego chce, kiedy rozumie
co jest dla niego ważne, znika potrzeba zbyt częstego przymuszania
się do robienia tego, czego nie lubi. Bo wtedy układamy sobie życie
tak, by robić to, co lubimy i co daje przyjemność i satysfakcje. I na
tym budujemy. Bo znamy siebie, bo wiemy w którą stronę iść, wiemy, co przychodzi nam łatwo, a co trudniej. Wykorzystujemy spryt
woli zamiast siły woli. Ułatwiamy sobie życie, zamiast utrudniać.
I to jest punktem wyjścia. A jeśli faktycznie po takim uporządkowaniu wewnętrznym, nadal pozostają pewne obszary, które wymagają
samodyscypliny, a my mamy ją na niskim poziomie, jest mnóstwo
skutecznych sposobów, ćwiczeń czy technik, które pozwalają ją
podnieść.
Wielu ludzi ma pewnie problem ze słomianym zapałem i utrzymaniem motywacji do zmian. Czy na to także masz swój sposób?

Motywacja z natury jest chwilową emocją i zazwyczaj szybko opada. Dlatego wolę mówić o determinacji czy też właśnie o samodyscyplinie, bo to ona ma realny wpływ na zmianę. Każdy człowiek
w innym miejscu ma swoje mocne punkty, na których można zaczepić plan działania. Jak wspomniałam, jestem zwolennikiem minimalizacji zmuszania się, więc zawsze zachęcam klientów do szukania
sposobów i rozwiązań, które są dla nich naturalne, przychodzą im
z łatwością. Możliwości oraz technik jest mnóstwo.
W jaki sposób pomagasz klientom się zmieniać?

Zmiany są trudne, wymagają czasu, wytrwałości. Zdarzają się porażki, gorsze dni, ale są też sukcesy oraz lepszy czas. Mogę w tym
towarzyszyć klientowi, wspierać go, dzielić się wiedzą, ale też nie
przejdę za niego zmiany. To klient się zmienia, a moim zdaniem
jest dać mu pomocne narzędzia, których może użyć żeby tę zmianę przejść w najlepszy dla siebie sposób. Nie jestem zwolennikiem
terapii szokowych, skrajności ani nadmiernego rygoru. Zawsze szukam balansu i wyważonych rozwiązań.
Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy?

Pracuję z klientami biznesowymi i indywidualnymi, ale dla mnie
zawsze po drugiej stronie najważniejszy jest człowiek. Jego osobista historia, cele, zasoby i możliwości. Nie ma znaczenia czy jest to
członek zarządu dużej firmy, czy samotna matka z trójką dzieci, która musi na nowo poukładać swoje życie. Interesuje i ciekawi mnie
człowiek. Klientom powtarzam czasem słowa Carla Barda: „Chociaż nikt nie może cofnąć się i zacząć wszystkiego od nowa, każdy
może zacząć od teraz i dotrzeć do całkowicie nowego zakończenia”.
Praca z ludźmi jest faktycznie moją pasją. Ciągle się uczę, rozwijam
bo wiem, że dzięki temu potrafię ich coraz lepiej wspierać.
Dziękuję za rozmowę.

kw/ foto: materiały prasowe
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Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślności w Nowym Roku
życzy
Dorota Gródecka-Szwajkiewicz

Dorota Gródecka, specjalista położnictwa i ginekologii
Szczecin, ul. Tuwima 27/3 | tel. 570 70 71 72

STOMATOLOGIA GINEKOLOGIA

Prezentacja

Medycyna komercyjna łączy siły
Szczecin jest zagłębiem stomatologii, medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Od strony czysto medycznej jest jednym z najlepszych tego
typów ośrodków w Polsce. Nina Manduk-Czyżyk, działająca na rynku medycyny komercyjnej pod marką MediConsult, menager klinki dr Stachury,
założyła przy Północnej Izbie Gospodarczej klaster medyczny „Mediklaster”, zajmujący się zagadnieniami związanymi z branżą medyczną, który
zrzesza to środowisko.
Skąd pomysł by uruchomić w Szczecinie klaster zajmujący się tą
gałęzią biznesu?

Jak w praktyce działa klaster?

O wsparcie zwróciła się Pani do PiG-u.

Dlaczego wspólne podejmowanie inicjatyw jest takie ważne?

Od 15 lat zajmuję się turystyką medyczną i medycyną komercyjną, dokładnie promocją regionu Szczecina pod kątem świadczonych tu usług
medycznych wśród pacjentów zagranicznych. Działalność ta pozwala
mi na obserwację z jednej strony tego jak działają komercyjne placówki
medyczne, a z drugiej strony na to, czego poszukują pacjenci i jaka jest
ich charakterystyka. Obserwując miasta takie jak Warszawa, Wrocław
czy Kraków, które wręcz żyją turystyką medyczną, pomyślałam, że
Szczecin też powinien rozwinąć się w tym kierunku, tym bardziej, że posiadamy wiele bardzo dobrych klinik i gabinetów zajmujących się chirurgią plastyczną, medycyną estetyczną, stomatologią z wybitnymi specjalistami i opieką na najwyższym, europejskim poziomie. Natomiast
turysta medyczny nie jest tylko pacjentem klinki, który przyjeżdża do
miasta po konkretną usługę. Odwiedza kawiarnie, restauracje, hotele,
sklepy, korzysta z taksówek czy komunikacji miejskiej. Często towarzyszy mu druga osoba, dla której pobyt tutaj też powinien być atrakcyjny.
Jako, że jestem przedsiębiorcą, zwróciłam się do Północnej Izby
Gospodarczej z propozycją zorganizowania konferencji na temat
turystyki medycznej. Konferencja odbyła się w marcu tego roku
i okazała się dużym sukcesem. Mówiono m.in. o trendach w branży medycznej, o konieczności integracji, marketingu medycznym, o tym, jaka
jest specyfika pracy i charakterystyka pacjenta ze względu na jego pochodzenie. W efekcie tego pomyśleliśmy wspólnie z Izbą, by założyć klaster zrzeszający przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w temacie
optymalizacji pracy jednostki medycznej, podnosić standardy świadczonych usług, dążą do osiągnięcia unikatowej marki i kojarzącej się
z najwyższą jakością, bezpieczeństwem oraz innowacyjnością.

Mediklaster formalnie działa od czerwca tego roku. Warunkiem przystąpienia do klastra jest bycie członkiem Izby, ale przede wszystkim wykazanie chęci integracji i nawiązania dialogu z pozostałymi członkami,
tak jak obecnie ma to miejsce na spotkaniach. Do Mediklastra należą takie gabinety, kliniki i firmy jak Apolonia Dental, Beauty Group, Centrum
Medyczne Słowik, Centrum Rehabilitacji FinMed, Dental Clinic Smaga,
Dentus, Haraś Stomatologia, Klinika dr Stachura, Klinika Zawodny,
Mediconsult, Natural Skin Clinic, portal Zaufane kliniki. Przez ten czas
udało nam się zorganizować m.in. warsztaty z Adamem Grabowskim,
z firmy Wild Moose, który się specjalizuje w marketingu internetowym,
z mecenas Olgą Dacą, specjalizującą się w mediacjach. W najbliższym
czasie członkowie klastra będą mieli okazję spotkać się z właścicielką
kliniki w Oslo, która podzieli się z nami swoim doświadczeniem w pracy
z pacjentem norweskim. Oprócz tego rozpoczynamy prace nad organizacją drugiej edycji konferencji, która z pewnością nie przejdzie bez
echa na szczecińskim rynku medycznym.
Jestem zwolenniczką zdrowej konkurencji. Nasze spotkania są bardzo
merytoryczne. Wymieniamy się wiedzą, zadajemy sobie pytania, czasem kłopotliwe. Często taka współpraca i rozmowa o problemach wydaje się niemożliwa ze względu na postrzeganie innych jako konkurencji. Tutaj, przy jednym stole jest to możliwe. Kładziemy duży nacisk na
to, aby jednoczyć branżę, a nie ją dzielić i zauważyć, że we wspólnym
podejmowaniu inicjatywy można osiągnąć sukces.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega
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Nasi mechanicy Mistrzami Świata
Szczeciński oddział Mercedes Benz Mojsiuk może pochwalić się najlepszymi mechanikami nie tylko w kraju, ale i na świecie. Potwierdzili to Jacek oraz Łukasz, którzy zdobyli tytuły Mistrzów Globu w swoim zawodzie. Gratulujemy!
To bez wątpienia wielki sukces polskich mechaników. Zdobyli
złoty medal Mistrzostw Świata rozgrywanych pomiędzy serwisami Mercedes-Benz Trucks. W Stuttgarcie, na najwyższym
stopniu podium, stanęło dwóch specjalistów ze Szczecina wytypowanych przez centralę Mercedesa. W finale pokonali samych
gospodarzy, Niemców! W podstawowym składzie narodowej
drużyny znalazł się technik diagnosta szczecińskiego oddziału
Mercedes Benz Trucks Mojsiuk –Jacek. W drużynie rezerwowej

Polskę reprezentował brat Jacka, doradca serwisowy: Łukasz.
W mistrzostwach udział wzięło 12 zespołów z całego świata.
Każdy składał się z: doradcy serwisowego, technika diagnosty, technika systemowego, sprzedawcy części zamiennych
oraz oczywiście trenera. Wybór zawodników reprezentacji poprzedzony był ogólnopolskimi eliminacjami Customer Services
& Parts Mercedes-Benz Trucks zawody organizuje co dwa lata.

Każdy zespół rywalizujący w Global TechMasters Truck musi
zmierzyć się z czterema różnymi egzaminami częściowymi.
– Przygotowywaliśmy się do finału przez półtora miesiąca. – opowiada Jacek . – W Stuttgarcie musiałem zmierzyć się z zadaniami
praktycznymi dotyczącymi diagnostyki pojazdu. Był także test
teoretyczny, gdzie należało w godzinę odpowiedzieć na 60 pytań.
No i zadania drużynowe, gdzie nie mogło być słabego ogniwa, bo
eliminowałoby całą grupę.
Łukasz, brat Jacka, przyznaje, że sukces braci to zasługa wielu
innych osób. – Sukces wziął się stąd, że pracujemy w doskonałym zespole. Wszystkim zależy na tym, by godnie reprezentować
markę Mercedes-Benz. Gramy przecież do jednej bramki. Jest
u nas doskonała atmosfera, ludzie mają ogromną wiedzę – mówi.
– Według mnie doradca serwisowy powinien mieć coś z psychologa, mieć swoją osobowość i oczywiście wiedzę na temat przy
którym pracuje. Bez tego ostatniego osobowość nic nie da. Ciężarówkami interesuję się od dziecka. Mój tata też był doradcą
i zawsze podglądałem jego pracę.
Sukces mechaników ze Szczecina nie dziwi Ryszarda Olszewskiego, właściciela firmy USP Transport Spedition. Przyznaje, że
w swojej flocie ma 40 ciężarowych Mercedesów.
– Oczywiście zdarzają się różne, nieprzewidziane sytuacje z samochodami. Żadna jednak nie jest straszna, bo zawsze mogę
liczyć na pracowników serwisu. Niezależnie od tego, czy jest
dzień, czy środek nocy specjaliści są „pod telefonem”. Wiele razy
doradcy uratowali mnie od zjazdu na serwis. Doskonale znają
te samochody i potrafią telefonicznie poinstruować co należy
zrobić, by usunąć usterkę bez konieczności korzystania z lawety
– opowiada. – Za kolejny plus uważam fakt, że kierowcy z łatwością
mogą umawiać się na przeglądy. Nie jestem im do tego potrzebny.
Załatwiają to niezwykle profesjonalnie i sprawnie – mówi.

Tomasz Sawiuk

– specjalista ds. zarządzania flotą firmy Brand Sp. z o. o.

Ryszard Olszewski chwali podejście pracowników do klienta po
okresie gwarancyjnym. Często może liczyć na rabaty. Zdarza się
nawet, że obciążany jest jedynie kosztami robocizny.
– Jestem bardzo zadowolony z obsługi w tym miejscu. Z czystym
sercem mogę polecić każdemu, bo przy posiadaniu dużej floty
samochodów ciężarowych jest naprawdę mnóstwo obowiązków.
Serwisanci odciążają mnie pod każdym względem. Dzięki nim jestem w stanie oszczędzić i czas i pieniądze – mówi.
Słowa te potwierdza Tomasz Sawiuk z BRAND SP Z.O.O. W swojej flocie ma 48 zestawów Mercedesa.
– Wszystkie Mercedesy jakie mam to Actrosy. Z serwisem Mercedes-Benz Mojsiuk pracuję od ośmiu lat i jestem niezwykle zadowolony – przyznaje. – Dla mnie kluczową sprawą jest czas usuwania ewentualnych usterek w aucie. Nie mogą pozwolić sobie
na żadne przestoje. Tutaj, przez wszystkie lata, nie zawiodłem się
ani razu. Umawiam się zawsze na konkretny termin, konkretną
godzinę. Przyjeżdżam i wszystko już na mnie czeka: wolny kanał,
pracownicy w gotowości. Robią wszystko, by klient był zadowolony.
Pan Tomasz przytacza również pewną sytuację. W jednym z aut
awarii uległa skrzynia biegów, nie miał dostępnego żadnego zastępczego auta.
- Wszyscy mi mówili, że naprawa potrwa dwa tygodnie. Tak, jak
wspominałem: nie wchodziło to w grę. Nie mogę sobie na to pozwolić. W serwisie przy ulicy Pomorskiej usłyszałem, że zrobią to
w trzy dni. Odstawiłem auto w poniedziałek. Pracownicy zostawali po godzinach, ale w środę mogłem już wyjechać z warsztatu.Zespół naprawdę nie ma sobie równych i jest najlepszym, jaki
udało mi się do tej pory spotkać – podsumowuje specjalista do
spraw zarządzania flotą.

autor: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe

Ryszard Olszewski

– właściciel firmy USP TRANSPORT SPEDITION
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Podsumowanie roku 2019
w Klinice Zawodny

W rok 2019 wkroczyliśmy z nową energią! Ależ się działo – eventy, konwenty, szkolenia, a także duży wzrost zainteresowaniem naszymi zabiegami.
Wymagało to od nas dużych nakładów energii i mnóstwa pracy. Mogliśmy jednak liczyć na docenienie ze strony pacjentów dużą ilością słodkości,
czy uściskiem dłoni i szczerym uśmiechem. To dla nas najlepszy prezent i motywacja do dalszej pracy. Wprowadzenie nowych procedur skutkowało
wzrostem liczby pacjentów, dlatego musieliśmy podjąć działania w celu zwiększenia zespołu.
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Zdrowie i uroda

Do kadry zarządzającej dołączyła dynamiczna osobowość: Magdalena Buszmicz, która wniosła do naszego zespołu sporo nowej energii
i nowych pomysłów. To właśnie w tym roku liczba kosmetologów i pielęgniarek znacząco wzrosła. Powitaliśmy nie tylko nowe panie kosmetolog, ale również doktora Piotra Kolczewskiego, doktora nauk medycznych, specjalistę ginekologii i położnictwa. Doktor Kolczewski znacznie
poszerzył gamę zabiegów w naszej ofercie z zakresu ginekologii.
Zupełnie nową odsłoną Kliniki Zawodny od tego roku jest także możliwość skorzystania z usług dietetyka klinicznego. Marika Skodda udziela
konsultacji, ustala diety i przeprowadza badania genetyczne. Zajmuje
się dorosłymi, którzy mają problemy ze sposobem żywienia, ale także
jest specjalistką, jeśli chodzi o otyłość i nadwagę u dzieci.
Rok 2019 r. obfitował w nowości w branży medycyny estetycznej. W Klinice Zawodny pojawiło się, okryte sławą, urządzenie Onda. Bazująca na
technologii mikrofal Coolwaves® Onda, świetnie radzi sobie z miejscowo zlokalizowaną tkanką tłuszczową, ujędrnianiem skóry i cellulitem.
Urządzenie między innymi wygrało plebiscyt Prix De Beaute magazynu
Cosmopolitan 2019 r., zyskało tytuł Perły Dermatologii 2019 r. i zostało
docenione przez jury konkursu Beauty Forum Awards 2019 r. Powiększyliśmy możliwości w kwestii epilacji – trwałego usuwania owłosienia
– a to za sprawą najnowszego lasera Thunder MT. Urządzenie pozwala na pracę na większych obszarach zabiegowych, w krótszym czasie,
sprawdza się w przypadku delikatnych i jasnych włosów, a także jest
wyposażone w silny system chłodzenia kontaktowego, który sprawia,
że zabieg jest niemal bezbolesny.

bardziej z medycyną estetyczną. Byliśmy sponsorem cudownego projektu Magnolie Biznesu, który wyłania i nagradza kobiety sukcesu zwiąPrezentacja
zane z naszym lokalnym rynkiem. Nagrody przyznawane są w różnych
dziedzinach i to nie tylko tym kobietom, które są liderkami przedsiębiorczości, ale również tym, które wyróżniają się w takich dziedzinach
jak: sztuka, kultura i nauka. Rozdanie drzewek Magnolii Biznesu zwieńczyła prezentacja naszej doktor, chirurga plastycznego i rekonstrukcyjnego, Anny Jastak o tym, że tłuszcz nie jest wcale taki straszny i jest to
wspaniała tkanka, która daje wiele korzystnych możliwości w chirurgii
i medycynie estetycznej.
To nieprawda, że w klinikach jest szaro i sztywno – udowodniliśmy to
w tym roku nie tylko jako sponsor, ale przede wszystkim jako uczestnik IV edycji Szczecin Tattoo Convention! Pod hasłem „Zrób miejsce na
nowy tatuaż” zapraszaliśmy uczestników wydarzenia do konsultacji
związanych z laserowym usuwaniem tatuażu. Przedstawialiśmy efekty
zabiegów z wykorzystaniem laserów piktosekundowych i odpowiadaliśmy na pytania.

