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gromna radość! Prestiż został najlepszym w Polsce, regionalnym magazynem lifestylowym według opiniotwórczego magazynu Press. Dla ścisłości na pierwszym miejscu
jest Trójmiejski Magazyn „Prestiż”, a na piątym miejscu
my i Prestiż koszaliński. To duży sukces naszej rodziny wydawniczej.
Dobrze jest być docenionym nie tylko przez czytelników, ale też przez
branżę, która zna naszą pracę „od podszewki” i zwraca uwagę na rzeczy niedostrzegalne dla laików.
Warto przypomnieć, że Prestiż został założony przez dziennikarzy
Michała Stankiewicza i Tomasza Chacińskiego i był branżowym ewenementem w skali Polski. Jako pierwszy w 2007 roku powstał magazyn szczeciński, rok później koszaliński, a w 2009 roku trójmiejski.
Dzisiejszy Prestiż, to już zupełnie inna jakość. Przez ten czas, wraz
z rozwojem, zmieniali się ludzie, zmieniała się siedziba redakcji,
zmieniały się wymagania i oczekiwania czytelników. Na ten sukces
ciężko zapracowaliśmy. Z pewnością tego wyróżnienia by nie było
bez tych wszystkich fantastycznych ludzi, którzy tworzą i tworzyli
nasze wydawnictwo.
Gdy cztery lata temu postanowiłam reaktywować Prestiż wiedziałam, że przede mną ogromne wyzwanie. Był to czas, kiedy szukałam pomysłu na to, co chcę robić dalej. Media były całym moim
życiem, ale konsekwentnie nie chciałam pracować w korporacjach.
Dziś wydajemy nie tylko Prestiż, ale też kilka tematycznych wydań
specjalnych w roku. Jesteśmy partnerem najważniejszych eventów
w Szczecinie m.in. Pekao Szczecin Open, Gala Pracodawca Roku –
Północnej Izby Gospodarczej, patronujemy najciekawszym wydarzeniom.
A że cały czas się rozwijamy, mamy dla Was niespodziankę.
W czerwcu pojawi się pilotażowy numer nowego dziecka wydawnictwa „Szczecin się zmienia”, pod rządami mojego kolegi redakcyjnego Andrzeja Kusa. Nie znajdziecie w nim polityki, będzie za to dużo
ciekawych artykułów poświęconych rozwojowi, nowym inwestycjom, a także historii naszego miasta. Pomogą nam w tym eksperci,
którzy w swoich dziedzinach są encyklopediami wiedzy.
Zapraszamy Was do lektury.
Izabela Marecka
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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
Szczecin znowu stał się sławny. Tym razem dzięki kilku miejskim radnym, którzy niczym telewizyjny Ferdynand Kiepski „mieli pomysła”. Jako
pierwsi w kraju (jeszcze przed kolegami z Płocka) zaproponowali oficjalnie i nawet złożyli projekt uchwały w sprawie przeniesienia Festiwalu
Polskiej Piosenki z Opola do… Szczecina! Bo Opole zrezygnowało z kooperacji z TVP i teraz będzie się bić z telewizją na procesy sądowe i odszkodowania. A festiwal został jak taka piękna kobieta porzucona przez
wieloletniego kochanka (a może męża nawet, albo konkubenta lub partnera). No to kilku szczecińskich radnych postanowiło skorzystać z okazji
i uwieść ją. Czym? Sami nie wiedzą. Ale żądza, aby ją posiąść i zniewolić
była olbrzymia! Na ostatniej sesji Rady Miasta Szczecin złożyli projekt
uchwały wskazujący prezydentowi stolicy Pomorza Zachodniego kierunki działań jakie miałby podjąć, aby pozyskać festiwal. Radni innych
klubów nie kryli rozbawienia tym pomysłem. Prawdę mówiąc śmiali się szczerze i do rozpuku. I ten śmiech rozlał się
najpierw po mieście, potem po regionie
a w końcu po całym kraju. I od razu pojawiły się kolejne propozycje. Ot, choćby
takie, aby do Szczecina przenieść np.
Przystanek Woodstock, zreanimowane
festiwale - rockowy z Jarocina, Piosenki Żołnierskiej z Kołobrzegu i Piosenki
Radzieckiej z Zielonej Góry, Warszawską Jesień, Festiwal Polskich Filmów w
Gdyni, Orange Warsaw Festival, Open’er
Festival z Gdyni, Off Festival z Katowic,
Festiwal Gwiazd z Międzyzdrojów. Wymieniać można długo. W kolejce czekają
także światowe wydarzenia muzyczne np. z Roskilde i Glastonbury. Na
koniec szczecińscy radni na pewno zaproponują jeszcze przejęcie festiwali filmowych w Sundance, Wenecji, Berlinie, Cannes oraz Oskarów z
Hollywood. Był kiedyś taki program w telewizji pt. „Od przedszkola do
Opola”. Szczecińscy radni zaprezentowali jego nową wersję „Od Opola
do przedszkola”. Choć dzieci mają chyba teraz większe poczucie realizmu i więcej zdrowego rozsądku niż niektórzy politycy.
Wydawnictwo PWN po raz pierwszy zorganizowało plebiscyt na młodzieżowe słowo roku. Głosowało ponad 3 tysiące osób. Jakie są wyniki?
Ciekawe. Pierwsze miejsce – „sztos”, drugie – „ogarnąć się, ogar i nie
ogar”, trzecie – „beka, masakra, gitara, siema”. Na kolejnych uplasowały się: „yolo, mega, lol, przypał, spoko, rozkminić”. No dobra, dobra. A
gdzie są powszechne w użyciu i bijące rekordy popularności tzw. przerywniki w rozmowie bijące na głowę wszystkie młodzieżowe słowa?
Chodzi przede wszystkim o te np. na „k”, na „ch”, na „p” i na „j”. Bo
przecież to one zazwyczaj występują w przeróżnych konfiguracjach ma-
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jących m.in. oddać stan ducha, emocje, opis rzeczywistości, przeżycia,
wygląd, pogodę, sytuację społeczno-polityczno-gospodarczą itp. Cytować nie będziemy. Wystarczy wyjść na ulicę, albo pójść do knajpy. A te
słowa, wybrane w plebiscycie, też występują przecież w ciekawych połączeniach np. „Ja p…, ale beka”, „J…sztos”, „P…masakra” itp. itd. Jakby
tu rzec? Może tak. „K…, językoznawcy mają co rozkminiać, bo pewnie
ciężko im się ogarnąć, a jak dadzą d…, to będzie niezły przypał i potem
zaj…beka.”
Marszałek województwa zachodniopomorskiego z dumą ogłosił wszem
i wobec, że nasz region odnalazł swój własny Złoty Pociąg. I wcale nie
wykopał go spod ziemi. I nie jest to żaden zaginiony transport niemiecki
z drugiej wojny światowej z Bóg wie jakimi skarbami, tylko duży, elegancki gadżet promocyjny regionu. Po prostu
tzw. „Impuls” pomalowany na złoto,
który w wakacje będzie kursował nad
morze. Dlatego wszelkiej maści poszukiwacze skarbów mogą sobie odpuścić.
Złodzieje zresztą też. Zeskrobywanie nic
nie da. Podobnie było w przypadku Złotej Sali w szczecińskiej nowej Filharmonii. Kilku cwaniaczków przyszło tam tylko po to, żeby wyskrobać ze ścian trochę
złota. A teraz śmieją się z nich koledzy
„spod celi”, bo złodzieje-skrobacze oczarowani gmachem, atmosferą a przede
wszystkim muzyką zostali rasowymi
melomanami. I już znaleźć wspólnego
języka nie mogą. Bo tamci ciągle tylko o
tym jak „skroić jakiegoś frajera”, albo „zrobić włam” do kiosku. A dla nich
już tylko Bach, Mozart, Haydn, Chopin, Wagner, Beethoven…
W Święto Flagi, czyli 2 maja na świnoujskiej latarni morskiej zawisła największa flaga Polski. Do jej uszycia zużyto 550 metrów kwadratowych
materiału. Złożona waży ponad 40 kilogramów. Po rozwinięciu widoczna
była nawet z odległości kilku kilometrów. Ale wisiała i cieszyła wzrok
tylko kilka godzin, bo tego dnia wiatr był wyjątkowo porywisty i flagę
trzeba było zwinąć. Teraz odpowiednie służby badają skąd był ten wiatr,
kto go zasiał (bo wiadomo co zbiera ten kto sieje), czy był od morza czy
od lądu (a jeżeli tak, to z jakiego regionu kraju, a może nawet innego terytorium - wrogiego, czy też był to przypadkowy tzw. Friendly Fire od przyjaciela), kto za tym stał, kto był inspiratorem, komu przeszkadzała flaga
i boleśnie kłuła w oczy? Na te wszystkie pytania odpowiedź się znajdzie.
Bo jak napisał pewien poeta z okolic Drawska Pom. „Posłuchaj wrogu
wszelaki/wyprujemy ci flaki i wyrwiemy kłaki/ a za ruszenie naszej flagi/
będziesz słuchał do śmierci piosenek Lady Gagi”.

Rysował: Grzegorz Dolniak

Mali & Modni

Butik z odzieżą dla dzieci i młodzieży, ale także dla mam, które
mogą się tu ubrać tak samo, jak
ich córki. W ofercie znajdziemy
stylowe i modne ubranka wykonane przez polskich projektantów
z najlepszych polskich tkanin posiadających europejski certyfikat
Oeko-Tex 1000. Z myślą o najmłodszych także same nadruki na
ubrankach wykonane są metodą
posiadającą certyfikat dla niemowląt. Poza wyjątkową odzieżą
znajdziemy tu też dekoracyjne
poduchy, kocyki, pluszaki i wiele
innych.
Szczecin, ul.Modra 92/2
(Bezrzecze)
reklama

Bluefin.pl

Firma Bluefin.pl uruchomiła wyjątkową usługę w Szczecinie i Świnoujściu. Zaprasza na wycieczki
i rejsy jachtami żaglowymi i motorowymi w rejonie Wałów Chrobrego, po Odrze, Jeziorze Dąbie,
Zalewie Szczecińskim, Zatoce
Pomorskiej czy na Bałtyku. Oferuje także doskonalenie umiejętności żeglarskich. Dostępny jest
również czarter jachtów. Miejsca
startu, to Marina OSIR w Basenie
Północnym w Świnoujściu oraz
Nabrzeże Piastowskie obok Mostu Długiego i Restauracji Stockholm w Szczecinie.
Szczecin, Świnoujście

Las Pogodny

Czym można zachęcić dzieci, aby
chciały rozstać się z mamą, tatą,
którzy w pośpiechu biec muszą do
pracy? Las Pogodny, Niepubliczny
Punkt Przedszkolny to domek tak
przytulny jak domek ten właściwy,
rodzinny. To domek z ogrodem,
placem zabaw, w bezpiecznej, zielonej dzielnicy Pogodno. To miejsce gdzie magicznie, w wielkim
formacie, zagrać będzie można
w szachy lub poskakać w „klasy“.
To ogród Małego Ogrodnika w którym dzieci poznają rośliny, warzywa, zioła - nazywają je, smakują,
pielęgnują. To miejsce gdzie język
angielski, ma swoje dwie, bardzo
zabawne, godziny dziennie.
Szczecin, ul. Somosierry 10
www.laspogodny.pl

Saint Studio

Gabinet profesjonalnej pielęgnacji twarzy i ciała, w którym
główną rolę gra zarządzana
przez Patrycję Walewską klinika karboksyterapii, czyli zabiegu o spektakularnych efektach
odmładzających. Na miejscu
możemy też oddać się w ręce
wykwalifikowanej masażystki
czy skorzystać z usług doświadczonej stylistki fryzur i rzęs
oraz bogatej gamy zabiegów,
np. mikrodermabrazji, wirtualnej mezoterapii, wypełniania
zmarszczek czy powiększania
i modelowania ust. W Saint Studio zadbamy nie tylko o wygląd,
ale także o zdrowie ciała i duszy.
Szczecin, ul. Bohaterów
Getta Warszawskiego 8/9

PRYWA
PIERWSZA PRYWATNA
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KLINIKA STOMATOLOGICZNA
STOMATOL
OLOGICZNA
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od 1983 roku

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

fot. Piotr Gamdzyk

Doskonałe
ujęcie
Wybitny fotograf Henri Cartier-Bresson
powiedział kiedyś że „Twoje pierwsze 10
tysięcy zdjęć jest najprawdopodobniej
najgorszymi”. Autorzy tych zdjęć zdecydowanie mają już to za sobą. Oto troje
związanych ze Szczecinem fotoreporterów, którzy w tym roku „pozamiatali”
w świecie fotografii.

