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Z okazji nadchodzącego 2018 roku pragniemy
złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego
zdrowia i szczęścia na każdy dzień. Niech Nowy
Rok będzie korzystny zarówno pod względem
prywatnym, jak i zawodowym, dając szansę na
spełnienie marzeń. Życzymy również wielu okazji
do uśmiechu i radości oraz spokoju ducha.
Życzą zarząd i pracownicy Grupy Mojsiuk
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ziesięć, dziewięć, osiem, siedem … I mamy Nowy Rok. Znowu posypią
się noworoczne postanowienia i solenne obietnice. Tymczasem mądrzy
ludzie mówią, że z realizacją takich obietnic wcale łatwo nie jest. Psychologowie zwracają uwagę, że najczęściej, jeśli robimy sobie jakieś postanowienia, to chcielibyśmy odmienić swoje życie, ale bez ponoszenia kosztów
i wysiłku związanego z tym procesem. „Tymczasem droga do sukcesu jest trudna
do pokonania i wymaga wyjścia ze strefy komfortu” – czytam w jakiejś szalenie
mądrej rozprawie naukowej. Ach ta teoria…
Tak sobie myślę, że w życiu trzeba po prostu wiedzieć czego się chce i mieć jasno
wytyczony cel. Wtedy zazwyczaj przy większym, bądź mniejszym nakładzie pracy się go osiąga. Ostatnio wpadło mi w ręce wypracowanie mojego męża z klasy
podstawowej – „III a”. Napisał w nim tak: „W przyszłości zostanę adwokatem. Jak
postanowiłem, tak zrobię.” No i proszę faktycznie jest adwokatem. Miał jasno
i wyraziście określony cel i to w wieku… 10 lat. Pozazdrościć! Odnośnie wyjścia ze
„strefy komfortu”, terminu, którym tak chętnie posługują się różnej maści trenerzy biznesu, to życie ma to do siebie, że co pewien czas nas z tejże strefy, mówiąc
kolokwialnie, „wykopuje”. A my, chcąc nie chcąc, musimy się otrzepać i iść dalej.
Zazwyczaj okazuje się, że zmiany wychodzą nam na dobre.
Problemu z wyznaczeniem życiowego celu nie mieli z pewnością nasi super chłopcy z okładki – szczeciński zespół Chorzy. Co za osobowości! Jaki look! Przyznacie,
że na zdjęciach wyszli rewelacyjnie. W tym miejscu chciałam podziękować niezrównanemu duetowi Adam Fedorowicz (foto) – Maja Holcman- Lasota (produkcja sesji) za wyczarowanie fantastycznej sesji. Chorzy (dla przypomnienia kiedyś
– Chorzy na Odrę) zawsze wiedzieli, że są chorzy… na muzykę. To bez wątpienia
zespół grający mądrego rocka – tu każde słowo i każdy dźwięk jest „po coś”. Właśnie wydali płytę koncertową, a na naszych łamach zapowiadają trzecią, studyjną.
Styczniowemu wydaniu ton nadają silne, męskie osobowości. Muzyk, raper Michał Sobolewski – Sobota w bardzo emocjonalnym wywiadzie opowiada o swoim
debiucie aktorskim w produkcji Patryka Vegi „Kobiety Mafii”, a także o fali hejtu,
jaka wylała się na niego w naszym kraju, po tym jak związał się z czarnoskórą
partnerką. Opowiada nam również o tym, dlaczego nigdy nie wystąpi z Dodą i dlaczego nie chce już mieszkać w Szczecinie. Mocny, skłaniający do refleksji wywiad.
Na koniec zachęcam wszystkich serialomaniaków do zapoznania się ze świetnym
tekstem Anety Dolegi. Aneta była na przymusowym urlopie z powodu złamanej
nogi. Spędziła ponad miesiąc na kanapie, którą dzieliła z grupą opiekujących się
nią przyjaciół i platformą internetową Netflix i po prostu wsiąkła. Ach te seriale.
Przyznać się, kto nie zarwał przez nie choć jednej nocy? Kto nie wpadł w lekką
depresję, po zakończeniu kolejnej serii? O serialach się dyskutuje, uwielbia i broni
zażarcie. To nas dziś kręci. Pytanie – dlaczego? Na to próbujemy odpowiedzieć
w Prestiżu.
Miłej lektury!

Izabela Marecka

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY | Wydawnictwo Prestiż | e-mail: redakcja@eprestiz.pl | www.prestizszczecin.pl

Redaktor naczelna:
Izabela Marecka
Redakcja: Aneta Dolega, tel.: 91 434 27 55
Andrzej Kus, Daniel Źródlewski, Jerzy Chwałek
Skład gazety: Maciej KREDA Jurkiewicz
www.produktart.pl
Dział foto: Adam Fedorowicz,
Jarosław Gaszyński, Dagna Drążkowska,
Włodzimierz Piątek

6

Od naczelnej

Felietoniści: Krzysztof Bobala,
Szymon Kaczmarek, Dariusz Staniewski,
Michał Stankiewicz
Współpraca: Daria Prochenka,
Eintopf, Grzegorz Dolniak, Panna LU,
Rafał Podraza, Hanna Promień
Wydawca: Wydawnictwo Prestiż,
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin

Reklama i Marketing:
Inga Elerowska, tel.: 733 790 590,
537 790 590, tel. 537 490 970
Marcin Jarczyński, tel. 666 182 287
Radosław Perz, tel. 575 650 590
Redakcja nie odpowiada za treść reklam.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania treści redakcyjnych.
Drukarnia: KaDruk Sp z o.o., Szczecin

BOMBER 979 PLN
SALE 587 PLN

SUKIENKA 1049 PLN
SALE 629 PLN

PLECAK 719 PLN
SALE 431 PLN

SALE

FALL/WINTER 2017

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z OFERTĄ WYPRZEDAŻOWĄ
40% RABATU OD CENY REGULARNEJ
DOTYCZY KOLEKCJI JESIEŃ/ZIMA 2017

BOTKI 1309 PLN
SALE 785 PLN

JEANSY 759 PLN
SALE 455 PLN

PASEK 389 PLN
SALE 233 PLN

SALON MARELLA, AL. WOJSKA POLSKIEGO 20, SZCZECIN, TEL. 91 433 06 37, FB/ SALON MARELLA SZCZECIN

Dariusz Staniewski

Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem
i podobno niezłym dorobkiem. Aktualnie
dziennikarz Kuriera Szczecińskiego.
Od kilku lat dźwiga, choć nie sam, lubianą
przez wielu i znienawidzoną przez niektórych
specjalną kolumnę w magazynie „Kuriera”
pod nazwą „Kurier Towarzyski” próbując
satyrycznie przedstawić m.in. świat lokalnej
polityki. Namiętny wielbiciel kobiet, hucznych
imprez towarzyskich, dobrej kuchni
oraz polskiej kinematografii.

Krzywym okiem
W Nowym Roku wszelkiej obfitości, mało złości, niewielu niechcianych
gości, szaleńczej miłości, wyzbycia się zawiści i zazdrości, słodkości
i różnych pyszności oraz samych dobrych wiadomości. Aha, i ryb bez
ości.

włosienicę, zawiesić sobie na szyi pochwę od miecza na konopnym sznurze i ruszyć na bosaka do Lichenia. I czynić pokutę za myśli i fantazje
lubieżne, za chęć do grzechu i za nieskrywany zamiar oraz przyjemność
nieczystych uczynków czynienia. No to w drogę!

Jak zwykle przed świętami przez konfesjonały w kościołach przewinęło
się tysiące grzeszników. Mniej lub bardziej skruszonych, mniej lub bardziej zamaszyście bijących się w piersi, prezentujących mniej lub bardziej twarze, które przeszywał
ból, cierpienie, zawstydzenie,
ale i obietnica poprawy. Choćby
tylko chwilowej. Ale wracając
do grzechów. Na kilka dni przed
świętami przez media przewinęła się pewna informacja, która
w szale zakupów i bożonarodzeniowych przygotowań mogła
umknąć. Otóż pewna gazetka
parafialna ze wschodnich rubieży naszego pięknego kraju
oprócz życzeń świątecznych
zamieściła także listę nowych
grzechów, z których powinniśmy
się spowiadać. Zaliczono do nich
m.in. antykoncepcję hormonalną, używanie antykoncepcyjnych wkładek domacicznych,
oglądanie filmów pornograficznych, seks z użyciem przedmiotów takich jak wibrator czy
dmuchana lalka, sprzedawanie
w sieci swojej cnoty, hejtowanie
w internecie, oszustwa przez
internet i telefon, apostazja, neopogaństwo, eksperymenty genetyczne, zanieczyszczanie środowiska, nadmierne bogacenie się, „wyścig
szczurów”, seks pozamałżeński z osobami tej samej płci. I niespodzianka
- na tej liście nie znalazł się seks pozamałżeńskiego z osobami płci przeciwnej. I już by człowiek chciał zedrzeć z siebie ciuchy i unurzać się w rozpuście w ramionach jakiejś atrakcyjnej mężatki. Ale nie. Bo okazuje się,
że ta cała lista jest nieprawdziwa. Przynajmniej Kościół tak twierdzi. Nie
pozostaje więc nic innego jak wzorem Juranda ze Spychowa przywdziać

W kołobrzeskim porcie wydobyto z wody armatę Schneider z 1939 roku.
Według fachowców wiele wskazuje na to, że jest to armata używana
przez polskie wojsko. I podobno jest to jedyna taka sztuka w całym
kraju. Jak trafiła do Kołobrzegu? Prawdopodobnie po klęsce
kampanii wrześniowej 1939 roku
Niemcy potraktowali ją jako zdobycz wojenną. I zwyczajnie, jak
to mówi młodzież, „zajumali”
nam armatę. No i okazuje się,
że i Niemcy mają lepkie rączki.
A nas oskarżają o masowe kradzieże samochodów. Tak, tak,
nie ma co oglądać źdźbła w oku
sąsiada jak w swoim ma się armatę.
Miasto zaprezentowało raport
przedstawiający jakie korzyści
odniósł Szczecin po tegorocznym finale regat The Tall Ships
Races. I okazuje, że po raz kolejny odnieśliśmy sukces. Turyści przez trzy dni imprezy mogli
zostawić w Szczecinie nawet 250
milionów złotych (a miasto w jej
organizację wpakowało ponad
21 mln zł). Trzy czwarte tej kwoty wydali Polacy. 40 procent zagranicznych gości, którzy pojawili się na
finale to byli Niemcy, a jedna czwarta turystów z Polski pochodziła z województwa wielkopolskiego. Ponad 80 procent turystów zadeklarowało,
że w przyszłości ponownie odwiedzi Szczecin. Tak w zasadzie, to taki
finał TTSR mógłby się odbywać w Szczecinie co roku. Niewielu miałby
coś przeciwko. Na pewno nie sprzedawcy dupereli na straganach i cór
Koryntu z całej Polski i zagranicy dla których, podobno, te piękne sierpniowe dni były czasem „złotych żniw”.

Rysował: Grzegorz Dolniak
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Felieton

Shanghai Chinese
Restaurant

To kolejny ekskluzywny lokal
należący do znanej sieci Exotic
Restaurants. Nowa restauracja
chińska na szczecińskim Podzamczu doskonale łączy tradycję
z nowoczesnością zarówno, jeśli
chodzi o kuchnię, jak i o wystrój.
Gotują w niej mistrzowie kuchni,
pracujący wcześniej w restauracjach sieci hoteli Mandarin Oriental m.in. w Indiach i Hongkongu.
Jedną z najbardziej popularnych
potraw jest kaczka po pekińsku,
ale w menu co miesiąc pojawiać
się będzie 5 nowych propozycji
zaproponowanych przez szefa
kuchni.
Szczecin, Rynek Sienny 4

Mr. Wang
Asianfood

Po generalnym remoncie Mr. Wang
otwiera się w zupełnie nowej odsłonie. Azjatycki bar serwować
będzie street food, czyli jedzenie
uliczne. Szykuje się duży wybór
podawanych w bambusowych
koszyczkach chińskich pierogów
w różnych kolorach – m.in. z kaczką oraz dla wegan i wegetarian.
W menu znajdą się także japońska zupa ramen z ręcznie robionym makaronem czy rolki sushi.
Wszystko będzie przygotowywane na miejscu, na oczach klientów.
Możemy liczyć na jedzenie szybkie, ale i zdrowe, dostępne zarówno na miejscu, jak i na wynos.
Szczecin, al. Boh. Warszawy 40
(Nowy Turzyn)

Perfect Line
Monika Bochenko

Poradnia
psychodietetyczna,
udzielająca konsultacji dla kobiet
i mężczyzn, ale także strefa urody, w której zadbamy o wygląd
twarzy i ciała. Zakres konsultacji
obejmuje porady związane z nauką zdrowego odżywiania, zmianą
nawyków żywieniowych, podstawową nauką tworzenia zbilansowanych jadłospisów oraz żywieniem i odchudzaniem. W zakresie
wizerunku zadbamy tu o piękny
umysł, dobre zdrowie i nienaganne ciało. Na miejscu można skorzystać z usług dietetyka, coacha,
kosmetyczki oraz porad lekarza
medycyny estetycznej.
Szczecin, al. Jana Pawła II 40/3

Zic Zac
American Diner

Restauracja w prawdziwie amerykańskim stylu, serwująca m.in.
steki, burgery, pastrami, szarpaną wieprzowinę, aromatyczne
żeberka barbeque czy schab tomahawk. Atutem lokalu są sycące śniadania i wyśmienita kawa
z ekspresu przelewowego. Nie
brakuje też deserów, w tym oryginalnych milk shake’ów. W wystroju uwagę przyciąga szeroki
na 9 m bar z hokerami i loże stylizowane na te znane z amerykańskich filmów. Jak na amerykański
lokal przystało, czas oczekiwania
na zamówienie nie przekracza 20
minut.
Szczecin, al. Wyzwolenia 31

reklama

PIERWSZA PRYWATNA

KLINIKA STOMATOLOGICZNA
od 1983 roku

ul Narutowicza 16a, 70-240 Szczecin, tel. 91 433 07 76, klinika@dr-gajda.pl, www.dr-gajda.pl

Karnawałowy debiut
W karnawale nic się nie zmienia od lat, nadal nosimy to, co jest błyszczące, eleganckie, dobrze widziana jest czerń, złoto i srebro. W naszej
karnawałowej sesji, ważna jak same stroje, jest modelka. Marysia Pender
stawia pierwsze kroki w modelingu, ale niedługo będzie o niej głośno.
Pochodzi ze Szczecina, ale ostatnio czas dzieli między Paryżem a za
chwilę wylatuje do Azji. Na co dzień związana jest z warszawską agencją
New Age. – Do agencji trafiłam przez szczeciniankę Joannę Bąk, która
podesłała moje zdjęcia szefowi agencji. Sama nigdy o tym nie myślałam
i nigdzie nie rozsyłam swoich polaroidów – wyznaje Marysia. – Pracowałam z wieloma klientami, tymi mniej i bardziej znanymi, m.in., z Agness
b, z Bouchra Jarrar, byłą dyrektor paryskiego domu mody Lanvin, pracowałam również dla Violi Piekut a także dla największych marek bieliźnianych, ślubnych i casualowych w Tokio i Chinach. Miałam publikacje
w kilku magazynach, m.in. kilka razy w Harper’s Bazaar. Ze szczecińską
fotograf Joanną Jaroszek miała się spotkać już kilkakrotnie, ale zawsze
coś obu paniom stawało na przeszkodzie, aż do momentu, kiedy udało
im się razem zrobić sesję karnawałową i charytatywną dla KMX Fashion.
– Z miejsca polubiłam Asię – mówi Maria. – To bardzo ciepła osoba. Ponadto wie, czego chce, a to ważne. Bardzo dobrze mi się z nią pracowało.
Juz teraz próbujemy się umówić na mój kolejny przyjazd do Szczecina.

ad

foto: Joanna Jaroszek
reklama

stomatologia estetyczna

Iwona Pawlak

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
ul. Mickiewicza 49a, 70-385 Szczecin, tel. 666 732 666, 666 525 222, e-mail: estedent.eu@gmail.com, www.estedent.eu
Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel. 796 555 222, 957 819 973

Centrum Mody Ślubnej
tel. 91 433 90 38
salon@lovecms.pl

Szczecin, ul. Krzywoustego 78, 70-245 Szczecin

Godziny otwarcia:
pn.- pt. 11:00-18:00
sob. 10:00-14:00

foto: Radek Kurzaj

foto: materiały prasowe

Misterna
sztuka

BAiKA
nagrana

Piotr Banach – jedna z najwyrazistszych osobowości polskiego rocka, za- „Biedermeier”, czyli jedna z najgłośniejszych wystaw ubiegłego roku, już
łożyciel i lider zespołów Hey, Indios Bravos czy Ludzie Mili wystartował od października przyciągająca do Muzeum Narodowego w Warszawie
z nową płytą.
prawdziwe tłumy, w lutym trafi do Szczecina.
Tym razem jako połówka duetu BAiKA. Banachowi („Ba”) towarzyszy Kafi
(„Ka”), czyli obdarzona mocnym i niepokornym wokalem – Katarzyna
Sondej. Razem koncertują już od pewnego czasu, teraz przyszedł czas na
utrwalanie ich muzyki. Debiutancka płyta duetu – „Byty zależne”, ukaże
się pod koniec stycznia. To siedemnaście autorskich kompozycji, w których pobrzmiewają echa różnych stylistyk – od rocka po elektronikę. Co
ciekawe ten duet jest muzycznie samowystarczalny: Banach gra na gitarze, jest kompozytorem i autorem tekstów, Kafi śpiewa i jednocześnie
gra na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych. Wszystkie teksty napisane są po polsku – to przekonujące życiowe historie opisujące relacje
zachodzące pomiędzy bliskimi sobie ludźmi. Przedsmak płyty dostępny
jest już w sieci w formie oryginalnego PromoMix, zawierającego fragmenty
wszystkich utworów.

Tytułowy biedermeier to niezwykle ciekawy, lecz wciąż mało znany,
nurt w sztuce, który narodził się w krajach niemieckich po kongresie
wiedeńskim. Jako sztuka zamożnego mieszczaństwa zaspokajał potrzebę komfortu, co znalazło wyraz w funkcjonalnych i szlachetnych
w swojej prostocie meblach, wzornictwie oraz misternym malarstwie.
Na wystawie prezentowanych będzie blisko 400 eksponatów z kilkunastu polskich muzeów: obrazy, meble, szkło, porcelanę, tkaniny i stroje,
biżuterię oraz bibeloty. Zobaczymy sztukę niemiecką, oraz narodowe
odmiany kierunku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł biedermeieru
na ówczesnych ziemiach polskich. W odróżnieniu od warszawskiej ekspozycji, ta w Szczecinie będzie prezentowała więcej dzieł związanych
z regionem Pomorza Zachodniego, w tym obrazy znakomitego malarza
Augusta Ludwiga Mosta. Wernisaż zaplanowano na 9 lutego, ekspozycja
nath będzie gościć w Szczecinie do 15 kwietnia. Muzeum przygotowuje także
serię oryginalnych gadżetów związanych z wystawą.

nath
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Mierzyn ul. Topolowa, bezczynszowe apartamenty już od 390 tys. zł

Szczecin, ul. Monte Cassino 4

www.madurainvestmen.pl
www.maduranieruchomosci.pl

tel.: 501 507 678; 501 679 678

Chora
szajka

Olek Różanek: W odbiorcę trzeba wierzyć, przy czym nie wolno starać mu się przypodobać.
Cóż by były warte słowa z muzyką, gdyby nie wynikały z nas
samych?

Właściwie nie trzeba ich przedstawiać. Każdy, kto lubi dobrą muzykę, zna ich doskonale. Mają
wiernych fanów, są skutecznym „produktem” eksportowym. Wszędzie gdzie się pojawią zyskują
wielką sympatię publiczności, jurorów czy krytyków. Chorzy to zespół grający mądrego rocka
– tu każde słowo i każdy dźwięk jest „po coś”. Właśnie wydali płytę koncertową, a na naszych
łamach zapowiadają trzecią studyjną.
14
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Tomek Nawrocki: Jesteśmy chorzy
w całym znaczeniu tego słowa i już
nie da się tego schować za rzeką.
Mnie osobiście skrócenie nazwy zespołu nie boli.

N

a początek zaznaczam, że o nowej płycie w finale rozmowy! Teraz jednak trochę w jej oparach i Wasze wspomnienia z nieodległej przeszłości: sobota, 5 sierpnia 2017 roku,
Kostrzyn nad Odrą. To cholernie ważna data dla zespołu.
Ale jak to zawsze bywa, apetyt rośnie w miarę jedzenia, marzy Wam
się więcej i więcej, a dokładnie duża scena Woodstocku…
Bartek Orłowski: Oczywiście, marzy nam się niejedna wielka scena, nie
tylko ta Woodstockowa. Zdobycie tej mniejszej wizualizowałem sobie
już wiele lat temu, mając z tyłu głowy, że zespołów kandydujących do Eliminacji jest co roku blisko tysiąc. Późno, ale udało nam się dopiąć swego.
Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi.
Olek Różanek: Teraz faktycznie apetyt rośnie w miarę jedzenia i nie
pora na umiar. Czeka nas ciężka praca, którą będzie walka o Dużą Scenę
24. Przystanku Woodstock.

średni link do głosowania i podążać za instrukcją. To dla nas ważne.
Zróbcie wszystko by Wasz głos też okazał się ważny. Konkurencję mamy
sporą, ale dotychczasowa determinacja naszych działań to dowód na to,
że nie ma rzeczy niemożliwych.

Podobno artystyczną siłę zespołu można poznać po jego koncertowej kondycji. Wasze koncerty to coś więcej niż odegranie utworów
z płyt, to teatralizowane widowisko… Piszecie tego scenariusz, czy
to żywioł totalny?
Tomek Nawrocki: Płyty studyjne, pomimo zawartości muzycznej, nie
przenoszą koncertowego żywiołu, zatem koncerty to ta najwłaściwsza
forma wyrazu. W naszym przypadku scenariuszem jest setlista i to dzięki niej wiemy co za chwilę może się wydarzyć. Granie koncertów ma coś
wspólnego z teatrem i na zwykłe odegranie roli nie ma tu miejsca.
Bartek Orłowski: Prawie zawsze jest to żywioł totalny. Elementy poWszystko w rękach Waszych fanów?
wtarzalne wynikają z wcześniejszych improwizacji, które i tak rodzą się
Olek Różanek: Zarówno fanów, jak i osób które dzięki tej rozmowie do- w trakcie prób czy koncertów.
piero nas odkryją. Prosimy o głosy, które możecie oddać na nas poprzez
facebook’a. Wystarczy (wpisując hasło „Złoty Bączek 2018 dla Chorych”) A katharsis?
poklikać kilka razy myszką. Najpierw „biorę udział” w wyświetlającym Jarek Izdepski: Zawsze…
się wydarzeniu. Następnie, w treści tego wydarzenia, odnaleźć bezpo- Bartek Orłowski: Miewam, w czasie „Pustostanu”.
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Jarek Izdepski: Jesteśmy
prawdziwi, a prawda
jest ponadpokoleniowa.
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Bartek Orłowski: Koncerty
to forma najbardziej mnie
satysfakcjonująca.

Jak bardzo różni się Wasza muzyka podawana na scenie, od tego
co zarejestrowaliście na płytach? Eksperymentujecie? Zmieniacie
brzmienia, aranże?
Bartek Orłowski: Mam w „Pustostanie” nieco mantryczną partię gitarową i dobrze mi z tym, nie lubię tego zmieniać. Gdy jednak przydarzy się
jakaś niezaplanowana wcześniej sytuacja i odpłynę w nieznane, efektu
się nie wstydzę.
Tomek Nawrocki: Czasami się dziwię słysząc nasz kawałek w wersji
płytowej. Uświadamiam sobie wtedy, że na koncertach panuje zupełnie
inna energia, której często nie da się z siebie wykrzesać w studiu. Podczas koncertów staram się delikatnie zmieniać partie lub brzmienie własnego instrumentu. Taka pomoc w ucieczce przed rutyną uświadamia mi
jak to wszystko ewoluuje.

lat. Ani ja nie upadłem, ani ona. Mój ojciec uważa jednak, że stage diving
jest żenujący i kiedy to widzi, to nie wie gdzie się schować. Fakt, ciężko stojąc na tyłach ukryć się w tłumie, kiedy ten skumulowany jest pod
samą sceną (śmiech).
Ze sceny przechodzimy do trzewi twórczości Chorych: słowo. Nazywacie swoją muzykę rockiem społecznym. To określenie towarzyszące twojej twórczości od początków kariery. Nic a nic się nie
zdewaluowało, czyli ludzie wolą słuchać czegoś więcej niż „kocham
Cię, ojej kocham cię, ojej…”
Olek Różanek: W naszym przypadku to raczej „Kocham Cię Dziwko”.
Myślę, że słowo żyje własną emocją, a muzyka własną. Naszym zadaniem jest zderzyć ze sobą oba te stany emocjonalne. Wielokrotnie zderzamy się po drodze z trudną rzeczywistością, lub po prostu ze ścianą.
Interesuje nas jednak kolejny etap tej zabawy, czyli zderzenie efektów
naszej pracy z gustem lub oczekiwaniami odbiorcy. W odbiorcę natomiast trzeba wierzyć, przy czym nie wolno starać mu się przypodobać.
Cóż by były warte słowa z muzyką, gdyby nie wynikały z nas samych?

I tu mogłoby być o nowej płycie, ale jeszcze nie będzie… Olek, dalej
praktykujesz podczas koncertów stage diving? Upuścili Cię kiedyś?
I jaki jest najdłuższy dystans pokonany na rękach ludzi (w metrach)?
Olek Różanek: Najdłuższy dystans to chyba ten na Woodstocku, czyli
okrąg o obwodzie około stu metrów. Nikt mnie jeszcze nie upuścił, pamiętam jak na jednym z koncertów plenerowych do niosącej mnie garst- Nie korci Was by w tak dynamicznych czasach politycznego i kulki ludzi dołączyła babinka, która miała na oko przeszło siedemdziesiąt turowego sporu pójść krok dalej, zaangażować się na poziomie
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Maciej Cybulski: Popularność
jest dla mnie narzędziem, które pozwala realizować ciekawe
projekty. Oczywiście też pożywką mojej próżności, ale wydaje mi się, że juz w niewielkim
i kontrolowanym stopniu, co
przyszło z czasem.
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bezpośredniej walki, nieważne po której ze stron aktualnego sporu?
Bartek Orłowski: Mnie korci. Z bezradności na przyzwolenie władz
do nienawiści.
Tomek Nawrocki: Osobiście wolałbym uniknąć tematu polityki. Uważam, że muzyka to wyjątkowo obszerny i dużo bardziej wdzięczny temat,
dlatego nie warto ich ze sobą łączyć.
Olek Różanek: Ja już o tym napisałem i tak za dużo (śmiech).
A jest jakaś granica w tym społecznym muzycznym dialogu? Są
tematy, których byś nigdy, ale to nigdy nie poruszył w swoich tekstach?
Olek Różanek: O Bogu pisałem, że ma jaja do ziemi świętej, o jedzeniu że
robi mnie w balona, a o nogach, że taka jedna je miała do piekła. Ale i tak
jest wiele tematów, których nie chcę poruszać, a wszystkie je cechuje
miałkość. Niestety ludzie ją sobie upodobali, bo w każdej sytuacji jest
pod ręką. Apeluję zatem: pory w naszych mózgach muszą się wreszcie
pootwierać. Nie pozwalajmy ich zatykać byle gównem.

Większość utworów komponujecie wspólnie. Na płycie przy prawie
wszystkich piosenkach widnieje „muzyka: Różanek, Orłowski, Cybulski, Izdepski, Nawrocki”. Jak wygląda takie kolektywne tworzenie dźwięków?
Tomek Nawrocki: Najczęściej wynika to z improwizacji, bez zastanawiania się nad zasadami muzyki, harmonią czy rytmem. Jeśli poczujemy, że
to co z nas wyszło zasługuje na bycie piosenką, przenosimy to w tak zwany drugi etap i jest szlifowane, zmieniane, sprawdzane na różne sposoby. Efekt finalny ma wywoływać emocje nie tylko w słuchaczu, ale także
w wykonawcy.
Bartek Orłowski: Podpisuję się pod Nawrotem skrzydłami.

Bartek Orłowski: Koncerty to forma najbardziej satysfakcjonująca.

Jak wymyśla się melodyjne, jeszcze przez nikogo nienapisane przeboje? Skąd one się biorą? Słyszycie więcej niż inni?
Olek Różanek: Nie wiem jak się wymyśla przeboje i nie mam sobie
z tego tytułu nic do zarzucenia (śmiech). Przy czym – tu mam nadzieję,
że koledzy się ze mną zgodzą – dojrzewam do tego, by wreszcie jakiś
przebój wspólnie napisać. Tyle pięknych domów i aut czeka na nabywców, że szkoda nie uczynić kroku z małej stabilizacji w nieco większą.
Jeśli jednak nasze przyszłe przeboje będą wynikiem pozbawionych serca
chłodnych kalkulacji, to nasze przyszłe domy i auta będą równie puste.

Każdy z Chorych realizuje się nie tylko w zespole-matce (zespole-ojcu?), ale angażujecie się w różne projekty…
Tomek Nawrocki: Obecnie współpracuję z Jimkiem, Oho! Koko, Michałem Grobelnym oraz Teatrami w Łodzi i Poznaniu.
Bartek Orłowski: Ja piszę muzykę do spektakli teatralnych. Nierzadko ją
też wykonuję na żywo.

Nie będę ukrywać, że wciąż nie mogę się pogodzić ze zmianą nazwy,
z odrzuceniem członu „na Odrę” z nazwy zespołu. Pełna „Chorzy na
Odrę” była nie tylko przewrotną grą słów, ale przydawała Wam pewnej oryginalnej tożsamości, nie tęsknicie za tym? Co dała w perspektywie kariery ta kosmetyka?
Bartek Orłowski: Ja nie tęsknię. Tak, owszem, tak było jak mówisz
Tomek Nawrocki: Sprawa bardziej dotyczyła zmiany w składzie. Wraz
z Cybulem dołączyliśmy do reszty, w związku z czym staliśmy się nowym zespołem. Jesteśmy chorzy w całym znaczeniu tego słowa i już nie
da się tego schować za rzeką. Mnie osobiście ta zmiana nie boli.

Dziś muzyka to tylko jeden z obszarów funkcjonowania muzycznych
formacji. Trzeba to obudować działaniami promocyjnymi, gadżetami, komunikacją social media, bić rekordy odtworzeń na You Tube.
Z moich obserwacji wynika, że staliście się już trochę takim „Chorym przemysłem”.
Olek Różanek: Bez przesady, daleko nam w tej sferze do satysfakcji.
Ważne, że nie mamy żadnych roszczeń i oczekiwań, a za mniej lub bardziej marne efekty wspólnych działań razem bierzemy odpowiedzialność. Natychmiastowa gratyfikacja to zły znak naszych czasów i musimy pamiętać, że prawdziwe wartości buduje się z mozołem i od środka,
a nie od zewnątrz i na pstryk.

„Nieznośną Lekkość Hitów” nagraliście w 2014 roku, wydaliście trochę później. Jaki stan „nowości” na dziś? Są plany na trzecią studyjną?
Bartek Orłowski: Materiał gotowy, a nagrania już od dwóch lat w planach (śmiech).
Olek Różanek: Może nie od dwóch lat, ale ubiegły rok mogliśmy zwieńczyć nową płytą. Wydaliśmy jednak koncertówkę z Woodstocku, o czym
grając tam nawet nie myśleliśmy. I to są właśnie te niespodzianki wynikające z pracy na scenie. W tym roku będziemy obchodzić dziesięciolecie i nagranie nowej płyty uważamy za konieczność.