Akcja – jesienne
odmłodzenie

W tym roku w naszej Klinice zaczęło prężnie działać centrum szkoleniowe, gdzie Doktor Zawodny wraz z szkoleniowcami z polski i zagranicy,
mogli dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi lekarzami. Jednak nie
poprzestaliśmy wyłącznie na dzieleniu się wiedzą, również sami wciąż
pogłębiamy swoje umiejętności na licznych kongresach i szkoleniach.
Również doktor Piotr Zawodny, nasz lider, uczestniczył w wielu konferencjach i szkoleniach z zakresu zaawansowanych technik w medycynie
estetycznej. Z pośród licznych szkoleń na szczególną uwagę zasługują
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Oczyszczanie wodorowe
– naturalny sposób na młody wygląd
Mijający rok przyniósł kilka nowości, które wzbogaciły ofertę kameralnego Instytutu Urody Be Beauty. Po Ellisys Duo przyszedł czas na oczyszczanie wodorowe. Ten zyskujący coraz większą popularność zabieg anti-anging doskonale łączy nowoczesne technologie z mocą natury.
Oczyszczanie wodorowe to świetny wstęp do każdej kuracji przeciwstarzeniowej, ale równie dobrze funkcjonuje jako samodzielny zabieg,
zwłaszcza że jest uniwersalny – może być stosowany na każdym rodzaju
cery i przez okrągły rok, bez ryzyka wystąpienia efektów ubocznych.
Polecany i paniom, i panom, jest to bowiem zabieg bezpieczny i nieinwazyjny, a co za tym idzie nie ma do niego wielu przeciwwskazań – należą
do nich np. aktywne choroby skóry, patologiczne stany chorób przewlekłych (nowotwór, cukrzyca, epilepsja itp.), ciąża oraz karmienie piersią.

i tlen. W ten sposób skóra jest doskonale przygotowana do wprowadzenia antyoksydantów, które dogłębnie ją odmłodzą. Stworzą one tzw.
efekt laminacji, czyli czasowego zabezpieczenia skóry przed ponownym
namnażaniem się wolnych rodników – tym trwalszy, im głębsze warstwy
skóry zostaną nim objęte. – Skórę laminujemy przy pomocy najbardziej
skutecznych antyoksydantów, np. kwasu askorbinowego (wit. C), A-tokoferolu (wit. E), -karotenu i koenzymu Q10 – tłumaczy Agata Kampioni,
kosmetolog i terapeuta twarzy, właścicielka Instytutu.

Co chwilę słyszymy informacje na temat wolnych rodników, choć większość z nas nie wie nawet, czym one są. To atomy tlenu, które utraciły równowagę na skutek pozbawienia jednego elektronu i atakujące
prawidłowo funkcjonujące atomy w celu uzupełnienia straty. Wbrew
powszechnej opinii, wolne rodniki nie są tylko szkodliwe. Jeśli w naszym organizmie panuje równowaga, to te reaktywne formy tlenu są
pośrednikami wielu ważnych procesów komórkowych. Niestety, wraz
z wiekiem owa równowaga ulega zaburzeniu i wówczas nadmiar wolnych rodników niszczy lipidy, białka czy kwasy nukleinowe, a najbardziej
narażona na ich działanie jest skóra. Jest na to jednak sposób. Żaden
inny pierwiastek nie radzi sobie tak dobrze z nadmiarem wolnych rodników jak właśnie wodór, będąc jednocześnie neutralnym dla skóry.
Wolne rodniki wiążą się bowiem z jonami wodoru i zamieniają w… wodę

Oczyszczanie wodorowe to nowoczesny zabieg składający się z kilku
etapów. Najpierw przy pomocy wody wodorowej następuje neutralizacja wolnych rodników i złuszczenie obumarłego naskórka. To powoduje
dotlenienie skóry, na którą następnie aplikowany jest wybrany antyoksydant. Wprowadzany jest on także do przestrzeni międzykomórkowej,
aby jeszcze bardziej trwale zabezpieczyć skórę przed przedwczesnym
starzeniem się. Na jakie efekty można liczyć? Przede wszystkim na długookresowe utrzymanie prawidłowego poziomu nawilżenia, rozświetlenie skóry oraz poprawę jej kolorytu i sprężystości, czyli przywrócenie
wszystkich oznak młodego wyglądu. – Odpowiednie przygotowanie skóry do zabiegów anti-aging jest podstawą ich dobrych efektów – podsumowuje Agata Kampioni.

Moc wodoru

Odmłodzenie w kilku krokach

autor: Karina Tessar/foto: materiały prasowe

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

112

Zdrowie i uroda

Prezentacja

PREZENTY OD MINISTERSTWA

Czym pachną święta? Pomarańczami, czekoladą, cynamonem, a może igliwiem lub rozmarynem? W produktach Ministerstwa Dobrego Mydła odnajdziemy nie tylko naturalny zapach, ale także doskonałe właściwości pielęgnacyjne i kunszt ręcznie wyrabianych mydeł i kosmetyków. Ta marka
o lokalnym rodowodzie z okazji swoich 5 urodzin otworzyła właśnie pierwszy stacjonarny sklep w Szczecinie i zaprasza po świąteczne prezenty.

Firmę założyły dwie siostry: Ania i Ula Bieluń. Startowały w Kamieniu
Pomorskim, następnie przeniosły się z procesem produkcyjnym do
Szczecina, ale dopiero teraz szczecinianie mają ich mydło na wyciągnięcie ręki – niewielki sklepik na Niebuszewie utrzymany jest w rzemieślniczym klimacie i idealnie pasuje do charakteru tej małej rodzinnej
manufaktury.
Mydlana obsesja i wiele więcej

Mydła i kosmetyki MDM powstają z dobrych naturalnych surowców,
tylko niekiedy wzbogaconych dodatkiem kosmetycznych aromatów.
Wszystkie opatrzono etykietami w minimalistycznym stylu, ale niech
was to nie zwiedzie – zgodnie z zasadą „naturalne nie oznacza nijakie” opakowanie, wzornictwo na produktach i ich zapach sprawiają,
że chciałoby się je zjeść. Poza wielce estetycznymi, mydlanymi kostkami znajdziemy tu np. oleje, masła i musy do ciała, fantastyczne balsamy
w sztyfcie, ekologiczne hydrolaty i glinki do twarzy, a także kosmetyki
do włosów, w tym również te przeznaczone do pielęgnacji brody i zarostu. Zadowoleni będą nie tylko panie i panowie, ale także nasi pupile, bo
wszystkie produkty MDM są wegańskie.

Mikołaj kupowałby w MDM

Ministerstwo lubi zaskakiwać i co roku, poza stałymi bestsellerami,
przygotowuje specjalne świąteczne zestawy prezentowe. Co ważne,
nie trzeba ich już pakować, choć delikatna wstążeczka tylko podkreśli
ich urok – produkty zapakowane są w kartoniki z zimowymi motywami. Wizualnie najbardziej nietypowy jest Set Vintage, którego obwoluta
została wyłoniona w ramach konkursu i przywołuje delikatny wdzięk
minionych dekad. To set pachnący różą – znajdziemy w nim serum róża-malina, hydrolat z róży damasceńskiej i różaną półkulę kąpielową. Piękny, zimowy set Szyszka to przepiękne mydło Czerwony Pieprz, półkula
kąpielowa Lawenda i mydło Rozmaryn, natomiast set Ostrokrzew to
propozycja dla miłośników słodyczy – w opakowaniu Czekocynamon –
balsam w sztyfcie, a także cynamonowe mydło i półkula cynamonowa.
Jak mówią właścicielki MDM, zestawy służą do obdarowywania i bycia
obdarowywanym, co z kolei służy zacieśnianiu więzów i podkreślaniu
tego, że jesteśmy dla drugiej osoby ważni. Bardziej świątecznie już się
nie da.

autor: Karina Tessar/foto: materiały prasowe
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Prof. Rafał Kurzawa – ginekolog-położnik,
specjalista endokrynologii ginekologicznej
i rozrodczości oraz embriologii klinicznej certyfikowanej przez ESHRE, kierownik Katedry i Zakładu Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego PUM
w Szczecinie, dyrektor medyczny The Fertility
Partnership w Polsce oraz współzałożyciel Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności Vitrolive w Szczecinie.

Staraj się o dziecko
– jest później niż myślisz
Wyglądamy coraz młodziej, żyjemy dłużej. Ale nasz zegar biologiczny tyka. Płodność kobiet spada po 30 roku życia, a drastycznie obniża się po
40. Czas dla mężczyzn jest bardziej łaskawy, ale im starszy ojciec, tym większe ryzyko wad genetycznych dziecka. – Jeśli jesteście młodzi, zdrowi,
bez nałogów, prawdopodobieństwo zajścia w ciąże wynosi około 7 procent – mówi profesor Rafała Kurzawa.
Niecałe dziesięć procent prawdopodobieństwa zajścia w ciążę?
To bardzo niewiele.

Takie są fakty. Płodność człowieka jako gatunku jest niska, a ludzie
mają tendencję do jej przeceniania. W sytuacji, kiedy para regularnie
współżyje, to prawdopodobieństwo wzrasta do 15-20 procent w wieku najwyższej płodności i przy założeniu, że partnerzy są zupełnie
zdrowi. Średni czas oczekiwania na dziecko u nich to około pół roku.
Dopuszczalny czas dla nas, osób leczących problemy prokreacyjne,
to rok. Po takim okresie regularnego współżycia 70-80 procent kobiet
jest w ciąży.
Pary decydują się na dziecko coraz później. Nierzadko kobiety rodzą dzieci po 40.

Żyjemy coraz dłużej i pragniemy też rozciągnąć czas płodności. Kobiety chcą mieć dzieci dopiero wtedy, gdy osiągną życiową stabilizację
i czują, że nie muszą już o wszystko walczyć. W dzisiejszych czasach
głównie liczy się praca, a kolorowe magazyny przekonują, że Polka powinna przede wszystkim się realizować, dbać o własną karierę, rozwój
i rozrywkę. Jak przy takiej retoryce znaleźć czas na macierzyństwo,
w najlepszym z punktu widzenia biologii czasie, czyli przed trzydziestką?

Kolorowe magazyny rozpisują się też o późnym macierzyństwie.
Mam na myśli nie tylko celebrytki, ale kobiety, które mogą uchodzić za wzór – artystki, żony premierów, prezydentów. Na przykład Carla Bruni, żona prezydenta Sarkozy, urodziła córkę w wieku
44 lat…
Posługujemy się w medycynie rozrodu takim pojęciem jak „rezerwa
jajnikowa”, która pokazuje, jaką perspektywę płodności ma jeszcze
przed sobą kobieta. I tak, 40 latka potrzebuje średnio 40-60 komórek jajowych, aby zająć w ciążę. Zagwarantowanie takiej liczby przy
zmniejszającym się rezerwuarze jest trudne i nie zawsze kończy się
sukcesem. Warto dodać, że późna ciąża wiąże się z większym ryzykiem powikłań. Badania potwierdzają, że wraz z wiekiem matki rośnie
ryzyko poronienia, przedwczesnego porodu, niskiej wagi urodzeniowej dziecka i wystąpienia zespołu Downa. Oczywiście daleki jestem
od straszenia, ale takie są fakty, z którymi należy się liczyć odkładając
rodzicielstwo na później.
Słyszy się o kobietach, które zostały matkami w jeszcze bardziej
zaawansowanym wieku, na przykład aktorki Halle Berry czy Rachel Weisz. Obie był przed pięćdziesiątką.

Najprawdopodobniej skorzystały z komórek jajowych dawczyni.
Jeszcze raz przeanalizujmy liczby. Każdego miesiąca 400 komórek
jajowych jest rekrutowanych do tego, by jedna mogła owulować.
Z każdym rokiem kobieta traci zasoby ze swojej rezerwy jajnikowej,
dodatkowo komórki starzeją się, więc spada ich jakość. Jak już wspomniałem, możliwości reprodukcyjne kobiety obniżają się drastycznie
po 40. Zdolność komórki jajowej do przetrwania uwarunkowana jest
długością telomerów w chromosomie. To fragmenty na końcu chromosomów, które z wiekiem u kobiet się skracają. Natura wymyśliła,
że telomery muszą się skracać, bo ewolucyjnie było rzeczą niepożądaną, by rodziła kobieta po 35 roku życia i nie miała szans na wychowanie
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dziecka. Pamiętajmy, że kiedyś ludzie żyli średnio 40 lat…
Ale przecież starzenie to nie tylko domena kobiet, dotyczy także
mężczyzn…

Oczywiście, ale w interesie ewolucji jest to, by mężczyzna jak najdłużej mógł być ojcem. I prawda jest taka, że telomery w plemnikach wydłużają się wraz z wiekiem. Niezależnie zatem od wieku, mężczyzna
zachowuje zdolności rozrodcze. Z biologicznego punktu widzenia najlepsza para to mężczyzna w wieku około 40 lat i kobieta młodsza o
10-15 lat. Oczywiście mało to poprawne politycznie, ale takie są fakty
(śmiech).
W dzisiejszych czasach bywa odwrotnie, bo coraz częściej starsze
kobiety wiążą się z młodszymi partnerami…
To jest znak naszych czasów. Z punktu widzenia biologii jednak, gdy
para chce mieć dziecko, bardziej korzystna jest sytuacja odwrotna –
czy tego chcemy, czy nie.

Na płodność, poza wiekiem, ma wpływ styl życia. Wrogiem jest
alkohol?

Nie ma wiarygodnych badań dotyczących wpływu okazjonalnego picia
alkoholu na płodność. Co prawda szwedzkie badanie pokazało, że kobiety, które wypijają więcej niż dwa drinki dziennie, mają mniej dzieci
niż te, które piją mniej. Ale z drugiej strony Duńczycy zrobili badania
pokazujące, że czerwone wino w niewielkich ilościach tę płodność
zwiększa. Płodność (zarówno mężczyzn, jak i kobiet) obniżają za to
na pewno: palenie papierosów, nadwaga, cukrzyca, przyjmowanie
niektórych leków i oczywiście stres. U kobiet nawet stosowanie nieodpowiedniej diety odchudzającej może prowadzić do zaburzeń hormonalnych, a tym samym do zaburzeń miesiączkowania. Istotna jest
także genetyka. Jeśli matka kobiety zaczęła wcześnie miesiączkować
i w dość młodym wieku weszła w okres menopauzy, to najprawdopodobniej jej córkę spotka to samo, bo odziedziczyła te same geny.
Coraz więcej pań myśli o zamrożeniu swoich komórek jajowych.
Na przykład Facebook i Apple ogłosiły, że będą fundować mrożenie jajeczek swoim pracownicom. Chyba nigdy wcześniej medycyna nie dawała kobiecie tak dużej swobody w podejmowaniu życiowych wyborów: planowaniu kariery i życia rodzinnego.