fot. omasz Lazar

fot. Marcin Bielecki

Zdjęcie tancerki szczecińskiej Opery na
Zamku Ksenii Naumets, przygotowującej
się do próby do spektaklu baletowego
„Dziadek do orzechów”, w choreografii
Karola Urbańskiego, zdobyło trzecią nagrodę w konkursie BZ WBK Press Photo.
Autorem fotografii jest Piotr Gamdzyk.
Piotr jest absolwentem Warszawskiej
Szkoły Fotografii. Swoją przygodę z fotografią teatralną rozpoczął 10 lat temu
współpracując z Teatrem Montownia.
Fotografował później m. in. dla łódzkiego
Teatru Powszechnego i kilku warszawskich teatrów. Ze szczecińską Operą
związany jest od czterech lat.
Drugim nagrodzonym w tym roku fotografem jest Tomasz Lazar. Jego zdjęcie
dla The Washington Post przedstawiające tokijską wersję gry Pokemon Go
zdobyło Grand Press Photo w kategorii
„życie codzienne”. Tomek jest również
laureatem drugiej nagrody w kategorii
„kultura i rozrywka” za zdjęcie pokazujące uczestników imprezy dla fetyszystów
w jednym z tego rodzaju klubów w Tokio.
Tomasz Lazar ma na koncie wiele międzynarodowych nagród, wśród nich jedena
z najbardziej prestiżowych na świecie –
World Press Photo.
Fotoreporter z Polskiej Agencji Prasowej
Marcin Bielecki zajął II miejsce w kategorii „natura”, konkursie BZ WBK Press
Foto. Nagrodzono jego fotoreportaż z akcji ratunkowej, podczas której fotograf
Krzysztof Chomicz uratował bielika walczącego o życie w błotnistej mazi nieopodal rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie. Marcin ma na koncie wiele nagród
za swoje prace, m.in. Grand Press Photo.
Jego zdjęcia w Szczecinie publikuje m.in.
dziennik GS24.
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Wydarzenia

Usiądź i odpocznij
JAKOŚĆ CZYNI CUDA
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Odwiedź nasz salon w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 37, tel.:500 446 805 lub 601 779 251

fot. Krzysztof Dubiel

Zostań
pisarzem

reklama

fot. Aleksandra Medvey-Gruszka

Agnieszka
z medalem

Wkrótce pisanie poezji, prozy, czy dramatu będzie osiągalne, ponieważ Agnieszka Skrzypulec, reprezentantka Polski w żeglarskiej, olimpijskiej
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego uruchamia pierwsze klasie 470, zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy. Wystartowała
w Polsce studia pisarskie. Nabór rusza już 12 czerwca, a studenci mają w duecie z Jolantą Ogar.
zasiąść w ławkach w październiku tego roku.
Sukces jest niewątpliwy. Szczecinianka, która płynęła w parze z Jolantą
– O tym pomyśle rozmawialiśmy w instytucie od kilku lat, ponieważ Ogar zapisała się nim w historii polskiego sportu. Krążek reprezentantek
szukamy jakichś ciekawszych, doskonalszych form kształcenia, które klubu SEJK Pogoń Szczecin jest pierwszym medalem Polski w olimpijskiej
pozwolą nam zajmować się literaturą i nie odchodzić za daleko od litera- klasie 470. Mimo to żeglarka, nie jest do końca zadowolona z końcowego
tury. Nadeszły czasy, w których coraz więcej osób chce pisać i chce się rezultatu. – Jestem przekonana, że gdyby był silniejszy wiatr miałybyśmy
tego uczyć. Wynika to z różnych doświadczeń, czy kursów pisarskich, ogromne szanse na zwycięstwo. Miesiąc wcześniej w Pucharze Europy szło
a ponieważ są osoby w instytucie, które się interesują takim sposobem nam rewelacyjnie, byłyśmy szybkie. Jechałyśmy do Monaco z nadziejami
kształcenia, są też pisarki i pisarze, to postanowiliśmy spróbować – na pierwsze miejsce – przyznaje. – Słaby wiatr, który faworyzował małe
mówi profesor Inga Iwasiów, pomysłodawczyni nowego kierunku. Studia załogi, skomplikował nam zadanie. Na szczęście, Jola i ja jesteśmy doświadpisarskie mają być kierunkiem dziennym, ale zajęcia będą się odbywały czonymi zawodniczkami i pomimo niesprzyjających warunków, nasze
w godzinach popołudniowych, aby można je było pogodzić z pracą lub opanowanie w stresowych sytuacjach pozwoliło nam stanąć na podium.
drugim kierunkiem. Nabór rusza już 12 czerwca i potrwa do 3 lipca. Stu- Podczas tegorocznych mistrzostw pierwsze miejsce zajęły Holenderki
denci będą czytać literaturę, aby uczyć się od innych i dyskutować o niej. Afrodite Zegers z Anneloes Van Veen, a drugie były Włoszki Elena Berta
W programie znajduje się także dużo przedmiotów, których zaliczenie i Sveva Carraro. Reprezentantki Polski w tym sezonie pływają ponownie ze
będzie wiązało się z napisaniem dzieła literackiego. W toku nauki znaj- sobą po dłuższej przerwie. – Nie wiem czy starczy nam czasu, aby osiągnąć
dzie się też czas na pracę nad projektami pisarskimi studentów.
szczyt formy na mistrzostwach świata, które odbędą się już w lipcu. Na
er szczęście medal z Mistrzostw Europy zagwarantował nam spokojne przygotowania w następnym sezonie – podsumowuje Skrzypulec.
kus

Twoja uroczystość w sercu Szczecina
wesela, spotkania biznesowe,
uroczystości rodzinne
> sala na 120 miejsc
> centrum miasta, Park Kasprowicza
> wolne terminy
A Nuż Widelec, Szczecin, ul. Ogińskiego 5, wejście przy 3 orłach
tel. 605 885 662, / A Nuż Widelec
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Prestiż pierwszy
i piąty

„Szczecinianie”
wyróżnieni

Według rankingu gazety „Press” najlepszy w Polsce został Trójmiejski Zespół Pieśni i Tańca „Szczecinianie” otrzymał przepustkę do reprezenMagazyn „Prestiż”, a na piątym miejscu my i nasza rodzina z Koszalina. towania polskiego folkloru na zagranicznych koncertach.
„Luksus po polsku. Widać, że robią to ludzie, którzy znają dziennikarstwo i biznes od podszewki. Nie boją się ujawniać poglądów, także politycznych. Teksty są o czymś. Magazyn mocno związany tematycznie
z regionem” to jest fragment opinii na temat Trójmiejskiego Magazynu
„Prestiż” opublikowany przez specjalistyczny i opiniotwórczy magazyn
„Press” skierowany do dziennikarzy, wydawców pracowników reklamy
i PR-u. Wcześniej wspomniany periodyk został wytypowany, jako najlepszy w Polsce wśród magazynów lifestylowych. Z kolei na piątym miejscu
znaleźliśmy się my razem z koszalińskim wydaniem gazety. Warto wspomnieć, że periodyk został założony przez dziennikarzy Michała Stankiewicza i Tomasza Chacińskiego. Jako pierwszy w 2007 roku powstał
„Prestiż” szczeciński, rok później koszaliński, a w 2009 roku trójmiejski.
„Dzisiaj wszystkie trzy tytuły działają, jako odrębne i samodzielne spółki, choć dalej tworzymy jedną rodzinę, mamy wspólne logo, wymieniamy
się materiałami i staramy wspierać” – opowiedział „Pressowi” Michał
Stankiewicz.

Grupa „Szczecinianie” podczas koncertu w Operze na Zamku, który
nosił tytuł „W podróży do źródeł” została doceniona przez Polską Sekcję Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali
i Sztuki Ludowej. Certyfikat, który otrzymali daje im możliwość reprezentacji polskiego folkloru za granicą naszego kraju przez pięć lat.
Warto zaznaczyć, że jest to najdłuższy czas, na jaki można otrzymać
takie zaświadczenie. Do tej pory grupa zdała ten egzamin tylko jeden
raz – wtedy otrzymali certyfikat na trzy lata. Zespół „Szczecinianie”
powstał 15 lat temu i reprezentuje Pomorze Zachodnie, czynnie biorą
udział w akcjach społecznych. W 2013 roku otrzymał tytuł Honorowego
Ambasadora Szczecina.
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Karboksyterapia – terapia dwutlenkiem węgla
Rozpraw się z cellulitem, rozstępami
czy bliznami i ciesz się młodą
skórą tego lata!
Instytut Urody Be Beauty
Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12 • tel. 513 086 098 • www.bebeauty.szczecin.pl •

/ Instytut Urody Be Beauty
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Piątek i Podraza
nagrodzeni

Konkurs „Dziennikarz Roku 2016” rozstrzygnięty! Super Kaczka pofrunęła do fotoreportera Włodzimierza Piątka, a nagrodę dziennikarzy
otrzymał Rafał Podraza. Obydwaj panowie związani są między innymi
z „Prestiżem”.

Z władzą
im do twarzy

PRESTIŻ
PATRONUJE

Kilkanaście wielkoformatowych portretów kobiet, stylizowanych na wybitne, często groźne władczynie, można oglądać w Muzeum Narodowym
w Szczecinie przy Wałach Chrobrego. To trzecia odsłona cyklu „Kobiety”
Maksymiliana Ławrynowicza – pochodzącego ze Stargardu fotografika.

Super Kaczka to nagroda, która stanowi wyraz uznania za wieloletnią,
znaczącą działalność twórczą, a także wyjątkową osobowość – wszystkimi cechami zdecydowanie może poszczycić się Włodzimierz Piątek.
Z kolei nagrodę dziennikarzy przyznaje się za wyróżniającą się działalność, przyczyniającą się do promocji województwa zachodniopomorskiego oraz Szczecina. W tym roku powędrowała ona do rąk Rafała Podrazy, dziennikarza, poety, animatora kultury, autora licznych książek
biograficznych – między innymi o Kossakach, Helenie Majdaniec, czy
Januszu Kondratowiczu. Była to już 26. odsłona Konkursu „Dziennikarz
Roku 2016” zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie” i Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich Oddział w Szczecinie. Obu panom gratulujemy!

To kobiety wpływały na losy świata, decydowały o losach całych narodów, wyznaczały granice państw, były paniami życia i śmierci swoich
poddanych. Ławrynowicz zadaje jeszcze jedno pytanie: dlaczego Paniom
tak w niej do twarzy? I szybko odpowiada, że „władza potrzebuje ambicji,
inteligencji, ale przede wszystkim urody i przekonania, że wbrew uprzedzeniom należy wykorzystać sprzyjające okoliczności i osiągnąć sukces”.
I takie właśnie są „Kobiety” Ławrynowicza. Te, o których w narracji wystawy mówi, ale też te, które użyczyły wielkim władczyniom swoich twarzy.
W tym projekcie zobaczymy trzydzieści wyjątkowych wizerunków kobiet
z historii Francji, Polski i Anglii, między innymi Elżbiety Tudor, córki Henryka VIII, królowej Anglii czy Diane de Poitiers, wpływowej faworyty Króla
Francji Henryka Walezjusza. Wśród modelek posłanki – Małgorzata Kidawa-Błońska i Zofia Ławrynowicz (prywatnie mama autora) oraz aktorki,
er m.in. Paula Niemczynowicz, Małgorzata Klara, Anna Czartoryska-Niemczycka. Fenomenalne metamorfozy, wykonała Magdalena Kapuścińska,
biżuteria pochodzi z kolekcji Lewanowicz. Wystawa Maksymiliana Ławrynowicza „Kobiety. Władza” czynna jest do 25 czerwca.
nath
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ul. Targ Rybny 1, 70-535 Szczecin, Podzamcze

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

Kobiety zawładną
plażą w Świnoujściu

Maria
Dąbrowska

fot. materiały prasowe

Agnieszka
Szeremeta
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Wakacje w Świnoujściu zapowiadają się w tym sezonie bardzo… kobieco.
A wszystko za sprawą nowej imprezy, która już w lipcu zawładnie miastem. „Świnoujście – Wakacyjne Miasto Kobiet”, to festiwal przeznaczony dla pań (tak, panowie wstęp wzbroniony), który odbędzie się w dniach
10-13 lipca w specjalnie przygotowanym na tę okazję miasteczku.
Każdy dzień będzie się składał z kilku bloków tematycznych: Kobieta Aktywna, Kobieta Piękna i Zdrowa, Kobieta Kulturalna, Kobieta w Biznesie,
itp. Dzień rozpoczynać będzie o godz. 10 poranna rozgrzewka a kończyć
go będzie o północy filmu seans na plaży. W międzyczasie: „Rodzinne
Spotkania z Muzyką” poprowadzi Grzegorz Turnau, sztuki plastyczne
przybliżą Ewa i Henryk Sawka, warsztaty wokalne poprowadzi Katarzyna Skrzynecka, a tańca uczyć będzie Iwona Pavlović. Do tego warsztaty
modowe, kulinarne, dietetyczne i biznesowe. Spotkania autorskie z pisarkami i wiele innych atrakcji. W porannych blokach ruszy także projekt
„Przemiana” i studio fotograficzne, które będzie robiło profesjonalne
sesje foto dla uczestniczek festiwalu.
Kolejną atrakcją będą spotkania „Gwiazdy na kanapach”. Przepytywane
na żywo będą znane aktorki, pisarki, reżyserki, wokalistki i sportsmenki.
Codziennie wieczorem na scenie muszli koncertowej odbędą się koncerty gwiazd a na terenie Hilton Beach Baru seans filmowy. Gwiazdami festiwalu będą m.in.: wokalistka i reżyserka filmowa Marysia Sadowska,
aktorka Katarzyna Cichopek, była lekkoatletka Monika Pyrek, aktorka
Karolina Sawka, wspomniani wcześniej Grzegorz Turnau i Henryk Sawka.
Dla tych pań, które przyjadą na wakacje z dziećmi przygotowano strefę
wakacyjnego przedszkola, gdzie będzie można pozostawić milusińskich
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i animatorów. Udział we
wszystkich warsztatach, spotkaniach i koncertach festiwalowych jest
bezpłatny.
Organizatorem festiwalu jest Miasto Świnoujście i Miejski Dom Kultury
w Świnoujściu. Pomysłodawcą i producentem festiwalu jest Grupa Bono
ze Szczecina.

ad

Katarzyna
Cichopek

NOWA KOLEKCJA

LATO 2017
GALAXY & KASKADA
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Suzanne
Vega:
Kocham to, co robię!