Jak bardzo stylistyka Chorych wpływa na to co robicie poza zespołem? Da się od tego uwolnić, czy raczej przenosicie tę muzyczną „zarazę” dalej?
Chorzy to pięć charakterów. Przyjaźnicie się poza sceną, poza ze- Jarek Izdepski: My jesteśmy tą „zarazą”...
społem?
Tomek Nawrocki: Owszem, jesteśmy kumplami i możemy na siebie li- Olek, Ciebie można coraz częściej zobaczyć w spektaklach Teatru
czyć w wielu sytuacjach. W naszym przypadku za pięcioma charaktera- Polskiego. Wciągnął Cię teatr?
mi idzie ta sama myśl, co w powiedzeniu „co dwie głowy to nie jedna”.
Olek Różanek: Od kilku miesięcy mam przyjemność pracować z aktoraBartek Orłowski: Przyjaźnimy się bardzo. Myślę, że podstawą naszego mi Teatru Polskiego nad nowym spektaklem. Dostałem jakąś niesamowspółistnienia jest relacja. Szajka jest w tym układzie nieodzowna.
witą szansę i z przeróżnym skutkiem staram się jej nie zmarnować. Przez
pierwszy miesiąc z fascynacją oglądałem w akcji koleżanki i kolegów, liWiele w historii muzyki znanych jest rozpadów, podziałów, a nawet cząc po cichu, że moje sceny nigdy nie nadejdą, a przecież i ja musiałem
konfliktów wynikających z braku porozumienia między ludźmi. Mie- coś prezentować. I tu fascynacja tym co chłonę ustępowała frustracji
wacie takowe konflikty? O co Chorzy mogą się spierać, o ile się spie- tym co robię. Z czasem jednak pokochałem to sceniczne kreowanie,
rają?
w którym nie bryluję, ale którego pilnie się uczę. Myślę, że bycie aktorem
Jarek Izdepski: „Spieranie się” buduje nowe nici porozumienia (śmiech). to zajęcie tak ulotne jak stałe. Codziennie przychodzisz do pracy z nowym kawałeczkiem warsztatu, a z kolejnym kawałeczkiem warsztatu
A jak się godzicie (o ile się spieracie)?
wracasz do domu i do siebie. To się jakoś ze sobą mieli i tak naprawdę
Jarek Izdepski: Po swojemu.
nie do końca wiadomo kiedy to się dzieje. Użyłbym tu słowa „magia”, ale
Olek Różanek: Dokładnie. Proszę nie wnikać (śmiech).
scena bywa tak twarda i bolesna, że użyję słowa „życie”.

A jakby się uprzeć przy linearnym odczytywaniu nazwy, to do jakiej
No i płyta… Pierwsza koncertowa w dorobku zespołu. Co tam na niej
jednostki chorobowej Wam teraz najbliżej?
słychać?
Bartek Orłowski: Do Odry (śmiech).
Bartek Orłowski: Szesnaście skrzętnie zmieszczonych w limicie sieChorzy działają już spory kawałek czasu. Widzicie jakieś charakte- demdziesięciu koncertominut utworów Chorych z całego przekroju swej
rystyczne, „nazywalne” zmiany w Waszej twórczości, muzycznych twórczości w atmosferze okołokoncertowej (ufff)
nawykach? Idzie to w kierunku muzycznego „ułożenia”, czy wręcz Olek Różanek: Na pewno słychać na niej emocje, czasami wymykające
przeciwnie?
się jakiejkolwiek kontroli, czyli te ponoszące. To jednak weryfikuje nas
Bartek Orłowski: Mam nadzieję, że to nie idzie w kierunku ułożenia.
i miejsce w którym obecnie jesteśmy. Myślę, że za kolejnych dziesięć lat
Olek Różanek: Albo właśnie ten bałagan stylistyczny to jakaś metoda. wrócę do słuchania tego krążka z przyjemnością. Na razie jednak rośnie
Po prostu u nas na porządku jest chaos.
w nas apetyt na zupełnie nowe danie i liczę, że niebawem ponownie zaprosimy wszystkich zainteresowanych tym co u nas do wspólnego stołu.
Wasi fani i wierni słuchacze z młodych zbuntowanych stają się powoli starymi wkurwionymi… Beztroscy trzydziestolatkowie stają
się statecznymi czterdziestolatkami… ale od Chorych nie odchoRozmawiał: Daniel Źródlewski
dzą? Gracie muzykę ponadpokoleniową?
Foto: Adam Fedorowicz
Jarek Izdepski: Uważam, że jesteśmy prawdziwi, a prawda jest ponadProdukcja sesji: Maja Holcman-Lasota
pokoleniowa.
A jak „pozyskujecie” nową publiczność?
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Sobota

- chciałbym zagrać… księdza
Michał Sobolewski, czyli muzyk znany nam pod pseudonimem Sobota, ma z sobą debiut aktorski.
Zagrał gangstera w filmie „Totem”, zobaczymy go również w roli bandziora w „Kobietach Mafii”
Patryka Vegi. Opowiedział nam, że nadal będzie próbował swoich sił w aktorstwie. – Chciałbym
zagrać jakąś pozytywną postać: ojca, prawnika, lekarza, nawet księdza – przyznaje. – Wcześniej
jednak będę musiał zamazać tatuaże. Szczególnie te na twarzy.

Z

agrałeś w „Totemie”, zobaczymy ciebie niebawem w filmie
Patryka Vegi – „Kobiety mafii”. To początek kariery aktorskiej?
Chciałbym tak myśleć, ale nauczyłem się przez 40 lat mojego
życia, by nie podpalać się na starcie i nie cieszyć zbyt wcześnie. Podoba
mi się praca aktora, potwornie się tym jaram. Chciałbym dalej próbować
swoich sił przed kamerą. Zobaczymy.

Są specjalne farby, których używają kulturyści by zamazać swoje malowidła. Sprowadzę takie same i zrobię zdjęcia do portfolio. Będę jeździł
teraz na castingi i próbował złapać jakieś inne role. Mam osobę, która
pomoże mi to zorganizować i będzie wyszukiwała okazje.

Kogo chciałbyś zagrać? W filmie „Totem” zagrałeś gangstera.
W „Kobietach mafii” również wystąpisz w roli bandziora.
Kogokolwiek, jednak pozytywną postać. Może być to ksiądz, prawnik,
Przed tobą dosyć trudne zadanie. Na przeszkodzie mogą stanąć ci lekarz, pan ze sklepu. Nie ma znaczenia. Będę próbował na miarę swoich
tatuaże.
sił i liczył na to, że sprawdzę się na castingu.
Sam nie wiem ile ich mam, są na całym ciele. Pewne jest, że będę musiał
zrobić coś z tymi na twarzy. Resztę będę tatuował dalej. Wiadomo: gdy Jak to się stało, że wystąpiłeś w „Totemie”?
reżyser spojrzy na zdjęcia i zobaczy taką „gębę” o czym może pomyśleć? To był czysty przypadek. Reżyser szukał postaci, które są dosyć wyra-
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Ludzie

ziste i rozpoznawalne. Z tego co wiem sprawdził kilku raperów, ale mu
nie przypasowali. Padło więc na mnie. Bardzo się cieszyłem, a jednocześnie obawiałem. Nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało. Zdawałem sobie sprawę z tego, że jest niski budżet i nie mamy do czynienia z kinem
komercyjnym. Sława Bogusława Lindy więc odpada, jednak to i tak dla
mnie potworne osiągnięcie. Od podpisania umowy do rozpoczęcia zdjęć
minął rok. Bardzo na to czekałem.

to na kilku wyjazdach na plan filmowy. Tutaj już budżet filmu był znacznie wyższy niż w filmie „Totem”, który był filmem debiutów, aktorskich
i reżyserskich. W „Kobietach Mafii” wszystko było dopięte na ostatni guzik, nie mieliśmy do czynienia z żadnym chaosem. Wszyscy wiedzieli, jak
każda scena ma wyglądać. Traktowano mnie, jak każdego innego aktora.

Była jakaś scena, którą trudno było zagrać lub nie chciałeś w niej
wystąpić?
Jedna, ale nie wynikała ze stresu, a z warunków pracy. Zdjęcia kręciliśmy zimą. W filmie zostałem postrzelony, byłem w większości rozebrany. Nagrywane to było w zimnym pomieszczeniu. Połowę sceny leżałem
w samych gaciach i skarpetach na podłodze z kafelków. Byłem związany
taśmą i polewany sztuczną krwią. Trwało to siedem godzin.

Poznałeś też wielu aktorów, z którymi wcześniej nie miałeś do czynienia. Uważasz, że ich świat to jest twój klimat?
Mam wrażenie, że niektórzy trochę powariowali na swoim punkcie. To ludzie, którzy chyba zbyt wcześnie zdobyli popularność i dostali dużo pieniędzy. Mam już 40 lat. Do wszystkiego doszedłem ciężką pracą. Liczę, że mi
tak nie odbije. Jestem w nieco innej sytuacji, bo u mnie większość popularności kończy się na youtubie i facebooku. Oni są bardziej rozpoznawalni.

Dostałeś później propozycję występu w kolejnym filmie – „Kobiety
Mafii” w reżyserii kontrowersyjnego Patryka Vegi. Tam znowu zagrałeś…
…bandziora. To film gangsterski. Gram gościa, który wychodzi z więzienia. W sumie krótki epizod – 2-3 dłuższe sceny. Właściwie skończyło się

Wystąpiłeś parę miesięcy temu w najpopularniejszym polskim
show u Kuby Wojewódzkiego. To z pewnością przysporzyło ci jeszcze więcej popularności.
Rzeczywiście ten program bardzo mi pomógł. Teraz np. przychodzi
60-letni pan, wita się i mówi: „dzień dobry, widziałem pana u Kuby”. Za-

Masz już kolejne propozycje?
Jest od producenta filmu „Totem”. Wiem, że niebawem dojdzie do spoZaskoczył ciebie plan zdjęciowy? Nagrywasz przecież teledyski, jed- tkania. Czekam też na scenariusz. Pewnie miałbym zagrać tam znowu
nak chyba to nie jest to samo.
przestępcę.
Szybko się okazało, że jedno i drugie nie mają ze sobą wiele wspólnego.
To jak niebo i ziemia. Przy wideoklipie masz 7-10 osób, poza wykonawca- Byłeś na swojej pierwszej premierze? Jak się oglądało siebie samego
mi, które pracują przy obsłudze technicznej. Tutaj masz ponad 30. Kame- na szklanym ekranie?
ry skierowane są bezpośrednio na twarz, mikrofon masz podpięty pod Bardzo się stresowałem. Dywan tam rzeczywiście jest czerwony, „udebrodą. Każde drżenie głosu, każde przełknięcie śliny, każda „lewa” mina rzają” ci w twarz setki fleszy z aparatów, masz mnóstwo wywiadów i jed– wszystko jest rejestrowane. Byłem potwornie zestresowany. Dodatko- nocześnie szukanie sensacji na zasadzie: ty też masz za sobą przeszłość
wo zdałem sobie sprawę z tego, że nie wczuwam się w postać, a jedy- przestępczą, możesz coś o tym opowiedzieć? Co mam mówić, czym się
nie próbuję ją odegrać. Kamera łapie, że to jest nienaturalne. Musiałem chwalić. Mówiłem, że nie pamiętam. Całe szczęście była za mną moja
z tym walczyć. Dostałem dużo pomocy od aktorów i reżysera.
dziewczyna, która chyba jest ze mnie dumna.
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pewne ten pan nie kupi mojej płyty i nie sprawdzi na youtubie utworów.
Jednak to bardzo miłe. Wracając do programu: tam dopiero się stresowałem! Film w porównaniu do tej wizyty to nic wielkiego. Klimat wielkiego
studia, 200 osób na widowni, pięć kamer, światła, które niemiłosiernie
rażą w twarz i czujesz się jakbyś miał się rozpuścić. No i najważniejsze:
nieprzewidywalny Kuba Wojewódzki. Wypalił mi na przykład z pytaniem o życiu przestępczym. Ślina mi zgęstniała, ledwo ją przełknąłem,
zacząłem się trząść i nie wiedziałem co powiedzieć. Widział później, że
się zestresowałem i dał parę pytań chyba pode mnie. Mieliśmy też po
programie okazję by zamienić ze sobą parę słów. Nie pozwolił mi, bym
źle się u niego czuł. To naprawdę miły i przyjemny człowiek. Mimo całej
otoczki, którą wokół niego robią.
Czyli: chcesz być aktorem, ale nie ograniczysz muzyki?
Muzyka to moja pierwsza miłość i mam nadzieję, że będę występował
do śmierci. Szykuję się do nagrania nowej płyty, solowej. Nie przewiduję
tam duetów. W 2018 chcę by trafiła już na półki sklepowe i do sieci.
Duety… na swoim koncie masz ich naprawdę sporo. Z kim wspominasz najlepszy.
Nie mam podziałów na kategorie. Najbardziej jednak jestem dumny z duetu z Różami Europy oraz Mr Zoobem. To legendy, których słuchałem za
dzieciaka. Spełniłem tym samym moje kolejne marzenie. Chciałbym też
zagrać kiedyś z Kayah. To super talent i świetna postać.

Nie wystąpiłbyś natomiast z…
Mimo, że kiedyś bardzo chciałem nie wystąpiłbym z Dodą. Była dla mnie
świetną postacią, aż do momentu, gdy miałem okazję widzieć ją na pewnej imprezie. Zrobiła na mnie słabe wrażenie. Kto wie – może miała słabszy dzień? Każdy ma do tego prawo. Tego nie wiem. Tak próbuję to sobie
wytłumaczyć. Nie lubię też ludzi, którzy czują się lepsi od innych i traktują te osoby, jak kogoś gorszego, bo nie są sławni i bogaci.

rami z różnymi sportowcami. Nie skupiam się na siłowni, ale również na
sportach walki. Będą też niespodzianki, jak treningi z futbolistami Husarii, myślałem też o hokeju. Chciałem nawet wziąć udział w amatorskich
zawodach strażackich. Kiedyś ze Stoprocent kręciliśmy odcinki „Ćpaj
sport” po których odzywało się dużo ludzi. Mówili, że dzięki tym filmom
zaczęli dbać o siebie. Teraz chcę doprowadzić do tego samego. Najpierw
pracujemy nad pierwszym sezonem. Będą to dwa odcinki w miesiącu.
Muszę jednak jeszcze trochę poćwiczyć. Nie chcę oszukiwać przed kamerą. Jak dostanę łupnia – pokażę to, jak będę miał problem z oddychaniem – również. Nie zamierzam robić z siebie niezniszczalnej maszyny.
Na zakończenie: słyszałem, że chcesz wyprowadzić się ze Szczecina.
To prawda?
Kocham Szczecin, tu się urodziłem, natomiast chciałbym wyprowadzić się
na wieś. Obecnie mieszkam z dziewczyną i dzieckiem w bloku. Oni są dla
mnie najważniejsi. Nie chcę się martwić o to, czy mój synek jest bezpieczny na placu zabaw. Dlatego zamierzam kupić domek z działką, gdzie będę
miał go na oku, poza miastem. Moja rodzina nie miała tutaj łatwego życia.
Z powodu innego koloru skóry spotkało ich wiele nieprzyjemności. Kiedyś w Internecie zrobiła się na nich straszna nagonka. Było to potwornie
przykre. Dziewczyna myślała już nawet o wyprowadzeniu się ze Szczecina. Nie chciałem się zgodzić z jej stwierdzeniem, że Polacy to naród ksenofobiczny i rasistowski. Również z tego powodu się poróżniliśmy. Ona
mieszka w Szczecinie od sześciu lat. To nic, że zdecydowana większość

podchodzi do nich zupełnie normalnie. Wystarczy jedna debilna osoba, by
to wszystko przekreślić. Ona jest Afrykanką, w rodzinie ma ciężką historię
niewolniczą. Jest na takie rzeczy wyczulona. Poza tym wychowywała się
w Holandii, tam już tolerancja jest na porządku dziennym. Tutaj ją spotkało coś zupełnie innego. W pewnym momencie nawet komplementy odbierała jako rasistowskie. Inna sprawa, że Polacy jak chcą jej powiedzieć
coś miłego to nie powiedzą: ale jesteś ładną dziewczyną, a jesteś piękną
czarnoskórą kobietą. Co to za różnica? Także synek miał problem w przedszkolu. Siedzimy sobie kiedyś na kanapie a on zadaje mi pytanie: tato, jaki
masz kolor skóry? Odpowiadam, że beżowy. Pyta dalej: a ja jaki mam? Zaczęło mi coś nie pasować. Masz karmelkowy, złocisty, przepiękny – odpowiadam. A mama? Kolor brązowy. Okazało się, że dzieci mu powiedziały,
że jest brudny i nie chciał przez to chodzić do przedszkola. Dziecko tego
nie rozumie, próbowałem mu to jakoś okrętnie wytłumaczyć, ale nie było
szans. To dla mnie bardzo smutne sytuacje, aż nie wierzyłem, że może coś
takiego ich spotykać. Bardzo ich kocham i marzę, by to się nie powtarzało.

Odchodząc trochę od muzyki i filmów porozmawiajmy o sporcie.
KSW, czyli Konfrontacje Sztuk Walki, przeżywa w Polsce niesamowite chwile. Jest to jeden z popularniejszych sportów. Nie ciągnie
ciebie na ring?
Miałem kiedyś propozycję gali bokserskiej dla jednej z telewizji, jednak
najwyraźniej zakpili ze mnie. Stawka, którą mi wymyślono za to, bym poszedł i dał sobie obić gębę na walce freaków była śmieszna. Zwyczajnie
ktoś chciał sobie na mnie przyciąć. Zresztą, jak na moim potencjalnym
przeciwniku, aktorze. Lubiłem kiedyś się bić, mam jednak nadzieję, że już
nigdy nie będę musiał. Chyba, że za grube pieniądze.
Dziękuję za rozmowę.
Już niebawem startujesz z kolejnym, internetowym projektem.
Chcę wrócić do akcji nagrywania filmów na youtube. Będzie to cykl:
„Przesada, Sobota wraca”. Poćwiczę z ekipą Olympia Shop przed kame-
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Rozmawiał: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe

KAMERALNE WNĘTRZA Z ARTYSTYCZNĄ DUSZĄ
Organizujemy:
- imprezy, eventy firmowe
- kameralne spotkania
- koncerty
- spektakle teatralne
- imprezy integracyjne dla firm
- konferencje, szkolenia

ul. Tadeusza Wendy 14, 70-655 Szczecin | tel. 91 822 84 09 | stararzeznia@csl.eu | www.stararzeznia.szczecin.pl

Piotr Bumaj

– jestem niepoprawnym
romantykiem
Od siedmiu lat oglądamy go na deskach szczecińskiego Teatru Polskiego w Szczecinie,
gdzie grywając nawet epizody, przebija się na pierwszy plan. Jego ostatnia z ról, w znakomitych
„Mieszczanach”, została doceniona przez Kapitułę Nagrody „Bursztynowych Pierścieni”
– Piotr Bumaj otrzymał nominację w kategorii „najlepszy aktor”* oraz prestiżową nagrodę
„Srebrnej Ostrogi”.
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esteś związany ze Szczecinem już od 2011 roku, więc zdziwiła
Cię trochę Srebrna Ostroga, czyli nagroda dla „młodych aktorów”…
Kiedy przewodniczący Kapituły „Bursztynowych Pierścieni”
– Artur Daniel Liskowacki, wyczytał moje nazwisko, faktycznie byłem nieco zdziwiony. Podszedłem do mikrofonu, zażartowałem, że stary
ze mnie już debiutant i w tym momencie usłyszałem uzasadnienie: „za
dojrzałe zwieńczenie scenicznej młodości”. Zrobiło się jaśniej w głowie,
a uczucie konsternacji uleciało pod sufit (śmiech).

myślę, że w raz z moimi rówieśnikami wprowadzamy dużo świeżości
i młodej energii.

Skromniacha… Drugą twoja miłością, co udowodniłeś choćby
w pysznym epizodzie w „Panu Geldhabie” – jest taniec.
Uwielbiam ten rodzaj ekspresji, ale to co kocham najbardziej w tej dziedzinie sztuki nie znajdzie się raczej na deskach teatru dramatycznego.
Wspomniałem już, że miałem możliwość być w zespole Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, wybrałem jednak scenę dramatyczną. Ale wciąż
z każdego momentu, choćby epizodu, w którym mogę wykorzystać te
Może to zuchwale przewidywalne pytanie, ale co znaczy dla Ciebie moje taneczno-ruchowe umiejętności, bardzo się cieszę.
ta nagroda?
Żadna nagroda nie czyni Cię lepszym w twoim fachu, nie zwiększa Co Cię w tym zawodzie „kręci”? Co nie pozwala na rutynę, albo przetwoich umiejętności i kompetencji. Nie czyni Ciebie lepszym aktorem, ciwnie – co przydaje Tobie energii i nieustannej kreatywności? Właartystą, lekarzem, naukowcem itd. Przede wszystkim nie czyni Ciebie śnie taniec i muzyka?
lepszym człowiekiem, bo przecież nadal potrafisz tyle, ile potrafisz… Na- W dalszym ciągu drzemie we mnie niepoprawny romantyk i idealista.
grody są miłym dodatkiem do tego, co robisz i dobrze jeśli się pojawiają, Teraz będę stąpał po kruchym lodzie, zwanym banał, wypowiadając te
ale nie są najważniejszą częścią mojego zawodu. Nie mniej jest mi bar- słowa, ale miej na względzie pierwsze zdanie tej wypowiedzi. Uważam,
dzo, bardzo, bardzo miło.
że jeśli na widowni znajdzie się chociaż jedna duszyczka, która wzruszy
się, albo szczerze zaśmieje, to ta praca ma sens.
Brawurowa rola Piotra w „Mieszczanach” należy do najważniejszych
Jakie jest twoje emploi, albo jak się
w Twojej dotychczasowej karierze. Jak
Tobie wydaje? Wolisz rolę „po warunwspominasz pracę z Antonem Malikokach” czy te wbrew im?
vem?
Zawsze ciągnęło mnie do silnych postaPodczas mojego pobytu w Szczecinie
ci, buntowników i idealistów walczących
dwie role najbardziej zapadły mi w serw słusznej sprawie. Postacie, które mają
cu – Pampuchy w „Ciurkowie” i właśnie
pod prąd, takie, które idą do przodu,
Piotr w „Mieszczanach”. I co ciekawe są
wbrew wszystkiemu i wszystkim. Taki
to odpowiednio pierwsza i ostatnia rola
właśnie jest Piotr w „Mieszczanach”
w okresie wspomnianej już mojej,, scei taki w dużej mierze jestem ja. Nie lubię
nicznej młodości”. A praca z Antonem
tych bujających w obłokach, słodkich,
była ogromną przyjemnością – wymagaociekających w emocjonalny lukier. Co
jąca, pełna pasji i pod każdym względem
do warunków, wiadomo, że dobrze jest
profesjonalna. Właśnie z takimi reżysedostawać te wbrew. Jednak w teatrze
rami marzy mi się pracować.
najczęściej dostajesz to w czym sprawdzasz się najlepiej.
Zawód aktora to zawód wędrowny…
Nie jesteś szczecinianinem, lecz poKtóre z scenicznych przeobrażeń cechodzisz z Kotliny Kłodzkiej, jak tu
nisz sobie najbardziej? A których ról
się znalazłeś, pamiętasz swoje myśli
żałujesz?
kiedy usłyszałeś, że Szczecin będzie
Największą satysfakcje miałem przy poTwoim domem?
szukiwaniach Pampuchy i Piotra. Co do
Nie oszukujmy się, często do tej wężałowania, myślę, że większość moich
drówki jesteśmy zmuszeni. Szkół tekolegów odpowiedziałby tak samo. Każatralnych jest kilka, co roku pojawia się
de doświadczenie jest dobre, bo właśnie
ponad setka absolwentów, a teatrów
na błędach najwięcej się uczysz (śmiech).
państwowych nie liczy się w takich
To nieodzowny element tej pracy.
ilościach, co dyskonty spożywcze Biedronka. Zadzwoniłem do kilku teatrów,
Przed Tobą rola w nowej produkcji
powysyłałem CV i kiedy zadzwoniłem na
Teatru Polskiego „Pensjonat Pana BieSwarożyca, usłyszałem, żebym przyjechał na rozmowę. W tym samym lańskiego”, czego możemy się spodziewać, zaskoczysz?
czasie dostałem się do Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. Z takich a nie Nie mam zamiaru zaskakiwać, chcę wykonać swoją pracę, najlepiej jak
innych powodów wybrałem mój obecny teatr, więc to ja w dużej mierze tylko potrafię. Nie łatwe wyzwanie przede mną, ale mam nadzieję, że
zdecydowałem się na to miasto.
sprostam zadaniu. Największy dramat, a zarazem komizm mojej postaci
polega na tym, że jak mówi sam reżyser, młody człowiek chce zostać
Jak się tu odnajdujesz po tylu latach bez gór, Parku Zdrojowego i źró- gruszką, podczas gdy jest jabłkiem. Młody mężczyzna chce zostać aktodlanych wód?
rem, ma jednak zasadniczy problem, zamiast „l” mówi „p”. I tak w jego
Bardzo lubię to miasto, choć na początku byłem trochę załamany. W zde- wydaniu – problem!
rzeniu z moim studenckim miastem, Wrocławiem mało się tu działo. Na
szczęście poznałem sporą grupę przewspaniałych ludzi, a Szczecin bar- Pytanie od naszych czytelniczek: jakiego stanu jest Piotr Bumaj?
dzo się rozwinął... Jest mi tu dobrze pod wieloma względami.
Niech zostanie to słodką tajemnicą (śmiech)
Masz dwie pasje towarzyszące aktorskiej przygodzie. Pierwszą * Jury wskazało Sylwię Różycką za rolę Tatiany w „Mieszczanach”, puz nich jest śpiew… Jesteś ważnym ogniwem (głosem) Czarnego Kota bliczność przyznała tytuł najpopularniejszej aktorki operowej divie JoanRudego i wszelkich muzycznych produkcji macierzystego Teatru nie Tylkowskiej-Drożdż za kreację w „Pajacach”
Polskiego.
Uważam, że Czarny Kot Rudy posiada w swoich szeregach o wiele ważniejsze, jak to nazwałeś „ogniwa”. Nie proś mnie, żebym wymieniał kogo
Rozmawiał: Daniel Źródlewski / Foto: Anna Majewska
mam na myśli (śmiech). Ryzykowne jest kogoś nie wymienić, ale w myślach mam tak zwaną „Starą gwardię”. Co do przedstawień muzycznych
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Stranger Things

Nie mogę.
Wrzucili nowy sezon!
Pamiętam jak przez miesiąc byłam na przymusowych wakacjach z powodu złamanej nogi.
Trzydzieści jeden dni życia na kanapie, dzieliłam z grupą opiekujących się mną przyjaciół i platformą
internetową Netflix. Misterny plan przeczytania wszystkich odłożonych książek padł razem z nowym
sezonem serialu „Stranger Things”. Historia grupki dzieciaków z małego amerykańskiego miasteczka
wciągnęła mnie bez reszty. Kiedy serial się skończył ja wpadłam w depresję i czułam się jak na
odwyku. „Jak żyć?” – zapytałam przyjaciółki, która miała podobne objawy. Odpowiedź była prosta:
kolejny serial.

S

eriale telewizyjne od kilku lat cieszą się ogromną popularnością.
Niby nic nowego, ale jednak. Ten rodzaj filmowej opowieści
wszedł na nowy poziom, i to pod każdym względem. Ogromne
budżety, wielkie nazwiska i naprawdę dobrze napisane historie,
których jakby coraz mniej w pełnometrażowym kinie. Do tego pojawienie się takich platform internetowych jak Netflix czy Hulu, sprawiło, że
serial zaczął być kojarzony nie z tanią rozrywką dla mas, tylko z czymś
ambitnym, ważnym i doskonale zrobionym. – Netflix to podstępny pająk
wabiący nas w swe sidła by wysysać z nas powoli czas, młodość, prąd
i internety! – śmieje się Dominika Oliwia Zabrocka, specjalistka od Social
Media & PR we wspieramto.pl. – Dowód pierwszy: przeznacza astronomiczne budżety na to, by seriale były świetnie obsadzone, zacnie reży-
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serowane i pięknie realizowane. Dowód drugi: opracował specjalny algorytm na podstawie którego seriale szyje na miarę naszych upodobań.
Bada nas, nasze gusta i myk, cios za pomocą „Stranger Things” w tych,
którym ckni się za latami 80-tymi, myk, cios za pomocą „OA” wymierzony w uduchowionych estetów lubujących się w zagadkach. I dowód trzeci, ostateczny - wypuszczają lub zakupują całe sezony na raz, co przy
dobrych trafieniach powoduje, iż przez seans ciurkiem wszystkich odcinków tracimy kontakt z rzeczywistością, giną nam z głodu zwierzęta
a paprotki wysychają na wiór.
Aleksandra Zielińska, scenarzystka, m.in. serialu „Na Wspólnej”, dodaje: – Jestem gorącą czcicielką Netflixa, ale HBO bije się z nimi o puchar.