Oczywiście, w sytuacji, kiedy kobieta nie ma stałego partnera to rozsądne podejście, by zachować płodność i zamrozić oocyty przed 30
rokiem, życia, bo – jak mówiłem – ich jakość spada wraz wiekiem.
Dotyczy to także zachowania płodności w przypadku chorób np. onkologicznych. Prawdą jest, że są teraz doskonałe metody witryfikacji
komórek. Ale zastanawia mnie sytuacja, w której przychodzi do mnie
kobieta po trzydziestce i mówi, że nie ma czasu szukać odpowiedniego partnera i chce zamrozić oocyty. Nachodzi mnie wtedy refleksja, czy kiedykolwiek znajdzie czas na stały związek, a w rezultacie
– na macierzyństwo.
Dziękuję za rozmowę

rozmawiała: Izabela Marecka / foto: Aleksandra Medvey-Gruszka
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Prezentacja

Sztuka
upiększania
Precyzja neurochirurga i doskonała znajomość anatomii twarzy stomatologa. Kiedy gruntowna, oparta na
wieloletnim doświadczeniu wiedza z zakresu takich specjalizacji zostanie połączona ze znajomością zabiegów
medycyny estetycznej to otrzymamy gwarancję, że nasza uroda, a także zdrowie trafią w odpowiednie ręce.
Gabinet medycyny estetycznej M&R Kaczor tworzy właśnie taki duet. Małgorzata i Robert Kaczorowie zanim
zajęli się medycyną estetyczną, skupieni byli na innych obszarach medycyny.
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Małgorzata – stomatolog z 20 letnim doświadczeniem, Robert neurochirurg obecny na salach operacyjnych od czasów studenckich. Kilka
lat temu medycyna estetyczna połączyła ich pola zawodowe tworząc
jedność: Gabinety Medycyny Estetycznej M&R Kaczor.
Manualne zdolności, nieustannie aktualizowana wiedza, doświadczenie i odpowiednie podejście do profesji. W gabinecie można skorzystać
z wielu popularnych i klasycznych zabiegów, ale także z kilku zupełnie
innowacyjnych, takich jak: skoncentrowany wampirzy lifting z użyciem
Super osocza Angel, uniesienie piersi nićmi, implantacja włosów NIDO.
– Super osocze, jest jednym z najchętniej wykonywanych zabiegów
w naszych gabinetach. Innowacyjna technologia otwiera zupełnie
nowe możliwości w dziedzinie naturalnej biorewitalizacji i regeneracji
– tłumaczy Robert Kaczor. – Dzięki urządzeniu Angel otrzymujemy 14
krotnie większy koncentrat autologicznych płytek krwi o wysokim stężeniu, który zostaje pozyskany z krwi pacjenta. Naturalny, bezpieczny,
efektywny zabieg jest doskonałą formą dla osób, które preferują naturalne metody lub dotknięte są alergiami. W efekcie twarz, szyja, dekolt,
dłonie zyskują młodszy wygląd – skóra staje się jaśniejsza, bardziej napięta, elastyczna i wygładzona. W przypadku zabiegów skierowanych
na skórę głowy, wypadanie włosów zostaje zatrzymane, jednocześnie
zostaje im przywrócona gęstość oraz zdrowy wygląd. Osocze to można
wykorzystać nie tylko w celach estetycznych, ale też np. do biostymulacji kręgosłupa. Zabieg jest mało inwazyjny i krótki – wyjaśnia doktor.
Kolejnym z zabiegów, które szczególnie warto wymienić jest unoszenie
piersi specjalnymi nićmi. To alternatywa dla klasycznej metody chirurgicznej, która jest skomplikowana, kosztowna i wiąże się z długim
okresem rekonwalescencji. Podnoszenie piersi nićmi poprawia kondycję skóry oraz tkanki podskórnej, a także pozwala uzyskać wymarzony
kształt biustu. – Aby spotęgować efekt łączymy z zabiegami stymulu-

jącymi do wytwarzania nowego kolagenu, poprawy jakości i struktury
skóry. Zabieg bez użycia skalpela jest zdecydowanie mniej inwazyjny
a efekt utrzymuje się nawet do 18 miesięcy – dodaje doktor.
Nowatorską metoda jest też implantacja biowłosów. –Pacjent przychodzi bez włosów i w tym samym dniu, po niedługim czasie, wychodzi z włosami – mówi odrobinę żartując dr Robert Kaczor. – A tak
zupełnie serio, implantowane włosy o długości ok. 20 cm składają się
w ponad 90% ze składników naturalnych – dodaje dr Małgorzata Kaczor.
Metoda pomaga nie tylko pozbyć się problemu łysiny, ale też umożliwia zagęszczenie oraz uzupełnienie ubytków włosów, dając przy tym
naturalny efekt. Implantacja nie pozostawia widocznych śladów oraz
nie wymaga długiego okresu rekonwalescencji. Zabieg dedykowany
jest również paniom, którym zależy na zagęszczeniu czy uzupełnieniu
określonych miejsc na głowie. Włos nie rośnie, utrzymuje ciągle ten sam
kolor. Nowe włosy dają wrażenie naturalnych, również w dotyku.
Specjaliści z gabinetu M&R Kaczor zdają sobie sprawę z tego, że zabiegi
nie tylko pomagają pozbyć się defektów estetycznych, ale też umożliwiają odzyskanie pewności siebie, równowagi wewnętrznej oraz podnoszą poczucie własnej wartości i poprawiają samopoczucie. Lekarze
preferują holistyczne podejście do pacjenta, dzięki czemu dostosowują
plan zabiegowy do indywidualnych potrzeb i pomagają mu uzyskać wymarzony efekt. Stawiają na skuteczne, dające widoczne rezultaty zabiegi, ale pamiętają również o zachowaniu umiaru. – Skupiamy się na
twarzach dojrzałych i zależy nam na naturalnym wyglądzie, nie chcemy uzyskać przejaskrawionego efektu – podkreśla Małgorzata Kaczor
i dodaje: – Możemy pomóc nawet paniom w zaawansowanym wieku.
Wierzymy, że prawdziwe piękno wynika z równowagi między estetyką,
a tym co wewnątrz. Na to stawiamy.

autor: Karolina Wysocka/ foto: Jarosław Gaszyński

Małgorzata Kaczor to absolwentka studiów podyplomowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Wydziału Stomatologii
na szczecińskim PUM-ie. Jest dyplomowanym lekarzem medycyny estetycznej i tą dziedziną zajmuje się od 4 lat.
Dr n. med. Robert Kaczor jest absolwentem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, specjalizuje się w zakresie neurochirurgii. Jednym z zabiegów, które wykonuje są blokady kręgosłupa, które są alternatywą dla leczenia operacyjnego i pomagają pozbyć się
bólu spowodowanego przez np. zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenia czy przeciążenia.

VOUCHER PODARUNKOWY
ul.Kołłątaja 19/2 Szczecin | tel.: +48 601 780 768, +48 790 60 60 30, www.drkaczor.pl
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Prezentacja

YASUMI - sieć instytutów kosmetycznych inspirowanych Japonią, zajmująca się profesjonalną
pielęgnacją twarzy i ciała. W języku japońskim
„yasumi” oznacza relaks, odpoczynek, wakacje
i właśnie dlatego w naszej sieci szereg oferowanych zabiegów ma charakter rytuałów, podczas
których kosmetolodzy i fizjoterapeuci skutecznie dbają o ciało, stan duszy oraz ukojenie zmysłów.
Wszystkie zabiegi wykonywane są w oparciu
o najwyższej jakości preparaty YASUMI produkowane w czołowych francuskich i hiszpańskich laboratoriach.
Oferujemy szeroki wachlarz zabiegów pielęgnacyjnych twarzy oraz modelujących i pielęgnujących sylwetkę, a także zabiegi relaksacyjne.

24K GOLD MASK TREATMENT

FOTOEPILACJA LASER DIODOWY DIOSHIRO

OKSYBRAZJA

- to tlenowo wodny peeling, który delikatnie,
ale skutecznie usuwa martwy naskórek, sebum
i zanieczyszczenia z powierzchni skóry. Wykonywany jest bezdotykowo, będzie zatem idealną formą terapii dla cer wrażliwych i naczynkowych. Pozostawia skórę gładką, świeżą i pełną
naturalnego blasku.

BODY MASTER SYSTEM

- luksusowy zabieg z wykorzystaniem 24 karatowych płatków złota, przeznaczony dla
każdego rodzaju cery. Ma działanie odżywcze,
antybakteryjne i regenerujące. Niweluje oznaki
starzenia i poprawia koloryt skóry. Jest idealną
formą na ekspresową poprawę wyglądu skóry,
na przykład przed „wielkim wyjściem”.

- to najskuteczniejsza metoda depilacji laserowej. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom i serii zabiegów permanentnie pozbędziesz się niechcianego owłosienia z wybranej
części ciała a skóra pozostanie gładka i bez
podrażnień.

- to endermomasaż, który wspomaga odchudzanie, redukuje cellulit, modeluje sylwetkę,
a dzięki funkcji drenażu, usuwa toksyny z organizmu. Dodatkowo wspomaga proces przemiany materii i wyraźnie ujędrnia skórę.

KRIOLIPOLIZA

HIFU MED LIFT

MASAŻE o charakterze relaksacyjnym pozwalają pozbyć się napięcia na całym ciele i są
szczególnie zalecane po długotrwałym wysiłku
fizycznym oraz psychicznym. Sprzyjają regeneracji i likwidują negatywne efekty stresu. Masaże wykonywane są na ciepłym naturalnym olejku YASUMI. Masaże lecznicze zalecamy przede
wszystkim w bólach spowodowanych wadami
postawy, siedzącym trybem życia, zmianami
zwyrodnieniowymi oraz przy napięciach mięśniowych.

- Freeze Sculptor jest najnowocześniejszą i najskuteczniejszą metodą redukcji tkanki tłuszczowej. Polega na bezpiecznym i kontrolowanym, miejscowym silnym schładzaniu tkanki
tłuszczowej doprowadzając do jej całkowitej
destrukcji. Zastosowano w niej działanie wymrażania, podciśnienia oraz lasera diodowego
(niebieska emisja światła), co znacznie zwiększa
efektywność zabiegów.

- totalna przebudowa i lifting skóry twarzy oraz
wybranych partii ciała. Najnowocześniejsza
technologia w salonach Yasumi. Perfekcyjnie
skoncentrowane i zognioskowane ultradzwięki
powodują całkowitą przebudowę tkanek skóry
w głębokich warstwach powodując pełną regenerację. Spektakularne efekty odmłodzenia
i konturowania owalu twarzy i ciała utrzymują
się do 18 miesięcy.
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KOSMETYKI pochodzą z najlepszych europejskich laboratoriów kosmetycznych, głównie
z Francji, Hiszpanii i Kanady. Produkty YASUMI
są całkowicie bezpieczne i bogate w składniki aktywne. Kosmetyki zarówno detaliczne jak i profesjonalne posiadają ten sam skład, co umożliwia
kontynuowanie pielęgnacji w domowym zaciszu
i przedłuża efekt wykonanego zabiegu.

BONY PODARUNKOWE to niewątpliwie ekskluzywny i nietuzinkowy prezent. Przygotowujemy
na miejscu elegancko opakowane i gotowe do
wręczenia prezenty.

AQUACLEN H2 PLUS - WODOROWANIE

PLATFORMA DREAM HEALTHER

MANICURE I PEDICURE HYBRYDOWY

WYPEŁNIANIE KWASEM HIALURONOWYM

THERMOLIFTING PLUS

LASER CARBON PEEL

LASER TATOO & PERMANENT

- Jeśli nie lubisz lub nie masz czasu trenować,
Twoja kondycja nie pozwala Ci na tradycyjną
aktywność fizyczną to Platforma Dream Healther pomoże Ci wysmuklić ciało, wzmocnić
mięśnie. Pozbędziesz się cellulitu, zliftingujesz
skórę i pobudzisz wszystkie patrie mieśniowe.
Dzięki dodatkowej dawce endorfin, poczujesz
się odprężony i szczęśliwy.

- RF Lavatron to najnowocześniejsza metoda liftingu bez użycia skalpela. Zabiegi umożliwiają
pozbycie się drugiego podbródka, poprawę sprężystości i gęstości skóry oraz zminimalizowaniu
zmarszczek. Fala radiowa doskonale ujędrnia
ciało i spala tkankę tłuszczową, dodatkowo likwiduje cellulit, rozstępy i relaksuje mięśnie.

- czy nie zdarzyło Ci się chodzić z odpryśniętym lakierem na paznokciach? A przecież każda
z nas wie, że zadbane stopy, dłonie i piękne paznokcie to wizytówka każdej kobiety. Manicure
i pedicure hybrydowy są jednymi z najnowszych
trendów w stylizacji paznokci, skierowanym
głównie do kobiet ceniących sobie naturalność
oraz długotrwały efekt. Jego największą zaletą
jest między innymi trwałość utrzymująca się do
3 tygodni.

- to zabieg oczyszczenia i odnowy skóry za pomocą najnowocześniejszego lasera Q SWITCH
o długości fal 1320nm oraz aktywnej maski węglowej. Po zabiegu skóra jest głęboko oczyszczona, pobudzona do regeneracji i wzmocniona. Doskonale pozbawiamy się wszelakich
zaskórników, krost i grudek.

- aktywny wodór, bezpieczeństwo terapi i brak
inwazyjności sprawiają, że oczyszczanie wodorowe jest najbardziej oczekiwanym zabiegiem.
Dzięki określonym procesom chemicznym możemy oczekiwać długotrwałych efektów, szczególnie prawidłowego nawilżenia skóry, poprawy
sprężystości i wyrównaniu kolorytu.

- preparaty do wypełniania zmarszczek kwasem
hialuronowym mają postać krystalicznego, bardzo plastycznego i elastycznego żelu, który po
wprowadzeniu do skóry wypełnia zmarszczkę, dając bardzo naturalne efekty. Podawane są bardzo
cienkimi igłami co zmniejsza doznania bólowe.
Po wstrzyknięciu żelu w linię zmarszczki preparat
wiąże wodę i powiększa objętość danej okolicy
wygładzając zmarszczki. Zabieg trwa zazwyczaj
do 30 minut. Rezultat można obejrzeć natychmiast
w lusterku. W naszym gabinecie zabiegi medycyny
estetycznej wykonuje wykwalifikowany lekarz.

- najefektywniejszy sposób na usunięcie niechcianego już tatuażu lub makijażu permenentnego. Zastosowanie odpowiednich filtrów skutecznie rozbija zastosowany barwnik w skórze
o kolorze ciemnym lub czerwonym. Możliwe jest
również pozbycie się kolorów mieszanych takich
jak fiolet czy brąz.

Szczecin, ul. Staromłyńska 19, tel: 733-338-675, e-mail: szczecin@yasumi.pl, www.szczecin.yasumi.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20, sobota 9-17

Prezentacja

HPV

– wirus nasz powszedni

Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, powszechnie zwanego wirusem HPV, chroni przed zachorowaniem
na raka szyjki macicy. Te biopreparaty są bardzo rozpowszechnione w wielu krajach Europy, bo prowokując organizm do produkcji celowanych przeciwciał przeciwko wirusowi HPV stanowią potężną broń w walce z wirusem oraz toczącą się infekcją.
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Szczepi się zarówno ludzi dorosłych zainfekowanych tym wirusem
oraz osoby obawiające się infekcji, jak też dziewczynki i chłopców
przed inicjacją seksualną. Niestety Polska pod tym względem prezentuje się źle. Szczepienia są ograniczone, szczepionek brakuje,
diagnostyka nie jest rozpowszechniona, a świadomość społeczna
o zagrożeniu znikoma, ale muszę powiedzieć, że coraz większa.
O problemach związanych z walką z wirusem HPV porozmawiamy
z dr Sławomirem Żółtowskim, cenionym specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.