Do Suzanne zadzwoniliśmy o godzinę za wcześnie, wyrywając ją ze snu. A wszystko przez zmianę
czasu na letni. Pomimo tego artystka odniosła się do całej sytuacji ze śmiechem i obiecała, że nie
wpłynie to negatywnie na jej opinie o szczecińskich dziennikarzach. Z poranną herbatą w ręku chętnie i szczegółowo odpowiadała na nasze pytania. Wzięliśmy ją „na spytki” ponieważ Suzanne Vega
odwiedzi Szczecin już po raz drugi! Jej koncert odbędzie się 19 czerwca w Filharmonii.

P

ierwszy raz odwiedziła pani Szczecin latem 2008 roku. Jak
pani wspomina tamten pobyt?
Moje wspomnienia związane ze Szczecinem ogniskują się wokół wody. Pamiętam, że jeździliśmy tam i z powrotem i ciągle
towarzyszyła nam… rzeka. To co pamiętam z poprzedniej trasy to stan
dróg, które poznaliśmy dość dogłębnie (śmiech). Muszę przyznać, że ich
kondycja uległa znacznej poprawie, jest to duży plus przy trasie koncertowej.
Czy tym razem będzie miała pani więcej czasu na zwiedzanie?
Mam taką nadzieję, tym razem zabieram ze sobą męża, ponieważ ma
urodziny 15 czerwca, a zawsze w takich chwilach jeździmy razem na koncerty. On ma polskie korzenie więc wizyta w Polsce jest dla niego tym
większą atrakcją. Zwiedzanie w trasie koncertowej jest prawie niemożliwe, ale mam nadzieje, że ta trasa koncertowa będzie przyjemna i uda
nam się trochę zrelaksować. Lubię przyjeżdżać do Polski i lubię Polaków.
Ćwiczę swój polski i naprawdę doceniam, że ludzie rozumieją co do nich
mówię.
Uczucie jest odwzajemnione, ponieważ my również uwielbiamy, kiedy przyjeżdża pani do nas.
Dziękuje!
Zmieniając trochę temat… zarówno w Polsce jak i USA aktualnie
dużo mówi się o polityce. Czy jako artystka stara się pani trzymać
z dala od tych tematów, czy bierze pani aktywny udział w politycznej dyskusji?
Jako obywatelka jestem bardzo zaangażowana w sprawy polityczne.
Nie jest to żadną tajemnicą, że nie głosowałam na Trumpa. Mam poglądy, które można nazwać liberalno-demokratycznymi. Dorastałam
w Nowym Jorku, chodziłam do szkół państwowych i dzięki nim osiągnęłam coś, co mogę dziś nazwać dobrym życiem. Ludzi, którzy teraz są
u władzy nie mogę nazwać swoimi przyjaciółmi, odnoszę wrażenie, że
nie wyznają tych samych wartości co ja. Chodzę na marsze i wzywam
swoich reprezentantów w rządzie do protestów. Nie przenoszę poglądów politycznych na scenę, ponieważ nierzadko okazuje się, że wśród

moich fanów są również osoby, które głosowały na Trumpa. Do tej pory
nie mogę uwierzyć, że on wygrał, ale wiem, że niektórzy z jego elektoratu są pośród mojej widowni. Tak więc nie rozmawiam o polityce ze sceny
ale to nie oznacza, że mnie ona nie interesuje.
W Polsce również borykamy się z podobnymi podziałami, także doskonale wiem co ma pani na myśli, ale wróćmy do wartości, które
pani wyznaje…
To co stanowi dla mnie prawdziwą wartość to edukacja. Mój przybrany
ojciec wychował mnie tak, aby wierzyć w edukację i sztukę. Nie mieliśmy praktycznie pieniędzy, tak więc za każdym razem kiedy rząd proponował pomoc, niezależnie od tego czy była to akcja lunch za darmo,
program darmowych śniadań czy wspieranie młodych talentów zawsze
nas zapisywał. Pochodzę z wielodzietnej rodziny. Nie korzystaliśmy nigdy z zasiłków ale z wszelkiego rodzaju pomocy jakie dawał nasz rząd,
bo dzieci było dużo a pieniędzy zawsze za mało. I wszystkim nam się
udało - moi bracia i siostry ukończyli świetne szkoły, moja siostra jest
po Harvardzie, mój brat poszedł na Yale, ja także ukończyłam uniwersytet. Wychowywałam się w dzielnicy gdzie było dużo imigrantów. Rosłam
pośród ludzi z Puerto Rico, Niemiec, Polski w zasadzie moją dzielnicę
zamieszkiwali ludzie z całego świata. Upper West Side była mieszanką
wszelkich kultur, kuchni, języków, muzyki i narodowości.
Teraz nietrudno zrozumieć dlaczego nie głosowała pani na Trumpa.
Trump należał do ludzi uprzywilejowanych. Co prawda twierdzi, że dojeżdżał pociągiem do szkoły ale po tylu latach trudno jest stwierdzić czy
mówi prawdę! (śmiech)
Gdyby ułożyć przewodnik „Nowy Jork według Suzanne Vega”, to co
by się w nim znalazło?
Miejscem, które niedawno odkryłam, choć może zabrzmi to zaskakująco, jest Central Park. Teraz jest to piękne i wyjątkowe miejsce ale kiedy
byłam nastolatką było to miejsce, którego należało unikać.
Dlaczego?
W latach 70. Central Park był opuszczoną przez wszystkich, niebezpieczną ruiną. Przepiękny zamek, który się tam znajduje – Belvedere Castle
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był cały pokryty graffiti, trawniki były zarośnięte, koczowało tam pełno
narkomanów i handlarzy narkotyków. To było naprawdę przerażające
miejsce, w którym napadano na ludzi. W 1980 roku utworzyła się grupa
Central Park Conservancy, byli to ludzie, którzy mieszkali blisko parku,
byli zamożni i po prostu chcieli wyprowadzać tam swoje psy na spacer.
Zawiązali organizację, zebrali fundusze i od ostatnich 30 lat opiekują się
tym miejscem. Central Park jest teraz przepiękny. Razem z mężem i naszym psem - Molly chodzimy tam codziennie na ponad półtoragodzinne
spacery, miałam więc okazję poznać to miejsce bardzo dobrze. Także na
pierwszym miejscu poradziłabym każdemu odwiedzającemu NY żeby
odwiedził park niezależnie od sezonu i pogody.

wany. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku „Tom’s Diner”, nie
była to moja produkcja ale ekipa, która się nią zajmowała i remiksowała
utwór wpadła na świetny pomysł odnośnie refrenu i tak jak w przypadku
„Luki” utwór okazał się hitem. To właśnie produkcja tych dwóch utworów sprawiła, że świetnie nadawały się do radia.

Pani życie mogłoby posłużyć za inspirację dla sztuki,
albo do scenariusza filmowego. Czy nie chciałaby
pani odsłaniać aż tyle ze swojego życia?
Sadzę, że w pewnym momencie mojego życia chciałabym napisać książkę. Oczywiście pozostaje kwestia prywatności ale wiem, że zawsze znajdzie się sposób na opowiedzenie historii z zachowaniem pewnego osobistego marginesu. Koniec końców to właśnie historia się liczy a nie to
czy podałam wszystkie szczegóły ze swojego życia. (śmiech) To właśnie
sprawia, że książka jest dobra. Tak, napisanie książki to dobra myśl.

Może sprawiła pani, że zrozumiał lepiej kobiety?
Tak, jest to miła myśl, doceniam to!

Czy lubi pani wracać myślami do przeszłości, czy woli pani koncentrować się na dniu dzisiejszym?
Kocham to, co robię w chwili obecnej, mam bardzo udane życie, ponieważ ludzie znają mnie z imienia i z mojego głosu, ale nie wiedzą tak
naprawdę jak wyglądam, nie są tego do końca pewni. Także cieszę się
prawie niczym niezakłócona prywatnością, dzięki temu wiodę świetne
Nowy Jork to także mekka artystów i miejsce z mnóstwem fajnych życie w Nowym Jorku. Mam dużo wolności, a gram zarówno kameralne
kawiarni...
jak i duże koncerty, gram dla każdego kto się pojawi i nie narzekam na
Jeżeli chcesz się wybrać do świetnej kawiarni, jest jedno wyjątkowe miej- samotność. Ciągle czuję się składową społeczeństwa, mogę swobodnie
sce – Cornelia Street Cafe, zaczęłam tam chodzić jeszcze na studiach, poruszać się po mieście i być sobą.
a ostatnio byłam tam wczoraj. Ćwiczyłam monolog ze swojej sztuki
„Lover Beloved – an Evening with Carson McCullers”, która pojawi się na Do pani fanów należy amerykański reżyser Quentin Tarantino.
scenie w styczniu 2018. Ostatni album, który się ukazał zawiera piosenki W „Pulp Fiction” miała się ukazać scena (finalnie wycięta), w której
z tej sztuki.
bohater grany przez Johna Travoltę wyjaśnia skąd pochodzi jego nazwisko – Vega. W rozmowie tłumaczy, że jego kuzynką jest Suzanne
Z pani biografii dowiedziaVega. I co Pani na to?
łam się, że zaczęła pani piTo bardzo zabawne, jeżeli kiesać wiersze w wieku 9 lat,
dykolwiek spotkam Tarantino
a komponować muzykę kiezapytam go dlaczego umieścił
dy skończyła Pani 14. Skąd
mnie w scenariuszu, to było
w tak młodziutkiej osobie
bardzo miłe, czułam się zazainteresowanie poezją?
szczycona
Zawsze uwielbiałam słuchać
muzyki i czytać, również
Tarantino w jednym z wypoezję. Interesowały mnie
wiadów powiedział „Jeżeli
historie dzieci, sierot, które
chcesz poznać duszę kobiemusiały już w bardzo młodym
ty, posłuchaj Suzanne Vegi”.
wieku zmierzyć się z doroZgadza się Pani z nim?
słym życiem. Utożsamiałam
Czytałam o tym i sądzę, że jest
się z nimi - byłam jednym
to ciekawe co powiedział choć
z nich. Również zmagałam
nie do końca się z nim zgasię z życiem i starałam się
dzam, ponieważ nie zawsze
znaleźć swoją drogę. Na pewpiszę z kobiecej perspektyno środowisko w którym się
wy. Staram się być neutralna
wychowywałam sprawiło, że
w swoich tekstach ale bardzo
chciałam opowiedzieć nie tyldoceniam to co powiedział
ko swoją historię ale również
i nie zamierzam się z nim spielosy ludzi wokół mnie.
rać.

Lata 80. ubiegłego wieku były chyba najlepszym czasem dla muzyki
pop. Kiedy usłyszałam w radiu Pani przebój „Luka” nie miałam pojęcia, że jest pani artystką folkową. A po latach nagle dowiaduję się, że
stawiała pani pierwsze kroki w tym samym klubie co Bob Dylan. Łatwo było się przebić do mainstreamu, czy była to kwestia szczęścia?
Nie powiedziałabym, że była to tylko kwestia szczęścia, było tu dużo
pracy ze strony producentów. Praca nad „Luką” producentom i menadżerom zajęła ponad dwa lata. Chcieliśmy żeby ten utwór był grany
w radiu, dlatego musiał być perfekcyjny. Stworzenie i wypromowanie tej
piosenki wymagało niemalże inżynieryjnego podejścia. Naszym celem
było to, by utwór mógł być grany niezależnie od okoliczności i miejsca
oraz przede wszystkim by brzmiał świetnie w eterze. I to podejście się
sprawdziło już od pierwszych chwil kiedy nasz utwór został wyemito-
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W połowie czerwca zaśpiewa Pani ponownie w Szczecinie. Czego
możemy się spodziewać?
Na pewno wykonam kilka utworów, które pojawiają się w mojej sztuce.
Na scenie będę tylko ja i świetny gitarzysta Gerry Leonard. Z tego co
pamiętam poprzednim razem byłam w Szczecinie z większym składem.
Gerry jest swoistym magikiem gitary i wystarczy za cały zespół, kiedyś
grał z Davidem Bowie. Także będziemy we dwoje wykonywać zarówno
te dobrze znane utwory takie jak „Luka” i „Tom’s Diner” ale również piosenki z nowego albumu. A jeżeli starczy mi czasu to może zdążę przygotować zupełnie nowy utwór na gitarę ale niech na razie pozostanie to
naszą tajemnicą – nie chce nikogo rozczarować, gdy nie zdążę na czas.
Dziękuję za fantastyczną rozmowę i raz jeszcze przepraszam za poranną pobudkę!
Nie ma problemu, cieszę się, że mogłyśmy porozmawiać. Czekam z niecierpliwością na koncert w Szczecinie, czuję, że będzie wyjątkowy!
Rozmawiała: Aleksandra Magiera / Foto: George Holz