Nie dość, że ostatnio wypuścili wreszcie (już myślałam, że nie dożyję)
player via www, którego da się używać, to jeszcze zrobili drugi sezon
znakomitego rumuńskiego „W cieniu”. Genialna rzecz, mocna, zabawna,
nieszablonowa, świetnie zagrana, doskonały scenariusz. Udane dziecko
„Breaking bad” i – nie wiem – może „Weeds”? Polecam wszystkim przesyconym amerykańską klasyką, którą sama ćpam łyżkami, więc wiem,
co mówię. A skoro już mowa o serialach nie amerykańskich, to na tymże
HBO wszedł powalający niemiecki „Babylon Berlin”, ponoć najdroższy
ich serial w historii. Powiem tak, gdyby w ten sposób zekranizowano
wczesne powieści Marka Krajewskiego, to wszyscy, z autorem na czele,
płakalibyśmy z radości. A jeszcze lepiej, gdyby kupili twórczość Szczepana Twardocha. Rozmarzyłam się i chyba mi ślina cieknie…
Marketing dla ludzi
Rok 2016, zbliża się kolejne rozdanie Oscarów. Magazyn „Hollywood
Reporter” tradycyjnie usadza przy jednym stole kilku wybitnych reżyserów, nominowanych do tej najważniejszej nagrody filmowej. Panowie,
m.in. Ridley Scott (Obcy), Quentin Tarantino (Pulp Fiction), Danny Boyle
(Trainspotting), Alejandro G. Inarritu (Zjawa) rozmawiają o kinie. Pojawia
się temat seriali telewizyjnych. I tu towarzystwo wybitnych postaci się
ożywia. Panowie zgodnie przyznają, że telewizja obecnie daje twórcom
większą swobodę niż pełnometrażowe kino, łatwiej jest przeforsować
najśmielsze, często kontrowersyjne pomysły i jeszcze zdobyć na nie
pieniądze. Jest mowa o wolności artystycznej i jakości. – Podziwiam
amerykański przemysł filmowy za profesjonalizm. Seriale robią najlepsi z tego przemysłu – stwierdza dr hab. Maciej Kowalewski z Instytutu
Socjologii US. – Nad sukcesem pracuje tu sztab ludzi, począwszy od analityków trendów publiczności, po specjalistów od social media. Nie mówiąc już o najlepszych reżyserach, aktorach, operatorach itd. Kulturowy fenomen seriali jest zauważany przez branżę marketingową. Dzisiaj
o naszych preferencjach konsumenckich, a nawet o zachowaniach politycznych więcej mówi to, jakie seriale lubimy oglądać niż to, jakie mamy
wykształcenie i gdzie mieszkamy. Same seriale bardzo się zmieniły, stały
się produkcjami wysokobudżetowymi, z ciekawą fabułą, bardziej aktualną, bo szybciej reagującą na zmiany kontekstu. Film fabularny nie daje

takich możliwości prowadzenia wielowątkowej narracji jednej postaci,
jaką daje serial.
Mały ekran, wielkie nazwiska
Dawniej dla twórcy filmowego trafienie z dużego ekranu na mały nie
było raczej powodem do dumy, obecnie najwięksi w tej branży pracują w telewizji bądź dla takich platform jak Netflix. Seriale tworzą, m.in.
David Fincher (House Of Cards i Mindhunter), Martin Scorsese (Zakazane Imperium i Vinyl), Steven Soderbergh (Mosaic). Na małym ekranie
możemy podziwiać grę takich znakomitych aktorów i aktorek jak Anthony Hopkins (Westworld), Tom Hardy (Tabu), Tom Hiddleston (Nocny
portier), Maciej Stuhr (Belfer), Nicole Kidman (Wielkie kłamstewka) czy
Sharon Stone (Mosaic). To co przyciąga takie nazwiska do telewizji to
wysoka jakość produkowanych dzieł i wspomniana wolność artystyczna, nie wspominając o popularności jaką udział w serialu zapewnia ich
twórcom. – Takie platformy jak Netflix czy Hulu potrafią przeznaczać
na produkcję serialu tyle ile wydaje się niejednokrotnie na film. Są więc
w bardzo dobrej jakości, świetnie obsadzone, a w scenariuszach czasem
pozwalają sobie na jeszcze większą wolność, więc jakościowo i na poziomie tekstu są tak samo zajmujące jak film, czasem nawet bardziej
– mówi aktorka Magdalena Wrani-Stachowska. – Jako aktorce, zagranie
w takich produkcjach jakie oglądam marzy mi się bardzo. Właściwie we
wszystkim co oglądam chciałabym zagrać.
Życie to serial
To, co w takim razie oglądamy? Aleksandra Zielińska: – Każdemu rodzicowi polecam: „13 powodów”. Boli, ale trzeba. Koniecznie „Wielkie
kłamstewka”, po tym nawet taboret kuchenny poczuje się feministką,
mnie też ruszyło. Każdemu idealiście zaaplikowałabym „Newsroom”,
a tym, którzy chcą zobaczyć, jak przez osiem sezonów robi się świetną
robotę – „Shameless”, wersję US. Odradzam seriale, których nie polubiliście po pięciu odcinkach. Pierwszy odcinek należy przetrzymać, stosunkowo rzadko jest udany, zupełnie jak pierwszy naleśnik, następne cztery
przeznaczyć na oswajanie się, jak nie wejdzie – odpuścić sobie. Nie mogę
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House Of Cards

zrozumieć ludzi, którzy katują do ostatniej minuty. Nie dajecie drugiej uronić łzę – również znajdzie okazję. Cieszę się, że polscy producenci zaszansy byłej miłości, a dajecie kiepskiemu serialowi?
częli przykładać uwagę do scenariusza i starają się nadganiać bardziej
widowiskowe, amerykańskie twory. Śmiem twierdzić, że gdyby ten serial
Andrzej Kus, dziennikarz Prestiżu, ojciec projektu „Szczecin się zmie- nakręcony był w Stanach - byłoby o nim głośno nie tylko w rodzimym
nia”: – Uzależniony jestem od absolutnie genialnego „Gotham”. Jestem kraju, ale wyszedłby daleko poza granice.
całkowitym miłośnikiem komiksów, mam ich sporą kolekcję i staram się
nie przegapić żadnych produkcji Marvela czy DC. Gotham jest to miasto Joanna Podwójci, prawnik: – Polecam zawsze i na zawsze – „The Wire”. To
Batmana, jednak nie on gra główną rolę. To historia jego przyjaciela, po- moim zdaniem serial wszechczasów. Historie i postacie mocno prawdzirucznika Gordona. Batman nie jest jeszcze mroczną postacią, to zwykły we, mocno osadzone w realiach. Poszczególne serie dotykają mocno bochłopak z wieloma miliardami dolarów na koncie. Zabijają mu rodziców, lesnych, „niewygodnych” zjawisk: handel ludźmi, bezrobocie, bieda i wyon szuka zemsty. Porucznik również bierze sobie za cel by pomóc chłop- kluczenie ludzi pochodzących z ubogich środowisk. Korupcja, nepotyzm,
cu i odnaleźć zabójców. W serialu poznajemy od podstaw, jak „rodziły przestępczość narkotykowa, wojny gangów i ich wpływ na przeciętnego
się” mroczne postaci, które znamy z komiksów o nietoperzu. Skąd wziął człowieka. Każdy z bohaterów jest pogłębiony, mocno zindywidualizosię Joker, skąd Kobieta Kot. Jedną z głównych postaci jest też Pingwin, wany i niejednowymiarowy. Płakałam chyba na sezonie czwartym. Diaw rolę którego cudownie wciela się Robin Taylor. Widzimy jego metamor- logi rewelacyjne, wręcz kultowe. Zwłaszcza rozmówki pomiędzy parą
fozę, jak ze zwykłego, „podnóżka” mafii - staje na jej czele. Jest mnóstwo głównych bohaterów – McNultym i Bunkiem. Świetnie dobrani i poprointryg, fajnych efektów specjalnych, wątek miłosny. Wszystko to, czego wadzeni naturszczycy. Sprawdzałam postaci z polityki, związków zawoszukamy. Nadrabiam zaległości i wpadła mi polska produkcja. „Wata- dowych, które przewijają się przez ten film, istnieją w rzeczywistości!
ha” opowiada o grupie strażników granicznych oraz mrocznej stronie Obejrzałam ze trzy sezony „Suits”, amerykańskiego serialu o adwokaczęści z nich. Są przede wszystkim wątki kryminalne, jednak jak lubi ktoś tach. O wielkich, bardzo bogatych kancelariach adwokackich. Z czystej
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Przystanek Alaska

ciekawości, pociąga mnie takie science fiction. Ale w drugim już sezonie
znużyła fabuła, mocno nieprawdziwy obraz pracy prawników. Przyznaję
się, że oglądałam to już chyba tylko dla wnętrz i sukienek Jessicy Pearson
i tej rudej sekretarki.
Kamil Robak, specjalista od promocji na Zamku Książąt Pomorskich: –
„Przystanek Alaska”! Z wielu względów. Sentymentalnych na pewno.
Oglądałem go jako nastolatek, a wiadomo, że na początku obcowania ze
sztuką w ogóle wszystko nas fascynuje. Dopiero z wiekiem stajemy się
coraz bardziej zblazowani, trudno nas zaskoczyć, czymś urzec. Często
mówi się, że „Rodzina Soprano” przetarła szlaki współczesnemu serialowi, ale w moim poczuciu to właśnie „Alaska” była zwiastunem tego,
z czym mamy do czynienia w serialach teraz. Po czeskim „Szpitalu na peryferiach”, czy polskim „Labiryncie” to była petarda. „Alaska” ma przede
wszystkim wspaniałych bohaterów no i piękne, głębokie, znakomicie
wymyślone historie. Jako scenariopisarza z wykształcenia to właśnie
w kinie, teatrze czy też w ogóle w sztuce, bądź reklamie mnie najbardziej
kręci. Pomysł!
Dominika Oliwia Zabrocka: – Moim ukochany serialem jest „Black Mirror”, najbardziej depresyjna seria dystopijna jaka powstała. Na premierę nowego sezonu czekałam bardziej niż na sylwestra. Zaraz za nim na
podium urocze brytyjskie Misfits (tylko pierwsze dwa sezony), czyli mój
ulubiony serial o superbohaterach, którzy jednak są bardziej wykolejeńcami bez krztyny politycznej poprawności i – choć teraz to już chyba
bardziej z sentymentu – „Lost”, pierwszy serial od którego autentycznie
trzeba mnie było odciągać siłą. Ulubionym bohaterem zawsze był dla
mnie Nathan z „Misfits”, którego każda wypowiedź, mina czy gest są dla
mnie jednymi z najbardziej zabawnych rzeczy jakie ekrany nosiły. Teraz
trochę wygryza go Tormund z „Gry o Tron”, rudy i rozczulająco nieokrzesany brodacz – ma wspaniały apetyt, jest zakochany w olbrzymce i o miłości mówi tak, że byłabym bardzo na TAK.
Ćpasz, czyli oglądasz
Oglądanie seriali uzależnia – to pewne. Przeżywamy losy bohaterów,
często się z nimi identyfikujemy. Sama jestem tego przykładem. Nie
tylko wspomniane na początku „Stranger things” tak mnie „przetargało” emocjonalnie, ale też każdy sezon „House of Cards”, „The Wire”.
„Dexter” czy brytyjski „Luther” – te tytuły były dla mnie doświadczeniem, które mogło się skończyć zawałem serca. Pisząc ten tekst oczekiwałam właśnie kolejnego sezonu „Black Mirror”, nadrabiając zaległości
z „Girls”, głównie dla doskonałych dialogów autorstwa Leny Dunham
i genialnej gry Adama Drivera. Pierwszy raz takie emocje przeżywałam
jako nastolatka, kiedy David Lynch w „Twin Peaks” próbował odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie: kto zabił Laurę Palmer??
Cześć, mam na imię Aneta i jestem uzależniona. – Oglądanie uzależnia
bardzo – potwierdza Dominika Oliwia Zabrocka. – Nie obwiniajmy za
to nowych technologii, już za młokosa na złamanie karku biegliśmy do
domu z podwórka na „Czarodziejki z księżyca” czy później na „Beverly
Hills 90210”. Lubimy śledzić losy swoich bohaterów, zżywamy się z historiami w totalnie innym od naszego świecie. Jeżeli uzależnienie nie
odrywa nas za bardzo od rzeczywistości i nie zżera za dużo czasu, nie
jest to złe. Polecam oglądanie seriali w oryginalnej wersji językowej,
łączę przyjemne z pożytecznym, dzięki czemu mój angielski ma się doskonale – dodaje.
– Kompulsywne oglądanie całego sezonu to raczej zachowanie problemowe niż uzależnienie, zresztą od jednej nieprzespanej nocy nasze funkcjonowanie jakoś strasznie nie ucierpi – przyznaje dr Maciej Kowalewski.
A Aleksandra Zielińska dodaje: – Staram sobie wmawiać, że w ten sposób
dokształcam się zawodowo, więc właściwie nie ma w moim tygodniu
dnia bez serialu. Acz rzadko udaje mi się wyjść poza dwa odcinki dziennie. Uczciwie policzyłam, seriali na raz oglądam tyle, ile jednocześnie
czytam książek. Czyli od czterech do sześciu. Przy sześciu robię się już
nerwowa. Czy uzależnia? Nie, skąd. Mogę przestać, kiedy zechcę. Może
jutro.

reklama
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Na rowerze
w Himalaje
Na co dzień pracuje w spółce komunikacyjnej SPAD w Dąbiu. Pewnego dnia postanowił zamienić
autobus na rower i dojechał najwyżej jak się da na jednośladzie. Przemysław Kijo wspólnie z ekipą
United-Cyclists.com na dwóch kółkach pokonał w Nepalu 450 kilometrów, zdobył wysokość 5416 m
i planuje kolejne, szalone wyprawy.
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esteś zdobywcą, ponad 5000 metrów nad poziomem morza, to
robi wrażenie.
Sam na sobie zrobiłem wrażenie. Wyżej na rowerze nie da się już dojechać, a ja tam byłem. Chciałem zrobić coś, co jest zarezerwowane
dla nielicznych, coś nieprzeciętnego. Chciałem wspiąć się na wyżyny
własnego „ja”, moich możliwości i udało się.

Pierwszy termin był na maj i się nie udało?
Niestety nie. Pogoda była niesprzyjająca, był monsun. Wyjazd do Nepalu
został przesunięty na 11 – 26 października. Dzięki temu miałem więcej
czasu na przygotowania, a aura, jak się okazało na miejscu, bardzo nam
sprzyjała. Krajobraz już tam wysoko był iście księżycowy, bez opadów
śniegu czy deszczu.

Ale jak to było? Wstałeś rano i pomyślałeś, że pojedziesz na rowerze
w Himalaje?
Kilka lat temu zainteresowałem się projektem rowerowym United-Cyclists.com. Zobaczyłem, że ta grupa, pod kierownictwem jednej pozytywnej osoby robi coś innego niż wszyscy. Zacząłem śledzić kanał Jacka
na YouTube, w którym pokazywał te piękne miejsca, w które zabiera
ze sobą ludzi. A jeżdżą wszędzie – Kuba, Peru, Sahara, Indie i zwiedzają
świat na rowerze właśnie. To tam znalazłem kilka relacji z projektu „po
Dachach Świata” i film z wyjazdu w Himalaje, którego przewodnikiem
był właśnie Jacek Teofil Lisiecki. To on, jako pierwszy przejechał rowerem szlak Annapurna Circuit. Zobaczyłem w internecie film, jaki zrealizował po powrocie i coś we mnie pękło. Pomyślałem, że tego właśnie chcę,
że muszę to zrobić. W wyprawie, w której ja jechałem uczestniczyło łącznie 14 osób, w tym dwie kobiety.

Jesteś zapalonym rowerzystą?
Tak, ja zawsze lubiłem jeździć. Z tym, że ze względu na wyjazd musiałem
robić to częściej i bardziej intensywnie. Prawie codziennie wsiadałem
na rower i nie była to już podróż tylko do pracy. Robiłem 50 kilometrów
w około dwie godziny. Starałem się osiągać jak najlepsze czasy. Wiedziałem, że warunki mogą być ciężkie i muszę być dobrze przygotowany.
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Himalaje kojarzą się raczej z trekkingiem, jak Wy jeździliście tam na
rowerach?
Annapurna Circuit jest to szlak głównie trekkingowy i można na nim spotkać turystów raczej z plecakami. Miejsce jest niesamowite - pola ryżowe, lasy, wodospady, gigantyczne przepaście, niesamowite góry i zwieńczenie, czyli przełęcz Thorang La. Tam jest wszystko, co w naturze
najpiękniejsze, od wilgotnych tropików po klimat suchy i zimny. Szlak,

którym jechaliśmy zaczyna się w miejscowości Besisahar, przebiega on
po drodze, gdzie ciężko jest się minąć dwóm samochodom terenowym
i tak aż do Manangu. Później, czyli powyżej 3519 m kończą się drogi i zaczynają ścieżki o szerokości 30-40 cm. Jeździliśmy po trasach, gdzie nie
ma aut, ani nawet motocykli. Częściej spotka się muła czy konia, którymi dostarcza coś do „sklepów” w schroniskach.
40 cm? Przerażająca jest myśl o spacerze po drodze o takiej szerokości. Jazda na rowerze wydaje się być misją samobójczą. Nie bałeś
się?
Były ciężkie momenty. Jak szedłem po urwisku i miałem pod sobą ponad
100 merów prosto w przepaść, albo przedzierałem się po wiszących mostach, to tak, robiło się trochę słabo. Trochę się bałem, ale nie żałuję ani
jednej chwili. Żadnego pęcherza na dłoniach, ani kropli wylanego potu.
Ale nie miałeś myśli „co ja narobiłem, zawracam”?
Przyznam szczerze, że miałem jeden dzień zwątpienia. Jechaliśmy drogą, którą ktoś wyłożył ostrymi kamieniami, ostrymi grzbietami do góry.
Ciężko było ją pokonać na rowerze, a jeszcze gorzej idąc pieszo. Po 5
godzinach pchania roweru, który waży 30 kilogramów, miałem dość. To
był czas kryzysu. No, ale mało kto może powiedzieć, że przejechał z grupą 450 km na rowerach, wjeżdżając w Himalajach na wysokość 5416 m
n.p.m. To jest najwyższa przełęcz możliwa do zdobycia bez sprzętu wspinaczkowego. Na rowerze wyżej wjechać się nie da i ja tam byłem! Jest to
zarezerwowane dla nielicznych, jestem dumny mogąc być w tym gronie.
Ale nie zrobiłem tego, żeby się chwalić. Zrobiłem to dla siebie, to było
moje wyzwanie i dałem radę.
A Twoja rodzina nie miała kryzysu? Masz żonę i malutkie dzieci.
No tak. Moja żona to prawdziwa bohaterka, została tutaj, bała się, ale
cały czas mnie wspierała. Na szczęście mieliśmy prawie cały czas zasięg
i mogliśmy codziennie rozmawiać.
Poza udowodnieniem sobie, że można. Dał Ci coś jeszcze ten wyjazd?
Wiem, że nie ma rzeczy niemożliwych i trzeba podnosić sobie poprzeczkę. Poza tym, dzięki temu, że dużo obcowaliśmy z tubylcami, na przykład
mieszkając u nich, wróciłem zmieniony. Teraz podchodzę spokojniej do
życia. Wiem, że najważniejsza jest rodzina. Tam na miejscu było widać
niesamowitą biedę, ale z drugiej strony ogromną więź ludzi, miłość i rodzinność. Mówi się, że to kraj trzeciego świata. Pod względem emocjonalnym to my jesteśmy zacofani. Zatraciliśmy pewne idee i zapominamy
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o tym, co jest najważniejsze. Materialnie ci ludzie mają niewiele, wewnętrznie są niewyobrażalnie bogaci. Oni mają siebie, wspólnotę.
To jakie kolejne wyzwania?
To może zabrzmi śmiesznie, ale nigdy nie byłem w Tatrach. Koniecznie
muszę je zdobyć, nie koniecznie na rowerze. Na dwóch kółkach marzy
mi się wyjazd na Saharę.
Na rowerze po piachu?
Czemu nie, nie ma rzeczy niemożliwych! Szczególnie z United-Cyclists.
com, oni przełamują bariery, pojawiają się tam, gdzie wjazd wydaje się
być niemożliwy. Warto zajrzeć na ich stronę chociażby, żeby zobaczyć
cudowne miejsca, które odwiedzają. A może później pokochać rower
i ekstremalne wyjazdy?
Każdy może wjechać na wysokość 5416 m?
Jeśli się do tego odpowiednio przygotuje, to tak. Ja nie byłem wyczynowcem. Postawiłem sobie cel i go zrealizowałem, bo miałem marzenie
i samozaparcie. Trenowałem kilka razy w tygodniu pokonując około 50
km, a w weekend nawet 100. Mój rower nie jest bardzo drogi i mocno
skomplikowany, ale należało go dobrze przygotować do wyjazdu – a Rafał z Bukbike zrobił to wzorowo, nic mnie nie zwiodło. Przed wylotem
wymieniliśmy napęd, wyregulowaliśmy przerzutki, nacentrowano koła,
zalaliśmy dętki mleczkiem i pakowanie: zapasowe szprychy, dętki, linki
i hak przerzutki. Kilka drobnych kwestii serwisowych i w drogę. Nie złapałem nawet gumy. Da się zrobić wszystko, trzeba tylko bardzo chcieć.
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Piłkarka na ścigaczu

Na pierwszy rzut oka nie wygląda na sportsmenkę, a już nie na taką uprawiającą siłową
i kontaktowa grę, jaką jest piłka ręczna. Jednak na boisku Patrycja Królikowska z trochę nieśmiałej
i delikatnej osoby, zmienia się w walcząca do upadłego lwicę. Gdy mało jej adrenaliny w starciach
i walce na parkiecie, dodatkową zapewnia jej Honda o pojemności 600 cm 3.
34
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iem, że sportowcy nie mogą wykonywać niebezpiecznych trafiłam się zadomowić. Nie miałabym problemów, żeby zostać w Szczezajęć i uprawiać sportów ekstremalnych, ale ja nie mam cinie na stałe – mówi.
zapisanego takiego zakazu w kontrakcie – mówi Prestiżowi Patrycja Królikowska. – Gdyby chciano mi to zrobić Motor i motoryka
i zakazać jazdy motocyklem, to pewnie bym się kłóciła.
Poza piłką i motorami najwięcej czasu zajmują jej studia. Kończy WychoTrener doradzał rower
wanie Fizyczne na Uniwersytecie Szczecińskim i jednocześnie zaczyna
drugi kierunek: Diagnostykę sportową.
Prawo jazdy na motor ma od pięciu lat i wtedy zaczęła regularnie hondą
dojeżdżać na treningi. Zapewne dlatego w klubie wzięto pod uwagę, że – Ciekawi mnie temat przygotowania motorycznego sportowców, rówto jej środek lokomocji, niezbędny do poruszania się po mieście i nie za- nież dzięki mojej karierze zawodniczej – opowiada. – Dostrzegłam ten
kazano w kontrakcie uprawiania sportów ekstremalnych. – Nasz trener problem grając w reprezentacji Polski, gdzie na przygotowanie moto(Adrian Struzik – przy. red.) przekonywał mnie, żebym zmieniła motor ryczne zwraca się coraz większą uwagę. Niektóre sprawy testuję na
na rower, bo on właśnie w ten sposób dojeżdża na treningi i bardzo to sobie – dodaje. Co ciekawe Patrycja od 8 miesięcy jest... wegetarianką.
zachwalał – mówi Patrycja. – Chyba jednak uwierzył w moją odpowie- – Nie obniżyło to mojej wydolności organizmu – zastrzega. – Robiłam
dzialność, a ja obiecałam, że będę ostrożna i tak jest do dzisiaj.
badania krwi, które są lepsze niż wcześniej. Większą rolą przykładam do
suplementacji i odpowiedniej diety, ale z kimś, kto układa dietę sportowPrzez pięć lat nie przekroczyła dozwolonej szybkości i nie dostała man- com, którzy są wegetarianami bardzo chętnie nawiążę kontakt – mówi
datu „na motor”. – Zresztą nie ryzykowałbym, bo moja honda jest dość otwarcie.
charakterystyczna. Łatwo byłoby mnie namierzyć i donieść do klubu, że
łamię przepisy – mówi piłkarka. – Szybka jazda mnie „kręciła” i byłam Z motocykli nie zrezygnuje, chociaż ma coraz mniej czasu na tę pasję.
odważniejsza, gdy siedziałam na motocyklu jako pasażerka. Od kiedy Często górę bierze wygoda i woli jeździć autem, choćby z prostego posama prowadzę motocykl, to jest mniej odwagi, a górę bierze rozsądek wodu, nie musi przebierać się w kombinezon, buty i kask. – Zgodzę się,
– dodaje. Prawo jazdy zrobiła dzięki chłopakowi, koszykarzowi Kotwicy że jazda motocyklem to raczej męska pasja – mówi. – Takie motory jak
Kołobrzeg, którego pasją też są motory. – Mnie też zawsze interesowały, mój są ciężkie (waga ok. 200 kg – przyp. red.) i nie jest łatwo na nich jeźale dopiero Adrian przekonał i namówił mnie do zrobienia prawa jazdy dzić, ale przełamujemy te stereotypy i coraz więcej widać na nich kobiet.
typu A – mówi.
Potrafię podnieść motor jeśli przewróci się na drodze, ale wymaga to
siły, którą mam dzięki uprawianiu sportu – dodaje.
Pasją i sportem numer 1, była i pozostanie dla Patrycji piłka ręczna.
Zaczęła grać w gimnazjum w Łodzi, bo innych dyscyplin w szkole nie Uspakajamy trenerów Pogoni, że Patrycja nigdy nie była zmuszona podproponowano. Później trafiła do Gdyni, a od pięciu lat gra w Pogoni.– nosić swojej hondy po upadku, najwyżej na parkingu w celu sprawdzenia
W dalszym ciągu czuję się łodzianką, ale Szczecin mi się podoba. Może samej siebie.
dlatego, że w obu miastach jest dużo starych kamienic, a w Łodzi mieszAutor: Jerzy Chwałek / Foto: Dagna Drążkowska
kałam w takiej. Tutaj czuje się znacznie lepiej niż w Gdyni, gdzie nie po-

Styl życia

35

Do serca przytul psa...
...Weź na kolana kota – to nasz cykl, w którym przedstawiamy znanych i lubianych szczecinian
z ich ukochanymi czworonogami. Ich historie będą czasem wesołe, a czasem wyciskające łzy z oczu.
Bo jak wiadomo – życie pisze najlepsze scenariusze.
Patrycja Kowalska – między innymi jest częścią działu edukacyjnego
w szczecińskiej Filharmonii, współpracuje także z wolontariuszami.
Michał Czarnowski – pierwsze skrzypce folkowego zespołu Bubliczki.
Para, która doskonale się uzupełnia. Ona filigranowa, On – zawiesi żyrandol bez drabiny. Oboje są entuzjastami zdrowego żywienia. Od roku
swoje urocze mieszkanie dzielą z psem Karbonem. Jak sami o nim mówią
jest ich „psim dzieckiem”. Ile ma lat? Tego nie wie nikt. Może 9, może 10…
Mogli wybrać młodego, radosnego szczeniaka, ale zdecydowali się na
takiego staruszka. Dlaczego? Bo był zrezygnowany, nie łasił się, bo nikt
go nie chciał. Los go spisał na straty i nawet nie wiecie jak się pomylił!
Karbon wprawdzie nie słyszy, ale gdyby ktoś z domowników nie usłyszał
dzwonka do drzwi, to on na pewno ich o tym powiadomi. Jeśli zobaczycie go w akcji pogoni za piłeczką, trudno Wam będzie uwierzyć w jego
metrykę. Jego świat w całości wypełnia Patrycja i Michał ( no może jeszcze piłeczki), a ich częścią świata jest Karbon. Żyją w pełnej symbiozie.
Nawet posłanie przeznaczone dla psa jest podobne do ich kanapy, żeby
nie czuł się gorszy, jak mówi ze śmiechem Patrycja. Patrycja i Michał są
weganami, Karbon dołączył do tego towarzystwa. Karma, którą dostaje
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jest bio. Oczywiście, jak trafi się gość z niezdrową przekąską, opędzluje
ją w oka mgnieniu, ale dzielnie zmierza na swoich krótkich łapkach w kierunku, który obrali jego przyjaciele. Przyjaźń to między innymi zaufanie.
Skoro mówią, że tak jest dobrze, to pewnie tak jest…
Patrycjo Michale dokończcie zdanie:
W zwierzętach cenimy… szczerość i lojalność
Od zwierząt uczymy się… miłości i przyjaźni
Zwierzaki wnoszą do naszego życia… ogromną ilość ciepła, wypełniają nasze życie
Pies czy kot… pies

Rozmawiała: Inga Elerowska / Foto: Jarek Gaszyński

Foto: Kasia Kapitan

Misiek

Matylda

9-letni pies, trafił do schroniska z powodu choroby opiekuna. Dojrzały
samiec o silnym charakterze. Nowi opiekunowie włożyli sporo wysiłku
aby zdobyć jego zaufanie, jednocześnie nie łamiąc jego psiej dumy. To
było wyzwanie, które po miesiącu zostało uwieńczone sukcesem. Misiek
zaufał, polubił, nawet można stwierdzić, że pokochał człowieka. Dawny
Misiek sprzed pół roku zniknął, w zamian za to prezentujemy Wam wspaniałego psa, który cieszy się na widok człowieka, z wdzięcznością przyjmuje głaski i tulaski, rewelacyjnie chodzi na smyczy. Jest kontaktowy,
wsłuchany i wpatrzony w reakcje opiekuna. Mimo całej zmiany w jego
oczach nadal pozostała psia duma. Fantastyczny pies: mimo wyglądu
wzbudzającego respekt, ma bardzo przyjazny charakter. Nie przepada
za towarzystwem innych psów oraz kotów, zatem szukamy domu, w którym będzie jedynakiem. Po trudnych początkach dzisiaj już wiemy, że
Misiek idealnie odnajdzie się w nowym domu. Potrzebuje tylko wyrozumiałego i konsekwentnego człowieka, który będzie jego przyjacielem,
nie właścicielem.

Ma ok. 2 lat i z początkowo nerwowej kotki stała się przemiłą istotą.
Znajomych wita wylewnie, coraz częściej podbiega też do ogrodzenia
wybiegu, aby przywitać się przywitać, jakby czuła, że musi zawalczyć
o dom, pokazać się z najlepszej strony, nawołując miłym głosem – patrzcie na mnie, tu jestem… ale nikt nie patrzy. Dlaczego? Bo jest po prostu
czarno-biała? Nie wyróżnia się? A właśnie, że się wyróżnia! Gdyby Ktoś
zechciał ją bliżej poznać, zaskoczy Was. To kotka, która liże delikatnie
znajome, dobre ręce, które głaszczą. Jest to u kota dowodem uwielbienia, jeszcze większym niż u psa, z reguły rzadko okazywanym. Matylda
czeka na dom w towarzystwie coraz to nowych kotów – i jest to dla niej
prawdziwą torturą, porusza się pod ścianami, byle jak najdalej od innych
kotów, a jeśli któryś się do niej zbliży, rozdzierająco krzyczy. Ten krzyk
zapada nam w pamięci i duszy, brzmi jakby działa się jej wielka krzywda… Matylda powinna być jedynym zwierzakiem w domu. Swoje oddanie
i miłość do dobrego opiekuna okaże w niezwykły sposób. My to wiemy
i marzymy, żeby nowy Opiekun zechciał się o tym sam przekonać.

Przekonajcie się sami, umawiając się na spacer
zapoznawczy. Kontakt: 798 384 242

Kontakt w sprawie adopcji:
608 230 575, 507 516 562
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Przetestował
„prezydenckiego” Mercedesa

Waldemar Juszczak, szczeciński adwokat, miał okazję przetestować nowy model Mercedesa
– Klasę S. Samochód zrobił na nim spore wrażenie. – Wyposażenie jest genialne – przyznaje.
– Auto naszpikowane jest nowoczesną technologią, za którą warto dać każde pieniądze.

W

aldemar Juszczak przyznaje, że ma ogromny sentyment
do samochodów niemieckiego producenta. Mercedesy
towarzyszą mu od 35 lat. Jego pierwszym był model 190,
z silnikiem diesla. Pokonał w nim 200 tysięcy kilometrów.
– Dzisiaj pamiętam, że było to strasznie szybkie auto, miało aż 75 KM.
Rozpędzało się do setki już w niecałe 15 sekund! Była to taka rakieta,
że brałem nim bez problemu duże fiaty – wspomina rozbawiony. – Miało
nawet extras osobno płatny. To elektrycznie wysuwana na klawisz antena radiowa. Zazdrościli mi tego auta wszyscy koledzy na moim Niebuszewie.
Teraz postanowił, że spróbuje pojeździć nowym Mercedesem Klasy S.
Samochód „prezydencki” zrobił na nim spore wrażenie. Przedłużona
wersja nie posiada z tyłu kanapy, a dwa fotele. Oba regulowane w kilkunastu płaszczyznach, do tego podgrzewane i wentylowane. Zresztą tak
samo, jak fotele przednie. Pan Waldemar przyznaje, że w kabinie znajduje mnóstwo miejsca – zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów. Tylne
siedzenia można ustawić wręcz w takiej pozycji, że jedziemy niemal na
leżąco. – Zamontowane mają genialne masaże, do tego wentylacje, które uprzyjemniają i tak przyjemną jazdę. Prowadzimy za pomocą ulepszo-
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nej kierownicy. Poprzednia Klasa S, przed liftem, miała dwuramienną,
której wygląd nie do końca mi pasował. Wyglądała jak z amerykańskich
samochodów z lat 80. Teraz mamy trójramienną z pięknymi szwami, aluminium i funkcjonalnym wykończeniem.
Adwokat zachwycony jest systemem Night Vision. Bez wahania wydałby na niego każde pieniądze. System zwiększa bezpieczeństwo nie tylko użytkowników S Klasy, ale przede wszystkim chroni przechodniów.
– Generalnie, jak jeździmy autem, reflektory oświetlają sto kilkadziesiąt
najbliższych metrów. Tutaj na ekranie widzimy to, co dzieje się 200 metrów przed nami i dalej. Wyświetlacz pojawiający się w miejsce zegarów
pokazuje nawet osoby stojące na poboczu! Można by zasłonić szyby i jechać sugerując się wyłącznie tym, co pokazuje wyświetlacz. Byłoby to
chyba bardziej bezpieczne. System taki powinien być w każdym samochodzie. Na wyświetlaczu po włączeniu systemu wyłączają się zegary,
obraz czarno-biały pokazuje kamera na podczerwień. W momencie, gdy
przed samochodem nie mamy ani ludzi, ani zwierząt jedziemy z wyświetlanym szarym obrazem drogi. Gdy jednak komputer zauważy stojącego
w ciemnościach stojącego człowieka, pojawia się jego podświetlenie,
a osoba czy zwierzak jest oznaczona kolorem czerwonym. Genialne!