Panie Doktorze, wirusy HPV to niestety nasz „chleb powszedni”.
Jednak dopiero kiedy zaczęto wiązać wirus HPV z rakiem szyjki
macicy, zainteresowanie tym problemem znacznie wzrosło.
To prawda. Wirusy brodawczaka ludzkiego towarzyszą ludzkości
„od zawsze”. Ludzie posiadają układ odpornościowy, który
w dużym stopniu radzi sobie z wirusem HPV. Dlatego dopiero niedawno skojarzono powstawanie raka szyjki macicy z wirusem brodawczaka. Za to właśnie w 2008 roku Harald zur Hausen dostał Nagrodę Nobla. Obecnie obserwowany wzrost zainteresowania HPV
i jego skutkami jest spowodowany znacznym wzrostem ilości infekcji wywołanych wirusem. W dużej mierze jest to spowodowane
rewolucją obyczajową, antykoncepcją i łatwością nawiązywania
kontaktów seksualnych. Można założyć, że na 5 współżyjących par
4 zetkną się z wirusem HPV.
Jak dochodzi do zakażenia?

Zakażenie wirusem HPV następuje w wyniku kontaktu seksualnego. Przeniesiony tą drogą wirus wnika w błonę komórkową, gdzie
przy sprzyjających okolicznościach zaczyna się namnażać, modyfikując zainfekowane komórki w komórki raka.
Ile jest rodzajów wirusa HPV?

Rodzajów wirusów HPV jest około 200, jednak tych, które są niebezpieczne, jakich szukamy, bo związane są z rakiem szyjki macicy jest 37. W obrębie tych 37 są takie, które powodują raka szyjki
macicy z dużym prawdopodobieństwem. Te wirusy nazywane są
wysokoonkogennymi. Są również takie, których wpływ na rozwinięcie się raka szyjki macicy jest niewielki i te określane są jako
niskoonkogenne.
Jakimi metodami diagnostycznymi dysponujemy w celu zdiagnozowania infekcji HPV?

Diagnostyka jest bezbolesna. Zainfekowanie organizmu wirusem
HPV i skutki, jakie ta infekcja wywołuje w naszym organizmie diagnozujemy wielopłaszczyznowo. W pierwszym etapie diagnostyka
polega na ocenie mikrobiologicznej, cytologicznej, molekularno-genetycznej w kierunku wirusów HPV lub innych patogenów. Drugi

etap to kolposkopia – wizualna, mikroskopowa ocena stanu szyjki
macicy z wykorzystaniem czynników kontrastujących, udokumentowana fotograficznie. W razie stwierdzenia obecności wirusa HPV
wykonujemy dodatkowe testy molekularno-genetyczne o charakterze prognostycznym w celu określenia niebezpieczeństwa rozwoju nowotworu.
Jakiej grupy wiekowej dotyczy poszerzona diagnostyka w kierunku HPV?

Generalnie badania dotyczą osób po inicjacji seksualnej. Infekcja ma
z reguły charakter przejściowy i incydentalny, bo działa immunologiczny mechanizm samooczyszczenia, czyli zdolność wytwarzania celowanych przeciwciał. Niestety w grupie 30% zakażenie HPV
przechodzi w stan przetrwały, co może prowadzić do raka szyjki
macicy, układu moczowo-płciowego albo gardła, krtani czy płuc.
Infekcja HPV to proces często bezobjawowy, „niewidoczny” dla
układu odpornościowego zakażonej kobiety czy mężczyzny. Przy
niskoonkogennych genotypach wirusa HPV pojawiają się kłykciny
kończyste. Widać je wokół sromu, odbytu lub prącia. Jest to wyleczalne, ale nie należy zwlekać. Inne objawy to nawracające infekcje, dyskomfort po współżyciu, krwawienie, plamienie, bóle brzucha, świąd i ogólny niepokój.
Kobiety mogą badania wykonać u ginekologa, a co z mężczyznami?

Panowie są współodpowiedzialni za zarażanie tym wirusem i powinni, a nawet muszą się badać pod tym kątem. W moim gabinecie
istnieje taka możliwość, więc zapraszam. Może zaskoczę Panią, bo
to właśnie mężczyźni ostatnio inicjują poszerzone badanie w kierunku HPV. Uważam, że jest to wyraz ogromnej odpowiedzialności
za zdrowie i życie partnerki seksualnej.
Czy z infekcją HPV są powiązane inne choroby przenoszone
drogą płciową?
Tak. Patogeny takie jak HSV (opryszczka), Ureaplasma, Mycoplamsma, Trichomonas vaginalis, Chlamydia, Neisseria oraz HIV
często współistnieją z infekcjami HPV.

Infekcje przenoszone drogą płciową mogą być też przyczyną
niepowodzeń prokreacji.

Tak. Trzeba to wyraźnie podkreślić. Wymienione powyżej patogeny
w 40% są czynnikami niepowodzeń rozrodu i mogą zaburzać przebieg ciąży oraz wpływać na zdrowie płodu. Gorąco namawiam do
korzystania z możliwości, jakie daje poszerzona diagnostyka ginekologiczna.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega/ foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 79
tel. +48 601 09 08 07 | tel. 91 482 23 23
www.drzoltowski.pl
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ZIMĄ
ZAINWESTUJ
W DEPILACJĘ

Perfekcyjnie gładka skóra to marzenie kobiet i nierzadko mężczyzn.
Jednak wymaga od nas regularnego poświęcania czasu na usuwanie
ciągle odrastających włosów. Na szczęście, na rynku dostępnych jest
wiele metod i sposobów depilacji. Jaki jest najlepszy? Zapytaliśmy
ekspertów z Kliniki Dr Stachury.
Depilacja laserowa to jedna z najskuteczniejszych metod usuwania
zbędnego owłosienia. Zabieg jest trwały, bezpieczny i daje satysfakcjonujące efekty. Na skuteczność laserowej depilacji wpływa kolor włosów
(im ciemniejszy tym lepiej), skóry (im jaśniejsza tym lepiej), grubość włosa, głębokość mieszka włosowego oraz faza wzrostu włosa. Jednak ponad wszystko, priorytetem jest jakość urządzenia, które zastosujemy.
Skuteczna depilacja

Klinika Dr Stachury to miejsce, w którym przeprowadza się laserową
depilację wysokiej jakości urządzeniem Excel HR, firmy Cutera. Ta technologia trwale redukuje owłosienie za pomocą unikatowego połączenia
wysokiej mocy lasera aleksandrytowego oraz wszechstronnego lasera
Nd:YAG z innowacyjnym szafirowym oknem chłodzącym. Co wyróżnia
Excel HR spośród innych urządzeń?
Laser Cutera Excel HR posiada 2 długości fali światła, co pozwala na
usuwanie wszystkich rodzajów włosów, w różnych fototypach skóry.
Skutecznie i bezpiecznie redukuje zarówno ciemne, jak i jasne, cienkie
włoski. Excel HR posiada optymalną konfigurację 2 wiązek laserowych,
co przekłada się na mniejszą liczbę zabiegów. Dodatkowo depilacja tym
urządzeniem jest bezpieczna oraz prawie bezbolesna, gdyż laser posiada wydajny system chłodzenia.

Zabieg w sprawdzonym gabinecie

Jeśli chcemy, by zabieg był skuteczny i bezpieczny, należy wykonać go
w profesjonalnym gabinecie.
Co pacjenci powinni wiedzieć, decydując się na trwałą redukcję
owłosienia urządzeniem Excel? Należy ono do najszybszych laserów
do depilacji. Aby uzyskać kompletny rezultat zabiegu, wykonuje się od
3 do 6 zabiegów z zachowaniem odstępu od 4 do 6 tygodni. Depilację
laserem Cutera Excel HR stosujemy praktycznie w dowolnym miejscu
na skórze. Zaraz po zabiegu pacjenci mogą powrócić do codziennych
obowiązków. Może jedynie wystąpić nieznaczne zaczerwienie skóry,
które ustępuje po kilku godzinach.
Idealny czas na depilację

Okres zimowy jest idealny na depilację laserową, gdyż wtedy można
przygotować skórę na nadchodzące cieplejsze dni. Dodatkowo, ta metoda zapewnia komfort gładkiej skóry każdego dnia.
Co więcej, w gabinecie Klinika Dr Stachura zabieg depilacji laserowej
Cutera Excel HR wykonywany jest przez doświadczony i wysoko wykwalifikowany personel. Klinika zapewnia indywidualne podejście do
pacjenta oraz wnikliwą diagnozę. W tym gabinecie liczy się profesjonalizm, panuje miła atmosfera, a zainteresowanym gwarantowane są
skuteczne kuracje. – Zapraszamy do naszego świata piękna – zachęcają pracownicy Kliniki Dr Stachury.

kw/ foto: materiały prasowe

Klinika Dr Stachura – Twój sposób na piękny wygląd!
ul. Jagiellońska 87, 70-435 Szczecin, tel. 535 350 055, www.klinikadrstachura.pl

Implantologia · Stomatologia estetyczna
Licówki ceramiczne · Korony ceramiczne · Wybielanie zębów
Endodoncja mikroskopowa · Ortodoncja
Szczecin, ul. Śląska 9a · Pon – Pt 9.00 – 19.00 · Sob – 9.00 – 14.00
tel: 91 431 54 81 · biuro@dental-art.com.pl
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IDEALNY DLA KOBIET
Grudzień to czas prezentów. Codzienna gonitwa nie sprzyja jednak przemyślanym zakupom. Wybór jest coraz większy, co wbrew pozorom powoduje dodatkowe trudności z jego podjęciem. Na co się zdecydować? Ubrania, kosmetyki, gadżety? A co, jeśli nie znamy rozmiaru albo nie trafimy
w gust osoby obdarowanej? Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem są vouchery, które można zrealizować w dłuższej perspektywie czasowej.
Tę formę prezentu poleca także Enklawa Institute, zapewniając, że zabieg kosmetologiczny ucieszy każdą kobietę.
– Już od paru lat vouchery to ulubiony podarunek wśród naszych klientek – mówi Marta Czerkawska-Burgs, właścicielka Enklawy. Nie ma się
co dziwić. To prezent elegancki i uniwersalny, choć wcale nie jest bezosobowy. Vouchery są bowiem personalizowane – wystawiane na imię
i nazwisko osoby, która ma je otrzymać. Można też wybrać konkretne
zabiegi, dopasowane do potrzeb lub upodobań.
Luksusowe pakiety pod choinkę

W tym roku Enklawa Institute przygotowała wyjątkową nowość.
W formie vouchera można zamówić dla bliskiej osoby jeden z trzech
rozszerzonych pakietów z serii „Concept by Martha”, czyli projektu właścicielki, dotyczącego poprawy ogólnego samopoczucia poprzez zadbanie o piękną cerę i wykonanie subtelnego makijażu podkreślającego
naturalną urodę każdej kobiety. Warto sięgnąć po nie właśnie teraz, bo
w grudniu obowiązują na nie specjalne, świąteczne ceny.
Pakiet de lux obejmuje konsultację i szkolenie z zasad pielęgnacji skóry, zabieg laserowy Alma Harmony XL PRO, zabieg rozjaśniająco-oczyszczający Geneo oraz makijaż brwi i ust. To nie wszystko. Zwieńczeniem
przemiany klientki będzie kobieca sesja zdjęciowa opublikowana w Magazynie Szczecińskim Prestiż. Stała cena: 3700 zł, cena grudniowa: 2550 zł.
Pakiet Beauty przewiduje konsultację i szkolenie z zasad pielęgnacji
domowej, terapię peelingiem chemicznym, zabieg laserowy Alma Har-

mony XL PRO oraz makijaż brwi lub ust. Efekty zostaną również przedstawione w formie sesji zdjęciowej na łamach Magazynu Szczecińskiego Prestiż. Stała cena: 2200 zł, cena grudniowa: 1650 zł.

Pakiet Enklawa Age Smart, w skład którego wchodzą: Enklawa Age
Smart, w skład którego wchodzą zabieg regenerujący z masażem retinolowym i masażem dłoni, Geneo – zabieg rozjaśniająco-oczyszczający
z dodatkową podażą witaminy C, Pedicure & Manicure z masażem twarzy Dermalogica. Do każdego pakietu Beauty w prezencie dołączane są
miniprodukty Dermalogica. Cena pakietu od 200-400 zł.
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Zapraszam
Marta Czerkawska Burgs
właściciel / specjalista terapii laserowych i doboru terapii zabiegowych /
linergistka / Permanent make up

Aleja Wojska Polskiego 40/20, Szczecin
+48 503 139 369 |
/ dermalogicaszczecin
www.enklawa-institute.pl

BULWARY CENTRUM
EVENTOWO-BIZNESOWE
– INDUSTRIALNE WNĘTRZE
W SAMYM SERCU SZCZECINA
Ogromna powierzchnia stanowi idealną przestrzeń do organizacji wszystkich rodzajów
eventów. Wieloletnie doświadczenie pozwoli nam zająć się wyjątkową oprawą oraz profesjonalną obsługą Twojego wydarzenia. Zapewniamy niezwykłe doznania kulinarne oraz
niezapomniane wspomnienia z tego nietuzinkowego miejsca na Łasztowni.
Bulwary – Centrum Eventowo-Biznesowe
Szczecin, ul. Tadeusza Wendy 1-3
+48 796 461 456
mojarzeznia@gmail.com
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Piękny uśmiech na Święta
Nie masz pomysłu na świąteczny prezent? Podaruj bliskiej osobie szansę na zdrowy i piękny uśmiech! Oto kilka ciekawych propozycji.
Każdy prezent, a zwłaszcza ten dawany w magiczny, świąteczny czas,
powinien być dla osoby obdarowywanej wyrazem tego, jak bardzo jest
ona dla nas ważna. Chociażby z uwagi na ten fakt, warto dobrze przemyśleć, jakim upominkiem chcemy uraczyć swojego partnera, rodzica,
czy też przyjaciela. Niezależnie od cech charakterystycznych i wieku
bliskiej osoby, strzałem w dziesiątkę może okazać się zakup szczoteczki elektrycznej, czy też irygatora dentystycznego – urządzeń, dzięki
którym możemy wznieść codzienną pielęgnację jamy ustnej na jeszcze
wyższy poziom.
Oryginalne i przydatne prezenty

Wybór na prezent zaawansowanego urządzenia do pielęgnacji jamy ustnej może okazać się dobrym rozwiązaniem z kilku powodów. Po pierwsze, każdy z nas szczotkuje (a przynajmniej powinien szczotkować) zęby
przynajmniej dwa razy dziennie, a zatem tego typu podarunek ma charakter uniwersalny. Po drugie, szczoteczki elektryczne, czy irygatory,
wciąż uchodzą w naszym kraju za produkty oryginalne oraz przydatne,
a zatem bliska osoba na ich widok z pewnością poczuje się doceniona.
No i wreszcie, po trzecie – czy może być coś bardziej wartościowego niż
inwestycja w zdrowie? Oto nasze propozycje produktów do codziennej
pielęgnacji jamy ustnej, którymi w świąteczny czas możecie obdarować
swoich najbliższych.
Smilesonic EX, czyli zaawansowana szczoteczka soniczna z bogatym
wyposażeniem charakteryzuje się aż pięcioma trybami czyszczenia,
maksymalną prędkością pracy 96 000 ruchów na minutę, wydajną,
pozwalającą nawet na dwa miesiące (!) szczotkowania baterią litowo-jonową oraz dołączonymi do zestawu dodatkami w postaci czterech
wymiennych końcówek o zróżnicowanym działaniu i wytrzymałego,
idealnego na wszelkie wyjazdy, twardego etui. Smilesonic EX dostępna

jest w pięciu kolorach: czarnym, białym, niebieskim, czerwonym oraz
zielonym. Szczoteczkę można obecnie nabyć w sklepie help.pl za 369
złotych.

Panasonic EW 1211, czyli irygator dentystyczny to doskonały zamiennik dla klasycznych nici dentystycznych i uzupełnienie codziennego
szczotkowania zębów. Jeśli osoba, której chcesz sprawić prezent, często podróżuje, z pewnością przypadnie jej do gustu ten bezprzewodowy
produkt. Proponuje on nam trzy programy czyszczenia, dzięki którym
przy pomocy strumienia wody usuniemy zanieczyszczenia z przestrzeni
międzyzębowych i trudno dostępnych miejsc. Jego zbiornik wody ma
pojemność 130 ml, co pozwala na 30 sekund nieprzerwanej pracy, zaś
ergonomiczny kształt i specjalnie wyprofilowana rączka zapewniają
komfortową obsługę. Cena irygatora w sklepie denthelp.pl to 189 złotych.