Lubię przyjeżdżać do Polski
i lubię Polaków. Ćwiczę swój
polski i naprawdę doceniam,
że ludzie rozumieją co do nich
mówię.
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Młode wilki
biznesu

Michał Kozłowski zarządza stacją Lexusa w Szczecinie, Magdalena Drońska prowadzi Salę
Koncertową organizując koncerty i spektakle teatralne z udziałem gwiazd, Łukasz Tomaszewicz
zarządza dużymi inwestycjami deweloperskimi jako Tomaszewicz Development, a Kacper
Bobala przygotowuje wielkie eventy pod szyldem Eventrent i zajmuje się marketingiem w agencji
Bono. Wszyscy noszą nazwiska znanych w biznesie rodziców, kontynuują ale też rozwijają ich
pracę. Łączy ich młodość, pracowitość i świeże spojrzenie na współczesny biznes.
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o kogo należał pomysł byście zajęli się zawodowo biznesem: wasz czy rodziców? Czy może to wszystko dzieło
przypadku?
Michał Kozłowski: W naszym domu nigdy nie było takiej
rozmowy, że ustalamy czy zajmę się jak rodzice biznesem, czy zupełnie
czymś innym. To przyszło naturalnie. Ten biznes to część naszego życia,
coś co rozwijamy, o co się troszczymy. Poznawałem go niemal od dziecka,
np. w czasie wakacji pracowałem na myjni, później na warsztacie, sprzątałem, pomagałem mechanikom. Starałem się przejść każdy szczebel w tej
branży by później mieć szerszą perspektywę na to, czym się zajmuję teraz.

przyłączenia się do firmy. Wcześniej zajmowałem się zawodowo grą
w golfa i uczeniem innych tej gry. Do agencji jednak trafiłem nie przez
przypadek, dorastałem w tej atmosferze niemal od dziecka. W wieku 16
lat wiedziałem już jak się wiesza banery, jak się rozkłada i składa namioty… Znałem ten biznes od podszewki. Poza tym jest to praca, w której
każdy dzień wygląda inaczej, a ja to bardzo lubię.
Magdalena Drońska: Mój tata nigdy nie wyobrażał sobie, żebyśmy nie pracowali razem. Prowadzenie byłej hali opery to była propozycja z jego strony, którą, pomimo absolutnie dla mnie nowego doświadczenia, przyjęłam.

Łukasz Tomaszewicz: Wychowałem się na budowie (śmiech). Obserwo- My vs rodzice
wałem tatę przy pracy, nasiąkałem tym od dzieciństwa.
Jak to jest pracować z rodzicami? Czy chętnie słuchają waszych rad?
Kacper Bobala: Mojemu ojcu zajęło trochę czasu, by mnie namówić do Łatwo w tym układzie zachować zawodową niezależność?

Ludzie

25

Kacper Bobala: Praca z rodzicami na samym początku nie jest łatwa,
trzeba się dotrzeć. Ważny jest też moment w którym się tę pracę zaczyna: moment w którym my się znajdujemy i moment w którym znajduje się firma. W naszym przypadku zdarzają się sprzeczki, wynika to
z różnicy pokoleń. Mojemu ojcu, który działa w tej branży 25 lat, trudno
jest czasem z czegoś zrezygnować. Co ważne te nasze sprzeczki nigdy
nie kończą się kłótnią tylko dojściem do konstruktywnego kompromisu.
W przypadku Eventrent głos należy do mnie, gdyż ten projekt jest moim
„dzieckiem”. Racja po mojej stronie jest w przypadku współczesnego
marketingu. Nagle pojawiają się pytania o social media, o promowanie
danej marki w Internecie i w tym momencie wchodzę ja… cały na biało
(śmiech).

Kacper Bobala: „Kiedy chcesz mieć miękkie serce musisz mieć twardą
d…ę” – to jest szczególnie ważna złota myśl, która dobrze się sprawdza
w życiu i w biznesie.
Praca nasza miłość
Dużo czasu zajmuje wam praca?
Michał Kozłowski: Okazuje się, że całkiem sporo. To ogromny obowiązek
i odpowiedzialność. Poza pracą na miejscu, są jeszcze wyjazdy, szkolenia… Praca zajmuje mi aktualnie 70 procent mojego życia.

Magdalena Drońska: Ze mną jest podobnie. Praca pochłania mi dużo czasu ale to mój świadomy wybór. Jestem w pracy siedem dni w tygodniu,
Michał Kozłowski: Zawsze dyskutujemy. Oczywiście tata ma ogromne cały czas pod telefonem, a dostaję telefony o różnych porach.
doświadczenie w tym zawodzie i czasem jego intuicja, nie poparta żadnymi faktami czy cyframi, okazuje się strzałem w dziesiątkę. Wtedy nie Łukasz Tomaszewicz: Pracuję o różnych dziwnych porach. Na przykład
ma dyskusji. Natomiast ja, z racji młodego wieku mam inne spojrzenie na kupując cebulę o godz. 22 w Tesco zarządzam jakąś inwestycją (śmiech).
niektóre sprawy niż on. Zawsze dążymy do kompromisu.
Kacper Bobala: Od 16 roku życia nie byłem na wakacjach (śmiech). Tak
Łukasz Tomaszewicz: Z tym spojrzeniem jest podobnie u mnie. Raczej naprawdę pracujemy 14-16 godzin dziennie. Jako, że jest to jednak sezotrudno mi konkurować z doświadczeniem taty (śmiech) ale w kwestii nowa praca, przez trzy miesiące mamy więcej miejsca na oddech ale to
marketingu, który bardzo się zmienił na przestrzeni 30 lat, mam większe i tak praca. Ja to po prostu lubię.
pole do popisu i często zostaje uznana moja racja. Tutaj mój wiek jest
bardzo dużym atutem.
Magdalena Drońska: Poziom wyznaczony przez mojego tatę jest wysoki
ale odbieramy na tych samych falach. Tata jest osobą bardzo kreatywną,
ja staram się nadążać za nim, po drodze wspierając go swoimi pomysłami.
Sam uważa, że jest to praca dla mnie i że się w niej realizuję. Nasza współpraca polega na wspieraniu siebie nawzajem i myślę, że w tym tkwi siła.
Jednakże prowadzenie Sali Koncertowej spoczywa całkowicie na mnie.
Życie z nazwiskiem
Noszenie znanego nazwiska pomaga w pracy i w życiu osobistym
czy utrudnia?
Michał Kozłowski: W świcie biznesu jest to bardzo pomocne, gdyż mamy
jako firma ugruntowaną i wyrobioną pozycję na rynku. Podejście do nas
zazwyczaj jest pozytywne, ludzie nam ufają. W prywatnym życiu nie afiszuje się swoim pochodzeniem, nie chwalę się, zwyczajnie tego nie lubię.
Uważam, że to wszystko czym się teraz zajmuję to przede wszystkim
ciężka praca mojego ojca, a później również i moja. Oczywiście zdarzały
się różne złośliwości, wynikające tylko z tego, że noszę takie a nie inne
nazwisko. Uważam, że jest to kwestią mentalności. Nikogo na świecie
nie dziwią i nie zastanawiają rodzinne firmy i fakt, że dzieci kontynuują
pracę swoich rodziców czy ją dalej rozwijają.

„Kiedy chcesz mieć miękkie serce, musisz
mieć twardą d…ę” – to jest szczególnie
ważna złota myśl, która dobrze się sprawdza w życiu i w biznesie.

Kacper Bobala

Po pracy czasie wolnym, kiedy spotykacie się z rodzicami nie rozmawiacie o biznesie, czy raczej nie da się od tego uciec?
Michał Kozłowski: Temat pracy cały czas nam towarzyszy, myślę, że
nawet tego nie kontrolujemy (śmiech). Dobre wieści, ciekawostki – nie
unikniemy poruszania pewnych tematów, szczególnie, że lubimy swoją
pracę. Wszyscy są w to trochę zaangażowani, więc nikomu z naszych bliskich to nie przeszkadza. Mama też bardzo mocno wspiera firmę i jeszcze moja siostra, która być może przyłączy się do biznesu.

Kacper Bobala: Raczej trudno mi i ojcu od tego uciec, chociaż w święta i podczas podobnych uroczystości, obiecaliśmy sobie i innym, że się
Łukasz Tomaszewicz: Wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znaj- ograniczymy (śmiech).
dujemy. Są takie momenty, w których nazwisko pomaga, bo jesteśmy
dobrze kojarzeni na rynku. Z drugiej strony Szczecin jest małym mia- Jak dorosnę…
stem, wszyscy się tu znają i ten mikroklimat przeszkadza w prywatnym życiu.
W dzieciństwie jednym z często zadawanych nam pytań przez dorosłych było klasyczne już: kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz? Jak
Miękkie serce o poranku
to było z wami?
Michał Kozłowski: Chciałem zostać piłkarzem, nawet przez chwilę myCzy którąś ze złotych rad rodziców, szczególnie wzięliście sobie do ślałem o karierze sportowej (śmiech) ale temu trzeba się całkowicie poserca? Czego się od nich nauczyliście?
święcić. Z czasem i w związku z nowymi zajęciami tego czasu było coraz
Michał Kozłowski: Rodziców przy pracy obserwuję od małego. Ojca po- mniej ale też i ochoty.
dziwiam za to, że potrafi po mistrzowsku poprowadzić rozmowę, wie jak
dobrać słowa, jakiego użyć tonu a przecież są to nierzadko trudne roz- Łukasz Tomaszewicz: Ja zawsze mówiłem wszystkim, że chcę być jak
mowy. Myślę, że jeszcze trochę zajmie mi czasu by osiągnąć taki poziom. tata (śmiech).
Łukasz Tomaszewicz: Jedną z takich rad, która mi się bardzo przydaje Kacper Bobala: Od dziecka chciałem robić eventy a najbardziej mieć swow pracy - jest ta dotycząca wczesnego wstawania. Rzeczywiście wstając ją krótkofalówkę i mówić innym co mają robić (śmiech).
rano można więcej zrobić, więcej załatwić różnych spraw.
Magdalena Drońska: Tam gdzie jest muzyka tam jest mój dom. Zawsze
Magdalena Drońska: Mój tata ma wiele rad. Jedną z nich jest, z angiel- tak miałam i w końcu robię to zawodowo (śmiech).
skiego „you never know”. Tato poradził mi, żebym niezależnie od sytuacji
w jakiej się znajdę, mam być przygotowana, żebym zawsze wiedziała jak
Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Jarosław Gaszyński
się zachować, co powiedzieć i co zrobić.
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Szczera do bólu
– Agnieszka Rylik

Była o krok od tragedii. Jako nastoletnia mistrzyni świata przeżyła głęboką depresję. Przyznaje,
że dzisiaj jest już szczęśliwym człowiekiem. Agnieszka Rylik, jedna z najbardziej utalentowanych
polskich bokserek opowiedziała nam o swojej książce, oraz udziale w programie Agent Gwiazdy 2.
– Uczestnicy tego programu sprzedali się tam za złotówkę. Ten program nie jest fajną przygodą
– przyznaje.
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Wiele osób twierdzi, że sport to zdrowie. Nie tyczy się to jednak
sportu wyczynowego. Co myślisz o takiej opinii?
Miałam sześć operacji ortopedycznych. O czymś to już świadczy. Wyczynowy sport z pewnością nie należy do najzdrowszych. Walcząc na
ringu zawsze starałam się nie przyjmować na głowę wielu ciosów. Dzięki
temu wszyscy teraz mówią, że nie wyglądam jak bokserka. Zastanawiają
się dlaczego nigdy nie miałam złamanego nosa. Odpowiadam: bo byłam
dobra. Jeśli natomiast chodzi o narażenie na kontuzję uważam, że jest
mnóstwo innych sportów, które bardziej się do niej przyczyniają: piłka
nożna, koszykówka, jeżdżenie autami w przeciążeniach.
Nie ciągnie Ciebie na ring? Powroty stają się popularne. Niebawem
zobaczymy ponownie na ringu Tomasza Adamka.
Boks nie jest sportem dla starych ludzi, nie mamy już takiej wytrzymałości. Gdy wracał Paweł Nastula, mój kolega, odradzałam mu. Twierdził, że
gadam głupoty, że jest w świetnej formie. Zobaczyłam go na ringu i płakałam. Oddychał bardzo ciężko, nie miał siły ani kondycji. Był pomysł
bym i ja znowu stanęła do walki. Przemyślałam i nic z tego. Taki benefis
starszej pani byłby żenujący. Swoje już w życiu zrobiłam. Niby czuję się
teraz dobrze ale nie jestem już na tyle zdrowa, by trenować i walczyć na
100 procent.

reklama

Nie milknie wciąż temat przepychanek słownych między Tobą a Ewą
Piątkowską, która podważyła Twoje oczywiste sukcesy, również
sukcesy Iwony Guzowskiej. Nie było to sportowe zachowanie i chyba
brak szacunku. Piątkowska stwierdziła, że jej walka o pas mistrzyni
świata organizacji WBC będzie pierwszą żeńską walką o mistrzostwo świata w polskim boksie, co oczywiście jest bzdurą. Masz przecież na swoim koncie taki tytuł.