Niezłym gadżetem jest także wyświetlacz head-up. Na szybie wyświetlane są wskazania komputera. Pokazują jaką jedziemy prędkością,
pokazują się też wskazania nawigacji. Zobaczymy w nim nawet znaki
drogowe, dzięki czemu będziemy jechali zgodnie z przepisami i unikniemy mandatu. Jeśli komuś jednak head-up przeszkadza w jeździe po mieście, można go wyłączyć. – No i nie można nie wspomnieć o kolejnym,
dla mnie fantastycznym systemie, czyli inteligentnych światłach ILS.
Włączamy system na „on” i nie musimy się o nic martwić. Samochód
sam dostosowuje oświetlenie do warunków zewnętrznych. Zapobiega
oślepianiu innych kierowców. Wyjeżdża np. z za zakrętu i automatycznie
przełącza światła na właściwe. Wjeżdżamy pod ciemną chmurę, do tunelu itp. - reaguje. Warto zapłacić za taką opcję – mówi.
Do dyspozycji pozostaje także duży, ponad 12-calowy wyświetlacz, na
którym zobaczymy asystentów parkowania, obsłużymy przy jego pomocy telefon, system audio, czy zobaczymy wskazania nawigacji. – Nawigacja ma niesamowicie przyjazną oraz dokładną grafikę. Mamy też system
audio, który daje czysty, głęboki dźwięk przestrzenny. Mercedes jest
bardzo dobrze dodatkowo wygłuszony. Z zewnątrz nie dobiegają dźwięki silnika. Nawet przy dużej prędkości nie ma konieczności podnoszenia
głosu, poza cichą rozmowę.
Jeśli chodzi o zwinność S Klasy, nie można jej kompletnie niczego zarzucić. Pod maską kryje silnik o mocy ponad 450 koni mechanicznych.
Olbrzymi jest moment obrotowy, wynosi równo 700 Nm! Do dyspozycji
mamy kilka trybów jazdy. Jeśli ktoś skorzysta z trybu sport, wystartuje
z pierwszego biegu. Jeśli ktoś wybiera komfort, automatycznie wybiera
on bardziej ekonomiczną jazdę, a samochód rozpędza się z biegu drugiego.– Gdy startujemy z „jedynki” moc wbija w fotel, czujemy się jak
w samolocie. Wrażenie robi także napęd 4x4. Do tej pory jeździłem Mercedesami, co miały napęd wyłącznie na tył. Był kłopot. Tutaj samochód
doskonale trzyma się drogi. Nie jest nadsterowny, nie rzuca żadną częścią samochodu – podsumowuje Waldemar Juszczak.

Nowa Klasa S jest do nabycia w ofercie Mercedes-Benz Leasing
Lease&Drive Basic już od 5 239 PLN netto/miesięcznie*
*10 % wpłaty, 48 miesięcy okres użytkowania, z przebiegiem
rocznym 20 000km

Autor: Andrzej Kus / Foto: Dagna Drążkowska
WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
Mercedes-Benz Mojsiuk
ul. Pomorska 88, 70-812 Szczecin - Dąbie

tel. 91 48 08 712
FB/MercedesBenzMojsiuk

www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
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Nowe, piękne
oblicze Panamery

Kombi w przypadku Porsche, brzmi w tej chwili tak samo oryginalnie, jak kiedyś miało to miejsce
w przypadku SUV-a. Czas jednak pokazał, że nawet tak konserwatywna marka może pozwolić
sobie na radykalną zmianę przyzwyczajeń swoich klientów i jej miłośników. Jakby tego było mało,
to jeszcze zdolna jest osiągnąć przy tym gigantyczny sukces. Idąc tą drogą, po 8 latach od
wprowadzenia na rynek swojej pierwszej limuzyny, Porsche stawia kolejny krok prezentując
Panamerę kombi o nazwie Sport Turismo.

P

anamera dostępna jest w trzech wersjach nadwoziowych. Mo- konsoli środkowej o przekątnej 12,3 cala z najnowszą wersją systemu
delem bazowym jest liftback, zwany przez producenta “limuzy- multimedialnego.
ną”. Ponadto dostępna jest jej przedłużona o 15 centymetrów
odmiana Executive, a najnowsze uzupełnienie tej oferty to wa- Z tyłu 2+1
riant – Sport Turismo.
Nowością jest także to, że Sport Turismo występuje w wersji 5-osoboNowa stylistyka
wej. Kto jednak liczy na wygodną podróż na środku tylnej kanapy, szybko
się rozczaruje. Sam producent określa tylną kanapę jako 2+1. Używając
Sport Turismo od słupka B, jest całkowicie nowe stylistycznie, w stosun- motoryzacyjnej analogii, jest to jak jazda z założonym kołem zapasoku do wersji liftback. Długość nadwozia i rozstaw osi, wynoszące odpo- wym. Dojedziemy, ale tylko do wulkanizacji. Podobnie jest z podróżowawiednio 5049 mm i 2950 mm, są identyczne w obu wersjach, ale dzięki niem Panamerą Sport Turismo w pięć osób – długa trasa będzie z tyłu
zastosowaniu lekkich materiałów, nadwozie „kombi” jest tylko o koło niekomfortowa.
30-40 kilogramów cięższe niż w “limuzynie”. Mocno przeprojektowane
jest też wnętrze. Z tradycyjnego zestawu wskaźników został tylko ob- Dwa zewnętrzne miejsca mają formę indywidualnych, wygodnych sierotomierz, po jego obu stronach umieszczono wyświetlacze o wysokiej dzeń, środkowe miejsce jest dodatkowo ograniczone przez wysoki i marozdzielczości. Centrum dowodzenia stanowi intuicyjny wyświetlacz na sywny tunel. Opcjonalnie Sport Turismo oferowane jest w konfiguracji
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czteromiejscowej, z dwoma elektrycznie sterowanymi, osobnymi tylny- 4-litrów w układzie V8 generuje 550 KM i 770 Nm. Do wyboru kierowcy
są 4 tryby jazdy, z których każdy wyraźnie zmienia charakter Panamemi fotelami i wydaje się to najsłuszniejszym rozwiązaniem.
ry. Tryb Normal daje poczucie komfortu i spokoju, a Sport wyraźnie wyWięcej miejsca
ostrza reakcje samochodu.
Wersja kombi daje natomiast kilka korzyści. Po pierwsze – wyżej poprowadzona linia dachu Sport Turismo zmieniła kształt drzwi, dzięki czemu
otwór jest większy i pozwala na łatwiejsze wsiadanie oraz wysiadanie
pasażerom drugiego rzędu siedzeń. Po drugie, nad ich głowami wygospodarowano więcej miejsca, ze względu na brak opadającego dachu,
jak ma to miejsce w limuzynie. Ostatnim atutem wersji “kombi” jest
większy bagażnik, który urósł o 20 litrów w stosunku do starszej siostry, do pojemności 520 l, a po położeniu oparć kanapy, daje możliwość
zwiększenia przestrzeni do 1390 l. W wersji hybrydowej te wartości to
odpowiednio 425 i 1295 l. Opcjonalnie dostępny jest również system zarządzania przestrzenią bagażową zawierający zintegrowane w podłodze
szyny, cztery oczka mocujące oraz siatkę oddzielającą bagaż. W bagażniku może też znaleźć się gniazdko elektryczne.

Z kolei Sport Plus jeszcze wyraźniej czyni z Panamery samochód wybitnie sportowy. Ostatni z trybów – Individual wymaga dłuższego poznania
samochodu i jego reakcji na konkretne ustawienie, kiedy jednak skonfiguruje się poszczególne elementy jazdy pod własne wymagania, Panamera staje się samochodem kompletnym i niemal idealnym.
Pakiet sport chrono

Warto również rozważyć doposażenie samochodu w pakiet Sport Chrono (10 804 zł). Zyska się dzięki temu funkcję “Sport Response”, która po
naciśnięciu przycisku na kierownicy, przez 20-sekund da kierowcy pełnię
możliwości silnika i skrzyni biegów. Samochód automatycznie wyłącza
wówczas wszystko co może odebrać moc (z klimatyzacją włącznie) i rzuca wszystkie konie oraz moment obrotowy na cztery, napędzane koła.
TURBO OSIĄGI
Ceny nowej odmiany Panamery rozpoczynają się od 448 330 zł za model
Panamera 4 Sport Turismo. Prezentowany model Turbo to wydatek miTestowany egzemplarz w odmianie Turbo to także nowy epizod w klasie nimum 774 100 zł.
super-sportowych samochodów o rodzinnym charakterze. Prędkość 100
km/h osiągana w 3.6 sekundy oraz maksymalna, wynosząca ponad 300
Autor: Marcin Wiła / Foto: Krzysztof Nowosielski
km/h przenoszą pasażerów w zupełnie inny świat, w którym dotychczas
(w wersji kombi) obecne były tylko Audi i Mercedes. Silnik o pojemności
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W garażu spędził
3000 godzin

Dariusz Zawadzki dokonał rzeczy naprawdę niezwykłej. W zaciszu domowym
zbudował własnoręcznie przepiękny motocykl. Zamiłowanie do motoryzacji
zaszczepili w nim przed laty rodzice i rodzeństwo.

G

dy byłem mały, motocykl był naszym rodzinnym środkiem
transportu – mama siadała za tatą, ja i siostra w wózku bocznym i jechaliśmy nad jezioro lub na grzyby. W garażu, majstrując przy motocyklach spędzałem z tatą mnóstwo czasu
– wspomina z sentymentem Dariusz Zawadzki. – Ojciec kiedyś też miał
Triumpha, a ja na samym początku tylko swój własny kask. Jako piętnastolatek dostałem swój pierwszy motocykl, a na końcu wyrobiłem
prawo jazdy. Od tamtego czasu właściwie zawsze miałem jednoślada.
Kiedy jeden się nudził, zamieniałem na inny – zawsze chce się spróbo-
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wać czegoś szybszego albo cięższego, albo po prostu innego. W sumie
Dariusz Zawadzki do tej pory miał ich około trzydziestu. Niektóre przerabiał, żeby były ciekawsze i nietuzinkowe, kilka budował niemal od
podstaw. – Pierwszy, który dość mocno przebudowałem, to radziecki
M72. Zmieniłem mu silnik na samochodowy od Zaporożca – przyznaje.
Znalazł Triumpha po „czołówce”
– Teraz wszędzie dominują motocykle „plastikowe”, wszystkie prawie

jednakowe z wyglądu, i właśnie taki był ostatni motor, na którym jeździłem. Był szybki i bez duszy i też szybko mi się znudził. Dla odmiany
chciałem zbudować dla siebie coś w starym stylu, jak z lat 30 – opowiada Zawadzki. – Poza tym marzył mi się jakiś dobry „anglik”, więc kiedy
zobaczyłem w warsztacie kolegi Triumpha uznałem, że to będzie dobra
baza do mojego pomysłu.

siądzu, układ wydechowy ze stali, osłona łańcucha wytłoczona z blachy
mosiężnej. – Nawet, kiedy próbowałem kupić jakąś gotową część, żeby
wszystko przyspieszyć, i tak okazywało się, że nie pasuje. W rezultacie musiałem ją zmodyfikować albo zrobić od nowa. Ciężko znaleźć
elementy pasujące do takiego stylu – odpowiedniej obudowy do przedniej lampy szukałem przez trzy lata. Torebkę pod siedzenie też uszyłem
sam, żeby ją dobrze dopasować – wspomina mechanik.

Motocykl był wówczas w strasznym stanie, po wypadku. Poprzedni
właściciel wjechał nim czołowo pod samochód. Z jednoślada została 3000 godzin ciężkiej pracy
praktycznie rama z silnikiem i tylnym kołem oraz część instalacji elektrycznej.
Budowa motocykla zajęła mechanikowi około 3000 godzin. Gdyby pracował bez przerwy – bez jedzenia, picia, spania, musiałby poświęcić na
– Chciałem, żeby motocykl wyglądał jak stary odremontowany – co się to 125 dni! – Rzeźbię w metalu, więc miałem w pracowni wiele potrzebchyba udało, bo niektórzy szacują jego wiek na sześćdziesiąt lat. Moim nych przyrządów, chociaż sporo musiałem dokupić lub dorobić - niektózałożeniem było to, żeby, o ile to możliwe, nie korzystać z katalogowych re tylko na potrzeby tego motocykla. Było mnóstwo takich przygotoczęści – przyznaje pasjonata.
wań, np. żeby wytłoczyć obudowę filtra powietrza, musiałem najpierw
wytoczyć model. Robiłem sam wszystko to, na co pozwalały mi wiedza
Niby stare, a zupełnie nowe
i zaplecze maszynowe – np. przedni błotnik wytłoczyłem sam, ale tylny
nie mieścił się na moim kole angielskim, więc musiałem to zlecić, ramę
Dzisiaj w Triumphie są nowe zbiorniki paliwa. Właściciel sam wymyślił oddałem do malowania piecowego. Wszystkie projekty były moje i pokształt, zbudował model, wyciął z blachy, ukształtował i pospawał. – wstawały na bieżąco, czasem metodą prób i błędów, bo trudno ogarnąć
Zrobiłem wlewy paliwa, mocowania, itp. Później zmieniłem koncepcję i zaplanować tak złożony system. Od strony elektrycznej pomagał mi
i… zrobiłem wszystko od nowa. Zajęło to dodatkowe półtora miesiąca. kolega, który uprościł gąszcz kabli – opowiada Zawadzki.
Teraz jest w nim zawieszenie przednie. Oryginalnie było zawieszenie
teleskopowe, ale to nie pasowało do mojego pomysłu. Zaprojektowa- Jaki jest efekt? Nieprawdopodobny. Ostatecznie na ulicach Szczecin
łem widelec typu trapezowego, charakterystyczny dla lat 30., z półkami będziemy mogli podziwiać nowy, stylizowany na starocia motocykl
i dźwigienkami, zawieszony na jednym amortyzatorze.
o pojemności 856 centymetrów sześciennych i mocy silnika 61,86 koni
mechanicznych. Czy na zawsze zostanie z Dariuszem Zawadzkim? –
W motocyklu Zawadzki zamontował ręczną dźwignię zmiany biegów. Pewnie stanie się z nim to, co z poprzednim: pojeżdżę nim, dopóki nie
Oryginalnie była tylko nożna. Szukał gotowego siedzenia w stylu retro, nabiorę ochoty na coś nowego. Mogę zdradzić, że wciąż po głowie choale żadne mu się nie spodobało. W rezultacie sam wytłoczył z blachy dzi mi Harley w podobnym stylu – podsumowuje Zawadzki.
podstawę i obszył ją skórą. Błotniki wytłoczył z blachy aluminiowej. Kierownicę zrobił od podstaw: wytłoczył manetki z drewna, przełączniki
Autor: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe
także zrobił samodzielnie. Zrobione są także zegary. Lampy natomiast
WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
wykonane z mosiężnej lornetki – tylna, a przednia to przerobiona lampa
ISSUU.COM/prestizszczecinski
z lat 20. Zrobiony jest zupełnie nowy filtr powietrza – z aluminium i mo-
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Matowe odcienie
złotej Pragi
Praga jest uznawana za jedno z najpiękniejszych miast świata. Słusznie. Szkoda tylko, że nie można
jej zobaczyć… „Zasłaniają” ją tłumy wszędobylskich turystów i wytwory turystycznego przemysłu na
masową skalę. Zobaczy zatem to, co można zobaczyć!

M

orze ludzi płynie niczym rwąca rzeka głównym szlakiem turystycznej Pragi: plac Wacława – Stare Miasto – Hradczany.
Po drodze napotyka zwężenie w postaci Mostu Karola. Nie
jest sztuką przespacerować się po nim, sztuką jest go zobaczyć! Zdobienia, posągi i malownicze widoki zasłania (tu bez cudzysłowu) wszędobylski tłum, uliczni artyści wszelkiej maści i natrętni sprzedawcy „wszystkiego”. Można zaryzykować zarwanie nocy i wybrać się
tu w okolicach świtu, ale to wcale nie gwarantuje spokoju. Praska noc,
niezależnie od aury i pory roku, należy do głośnych turystów na rauszu.
Lepiej zobaczyć zabytkową przeprawę na pocztówkach i skupić się na
czymś innym, ale… Podobnie jest na Rynku, przed ratuszem z Praskim
Zegarem Astronomicznym, a także na królewskich Hradczanach i słynnej Złotej uliczce. Oczywiście namawiamy do zobaczenia „tej” Pragi, jednocześnie polecamy mały skok w bok, ale na początek… do góry.

mia wskazówka wyznacza rytm czeskiej demokracji, urządzenie jednak
często się psuje i wskazówka staje, co budzi wśród mieszkańców szydercze polityczne komentarze.
Panoramy Vitkova i Petřína

Równie piękne widoki (i polityczne inklinacje) czekają odwiedzających
Wzgórze Vitkov. Na szczycie stoi największy konny pomnik świata upamiętniający husyckiego wodza Jana Žižkę oraz zwieńczony tarasem
Grób Nieznanego Żołnierza. Całość stanowi ważne dla Czechów miejsce
narodowej pamięci. Z południowych tarasów rozpościerają się dachy kamienic Žižkova, od północy zakole Wełtawy, a patrząc na zachód zobaczymy najpiękniejszą wedutę Pragi z majestatycznymi zabudowaniami
Hradczan na horyzoncie. Kolejnym ciekawym punktem widokowym, już
bardziej obleganym przez turystów, jest wzgórze Petřín z kopią wieży
Balkony Pragi i rytm demokracji
Eiffla (Petřínská rozhledna) oraz ciekawymi ogrodami. Na wzgórze można wjechać kolejką linową, lub przejść sadami od strony Hradczan. To
Rzym leży tylko na siedmiu wzgórzach, Praga na co najmniej dziesięciu drugie to przyjemny spacer wśród owocowych drzew „zawieszonych” na
– Letná, Vítkov, Opys, Větrov, Skalka, Emauzy, Vyšehrad, Karlov, Petřín zboczach wzgórz, ze zmieniającym się co krok krajobrazami. Schodzimy
i Hradčany. Większość z nich to atrakcyjne punkty widokowe, szczegól- na dół…
nie to ostatnie, na którego szczycie stoi Zamek. Warto wspiąć się na
kolejne – nagrodą będą zapierające dech w piersiach panoramy. Z Hrad- Praga prażan
czan można udać się na Wzgórze Letná. Tylko stąd można zobaczyć
w pełnej okazałości „paradę” praskich mostów, z tym najsłynniejszym W Pradze mieszka ponad milion osób, a rocznie odwiedza ją cztery razy
na pierwszym planie. Jak na dłoni widać też zróżnicowaną zabudowę tyle. To miasto o pulsie porównywalnym z medycznymi wskaźnikami
prawego brzegu Wełtawy. Letná to nie tylko tarasy, ale przede wszyst- osoby cierpiącej na nadciśnienie tętnicze po przebiegnięciu nocnego
kim rozległy park, którego symbolem jeszcze kilkadziesiąt lat temu był półmaratonu. Turyści mylnie uznają za centrum plac Wacława z hanmonumentalny pomnik Stalina. Dziś na jego miejscu stoi nieustępujący dlowym korso (Na příkopě) łączącym go z Placem Republiki czy pełną
wielkości poprzednika monstrualny… metronom. Według prażan olbrzy- ekskluzywnych salonów ulicę Paryską. Właściwa „Praga dla prażan”

44

Podróże

jest jednak gdzieś indziej, choć zaskakująco blisko. To plątanina kilku
ulic – Aleja Narodowa (Národní), Jungmannova, Vodičkova oraz oś trzech
placów – Karola, Iwana Pawłowa oraz Pokoju. Tu panuje zupełnie inna
atmosfera niż na starówce, nie ma wielojęzycznego tłumu, sklepów z pamiątkami i drogich restauracji. Są za to prawdziwi Czesi mówiący po czesku, zwykłe sklepy i wreszcie niezliczona liczba tradycyjnych knajpek. Bo
kiedy prażanie chcą wyjść „na piwo” bynajmniej nie kierują się na Stare
Miasto…

nych domów powstającą nowe o odważnych architektonicznie formach,
w tym najnowszy zespół biurowy „Butterfly”, który zgodnie z nazwą
przybrał kształt motyla i oryginalną roślinną elewację. Życie Karlína koncentruje się przy ulicach Sokolovská, Křižíkova, Thámova. Wieczorami
warto „zgubić” się w bocznych niepozornych uliczkach, i odnaleźć typowe czeskie knajpki (polecamy Bar Hamburk) czy małe browary.

Zatopiona dzielnica

Mariusz Szczygieł, najbardziej znany polski czechofil o Žižkovie mówi
„Praga Pragi”. Wiele w tym prawdy, choć dzielnica szybko staje się
„ofiarą” swojej popularności. Mimo to warto pospacerować ulicami
odpowiednika paryskiego Montmartre, czy berlińskiego Kreuzbergu.
To niekończące się pierzeje kolorowych kamienic, którym uroku dodaje górzyste ukształtowanie terenu. W parterach restauracje, piwiarnie,
sklepiki, galerie, a wszystko okraszone specyficzną atmosferą, totalnie odmienną od klimatów „Złotej Pragi”. Tu jest proletariacko (!), a nie
królewsko. Architektoniczną ikoną Žižkova jest ponad dwustumetrowa

Karlín najbardziej ucierpiał podczas wielkiej powodzi w 2002 roku. Woda
sięgała dwóch metrów – runęło wówczas wiele domów, żywioł zniszczył
infrastrukturę oraz piękne tereny zielone. Do dziś trwa kompleksowa
renowacja, która całkowicie zmieniła oblicze dzielnicy. Zobaczymy tu
bogato zdobione kamienice, oraz kompleksy starych fabryk przeobrażonych w pracownie artystyczne, galerie, sklepy koncepcyjne, designerskie
hotele, restauracje i kawiarnie. W ostatnich latach w miejsce wyburzo-

Alternatywnie albo hipstersko

reklama

ul. Targ Rybny 1, 70-535 Szczecin, Podzamcze

/17schodowbar, 723 895 123, 17schodow.com

wieża telewizyjna, co noc iluminowana w narodowe barwy Czech. Niedaleko stąd, na południe, w dzielnicy Vršovice kryje się (dosłownie) kolejna
alternatywna atrakcja Pragi – ulica Krymska. Niepozorna uliczka z mało
atrakcyjną zabudową stała się mekką hipsterów oraz innych alternatywnych subkultur. Działa tu kilka modnych knajp, klubów, a także galerii,
w weekendy odbywa się pchli targ.
Gentryfikacja i czeski PKiN

mówi się „Złota Praga”, o jej zabytkach – architektoniczne perły, albo
brylanty, to ostatnią z tajemniczych atrakcji Pragi należy określić praskim brylantem, i to wielokaratowym. To najpiękniejsze miejsce czeskiej
stolicy, a do tego ciche i zaskakująco spokojne, to wreszcie najprawdziwsza podróż w czasie, niezmącona współczesnością. Dziwne, że rzesze
turystów jeszcze nie odkryły tego miejsca, ale dzięki temu wizytę tutaj,
można uznać za największą przygodę podczas podróży. Nowy świat
(Nový Svět) to około trzystumetrowa, wąska i kręta uliczka z zachowaną XVII i XVIII wieczną zabudową. To niewielkie domki, a każdy z nazwą
zawierającą słowo „złoty” (nie mylić ze Złotą uliczką). Jest nawet jedyny
w Pradze dom kryty strzechą (Dům U raka), w którym dziś mieści się
jeden z dziesięciu najromantyczniejszych hoteli świata. Wszystko przypomina skansen albo scenografię filmowej baśni – kolorowe elewacje
malutkich domków, przed nimi feeria roślin i kwiatów. Jednak tu wszystko jest prawdziwe. Na końcu uliczki warto wspiąć się schodami prowadzącymi do ulicy Jelení i zobaczyć kolejną mało znaną panoramę Pragi
z wieżami Lorety. Wracając trzeba koniecznie zatrzymać się i zobaczyć
przede wszystkim świątynie Lorety i… obowiązkowo odwiedzić jedną
z najoryginalniejszych tradycyjnych czeskich knajp U Černého Vola (ulica Loretánská).

Prażanie coraz częściej zaglądają także na doniedawne przemysłowe
Holešovice, dziś szybko ulegające intensywnej gentryfikacji. Obok coraz szerszej oferty gastronomików trzeba odwiedzić słynne w świecie
ośrodki sztuki – Veletržní Palác Galerii Narodowej oraz Centrum Sztuki Współczesnej DOX. Warto też zajrzeć do zabytkowego kompleksu
handlowo-usługowego Pražská Tržnice, oraz odnowionego po powodzi
parku Stromovka. Nieco dalej na wschód, w okolicy siedziby Akademii
Sztuki, kolejny zwarty kompleks imponujących kamienic, który płynnie
przechodzi w zatopioną w zieleni willową dzielnicę, z kilkunastoma ambasadami. Przedzierając się przez modernistyczne Dejvice, natrafimy na
kolejną ciekawostkę – Praga, podobnie jak Warszawa, także otrzymała
od ZSRR prezent – ponad sześćdziesięciometrowy Hotel International.
O ile Pałac Kultury i Nauki stanął w samym sercu naszej stolicy, to jego Sposób na matową Pragę
praski bliźniak dzięki staraniom ówczesnych władz, został „ukryty”.
Warto zajrzeć do środka i zobaczyć oryginalny wystrój wnętrz (!).
Zaprezentowane miejsca to tylko promil matowych atrakcji Złotej Pragi.
By poznać mniej turystyczne, ale równie ciekawe miejsca wystarczy zroBrylantowa perła złotej Pragi
bić jedną prostą rzecz: wyrzucić mapę i zgubić się gdziekolwiek. Kropka.
(Uwaga! Ta część tekstu jest ściśle tajna, proszę nikomu nie mówić
o tym miejscu, tyko doświadczyć tego osobiście!) Skoro o tym mieście
reklama

Autor: Daniel Źródlewski / Foto: materiały prasowe

Wondertours
– z miłości
do podróży

Prezentacja

Wykonano badania na temat cech wspólnych dla ludzi sukcesu. Na liście pojawiło się ich wiele, ale najbardziej wyróżniała się wśród nich „pasja”.
Dla biura podróży Wondertours to najważniejszy fundament tworzenia marki. Od pasji zaczęła się budowa firmy.

O

d założenia działalności do dzisiaj stworzyliśmy kilka pięter
firmy, ale wciąż budujemy kolejne. Może za kilka lat powstanie z tego ciekawy drapacz chmur? – zastanawia się Damian
Grzesiak, właściciel Wondertours i poleca: – Proponujemy
wypad do Londynu, gdzie można zobaczyć drapacze, te największe
w Europie. Na kwietniowej wycieczce samolotowej zapewniamy bogaty
program zwiedzania oraz hotel 4 gwiazdkowy.

Biuro posiada sporą bazę osób korzystających z ofert jednodniowych.
Te pojawiają się zazwyczaj na ok. 3 miesiące przed datą wyjazdu. Bywa,
że całe terminy wyprzedają się w dwa tygodnie. – Spora część klientów
tego typu wycieczek jest uczestnikami naszej unikalnej inicjatywy Free
Walking Tour po Szczecinie, w ramach której zrealizowaliśmy już 17 wydarzeń na terenie miasta – mówi Damian Grzesiak. – Zdarza się, że na
nasze spacery przychodzi ponad 100 osób. Cała edycja w założeniu ma
zawierać 21 tras.
Kolejna oryginalna oferta Wondertours to wrześniowa wycieczka pod
intrygującą nazwą „Hiszpański Relaks i Szlaki Luksusu”. – Można na niej
zobaczyć największe kasyno w Europie, a także odwiedzić najbogatsze
państwa na naszym kontynencie, tj. Andorę, Monako, Liechtenstein
i Szwajcarię – wymienia szef biura podróży. – To tylko nieliczne atrakcje,
bo mamy w tym programie również stolicę mody Mediolan oraz Gironę
i Figueres z muzeum Salvadora Dali, a także bajeczną Barcelonę. Hotele
na tej wycieczce są w standardzie 4 gwiazdkowym. Dodatkową atrakcją
jest to, iż w trakcie kilku wolnych dni na hiszpańskim wybrzeżu Costa
Brava w Lloret de Mar, każdy z uczestników podróży może skorzystać
z trzech darmowych masaży. To jedyna taka oferta na rynku.
Pomysły podróżnicze Wondertours cieszą się bardzo dużą popularnością. Już teraz nie ma wolnych miejsc na wyjazdy do Czarnogóry, Gru-

zji i na Maltę – Poza Londynem i Szlakami Luksusu, polecamy aktualnie
Białoruś z Moskwą, Mityczną Grecję, czy program Viva Italia – proponuje Damian Grzesiak. – Każda z ofert jest niepowtarzalna i inspirowana
naszymi doświadczeniami. Nie kopiujemy ofert z innych biur. Tworzymy
własną jakość. Od podróży jesteśmy uzależnieni.
Pracownicy biura sami nałogowo podróżują. Kiedy mają więcej czasu
wyjeżdżają w różne zakątki Europy. W listopadzie wrócili np. z podróży
wokół Mołdawii, Nadniestrza, Odessy i Kijowa. – Dwa lata temu miałem
plan by zwiedzić wszystkie 48 państw Europy do 2021 roku. Wliczam
w to terytoria nieuznawane – zwierza się szef biura. – Dziś wiem, że
jestem bardzo blisko i prawdopodobnie uda mi się to zrobić wcześniej,
ale nic nie mówię oficjalnie żeby nie zapeszyć. Póki co czerpię radość
z pokazywania ludziom wyjątkowych miejsc. Czytelników Prestiżu zachęcam do korzystania z ofert na rok 2018 oraz do składania zamówień
wyjazdowych dla grup zamkniętych w dowolne miejsce na terenie Polski czy za granicą. Dla naszych klientów uszyjemy zawsze coś na miarę.
Opinie na temat naszej firmy znajdziecie Państwo na naszym firmowym
facebooku, informacje na stronie www.wondertours.pl.

ad / Foto: Materiały prasowe

Biuro Podróży Wondertours:
www.wondertours.pl
Damian Grzesiak
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Lśnij
w karnawale

Makijaż karnawałowy powinien być odważny i efektowny. Obojętne czy oko będzie mocno podkreślone czy w delikatnych odcieniach,
w tym roku kierujemy się jedną zasadą – efektem końcowym ma być metaliczna tonacja na powiekach. Nasze spojrzenie ma lśnić! Na
ustach dominuje intensywna czerwień oraz tak bardzo pożądany w tym sezonie kolor jagodowy. Modne są również kolorowe makijaże
z mocno podkreślonym rozświetleniem na policzkach, albo bajecznie subtelne, obsypane złotem.
im
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Moda

Agnieszka Szeremeta
MUA: Agnieszka Szeremeta / Creo
Photo / Retouch: Paweł Smoliński / www.digitalsi.pl
Model: Lena Górny (białe tło)
Anna Baranek (czarne tło)

Moda
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Moda

Agnieszka Noska
MUA: Agnieszka Noska
Photo: Marta Machej
Model: Sandra Duda (brunetka)
Michalina Cysarz (rudowłosa)
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Moda

Agata Naniewicz
MUA: Agathe Maxellon Million Bells
Photo: Marta Machej
Model: Emilia Morgaś (brunetka)
Natalia Gmernicka (blondynka)
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Szymon Kaczmarek

Szymon Kaczmarek
- dziennikarz, filozof
robotniczo-chłopski

„Niedokończony
(jeszcze) list… ”
J

edynym celem naszego życia jest posłanie. Śpiochy niech się zbyt
nie cieszą, chodzi bowiem o niesienie posłania, w sensie wiadomości, a nie ugniatanie pościeli do południa. Naszym zadaniem jest
niesienie przez życie listu napisanego przez dziecko, którym byliśmy
i dostarczenie go starcowi, którym się stajemy. Wciąż nie mogę wyjść
ze zdumienia, że to nie ja jestem autorem tej interesującej teorii, ale nie
chcę o tym rozmawiać.

wiele, takie w których nie ma ani pracy, ani domu, ani rodziny. Jest trwoga bez nadziei i obojętność na to, co przyniesie kolejny dzień. Czarne
listy pisane czarnym tuszem w czarnych miejscach świata naszego, ogarniętych pożogą wojny, głodem i śmiercią. Listy krótkie i pełne krzyku.