Zestaw wybielających past od Curaprox pomaga przywrócić uzębieniu naturalny kolor. Nieodzownym elementem codziennej pielęgnacji
jamy ustnej jest także pasta do zębów. Naszym zdaniem doskonałą
opcją na świąteczny prezent jest zestaw sześciu past wybielających od
firmy Curaprox – każda z nich różni się smakiem i kolorem oraz posiada
delikatny, w pełni bezpieczny skład pozbawiony SLS. Dodatkowo, wraz
z pastami otrzymujemy tutaj szczoteczkę Curaprox Ultra Soft CS5460,
którą wyposażono w wyjątkowe, gęsto ułożone i miękkie włókna Curen. W sklepie denthelp.pl cena takiego zestawu wynosi 75 złotych.
Wszystkie wymienione artykuły znajdziecie zarówno w zlokalizowanym na szczecińskich Pomorzanach Centrum Handlowym Atrium Molo
w sklepie Denthelp.pl, jak i na stronie internetowej.
Więcej na: denthelp.pl i www.facebook.com/DenthelpMolo.

Punkt stacjonarny sklepu Denthelp.pl znajdziesz w Centrum Handlowym Atrium Molo,
ul. Mieszka I 73, 71-011 Szczecin

126

Zdrowie i uroda

Pięknych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!
Przyjaznej i uroczej atmosfery podczas spotkań z rodziną i przyjaciółmi.
Niech ten magiczny czas będzie dla Was okazją do zatroszczenia się o swoich najbliższych!
życzy zespół kliniki L.A.Beauty

Piękno jest wyjątkowym podarunkiem.
Zapraszamy do zakupu świątecznych voucherów prezentowych!

Klinika L.A. BEAUTY | ul. Raginisa 7/U3, Szczecin | tel.: +48 608 628 701 | www.klinikaLA.pl
GODZINY OTWARCIA: Poniedziałek- piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 10:00 – 20:00 | Niedziela: 11:00 – 17:00

TOKSYNA BOTULINOWA
WYPEŁNIANIE KWASEM HIALURONOWYM
MEZOTERAPIA IGŁOWA I LIPOLIZA INIEKCYJNA
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE
NICI PDO
PEELINGI CHEMICZNE
LASEROTERAPIA
POZOSTAŁE ZABIEGI

Szczecin, ul. Rydla 71
tel. +48 694 071 861
/gabinet.anna.kepka
www.annakepka.pl
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Ultra
pomoc
dla skóry
W poszukiwaniu zabiegów odmładzających kierujemy się co raz
częściej nie tylko ich skutecznością, ale także sposobem przeprowadzania. Nie każdy z nas preferuje te mocno inwazyjne. Utraskin II to
urządzenie, które w delikatny sposób sprawi, że nasza skóra nabierze blasku, będzie jędrniejsza i młodsza. O Ultraskin II rozmawiamy
z Anną Kepką, lekarzem medycyny estetycznej, specjalistką chorób
wewnętrznych.

Pani doktor, nie wszyscy lubimy igły, a mimo to zależy nam poprawie jakości naszej skóry. Czy faktycznie Ultraskin II daje tak dobre
efekty jak zabiegi inwazyjne?

Tak, zabieg urządzeniem Ultraskin II jest idealny do liftingu i jest oczywiście bezpieczniejszą opcją w stosunku do zabiegów bardziej inwazyjnych. Należy jednak pamiętać, że powinien być stosowany tylko przy
określonych wskazaniach: nie jest dedykowany wszystkim pacjentom z
problemem wiotkości skóry. Dlatego tak ważna jest konsultacja przed
zabiegiem.

wo-powięziową twarzy oraz głębsze warstwy bez naruszania ciągłości
naskórka. Powoduje to przebudowę skóry i długotrwały efekt liftingu.
Dzięki przetwornikom nowej generacji w urządzeniu Ultraskin II jest
możliwa większa koncentracja fal, a energia termiczna skupia się na
mniejszym obszarze. Wpływa to na znacznie mniejszą bolesność, lepsze rezultaty i większe bezpieczeństwo zabiegu.
Dla kogo jest przeznaczony ten zabieg?

Ultraskin II jest przeznaczony dla osób z obniżoną gęstością i napięciem
skóry, podwójnym podbródkiem, wiotkością skóry szyi i dekoltu, wiotkością skóry ramion, brzucha, ud czy kolan, zmarszczkami wokół oczu,
ust, czoła, bruzdami nosowo-wargowymi i liniami marionetki (bruzdami
od kątów ust do linii żuchwy), opadaniem brwi. To świetne rozwiązanie
dla osób szukających bezpiecznych i skutecznych zabiegów.

Znalazłam takie porównanie, że Ultraskin działa na skórę tak mocno ja chirurgia plastyczna, tylko bez użycia skalpela. To faktycznie
prawda?
W przypadku prawidłowo przeprowadzonej kwalifikacji pacjenta jest to
zabieg, który może dać takie efekty, jak lifting operacyjny.

Co raz więcej pojawia się zabiegów mniej inwazyjnych ale o silnym
działaniu. W jakim kierunku zmierza medycyna estetyczna?

Myślę, że zmierzamy w kierunku ograniczenia ryzyka okołozabiegowego, redukcji ilości powikłań, zmniejszenia czasu trwania okresu rekonwalescencji. Pacjenci chcą zabiegów bezpiecznych, bezbolesnych i nieograniczających ich codziennego życia.
Czym jest techologia HIFU zastosowana w tym urządzeniu?
Na czym polega jej fenomen?

Technologia HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) to skupione fale
ultradźwiękowe o dużym natężeniu, które stymulują warstwę mięśnio-

Dziękuję za rozmowę

rozmawiała: Aneta Dolega/ foto: materiały prasowe

Szczecin, ul. Rydla 71 | tel. +48 694 071 861
/gabinet.anna.kepka | www.annakepka.pl

Prezentacja

Jak dbać o skórę

zimą?
Pielęgnacja skóry zimą to niełatwa sprawa. Z ciepłego domu idziemy
do pracy, gdzie klimatyzacja chodzi na największych obrotach. Temperatura na dworze powoli zaczyna sięgać zera. – Cera zaczyna wariować
– skóra jest ściągnięta, ale szybko zaczyna się świecić chociaż jest...
odwodniona. Zima to wyzwanie dla naszej skóry, jednak odpowiednie
dbanie o nią sprawi, że w dobrej kondycji dotrwamy do wiosny – mówi
dr Paweł Perzanowski, lekarz medycyny estetycznej.

Dlaczego w okresie jesienno-zimowym mamy problemy z cerą?

W tym czasie skóra jest narażona na wiele negatywnych czynników, które sprawiają, że staje się sucha, napięta i zaczerwieniona. W tym okresie
wymaga więc specjalnej pielęgnacji i solidnego nawilżenia oraz odżywienia
poprzez odbudowę płaszcza hydrolipidowego, który odpowiada za utrzymanie jej prawidłowego poziomu nawilżenia. Odpowiednie będą kosmetyki
zawierające w swoim składzie substancje silnie nawilżające i zapobiegające
odwodnieniu skóry, jak np. kwas hialuronowy, gliceryna, lipidy, ceramidy.
Należy pamiętać o dbaniu nie tylko o skórę twarzy, ale i całego ciała. W tym
miejscu muszę wspomnieć o gorących kąpielach, którym lubimy oddawać
się w chłodne miesiące. Warto mieć na uwadze, że wysoka temperatura
wody pogarsza suchość skóry, co może prowadzić do szkodliwych skutków,
takich jak: stan zapalny, zaczerwienienie, swędzenie i łuszczenie się. Należy
ograniczyć czas kąpieli lub prysznica do 5-10 minut. Powinniśmy myć się letnią, a nie gorącą wodą. Po kąpieli warto natomiast zastosować odżywczy
i nawilżający balsam. Bardzo ważny jest tutaj czas. Krem nakładamy zaraz
po kąpieli, prawie na wilgotną jeszcze skórę, to zapobiegnie jej nadmiernemu wysuszeniu.
Jakie zabiegi warto wykonać w gabinecie?

To dobry czas na zabiegi złuszczające. Dokładnie, chodzi mi o złuszczanie kwasami, ale tymi o wysokim stężeniu, które może wykonywać tylko
lekarz, czyli peelingi medyczne. Dają dobre efekty, gdy borykamy się ze
zmarszczkami, przebarwieniami, rozszerzonymi porami czy bliznami po
trądziku. Kwasy te różnią się pomiędzy sobą działaniem oraz efektami,
dlatego peeling medyczny przeprowadza się po uprzedniej analizie stanu
skóry. Często stosuje się różne mieszaniny kwasów, przez co możliwe jest
dotarcie do różnych głębokości naskórka i uzyskanie jeszcze lepszych rezultatów.

Który z peelingów szczególnie Pan poleca?

Cosmelan. Zabieg z jego wykorzystaniem jest uznawany za jedną z najskuteczniejszych, nieinwazyjnych terapii wybielających, dostępnych we współczesnej medycynie. Jeżeli zatem problemem są nieestetyczne przebarwienia na skórze, niezależnie od tego, czy wynikają z nadmiernego opalania,
czy ich przyczyną są zmiany hormonalne, terapia ta jest idealnym rozwiązaniem. Cosmelan to trzymiesięczna kuracja, na którą składa się specjalistyczna maska i samodzielna aplikacja kremu wspomagającego działanie
maski. Terapia jest bezbolesna, a przede wszystkim jest prostą drogą do
uzyskania wyjątkowej gładkości i odpowiedniego kolorytu skóry. Pierwsze
rezultaty są widoczne już po tygodniu terapii. Schemat stosowania jest dobierany indywidualnie przez lekarza wykonującego zabieg. Plamy na skórze
mogą zostać zredukowane niemal do zera.
Jakie inne zabiegi można wykonywać zimą?

W chłodniejsze miesiące pacjentki chętnie korzystają też z zabiegu mezoterapii, polegającej na technice nakłuć, podczas których wprowadzane są
w skórę, na określoną głębokość, aminokwasy, witaminy czy kwas hialuronowy. Ten zabieg silnie ujędrnia i odżywia skórę, a wykonane nakłucia stymulują produkcję kolagenu.

rozmawiała: Karolina Wysocka / foto: materiały prasowe
Dr Paweł Perzanowski. Ukończył Wydział Lekarski Akademii
Medycznej w Szczecinie. Pracuje w jednym z klinicznych ośrodków
medycznych w Niemczech. Prowadzi prywatną praktykę w zakresie
medycyny estetycznej w Szczecinie. Posiada Międzynarodową
Specjalizację z Medycyny Estetycznej Międzynarodowego Centrum
Medycyny Anti-Aging. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny
Estetycznej i Anti-Aging PTL oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia
Medycyny Estetycznej (American Academy of Aesthetic Medicine).

Dr Perzanowski, PPestetyczna | 71-440 Szczecin | ul. Żupańskiego 6/1 | tel. 668 865 804
/ ppestetyczna | www.ppestetyczna.com

Nie zwlekaj z nowymi
postanowieniami do Stycznia!
Pomyśl o sobie i bliskich jeszcze dziś, zarezerwuj termin konsultacji
lub zabiegu na przyszły rok i wykorzystaj aktualne ceny.
Oferujemy konsultacje i zabiegi:

Konsultacje:

Chirurgia Dziecięca, Chirurgia Ogólna, Chirurgia

Dermatologia, Dietetyka, Endokrynologia,

Plastyczna, Chirurgia Ręki, Ginekologia, Ginekologia

Gastrologia, Kardiologia, Neurochirurgia

estetyczna, Kosmetologia, Laryngologia, Medycyna

Onkologia, Pediatria, Poradnia Leczenia bólu,

Estetyczna, Ortopedia, Urologia

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Pulmunologia

ul. Mickiewicza 55 70-385 Szczecin | tel. 667 989 848 | recepcja@mediklinika.eu | www.mediklinika.eu

Prezentacja

Innowacyjność to coś, co wyróżnia Strefę 3L

Strefa zdrowia

Strefa 3L Long Life Lounge to miejsce dla miłośników zdrowego trybu życia, kameralny klub zapewniający efektywny trening pod okiem profesjonalnych trenerów, fizjoterapeutów i dietetyków. Przestrzeń, w której się zrelaksujemy i pogłębimy także wiedzę teoretyczną na tematy związane
ze zdrowym stylem życia.

Treningi w Strefie 3L są stworzone przede wszystkim dla osób, które
nie odnalazły się w innych, popularnych formach aktywności, nie przepadają także za klasycznymi siłowniami czy klubami fitness a chciałyby
zadbać o własne zdrowie i dobre samopoczucie. Ćwiczenia odbywają
się na zaawansowanym technologicznie sprzęcie, który odbiega nieco
od tego, co znajdziemy w klasycznych siłowniach. Jest to miejsce dedykowane ludziom zapracowanym, którzy mają ograniczony czas i cenią sobie przy tym wygodę. To również świetne miejsce dla wszystkich
osób, które po prostu czerpią przyjemność z uprawiania sportu. Poniżej
kilka bardzo przydatnych informacji.
Strefa 3L specjalizuje się:

• w modelowaniu sylwetki, odchudzaniu, budowaniu masy mięśniowej,
• niwelowaniu bólu kręgosłupa,
• poprawy kondycji i wykonywania czynności życia codziennego, poprawy ogólnej sprawności fizycznej,
• wzmacnianiu ciała przed i po operacjach dotyczących aparatu ruchu,
• zwiększaniu ruchomości w stawach,
• edukacją w zakresie zdrowego stylu życia.
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Główną atrakcją Strefy 3L jest trening obwodowy Milon. Oto jego
zalety:

• to najbardziej zoptymalizowany w czasie trening całego ciała, który
trwa jedyne 35 minut i wykonuje się go 2- 3 w tygodniu,
• jest efektywny, bo każdy trening jest zarejestrowany w systemie i na
bieżąco można monitorować postępy i wprowadzać zmiany,
• jest łatwy, bo nie trzeba dopasowywać ustawień; sprzęt za pomocą
opaski chipowej automatycznie dostosowuje wszystkie parametry,
takie jak wysokość siedziska i obciążenie,
• jest bezpieczny, bo maszyna sama nadaje tor ruchu i jego zakres,
więc nie ma możliwości, żeby wystąpił niekontrolowany ruch. Opór
stanowi silnik elektryczny więc nie trzeba dźwigać ciężarów, które się
zakłada na maszyny, w związku z tym jest to bezpieczne rozwiązanie
dla osób z chorym kręgosłupem. Ponadto maszyny są kompatybilne
z pulsometrem, który monitoruje pracę serca podczas treningu. Gdy
puls jest zbyt wysoki, maszyna sama obniża intensywność i odwrotnie, gdy jest zbyt niski podwyższa ją. Trening jest bezpieczny, ponieważ na sali jest zawsze obecny trener, który kontroluje poprawność
wykonywanych ćwiczeń.

Zdrowie i uroda

Zespól Strefy 3L to charyzmatyczne osoby, które motywują klubowiczów na każdym etapie trenowania

Ponadto:

• każdy klubowicz w ramach członkostwa ma swojego trenera opiekuna, trenerami są też fizjoterapeuci,
• każda osoba na treningu wprowadzającym przechodzi pełen instruktaż i analizę składu ciała,
• woda, owoce i ręcznik są w cenie karnetu,

Regularne analizy i konsultacje są kluczem
do osiągnięcia efektów

Strefa 3L jest dla wszystkich a w szczególności:
• dla osób, które mają mało czasu,

• dla osób, którym z różnych powodów nie odpowiada trening w tradycyjnym klubie fitness,
• dla osób, które są wykluczone z tradycyjnego treningu w klubie fitness ze względu na problemy zdrowotne np. problemy z kręgosłupem,
kolanami
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Prezentacja

Bezpieczeństwo laserowego odmładzania
skóry ze światowym liderem laseroterapii
Alma Harmony XL PRO
Skuteczność potwierdzona
badaniami klinicznymi
Technologie DVL, NIR, IPixel-frakcyjny
laser ablacyjny, clear lift XL PRO działają
na konkretne problemy:
- zamykanie naczyń krwionośnych
- usuwanie rumienia
- wygładzenie skóry
- zwężenie porów
- rozjaśnienie skóry
- lifting
- usuwanie przebarwień
- pojędrnienie i uniesienie policzków
- pojędrnienie ramion
- usuwanie blizn i rozstępów
Zapraszamy
Zapraszamy na
na konsultacje
konsultacje
ze
specjalista kosmetologii i pigmentacji
z kosmetologiem/specjalistą
laseroterapii.
estetycznej
i
medycznej.
Dobierzemy dla Ciebie najlepszą
Dobierzemy
Ciebiełączoną
najlepsza
indywidualnądla
terapię,
tak, aby
indywidualna
terapie,
łaczona
tak,
odkryć piękno Twojej cery.
aby odkryc piekno Twojej cery.