BEZTERMINOWA GWARANCJA NA POWŁOKI TENZI QUARTZ

Niewielu jest zawodników sportów walki, którzy radzą sobie tak doskonale jak Ty. Z czego to wynika, że inni bokserzy nie potrafią odnaleźć po zakończeniu kariery właściwej drogi? Zarabiają ogromne pieniądze, mimo tego ich późniejsze życie wygląda delikatnie mówiąc
nieciekawie. Popadają w długi, nałogi, mają problemy z prawem.
Zakończenie pięściarskiej kariery to dla wielu zejście ze sceny. Szukają
wiec adrenaliny. Większość zawodników nie miało łatwego dzieciństwa,
pochodzą często z patologicznych rodzin. W ringu walczyli o życie, bo
tylko z tego mogli się utrzymać. Ja natomiast nie miałam noża na gardle,
u mnie była alternatywa. Powiedziałam sobie, że zostanę albo sportowcem albo lekarzem. W życiu mogłam robić wiele różnych rzeczy. Najbardziej jednak kochałam sport i na tym skupiłam całą uwagę. Walcząc
jednak na ringu, jednocześnie, zajmowałam się innymi pasjami. Nie poświęciłam się wyłącznie wyczynowemu sportowi, bo jest to odmóżdżone życie, które można porównać do hodowlanego życia zwierząt. Zdecydowana przewaga zawodników musi po zakończeniu kariery sportowej
pracować, bo w trakcie czasów świetności nie odłoży pieniędzy by utrzymać się do końca życia. Popadają w alkoholizm, uzależniają od narkotyków. To prawdziwe dramaty ludzkie. Dzięki wielu zainteresowaniom
potrafiłam tego wszystkiego uniknąć i obecnie nie muszę się martwić
o codzienność, bo mam mnóstwo innych zajęć.

PERMANENTNE ZABEZPIECZENIE LAKIERU POWŁOKAMI CERAMICZNYMI,
REWITALIZACJA LAKIERU DOCZYSZCZANIE I IMPREGNACJA WNĘTRZA POJAZDU

ydałaś książkę „Nokaut. Historia bokserki”. Mimo
że opisujesz w niej zarówno początki swojej kariery
sportowej, życie prywatne, zakręty życiowe i wzloty
– nie jest to typowa biografia.
Rzeczywiście, wybrałam najfajniejsze, ale i najczarniejsze momenty mojego życia. Są osobiste horrory, są też sportowe sukcesy. Chciałam w ten
sposób otworzyć się, opowiedzieć o motywacji, pokazać, że tak naprawdę nie zawsze byłam twarda, a nauczyłam się tego z biegiem lat. Zbierałam się do tego bardzo długo, musiałam swoje wypłakać i zapłaciłam za
to ogromną cenę. Gdy wyczynowo uprawia się sport trzeba zamordować
organizm. Wiąże się to z obciążeniem fizycznym, psychicznym i generalnie z utratą zdrowia. Jako 18-latka chciałam już iść na sportową emeryturę, wysiadłam. Miałam refluks, nawet zamknięto mnie na dwa dni do
izolatki i podłączano do kroplówki bym mogła przeżyć. Miałam depresję. Byłam w złym stanie. W książce opisuję też przeżycia niesamowite,
niezapomniane, takie jak przelot samolotem F16. Mnóstwo moich znajomych dowiedziało się z „Nokautu” wiele rzeczy, o których wcześniej nie
wiedziało. Nawet dziennikarka Dorota Wellman ją pochwaliła twierdząc,
że jest bardzo mądrze napisana.

W pewnym momencie zaczęła „jechać”, że jest najlepsza, że my nic nie
osiągnęłyśmy. Odpuściłam raz, odpuściłam drugi. Gdy doszło do jej walki z Ewą Brodnicką – opinie nie były dla mnie do końca zrozumiałe. Ewa
Brodnicka minimalnie wygrała, co było widać nawet po twarzy Piątkowskiej. W Internecie przeczytałam natomiast nagłówki, że skandaliczny
to wynik, że oszukali Piątkowską. Nie wszyscy sędziowie byli jednomyślni i oficjalnie nie zgodziłam się z werdyktem tych, którzy widocznie widzieli inną walkę. Nie cierpię przekrętów, naciągania. To dla mnie
horror. Kiedy powiedziałem, że wygrała dla mnie Brodnicka zaczęły się
ataki ze strony Piątkowskiej. Mówiła, że z Iwoną Guzowską miałyśmy „jakieś tam paski”, że tak naprawdę ona będzie pierwszą mistrzynią świata
w boksie. Grzecznie wytłumaczyłam, że gdy my walczyłyśmy nie było
wówczas federacji w której ona walczy. Że oszukuje ludzi i przekazuje
fałszywe informacje. Skasowała wówczas moje wpisy. Wrzuciłam list
otwarty skierowany do niej na swoim profilu. Przypomniałam, że to my
z Iwoną przecierałyśmy drogę dla kobiecego boksu, do naszego poziomu
sportowego Zosi jeszcze bardzo daleko. Napisałam by nie promowała się
na naszych plecach, a zabrała za ciężką pracę. Podpisałam się jako „Ciocia Rylik”. Na chamskie zachowanie trzeba reagować. Nie usłyszałam od
Ewy Piątkowskiej słowa przepraszam ale jest inny plus tej sytuacji. Po latach dogadałyśmy się z Iwoną Guzowską i jesteśmy w dobrej komitywie.
Pochodzisz z Kołobrzegu ale zawsze powtarzasz, że czujesz ogromny sentyment do Szczecina.
Uwielbiam to miasto. Walczyłam tutaj o mistrzostwo świata w kickboxingu. Byłam wybrana tutaj sportowcem województwa zachodniopomorskiego. Mam w Szczecinie rodzinę, część znajomych. Studiowała
tutaj moja siostra. Byłam nawet w poprawczaku… na spotkaniu motywacyjnym. Co jakiś czas przyjeżdżam do was ale przyznam, że zawsze
mam za mało czasu na zwiedzanie. Chciałabym zrobić sobie kiedyś taki
wypad, gdzie mogłabym spokojnie pospacerować i zobaczyć najpiękniejsza miejsca. A jest ich naprawdę sporo.

Agnieszka Rylik ze sportami walki związała się jako piętnastolatka rozpoczynając trening kickboxingu. Zajęło jej zaledwie
pół roku by zostać mistrzynią Polski. Dwa lata później zdobyła
w tej dyscyplinie mistrzostwo świata seniorek. Później przyszły kolejne tytuły mistrzyni świata i Europy. Przeszła na zawodowstwo, została najlepszą kickboxerką Europy a później
świata. W latach 2000-2005 stoczyła 18 pojedynków w boksie zawodowym, wygrywając aż 17 z nich – 11 przed czasem.
Zdobyła dwa pasy mistrzowskie i przydomek Lady Tyson. Jako
jedna z nielicznych walczyła w nowojorskim Madison Square
Garden i Mandalay Bay w Las Vegas. Obecnie jest m.in. dziennikarką. Na swoim koncie ma występy w programach Taniec
z Gwiazdami czy Agent Gwiazdy 2 oraz filmach: „Superprodukcja” Juliusza Machulskiego czy „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”
Patryka Vegi.

Wystąpiłaś niedawno w programie Agent Gwiazdy. Zaliczysz to do
przygód życia?
Program miał być przygodą: dużo sportów ekstremalnych, działania
w grupie, czyli wszystko to, w czym doskonale się odnajduję. Szybko wyszło, że dla niektórych uczestników nie ma zasad, liczy się tylko wygrana
i sprzedadzą cię za złotówkę. To bardzo słabi ludzie, którzy źle traktują innych. Dla mnie za dużo chamstwa. Nie podobało mi się. Odpadłam
po drugim odcinku. Miałam co prawda jokera, który niweluje jeden błąd
w teście ale go oddałam. Edyta (Zając-Rzeźniczak – przyp. red.) przed
samym testem, który rozwiązuje się po każdym odcinku, zagaiła czy jej
go przekażę. Zapytałam czy ona by tak zrobiła. Usłyszałam, że tak i że
bardzo się boi odpadnięcia. Podarowałam jej go bez najmniejszego problemu. Gdy przyszło do rozwiązywania testu pojawił się problem z systemem komputerowym, który akurat u mnie się zawiesił. Powiedziałam
o tym ale nie mogłam niczego powtórzyć, nie dano mi takiej możliwości.
W programie byłam na pewno sobą, nikogo nie udawałam. Jedna z dziennikarek powiedziała bardzo mądrze: „Dobrze, że byłaś tam sobą. Lepiej
odpaść niż zostać tam kur…”. Zgadzam się z tym w stu procentach. Ten
program to nie była zabawa. Rzadko się zdarza, by ludzie w grupie aż tak
źle się zachowywali. Najgorsze było również to, że nie mogłam nawet
zadzwonić do córki. Przez trzy dni byliśmy wysoko w górach ale nikt nie
dbał o to, by umożliwić kontakt z rodziną. Siedziałam i płakałam. Gdy
zmontowali program, to ja pracująca od lat w telewizji trochę się zdziwiłam, wycięli mnie prawie ze wszystkich scen.
Ale kariera medialna trwa nadal i wciąż nabiera rozpędu. Powiedz
na koniec – gdzie w najbliższym czasie będziemy mogli zobaczyć
Agnieszkę Rylik?
Jeżdżę po Polsce i promuję moją książkę. Stąd też moja obecność w Empiku w Kaskadzie. Mam jednak mnóstwo innych planów, będę robiła wiele rzeczy. Współpracuję nadal z telewizją ale myślę o niezależnie autorskim programie. Jeszcze nie wiem czy telewizyjnym czy internetowym,
zobaczymy. Jestem na nowej drodze życia, otwarta na ciekawe projekty
i propozycje. Rozpoczęliśmy już zdjęcia do filmu Patryka Vegi – „Botoks”.
Mam co robić. Możecie mi tylko życzyć dużo zdrowia i trochę odpoczynku.

Rozmawiał: Andrzej Kus / Foto: Sylwia Grochowska
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Ludzie

Wodny
Szczecin

Zachwycamy się Szczecinem z lądu. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze miasto równie
piękne jest z wody. Odra czy Jezioro Dąbie dają nam ogromne możliwości i wiele osób nie wie, jakie
kryją tajemnice. Nie trzeba mieć patentu żeglarskiego by się o tym przekonać. Nie trzeba również
dysponować gigantyczną gotówką. W niektórych przypadkach wystarczy… 14 złotych i można zwiedzić na pokładzie niewielkiej łódki przepiękne zakamarki Szczecina.

Fot. Ewa Kaziszko
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laudynka, Tereńka, Małgorzatka i Romka

W Szczecinie możemy wypożyczyć jedną z czterech niewielkich
motorówek. Dostępne są dla każdego pełnoletniego mieszkańca. Ponieważ mają niewielkie gabaryty i zaledwie 9,8 KM, a co za tym idzie
nie osiągają zawrotnych prędkości, nie trzeba mieć patentu żeglarskiego
by z nich skorzystać. Wystarczy też 70 złotych, by na godzinę wypożyczyć
jedną z nich. Na pokładzie zmieści się pięć osób. Każda kolejna godzina
to kwota 60 złotych. Wypożyczenie na cały dzień, w godzinach 10-19 to
kwota 400 złotych. Wypożyczalnia działa siedem dni w tygodniu. Klaudynka, Tereńka, Małgorzata i Romka cumują przy bosmanacie na Bulwarze
Gdyńskim. Warto wcześniej dokonać telefonicznej rezerwacji. Pełnoletni
mieszkańcy i turyści przed wypłynięciem zawsze przechodzą krótkie ale
obowiązkowe szkolenie z zakresu manewrowania i bezpieczeństwa.

Radek, wraz z przyjacielem Pawłem Kaczmarczukiem, kolejny sezon
oferują niecodzienną przygodę: rejsy na zabytkowym, blisko 120-letnim
kutrze rybackim, odnowionym i dostosowanym do imprez okolicznościowych. Na pokład, podobnie jak Telimena, zaprasza 12 osób. Cena
natomiast jest niższa, bo godzinny rejs to kwota 250 złotych. – Cumujemy przy Bulwarze Piastowskim, przy Alei Żeglarzy znajdującej się
pod Mostem Długim. Jeśli nie pływamy, serwujemy tradycyjną kuchnię
szczecińską bądź kuchnię morską. Również w trakcie rejsów: firmowych,
okazjonalnych czy turystycznych serwujemy przekąski bądź zamawiamy catering z wybranej restauracji – opowiada żeglarz. – Zachęcam do
rejsów z nami, bo to również okazja do tego, by spróbować swoich sił,
jako kapitan jednostki. Pod naszym nadzorem można stanąć za sterem,
chętnie również opowiemy o historii naszej łodzi, która kiedyś była holownikiem – zachęca Radek.