Najgorsze jednak są listy nudne. Pozbawione iskry zachwytu nad cudem
samej możliwości pisania listu. Nie ma w nich żaru, ani barw. Temperatury emocji, ani cienia uśmiechu. Jest rezygnacja i bierność. A przecież
List ów zapisujemy swoimi marzeniami i planami, czynami, codziennym treść wciąż od nas zależy!
trudem życia. Jego treść jest zależna wyłącznie od nas samych. Wypełniamy go, strona po stronie, godzina po godzinie. Wiele kartek gubimy Dużo piszę. Mam to szczęście, że udaje mi się pisać nie tylko do siebie.
po drodze, inne żółkną, pismo staje się wyblakłe i niewyraźne. Dziecięce Wśród przyjaciół swoich mam również wielu, których listy sprawiają
marzenia w zetknięciu z rzeczywistością kruszą się i odpadają jak klono- radość innym. Ten uśmiech zainteresowania, pochylenie nad pisanymi
wa kora na Jasnych Błoniach.
przez nas listami, czasem nawet brawa, to najpiękniejsza nagroda, jakiej
można oczekiwać. To znak, że nie marnujemy tuszu, że treść wypełniaPrzecież miałem być inżynierem, a nie przedstawicielem handlowym. my najlepiej jak potrafimy. Że, być może, pozostanie po naszym pisaniu
Miałam wyjść za mąż przed trzydziestką, miałem podróżować…
jakiś maleńki ślad i w Waszych listach. Świadomość ta sił dodaje i lżej się
niesie posłanie dla tego starca, który tuż, tuż.
List zmienia się, co widać po charakterze pisma. Te pierwsze plany pisane nieporadnym, dziecinnym pismem, pełne są błędów ortograficznych Wciąż cieszy mnie świadomość, że treść od nas zależy. Wciąż z podzii kleksów. Cel marzeń wielokrotnie przekreślany i trudno dziś odczyta, wem i lekką zazdrością patrzę na tych, którzy tę zasadę pojęli w lot.
które było pierwsze. Z czasem pismo staje się wyraźniejsze, lecz wśród W końcu bycie listonoszem w najważniejszej poczcie naszego żywota,
liter przybywa zdumionych znaków zapytania, bezradnych wielokrop- to sprawa wielkiej wagi. I wciąż pamiętać należy, że ten list to nie tweków, wykrzykników pełnych protestu.
eter, ani mail. Tu nie da się napisać wszystkiego w 140 znakach. Nie ma
emotikonów, ani myślowych skrótów. Słowo po słowie, dzień po dniu,
Niektóre listy ozdabiane są rysunkami, obrazami, filmami i nutami. Nie- rok po roku opisujemy nas by jak najpełniej zrozumieć to co się stało.
które fragmenty oprawia się w ramy, okładki, niektóre czytają wspólnie Niezwykły cud naszej tu bytności.
na głos muzycy, lub aktorzy. Są listy znane światu i przez świat podziwiane. Większość jednak to mozolne zapiski codzienności. Lakoniczne, I dlatego Czytelniku życzę Ci, by ten 2018 rok był najpiękniejszym rozczarno-białe, pozbawione ozdobników. Ot, takie w stylu: wstałem, po- działem Twojego listu, który niech będzie dostarczony Ci jak najpóźszedłem do pracy, wróciłem, zjadłem kolację… Są jeszcze i tych jest zbyt niej.
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Gwiazdy
kochają
Exotic Restaurants

Wielkie otwarcie Shanghai Chinese Restaurant cieszyło się dużą popularnością. Po miesiącu działalności można śmiało pokusić się o stwierdzenie,
że nowy lokal sieci Exotic Restaurants powtórzy sukces poprzednich. Potwierdzają to opinie gości, wśród których nie brakuje znanych osób.

W

pierwszy weekend działalności – od piątku do niedzieli – ale odnaleźć produkty i smaki oraz odpowiednio podać potrawy nie każShanghai odwiedziło ok. 1200 osób. Prawdziwą gwiazdą dy potrafi. Przyjadę na pewno, muszę zobaczyć Shanghai – powiedział
w menu okazała się kaczka po pekińsku.
nam aktor.

Egzotycznie i ekskluzywnie

Exotic Restaurants nie zwalniają tempa

Goście wybierali jeden z trzech setów degustacyjnych, pozwalających
na spróbowanie wielu specjałów, szykowanych przez zespół kucharzy
pod czujnym okiem szefa kuchni Pholsaka Viseta. Od stycznia, co miesiąc pojawiać się będzie specjalna wstawka do karty, a w niej 5 nowych
pozycji opartych o wyjątkowe, rzadkie produkty i pokazujących kulinarne możliwości kucharzy. Pięciu Azjatów pracowało wcześniej w ekskluzywnej restauracji Mandarin Oriental, a obecnie rozpieszczają podniebienia szczecinian i nie tylko, bo goście Shanghaiu, podobnie jak innych
lokali Exotic Restaurants, przyjeżdżają do niego z innych miast, a nawet
z zagranicy. – Specjalnie na otwarcie wybrali się do nas Chińczycy z Berlina, a trzeba wiedzieć, że w stolicy Niemiec chińskich restauracji jest
kilkaset – mówi Mariusz Łuszczewski, właściciel Shanghaiu.

Shanghai z powodzeniem wpisał się w charakter sieci niezwykle popularnych szczecińskich restauracji. Najbardziej znany w kraju jest Bombay
– matka wszystkich restauracji Exotic, która na swoją renomę pracuje
już 23 lata. Największy ruch można zauważyć w Buddha Thai & Fusion
Restaurant. Bollywood Street Food to z kolei największe pozytywne
zaskoczenie dla gości, którzy przenoszą się nie tylko w świat kulinarnej
egzotyki, ale i orientalnego filmu. Bollywood chętnie odwiedzają turyści,
również z Indii, bo w tej części Europy ciężko im znaleźć dobrą kuchnię
z południa ich kraju. Tokyo Sushi’n’Grill to klasa sama w sobie, która
wśród gości cieszy się opinią najlepszej restauracji japońskiej w Polsce.
Klienci przyjeżdżają do niej często z Poznania czy Berlina, podkreślając,
że gdzie indziej nie mogą spróbować takiego wyboru ryb i owoców morza.

Śmietanka towarzyska
Exotic Restaurants od początku upodobały sobie znane osoby, m.in.
Adam Grochulski, organizator koncertów, który jest stałym gościem
Mariusza Łuszczewskiego. W samym Shanghaiu od otwarcia był już kilkakrotnie. Podzielił się z nami swoją opinią. – Świetna kuchnia. Świetnie
podana. W świetnym miejscu. Cóż zatem więcej dodać. Chodzić, jeść i pieścić podniebienie. Podczas otwarcia obecny był także Michał Milowicz.
– To moja ulubiona restauracja chińska w Polsce, która jak wszystkie lokale Mariusza spełnia wymagania najbardziej wymagających smakoszy.
Wyborne, wysublimowane jedzenie, które na długo pozostaje w pamięci
– potwierdził opinię Adama Grochulskiego popularny aktor i piosenkarz.
Do grona miłośników tej restauracji zapewne dołączy scenarzysta,
reżyser i producent filmowy, Michał Kwieciński, który razem z Mariuszem Łuszczewskim zwiedził większość restauracji chińskich odznaczonych gwiazdkami Michelina w Indiach, a jednak to na widok kaczki
po pekińsku w Shanghaiu zareagował najbardziej żywiołowo: „O Boże!
Przyjeżdżam!!!”. Udało nam się porozmawiać również z Wojciechem
Pszoniakiem podczas jego pobytu w Paryżu. – Gdyby tutaj były takie
restauracje, to byłoby dobrze. Życzyłbym ich sobie także w Warszawie.
Prezentują najwyższy poziom, a to wszystko dzięki panu Mariuszowi,
który ma wyjątkowo dobry smak. To nie sztuka otworzyć restaurację,
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Exotic Restaurants Catering na wyścigach
Shanghai wzbogacił ofertę Exotic Restaurants Catering o kuchnię chińską. W 2016 roku firma obsłużyła 126 imprez, w minionym roku również
było ich ponad 100. – Są to duże eventy, podczas których mamy możliwość przygotować fajne menu i pokazać nasze możliwości – mówi Mariusz Łuszczewski. Już teraz wiadomo, że 2018 rok przyniesie przedsiębiorcy i jego zespołowi wielkie wyzwanie. Z zamienionego na kuchnię
i przystosowanego do przyrządzania posiłków tira będą przygotowywać
catering dla całego teamu Audi podczas Audi R8 LMS GT4 Cup. Szczecińska ekipa obsłuży 6 wyścigów, m.in. w Niemczech, Włoszech, Anglii,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy na Węgrzech.

kt / Foto: materiały prasowe
Shanghai Chinese Restaurant
ul. Rynek Sienny 4
tel. 91 433 10 33

Aktor Michał Milowicz
z szefem kuchni

Mariusz Łuszczewski z
aktorem Wojciechem
Pszoniakiem

Mariusz Łuszczewski z reżyserem
Michałem Kwiecińskim

Adam Grochulski
z właścicielem
Exotic Restarurants

Aktor Robert Więckiewicz
z szefem kuchni

Aktorki Magdalena Zawadzka,
Maja Komorowska

Felietonista Michał Ogórek
z dziennikarką
Krystyną Czubówną

Mariusz Łuszczewski
z aktorką Joanną
Szczepkowską
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Dużo, smacznie
i… zdrowo
Gdzie można tak zjeść? Zdecydowanie w najstarszej restauracji chińskiej w Szczecinie, Jin Du. Poza tradycyjnym wystrojem wyróżnia ją coś, czego
nie ma prawie żaden lokal serwujący specjały Dalekiego Wschodu w Szczecinie – od ponad 18 lat z powodzeniem prowadzi ją lekarz medycyny
chińskiej, który dba nie tylko o nasze kubki smakowe. Dlaczego prawie żaden? Bo ów lekarz, Yuanming Wang, miłośnik dobrej kuchni, prowadzi
w naszym mieście jeszcze dwa lokale: japońsko-tajską restaurację Sake oraz azjatycki bar Mr. Wang.

W

jaki sposób dba Pan o zdrowie swoich gości?
Dostosowując tradycyjne receptury do gustu współczesnych Europejczyków zwracam uwagę, by nie używać zbyt
dużo cukru czy tłuszczu. We wszystkich lokalach stosujemy wyłącznie świeże produkty, nie korzystamy z mrożonek czy półproduktów. Wszystko robimy na miejscu. Podstawą są chociażby bazy do
sosów, które również przygotowujemy samodzielnie. Stawiamy na uczciwość – smaczne i zdrowe jedzenie, uczciwe porcje i rozsądne ceny – to
doceniają nasi goście.
Kogo gościł Pan przez te wszystkie lata w Jin Du?
Wszyscy goście są dla nas tak samo ważni. Organizujemy przyjęcia rodzinne, licznie odwiedzają nas także studenci. Bywają u nas również
znane osobistości, np. ambasadorzy Chin z Warszawy czy pani konsul
z Gdańska. Niemal codziennie stołują się u nas Chińczycy, którzy chętnie proszą szefa kuchni o przygotowanie specjalnych dań kuchni regionalnej. W miarę dostępności składników z przyjemnością spełniamy
ich życzenia. Ich zaufanie to nasza wizytówka – w końcu nikt nie zna
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prawdziwego smaku kuchni chińskiej tak dobrze, jak rodowici Chińczycy. Polscy goście jednak też coraz częściej podróżują do Chin w celach
turystycznych czy biznesowych i po powrocie mają ochotę przypomnieć
sobie tamtejsze smaki – z odpowiednim wyprzedzeniem każdy może zamówić oryginalne chińskie danie spoza karty.
Na czym polega oryginalność kuchni chińskiej w Jin Du?
Można wymienić kilka elementów, które składają się na dobrą kuchnię.
Ważne są odpowiednie urządzenia, ale kluczem do sukcesu są przede
wszystkim ludzie i aromatyczne przyprawy. Po tylu latach mamy w Jin
Du stały zespół – zostali u nas najlepsi kucharze. Szef kuchni ma za sobą
20 lat doświadczenia w restauracjach w całych Chinach, dzięki czemu
doskonale zna kuchnię regionalną. Smakosze kuchni chińskiej wiedzą,
że przygotowanie potraw wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego. Niezwykle ważna jest siła ognia, którego temperatura powoduje
natychmiastowe zamknięcie soków w jedzeniu. Potrawy chińskie są bardzo szybko przygotowywane. Natomiast przyprawy to tajemnica szefa
kuchni.

Może jednak uchyli Pan rąbka tajemnicy?
Sposób przygotowywania potraw można omówić na przykładzie jednego z ulubionych specjałów kuchni chińskiej. Polacy uwielbiają drób,
zwłaszcza kaczkę po pekińsku. Pochodzę z Pekinu, więc oryginalny
smak tego dania jest mi doskonale znany, a jego przyrządzanie to wielowiekowa chińska tradycja. Najważniejszy jest sposób przyprawienia
kaczki specjalną mieszanką ziół, którymi jest nacierana zarówno z zewnątrz, jak i od środka. Naszym sekretem jest kombinacja aż 18 przypraw, wśród których znajdują się m.in. żeń-szeń, anyż czy znane ze zdrowotnych właściwości jagody goi. Zaskoczeniem dla wielu osób mogą być
suszone skórki mandarynek z ekologicznych upraw – tym lepsze, im starsze. Tak przyprawiona kaczka przez dobę kruszeje, a następnie pieczona
jest w specjalistycznym piecu. Zgodnie z zasadami medycyny chińskiej
kaczka to jest „yin”, natomiast zioła, takie jak żeń-szeń czy wspomniane
jagody goi to „yang”. Dla zdrowia najważniejsza jest równowaga pomiędzy „yin” i „yang”, która zachowana jest właśnie w tym daniu.
Co zaproponuje Pan szczecinianom w najbliższym czasie?
W styczniu po kapitalnym remoncie otwieramy azjatycki bar Mr. Wang

na Turzynie. To nowa odsłona lokalu, w którym będziemy serwować
street food, czyli jedzenie uliczne. Szykujemy duży wybór chińskich
pierogów w różnych kolorach – m.in. z kaczką oraz dla wegan i wegetarian. Podawane będą w bambusowych koszyczkach. W menu znajdą
się także japońska zupa ramen z ręcznie robionym makaronem czy rolki
sushi. Wszystko będziemy przygotowywać na miejscu, na oczach naszych gości, aby mieli gwarancję świeżości. Będzie to jedzenie szybkie,
ale jednocześnie zdrowe, dostępne zarówno na miejscu, jak i na wynos.
Zapraszamy!

kt / Foto: materiały prasowe
Szczecin, al. Jana Pawła II 17
tel. 91 489 34 68
www.jindu.pl
/restauracjajindu
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Eliksir młodości

Patrząc w lustro coraz częściej jesteś niezadowolona ze swojego wyglądu. Tęsknisz za młodzieńczą jędrnością i świeżością skóry? Zastanawiasz
się dlaczego twoje policzki nie przypominają tych sprzed kilku lat, pod oczami pojawiają się sińce, a usta oplecione są siatką mało atrakcyjnych
zmarszczek? No i skąd się wzięły te „chomiki”, które zaburzyły ten piękny owal twojej twarzy?

N

iestety, proces stopniowych zmian w naszym wyglądzie jest
ściśle powiązany ze zmianami jakie dochodzą w naszej fizjonomii, który polega na opadaniu tkanek miękkich z kostnego
szkieletu twarzy. W wyniku procesu grawitacji dochodzi do
powstawania zmarszczek i bruzd. Jest to proces nieunikniony, jednak zawsze szybciej występuje u kobiet palących papierosy i korzystających
z kąpieli słonecznych. Ich skóra znacznie szybciej traci kolagen i elastynę. Duży wpływ na proces starzenia ma również poziom hormonów u kobiet, nagły spadek ilości hormonów, najczęściej w okresie menopauzy,
powoduje, że skóra staje się cieńsza, a w głębszych warstwach dochodzi
do zaniku tłuszczu podskórnego. Na domiar złego zmniejsza się jędrność
skóry, zanikowi ulegają również kości policzkowe, co powoduje, że zmieniają się nasze rysy i twarz zaczyna wyglądać na zmęczoną i starą.

do procesu implantacji. Advive to nowatorska metoda separacji tkanki tłuszczowej wykorzystująca zaawansowaną technologię eliminacji
starych niepełnowartościowych komórek oraz uszkodzonych tkanek.
Rezultatem uzyskanego materiału jest „eliksir” bogaty w najmłodsze żywotne komórki tłuszczowe oraz bezcenne komórki macierzyste. Młode
przeszczepione komórki bez problemu ulegają ponownemu unaczynieniu i zaczynają funkcjonować. Na świecie lipofiling popularny jest zarówno wśród kobiet i mężczyzn. Zabieg dedykowany jest dla wszystkich
osób, którym z upływem czasu niezbędne jest uzupełnienie ubytków
tkankowych, czyli wypełnienie fałd i zmarszczek, a także do rewitalizacji
i stymulacji komórek. Uzyskujemy naturalny efekt wypełnienia i odmłodzenia, który utrzymuje się przez wiele lat w formie niemal niezmienionej. Od kilku lat nowością jest tzw. nanofiling służący rewitalizacji skóry
twarzy, szyi i dekoltu w formie bardzo płytkich wypełnień lub w formie
Jednak w obecnych czasach medycyna posiada wiele metod, aby zatrzy- mezoterapii. Podkreślić należy, iż jest to bardzo skuteczna i bezpieczna
mać proces starzenia czasem dość radykalnych, takich jak chirurgiczne metoda, jednak wymagająca dużego doświadczenia, a także odpowiedliftingi twarzy. Jednak taka procedura jest dedykowana pacjentom z nich i ściśle określonych warunków w jakich może być wykonywana.
znaczącym nadmiarem tkanek. Mniej inwazyjnymi sposobami są zabiegi laserowe, które dostosowuje się indywidualnie do potrzeb pacjenta.
Dużą popularnością cieszą się zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego.
Są to zabiegi mało inwazyjne dające efekt natychmiastowy i bardzo naad / Foto: materiały prasowe
turalny.
Kolejną metodą, która może być kontynuacją zabiegów lub procedurą
zupełnie niezależną jest transplantacja tłuszczu, kryjąca się również pod
nazwą lipotransfer lub lipofilling. Jest to idealne rozwiązanie dla osób,
które podczas jednego zabiegu chciałyby pozbyć się tkanki tłuszczowej
z obszarów, gdzie występuje ona w nadmiarze oraz wykorzystać ją tam,
gdzie są ubytki tkankowe. Pierwszym etapem jest wykonanie mikroliposukcji, a następnie odpowiednie przygotowanie pobranego materiału
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Zdrowie i uroda

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin
tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
recepcja@estetic.pl
www.klinikazawodny.pl

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 30%
na zabiegi
Mona Lisa Touch

Prezentacja

Problemy
stomatologiczne dzieci
– skrócony przewodnik dla rodziców

Istnieje szereg problemów, które wpływają na zdrowie jamy ustnej u dzieci. Zatroskani rodzice często szukają szybkich rozwiązań na stronach
internetowych, wśród nieautoryzowanych wypowiedzi czy porad osób profesjonalnie niezwiązanych z dziedziną stomatologii.

W

zrastająca świadomość medyczna naszego społeczeństwa powinna mieć profesjonalne wsparcie, które znajdziemy w Dental Center Kids Wejt & Tawakol. Osobiście,
telefonicznie czy poprzez pocztę elektroniczną można
poprosić o krótką, fachową poradę. Gdy natomiast potrzebna będzie wizyta u lekarza, mały pacjent zostanie na nią zaproszony. Tym sposobem
nie pominiemy żadnego elementu w procesie leczenia zębów naszych
dzieci.

sobem karmienia malucha, a konkretnie z częstym kontaktem ząbków
z cukrami z napojów, takich jak soki owocowe, mleko czy herbatki instant. Nawet jeśli niemowlęta zasypiają z mlekiem w ustach, którego nie
zdążyły przełknąć, są również narażone na próchnicę.

Porady:
1. Naucz dziecko pić czystą wodę niskozmineralizowaną.
2. Nie zarażaj. W jamie ustnej nowo narodzonego dziecka nie ma bakterii wywołujących próchnicę. Zasiedlają ją one stopniowo, czemu sprzyja
Próchnica butelkowa
kontakt ze śliną innych osób. Nie oblizuj smoczka ani łyżeczki, nie korzyCzarne plamy na zębach mlecznych miewają już niemowlęta, u których staj z tego samego kubeczka, nie całuj maluszka w usta – i nie pozwalaj
dopiero co pojawiły się pierwsze zęby. Mają one ścisły związek ze spo- tego robić nikomu innemu.
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3. Po każdym posiłku użyj jałowego gazika nasączonego ciepłą, przegotowaną wodą do przetarcia ząbków i dziąseł dziecka.
4. Nie zanurzaj smoczka w cukrze, miodzie lub słodkim napoju.
5. Rozcieńczanie słodkich napojów nie pomaga – nadal pozostaną one
próchnicogenne.
6. Upewnij się, że dziecko nie zasypia z niepołkniętym mlekiem w ustach.
7. Nie słodź napojów ani jedzenia dziecka. Ono nie pozna smaku cukru,
jeśli ty go nie nauczysz.
8. Zapytaj dentystę o preparaty fluoru.
Ssanie kciuka
To całkiem normalny objaw, że dziecko ssie paluszki, zabawki, smoczki.
Poznaje w ten sposób świat i się uspokaja. Jeśli jednak ssanie kciuka staje się przyzwyczajeniem utrzymującym się powyżej piątego roku życia,
może powodować problemy z ustawieniem zębów stałych, wadę zgryzu,
zaburzać prawidłową wymowę, a nawet zdeformować kciuk.
Porady:
1. Zaoferuj dziecku wsparcie i pozytywne wzmocnienie (pochwały i nagrody za gotowość i próby odstąpienia od nawyku).
2. Ponieważ ssanie kciuka jest mechanizmem obronnym dziecka, karcenie, dokuczanie, wyśmiewanie i porównywanie z rówieśnikami przynosi
odwrotny skutek od zamierzonego.
3. Załóż na paluszek wesołą maskotkę jako przypominajkę, aby trzymać
go z daleka od buzi.
4. Wyjmuj kciuk z ust dziecka po zaśnięciu.
5. Aby pomóc starszemu dziecku, należy dowiedzieć się, dlaczego to
robi, co je stresuje. Warto usunąć przyczyny samodzielnie lub skorzystać z porady psychologa.
6. Zgłoś się do dentysty po aparat nazębny utrudniający ssanie kciuka.
Wysuwanie języka między zęby przy połykaniu
Dzieci rodzą się z niemowlęcym typem połykania, w którym wysuwany między dziąsła język uszczelnia jamę ustną. Gdy nawyk pozostaje po

drugim roku życia, może przyczynić się do rozwoju wad wymowy i wad
ortodontycznych.
Porady:
1. Zaproponuj proste ćwiczenia, np. ssanie malutkiego cukierka (chodzi
o to, żeby jak najdłużej trzymać go w buzi i przytrzymywać językiem
podczas przełykania śliny).
2. Dziecko pięcio-, sześcioletnie można posadzić przed lusterkiem i pokazać mu, jak prawidłowo połykać, trzymając język przyciśnięty do podniebienia z dala od łuków zębowych.
Przedwczesna utrata zębów mlecznych
Ponad połowa polskich trzylatków ma aż trzy zęby zaatakowane przez
próchnicę, z czego przynajmniej jeden ząb nadaje się do ekstrakcji. Grozi to m.in. stłoczeniami zębów stałych, rozmaitymi wadami zgryzu czy
zaburzeniami w stawie skroniowo-żuchwowym. Utrudnia to również
naukę prawidłowego jedzenia, zwłaszcza odgryzania i żucia pokarmów,
a także sprzyja powstawaniu wad wymowy.
Porady:
1. Zgłoś się z dzieckiem do dentysty, aby dokonać jak najwcześniejszej
rehabilitacji narządu żucia poprzez zapobiegawcze leczenie protetyczne
i/lub ortodontyczne.

Foto: Jarosław Gaszyński
Dental Center
Szczecin, ul. Mariacka 6/U1
tel. 91 423 57 57
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Na ratunek kręgosłupowi
80% ludzi ma problemy z plecami, 20% jeszcze nie wie, że będzie je miało. Bóle kręgosłupa to choroba cywilizacyjna. Jak sobie poradzić, kiedy
dolegliwości już nas dopadły oraz jak ich unikać – opowiada Robert Donhöffner, lekarz ortopeda, chiropraktyk.

S

iedzimy w pracy, siedzimy w samochodzie, a później na kanapie we własnym domu. Czy to dobrze dla naszego kręgosłupa?
Bóle kręgosłupa są uważane za chorobę cywilizacyjną i są poniekąd z tym związane – mało ruchu lub jego brak, albo ruch niedostosowany do naszych warunków fizycznych. Z drugiej strony jest wielu ludzi,
którzy robią coś dla siebie i swojego ciała, a i tak miewają dolegliwości
bólowe ze strony pleców i kręgosłupa. Zdarza się, przeszkadzają im one
w codziennym życiu, a czasami wręcz uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Sportowcy też cierpią na bóle pleców. Bywają u mnie piłkarze,
lekkoatleci, pływacy, osoby trenujące sporty walki, biegacze. Jak we
wszystkim ważny jest umiar, rozsądek i systematyczność w podejmowaniu sportowych wyzwań.

wej, tzw. zmęczone lub przesilone plecy, bóle w przebiegu rwy kulszowej, barkowej i lumbago, nadwyrężenia kolumny kręgosłupa po urazach
komunikacyjnych lub podźwignięciach i przeciążeniach sportowych.
Sporo tych dolegliwości, a kim jest zatem przeciętny pacjent?
To tak naprawdę każdy, kogo bolą plecy i kręgosłup. Bardzo często osoby cierpiące, które są zniecierpliwione przedłużającą się, mało efektywną terapią lekami przeciwbólowymi i rozluźniającymi mięśnie. Na przykład pracownicy biur, banków, pracownicy fizyczni, często uczniowie
i studenci. W zasadzie ludzie w każdym wieku – między 5-93 lat. Bardzo
często są to osoby, które po nieskutecznym leczeniu zachowawczym są
wystraszeni i przerażeni perspektywą zabiegu operacyjnego i szukają
alternatywnych metod leczenia.

Z jakimi dolegliwościami związanymi z plecami najczęściej przycho- Leków przeciwbólowych – tabletek i maści można w aptece kupić
dzą do Pana pacjenci?
mnóstwo. Większość osób uważa, że to może zastąpić wizytę u speSą to głownie bóle okolicy szyjno-barkowej, międzyłopatkowej, lędźwio- cjalisty, czy słusznie?
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Vessna - gdzie pasja
i profesjonalizm tworzą piękno.
Miejsce w którym poczujesz się wyjątkowo
W ofercie: naturalny makijaż permanentny, kosmetyka twarzy,
wizaż, manicure i pedicure hybrydowy oraz tradycyjny.
Umawianie wizyty online: www.vessna.pl, tel. 501267013, kontakt@vessna.pl, ul. Bł. Królowej Jadwigi 46/1

To największy błąd, jaki popełniają pacjenci. Nie leczą się w początkowej
fazie u specjalistów tylko u lekarzy ogólnych lub samemu, często przez
internet. A to bardzo źle. Jeśli przyczyną kłopotów są bóle spowodowane przeciążeniami i urazami mechanicznymi, nie powinny być leczone
tylko i wyłącznie lekami, jak to najczęściej ma miejsce w przychodniach.
Niestety system leczenia jest tak zorganizowany, że interwencja „mechaniczna” – masaż, terapia manualna, fizjoterapia w połączeniu z zabiegami fizykoterapeutycznymi – są stosowane zbyt późno. Ich wczesne
zastosowanie w odpowiedniej kolejności ma czasem zbawienny efekt.

odprężenia i rozluźnienia naszego ciała. Zwykła, ciepła kąpiel w wannie
lub basenie potrafi zdziałać dużo dobrego.

Jak wygląda diagnostyka bólu pleców? Przychodzę, mówię co mi doskwiera i jak to wygląda dalej?
Podstawą jest poddać się ogólnemu badaniu ortopedycznemu, którego częścią jest rozmowa lekarza z pacjentem. Następne jest badanie
palpacyjne mięśni i zakresu ruchów w stawach oraz badanie neurologiczne. Na końcu lekarz zapoznaje się z badaniami dodatkowymi
lub zleca ich wykonanie – zdjęcia rtg, obrazy tomografii komputeCzym jest ta interwencja „mechaniczna”?
rowej lub rezonansu magnetycznego. Po wykonaniu tych czynnoChodzi tu o manipulacje i mobilizacje kręgosłupa, – jeśli wykluczy się ści można podejmować decyzję, w jaki sposób rozpocząć leczenie.
oczywiście przeciwskazania do ich przeprowadzenia. Czynności te
winny być wykonane tylko przez osoby znające się na rzeczy i wykwa- Czy ból pleców może przejść sam?
lifikowane w tym kierunku. Polega to na tym, że pacjent układa się na W drodze ewolucji matka natura wyposażyła ludzi w mechanizmy adaspecjalnym łóżku, w odpowiedniej pozycji, która umożliwia wykonanie ptacyjne, które jednak bardzo często sami zaburzamy. Kiedy zaczyna
precyzyjnego i bezbolesnego pchnięcia, odblokowującego zablokowany nas boleć zaciskamy zęby i działamy dalej – idziemy do pracy, do szkoły.
segment kręgosłupa lub stawu. Używane podczas zabiegu siły są nie- Przyjmujemy przy tym silne leki, które wyłączają ból będący naturalnym
wielkie, tutaj stosuje się odpowiednią technikę.
sygnałem informującym nasze ciało, że coś jest nie tak. Z reguły ból
może ulec wyciszeniu, jednak po jakimś czasie uderza ze zdwojoną siłą.
Brzmi jak opowieść o MMA.
To jest trochę jak sztuka walki, ale bez walki. No i przeciwnikiem jest Do czego może doprowadzić zaniedbanie i brak wizyty lekarskiej?
ból i dolegliwości, a w zasadzie ich przyczyna. Pamiętajmy jednak, że Może doprowadzić przede wszystkim do przeoczenia momentu, w któwszystko poprzedza dokładny wywiad medyczny, a chiropraktyka jest rym można skutecznie pomóc. W swojej praktyce spotkałem się z bójedną z form leczenia problemów z kręgosłupem. Nie każde postępo- lami pleców na podłożu złamania kręgu lub żebra, z powodu choroby
wanie medyczne będzie odpowiednie dla danego problemu. Będąc le- nowotworowej. W kilku przypadkach dzięki dociekliwości i lekarskiej
karzem jestem od tego, aby to zweryfikować. Zdarza się oczywiście, że ostrożności udało się wcześnie rozpoznać nowotwór skóry, piersi lub
i ja nie daję rady skutecznie udzielić pomocy. Wiąże się to zazwyczaj ze powikłania po przeprowadzonych wcześniej zabiegach operacyjnych na
zbyt późnym zgłoszeniem się pacjenta na wizytę lub błędami we wcze- kręgosłupie lub stawach obwodowych. Właśnie dlatego powinniśmy zaśniejszym postępowaniu terapeutycznym. Jeżeli złapie nas ból związany cząć nie od internetu i leków przeciwbólowych, a od wizyty u lekarza
z kręgami, których się nie odblokuje w odpowiedni sposób, a zamiast specjalisty lub wykwalifikowanego fizjoterapeuty.
tego rozpocznie się intensywne ćwiczenia na wzmocnienie kręgosłupa,
to problem będzie utrwalony, a nie rozwiązany. W sytuacjach trudnych Ale dlaczego pacjenci unikają ortopedów? Ze strachu?
lub nie poddających się leczeniu, które ja proponuję, nie wstydzę się Nie unikają ortopedów, jest to często raczej kwestia utrudnień w dotego, ale wysyłam chorych na konsultacje do moich starszych, doświad- stępie do leczenia specjalistycznego, chodzi o limity w przychodniach
czonych kolegów lekarzy, którzy mają czasami inne pomysły na postę- i poradniach ortopedycznych. Drugą przyczyną są finanse, jeśli mówimy
powanie z pacjentem. Czasem kwalifikują chorych do leczenia operacyj- o gabinetach prywatnych. Jest też oczywiście strach, ale w dzisiejszych
nego, czasami proponują tzw. blokady.
czasach, dzięki postępowi medycyny, często nieuzasadniony.
To kiedy jest ten moment, że trzeba wybrać się do lekarza?
Najprościej rzecz ujmując, jeśli 2-3 dni nie dajemy sobie rady z bólami
pleców, trzeba szukać profesjonalnej pomocy. W sytuacji, gdy dolegliwości utrwalą się lub przeoczy się pewien moment, leczenie będzie trwało
dużo dłużej.