Zapraszam

Marta Czerkawska Burgs
laserowych
właściciel / specjalista terapii
kosmetolog
/ linergistka
i doboru terapii zabiegowych / linergistka Permanent make up

Clear Lift XL PRO – najlepszym
zabiegiem
przeciwzmarszczkowym
Najnowsza
wersja
lasera Alma
na rok 2019-2010 w konkursie
My
Face
MyInstitute
Body Awards
tylko w Enklawa
!

Specjalista chirurgii szczękowo twarzowej, certyfikowany lekarz
medycyny estetycznej

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi
Dzień dobry, za miesiąc mam spotkanie klasowe po 20 latach.
Wiem, że zostało mi niewiele czasu, ale chciałabym zrobić coś co
sprawi, że będę wyglądać i czuć się świetnie. Mam 38 lat, boję się
iniekcji, ale moja skóra jest szara i zmęczona. Czy mogą mi Państwo
zaproponować jakiś przyspieszony program odświeżenia i regeneracji mojej skóry?

Panie doktorze, chciałabym popracować nad swoim ciałem. Szczególnie doskwierają mi ramiona, które straciły napięcie. Ogranicza
mnie jednak czas. Jestem aktywna zawodowo i nie jestem w stanie
przychodzić na serie zabiegów. Najbardziej satysfakcjonował by
mnie zabieg, który wystarczy wykonać jednorazowo. Czy jest taki
w Pana ofercie? Pozdrawiam, Jowita

Witam, cztery tygodnie to czas, w którym możemy zadbać o skórę,
tak aby nadać jej świeżości i zdrowego wyglądu. Oczywiście dokładny
plan możemy ustalić dopiero na bezpośredniej konsultacji, ale wstępnie mogę podpowiedzieć jakie zabiegi zaplanować, by uzyskać oczekiwany efekt. Konsultację można połączyć z zabiegiem oczyszającym
i rozświetlajacym skórę Aquapure. Będzie to doskonałe przygotowanie
skóry do kolejnych zabiegów. Dla włókien kolagenowych i uzyskania
natychmiastowego efektu napiecia skóry, polecam wykonać zabieg termoliftingu podczerwieni np. Zaffiro, w skojarzeniu z falami radiowymi
np. Pelleve. Zabieg można powtórzyć już po 3 tyg. co utrwali i wzmocni
efekt tuż przed samym wielkim wyjściem. Fantastycznym również zabiegiem bankietowym jest infuzja tlenowa Intraceuticals. Intensywne
nawilżenie skóry utrwali makijaż i nada cerze promienny wygląd. Zabieg
ten można wykonać w dniu spotkania. Zaproponowane wyżej przeze
mnie zabiegi należą do szerokiej gamy, jaką dysponujemy w klinice, są
jednocześnie nieinwazyjne i wpływają pozytywnie na kilka cech skóry,
które chcemy podkreślić w ważnym dla nas dniu: zdrowy i promienny
wygląd, napięta i wypoczęta cera, nawodniony i świetnie przygotowany
do perfekcyjnego makijażu naskórek.

Pani Jowito, owszem, w naszej ofercie figurują zabiegi, których nie ma
konieczności wykonywania w seriach. W celu zwiększenia napięcia
skóry w okolicy ramion, rekomenduję poddanie się zabiegom Scizer
i Ultraformer. Pozwalają one na nieinwazyjne i skuteczne leczenie wiotkości skóry i tkanki tłuszczowej. Efektywność zabiegów opiera się na
głębokiej naprawie i przebudowie włókien kolagenowych podskórnych
oraz jednocześnie redukcji tkanki tłuszczowej, przy użyciu zogniskowanych ultradźwięków. Już po jednym zabiegu jesteśmy w stanie uzyskać
zamierzony efekt. Proces ujędrniania i odnowy trwa od 3-12 miesięcy
i utrzymuje się od roku do kilku lat. Dodatkowo, ogromną zaletą opisywanego zabiegu jest brak okresu rekonwalescencji i możliwy natychmiastowy powrót do codziennych aktywności. Zapraszam na konsultację w celu zakwalifikowania do zabiegu i ustalenia szczegółów.
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Zdrowie i uroda

Szymon Kaczmarek

Dziennikarz, filozof robotniczo-chłopski.

Felieton
(nie)poprawny
politycznie
Prawdopodobnie jestem człowiekiem niepoprawnym, a już
z całkowitą pewnością, niepoprawnym politycznie. Kieruję się
stereotypami, stygmatyzuję, używam mowy nienawiści i ogólnie,
trochę ze mnie taki (...) to miejsce na Twoje Czytelniku dosadne określenie. Oto bowiem, o Steve Wonderze wyrażam się per
„murzyn”, na Inuita mówię Eskimos i słucham muzyki cygańskiej,
a nie romskiej. O mniejszościach seksualnych i emigrantach
z Afryki północnej, przez litość wobec siebie nie wspomnę.
Już będąc dzieckiem śmiałem śmiać się z Murzynka Bambo,
a o serdecznym koledze z podstawówki mówiliśmy Żyd, bo do
klasy chodzili jeszcze Grek, Niemiec i Ukrainiec. Ich też stygmatyzowaliśmy etnicznie. Aż dziw, że ani razu nie pobiliśmy się na
tle rasowym, może dlatego, że za przyjaciela o innych korzeniach
narodowościowych skoczylibyśmy w ogień. W tamtych, niesłusznych czasach, wszyscy byliśmy niepoprawni. Dla tej międzynarodowej bandy obsmarkańców Winnetou był Indianinem, a nie
przedstawicielem „first nation”. Paskudne dzieciństwo miałem.
Czytałem cygańskie bajki Ficowskiego i nikt nie słyszał o skrócie
LGBT. Nawet nasi rodzice po pożyczki chodzili „do Żyda”, choć
częściej bywał on przedsiębiorczym, polskim lichwiarzem, a dzieciaki były łobuzami. Dziś mają poprawne ADHD.
Niedobrym człowiekiem jestem. Niepoprawnym politycznie,
mówiącym idiocie, że jest idiotą. Z troski o niego oczywiście, bo
może nie zdawać sobie z tego sprawy. Może na przykład nie wiedzieć, że według niezawodnej wikipedii: „Poprawność polityczna
(ang. political correctness) – to sposób używania języka w dyskursie publicznym, którego deklarowanym celem jest zachowanie
szacunku, oraz tolerancji wobec członków mniejszości, w szczególności wobec grup dyskryminowanych”. Znamiennym jest fakt,
że nie ma we wspomnianej wikipedii ani słowa o NIEpoprawności
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politycznej… Jest natomiast dość sporo o konformizmie i oportunizmie. Zresztą, czym się one różnią od poprawności?
Ciekawe, czy rozmowa przy stole wigilijnym, to dyskurs publiczny, czy jeszcze prywatny? Już słyszę te dowcipy o Rozenbaumie,
albo przenikliwej blondynce, opowiadane przez poprawnych
politycznie rodaków, zajadających wigilijna pizzę, albo kebab…
Te pomyje wylewane na lewą, albo prawą stronę, w zależności od
upodobań i wysokości pobieranych 500+. Czy choćby niepochlebne opinie o mnie, przedstawicielu dyskryminowanej mniejszości,
bowiem taką mniejszością coraz częściej się czuję. Pod wieloma
względami, nie tylko obyczajowymi.
Z moich niepoprawnych obserwacji wynika, że najczęściej spotykamy się z poprawnością płatną. Zwłaszcza w okresie przedświątecznym i zwłaszcza w sklepach. Umęczona pani ekspedientka odpowiada z wyćwiczonym uśmiechem upierdliwej klientce,
że nie ma takiego rozmiaru tej sukienki, który objął by jej wielorybi organizm. Oczywiście będąc poprawną politycznie, oznajmia
jej, że wszystkie upragnione rozmiary właśnie zostały wykupione.
Za taką poprawność jej płacą. Niewiele, ale jednak. Dlaczego daję
przykład ekspedientki? Ano, dlatego, że polityka z poprawnością
już dawno nie mają nic wspólnego. Chyba, że w kwestii żeńskich
końcówek zwanych feminatywami. Zastanawiam się, czy gdy
usłyszę słowo literatka, to będzie znak do wzniesienia toastu, czy
spotkanie z tegoroczną laureatką nagrody Nobla?
Życząc Czytelnikom poprawnych Wesołych Świąt, wiem,
że w uporze swoim, po wigilijnej kolacji zjem na deser murzynka,
a nie afroamerykanina. Smacznego.

Felieton

Tokio
na horyzoncie

Jeśli chodzi o moje felietony w Prestiżu, to nie da się ukryć, że w tym
roku trochę leniuchowałem. Dużo obowiązków zawodowych i częste
wyjazdy spowodowały, że nie udało mi się być z Państwem w każdym
numerze. To jednak numer świąteczny, a i nie wypadało odmówić Redaktor Naczelnej, która na tradycyjne podsumowanie dwunastu miesięcy mnie namawiała. A podsumować z uśmiechem sportowe osiągnięcia i najważniejsze imprezy mijającego roku nie jest wcale tak łatwo.
To w końcu rok przedolimpijski i nie da się ukryć, że na każdym rogu
widać raczej mobilizację przed igrzyskami w Tokio, niż nastawienie na
bieżące sukcesy. Oczywiście zapamiętamy ten loteryjny konkurs i nieprawdopodobny skok Davida Kubackiego z 27 miejsca po pierwszej serii po tytuł mistrza świata w serii drugiej, ale pamiętać też będziemy
słabszy występ w drużynie, gdzie Polacy typowani byli do złota, czy
prawdziwą „operę mydlaną” z trenerem Horngacherem w roli głównej.
Odejdzie czy zostanie? Na to pytanie próbowali odpowiadać działacze,
dziennikarze, a co najważniejsze, niestety także zawodnicy. Tylko trener jakoś nie mógł się wypowiedzieć. Jeżeli chodzi o sporty zimowe, to
niestety tylko tyle. Kolejne miesiące to bardzo przeciętne występy naszych futbolistów, którzy niby wygrywali w eliminacjach ME, ale kolejna
„dziwna” reforma rozgrywek o Mistrzostwo Starego Kontynentu sprawiła, że przeciwnicy byli raczej z niskiej półki. Dopiero przyszłoroczne
finały pokażą, czy nasze Orły stać na coś więcej. Nie zawiedli polscy lekkoatleci, którzy mimo wielu absencji bardzo dobrze wypadali zarówno
podczas Mistrzostw Globu w Dausze, jak i na wielu mityngach. Tym bardziej to ważne, że wśród najlepszych są zawodnicy związani z naszym
regionem: Marcin Lewandowski i Piotr Lisek, którzy mają bardzo realne szanse na medale w Tokio. Tradycyjnie, naszych narodowych oczekiwań nie zawiedli polscy siatkarze, którzy z kolejnej dużej mistrzowskiej imprezy przywożą medal (brąz Mistrzostw Europy). Stają też, i to
w bardzo odmłodzonym składzie na podium Ligi Narodów oraz Pucharu
Świata. Jednak co najważniejsze triumfują w kwalifikacjach do Igrzysk
Olimpijskich w Tokio. I to tyle o naszych sukcesach. Oczywiście było ich
więcej w różnych, nieco mniej popularnych dyscyplinach, ale niestety
dożyliśmy czasów, gdzie nie tylko sport ocenia się poprzez popularność
i zainteresowanie mediów. Przy tej okazji wspomnieć należy jeszcze
o jednym sukcesie polskiego sportu, chociaż nieokraszonego medalem
to bardzo medialnym. To nasi koszykarze, którzy po 52 latach znowu
awansowali do finałów Mistrzostw Świata w Pekinie. Na chińskich parkietach grali jak równy z równym z reprezentacjami dużo wyżej notowanymi w światowym rankingu, pokonując między innymi gospodarzy
czy reprezentację Rosji. Medalu zdobyć się nie udało, ale zdobyte doświadczenie przyda się w przyszłości. I jeszcze łyżka dziegciu do tego
sportowego garnuszka z miodem. To wyniki Roberta Kubicy w Formule 1. Szanując jego dotychczasowe osiągnięcia, zdaje się, że decyzja
o powrocie do czynnego ścigania, była nieco nietrafiona. I przy tej okazji stwierdzić trzeba, że trochę szkoda, że polityka miesza się do sportu.
Często okazuje się, że nie jest to dobre dla żadnej ze stron. Tak czy tak,
niezależnie od politycznych sympatii, w przyszłym roku, po raz kolejny,
trzymajmy kciuki za „naszych”.

Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji reklamowej „BONO” i “Bene Sport Centrum”,
koordynator organizacji 15. Mistrzostw Europy w Pływaniu oraz turnieju Pekao Szczecin Open, wielki miłośnik tenisa i innych sportów
rakietowych.

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
„Dymny”

Teatr Polski w Szczecinie
reż. Krzysztof Materna

„Dymny” to nie tylko hołd złożony wybitnemu twórcy Wiesławowi
Dymnemu, ale przywołanie krakowskiej, piwnicznej atmosfery, to rzecz
o potrzebie poezji, a przede wszystkim o pewnej zapomnianej już wrażliwości i mądrości. To wreszcie porażająco aktualny manifest polityczny i prowokacyjne wytknięcie narodowych przywar (rewelacyjny tekst
Dymnego „Polski szynkwas żydowski” parafrazujący „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego). To świat pełen ironii, groteski, absurdu i awangardy.
Świetnym pomysłem było filmowe wprowadzenie przywołujące postać
Wiesława Dymnego, co znacznie ułatwiło zrozumienie Jego twórczości
i czytanie intencji autorów spektaklu. Materna stworzył gęste od znaczeń, dynamiczne i energetyczne widowisko muzyczne. W sukurs przyszła mu aranżacyjna rzetelność Krzysztofa Baranowskiego. Przedstawienie jest podzielone na dwie części, jakże różne pod niemal każdym
względem – atmosfery, muzyki i wreszcie ciężkości znaczeń, które jednak składają się w spójną całość: niepokojącą diagnozę społecznych
chorób współczesności. Zespół aktorski jest skupiony, nieco wyciszony,
nade wszystko perfekcyjnie przygotowany. Komiczną siłę uwolnił Michał Janicki (przepyszny monolog o świniach), w dramatyczne tony mistrzowsko uderzyła Olga Adamska, świetny był Sławomir Kołakowski,
aktorską klasę potwierdził gościnnie występujący w spektaklu Edward
Linde-Lubaszenko. Wokalnie zachwycali praktycznie wszyscy, ale na wyjątkowe uznanie zasługują Dorota Chrulska, Krzysztof Niewirowski oraz
Olek Różanek. Ten ostatni wbrew swojemu emploi, świetnie odnajduje
się w poetyckich klimatach. Znakomitą pracę wykonali Jarosław Staniek i Katarzyna Zielonka, którzy stworzyli precyzyjny ruch sceniczny
i choreografie. To dzięki nim brawurowo wypadają sceny zbiorowe oraz
„niegasnący” nawet na chwilę drugi plan. Brawa za „nagi”, pozbawiony
kostiumu, folklor w drugiej części przedstawienia. Scenografia Mariusza Napierały sprowadza się do kilku podestów oraz świetlnej girlandy.
I właśnie znakomicie prowadzone światło tworzy wyjątkową atmosferę
spektaklu. Daleka od ascezy była za to Dorota Roqueplo, autorka przepysznych kostiumów – wpierw wręcz wyjętych z hippisowskiej mody lat
’70, a później ironicznie nawiązujących do współczesnej „tandety”. Prestiżowe maksimum: 6./6
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Piotr Rowicki „Ballada szczecińska”
Teatr Lalek Pleciuga
reż. Arkadiusz Buszko
„Ballada szczecińska” to teatralne „rozprawienie się” z miejskimi legendami. Buszko sięgnął do znanych i mniej znanych opowieści o podwójnym agencie AK i Gestapo Ludwiku Kalksteinie, Rzeźniku z Niebuszewa
czy Gałczyńskim. Poznajemy historię wypadku tramwajowej szóstki na
Wyszaka, pożaru Kaskady i koszuli… Edwarda Gierka. Jest też o wyższości Paprykarza Szczecińskiego nad Pasztecikiem. Wplecenie w narrację
polsko-niemieckich wątków to kolejny krok do zrozumienia specyfiki
Szczecina i pogodzenia się z trudną historią. Ciekawie została pomyślana
muzyczna strona widowiska: to nie nowe utwory, lecz aranżacje (Tomasz
Lewandowski) przebojów szczecińskich artystów: Majdaniec, Filipinek,
Jurksztowicz, Bilińskiego, Pogodna, Firebirds, Łony i Webbera. Buszko
to nie tylko aktor i reżyser, ale także jak sam siebie określa „rucholog”,
nie dziwi zatem, że duży nacisk położył na choreografię. Oglądamy przemyślane układy, charakterystyczne dla poszczególnych postaci gesty,
są też elementy pantomimy. Jednak momentami skupienie zespołu nad
ruchem bierze górę nad pozostałymi aspektami, stąd chwile pewnego
niezbornego chaosu. Nie ma to jednak wpływu na ocenę aktorskich kreacji, a każdy z wykonawców odgrywał po kilka postaci. Jak zwykle sprawnością i energią zachwycił Rafał Hajdukiewicz, szczególnie w pełnych
humoru, brawurowych „gastronomicznych” wcieleniach. Znakomici
są żonglujący skrajnymi emocjami Mirosław Kucharski i Grażyna Nieciecka-Puchalik. Przejmującą motorniczą feralnej „szóstki” stworzyła
Katarzyna Majewska, by w kolejnych scenach olśnić wokalnie. Świetnie
– dramatycznie i muzyczne – wypadły Marta Łągiewka i Maja Bartlewska.
Scenograf Pavel Hubička zaprosił widzów do mrocznej, ocalałej z wojennej pożogi kawiarni. Zaproponował także świetne kostiumy – nadpalone
i mocno zniszczone eleganckie ubrania. Ten wielowarstwowy obraz wypełniły animacje Anny Wiśniewskiej i Krzysztofa Kuźnickiego (Paprykarz
jako warholowska zupa Campbell!). „Ballada szczecińska” to ważny głos
w nieustającej dyskusji o szczecińskiej tożsamości, to wreszcie teatralna
„lektura obowiązkowa” dla każdego mieszkańca. Prestiżowe 5/6.
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AMERYKAŃSKIE
ŚWIĘTOWANIE