Telimeną w 12 osób

Aby skorzystać z oferty można skontaktować się mailowo pod adresem
kuter@kuter.szczecin.pl, telefonicznie pod numerem 508 513 667 bądź
Jeśli mamy większą grupę przyjaciół i chcielibyśmy z nimi spędzić czas osobiście.
na wodzie – warto zainteresować się ofertą Żeglugi Szczecińskiej – wynajęciem katamaranu Telimena, który został zbudowany przed laty na Na Urtice wybraną trasą
aluminiowym kadłubie w USA. Jest to zdecydowanie mocniejsza jednostka w porównaniu z wspomnianymi wcześniej motorówkami, wypo- Centrum Żeglarskie oferuje rejsy po jeziorze Dąbie lub po Zalewie Szczesażona w silnik spalinowy o mocy 50KM. Rozpędza się maksymalnie do cińskim. Mogą być jednodniowe albo znacznie dłuższe, bo spędzimy na
25km/h. Na pokładzie katamaranu znajdziemy wygodne kanapy, stolik, wodzie nawet pięć dni. Termin jest uzgadniany z każdym indywidualnie.

Fot. Jarosław Gaszyński

umywalkę oraz liczne schowki. Przed deszczem i słońcem pasażerów
chroni baldachim. Organizowane są tam niewielkie imprezy okolicznościowe. – Cena czarteru katamaranu ze sternikiem to 300 złotych za
godzinę. Każda kolejna to kwota 250 złotych. Katamaran cumuje przy
Nabrzeżu Pasażerskim, w sąsiedztwie Dworca Morskiego, przy ul. Jana
z Kolna. Rejsy, niezależnie od rodzaju, poprzedzić musi rezerwacja. Złożenie jej możliwe jest telefonicznie: 728 942 732 – informują przedstawiciele Żeglugi Szczecińskiej.

Ceny również nie są stałe – wahają się od 108 złotych za osobę przy rejsie jednodniowym do 795 złotych za rejs pięciodniowy. Warunkiem jest
fakt, że na pokładzie musi być komplet – czyli sześć osób. W tej cenie
nie można jednak liczyć na wyżywienie. Ubezpieczenie obejmuje tylko
zdarzenia na pokładzie.
Więcej informacji uzyskamy pod adresem rejsy@centrumzeglarskie.pl.

Można popłynąć z mistrzem!

Siedem dni w tygodniu można skorzystać z usług dwóch jednostek Odra
Queen i Peene Queen, które oferują regularne rejsy w godzinach: 12, 13,
15 i 17. Rejs taki trwa godzinę. Bilety dostępne są tuż przed wypłynięciem.
23 złote kosztuje bilet normalny, ulgowy 17 a rodzinny, uprawniający do
wejścia na pokład dwie osoby dorosłe i dwójkę dzieci do 18 roku życia
54 złote. – Pracujemy w dni powszednie, w weekendy, również w święta.
Jednostki przeznaczone są także do obsługi rejsów biznesowych, można
je rezerwować. Nie dopuszczamy do sytuacji, że w tym samym czasie są
niedostępne. Zawsze jedna płynie w rejs regularny. Rejs trwa godzinę.

Każdy, kto choć trochę interesuje się żeglarstwem wie, kim jest Radek
Kowalczyk: trzecim Polakiem, który ukończył jeden z najtrudniejszych
oceanicznych regat na świecie – Mini Transat. Śmiałkowie bez zdobyczy
techniki, na niewielkich jachtach ścigają się samotnie przez Atlantyk.
Ich łodzie mają zaledwie 6,5 metra długości. W trakcie wyścigu nie ma
mowy o wyspaniu się czy odpoczynku. Liczy się tylko walka o jak najlepszy wynik.

Rejsy Odrą Queen i Peene Queen
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Płyniemy z Wałów Chrobrego, do Doku nr 5 i wieży Bismarcka – mówią
przedstawiciele z firmy Polsteam Żegluga Szczecińska. Dostępne są
w trakcie rejsu dwa pokłady: zamknięty na dole, gdzie można również
zamówić jedzenie i picie oraz taras górny, z którego podziwiamy widoki.
Wodoaktywni z mocą atrakcji
Oni kochają wodę i zarażają swoją pasją wszystkich dookoła. Wodoaktywni – szczeciński organizator imprez na wodzie oferuje mnóstwo
atrakcji: począwszy od wypraw i szaleństw na skuterach wodnych, poprzez turystyczne rejsy na jachtach żaglowych, aż do flyboard, wakeboard czy nawet loty ze spadochronem przy użyciu specjalnej łodzi motorowej – parasailing. – Na skuterach pływa się pod naszą opieką, nie ma
konieczności posiadania uprawnień. Można szaleć na naszych akwenach
w mieście, można wybrać się na Zalew Szczeciński, nawet na Bałtyk
– opowiada Maciej Cylupa z Wodoaktywnych. – Koszt nie jest wysoki.
Wynajęcie skutera na godzinę kosztuje 300 złotych. Ręczę, że spędzenie
na nim 10-15 minut to intensywny wysiłek. Można dlatego zrzucić się ze
znajomymi i porządnie zmęczyć się zmieniając za kierownicą. Pływamy
z każdego miejsca. Wystarczy zadzwonić i ustalić skąd chcemy. Jeśli jest
to możliwe, podpłyniemy. Nie musi to być zorganizowana grupa, może
być nawet jedna osoba – dodaje.

pokładzie znajdziemy toaletę, jest też kuchenka. Przygotowany został
kokpit z poduszkami, są także cztery koje. – Szykujemy też ofertę, która
będzie obowiązywała podczas finału regat TTSR. Będą wówczas dwa
jachty, a rejsy zarówno jedno- jak i kilkudniowe. Dajemy także możliwość
czarteru. Preferuję rezerwacje dlatego bardzo bym prosił o kontakt pod
adresem bluefin@interia.pl lub numerem telefonu 601 233 434 – podsumowuje kapitan.
Pierwszy sezon Kapitana Cooka

Po naszych wodach pływa już ponad 18 lat. Oferuje rejsy turystyczne
i firmowe. Mowa o Dziewannie, która cumuje przy Nabrzeżu Pasażerskim
koło Dworca Morskiego przy ulicy Jana z Kolna 7. – Staramy się pływać
codziennie. Uzależnione jest to od ilości osób, które są zainteresowane
rejsem – opowiada kapitan Janusz Just. – Rejsy regularne są w godzinach
12:30, 14, 16 i jeśli jest taka potrzeba w lecie 17:30. Koszt to 23 złoty bilet
normalny godzinny i 46 dwugodzinny. Dzieci płacą złotych 12, podobnie
jeśli są z rodzicami i mają nawet powyżej 10 lat. Tak naprawdę koszt biletu jest ceną do ustalenia na miejscu, szczególnie w przypadku dzieci
i gdy jest dużo osób na pokładzie– dodaje. Na Dziewannie organizowane
są jednak przede wszystkim rejsy firmowe oraz imprezy okolicznościowe. Ludzie decydują się na komunie, urodziny, imieniny. – Ostatnio dopytywał się nawet o rejsy producent firmowy. Generalnie turystyka wodna
Z Wodoaktywnymi można również wybrać się na rejs jachtem żaglowym w naszym mieście cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dlatego
po dowolnym akwenie: czy jeziorze Dąbie, czy Zalewie Szczecińskim. też zdecydowałem się na udostępnienie od tego sezonu drugiej łodzi KaMożna popłynąć do Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, do Niemiec pitana Cooka. Przygotowuję też barkę, do której będzie cumowała Dzie-

Fot. Materiały prasowe

i w wiele innych miejsc. – Oferujemy rejsy: kilkugodzinne i kilkudniowe.
Mamy sześć jachtów ale spokojnie można dostawić kolejne. Przy rezerwacji podajemy ilość osób, czas rejsu, preferencje miejsca. Tras jest bardzo dużo. Na pokład, w zależności od jachtu, wchodzi od 4 do 12 osób.
Przykładowo: 4-5 godzinny rejs na betonowiec i powrót to kwota ok
1000 złotych – opowiada Cylupa. – Jest także możliwość skorzystania
z motorówek. Akwen w tym przypadku jest także kwestią wyboru. Na
pokład wejdzie od 2 do 8 osób, znowu w zależności od wielkości jednostki. Można popłynąć np. do Gryfina na obiad. Taka trzygodzinna wyprawa, gdzie na pokład wejdą cztery ozdoby kosztuje około 1000 złotych.
W tym wliczone jest paliwo.
Rezerwacja na każdą z atrakcji odbywa się pod numerem telefonu 783 00
83 83 lub adresem aktywuj@wodoaktywni.com.
Jachtem żaglowym w centrum miasta

Fot. Materiały prasowe

wanna. Na barce będzie bar, toalety, pokłady, w tym jeden zadaszony.
To pływająca przystań bez silnika, gdzie w każdej chwili będzie można ją
przestawić w inne miejsce– mówi pan Janusz.
Koszt wynajęcia Dziewanny na dwie godziny i rejsu w wybrane miejsce
to kwota 2100 złotych. Koszt Kapitana Cooka to 2400 złotych. Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu 600 22 11 00 lub adresem
rejsy@statek.info.
Dom na wodzie
Nie trzeba być milionerem żeby wypożyczyć łódź motorową, a warto
się do tego przymierzyć, bo Pojezierze Meklemburskie w Niemczech
jest piękne. Na turystów czekają świetnie wyposażone mariny, kilometry kanałów i setki zatok nadających się do kotwiczenia. Można spędzić
długi weekend z przyjaciółmi na komfortowym houseboacie wyczarterowanym z Marina’ Club. W bazie odbywa się krótkie przeszkolenie. Obsługa dostarcza informacji dotyczących lokalizacji szlaków żeglownych
oraz obsługi łodzi. Przekazuje także dokumenty potrzebne do nawigacji.
Wypożyczenie barki mieszkalnej nie wymaga żadnych uprawnień. Po dokonaniu rezerwacji będziecie poinformowani na temat oferowanych tras
żeglugowych, obowiązujących przepisów. Rezerwacja czarterów i wycieczek +48 604 939 018.

Szczeciński żeglarz kpt. Krzysztof Krygier oferuje wyprawy ponad siedmiometrowym jachtem żaglowym. Cumuje w okolicach Mostu Długiego,
przy Bulwarze Piastowskim. Poza skipperem na pokład mogą wejść cztery osoby. – To propozycja dla tych mieszkańców i turystów, którzy chcą
podziwiać Szczecin z wody, niekoniecznie przy ryku silnika i wdychając
spaliny – mówi. – Koszt godzinnej wycieczki to 100 złotych. Można jednak wypłynąć nawet na dobę. Wtedy, niezależnie od ilości osób, trzeba
zapłacić 450 złotych i można popłynąć gdzieś dalej. To doskonała okazja,
by poznać z innej strony Wały Chrobrego, możemy popłynąć w kierunku Dlaczego warto popływać?
Zalewu Szczecińskiego i zobaczyć np. tzw. „gocławskie slumsy”. Można popłynąć do Lubczyny i w wiele innych miejsc– zachęca żeglarz. Na Z roku na rok Szczecin coraz bardziej przybliża się do morza. Remonto-
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wane są bulwary, które już teraz, w sezonie, są najbardziej obleganym
miejscem w naszym mieście. Otwierają się na nich kolejne restauracje.
One także nie narzekają na brak klientów. Dopełnieniem bulwarów jest
Aleja Żeglarzy, która powstała w rejonie Mostu Długiego. Sukcesywnie
dostawiane są na niej nowe eksponaty. Jest rzeźba kapitana Kazimierza
Haski, jest także figura kapitana Ludomira Mączki. Zobaczymy urządzenie znane dzisiaj jedynie żeglarzom: sekstant służący do mierzenia ciał
niebieskich nad horyzontem, a także astrolabium – przyrząd astronomiczny używany w nawigacji do początku XVIII wieku. Na wodach Odry
i jeziora Dąbia pojawia się coraz więcej jednostek. Nie tylko mieszkańcy
Szczecina inwestują w jachty ale również przypływają do nas zagraniczni turyści. Widać to doskonale w Dąbiu, gdzie niemal każda przystań
w sezonie wypełniona jest mniejszymi bądź większymi jachtami. Widać to także w centrum Szczecina – przy marinie na Wyspie Grodzkiej,
która nastawia się przede wszystkim na żeglarstwo turystyczne. Mimo,
że również oferuje miejsca dla rezydentów z jej usług korzystają także
Niemcy czy Szwedzi.
Dlaczego stajemy się tak atrakcyjnym kąskiem do żeglarzy? Wiele
osób twierdzi, że mamy obecnie znacznie lepszą ofertę turystyczną niż
mazurskie jeziora. – Każdy rejs to okazja do tego, by zobaczyć Szczecin z wody. Jest naprawdę imponujący. Można podpłynąć do stoczni,
zwiedzić zielone wyspy Szczecina, gdzie nie dostaniemy się oczywiście
w inny sposób. Sama ulica Kolumba nie napawa optymizmem, natomiast
od strony Odry wygląda imponująco, mimo tego, że zabytkowe zabudowania straszą zniszczeniami. Nie bez powodu nazywamy to miejsce
„Szczecińską Wenecją” – mówi żeglarz Radek Kowalczyk. – Podpływamy
też do gigantycznego betonowca, którego kadłub znajduje się na jeziorze Dąbie, w okolicy Inoujścia– dodaje.
Ogromne znaczenie ma również konsekwentna budowa Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Jest to sieć nowych i zmodernizowanych
portów oraz przystani jachtowych na Pomorzu Zachodnim, zlokalizowanych nad Odrą, nad jeziorem Dąbie, w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego
oraz na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Na liście są już ponad 32 wyremontowane mariny. Odległość od każdego portu nie przekracza 20-30 mil
morskich, co daje ogromne możliwości zwiedzania. Porty i przystanie
mają przyjazną, nowoczesną, świeżo zmodernizowaną infrastrukturę
z bogatym zapleczem usługowym. Są zlokalizowane w miejscowościach
o dużych walorach turystycznych oferujących bogate możliwości ciekawego spędzenia czasu. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to najkrótsza droga wodna z Berlina do Skandynawii. Skomunikowana jest z drogami wodnymi Wielkopolski i prowadzi aż do Gdańska.
Przepiękne zielone zakątki Szczecina
Nie można nie wspomnieć o zielonych zakątkach Szczecina. Trzy z nich
zostały zlokalizowane na rzece Święta: Zakątek Kwadrat, Zakątek Głębia, Zakątek Orły (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie); natomiast jeden na
kanale Wydrnik: Zakątek Wydrnik.
Warto wyjaśnić czym są zakątki wodne. Są to miejsca rekreacyjne przygotowane dla małych jednostek pływających. Na każdym ustawiona jest
wiata, są kosze na śmieci, ławki, jest przenośna toaleta. Dostępne są
dla każdego: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów. Można do nich
dopłynąć zarówno niewielkimi motorówkami dostępnym bez patentu,
można wybrać się rejsem zorganizowanym. – Po drodze czeka nas jeszcze jedna ogromna atrakcja. Jest ona nieodłącznym punktem niemal każdego rejsu: rezerwat przyrody. Podziwiamy wówczas orły bieliki, bobry,
wydry czy czaple. Możemy zaobserwować rzadkie gatunki roślin. Każdy
rejs po Odrze, Zalewie Szczecińskim czy Jeziorze Dąbie to okazja nie
tylko do podziwiania panoramy naszego miasta ale również szeroki wachlarz innych niespodzianek. Naprawdę warto wybrać się w taką podróż.
Nikt tego nie pożałuje – mówi żeglarz Radek Kowalczyk.