Możemy coś zrobić, żeby pomóc plecom naszym i naszych dzieci?
Pamiętajmy, że „czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał”.
Ważna jest profilaktyka i świadomość już od najmłodszych lat. Trzeba
zwracać uwagę i na siebie i na dzieci. Jak siedzą, jak stoją, jak się poruszają. Ważne jest również unikanie taniego, niewygodnego obuwia, latem tzw. japonek i klapeczek plażowych, w których rodzice wypuszczają
Co możemy zrobić, żeby pomóc swojemu kręgosłupowi, szczególne swoje pociechy na spacery po twardych betonowych lub asfaltowych
jeśli mamy pracę siedzącą?
chodnikach. Niestety o kręgosłupie myślimy wtedy, kiedy zaczyna nam
Będąc w pracy można, a nawet trzeba robić krótkie przerwy, żeby zmie- doskwierać, a to błąd. Warto utrwalać pozytywne postawy, żeby uniknić pozycję. Można przeciągnąć się na krześle, wstać od biurka i na chwil- nąć problemów w przyszłości.
kę podejść do okna lub pochodzić po pomieszczeniu, przeciągając się.
Wiele oczywiście zależy od miejsca, w którym pracujemy. Po pracy można skorzystać z usług wykwalifikowanych masażystów i fizjoterapeutów. Polecam również korzystanie z wszelkich form ruchu, które aktyRozmawiała: Hanna Promień / Foto: Jarosław Gaszyński
wizują nasz gorset mięśniowy, ale ważne jest też błogie lenistwo w celu
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Chorzy na gluten.
Fobia czy realne zagrożenie?

W ostatnim czasie coraz więcej osób zachwala dietę bezglutenową, rekomendując ją swoim znajomym. Niektórzy twierdzą, że eliminacja glutenu
przyczynia się do lepszego samopoczucia, większej energii, szybszej utraty kilogramów. Czy na pewno wszyscy powinniśmy przechodzić na dietę
bez glutenu?

Z

acznijmy od tego, czym jest gluten. Do „glutenu” zalicza się
mieszaninę białek występujących w zbożach, głównie gliadynę i gluteliny pszenicy, ale także innych zbóż: jęczmienia, żyta,
pszenżyta, owsa. Zboża te, a w szczególności pszenica (obok
kukurydzy i ryżu), są podstawą żywienia ludzi od tysięcy lat, a człowiek
po raz pierwszy z glutenem zetknął się co najmniej 10 000 lat temu.
Gluten jest podstawowym elementem struktury ciasta pszennego,
niezbędnym do uzyskania odpowiedniej lepkości, sprężystości ciasta
i prawidłowego wypieku pieczywa. Jego obecność decyduje o wartości
wypiekowej mąki. Gluten – tak jak chleb nasz powszedni – jest więc towarzyszem dnia codziennego. Dzisiaj wiemy, że uprawiane w dawnych
czasach odmiany pszenicy zawierały mniej gliadyny niż współczesna
pszenica, a pradawny gluten różnił się od współczesnego.
Mało tego, do zmian w strukturze glutenu przyczynia się nie tylko modyfikacja zbóż, ale także nowe technologie upraw, magazynowania
i przetwórstwa zbóż, choć nie ma twardych dowodów, że zmiana formy
i zawartości glutenu w zbożach przyczynia się do wszystkich problemów
zdrowotnych. Dodatkowo, gluten aktualnie znajdujemy jako wypełniacz

wielu niezbożowych produktów spożywczych: wyrobów mlecznych, wędlin, produktów wysoko przetworzonych, podczas gdy kiedyś zawierały
go wyłącznie zboża. Kontakt człowieka z glutenem w dzisiejszych czasach jest więc bardzo powszechny, podobnie jak dolegliwości i objawy
kojarzone z jego spożyciem.
Chorzy na gluten
Aktualnie rozróżnia się cztery podstawowe choroby w związku z niepożądaną reakcją na gluten: celiakię, alergię na pszenicę,
nieceliakalną nadwrażliwość na gluten oraz chorobę Dühringa.
Celiakia jest chorobą autoimmunologiczną o podłożu genetycznym,
w której gluten działa toksycznie i niszczy kosmki jelitowe odpowiedzialne na wchłanianie substancji odżywczych, w konsekwencji czego dochodzi do ich zaniku i niedożywienia w związku z upośledzonym
wchłanianiem pokarmu. Pojawiają się biegunki, wzdęcia, wymioty i ból
po spożyciu produktów zawierających gluten, następuje zahamowanie
rozwoju. Do niedawna celiakia była uważana za chorobę małych dzieci, z której wyrasta się z po kilku latach stosowania bezglutenowej die-
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ty, co nie jest prawdą. Jedyną metodą leczenia celiakii jest stosowanie
przez całe życie diety bezglutenowej. Niestety, choroba może ujawnić
się w każdym wieku pod wpływem różnych czynników i w różnych stanach fizjologicznych: w okresie dojrzewania, w ciąży, w czasie obniżenia
odporności, w związku z silnym stresem.
Symptomy celiakii poronnej (utajonej) objawiającej się w późniejszym
wieku niż wiek dziecięcy mogą być mniej specyficzne. Czasem jedyną
manifestacją choroby jest osłabienie, ciągłe zmęczenie, zaburzenia
nastroju, nawroty zapaleń trzustki, trudności z zajściem w ciążę. Szacuje się, że celiakia dotyczy 1-3 proc. populacji, nie jest więc chorobą
powszechną. Schorzeniem, które bez wątpienia przyczyniło się do powszechnego przechodzenia na dietę bezglutenową, szczególnie w dobie
mody na diety bardzo nisko węglowodanowe, jest nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, której istnienie długo poddawano w wątpliwość,
jednak w ostatnich latach potwierdzono, że choroba istnieje i cierpi na
nią blisko 10 proc. populacji. Najczęściej występującym objawem nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten są wzdęcia, gazy, biegunki, czyli
objawy związane z jelitami, ale u części chorych pojawiają się niespecyficzne symptomy pozajelitowe i ogólnoustrojowe takie jak bóle głowy,
mięśni, kości, uczucie senności, apatii i obniżenia nastroju, „zamulenia”,
które określa się mianem „mgły umysłowej” (brain fog), może pojawić
się niedokrwistość, czy osteoporoza u młodych osób. Ostatnim schorzeniem, związanym z nieprawidłowym trawieniem białek glutenowych
jest choroba Dühringa. Jest to choroba dermatologiczna, objawiająca się
swędzącymi, pęcherzykowymi zmianami na skórze, rumieniem, zlokalizowanymi najczęściej w okolicach kolan, łokci, pośladków.
Zrób badania
Należy również wspomnieć, że także w przewlekłych chorobach zapalnych jelit może dojść do przejściowej, wtórnej, nabytej nietolerancji glutenu. Jak zatem widać, panorama schorzeń glutenozależnych jest szeroka. Jeśli mamy podejrzenia oparte na obserwacji reakcji organizmu na
spożyty pokarm, że gluten może nam szkodzić, przed zastosowaniem
diety eliminującej gluten z menu, powinniśmy koniecznie przeprowadzić
badania diagnostyczne, by wykluczyć celiakię i alergię na białka pszenicy. Rozróżnienie, czy chorujemy na celiakię czy też mamy nieceliakalną
nadwrażliwość na gluten jest bardzo istotne. W przypadku nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten pozytywne testy serologiczne potwierdzają chorobę u połowy pacjentów, jednak brak przeciwciał nie oznacza, że
choroby nie ma. Tutaj diagnostyka jest trudniejsza i często opiera się na
dokładnych obserwacjach reakcji, notowaniu pojawiających się symptomów, pomocne są również testy genetyczne. U osób, które nie wykazują
obecności przeciwciał przeciw gliadynie w surowicy krwi, ale wykluczyli
celiakię i faktycznie obserwują znaczną poprawę samopoczucia po ostawieniu produktów zawierających gluten i nasilenie dolegliwości po ponownej próbie włączenia glutenu do diety, stwierdza się nieceliakalną
nadwrażliwość na gluten.
Gluten i Hashimoto
Niekiedy kolejną rekomendacją dla wprowadzenia diety bezglutenowej,
ale po przeprowadzonej wcześniej diagnostyce w kierunku wykluczenia
reklama

celiakii i alergii na białka pszenicy, są pacjenci ze schorzeniami autoimmunologicznymi, w których organizm wyniszcza swoje własne tkanki.
Obecnie obserwuje się znaczący wzrost zachorowań na schorzenia o takim podłożu, co zapewne wynika z lepszej diagnostyki. Jaki jest związek glutenu z chorobami z autoagresji? W tych schorzeniach ogromną
rolę odgrywają czynniki środowiskowe uaktywniające określone geny,
w których mamy zapisane potencjalne predyspozycje do wystąpienia
choroby. Są więc niczym zawleczka przy granacie. Istotną rolę odgrywa zanieczyszczone środowisko, wysoko przetworzona żywność, leki
(w tym antybiotyki), to, w jaki sposób przyszliśmy na świat (drogą naturalną czy poprzez cesarskie cięcie), czy byliśmy karmieni piersią, czy
mlekiem modyfikowanym. Determinantem jest także nasz styl życia. Te
wszystkie czynniki wpływają na skład flory bakteryjnej naszego jelita,
która ma ogromny udział w sterowaniu układem immunologicznym. Jeśli
mamy genetycznie zapisaną predyspozycję do nieprawidłowej reakcji na
gluten, może się ona objawić wyłącznie w sytuacji, gdy układ immunologiczny zareaguje „wezwaniem do ataku” na skutek przedostania się do
krwi poprzez barierę jelitową niestrawionych cząstek pożywienia i toksyn bakteryjnych. Gluten temu sprzyja i jest prawdopodobnie jednym
z wielu czynników wyzwalających taką reakcję. Z obserwacji wynika,
że gluten potęguje nieszczelność jelit i nasilenie objawów danej choroby, jednak póki co istnieją niewiele badań naukowych, które to potwierdzają w sposób obiektywny. Gluten wchodzi także w reakcje krzyżowe
z enzymem tarczycy – peroksydazą tarczycową, a przeciwciała przeciwglutenowe mogą omyłkowo niszczyć tarczycę (choroba Hashimoto występuje cztery razy częściej u osób z celiakią, jednak póki co nie ma rekomendacji, by stosować rutynowo dietę bezglutenową u tych pacjentów
i należy stosować zalecenia stosownie do występujących nietolerancji).
Uwaga na diety eliminacyjne
Pamiętajmy, że gluten to tylko jedna z licznych grup białek mogących
wywoływać nieprawidłową reakcję układu immunologicznego i nasilać
rozszczelnienie bariery jelitowej oraz zaostrzać stan zapalny. Dlatego
nie obarczajmy glutenu winą za wszystko. Osoby zdrowe nie powinny wyłączać profilaktycznie glutenu „bo szkodzi”. Dlaczego? Diety
eliminacyjne zawsze są obarczone ryzykiem wystąpienia poważnych
niedoborów żywieniowych. Dieta bezglutenowa mimo dostępności na
rynku wielu bezglutenowych produktów jest dość trudna do realizacji
w praktyce i niestety często opiera się na produktach wysoko przetworzonych, o wysokim indeksie glikemicznym i wysokiej zawartości
nasyconych tłuszczów. Przechodząc samodzielnie na dietę bezglutenową narażamy się na niedobory takich składników jak białko, wapń,
magnez, żelazo, wit. D, K, B1, B12, kwas foliowy, błonnik pokarmowy.
Dieta bezglutenowa może zostać dobrze zbilansowana, jednak wymaga to pomocy dietetyka. No i jeszcze jedno – dieta „gluten free” zwykle
także nie oszczędza naszego portfela. Gluten – wskazywany jest jako
drugi (po mleku) alergen pokarmowy, ale to nie oznacza, że wszyscy
powinniśmy przestać jeść produkty zbożowe pochodzące ze zbóż glutenowych.

Autor: Agnieszka Kobalczyk-Rhode / Foto: materiały prasowe

Wszystko o przedłużaniu rzęs

Moda na przedłużane rzęsy ma się całkiem dobrze i nic nie zapowiada, by miało się to zmienić. Tak popularny temat jednak wywołuje
sporo niejasności i wątpliwości, które postaramy się rozwiać.
Nie myjemy doczepianych rzęs.
MIT! tak jak myjemy włosy, tak samo należy myć rzęsy. Nie zapominajmy, że to również włosy. Tym bardziej trzeba dbać o higienę tych
doczepianych, aby nie zbierały się na nich zanieczyszczenia i bakterie.
Co więcej, regularne czyszczenie rzęs pozytywnie wpływa na trwałość
aplikacji. Aby zadbać o nasze rzęsy, warto używać płynu do higieny intymnej.
W wyniku doczepiania rzęs, wypadają nam nasze naturalne rzęsy.
MIT! naturalna rzęsa żyje około 3 miesięcy. Codziennie wypadają nam
około 2-3 rzęsy na każdym oku i w tym miejscu wyrastają nowe. Tylko
kiedy nie mamy przedłużanych rzęs, nie zauważamy tego na co dzień.
Jest to zupełnie naturalny proces.
Przedłużanie rzęs niszczy naturalne rzęsy.
MIT! jeśli aplikacja wykonana jest prawidłowo, długość i grubość jest dobrana odpowiednio, to nie obciąża nam rzęsy naturalnej i nie musimy się
martwic, że zniszczymy swoje rzęsy. Mam klientki, które robią rzęsy od
kilku lat bez przerwy, a ich rzęsy są w świetnej kondycji.
Warto stosować odżywki, stymulatory wzrostu do rzęs.
MIT! rzęsy rosną nienaturalnie długie i w różnych kierunkach, wypadnie
rzęs naturalnych, podrażnienie oczu i skóry wokół oczu, przekrwienie
spojówki, zapalenie spojówki, stany zapalne rogówki - to tylko niektóre
ze skutków stosowania odżywek.

MIT! metoda1:1 sprawdza się przy dużej ilości rzęs naturalnych, niestety
w innych przypadkach pozostawia wiele do życzenia po upływie czasu.
Przy metodach objętościowych kępka składa się z kilku rzęs, jest rozłożysta i tworzy puszystą stylizację, co powoduje, że po czasie nie widać
ubytków, bo rzęsy nachodzą na siebie i nie tworzą tak zwanych dziur.
Mimo tego, że jest ich więcej, nie obciążają naturalnych rzęs, bo do objętości używamy cieńszej rzęsy. Daje to bardziej naturalny efekt.

Najlepsze są rzęsy z norek.
MIT! rzęsy z norek są bardzo delikatne, nierówne, przez co nie można
wykonać idealnej aplikacji. Jest to naturalny włos, więc jest podatny na
zmiany temperatur i wilgoć. Rzęsy się prostują, a aplikacja nie jest tak
trwała. Często zdarzają się na nie alergie. Według mnie kupowanie rzęs
Rzęsy wykonane metodą 1:1 dłużej się utrzymują i mniej obciążają naturalnych jest nieetyczne, gdyż przez to przyczyniamy się do cierpienia zwierząt.
rzęsy naturalne.
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Restauracja w prawdziwie amerykańskim stylu!

Szczecin, Aleja Wyzwolenia 31, tel. 608 654 619
pon – pt: 08:00 – 20:00, sob – nie: 09:00 – 20:00

dr n. med. Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej,
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej

Ekspert radzi
Chciałabym zasięgnąć informacji na temat zmarszczek na szyi. Mam satysfakcjonującego rezultatu. W doborze procedur i zaplanowaniu sku36 lat, w ciągu ostatniego roku schudłam 14 kg. Moja szyja nie jest tecznego leczenia pomoże konsultacja z doświadczonym specjalistą.
napięta i elastyczna. Jakiemu zabiegowi mogłabym się poddać?
Z tego co wiem, skóra w tym miejscu jest bardzo delikatna.
Mam pytanie odnośnie iniekcyjnych zabiegów. Zauważyłam, że kilka moich koleżanek odwiedziło ostatnio gabinet medycyny estePodczas codziennej pielęgnacji zarówno kobiety jak i mężczyźni często tycznej. Ich twarze wyglądają zdecydowanie na wypoczęte. Z chęcią
zapominają o skórze szyi i dekoltu. Wówczas powstaje kontrast, który skorzystałabym z takich zabiegów, ale nie chcę wyglądać nienatumoże zdradzać wiek, niejednokrotnie dodając lat. Odmładzanie tka- ralnie. Proszę wyjaśnić mi działanie preparatów, które wykorzystynek szyi należy do jednych z najtrudniejszych i niestety nie ma jednej wane są w gabinecie.
metody, która pozwoliłaby na skuteczną poprawę tego problemu. Aby
uzyskać zadowalające efekty w tej trudnej okolicy warto skorzystać Zmarszczki mimiczne i grawitacyjne powodują, że wyglądamy na zmęz terapii skojarzonej. Elastyczność oraz napięcie skóry można popra- czonych, złych, a nawet smutnych. Może to powodować, że ludzie, któwić podczas zabiegów termoliftingujących z użyciem odpowiednich rzy nas nie znają mogą błędnie odebrać naszą osobę. Zabiegi iniekcyjne
energii takich jak np. fale radiowe np. Pelleve, podczerwień np. Zaffiro, czyli związane z wstrzyknięciem substancji, należą do procedur które
lasery frakcyjne Erb-Yag, Erb-szkło, CO2 które działają obkurczająco na wymagają krótkiego czasu rekonwalescencji, a w większości przynostare, rozciągnięte włókna kolagenowe oraz pobudzają komórki skóry szą natychmiastowy efekt. Najczęściej wykorzystywanymi preparatawłaściwej do produkcji nowego kolagenu. Przeciwdziałanie siłom gra- mi są toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, kolagen oraz mieszanki
witacji, obkurczenie, poprawę napięcia, ale i również wpływ na głębiej witamin, aminokwasów i kwasów nukleinowych. Toksyna botulinowa
położone tkanki jak powięź i mięśnie można uzyskać przy pomocy wy- czyli tzw. „botoks” hamuje powstawanie i pogłębianie się zmarszczek
sokoenergetycznych i skoncentrowanych ultradźwieków tzw. HIFU np. mimicznych np. czoła oraz okolicy oczu. Kwas hialuronowy ma właściUltraformer. Dodatkowo warto skojarzyć działanie wyżej wymienionych wosci objętościowe, spłycające bruzdy i zmarszczki, a dzięki wiązaniu
zabiegów uzupełniając je o odpowiednio zaplanowaną terapię iniekcyj- wody wpływa na nawilżenie tkanek np. skóry. W zależności od techniki
ną. Do tej kategorii zabiegów można zaliczyć: klasyczną mezoterapię iniekcji kwasu hialuronowego doświadczony lekarz może uzyskać efekt
igłową ze specjalnie dobranymi koktajlami witaminowymi oraz kwasem spłycenia/wypełnienia, liftingu, nawilżenia czy nawet rekonstrukcji odhialuronowym, lipotransfer wykorzystujący własną tkankę tłuszczową powiednich tkanek. Wykonanie zabiegu przy użyciu odpowiednich prebogatą w komórki macierzyste stymulujące rewitalizację, bądź podanie paratów oraz przez wykwalifikowanego specjalistę gwarantuje bezpiewłasnego osocza bogatopłytkowego, które dzięki zawartym czynnikom czeństwo oraz naturalny wygląd.
wzrostu silnie regeneruje oraz biostymuluje komórki skóry. Tylko odpowiednie połączenie wyselekcjonowanych terapii pozwoli na osiągnięcie Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl

Zdrowie i uroda
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Diamenty
inwestycyjne
Diamenty inwestycyjne – co warto o nich wiedzieć? W dzisiejszych czasach diamenty, poza przemysłem jubilerskim, znajdują również
zastosowanie w szeroko rozumianej branży technologicznej. Ze względu na swoją ponadczasową wartość, coraz częściej są też traktowane
jako lukratywna inwestycja długoterminowa.

F

akt, iż ceny diamentów (brylantów) rosną w tempie od kilku do
kilkunastu procent rocznie sprawia, że ich zakup stanowi idealny
sposób na ochronę kapitału przed inflacją. Co więcej, w przeciwieństwie do wartości złota, ropy czy innych surowców, wartość
diamentów pozostaje stosunkowo stabilna i nie ulega gwałtownym,
trudnym do przewidzenia wahaniom.

Dlaczego warto?
Jakie jeszcze zalety wiążą się z inwestycją w te wyjątkowe kamienie
szlachetne? Od czego zależy wartość diamentów inwestycyjnych? Jaki
horyzont czasowy powinna mieć tego typu inwestycja, by przyniosła
oczekiwany zysk? Za inwestycją w diamenty przemawia przede wszyst-
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TRENING EMS TO:

Oszczędność czasu

Budowanie masy mięśniowej

Dzięki jednoczesnej pracy
wszystkich mięśni, trening
zajmie Ci jedynie
20-30 minut.

Jednoczesna stymulacja wszystkich
grup mięśniowych daje szybsze
efekty przyrostu masy mięśni
i poprawę osiągów sportowych.

Ulga dla pleców

Odchudzanie

Aktywacja rzadko ćwiczonych
EMS to efektywny trening siłowy
mięśni wzdłuż kręgosłupa
co zmienia sposób w jaki organizm spala
wzmacnia je, co łagodzi problemy
kalorie. Dzięki temu jest skutecznym
związane z bólem pleców.
narzędziem utraty wagi i pozbywania się tłuszczu.

Odciążenie stawów
Impulsy elektryczne działają
bezpośrednio na mięśnie,
bez oddziaływania na stawy,
co zapobiega ich przeciążeniu.

ZALETY EMS
al.Wojska Polskiego 31/4, 70-473 Szczecin, tel. 783 312 310, trening@studioems.com.pl, www.studioems.com.pl

kim występowanie szeregu różnorodnych czynników i zjawisk, które powodują systematyczny wzrost ich cen.
W perspektywie kolejnych kilku lat, ten trend wzrostowy może jeszcze
bardziej przybrać na sile m.in. z tego względu, że:
• złoża diamentów nie tylko powoli się wyczerpują, ale stają się też coraz
trudniej dostępne
• duże rynki azjatyckie (chiński, koreański) wykazują dynamiczny wzrost
zapotrzebowania na diamenty
• spada zaufanie do pieniądza i rynków finansowych
• inwestorzy coraz częściej dywersyfikują swoje portfele inwestycyjne
właśnie poprzez zakup diamentów
• można zaobserwować poprawę kondycji wielu gospodarek – zwłaszcza
rynku amerykańskiego, który generuje największy popyt na produkty
diamentowe

proporcje i symetria, ale również jakość wykonanego polerowania. Najczęściej poszukiwane są brylanty o szlifie okrągłym, którego idealne
proporcje gwarantują najlepsze odbicie światła.
Dochodowość inwestycji
Ponieważ brylanty nie są produktami spekulacyjnymi, inwestycja w nie
może przynieść wysokie, ponadprzeciętne zyski tylko i wyłącznie
w dłuższym horyzoncie czasowym. W praktyce, obowiązuje tutaj często
spotykana zasada – im dłuższy okres inwestycji, tym wyższa potencjalna stopa zwrotu.

Historia pokazuje jednak, że zakup diamentu inwestycyjnego już po ok.
2-3 latach powinien przynieść dochód wyższy niż lokaty terminowe czy
inne bezpieczne produkty depozytowo – inwestycyjne. Warto przy tym
Co wpływa na wartość brylantów?
zaznaczyć, że stosunkowo długi czas oczekiwania na pojawienie się zysku wynika też tego, iż sprzedaż brylantów inwestycyjnych obarczona
Wyceny brylantu dokonuje się w oparciu o cztery zasadnicze kryteria, jest 23% stawką podatku VAT.
które są określane w literaturze anglojęzycznej jako ,,4 C” (carat, clarity,
colour, cut).
O czym należy pamiętać?
Carat (masa) określana jest w jednostkach zwanych karatami (1 ct = 0,2 Każdy, kto chce inwestować w diamenty, powinien liczyć się z tym, iż
g). Im większy jest ciężar diamentu, tym wyższa jest jego wartość, a co w tym przypadku niezbędne jest posiadanie specyficznej wiedzy i umieza tym idzie – wyższa jest także potencjalna stopa zwrotu z inwestycji. jętności – całkowicie odmiennej od tej, która wymagana jest przy zakupie np. papierów wartościowych. Ponadto, należy pamiętać, że inwestyClarity (czystość) oznaczana jest symbolami FL, IF, VVS1, VVS2, VS1, cja w brylanty jest inwestycją alternatywną, a co za tym idzie – by móc ją
VS2, SI1, SI2, I1, I2, I3 (kolejność według stopnia czystości). Im wyższa korzystnie spieniężyć, trzeba znaleźć odpowiedniego kupca.
klasa czystości, tym większa wartość brylantu.
Choć obecnie możliwości sprzedaży zakupionego diamentu jest wiele,
Colour (kolor) określa się literami alfabetu od D do Z. Ze względu na na realizację zysku z takiej inwestycji zazwyczaj czeka się od kilku do
trudną dostępność i rzadkość występowania, najbardziej cenione są kilkunastu tygodni. Niemniej jednak zakup brylantu inwestycyjnego daje
bezbarwne diamenty oznaczone literą D. Wraz z kolejnymi literami alfa- możliwość uzyskania ponadprzeciętnych dochodów, przy stosunkowo
betu, wzrasta nasycenie mniej pożądanym kolorem żółtym.
niewielkim poziomie ryzyka.
Cut (szlif) postrzegany jest jako najważniejszy parametr opisujący diament. Dla wartości brylantu, kluczowe znaczenie mają nie tylko jego

Autor: Max Radke / Foto: Materiały Prasowe
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Lunch time 11-14
W głośnikach
#MondayMotivation,
Jess Glyne,
OneRepublic,
Maroon5,
Ania Dąbrowska,
T.Love

Free Wi-Fi do pracy
KAWA Z PRZELEWAKA
I NIEOGRANICZONA DOLEWKA

Marshal Food
ul.Rayskiego 23, Szczecin
tel. 531 288 099
www.marshalfood.pl

Otuleni przyjemnością
Zimą, kiedy pogoda nas nie rozpieszcza, chętniej spędzamy czas w domu. Nie ma to jak w sobotni wieczór z kubkiem gorącej herbaty zatopić się
w futrzanym kocu. Jest to przyjemność absolutna!

T

akie futrzane, niezwykle przyjemne w dotyku koce znajdziemy
w Salonie Dekoracji Okien Impresja. Co ważne, obrońcy praw
zwierząt mogą spać spokojnie – te bardzo eleganckie narzuty
są tylko doskonałą imitacją prawdziwego futra. – W dotyku
są jedwabiście gładkie i przyjemne – zachwala Barbara Pindera, właścicielka Impresji. – Taki koc może być narzutą na łóżko lub ozdobą niejednej kanapy. Efekt? Jak wprost z luksusowej rezydencji.
W Impresji oprócz efektownych koców znajdziemy inne elementy wyposażenia domu. Wszystko oparte na tkaninie. – Obecność tkanin
nie ogranicza się tylko do salonu, sypialni i pokoju dziecięcego. Coraz
częściej sprawdzają się one również w kuchni, na tarasie czy w salonie
kąpielowym, mam na myśli np. siedziska przyokienne, krzesła, tapicerowane szezlongi czy podnóżki. – wymienia Barbara Pindera. – Warto
zwrócić uwagę, że tkaniny są narzędziem, przy pomocy którego możemy dokonać bardzo efektywnego „liftingu” pomieszczenia. Oryginalne
poduchy, pokrowce na meble czy narzuty w odpowiednich kolorach lub
wzorach mogą nadać wnętrzu nowego charakteru, bez potrzeby drastycznej zmiany.
Szerokie wykorzystanie tkanin sprawia, że systematycznie zwiększa się
ich wybór. W Salonie dostępna jest oferta większości wiodących światowych marek. – W zależności od charakteru wystroju, klient wybierać
może pomiędzy jedwabnymi taftami, delikatnymi aksamitami, klasycznymi żakardami, naturalnym lnem czy mięsistym welurem – zapewnia
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Biznes

właścicielka Impresji. – Co ważne, rośnie odsetek klientów, którzy nie
kupują gotowego produktu tekstylnego (poduszek, narzuty czy zasłon)
tylko zlecają uszycie z wybranej tkaniny według własnych preferencji,
pomysłu lub projektu.
Mówiąc o tkaninach we wnętrzu, trzeba wiedzieć, że są one wszechobecne. Te najbardziej popularne i rzucające się w oczy to dekoracje okienne,
czyli zasłony, firany i rolety. – Nie zapominajmy jednak o meblach tapicerowanych, narzutach na łóżko, ozdobnych poduchach, pościeli czy stołach zasłanych pięknym obrusem z gustownie dobranymi tabletami oraz
szykownymi materiałowymi serwetami – mówi pani Barbara. – Zwykłe
krzesła ubrane w efektowne pokrowce wykończone lamówką idealnie
wpiszą się w każde wnętrze. Coraz bardziej popularne stosowanie tkanin, jako dekoracji ściennej, motywy naturalne lub bardziej „glamour”
sprawdzą się w każdym wnętrzu. Może znajdą państwo na nie miejsce
również w swoim domu?

ad / Foto: Materiały prasowe

Impresja Salon Dekoracji Okien
ul. Śląska 9, 70-432 Szczecin
tel. +48 91 48 32 127, kom. +48 603 863 786,
www.salonyfiran.pl
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Rodzinne ferie
nad morzem
Tylko 80 m
do plaży

ATRAKCJE DLA CAŁEJ RODZINY

PAKIETY:

- kryty basen z podgrzewaną woda

- weekend w SPA dla dwojga

- jacuzzi

- rodzinne ferie zimowe

- rzymska i sucha sauna

- Święta Wielkanocne

- gabinet odnowy biologicznej

- Długie Weekendy

- gabinet masażu

- pakiety SPA dla mężczyzn

- lobby-bar

- konferencje firmowe

- multimedialna sala klubowa z bilardem
- własna restauracja - wyróżnia nas

Villa Hoff Wellness & SPA, 72-344 Trzęsacz, tel. 91 387 55 00, www.VillaHoff.pl

Maksimum pracy,
maksimum pasji
Szczecin, początek lat 90-tych. Czterech kolegów z Politechniki Szczecińskiej prowadzi niewielki sklep przy ul. Piotra Skargi. Sprzedają w nim
rewolucyjne na tamte czasy, komputery firmy Macintosh. Wkrótce pracodawca bankrutuje, ale panowie niezrażeni tym faktem postanawiają
dalej prowadzić biznes, tylko na własnych warunkach. Zakładają spółkę i po kilku miesiącach zdobywają pierwszego dużego klienta- wyposażają
redakcję Kuriera Szczecińskiego w 70 komputerów Macintosh LC. Firma Maqsimum zaczyna oficjalnie działać. I tak nieprzerwanie przez 25 lat.