BALLADA
O SZCZECINIE

W niedzielę przed Wigilią w Filharmonii zabrzmią utwory, które znamy
ze znakomitych wykonań m.in. Franka Sinatry, Elvisa Presleya i Nat King
Cole’a. Nie zabraknie też polskich kolęd. Wszystko zostanie zaprezentowane w tradycyjnej bigbandowej oprawie muzycznej, a Szczecin Philharmonic Big Band wprowadzi słuchaczy w dobry nastrój. Zespół powstał
w 2017 roku. Muzycy sięgają po barwny, różnorodny repertuar: filmowy,
jazzowy i swingowy, dzięki temu zapraszają słuchaczy do doskonałej
zabawy. Podczas koncertu zabrzmią takie utwory jak „Santa Claus Is
Coming To Town” czy „Jingle Bells”, a tradycyjne polskie piosenki otrzymają lekkość charakterystyczną dla wykonań orkiestr rozrywkowych.
Co więcej, aranżacji rodzimych kolęd podjął się Jakub Kraszewski, pianista, dyrygent i kompozytor, współpracujący m.in. z Teatrem Muzycznym
w Poznaniu. To będzie niezapomniany wieczór, pełen świątecznej magii!

Pleciuga zaprasza na nowy spektakl na Scenie dla Dorosłych, czyli „Balladę szczecińską”. O czym jest przedstawienie? – Szczecin, jest miastem
niesamowitych historii, niezwykłych bohaterów, wielkich tragedii, ale też
zdarzeń zupełnie zwyczajnych, prozaicznych. Postanowiliśmy opowiedzieć o mieście w teatrze. Chcieliśmy opowiedzieć o polskim Szczecinie,
po roku 1945. To było jedyne ograniczenie i jedyny kwalifikator. W naszej
sztuce staramy się odejść od realizmu, faktów i zdarzeń znanych i gotowych. Dajemy głos wyobraźni – mówią twórcy spektaklu. Za reżyserię
odpowiada aktor, choreograf oraz reżyser Arkadiusz Buszko, za tekst:
dramaturg Piotr Rowicki, a za kostiumy i scenografię – Pavel Hubička.
W obsadzie m.in. Maja Bartlewska, Rafał Hajdukiewicz oraz Katarzyna
Majewska.
kw

kw
Filharmonia, 22 grudnia, godz. 19.00

Pleciuga, sezon 2019/2020

reklama

BODY & SOUL STUDIO
KINGA KOWALCZYK

makijaż permanentny, zabiegi anty aging, pomoc w problemach skórnych,
walka z bliznami, zabiegi laserowe, usuwanie tatuaży i makijaży permanentnych
tel.: +48 501 098 361 |

/ studio.kinga | www.body-soul.pl

Szczecin ul. K.Szymanowskiego 8/2
Producent i dystrybutor kosmetyków najwyższej jakości
PMU Professional Organic Cosmetics
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ŚWIĄTECZNE
KOLĘDOWANIE

KARNAWAŁOWY
KONCERT

Świąteczne piosenki każdego roku umilają nam gwiazdkowy czas. Każdy ma swoje ulubione utwory, a wiele z nich będzie można usłyszeć już
niedługo w jednym miejscu i w wyjątkowej oprawie. Gwiazdkowe hity
z różnych stron świata, piękne wnętrze świątyni oraz niezwykła atmosfera. Pod koniec grudnia w jednym ze szczecińskich kościołów będzie
można usłyszeć takie świąteczne utwory jak: „Feliz Navidad”, „White
Christmas”, „Have Yourself a Merry Little Christmas” i „I’ll be home for
Christmas”. Piosenki zaprezentują utalentowani wokaliści przy akompaniamencie jazzowego bandu Prestige Chamber Orchestra. Nie zabraknie też najpiękniejszych polskich kolęd. Podczas koncertu zabrzmi m.in.
„Lulajże Jezuniu”, „Bóg się rodzi” czy „Hej kolęda, kolęda”. Nie zabraknie
zachwytów i wzruszeń. Organizatorzy zapewniają, że będzie to wieczór
pełen uśmiechu oraz ciepłych, świątecznych emocji.

Akademia Sztuki w Szczecinie zaprasza na niezwykły koncert, który odbędzie się w Sali Symfonicznej Filharmonii im. M. Karłowicza. Wykładowcy, studenci i Chór Akademii Sztuki w wykonają dla słuchaczy największe przeboje z oper oraz operetek. Usłyszymy m.in. słynną „Habanerę”
z „Carmen” Bizeta, czardasza z „Księżniczki Czardaszy” Kalmana, czy nostalgiczne „Usta milczą dusza śpiewa” Lehrara. Wydarzenie zostanie zakończone wspólnym muzycznym toastem za Nowy Rok – czyli „Libiamo”
z „Traviaty” Verdiego. To będzie piękny czas, pełen magii oraz muzyki!
kw

kw
Kościół św. Piotra i Pawła, 30 grudnia, godz. 19.00
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Filharmonia, 3 stycznia, godz. 19.00

foto: materiały Muzeum Narodowego w Kielcach

foto: materiały prasowe

UCZTA DWORSKA

INNA FORMA OBECNOŚCI

Srebrne dzbany, puchary i półmiski zdobione scenami mitologicznymi,
szklane flasze, porcelanowe naczynia… W zamku można oglądać wystawę „O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach”. Ukazuje ona splendor dawnych jadalni dworskich z wykwintnymi
naczyniami z XVII, XVIII i XIX wieku. Pochodzą one z najważniejszych kolekcji w Polsce. Obok przedmiotów zbytku, używanych na pokaz, podkreślających bogactwo i pozycję społeczną ich właściciela, wyeksponowane
zostały również nieco skromniejsze naczynia, z których korzystano na co
dzień, zarówno w szlacheckich jadalniach, jak i kuchniach. Na ekspozycji,
dla pełniejszego zobrazowania dawnej obyczajowości, obok naczyń, znajdują się też pierwsze polskie książki kucharskie. Większość obiektów pochodzi ze stałych ekspozycji muzealnych. Twórcy wystawy mają nadzieję,
że udało się na niej pokazać cząstkę świata, który, choć dawno przeminął,
to jednak, nadal budzi w sercach tęsknotę za pięknem i niezwykłością.

Od samego początku fonografia budziła wątpliwości, co do tego „co”
rzeczywiście zapisuje. Każda kolejna technologia audialna, od telefonu,
poprzez gramofon, radio i taśmę magnetofonową ożywiała kulturę spirytualizmu. Prowadziła do prób wykorzystania nowych technologii do
komunikacji ze zmarłymi. TRAFO zaprasza na wystawę „Odmienna forma obecności”, poświęconą różnym formom problematycznej obecności
osób, postaci i dzieł w dźwiękowo interpretowanych technologiach zapisu. Przewodnikiem między śladami duchów, zjaw oraz innych widmowych bytów jest Leif Elggren, jeden z najważniejszych współczesnych
szwedzkich twórców, wyrastający z przecięcia punku i konceptualizmu.
Artysta od ponad 40 lat krąży między muzyką eksperymentalną a sound
artem, performansem, książką artystyczną, czasem nawet rysunkiem
oraz malarstwem. Wystawa realizowana jest w ramach cyklu „Kawy,
których nie wypiję”, dofinansowanego ze środków Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
oraz ze środków Miasta Szczecin. Kuratorami wystawy są Antoni Michnik
oraz Stanisław Ruksza.				
kw

kw
Zamek Książąt Pomorskich, Galeria Gotycka, 21.11.2019 – 01.03.2020
reklama

TRAFO, 12 grudnia 2019 – 02 lutego 2020

foto: materiały prasowe

foto: materiały prasowe

ŚWIĘTA
NAD BAŁTYKIEM

SZALONA ZAMIANA

Sylwia Trojanowska to pisarka, trener biznesu i coach. Mieszka w Szczecinie, na skraju Puszczy Bukowej. Jej najnowsza książka pt. „Wigilijna
przystań” zabiera nas w podróż do małej nadmorskiej miejscowości.

O czym opowiada? „Kiedy świat wypełnia magiczna atmosfera, a w powietrzu unosi się zapach świerku i pierników, mieszkańcy nadmorskiego Nie-

chorza rozpoczną świąteczne przygotowania. Przeszkodzą im tajemnice
z przeszłości, które wyjdą na jaw w najmniej odpowiednim momencie

oraz kilka niespodziewanych zdarzeń. Czy mimo to wspólne spotkanie

przy stole pogodzi ich i sprawi, że miłość zatriumfuje?” – czytamy na
stronie wydawcy. Jeśli opis was zainteresował lub szukacie poruszającej
opowieści z gwiazdkowym klimatem, koniecznie sięgnijcie po powieść

pisarki. Wszak Święta to czas bycia razem, przebaczania, miłości i rado-

ści. Książka została wydana przez Czwartą Stronę, markę Wydawnictwa

„Tak, Panie Dobson. Podróż przebiegła pomyślnie i oto znaleźliśmy się
w Pana przepięknym domu. A jak pogoda na Wimbledonie?”: tak zaczyna się zwariowana komedia „Zamiana”, którą już niedługo będzie można
zobaczyć w Szczecinie dzięki Impresariatowi. O czym opowiada? Spokojne małżeństwo postanawia spędzić wymarzone wakacje w hiszpańskiej
Marbelli. Przepiękna willa, słońce, morze, spokój. Przynajmniej taki był
plan, dopóki Susan nie otworzyła szafy... A potem wszystko toczy się
według znanej i sprawdzonej zasady: coraz szybciej, coraz śmielej i w coraz bardziej zwariowany sposób. Bo kim jest człowiek z torbą na głowie?
Czy zagadka wielkiego młota jest do rozwiązania? Czy mafia z Torremolinos to najstraszniejsi ludzie na świecie? I kim jest zagadkowy właściciel
domu, Pan Dobson? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziecie Państwo, oglądając tę szaloną historię kryminalną. W obsadzie m.in. Zuza
Grabowska, Bartosz Obuchowicz i Jakub Wieczorek.

Poznańskiego.

kw
kw
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Teatr Współczesny, 6 stycznia 2020

foto: Jarosław Gaszyński

Na czerwonym dywanie

Doskonały koncert, piękne stroje, kolorowe drinki i specjalni goście. Za
nami Eska Business Party by Grupa Polmotor, czyli jedno z najciekawszych
wydarzeń biznesowo-kulturalnych naszego miasta. Gwiazdą wieczoru była
Patrycja Markowska, która zaśpiewała swoje największe przeboje. Wśród
znanych i lubianych pojawili się też: Hubert Urbański, Paulina Polak i Sabina
Jeszka. Specjalnie zaaranżowana sala była wypełniona po brzegi gośćmi,
a wspólna zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
kw

Sabina Jeszka poderwała publiczność do tańca

Mariusz Łuszczewski z partnerką

Paulina Polak (Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego 2019)

Dariusz Olkiewicz (prezes Grupy Polmotor) i Jan Przepłata (prezes Grupy Polmotor)

Katarzyna Pęzińska-Kijak (przychodnia Vetico), Konrad Kijak i Agnieszka
Frączek (Radio Eska)

Huber Urbański i Konrad Kijak (dyrektor Grupy Polmotor)

Jarosław Tarczyński (prezes PiG), Sławomir Piński (dyrektor Binowo Golf Club)

Marek Ernest, Katarzyna Hubińska, Magdalena Michalak

Dariusz i Katarzyna Baranik

Wspaniały występ Patrycji Markowskiej

Jan Przepłata z żoną Ewą
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Marek Kunikowski (Bulwary) z żoną Magdaleną
(Polpharma)

Poseł Dariusz Wieczorek i Marek Kolbowicz z żonami

Marcin Krakowian, Magdalena Krakowian, Piotr Dąbrowski, Daria Nowak

Od lewej: Paweł Świtalski, Marcin Jarczyński

Marek Kolbowicz z żoną

Bogumiła Kosiarz, Izabela Roman (Baszta Nieruchomości), Sławomir Piński

Michał Piersiński (Netto Arena), Karolina Wałowska (Grupa Polmotor),
Marcin Cichocki (Netto Arena)

Konrad Kijak i Krzysztof Bratkowski (Grupa Polmotor)

Tomasz Walburg ( Zapol), Ewa Woźniak (UNION), Tomasz Michalski
(Stal Gorzów), Katarzyna Kulewska (Stal Gorzów), Łukasz Chłopecki

Ginekolog Michał Szelągowski i Elżbieta Szelągowska

Psycholog Iwona Bodnarczuk i gastroenterolog Tomasz Bodnarczuk

Monika Komperda, Katarzyna Pęzińska-Kijak, Ewelina Przepłata, Marcin Jarczyński
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foto: Lucjola Runiewicz

Bal superbohaterów
Lions Club zawsze pamięta o tych, którym trzeba pomóc. Ich bale charytatywne łączą przyjemność z niesieniem pomocy. Tym razem „Lionki” pomogły tym, którzy sami na co dzień pomagają innym. Podczas Bursztynowego
Balu zbierano pieniądze na działalność Szczecińskiej Ligii Superbohaterów.
Sami na co dzień starają się o lepszy świat. Szczególnie ich wizyty u chorych
dzieciaków i zarażanie radością jest nieocenione. Lions Club postanowiło
wesprzeć ich działalność. Zebrano ok. 30 tysięcy złotych.
ad

Christa Holzmüller, Ewa Nieżychowska, Klaus-Henrik Woddow

Od lewej: Liga Superbohaterów, Dominik i Agnieszka Krzemińscy, Aleksandra i Dominik Szydłowscy