Autor: Andrzej Kus
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Wielkie hinduskie
wesele

Śluby w Indiach charakteryzują się entuzjastycznym podejściem do życia. W rzeczywistości rozpoczynają się na wiele tygodni przed samą najważniejszą uroczystością. Podczas gdy zjeżdżają się krewni,
miejsce zaślubin zaczyna nabierać świątecznego nastroju. O hinduskim ślubie w swojej rodzinie opowiedziała nam Anita Agnihotri, właścicielka Restauracji Bombay.

Ś

lub i wesele trwały prawie tydzień ale przez cztery dni odbywały się główne ceremonie. Wszystko miało miejsce w New Delhi.
– Cały nasz pobyt rozpoczął się od święta Holi, czyli Festiwalu Kolorów – mówi Anita Agnihotri. – Tego dnia ulice w Indiach
wypełnia feeria barw. Ludzie witają wiosnę obrzucając się kolorowym
proszkiem. Zależało mi by mój syn i wnuczka zobaczyli to święto i wzięli
w nim udział, bo to naprawdę radosny i zwariowany dzień.
Miasteczko weselne

nawet 40 lat! – śmieje się Anita Agnihotri. Aby pomieścić wszystkich
gości stworzono coś na kształt miasteczka weselnego, którego połowę
zasiedlili goście ze strony panny młodej a drugą połowę ze strony pana
młodego. – Trudno mi powiedzieć ile osób razem pojawiło się na uroczystościach, ale na głównym weselu na pewno bawiło się z tysiąc osób –
mówi Anita. – Pierwsze uroczystości, jakie odbywają się przed samym
ślubem są zarezerwowane wyłącznie dla rodziny. Wszyscy spotykają się
dopiero na weselu.

Astrolog i zaślubiny z drzewem
Następnego dnia zaczęli zjeżdżać się goście weselni, w tym rodzina
z obu stron państwa młodych. – Dla mnie ten wyjazd to była także oka- Śluby w Indiach są zazwyczaj aranżowane. Kiedy dziewczyna osiągnie
zja do spotkania się członkami mojej rodziny. Niektórych nie widziałam dojrzałość, rodzice zaczynają szukać dla niej odpowiedniego kandyda-

36

Styl życia

ta. Poszukiwania trwają w tej samej grupie społecznej, rejonie i religii,
wszystko po to by przyszła panna młoda nie przeżyła szoku kulturowego. Wynika to z różnorodności społecznej i kulturowej w samych Indiach. To ogromny kraj pełen kontrastów. Rodzice też zwracają uwagę
na kwestie finansowe, ważne jest by obie strony były podobnie zamożne. – W Indiach nie tyle dwoje ludzi bierze ślub, co całe ich rodziny – wyjaśnia Anita. – Rodzice ze strony chłopaka zrobią wszystko, by rodzina
od strony dziewczyny była zadowolona i na odwrót. Dzięki temu młoda
para ma silne zaplecze i nawet, jeśli w ich małżeństwie pojawią się słabsze momenty, będą mieli wsparcie bliskich, którzy pomogą im przejść
trudny okres – dodaje.
Mocną pozycję w tym układzie ma panna młoda, gdyż traktowana jest
przez swoich teściów jak ich własna córka, a oni zrobią wszystko by ich
„dziecko” czuło się dobrze i komfortowo. – I to chyba jeden z powodów,
dlaczego w Indiach jest niewiele rozwodów – tłumaczy Anita. – Tak dokładnie zaplanowane małżeństwo po prostu musi się udać.
Kiedy następuje zgoda rodziny na ślub, od razu zaczynają się przygotowania do uroczystości. Na termin ślubu decydujący wpływ ma… astrolog. – Każda rodzina ma swojego astrologa, który sprawdza, kiedy planety i bóstwa sprzyjają zaślubinom. Sprawdza również szczegółowy
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horoskop przyszłej pary młodej, by zobaczyć czy oboje do siebie pasują nie tylko państwo młodzi zapraszają na ślub ale ich rodziny. – Zaprosze– tłumaczy Anita.
nie, które otrzymaliśmy miało trzy strony! Były na nim dokładnie opisane miejsca, gdzie odbędą się wszystkie uroczystości, a także wymie– I tu przypomina mi się głośna historia, która miała miejsce w Indiach. nieni różni członkowie obu rodzin, m.in. rodzeństwo państwa młodych
Astrolog, który sprawdzał horoskop jednej znanej pary aktorskiej, z dziećmi, rodzice i dziadkowie – wspomina.
stwierdził, że nie do końca do siebie pasują. Żeby jednak odbył się ślub,
najpierw narzeczoną wydano za mąż za… drzewo. Ten ślub miał uwolnić Imprezowe zaślubiny
ją od klątwy, która na niej ponoć spoczywała. Dopiero później odbyły się
właściwe zaślubiny.
Ceremonii poprzedzających najważniejszy dzień jest kilka. – Oprócz wieczoru panieńskiego i kawalerskiego, są m.in. ceremonie malowania rąk
Panna młoda cenniejsza niż złoto
henną, wieczór podczas którego państwo młodzi otrzymują błogosławieństwo od rodziców i od dziadków. Wszystkiemu towarzyszy zabawa
W Indiach istnieje kult złota. Kobiety przez całe życie kupują złoto by przy muzyce, pyszne jedzenie i pełen bar. Każda z tych ceremonii jest
później przeznaczyć je na posag dla swojej córki. – Dla hinduskiej rodziny radosna i kolorowa – opowiada Anita.
posiadanie córki stanowi problem – wyznaje Anita. – Niekiedy ojcowie
całkowicie bankrutują wydając córkę za mąż. Kiedyś w Indiach inwesto- Ślub w Indiach jest bardzo barwny. Panna młoda jest tradycyjnie ubrawano głównie w edukację chłopców, by była jak najlepsza i żeby chło- na w kolorowe jedwabie, otoczona świeżymi kwiatami. Wszyscy tańczą
pak mógł później dostać dobrze płatną i prestiżową pracę. Oczywiście jedzą i piją. A państwo młodzi po wszystkim żyją oczywiście… długo
chłopaka trzeba ożenić, ale nie z byle z kim. Ojciec dziewczyny musi ją i szczęśliwie.
odpowiednio uposażyć, by później nie słyszeć, że ona i jej rodzina nic nie
wnieśli w ten związek.
Zaproszenie na ślub nie jest kawałkiem ładnego papieru z imionami pary
młodej i jakąś romantyczną sentencją. To całe wypracowanie, w którym
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Mercedes
zachwyca E Klasą
Mercedes nie zwalnia tempa i wprowadza na rynek dwa nowe, rewelacyjne auta. Tym razem są to
Klasy E: All-Terrain oraz E Coupe.

W

iosną do sprzedaży trafił Mercedes Klasy E All-Terrain.
Jego przebojowość sygnalizują stylizacyjne atrakcje:
charakterystyczna dla SUV-ów osłona chłodnicy czy pokaźne koła z obręczami ze stopu metali lekkich. Kunszt
samochodu podkreśla układ wydechowy z dwoma nakładkami na końcówkach rur wydechowych zintegrowanymi w zderzaku. Samochód jest
mocno ospojlerowany: mamy spojler dachowy w kolorze nadwozia, są
spojlery boczne w kolorze czarnym z dodatkową chromowaną listwą.
Zderzaki z przodu i z tyłu zostały specjalnie zaprojektowane – z osłoną
galwanizowaną i srebrnym chromowaniem. Dopełnieniem wszystkiego
są poszerzone nadkola w kolorze czarnym.
All-Terrain – sportowy i rodzinny

funkcje rewersyjnego napinania pasów bezpieczeństwa przy fotelach
przednich, zamknięcia otwartych okien i dachu, a w połączeniu z elektryczną regulacją siedzeń, funkcja ustawienia fotela pasażera obok
kierowcy w pozycji korzystnej podczas wypadku. Inteligentny układ
wczesnego rozpoznawania wypadków systemu Pre-Safe korzysta z zamontowanych w pojeździe czujników, np. elektronicznego systemu stabilizującego tor jazdy ESP czy asystenta układu hamulcowego Bas Pro.
W nowym All-Terrain zastosowano także reflektory Multibeam Led. Jest
to nowoczesny system oświetlenia z adaptacyjnym asystentem świateł
drogowych Plus, łączący w sobie zalety najnowocześniejszych technologii oświetleniowych oraz bardzo szybko i precyzyjnie dopasowuje
sposób świecenia do sytuacji na drodze. Dla kierowcy oznacza to bardzo
dalekie oświetlanie samej jezdni i stref z boku drogi. Multibeam Lead
emituje światło przyjemne i jasne, które ułatwia kierowcy orientację
i sprawia, że jazda nocą staje się znacznie bezpieczniejsza. Asystentów
oraz systemów wspomagających jazdę jest naprawdę mnóstwo. Jednym
z nich jest np. asystent martwego punktu. System ten sygnalizuje w lusterku zewnętrznym obecność samochodów lub motocykli w strefie
martwego punktu, a w razie zagrożenia – np. próby zmiany pasa ruchu
– automatycznie wymusza skręcanie w przeciwną stronę.

Wnętrze samochodu czerpie z linii Avantgarde. Posiada sportowe pedały
AMG ze stali szlachetnej oraz dywaniki z nadrukiem All-Terrain. W każdym elemencie nawiązuje do ekskluzywnego, a jednocześnie sportowego charakteru. Szyby są przyciemniane z funkcją termoizolacji, dach jest
panoramiczny. Komfort jazdy zwiększa skórzana tapicerka nappa, która
znajduje się na wszystkich fotelach. Przednie, podgrzewane, wyposażono
w pamięć pozwalającą zapisać ostatnie ustawiania, z których korzystali
kierowca czy pasażer. Również wykończenie robi niesamowite wrażenie
– użyto do niego matowego brązowego drewna jesionowego, górna część Ponadto program jazdy All-Terrain dostosowuje systemy regulacyjne,
deski rozdzielczej obszyta została skórą. Podświetlone są listwy progowe. np. elektroniczny system stabilizujący tor jazdy ESP czy system zapobiegający blokowaniu kół napędowych ASR, do nieutwardzonych dróg
W nowym All-Terrain do dyspozycji mamy elektroniczny zestaw wskaź- i niesprzyjającego podłoża. Ekstremalnie niezawodna trakcja i swobodników. Szerokokątny kokpit z dwoma panoramicznymi ekranami, doty- ny napęd są przede wszystkim zasługą napędu na wszystkie koła.
kowy panel na kierownicy czy zestaw do wielofunkcyjnego telefonowania, który pozwala m.in. na indukcyjne ładowanie telefonu to tylko kilka Klasa E Coupe – imponująca estetyka
z wielu rozwiązań. Niezwykle przydatną funkcją jest pakiet parkowania
z kamerą 360 stopni. Dzięki niemu, podczas wykonywania manewru, Kolejna nowość Mercedesa to Klasa E Coupe. Jego premiera odbyła się
widzimy na ekranie podgląd samochodu z lotu ptaka, z każdej strony. w tym roku w Detroit. Do sprzedaży trafił wiosną. Nowy model w całoPomyślano również o miłośnikach dobrego brzmienia. Samochód wypo- ści opiera się na technice obecnej Klasy E 213. Umiejętnie łączy komfort
sażono bowiem w doskonały system audio Burmester Surround.
podróżowania na dalekich trasach dla 4 osób ze zwinnością i walorami
sportowymi Klasy C Coupe.
O bezpieczeństwo kierowcy oraz pasażerów dba system Pre-Safe, który
potrafi wcześnie rozpoznawać niebezpieczne sytuacje drogowe i prze- Nowa Klasa E Coupe prezentuje sportowy styl. Filigranowa linia dachu
zornie uruchamiać mechanizmy chroniące pasażerów. Wśród nich są przebiega płynnie aż po atletyczny tył. Tworzy w ten sposób imponują-
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Mercedes All-Terrain E 220d 4MATIC
Pojemność silnika 2 l
Moc silnika 194 KM
Skrzynia biegów 9-biegowy automat
9G-TRONIC
Przyspieszenie 0-100km/h – 8 s
Prędkość maksymalna 231 km/h
Zużycie w cyklu mieszanym 5,2l/ 100 km