W

tym roku firma Maqsimum przeniosła się do nowego,
większego i bardziej reprezentacyjnego lokalu przy pl. Lotników. O tym, jak zmieniał się szczeciński rynek technologii, jak utrzymać spółkę przez ćwierć wieku oraz, dlaczego
jedyny w Szczecinie autoryzowany serwis Apple nie chciał się przenieść
do galerii handlowej, rozmawiamy z Piotrem Matusiewiczem, współwłaścicielem Maqsimum.
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W tym roku mija 25 lat od powstania spółki. Działacie właściwie
w niezmienionym składzie. Na początku wykruszył się jeden wspólnik, ale wasza trójka została. Jak to możliwe, że do tej pory się nie
rozstaliście?
To kwestia odpowiedniego zbudowania relacji. Z Piotrem Wycichowskim znam się z jednej klasy liceum, potem razem studiowaliśmy. Wojtka
Ruchlewicza poznaliśmy na Politechnice. Przez lata nauczyliśmy się ze

sobą pracować, każdy z nas zajmuje się w firmie czymś innym, razem
podejmujemy za to wszystkie kluczowe decyzje. Czasem się ścieramy,
ale nigdy nie było takiej sytuacji, że zamierzaliśmy się rozstać. Lubimy ze
sobą pracować i łączy nas to, że pieniądze nie są dla nas najważniejsze.
Nie sprzedajemy rozwiązań Apple, bo są modne albo dlatego, że można
na tym najlepiej zarobić. Robimy to, bo uważamy, że są najlepsze.

nalnych części i zapewniając klientowi zachowanie gwarancji na sprzęt.
Zbity ekran w iPhone można wymienić właściwie w każdym lombardzie,
dużo taniej niż u nas. Tylko on po prostu nie będzie działał tak, jak działać powinien. Kilka miesięcy temu dostaliśmy od Apple maszynę do kalibracji ekranów. Od tego czasu nie wysyłamy już telefonów za granicę
by naprawiło je Centrum Serwisowe Apple, robimy to sami. Mamy to
szczęście, że przez lata wypracowaliśmy sobie opinię fachowców, więc
W tym czasie przeprowadzaliście się kilka razy.
nie musimy przekonywać naszych klientów do korzystania z autoryzoNasze przeprowadzki zawsze wiązały się z rozwojem. Kiedyś mieliśmy wanego serwisu.
siedzibę przy ul. Madalińskiego, gdzie nikt nie mógł nas znaleźć. Nie
było to problemem, bo wtedy skupialiśmy się głównie na klientach fir- Skupiacie się tylko na klientach ze Szczecina?
mowych i większość spraw załatwialiśmy u kontrahentów. Potem zmie- W zasadzie tak, ale mamy też na koncie np. wygrany przetarg w Trójnił się rynek i pojawiła się potrzeba wyjścia do klientów detalicznych. mieście, gdzie wyposażyliśmy 100 szkół publicznych w iPady i komputePrzenieśliśmy się do budynku w al. Jana Pawła II. To był strzał w dziesiąt- ry MacBook wraz z akcesoriami. Jesteśmy jedną z trzech firm w Polsce,
kę. Robiliśmy tam dużo fajnych akcji. Np. gdy pojawiał się nowy system autoryzowanych przez Apple do sprzedaży rozwiązań edukacyjnych.
operacyjny, to przyjeżdżał do nas wieczorem, a my robiliśmy premierę Oznacza to, że wyposażamy szkoły nie tylko w iPady, komputery, czy
o godz. 21. Ludzie przychodzili i kupowali. Ale z czasem zaczęło nam urządzenia sieciowe wraz z całą infrastrukturą. Sprzedajemy do tego
i tam brakować miejsca. Wtedy przenieśliśmy się w al. Wojska Polskiego programy, które pozwalają prowadzić interaktywne lekcje. Walczymy
i tam spędziliśmy ostatnie kilka lat. Przyszedł czas na kolejną zmianę.
jeszcze z przekonaniem szkół, że sprzęt służy do nauki informatyki.

Dlaczego akurat teraz?
Przede wszystkim zaczęło nam brakować miejsca. Cały czas się rozwijamy i zależy nam na tym, żeby klienci dobrze się u nas czuli. Chcemy
zapewnić im komfortową przestrzeń. Potrzebujemy więcej stanowisk,
w których przyjmowany jest sprzęt do serwisu, wygodną poczekalnię,
stanowiska obsługi klienta. Robiąc projekt nowego lokalu bardzo dokładnie to wszystko przemyśleliśmy. Drugim powodem był zbliżający się
remont al. Wojska Polskiego. Chcemy zapewnić ludziom komfort dotarcia do nas, zaparkowania samochodów. Nie chcemy by nasi klienci musieli się przedzierać przez plac budowy.

Obecna technologia pozwala uczyć dzieciaki wszystkich przedmiotów
w taki sposób, że mają z tego przyjemność. Są programy do robienia interaktywnych podręczników, gdzie znajdują się filmy, animacje, wykresy.
Apple daje też oprogramowanie do zarządzania klasą, szkołą. Naszą flagową szkołą w Szczecinie jest Szkoła Piwoniego, którą wyposażyliśmy
w tysiąc iPadów. Jest to jedyna w Polsce szkoła, która otrzymała prestiżowy tytuł Apple Distinguish School. Mamy do dyspozycji trenerów
będącymi zawodowymi nauczycielami, którzy jeżdżą po województwie
i szkolą innych, w jaki sposób wykorzystać technologię Apple w edukacji.
Naszą misją jest wprowadzenie tej technologii do jak największej liczby
szkół. Dzięki niej nauka na prawdę staje się przyjemnością.

Nie korciło was, by przenieść się do galerii handlowej? To idealne
handlowo miejsce, które odwiedza najwięcej ludzi.
Dziękuję za rozmowę
Nigdy nie chcieliśmy być w centrum handlowym. To jest kwestia naszej
filozofii i podejścia do klienta. Po pierwsze salony w galeriach są skiero- Od 2 stycznia firma mieści się w al. Papieża Jana Pawła II przy pl. Lotników.
wane głównie do klienta detalicznego – takiego, który przychodzi, żeby
po prostu kupić telefon albo komputer. A my celujemy nie tylko w taRozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Materiały prasowe
kich klientów, sprzedajemy również kompleksowe rozwiązania: programy dla architektów, systemy do zarządzania firmą, czy też nowoczesne
pracownie szkolne. I jest dla nas bardzo ważne, by salon był miejscem,
gdzie można usiąść z klientem, porozmawiać i przeszkolić go. W galerii
handlowej nie ma na to miejsca.
Podkreślacie, że jesteście jedynym w Szczecinie autoryzowanym
serwisem produktów Apple. Walczycie z lombardami i z nieuczciwą
konkurencją?
To, że jesteśmy jedynym autoryzowanym serwisem oznacza, że nikt inny
w tym mieście nie naprawia sprzętu Apple na miejscu, używając orygi-

Maqsimum Autoryzowany Salon
oraz serwis produktów Apple
al. Papieża Jana Pawła II 5, 70-415 Szczecin
tel: (+48) 91 48 25 999,
maqsimum@maqsimum.pl
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Piękny
ślub
Państwo młodzi są najważniejsi, świadkowie owszem też, ale z wedding plannerem ten wyjątkowy dzień w życiu będzie idealny pod każdym
względem i nie ma szansy, by się coś nie udało. Wedding planner jest w stanie zorganizować każdy element ślubnej ceremonii, począwszy
od sali gdzie odbędzie się wesele, a skończywszy na ozdobach przy sukniach druhen.

J

oanna Kopij i Karolina Andrzejak pochodzą z okolic Zielonej Góry,
ale spotkały się dopiero na studiach w Szczecinie. Z miejsca się zaprzyjaźniły. Któregoś popołudnia postanowiły, że zajmą się organizowaniem imprez, ale dopiero jakiś czas po ukończeniu studiów
wprowadziły plan w życie i tak powstała Lily – profesjonalna agencja
ślubna.

sale weselne w ich budżecie, z wolnym ich terminem, razem z opisem słabych i mocnych punktów danego miejsca. Oczywiście sugerujemy, które
w ich przypadku rozwiązanie byłoby najkorzystniejsze jednak zawsze to
młoda para ma ostatnie słowo. Nie pracujemy na marżach. Dzięki temu
nie mamy nigdy konfliktu interesów i polecamy usługodawców, którzy
sobie na to zapracowali profesjonalizmem. Pod koniec lata ruszyły zapisy
na 2018/2019 rok. Terminy możemy często dopasować, jeśli młodzi są na
Pamiętam film w którym Jennifer Lopez grała wedding planerkę. Ile początku maratonu organizacyjnego. W zeszłym roku organizowałyśmy
prawdy pokazał ten film, co jest najlepsze ale i najtrudniejsze w tym dwa zlecenia w tym samym dniu. W najbliższych sezonach powiększymy
zawodzie?
nasz zespół, aby było nam łatwiej obsługiwać rosnącą liczbę zleceń.
Wedding planner musi potrafić się odnaleźć w każdej sytuacji i potrafić
znaleźć porozumienie z każdą osobą obecną przy zleceniu – od ekstrawa- Najbardziej oryginalny ślub jakie panie zorganizowały?
ganckiej i chimerycznej ciotki, po panów monterów od podestu scenicz- Wesele w karczmie. Nasi klienci dużo podróżują i uwielbiają czytać. Gonego. Bohaterka tego filmu była zatrudniona w dużej agencji, nie miała ście weselni w prezencie dostali stylizowane globusy, a zamiast kwiatów,
na głowie rozwoju marki, strategii marketingowej, księgowości czy zdo- parze młodej przynosili książki. Za nimi wisiało olbrzymie zdjęcie lasu
bywania nowych rynków jak my. Wyposażona była też w specjalny pas, o powierzchni prawie 7m2! Sufit pokryty był gęstą plątaniną lampek,
w którym miała wszystko – nożyczki, wykałaczki, klej, wodę termalną, a na stołach bukiety i świece stały na podstawkach z pni. Na zewnątrz
waciki, taśmę, plastry. My mamy tego odpowiednik – nasz Emergency natomiast zrobiliśmy galerię – zdjęcia wisiały na sznurkach przyczepioBox, bez którego nie ruszamy na zlecenie! Zdarzyło nam się w trakcie nych do dużego drzewa. Było to dla nas wyzwanie, ale i dobra zabawa.
wesela przyklejać klejem na gorąco pióra do gorsetu sukni ślubnej czy
ściągać zipami konstrukcję na ceremonię zaślubin. Niczym Pani Kwiat- Dziękuję za rozmowę.
kowska z „Czterdziestolatka”: „żadnej pracy się nie boimy!”. Wedding
Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Materiały prasowe
Planner po prostu musi być gotowy na każdą okoliczność.
Gdy myślę o ślubie ale nie mam czasu, żeby zająć się weselem i całą
resztą. Przychodzę do pań. Na jaką pomoc mogę liczyć?
Spotykamy się z państwem przy kawie, czasem przy kolacji. W tak miłej
atmosferze wspólnie budujemy wizję. Kiedy już wszystko mamy ustalone,
znamy budżet i plan, przystępujemy do działania. Ostateczna decyzja należy zawsze do pary młodej. Przykładowo: przedstawiamy parze młodej
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www.lily.com.pl
biuro@lily.com.pl
Joanna Kopij: 730 000 859
Karolina Andrzejak: 603 138 928

Prezentacja

Mariusz Pujszo i nagrodzony Luksusową
Marką Roku 2017 dr Kacper Koryzna

Koryzna Clinic luksusową
marką 2017 roku

W połowie listopada w pięknych wnętrzach hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim odbyła się VIII edycja Wielkiej Gali „Luksusowa Marka Roku
2017”. Wśród laureatów znalazła się szczecińska Koryzna Clinic, specjalizująca się w implantologii. Na jej czele stoi dr n. med. Kacper Koryzna,
który posiada prestiżowy tytuł Master Of Science in Oral Implantology. To najwyższy stopień naukowy w dziedzinie implantologii.

P

omysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest aktor i reżyser
Mariusz Pujszo oraz firma Luksusowa Marka Roku. – To jedyna
nagroda tego typu oraz jedyna taka statuetka wręczana luksusowym firmom, usługom i produktom premium na całym świecie. To także wyjątkowa okazja do wymiany poglądów i nawiązania nowych kontaktów biznesowych – mówi dr Kacper Koryzna. – Dla mnie to
podsumowanie tego, co do tej pory robię jako lekarz stomatolog, miłe
i bardzo prestiżowe podsumowanie mojej pracy ale też zachęta do dalszego rozwoju – dodaje.

zachodnią część Polski ale nie tylko. – W tym roku będę reprezentował
Osstem na dwóch wielkich konferencjach, w Moskwie i na Azorach – wyznaje dr Koryzna. – Z innymi specjalistami w stomatologii będę dzielił się
swoimi naukowymi i medycznymi doświadczeniami.

Galę „Luksusowa Marka Roku”, którą w tym roku poprowadzili Kasia
Motloch i Maciej Orłoś, zwieńczyły odbywające się Targi Luksusu, na
których wystawiały się firmy stawiające na najwyższą jakość. Była to
niepowtarzalna okazja na poznanie wielu marek z branży luksusowej,
produktów premium i wybiegających poza standard, skupionych w jedNa liście nagrodzonych tą statuetką znajdują się wybitni specjaliści nym wyjątkowym miejscu. Królem wśród partnerów tego wydarzenia
w swoich dziedzinach m.in. takie marki jak Ferrari, dr Irena Eris, Deut- była bez wątpienia firma Rolls-Royce, która wystawiła na gali i targach
sche Bank, Hotel Marina Club, Batycki i Cisowianka. – Znalazłem się swoje samochody.
w bardzo elitarnym gronie – stwierdza z uśmiechem dr Koryzna. – Koad / Foto: Łukasz Giersz
ryzna Clinic jest dowodem na to, że nie trzeba wyjeżdżać z Polski by
robić coś na światowym poziomie. Zresztą zawsze gdziekolwiek jestem
na świecie czy też w Polsce, podkreślam to skąd pochodzę. Jestem ze
Koryzna Clinic, ul. Sienna 4/1, Szczecin
Szczecina, tu pracuję i nie mam zamiaru tego zmieniać.
tel. +48 91 812 1541, 607 236 896
gabinet@klinikakoryzna.pl
Dr Kacper Koryzna oprócz wysokich umiejętności jako lekarz stomatowww.klinikakoryzna.pl
log, współpracuje również z pochodzącą z Korei Południowej i cenioną
na świecie firmą medyczną Osstem, jest jej głównym konsultantem na
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Twoja Klinika

Okulistyczna

Umów się na wizytę tel.

222 426 260

Największa sieć Klinik Okulistycznych w Polsce
Wizyty okulistyczne
Pełna diagnostyka
Korekcja wad wzroku
Operacje zaćmy
Leczenie chorób siatkówki
Szczecin, ul. Mickiewicza 140

www.optegra.com.pl

Będzie rządził śpiewająco
Przemysław Kazaniecki zajmuje się polityką, w wolnych chwilach śpiewa w zespole Tragarze. Przed laty tworzył od podstaw szczecińską Husarię,
drużynę futbolu amerykańskiego, a miesiąc temu został sternikiem tej dyscypliny w Polsce. Nowego prezesa czeka niełatwa kadencja, bo nastąpił
rozłam i powstaje konkurencyjna liga dla już istniejącej - Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Ale, że Kazaniecki żadnej pracy się nie boi, to i z tym
problemem zamierza sobie poradzić.

Z

acznę od gratulacji z okazji wyboru na prezesa PZFA. Jak
pan trafił do futbolu amerykańskiego i doszedł na sam
szczyt krajowych władz?
Poznałem tę dyscyplinę będąc w USA, choć szczerze mówiąc,
to bardziej ciekawy wydawał mi się wówczas baseball. Dopiero po poreklama

wrocie do Szczecina ludzie próbujący tworzyć tutaj podstawy futbolu,
zainteresowali mnie szczegółowo. Zakładałem stowarzyszenie, załatwiłem pierwszy sprzęt dla powstającej drużyny. To było wielkie wyzwanie,
ale już w drugim sezonie od powstania PLFA byliśmy gotowi i wzięliśmy
udział w rozgrywkach.

Choć z problemami, to rozwój tej dyscypliny w Polsce nastąpił bardzo szybko....
Też tak uważam, a papierkiem lakmusowym mogą być dwa Super Finały Ligi rozegrane w latach 2012 i 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Każdy z nich obejrzało ponad 20 tysięcy ludzi. Te udane finały,
powstanie Top Ligi, rozgrywek juniorskich oraz rozgrywek PLFA 8 to niewątpliwe osiągnięcia tych dziesięciu lat. Wierzę, że uda mi się zażegnać
obecną niełatwą sytuację i na pewno najbliższe rozgrywki ligowe zorganizujemy. Moim celem jest znalezienie poważnego sponsora dla ligi
i wszystko jest na dobrej drodze.
Jakby pan zachęcił tych, którzy nie widzieli jeszcze meczu futbolu
amerykańskiego, do przyjścia na stadion?
To widowiskowy i spektakularny sport. Myślę, że podczas żadnej imprezy sportowej nie można się lepiej bawić, jak na meczu futbolu amerykańskiego. Chociaż zdaję sobie sprawę, że na naszym kontynencie trudno będzie rywalizować z piłką nożną. Futbol amerykański jest bardziej
skomplikowany w swoich zasadach, no i znacznie droższym sportem.
Jest dużo niuansów w tej dyscyplinie, już sam podział na dwie zupełnie
odrębne formacje - obronną i ofensywną - jest inny niż w większości gier
zespołowych. W piłce nożnej można wziąć zawodnika z ulicy i będzie
wiedział jak grać na każdej pozycji i na czym polega jego rola. W mojej
dyscyplinie są tak specyficzne pozycje jak linebacker czy quarterback,
że przygotowanie takich zawodników wymaga bardzo dużo pracy.
Są i tacy, którzy mówią, że ta dyscyplina - zgodnie ze swoją nazwą jest stworzona tylko dla Amerykanów...
Ten sport wyrabia charakter, wymaga bardzo dużej dyscypliny i ma
wpływ na mentalność ludzi, którzy go uprawiają. Zaniedbanie się i brak
treningu może powodować kontuzje. Model pracy i treningu jest taki, że
pomaga później młodym ludziom w nauce i dorosłym życiu. To nie przypadek, że Amerykanie tak opracowali zasady tej dyscypliny
Na boisku każde zagranie jest zaplanowane. Gdy zaczyna się akcja, to
quarterback mówi co „będzie grane”. Każdy z zawodników wie dokładnie
co będzie robił, może wykonać to lepiej lub gorzej, ale wszystko jest zaplanowane. Tak samo w wypadku drużyny broniącej. Wymaga to niesłychanego zdyscyplinowania. Dzięki temu dla zawodnika uprawiającego
futbol, każde inne wyzwanie życiowe powinno być prostsze.
Zawsze starałem się robić wszystko to, co mnie ciekawiło w życiu. Nie
poddawałem się trudnościom, ale zawsze szedłem do celu. Zajęć mi nie
Mój przyjaciel, a obecnie dyrektor sportowy Pogoni Maciej Stolarczyk brakuje, bo zajmuję się też polityką (jest przewodniczącym Stronnictwa
powiedział mi, że do mentalności Europejczyka pasują dyscypliny, gdzie Demokratycznego w Zachodniopomorskim), ale i na występy na scenie
jest większa doza przypadku, a w futbolu amerykańskim tego nie ma znajduję czas. Robię to z trójką kolegów z zespołu Tragarze, w którym
i zgodzę się z nim.
jestem wokalistą. Ostatnio udało nam się wydać singla i nakręcić klip,
wspólnie ze szczecińskim raperem Bonsonem. Mamy zaplanowanych kilSkąd taka teoria?
ka koncertów w grudniu i w styczniu. Zapraszam choćby na 11 stycznia
W piłce nożnej gdzie uderza się piłkę nogami lub ewentualnie głową ni- na wręczenie corocznych „Szczupaków i Kiełbi” w Teatrze Małym, gdzie
gdy nie osiągnie się takiej precyzji, jak rzucając piłkę ręką w futbolu czy będziemy mieli swój krótki show. A później już od wiosny na mecze futkoszykówce. Dlatego piłkarze z III ligi mogą wygrać nawet z mistrzem bolu amerykańskiego, bo naprawdę warto.
Polski. W futbolu czy koszykówce, dyscyplinach bardzo popularnych
w USA, takich przypadków jest znacznie mniej.
Z kolei w pana życiu jest wiele dziedzin – jedną z nich występy na
scenie jako wokalisty. Odskocznia od obowiązków czy coś innego?
reklama
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NOWA JAKOŚĆ
STUDIA KUCHNI

PROMOCJA
do każdego kompletu mebli
kuchennych Verle Küchen
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za 1 zł
Studio Mebli Kuchennych MAGENTA
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Daniel Źródlewski

 ulturoznawca, animator i menedżer kultury,
K
dziennikarz prasowy i telewizyjny. Rzecznik
prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie,
związany także z Przeglądem Teatrów Małych
Form Kontrapunkt w Szczecinie oraz
świnoujskimi festiwalami – FAMA
a także Grechuta Festival. Założyciel
i reżyser niezależnego Teatru Karton

Recenzje teatralne
„Lord Jim. Ćwiczenia z czytania powieści Josepha Conrada”
Reżyseria: Maciej Podstawny, Teatr Współczesny w Szczecinie oraz Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Foto: Natalia Kabanow

P

rzed premierą twórcy spektaklu zapowiadali, że „zrobimy lekturę tak, by Państwo na nowo zapragnęli ją czytać”. Jednocześnie
przekornie pytali: „O czym to jest i kim jest tytułowy bohater,
i dlaczego jest lub może być taki ważny?” Faktycznie, lektura
jednej z najważniejszych powieści Josepha Conrada, z uwagi na skomplikowaną narrację sprawia kłopot i tym samym trudność w odpowiedzi
na przytoczone pytania. Teatralna interpretacja duetu pilgrim/majewski
to brawurowe odczytanie tekstu Conrada, a właściwie napisanie go na
nowo. Dramaturdzy by „rozjaśnić” niektóre treści sięgnęli po czytelniejsze czy dobitniejsze „kody kulturowe” – jest coś z „Króla Ubu” Jarry’ego,
„Zbrodni i kary” Dostojewskiego, są nawiązania do historii – choćby mitologicznego znaczenia powieści dla odważnych Powstańców Warszawskich. Nie zabrakło nawet muzyki The Doors, ilustrującej „Czas apokalipsy”, czyli filmowej adaptacji „Jądra ciemności”, kolejnego ikonicznego
dzieła Conrada. Mało tego, wdają się w dialog z aktualną sytuacją polityczną czy pojmowaniem patriotyzmu. By pomóc zrozumieć pewne
„dylematy” sięgają do współczesnych „substytutów” – na przykład wypadku wycieczkowca „Costa Concordia”. Egzotyczny Patusan, zamienili
na Costa Guano (wspomniane nawiązanie do „Króla Ubu”), czyli wyspy
leżące tuż obok Costa Cafe, na co wskazuje papierowy kubek znanej kawiarnianej sieciówki.
Pierwszy akt wyraźnie nawiązuje do trudnej literackiej formy oryginału – narracja w trzeciej osobie. Tłem dla niej jest zachwycająca misternością i realizmem „operacja”, oraz „animacja” elementów scenografii
(wielkie uznanie dla pracy Mirka Kaczmarka!). Na uwagę zasługuje świet-

nie zaaranżowana scena wygłoszenia, a właściwie wyśpiewania, wyroku
sadowego. Po antrakcie przenosimy się w rajski świat Costa Guano. Ta
część jest znacznie lżejsza, także językowo. Zdaje się, że to ubarwiona
opowieść, jedynie wzorowana na powieści Conrada, na co też wskazują
pewne niezgodności z oryginałem. Na początek dostajemy potężną porcję świetnych piosenek, a potem pyszne teatralne fajerwerki – kolejne
pomysłowe wykorzystanie elementów scenografii (żołnierzyki!) i światła, niezwykłą dynamikę i sporą dawkę humoru. Połączone siły aktorskie
dwóch teatrów (szczecińskiego i wałbrzyskiego) tworzą zgrany zespół.
Reżyser równomiernie rozdzielił zadania, postaci i brawurowo poprowadził aktorów. Znakomity jest Piotr Tokarz, który stworzył postać wielce
tajemniczą, pełną jednocześnie wyjątkowego spokoju i skrajnie przeciwstawnego mu buntu. Świetnie wypadli Maciej Litkowski, Michał Kosela
i Piotr Mokrzycki, tworząc wielopostaciowe, a zatem różnorodne role.
Narratorską kompetencją i pięknym spojrzeniem czarowała Karolina
Krawiec. Aktorsko i wokalnie zachwyciły szczecinianki – Maria Dąbrowska, Grażyna Madej i Barbara Lewandowska (scena wyroku!).
Produkcja szczecińskiego Współczesnego i Wałbrzyskiego Dramatycznego, mimo kreatywnego rozpisania, to nadal sugestywna opowieść
o honorze i sumieniu. Czytelna, zrozumiała, a przy tym świetnie zrealizowana. To przykład, jak współcześnie interpretować klasykę! Szkoda
tylko, że w finale otrzymujemy naiwne „podsumowanie” w postaci interakcyjnego monologu. To nachalne odarcie opowieści Conrada z pewnej
tajemnicy czy niedopowiedzenia. Mimo to, albo właśnie dlatego, chcę
wrócić do lektury oryginału.

Kultura
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Jasna
strona Anity

Anita Lipnicka ładnie powróciła na scenę. Po rozstaniu z Johnem Porterem do Varius Manx muzycznie nawiązała tylko na chwilę. I dobrze,
bo w końcu pokazała wyłącznie swoją stronę – mniej popową, bardziej
folkową, znacznie optymistyczną. Artystka potrafi pięknie zaśpiewać
w swym ojczystym języku, a do tego teksty wychodzące spod jej ręki
są dobre. Chwytliwym refrenom nadane zostało szlachetne brzmienie
zza oceanu, skoncentrowane na spogłosowanych gitarach, dźwięcznym
banjo, tęsknym piano i orkiestrowych smyczkach. „Jeszcze nigdy tworzenie nie sprawiało mi tyle przyjemności. Energia, jaką udało nam się
uchwycić na tym krążku, jest odzwierciedleniem różnorodnych stanów
ducha i przepływu emocji między nami. Jest tu do czego się pośmiać,
i do czego popłakać. Dawno nie nagrałam płyty tak zróżnicowanej dynamicznie, gdzie poczucie humoru i dystans przeplata się z pejzażami
pełnymi wewnętrznej zadumy czy uniesienia” – podkreśla Anita Lipnicka. Na żywo już wkrótce.
Filharmonia, 18 stycznia, godz.20

Klasyczne
arcydzieła

PRESTIŻ
PATRONUJE

Kielecka Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej
zaliczana jest do jednej z najznakomitszych w Polsce. Ekspozycja prezentowana jest aktualnie na szczecińskim Zamku. Prezentowane są m.in.
dzieła malarzy związanych ze szkołą monachijską, wśród których warto
wymienić m.in. Chełmońskiego, czy Gierymskiego. Licznie pokazywana
jest również twórczość Olgi Boznańskiej. Interesującą grupę stanowią
młodopolskie, alegoryczno-mitologiczne i symboliczno-patriotyczne
obrazy Jacka Malczewskiego, czy jednego z czołowych przedstawicieli
Młodej Polski – Stanisława Wyspiańskiego. Niewątpliwym arcydziełem, które można zobaczyć na wystawie, jest modernistyczny „Portret
dziewczynki w czerwonej sukience” namalowany w 1897 roku przez Józefa Pankiewicza (reprodukcja poniżej). Kolejnym nurtem pokazywanym
na wystawie, jest sztuka Art Deco. Dalsza część ekspozycji poświęcona
została pierwszym próbom awangardowym w malarstwie polskim. Ekspozycję kończą m.in. przykłady dzieł kolorystów, kapistów oraz przedstawicieli polskiej awangardy w różnorodnych wydaniach.

ad

Muzeum Zamkowe (wejście J), do 3 lutego
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Śmiertelna
zemsta

PRESTIŻ
PATRONUJE

Ewa Frydrych znajduje szczelnie owinięte taśmą ciało męża – szefa portalu krytyki kulinarnej, którego opinie nie wszystkim przypadły do gustu. Tak zaczyna się nowa powieść Małgorzaty Rogali „Zastrzyk śmierci”. Dlaczego ktoś wstrzyknął mu truciznę i pozbawił życia? Czy chodziło
tylko o zemstę, czy za zbrodnią kryje się coś jeszcze? Tym bardziej, że
w podobny sposób giną kolejne osoby. Sprawę prowadzą starsza aspirant Agata Górska i komisarz Sławek Tomczyk, którzy próbują rozwikłać
serię zagadkowych zgonów. Tymczasem ktoś wysyła anonimy do młodszej siostry komisarza Tomczyka. Czy ma to jakiś związek ze sprawą?
Nowe światło na sprawę rzuci niewyjaśniona tragedia sprzed lat. Małgorzata Rogala to entuzjastka słowa pisanego, nie ulega nakazom mody
i autorytetów; w swoich czytelniczych wyborach kieruje się intuicją
i emocjami. Lubi książki Bernarda Miniera i Marca Levy`ego. Autorka powieści obyczajowej „To, co najważniejsze” oraz powieści kryminalnych:
„Kiedyś cię odnajdę” „Zapłata”, „Dobra matka” „Ważka”. Powieść wydana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

Dom
wariatów

„Pensjonat Pana Bielańskiego” dzieje się w Krakowie w czasach zaboru
austriackiego. Główny bohater, Maurycy Stolnik (Michał Janicki), ziemianin z pobliskich Bronowic odwiedza krakowską metropolię napędzany
niepohamowaną potrzebą zabłyśnięcia przed swoimi znajomymi niesłychanymi opowieściami z Krakowa. Zainspirowany notatką w gazecie
o budowie domu wariatów pragnie spędzić w Krakowie, właśnie w domu
wariatów, choćby jeden wieczór! Jego bratanek Alfred (Filip Cembala),
który mieszka w Krakowie musi, zdaniem wuja, pomóc mu w realizacji
tego celu. Alfred nie chce w tym uczestniczyć, ale obiecane pieniądze od
wuja przełamują jego skrupuły, a do tego, zupełnie nieoczekiwanie, jego
przyjaciel, młody malarz Kazimierz Czereśniak (Olek Różanek) ma błyskotliwą ideę jak zdobyć pieniądze od Maurycego Stolnika bez konieczności odwiedzania prawdziwego domu wariatów. Twórcy szczecińskiego „Koguta w rosole“ są odpowiedzialni za tłumaczenie, opracowanie
tekstu, reżyserię oraz kostiumy. Premiera w Teatrze Polskim jest polską
prapremierą tej sztuki.
ad
Teatr Polski, od 5 stycznia, godz.16 i 19
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Starsi
Prymitywne
stany emocjonalne Panowie dwaj
PRESTIŻ
PATRONUJE

Bracia Marcin (kontrabas) i Bartłomiej (perkusja) Oleś od 20 lat wędrują
po rozmaitych peryferiach jazzu, mając na swoim koncie projekty z Mikołajem Trzaską i Tomaszem Stańką. Natomiast trudno wyobrazić sobie polską scenę jazzową bez charakterystycznego, miękkiego i nieco
zachrypniętego brzmienia trąbki Antoniego „Ziuta” Gralaka (wcześniej
członka grupy Young Power). Panowie połączyli siły i nagrali płytę pn.
„Primitivo”. To swoisty powrót do korzeni muzyki dawnej określanej jako
prymitywna. Sztuki dźwiękowej zasadzającej się na przedstawianiu podstawowych stanów emocjonalnych rozpiętych pomiędzy radością i rozpaczą. Przy czym – jak określają to muzycy – nie jest ważne zastosowane
instrumentarium czy też rozgraniczenia pomiędzy słuchaczami a muzykami. Liczą się tylko uczucia wyrażane za pomocą muzyki. W kompozycjach Gralaka, B. Olesia, które znalazły się na płycie, pobrzmiewają
fragmenty pieśni suazyjskich, azteckich i tybetańskich. Owe elementy
zostały wzbogacone wpływami awangardowego jazzu z Chicago Roscoe
Mitchella oraz elementami stylu muzyków kenijskich.