Halina i Bogdan Stanuc

Ewa Szałek

Christa Holzmüller, Beata Rzęsa, Barbara Rajkowska, Anna Matuszyńska

Od lewej: Ewa Fundament - Karśnicka, Krystyna Cumanis, Zofia Daleszyńska

Natalia Partyka, Agnieszka Jaworowska, Izabela Partyka, Liga Superbohaterów

Agata i Konrad Chlubek

Jona Ardyn

Roman Adamiszyn, Małgorzata i Zbigniew Lis, Beata Adamiszyn, Cecylia i Krzysztof Judek

Dr Elżbieta Andrysiak-Mamos
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foto: Lucjola Runiewicz

Otwarcie nowej kliniki
Liczni goście przybyli na uroczyste otwarcie Ortho Expert. Jest to jedyna
taka placówka w naszym regionie, w której wykonuje się zarówno drobne
zabiegi, jak i skomplikowane operacje kręgosłupa. Wokół tego projektu
zgromadził się zespół doskonałych, szczecińskich specjalistów. Goście mieli
okazję wejść do części szpitalnej zobaczyć bardzo nowoczesną salę operacyjną, a także zapoznać się z profesjonalną aparaturą oraz komfortowymi
warunkami, w jakich przebywają pacjenci. 		
im

dr Monika Pakosz-Golanowska, Magdalena Chrobrowska, Katarzyna Opiekulska-Sozańska

Założyciele i właściciele Ortho Expert dr Sebastian Kuras,
dr Maciej Domin, dr Albert Stachura

Robert i Beata Król, Monika Gawron-Cieślik i Cezary Cieślik

prof. Jerzy Sieńko, dr n. med. Barbara Larysz

Bartosz i Edyta Arłukowiczowie

Jolanta Szczepańska- Andrzejewska, Beata Pluta, Paweł Andrzejewski,
dr Albert Stachura

prof. Leszek Domański i prof. Jerzy Sieńko z założycielami
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foto: Lucjola Runiewicz

foto: materiały prasowe

Ślubna próba generalna

Mateusz Grzesiak w S-line
Studio

Dni Ślubnych Inspiracji to wydarzenie organizowane przez Sissi Bridal dla
panien młodych, które chcą przeżyć próbę generalną przed ślubem. W VIP-roomie, który jest do ich wyłącznej dyspozycji, mają okazję przymierzyć
suknię ślubną, korzystają z profesjonalnie przygotowanej fryzury i makijażu
i dodatków florystycznych. Przy słodkim poczęstunku, kawie i lampce szampana atmosfera tego najważniejszego dnia w życiu jest wręcz namacalna.
			

kt

Najbardziej znany polski trener rozwoju osobistego, psycholog i coach
dr Mateusz Grzesiak zawitał z indywidualnym szkoleniem w S-line Studio.
Lider rynkowy branży projektowej był w pełni usatysfakcjonowany. Pod
czujnym okiem prowadzącego, ale także w doskonałej atmosferze, ambitny
zespół S-line Studio opracował kierunek rozwoju, wizję i misję swojej organizacji.		
			
kt

Od lewej: Grzegorz Kumiszcza, Klaudia Rozbejko, Jolanta Góźdź,
Karolina Karczmarczyk, Marta Sobieszek, Adrian Prędkiwicz, Joanna
Białuska, Matusz Grzesiak

Panna młoda w towarzystwie Agnieszki Dąbrowskiej i Magdaleny Szeląg

Od lewej: Adrian Prędkiewicz, Mateusz Grzesiak, Marta Sobieszek,
Grzegorz Kumiszcza

foto: Jarosław Gaszyński

Zapach kobiety

Szczecin Business Ladies to spotkania przedsiębiorczych kobiet z Pomorza
Zachodniego poświęcone bardzo różnorodnej tematyce: od biznesu po
zdrowie. Tym razem gorącym tematem był... zapach, w którego tajemniczy
świat wprowadziły wszystkich specjalistki z perfumerii Arcadia. Ukoronowaniem spotkania był wykład o kobiecej seksualności, który wygłosiła doktor Dorota Gródecka-Szwajkiewicz. 		
ad

Od lewej: Nina Manduk-Czyżyk, Sylwia Majdan, Dorota Gródecka- Szwajkiewicz

Ladies w perfumerii Arcadia

Od lewej: Katarzyna Koroch, Angelika Sawicka

foto: Ewa Papa

foto: Krystian Gąciarski

Patrz i ucz się

Z wąsem dla zdrowia

Look & Learn to cykl szkoleń dla fryzjerów, organizowany przez Akademię
Fryzjerską Gawęcki. Wyróżnia je holistyczne spojrzenie na piękno. Gwiazdami pierwszych edycji byli fryzjerzy Josef Muhammed Yusuf z Academy of Art
and Knowledge i Agnieszka Szytel Aggie Hairstyles, a gościem specjalnym
była stylistka Olga Kurenna.

Ogólnopolska kampania Movember miała również swoją szczecińską edycję. Jej ideą jest podnoszenie społecznej świadomości oraz profilaktyka
nowotworów jąder i prostaty, a symbolem są wąsy, które każdy uczestnik
otrzymał w pakiecie startowym. Biegacze przygotowali własne męskie stylizacje, spośród których najlepsze nagrodzono. Szczeciński „Bieg z Wąsem”
zorganizowało stowarzyszenie Fizjosport, a głównym partnerem było Centrum Diagnostyki Medycznej Hahs. 		
kt

			

kt

Od lewej: Agnieszka Szytel, Dominika Stosio

organizatorzy akcji Movember Bieg z Wąsem

Od lewej: Dominika Stosio, Oliwia Sieroń

Od lewej: Krystian Gawęcki, Ewa Mazur

Od lewej: Josef Muhammed Yusuf, Aneel

Od lewej: Olga Kurenna, Sandra Jefremienko
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foto: Lucjola Runiewicz

Klinika Dr Stachura otwarta
Relaks, towarzyskie rozmowy i piękne wnętrze nowego gabinetu w Szczecinie. W listopadzie odbyło się uroczyste otwarcie Kliniki Dr Stachury. Mieści się ona w centrum miasta, przy ul. Jagiellońskiej 87. W komfortowych,
przestronnych wnętrzach kliniki, goście mieli okazję poznać kompleksową
ofertę miejsca, a także spędzić miło czas z właścicielką oraz personelem.
			

kw

Luiza Yasuda, Barbara Kowalczyk, Anna Sławska

Zespół kliniki: Aneta Stokłosa (recepcja), Sura Alzubaidi (mgr kosmetolog),
Kamila Stachura (właścicielka), Nina Manduk-Czyżyk (menedżerka), Monika
Kasprzak (specjalista pielęgniarstwa operacyjnego)

Kamila Stachura, Nina Manduk-Czyżyk, Katarzyna Opiekulska-Sozańska

Prof. dr hab. n. med. Leszek Domański, Albert Ivo Stachura,
Julia Stachura, dr hab. n. med. prof. PUM Jerzy Sieńko

Bartosz Arłukowicz, Edyta Arłukowicz, Magdalena Domin, Maciej Domin
(OrthoExpert), Sebastian Kuras (OrthoExpert), Przemysław Czyżyk

Paweł Andrzejewski, Jolanta Szczepańska-Andrzejewska, Katarzyna
Opiekulska-Sozańska, Beata Pluta, Paulina Wojtyczka

Dr hab. n. med. Prof. PUM Jerzy Sieńko, dr n. med. Małgorzata
Domańska, Przemysław Czyżyk

Bartosz i Edyta Arłukowiczowie

Monika Gawron-Cieślik i Cezary Cieślik

Iwona Kloczkowska, dr n. med. Katarzyna Urasińska
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Magdalena Wójcik (Neauvia Poland General Director),
Ireneusz Matuszczak (Neauvia Poland General Sales
Director), Kamila Stachura

foto: Lucjola Runiewicz

foto: Ewa Papa

Miłość, muzyka, dramat

Urodziny pełne stylu
Salon Vip Collection świętował swoje 9 urodziny, a zatem był szampan, tort
i mnóstwo dobrej zabawy w doborowym towarzystwie. Panie z chęcią przymierzały sukienki i korzystały ze specjalnych rabatów, które w ramach niespodzianki losowały przy wejściu i mogły wykorzystać tylko tego wieczoru.
			

kt

Teatr i muzyka klasyczna razem. Festiwal EuroMusicDrama, wspaniałe
dziecko Teatru Kameralnego po raz czwarty celebrowało obie dziedziny
sztuki w otoczeniu wspaniałych gości i artystów. W tym roku w Teatrze
Kameralnym zapanowała miłość. Na scenie i poza nią. Festiwal rozpoczął
spektakl oparty na motywach miłości Klary Shumann i Johannesa Brahmsa.
Zakochanych zagrali: Grażyna Barszczewska i Krzysztof Wakuliński. W miłosne objęcia muzyki wysłali publiczność także genialni Roman String Quartet. 		
			
kt

Od lewej: Dorota Wiśniewska, Dagmara Tyblewska, Ewa Hryniewicz, Arleta
Sobczyńska, Magdalena Wiśniewska, Małgorzata Borzęcka

Anna Karbowińska, Witold Gawina

Zofia i Michał Janiccy, Jean- Marc Fessard, Andrzej Raciborski

Od lewej: Elżbieta Tomaszewicz, Małgorzata Kubiak, Arleta Sobczyńska

Dyrektor Artystyczny Festiwalu Jean Marc-Fessard, Dominique Probst,
Roman Budapest Quartet

Danuta Misztal (SEC) z koleżanką

Od lewej: Arleta Sobczyńska, Agnieszka Zalewska

Festiwal otworzył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

foto: Jarosław Gaszyński

Mecenas i wirtuoz
Coroczne koncerty wybitnych artystów, którzy odwiedzają nasze miasto,
dzięki mecenatowi dewelopera Lesława Siemaszki, to już tradycja. Tym razem w Szczecinie zagrał światowej sławy wirtuoz harfy Xavier de Maistre.
Artyście towarzyszyła orkiestra naszej filharmonii, którą poprowadził Kaspar Zehnder. Koncert był piękny, publiczność nagrodziła harfistę owacjami
na stojąco. Później odbył się bankiet, a muzyczne emocje towarzyszyły gościom długo po zakończeniu wydarzenia.		
kw

Mecenas wydarzenia Lesław Siemaszko i Dorota Serwa (dyrektor Filharmonii
Szczecińskiej) z gwiazdami wieczoru: dyrygentem Kasparem Zehnderem oraz
mistrzem harfy Xavierem de Maistre (pierwszy z prawej)

Bogumiła i Lesław Siemaszko

Michał Przepiera (zastępca prezydenta miasta) z żoną w otoczeniu
przedstawicielek Banku Millenium

Profesor Zygmunt Meyer z żoną oraz Lesław Siemaszko podczas rozmowy

Piotr Krzystek (prezydent Szczecina) oraz Ryszard Słoka (sekretarz miasta)

Europoseł Bartosz Arłukowicz z rodziną
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SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center ul. Langiewicza 28/U1
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
Centrum Rehabilitacji Duet al. Wojska Polskiego 70
Dental Art ul. Śląska 9a
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
Dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna Estetyczna
ul. Kusocińskiego 12/lu3
ESTETIC Klinika Zawodny ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Gabinety Dr Żółtowski al. Powstańców Wielkopolskich 79
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
Klinika Dr Stachura ul. Jagiellońska 87
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
Ortho Expert ul. Jagiellońska 87B
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
PP Estetyczna ul. Żupańskiego 6/1
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
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103
Vizmedica Clinic ul. Jagiellońska 85/14
HOTELE
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75
Hotel Campanille ul. Wyszyńskiego
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50
Hotel Grand Park ul. Słowackiego 18
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
Willa Flora ul. Wielkopolska 18
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 – 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. Bogusława X 9/4
KAWIARNIE
Ale Ciacho! Zwycięstwa 1

Artetamina ul. Rayskiego 21
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6
Cafe 22 pl. Rodła 8
Coffee Costa GK Kaskada
Coffee Costa CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
Columbus Coffe Bandurskiego 98 lok.u11
Columbus Coffe al. Wojska polskiego 50
Columbus Coffe ul. Rayskiego 23/2a
Columbus Coffe ul. Krzywoustego 16
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
Przystań na kawę ul. Rayskiego 19
Nad Piekarnią cafe & bistrot ul. Krzywoustego 15/U3
Quattro Cafe ul. Tkacka 64d
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 Galaxy
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
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
Litwiniuk Property (Oxygen) ul. Malczewskiego 26
Master House ul. Lutniana 38/70
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
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6
Bananowa Szklarnia al. Jana Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
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
Dobre Rzeczy ul. Słowackiego 14
El Globo ul. Piłsudskiego 26
Emilio Restaurant al. Jana Pawła II 43
Food & wine ul. Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim)
Jin Du al. Jana Pawła II 17
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników
Kisiel ul. Monte Cassino 35/2
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Kresowa al. Wojska Polskiego 67
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1

Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
Non Solo Pizza Pasta ul. Wielka Odrzańska 18U
NIEBO Wine Bar Cafe ul. Nowy Rynek 5
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Piastów 30 al. Piastów 30
Porky ul. Wielka Odrzańska 20
Porto Grande Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Public Cafe ul. Wielka Odrzańska 18A/U
Plan B ul. Osiek 1
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14
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
Stockholm Kitchen&Bar Bulwar Piastowski
Tokyo ul. Rynek Sienny 3
Towarzyska Deptak Bogusława
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi al. Jana Pawła II 42
Willa Ogrody ul. Wielkopolska 19
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65
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. Kaszubska 58
Desigual, CH Galaxy – parter
Velpa ul. Bogusława 12/2 i 11/1
Clochee ul. Bogusława 10/2
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 9/2
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
Madras Styl ul. Małopolska 9
Manufaktoria ul. Rayskiego 26/1
Marc Cain al. Wojska Polskiego 29
MaxMara ul. Bogusława 43/1
Moda Club ul. Wyzwolenia 1
MOOI ul. Bogusława 43
Olsen CH Kaskada
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
SISI Bridal al. Piastów 4/1
Stoprocent ul.Krzywoustego 72
Studio Mebli VIP ul. Wrocławska 48
Strefa Koloru ul. Santocka 48-49
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy - 1 piętro
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
Kids Arena, ul. Staszica 1
Mabo B Zone Klub ul. Welecka 2
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
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2

Strefa 3L ul. Santocka 18/13/p.1
Strefa Jogi ul. Santocka 18/16
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127
Universum al. Wojska Polskiego 39
ZDROWIE I URODA
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-Niełacna
ul. Wielkopolska 32
Artmasters ul. Ostrowska 44
Akademia Fryzjerska Gawęcki Al. Wojska Polskiego 20
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
Centrum Makrobiotyczne Wakame Pl. Żołnierza Polskiego 16
Centrum Kosmetologii ul. Santocka 18/18
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77
Cosmetica Rosa ul. Wielkopolska 27
Depi Lab ul. Kaszubska 52
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut ul. Felczaka 20
Dymkowska Clinic al. Powstańców Wielkopolskich 79
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
Fizjopomoc Medical Center ul. Witkiewicza 61
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1
Hall No 1 ul. Wyszyńskiego 37
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9
L.A. Beauty, ul. Raginisa 7/U3
La Fiori ul. Kwiatkowskiego 1A/6
Medestetic ul. Okulickiego 46
MOI Instytut Kobiecego Piękna ul. Wielka Odrzańska 28a
Odnowa al. Bohaterów Warszawy
Galeria Nowy Turzyn, I piętro
Od stóp do głów ul. Batalionów Chłopskich 39a
Olimedica, CH Kupiec
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 Bailine ul. Żółkiewskiego 13
Salon Fryzjerski Keune ul. Małopolska 60
Salon Masażu Baliayu ul. Wielka Odrzańska 30
SPA Evita Przecław 96E
Studio Kosmetyczne Kingi Kowalczyk
ul. Szymanowskiego 8
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
vitaCare ul. Mickiewicza 6/2
Well Spring Tai massage ul. Kaszubska 13/4A
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16
Yasumi ul. Staromłyńska 19
INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
Centrum Informacji Turystycznej Aleja Kwiatowa
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48
Follow Me ul. Kolumba 1
Follow Me ul. Wendy 10A
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34
Pałac Młodzieży al. Piastów 7
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
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

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