Muzyka z archiwum kabaretów TVP. Spektakl z udziałem artystów scen
szczecińskich i gości specjalnych. Dowcip, wdzięk, wspaniałe piosenki,
doskonali aktorzy i nutka nostalgii…To dzięki wyobraźni i dużej dozie
fantazji powstał spektakl Teatru Kameralnego pod tytułem „W oczach
Starszych Panów”, który zaprasza na specjalnie napisaną dla teatru rozrywkę najwyższej artystycznej próby. Tytuł nie przypadkowy, bo nawiązujący do jednego z najlepszych duetów komediowo-poetyckich w dziejach polskiej rozrywki. Humor panów Jeremiego Przybory i Jerzego
Wasowskiego bawi kolejne pokolenia i jest nadal świeży i niepowtarzalny. Inspiruje też nieustająco innych artystów. Duch ich twórczości unosi
się nad spektaklem Kameralnego. Kto lubi subtelny dowcip, dobry tekst
i łagodna melodię to odnajdzie się w tym widowisku. Całość stworzył
Michał Janicki a na scenie pojawią się: Grażyna Nieciecka-Puchalik, Olga
Adamska, Łukasz Gocławski, Filip Cembala, Jacek Poks i Michał Janicki.
Teatr Kameralny, 7 i 13 stycznia, godz. 17, 14 stycznia, godz.19

Filharmonia, 29 stycznia, godz.19
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IMPLANTY, LECZENIE ORTODONTYCZNE INVISALIGN,
CYFROWA PROTETYKA Z LECZENIEM STAWÓW SKRONIOWO- ŻUCHWOWYCH,
MEDYCYNA ESTETYCZNA, LICÓWKI CERAMICZNE.

Lighthouse Dental Szczecin, ul.Arkońska 51/5, tel. 732 530 009, www.lighthousedental.pl,

/Lighthouse Dental
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Ze środka
fortepianu

Władca Pierścieni
symfonicznie

Sztuka Hauschki albo raczej niemieckiego artysty Volkera Bertelmanna
jest porównywana do eksperymentów Johna Cage’a i Erika Satie. Pianista wychowany na muzyce Chopina romansował z hip-hopem, muzyką
popularną i klubową. Na długiej liście artystów, z którymi współpracował, jest Samuli Kosminen (z islandzkiej grupy eksperymentalnej Múm),
Joey Burns i John Convertino (grupa Calexico) oraz znana skrzypaczka Hilary Hahn. Artystyczne poszukiwania zawiodły Bertelmanna do
świata techno gdzie grali z nim Ricardo Villalobos i Michael Mayer oraz
współpracy z muzykami z Kenii. Hauschka lubi eksperymenty nie tylko
z muzyką, ale z samym fortepianem. W czasie gry wkłada do niego różne
przedmioty odkrywając zupełnie nowe dźwięki. W Szczecinie wystąpi
razem z perkusistą Kai Angermannem i muzykami Orkiestry Symfonicznej Filharmonii. Autorem wizualizacji będzie duet Warped Type. Czego
należy się spodziewać? W przypadku tego artysty czegoś nieoczekiwanego.

Po raz pierwszy w Polsce będzie miało miejsce niezwykłe widowisko.
Pierwsza część trylogii J.R.R. Tolkiena – „Władca Pierścieni: Drużyna
Pierścienia” – jej filmowa adaptacja zostanie zaprezentowana na wielkim ekranie z muzyką na żywo. Autorem ścieżki dźwiękowej do filmu
jest Howarda Shore, zdobywca trzech Oscarów. Jego dzieło wykona
orkiestra symfoniczna z towarzyszeniem chóru oraz solistów. W sumie
na jednej scenie spotka się 250 artystów. Gościem specjalnym koncertu
będzie Justyna Steczkowska. To pierwszy film z trylogii Tolkiena w reżyserii Petera Jacksona. Światowa premiera produkcji odbyła się 17 lat
temu, obraz zdobył m.in. cztery Oscary i Nagrodę Hugo. „Władca Pierścieni” to kanon światowej literatury i jedna z najbardziej popularnych
powieści jakie napisano. W wielkim skrócie, opowiada historię hobbita
Frodo, który wyrusza w podróż z rodzinnego Shire, razem z grupą ośmiu
towarzyszy. Celem wyprawy jest zniszczenie potężnego pierścienia pożądanego przez Czarnego Władcę - Saurona.

14.12, godzina 17.30, wstęp wolny

Azoty Arena, 20 stycznia, godz.19
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dentallica
pracownia stomatologii mikroskopowej
gabinet rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Endodontyczne
Szczecin, ul. Mickiewicza 48/U1, tel. 91 831 49 99, kom. 602 35 69 80, www.stomatologia-mikroskopowa.com.pl

Krzysztof Bobala

Kacper 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.

I

Debeściaki

kolejny rok minął w tempie, jakie rozwijają bolidy startujące w Formule 1. Ostatnie dwanaście miesięcy z sukcesami i porażkami
polskich sportowców, powodującymi na zmianę uśmiech i łzy radości czy też wściekłość biało-czerwonych kibiców. Bo sport budzi emocje. Niezależnie od przekonań politycznych, płci czy statusu
majątkowego kochamy jak „nasi” wygrywają, chociaż akurat w kwestii
sukcesów, miniony rok jakoś nas specjalnie nie rozpieszczał. Nienajlepsze międzynarodowe występy siatkarzy, słabszy rok piłkarzy ręcznych,
afery dopingowe i w kilku związkach sportowych. Ale na szczęście były
i jasne punkty. Nasza reprezentacja w „kopaną”, która w pięknym stylu
awansowała na Mundial w Rosji. Jej kapitan Robert Lewandowski, światowa gwiazda futbolu, prawdziwa marka na boisku i poza nim. Kamil
Stoch, drugi polski zawodnik po Adamie Małyszu, który sięgnął po zwycięstwo w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni. I ten, który dla mnie
jest absolutnym numerem jeden w mijającym roku - Łukasz Kubot, jedyny Polak, który został zwycięzcą legendarnego Wimbledonu, zdobywca
sześciu tytułów i to w największych turniejach w turze: Paryż, Rzym,
Miami, finalista turnieju Masters w Londynie. Zawodnik, który rok 2017
zakończył na pierwszym miejscu w światowym rankingu ATP deblistów.
Niezwykle grzeczny, skromny, przyzwyczajony do tytanicznie ciężkiej
pracy i gotowy na każde wyrzeczenie w imię sportowego sukcesu. Rewelacyjny sportowiec, ale przede wszystkim wspaniały człowiek. Jego
opowieści o życiu i karierze to doskonały materiał do treningu mentalnego dla najmłodszych. I to nie tylko tenisistów. Znam wielu, którzy
często deprecjonują dokonania Łukasza mówiąc, że to tylko debel. Ale
ten debel to część dyscypliny, która nazywa się tenis. To tak jakby powiedzieć, że mistrz w biegu sztafetowym był mniej ważny niż mistrz
w biegu na setkę. Mistrz to mistrz. A Łukasz to deblowy mistrz nad mistrzami i dumny jestem, że w swoim telefonie mam jego numer i tak
często mogłem mu osobiście gratulować tych wszystkich sukcesów.
A może w 2018 roku deblowy Wielki Szlem. Trzymajcie za to kciuki.
reklama

Wielokrotny Mistrz Polski w golfie,
trener PGA, szef marketingu
w Grupie Bono

P

oczątek Nowego Roku to doskonały moment na wybór największej gwiazdy polskiego sportu 2017. Dla mnie, ten wybór
jest zawsze niezwykle trudny, bo co uznać za wyznacznik,
który zadecyduje o wyborze? Zacznę od Łukasza Kubota, w
zasadzie wystarczyłoby powiedzieć, że wygrał Wimbledon. Nie jakiś
tam turniej Wielkiego Szlema tylko WIMBLEDON! Sam mam w szafie
3 koszulki z logo turnieju i gdyby nie fakt, że nie wypada w tym wieku,
pewnie miał bym też plakaty na ścianach. W momencie, kiedy do CV
trafia zwycięstwo w takim turnieju wszystkie gorsze okresy w karierze
schodzą głęboko w zapomnienie. Łukasz Kubot to również świetny facet, tytan pracy i urodzona gwiazda doskonale reprezentująca mój ukochany sport, jakim jest tenis. Robert Lewandowski to murowany kandydat do najwyższego miejsca w moim podsumowaniu, a pozostałych
opisuję jedynie żeby wypełnić miejsce na tej stronie (czy tak jest okaże
się na końcu tego felietonu). Absolutna, globalna gwiazda piłki nożnej.
Bezdyskusyjnie, wzór dla młodych piłkarzy, nie tylko na boisku, ale i
poza nim. Większość gwiazd piłki nożnej mogłaby się uczyć od kapitana naszej reprezentacji stylu i klasy. Ale przede wszystkim, to kolejny
rok z rzędu, kiedy Robert jest na szczycie rankingów. Na koniec może
trochę zaskakująco, Joanna Jędrzejczyk. Sprawa jest prosta, kobieta w
jednej z najcięższych dyscyplin na świecie, każda walka oglądana przez
miliony ludzi na całym globie. Świetna ambasadorka Polski, i co raz
mocniejsza marka na sportowym rynku. W końcu do UFC nikt nie trafia przez przypadek. And the winner is… Robert Lewandowski. A tak na
poważnie, to chociaż nie jestem fanem piłki nożnej, Lewy jest gwiazdą
absolutną, doskonale kieruje swoją karierą na boisku, jak i poza nim.
Na mnie największe wrażenie wywiera stabilność jego osiągnięć i konsekwencja w działaniu. Obiecuję jednak, że jak Łukasz Kubot wygra w
przyszłym roku Wimbledon to na pewno będzie na pierwszym miejscu.
Tymczasem życzę wszystkim Sportowego Nowego Roku!

foto: Dagna Drążkowska

Premiera z klasą
Premiera nowego Mercedesa Klasy X w salonie Mercedes – Benz Mojsiuk
miała doskonałą oprawę. W końcu, jaki samochód – takie show. Imprezę
poprowadził Kuba Bielak, dziennikarz TVN Turbo, autor Akademii Bezpiecznej Jazdy. O atrakcje zadbał widowiskowy zespół Husarii Szczecin.
Gracze futbolu amerykańskiego wprowadzili sporo pozytywnej energii.
Nie zabrakło także przyjemności podniebienia, o które zadbał Catering
Exotic Restaurants.
ad

Marcin Hybiak, Aneta Hybiak, Jan Hybiak

Prowadzący Kuba Bielak, Hanna Mojsiuk, Tomasz Walburg (Zapol)

Bogumił Rogowski (BCS), Donata i Waldemar Juszczak

Od lewej: Jadwiga Cielica (Jawal-Bruk) i Marcin Cygan z żoną (Balsa)

Krzysztof Detko (Van ProCenter Mojsiuk), Mirosław i Małgorzata Cimoszko (Handwercker)

Zespół handlowców i doradców serwisowych Van ProCenter, Kuba Bielak, Kazimierz Mojsiuk

Kolorowa Wigilia
Podróżnik Aleksander Doba i jego barwne opowieści, kolorowe papugi
oraz prezenty od przedsiębiorców pomagających Świętemu Mikołajowi.
Tak w skrócie wyglądała kolejna Wigilia Izbowa Północnej Izby Gospodarczej. Po całodniowych atrakcjach finał imprezy odbył się w restauracji Stara Rzeźnia. Tam na młodych podopiecznych Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie, czekały niespodzianki i świąteczne prezenty.
ad

Michał Jagła i Joanna Różycka
(Browar Rodzinny Wyszak)
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Przemysław Wojnarowski,
analityk rynku nieruchomości

Katarzyna Chlibyk i Piotr Podębski – Bank Ochrony Środowiska,
Przemysław Jaworski (PKO BP), Krzysztof Rączka (PKO Leasing)

Od lewej: Krzysztof Rączka, podróżnik
Aleksander Doba i Dariusz Więcaszek
(Północna Izba Gospodarcza)

Szczęśliwe dzieciaki z prezentami, aktor Michał
Janicki i Aleksander Doba w roli Mikołaja

foto: Jarosław Gaszyński

foto: materiały organizatora

Mikołajowo, urodzinowo,
świątecznie!

Na początku grudnia wszystkie biegowe ścieżki prowadziły do Polic. Już
od pięciu lat to niewielkie miasto na jeden dzień zamienia się w Laponię – z Mikołajem, ucztą wigilijną i mnóstwem prezentów. Na biorących
udział w imprezie czekał świąteczny bufet z pysznym barszczem, ręcznie
lepionymi pierogami i prawdziwym piernikiem. Po pokonaniu dystansu
wszyscy uczestnicy otrzymali piękny medal.
ie

Na zdjęciach: Uczestnicy Biegu byli fantazyjnie poprzebierani,
m.in za postacie z „Alicji W krainie Czarów”

Pierwsze urodziny La Douceur
W grudniu w salonie Via Di Moda marka La Douceur obchodziła swoje
pierwsze urodziny. Wśród gości pojawiły się m.in. projektantka mody
Sylwia Majdan oraz blogerki dziecięce. Nie zabrakło oczywiście rodziców
z ich pociechami. Na miejscu można było zapoznać się z najnowszą kolekcją pościeli i kocyków dla dzieci i spróbować pysznego urodzinowego
tortu.
ad

foto: Dagna Drążkowska

Anita Pawlak z synkiem Adasiem

Magdalena Grodzińska i Kamila Cybulska

Magdalena i Jakub Matusz (Matusz Apartamenty)

Mała Jaśminka twarz marki La
Douceur i jej mama Joanna

Sylwia Majdan projektantka
i Kornelia Wiśniewska, blogerka

Julia Winiarska (Oh’ Baby Boutique) i dr
Katarzyna Pęzińska-Kijak, weterynarz

Dla ciała i umysłu
Nauka zdrowego odżywiania, zmiana nawyków żywieniowych, zbilansowane jadłospisy, odchudzanie oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Monika Bochenko jest psychodietetykiem i szefową studia Perfect
Line, które świętowało swoje otwarcie. Jak mówi właścicielka to miejsce,
w którym nasz umysł i ciało przejdą metamorfozę.
ad
Od lewej: Monika Bochenko, Anna Matyska, Grażyna Kaczanowska, Anna
Rapalska-Łojko, Karolina Karolak, Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz

Od lewej: Izabela Kucharska (kosmetolog),
Monika Bochenko (psychodietetyk, Perfect Line)

foto: Dagna Drążkowska

Alicja Bierbasz-Krawczyk, Monika
Bochenko, Anna Kornacka

Od lewej: Agnieszka Abramowicz, Ewa Gołczyńska,
Monika Bochenko,
Urba,i Adrian
MonikaStruzik
Urba
Od lewej:Krzysztof
Maciej Boruc
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foto: Jarosław Gaszyński

Indie w Szczecinie
Ponad stu przedsiębiorców ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego spotkało się w Starej Rzeźni na zaproszenie Mariusza
Łuszczewskiego, prezesa Zachodniopomorskiej Indyjskiej Izby Gospodarczej, Shri Takhiego, chargé d’affaires Ambasady Republiki Indii oraz
Olgierda Geblewicza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Okazją do spotkania był koncert Vidyi Shah, wielkiej gwiazdy indyjskiej
muzyki etnicznej i dyskusja o możliwościach współpracy gospodarczej.

ad

Od lewej: Gwiazda Bollywood Rati Agnihotri i wokalistka Vidyi Shan

Spotkanie poprowadziła Joanna Bartosiewicz

Artur Ratuszyński (S-Movens) z żoną
Małgorzatą Ratuszyńską

Shri Takhi (chargé d’affaires
Ambasady Republiki Indii)

Od lewej: Mariusz Łuszczewski, prezes Zachodniopomorskiej Izby
Gospodarczej, Piotr Tomaszewicz (Tomaszewicz Development)

Od lewej: Szef studentów hinduskich, Shri Takhi, Mariusz Łuszczewski, Amarendra
Roy (wiceprezes ZIIG), Anita Agnihotri (Restauracja Bombay) i Rati Agnihotri

Shanghai na Podzamczu
Jedyny w Polsce specjalny piec do pieczenia kaczek, pięciu chińskich
kucharzy z praktyką w topowych lokalach Azji i składniki potraw sprowadzane z różnych zakątków Europy. Restauracja Shanghai otworzyła
swoje podwoje na szczecińskim Podzamczu i w ten sposób dołączyła do
sieci Exotic Restaurants. Na otwarciu nie zabrakło znakomitych gości,
specjalnego menu chińskimi potrawami i muzyki, o którą zadbał pianista
i kompozytor Krzysztof Baranowski oraz Dj Jazzek. Po kolacji gości do
domów rozwoziły limuzyny z Lexus Szczecin Kozłowski.
ad

Dariusz Staszewski (wiceprezes ZIIG), prawnik Anna Oszczęda

Marta Szuster z mężem
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Shanghai w całej okazałości

Właściciel Exotic Restaurants Mariusz
Łuszczewski i Krystyna Cumanis

Na pierwszym planie Krzysztof Baranowski z tyłu DJ Jazzek

foto: Dagna Drążkowska

foto: Włodzimierz Piątek, Dariusz Gorajski

„Starsi Panowie” w teatrze
Kolejny kameralny wieczór… w Teatrze Kameralnym. Tym razem w gościnne progi Zofii i Michała Janickich rozbrzmiewały piosenkami z Kabaretu Starszych Panów. W czasie premiery spektaklu „W oczach Starszych
Panów” gościnnie wystąpił Łukasz Gocłowski. Na co dzień aktor Teatru
Muzycznego w Gdyni, w Szczecinie zaprezentował znakomite umiejętności wokalne. Oklaskom i bisom nie było końca.

ad

Od lewej: Michał Janicki, Izabela Marecka (Prestiż), Zofia Janicka

Pierwsza dama szczecińskiej Opery Irena Brodzińska z mężem
Gustawem Tijewskim, towarzyszy im Michał Janicki

Gościnnie wystąpił aktor Teatru Muzycznego w Gdyni – Łukasz Gocławski

Od lewej: Zofia Janicka, adwokat Grażyna Wódkiewicz z mężem

Zofia i Michał Janiccy, Gabriela i Andrzej Wiatr

Zofia i Michał Janiccy – Teatr Kameralny

Święta u Marszałka
W zamkowych murach Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz spotkał się z inwestorami, z którymi współpracowało
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Były życzenia świąteczne,
rozmowy, toasty i muzyczne atrakcje. Na scenie dla gości zaśpiewały
urocze Singin’ Birds.
ad
Od lewej: Agnieszka Ostrowska, Dariusz Staniewski (Kurier
Szczeciński), Gabriela Wiatr (Urząd Marszałkowski)

Gabriela Skrzypek i Mirosław Skrzypek
(Ferrosan Medical Devices)

foto: Jarosław Gaszyński

Urocze dziewczyny z zespołu Singin’ Birds

Od lewej: Zbigniew Olech, radca prawny, Jacek Wójcikowski (Urząd
Marszałkowski), Witold Szczepkowski
(European
Academy)
Od lewej: Maciej
Boruc Wind
i Adrian
Struzik
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
GABINETY LEKARSKIE
AMC ul.Langiewicza 28/U
Artmasters ul.Mickiewicza 138
Centrum Leczenia Otyłości ul.Krzywoustego 9-10
Dental Implant Aesthetic Clinic ul.Panieńska 18
Dentaltenter u.Mariacka 6/U1
Dentus ul.Mickiewicza 116/1
ESTETIC Klinika Zawodny ul.Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul.Ostrawicka 18
Gabinet Okulistyczny Ewa Wojciechowska ul.5 Lipca 3/1
Gajda ul.Narutowicza 16A
Ginekologia estetyczna dr Ewa Sznura
ul.Langiewicza 28/7
HAHS ul.Czwartaków 3
Hahs Protodens ul.Felczaka 10
Hajdasz ul. Partyzantów 3/2
In House ul.Bolesława Śmiałego 39
Kolmed ul.Mazurska 7
Laser Medi Derm ul.Kasprzaka 2C
Laser Studio ul.Jagiellońska 85
Lighouse Dental, ul.Arkońska 51/5
Lecznica Dentystyczna KULTYS ul.Bolesława Śmiałego 17/2
Medicus pl.Zwycięstwa 1
Mediklinika ul.Mickiewicza 55
Medimel ul.Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center)
al.Piastów 30
ORTO PERFEKT ul.Ogińskiego 12
Perładent - Gabinet Stomatologiczny
al.Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński ul.Śląska 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczna ul.M.Skłodowskiej –Curie 5/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna
al.Wojska Polskiego 43/2
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny ul.Krzywoustego 19/5
Stomatologia Kamienica 25 ul.Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul.Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul.Wielka Odrzańska 31
USG dr Magdalena Salamaga ul.Arkońska 51/4
Vitrolive Przychodnia Ginekologiczna al.Wojska Polskiego 103
HOTELE
Hotel Atrium al.Wojska Polskiego 75
Hotel Campanille ul.Wyszyńskiego
Hotel Dana al.Wyzwolenia 50
Hotele Marina ul.Przestrzenna 13
Hotel Novotel ul. 3 Maja 31
Hotel Park ul.Plantowa 1
Hotel Plenty ul.Rynek Sienny 1
Hotel Radisson BLU pl.Rodła 10
Hotel Vulcan ul.Druckiego-Lubeckiego 6a
KANCELARIE
Lizak, Stankiewicz, Królikowski - kancelaria adwokacka
al.Boh.Getta Warszawskiego 1/4
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur - kancelaria adwokacka
ul.Klonowica 30/1
Andrzej Marecki Królowej - kancelaria adwokacka
ul.Kr.Jadwigi 13/12
Mikołaj Marecki sekretariat- kancelaria adwokacka
św. Ducha 5A/12
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
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
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria adwokacka
ul.Narutowicza 12
Waldemar Juszczak - kancelaria adwokatów i radców
al.Niepodległości 17
ZBROJA - adwokaci ul.Więckowskiego 1b/8
KAWIARNIE
Ale Ciacho! Zwycięstwa 1
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Cafe 22 pl.Rodła 8

Cafe Hormon ul.Monte Cassino 6
Cafe Orsola pl.Żołnierza Polskiego 3/1
Coffee Costa GK KASKADA
Coffee Costa CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Czekoladowa cukiernia al.Wojska Polskiego 17
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
Secesja Cafe al.Jana Pawła II 19/1
KLUBY
Bar Czysty Deptak Bogusława
Free Blues al.Powstańców Wielkopolskich 20
Grey Club Deptak Bogusława
Rocker Club ul.Partyzantów 2
MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuk Ustowo 56
BMW i MINI przy rondzie Hakena
Citroen Drewnikowski al.Boh. Warszawy 19
Citroen Drewnikowski ul.Citroena 1
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul.Pomorska 115B
Harley Davidson ul.Gdańska 22A
Holda – Jeep i Lancia ul.Gdańska 7
Honda ul.Białowieska 2
HTL ul.Lubieszyńska 20
Kia Polmotor ul.Szymborskiej 8
Kia, Nissan, Subaru Ustowo 52
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
Nissan ul.Struga 71
Opel Bogacki ul.Mieszka I 45
Opel Kozłowski ul.Struga 31B
Peugeot Drewnikowski ul.Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski ul.Rayskiego 2
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
Atelie Nieruchomości ul.Jagielońska 82/1
Calbud, pokoj 17 parter ul.Kapitańska 2
Extra Invest al.Wojska Polskiego 45
Neptun Developer ul.Ogińskiego 15
SGI pl.Hołdu Pruskiego 10
Siemaszko al.Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul.Kaszubska 20/4
RESTAURACJE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 2
17 Schodów ul.Targ Rybny 1
A nuż widelec ul.Ogińskiego 5
Bachus - winiarnia ul.Sienna 6
Bistro na językach ul.Grodzka
Bohema al.Wojska Polskiego 67
Bollywood ul.Panieńska 20
Bombay ul.Partyzantów 1
Buddah ul.Panieńska
Buena Pinta ul.Śląska 12
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar ul.Sienna 10
Chałupa ul.Południowa 9
Chief pl.Grunwaldzki
Clou Wine Bar ul.Wielka Odrzańska 18
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
Czerwone Korale al.Jana Pawła II 42
Dobre Rzeczy ul.Słowackiego 14
El Globo ul.Piłsudskiego 15
Food & wine ul.Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim)
Hereford Steakhouse al.Jana Pawła II 47-48
Jin Du al.Jana Pawła II 17
Karczma Polska Pod Kogutem pl.Lotników
Kitchen meet&eat Bulwar
La Passion du Vin ul.Sienna 8
Mała Tumska ul.Mariacka 26

Marshal Food ul.Rayskiego 23/1
Między Wierszami ul.Moniuszki 6/1
Na Kuncu Korytarza ul.Korsarzy 34
NIEBO Wine Bar Cafe ul Nowy Rynek 5
Paladin ul.Jana z Kolna 7
Pauza Cafe (Filharmonia parter) ul.Małopolska
PER SE pl. Hołdu Pruskiego 9
Pierogarnia Kaszubska pl Zgody 1
Pepperoni Pizzeria ul.Poniatowskiego 2a
Porto Grande Wały Chrobrego
Public Fontanny al.Jana Pawła II 43
Restauracja Stara Rzeźnia ul.Wendy 14
Restauracja Szczecin ul.Felczaka 9
Ricoria al.Powstańców Wielkopolskich 20
Rybarex ul.Małopolska 45
Sake ul.Piastów 1
Spotkanie al.Jana Pawła II 45
Stara Piekarnia ul.Piłsudskiego 7
Stockholm Kitchen&Bar Bulwar
To i owo ul.Zbożowa 4
Tokyo ul.Rynek Sienny 3
Towarzyska Deptak Bogusława
Trattoria Toscana pl.Orła Białego
Ukraineczka ul.Panieńska
Unagi Nowy Rynek 2
Willa Ogrody ul.Wielkopolska 19
Willa West Ende al.Wojska Polskiego 65
Wół i Krowa ul.Wielka Odrzańska 20
Wół i Krowa ul.Jagiellońska 11
SKLEPY
5 Plus ul.Jagiellońska 5
Arkadia perfumeria ul.Krzywoustego 7
ART TOP ul.Chodkiewicza 6
Atelier Sylwia Majdan al.Wojska Polskiego 45/2
Atrium Molo ul.Mieszka I 73
B&M al.Wojska Polskiego 43
Batty Barcley CH Galaxy – parter
Bella Moda ul.Bogusława 13/1
Brancewicz al.Jana Pawła II 48
Centrum Mody Ślubnej ul.Krzywoustego 4
Chiara Boutique 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
Jubiler Kleist ul.Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny)
Kropka nad i ul.Jagiellońska 96
La Passion ul.Jagiellońska 96
LKJ CH Galaxy Galeria
LKJ CH Kaskada Galeria
Madras Styl ul.Małopolska 9
Manufaktoria ul.Rayskiego 26/1
Marc Cain al.Wojska Polskiego 29
MaxMara ul.Bogusława 43/1
Mia&Charli al.Wojska Polskiego 35/3
Moda Club ul.Wyzwolenia 1
MOOI ul.Bogusława 43
Olsen galeria KASKADA
Pink & blue baby store ul.Bogusława 42/1
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej) ul.Rayskiego 23/11
Portofino al.Jana Pawła II 42
Prowansja kwiaciarnia ul.Szwedzka 28
Prowansja kwiaciarnia ul.Rostocka 15
Riviera Maison ul. Struga 23
Rosenthal ul.Bogusława 15/1A
Rosenthal galeria KASKADA
Stoprocent ul.Krzywoustego 72
Studio Mebli VIP ul.Krzywoustego
Terpiłowscy jubiler (parter) CH Turzyn
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy - 1 piętro
Terpiłowscy jubiler ul.Jagiellońska
Via di moda al.Wojska Polskiego 20
Vin 28 ul.Rayskiego 28
VIP Collection al.Wojska Polskiego 22
Wineland al.Wojska Polskiego 70
Wine Center ul.Bogusława 37
SPORT I REKREACJA
2-be-fit al.Wojska Polskiego 70
Aquarium (basen dla dzieci) ul.Jemiołowa 4A
ASTRA szkoła tańca al.Wyzwolenia 85
BENE sport ul.Modra 80
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 (Arena Azoty) ul.Szafera 3
Fitness „Forma” ul.Szafera 196B
Fitness Club ul.Monte Cassino 24
Fitness dla Pań ul.Mazowiecka 13
Marina Sport ul.Przestrzenna 11
PRIME FITNESS ul. 5 Lipca 46
RKF ul.Jagiellońska 67
Sport Shop ul.5-go Lipca 38
Squash na Rampie (obok KJ) ul.Jagiellońska
Strefa H2O basen ul.Topolowa 2
Studio Tańca Anna Kowalska ul.Krasinskiego 10
Szczeciński Klub Tenisowy al.Wojska Polskiego 127
Szkoła Jogi Deptak Bogusława 3
ZDROWIE I URODA
Artmasters ul.Mickiewicza 138
Baltica Welness&Spa pl. Rodła
Barber Shop ul.Sienna 5a
Be Beauty Instytut Urody, ul.Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul.Monte Cassino 37A
Beverly Hills Akademia Urody (DT Kupiec parter)
ul.Krzywoustego
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy - parter
CMC Klinika Urody ul.Jagiellońska 77
Cosmetica Rosa ul.Wielkopolska 27
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut ul.Felczaka 20
Ella ul.Kaszubska 17/2
Enklawa Day Spa al.Wojska Polskiego 40/2
Estedent ul.Mickiewicza 49a
Ernest Kawa, ul.Jagiellońska 95
Filozofia Piękna ul.Mała Odrzańska 21/5
Fryzjerskie Atelier Klim ul.Królowej Jadwigi 12/1
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz ul.Mazurska 20
Imperium Wizażu ul.Jagiellońska
JK Studio (od Rajskiego) ul.Monte Cassino 1/14
Karmelove ul.Wilków Morskich 9
Medestetic ul.Okulickiego 46
Odnowa al. Bohaterów Warszawy
Galeria Nowy Turzyn, I piętro
OXY Beauty ul. Felczaka 18/U1
Perfect Studio, ul.Rayskiego 20
Rajski Salon Piękności ul.Rayskiego 17
Royal Studio ul.Łokietka 7/10
Royal Thai Masage ul.Sienna 4
Salon Fryzjerski Keune ul.Małopolska 60
Sensitive pl.Batorego 5
SPA Evita Przecław 96E
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul.5-go Lipca 32D
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Vessna ul.Bł.Królowej Jadwigo 46/1
Verabella ul.Jagiellońska 23
Vitamin Clinic al.Wojska Polskiego 215
Well Spring Tai massage ul. Kaszubska 13/4A
Wersal Spa al.Jana Pawła II 16
INNE
Filharmonia – sekretariat ul.Małopolska 48
Follow Me ul.Kolumba 1
Galeria Kierat 2 ul.Małopolska 5
Galeria Kierat ul.Koński Kierat 14
Galeria ZPAP ul.Koński Kierat 16
Muzeum Narodowe ul.Staromłyńska 27
Neckerman al.Wojska Polskiego 11
Open Mind ul.Koński Kierat 17/1
Opera Na Zamku ul.Korsarzy 34
Pazim recepcja pl.Rodła 9
Piwnica Kany . św Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu ul.Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza al.Wojska Polskiego
Radio Szczecin al.Wojska Polskiego 73
Sala koncertowa ul.Energetyków 40
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul.Wendy 14
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny
ul.Niemierzyńska 17A
Taatr 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