Klasa E Coupe
Pojemność silnika 2 l
Moc silnika 194 KM
Skrzynia biegów 9-biegowy automat
9G-TRONIC
Przyspieszenie 0-100 km/h – 7,4 s
Prędkość maksymalna 242 km/h
Zużycie w cyklu mieszanym 4,6 l/100 km

cą estetykę. Dostępne mamy cztery wersje silnikowe: trzy benzynowe niejsze informacje dotyczące jazdy, między innymi ograniczenia prędko– dwa z nich o pojemności 2 litrów i mocy 184 KM oraz 245 KM, kolejny ści czy wskazówki nawigacyjne w polu widzenia kierowcy.
trzylitrowy V6 o mocy 333 KM. Jest też dwulitrowy diesel o mocy 194 KM.
Szlachetna osłona chłodnicy o strukturze diamentowej, opcjonalne reflektory i bardzo nisko osadzony zderzak przedni tworzą wyrazisty desiOba modele są do kupienia w systemie Lease&Drive Basic; E
gn przodu nadwozia, jeszcze raz podkreślając typową dla Mercedes-Benz
Coupe – od 2704 PLN netto/miesięcznie*, a E All-Terain – od
stylistykę coupe. Ponadczasowo nowoczesne nadwozie zdobią ponad3246 PLN netto/miesięcznie*
to duże obręcze kół ze stopu metali lekkich oraz elementy stylizacyjne
*10% wpłaty, 48 miesięcy okres użytkowania, 80 000km całkoz chromu i aluminium. Także układ jezdny Agility Control z obniżonym
wity przebieg
zawieszeniem wzmacnia sportowy wygląd auta. Możliwy jest jednak wybór zawieszenia. Dostępne jest również dynamiczne oraz pneumatyczne.
Samochód możemy sobie zażyczyć także z wyposażeniem AMG, które
zawiera podgrzewane fotele sportowe, wyraziste, zdobiące wnętrze
obszycia tapicerki ozdobnymi szwami, sportową wielofunkcyjną kierownicę wykończoną skórą, podobnie jak dźwignię zmiany biegów czy
pedały ze stali szlachetnej. Zastosowano w nim podobne, ekskluzywne
rozwiązania, co w All-Terrain: jest dach panoramiczny, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne – fotochromatyczne. Jest pakiet parkowania
360 stopni, są ekskluzywne skórzane i drewniane elementy wykończenia
wnętrza czy pakiety technologiczne zawierające elektroniczne zestawy
wskaźników. Wyświetlacz head up pokazuje nam przed oczami najważ-

Autor: Andrzej Kus / Foto: Dagna Drążkowska
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Toyota skrojona
na miarę

Niejedna pani marzy o aucie idealnym do poruszania się po mieście. Oferuje to odmieniona Toyota
Yaris z bardziej dynamiczną stylistyką i zupełnie nowym silnikiem. Toyota Yaris, to jedyny samochód
na europejskim rynku dostępny z trzema rodzajami napędu: benzynowym, hybrydowym, a także
wysokoprężnym.

N

owy silnik benzynowy czterocylindrowy o pojemności 1,5
l spełnia rygorystyczną normę Euro 6c, zgodnie z nowym
standardem testowania zużycia paliwa i emisji spalin w rzeczywistych warunkach. Zastąpił on silnik 1,33 l - ma o 10 procent więcej mocy, i jest o 12 procent oszczędniejszy, a przecież ekonomika jest bardzo istotna. Silnik zużywa tylko 4,6 l paliwa na 100 km. Nowy
silnik 1,5 l o mocy 111 KM jest tylko 3000 zł droższy od podstawowego
silnika 1.0 l i mocy 69 KM. W modelu hybrydowym projektanci skupili się
na jeszcze większym wyciszeniu auta, szczególnie podczas przyspieszania. Osiągnięto to dzięki nowym mocowaniom silnika, ogranicznikowi
przechyłów, przednim półosiom oraz ramie pomocniczej. Udoskonalony
napęd hybrydowy 100 KM z automatyczną przekładnią jest o 2000 zł tańszy od silnika Diesla z manualną skrzynią biegów.
Większy komfort i dynamiczna sylwetka
Inne mocowanie silnika, jak również amortyzatory i elektrycznie sterowany układ kierowniczy poprawiły komfort jazdy, zmniejszając drgania
powodowane ruchami silnika przy poruszaniu się po nierównych nawierzchniach. Yaris wyróżnia się bardziej dynamiczną sylwetką, zapro-
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jektowaną przez studio ED2 pod Niceą, które jest odpowiedzialne za
ten model od początku jego istnienia. Sylwetka „tegorocznego” Yarisa
nabiera dynamiki dzięki uwydatnionej linii biegnącej od przodu do tyłu,
nowej pokrywie bagażnika i przeprojektowanym lampom. Nowe przednie reflektory uwydatniają elementy stylistyki „keen look”. W wyższych
wersjach wyposażenia, w światłach LED do jazdy dziennej zastosowano
światłowody. Z kolei tylne reflektory o zmienionym kształcie rozciągają
się od błotników aż na pokrywę, która także została przeprojektowana.
Zależnie od wersji wyposażeniowej dostępne są światła stop z diodami
LED oraz światła pozycyjne ze światłowodami.
Do wyboru, do koloru
Yaris jest dostępny w 5 wersjach wyposażenia. Wersja Selection została
stworzona z myślą o młodszych klientach, dla których ważny jest styl
i indywidualny charakter. Dostępne już są warianty Selection Saphire
i Selection Passion, a lada dzień pojawią się Selection Pure i Selection
Platinium. Specjalne kolory karoserii są łączone z kontrastowym, czarnym wykończeniem dachu i innych wybranych elementów. Wersja zawiera także grill w kształcie plastra miodu, przyciemniane tylne szyby,

dedykowane elementy stylizacyjne deski rozdzielczej i kierownicy oraz
dobrane do poszczególnych wariantów kolory tapicerki. Światła do jazdy dziennej, pozycyjne i stopu w technologii LED są dostępne w wersji
Selection i najwyższej, czyli Dynamic.
Już w podstawowej wersji wyposażenia Life mieści się pakiet bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense składający się z układu wczesnego
reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) i automatycznych świateł drogowych (AHB). To jedyny miejski model dostępny w Polsce z tak bogatym
wyposażeniem w systemy bezpieczeństwa czynnego w standardzie.
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) wchodzi w skład wersji
Premium i wyższych. Ponadto wersja Life zawiera m.in. system wspomagający pokonywanie podjazdu, 7 poduszek powietrznych, czujniki deszczu, elektryczne przednie szyby i lusterka oraz kierownicę wielofunkcyjną, co czyni z Toyoty Yaris samochód wyjątkowo przyjazny i bezpieczny

Autor: Jerzy Chwałek / Foto: Dagna Drążkowska
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Elektryczne
miasto przyszłości
Przyszłość rynku motoryzacyjnego tworzy się na naszych oczach. To, co parę lat temu wydawało się fantastyką, dziś jest faktem. Mowa
o pojazdach elektrycznych. O ich fenomenie rozmawiamy z Konradem Kijakiem, dyrektorem handlowo-administracyjnym Grupy Polmotor.

C

zym różni się elektryczny samochód od tradycyjnego? Jakie są jego zalety?
Gaz ziemny czy ropa naftowa w końcu się wyczerpią, a wtedy
wszyscy powinniśmy być gotowi na zmiany zwłaszcza biorąc
pod uwagę komunikację. Z roku na rok wzrasta również świadomość
społeczeństwa w kwestii dbania o środowisko naturalne. Samochód
elektryczny jest zdecydowanie tańszy w użytkowaniu od samochodu
tradycyjnego. Zwrócę uwagę przede wszystkim na ceny paliwa. Naładowanie silnika elektrycznego w porównaniu do tradycyjnego paliwa okazuje się tańsze. Istotne jest również to, że koszty energii elektrycznej
są mniej uzależnione od międzynarodowego rynku paliwowego. Modele
z silnikami elektrycznymi są także stosunkowo mniejsze i idealnie nadają się do codziennego użytku.
Czy opłaca się jeździć elektrycznym pojazdem? Jak to wygląda pod
względem ekonomicznym?
Samochody elektryczne nie wymagają regularnej wymiany olejów silnikowych tak jak w przypadku pojazdów spalinowych. Silniki elektryczne
posiadają również mniej części, które często wymagają wymiany, takich
jak świece czy przewody zapłonowe. Ich prosta konstrukcja zapobiega
również awariom. Dodatkowo, samochody elektryczne odzyskują część
zużytej energii podczas hamowania, zwiększając swój zasięg szczególnie w miastach. Biorąc pod uwagę wszelkie koszty serwisu, to na pewno
nasz portfel na tym zyska.
Czy łatwo jest przygotować miasto do obsługi takich aut i czy jest
to kosztowna akcja?

O ile stacje benzynowe znajdują się w każdym zakątku kraju przy praktycznie większości głównych dróg, o tyle punktów doładowań jest
znacznie mniej. Co prawda liczba parkingów wyposażonych w systemy
ładowarek w ostatnim czasie mocno rośnie, jednak na stworzenie efektywnej sieci nadal trzeba będzie poczekać. Wlanie paliwa do baku to
kwestia kilku minut, jednak naładowanie baterii elektrycznej trwa o wiele dłużej. Podróż samochodem elektrycznym trzeba planować nieco dokładniej niż w przypadku standardowych aut, planując dokładnie trasę,
na której znajdują się punkty do ładowania.
Jak sytuacja wygląda w Szczecinie?
Szczecin to miasto otwarte na alternatywne rozwiązania. W ostatnim
czasie Urząd Miasta organizuje przetargi na samochody elektryczne,
w których również nasza firma bierze udział. To szansa na oszczędności
i nowoczesność, która w dobrze rozwiniętych miastach mocno nabiera
tempa. Wierzę, że za kilka lat Szczecin stworzy sieć ładowarek podobną do tej we Wrocławiu, gdzie zakupiono w ostatnim czasie 200 samochodów elektrycznych Nissan Leaf. Samochody te przeznaczone są dla
mieszkańców, które działają podobnie do miejskich rowerów. Z jednego
punktu miasta możemy dostać się w inne miejsce dzięki dostępnemu
pojazdowi elektrycznemu w wielu strefach miasta. To przyszłość, której
nie unikniemy.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
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Super samochód
dla każdego
Na dźwięk skrótu GT u niejednego maniaka motoryzacji rozszerzą się źrenice i ugną kolana.
Z ekscytacji. Chodzi oczywiście o Gran Turismo, typ samochodu sportowego o wysokich osiągach,
przygotowanego do jazdy na długich dystansach. Czym różni się od innych sportowych
samochodów? Komfortem jazdy.

Volkswagen Aerton GT
Typ silnika: benzynowy
Moc silnika: 280 KM
Pojemność silnika: 1984 cm3
Skrzynia biegów: 7- biegowa
Rodzaj napędu: 4motion
Maksymalny moment obrotowy: 350 Nm
Spalanie cykl miejski: 9,2 l
Spalanie cykl poza miastem: 5,1 l
Cykl mieszany: 7,3 l
Typ silnika: diesel
Moc silnika: 240 KM
Pojemność silnika: 1968 cm3
Skrzynia biegów: 7-biegowa
Rodzaj napędu: 4motion
Maksymalny moment obrotowy: 50 Nm
Spalanie cykl miejski: 7,1 l
Spalanie cykl poza miastem: 5,1
Cykl mieszany: 5,9 l

G

T trafiło do masowej świadomości także poprzez popkulturę.
Agent 007 James Bond jeździł takich autem w jednym ze swoich filmów – dokładnie Astonem Martinem DB Mark III, a seria gier komputerowych o nazwie Gran Turismo (symulator
wyścigów samochodowych) uważana jest za kultową. Czym w skrócie
jest zatem GT? Super samochodem. Przed Państwem takie właśnie auto
– Volkswagen Arteon.
Awangardowy elegant
Samochód zrobił furorę na wiosennych targach w Genewie, przypominając o klasie marki VW, jednocześnie przewyższając pod każdym względem swojego poprzednika Volkswagena CC. Połączenie awangardowej
stylistyki i sportowego charakteru z funkcjonalnością, której przykładem jest przestronne wnętrze sprawia, że Arteon nadaje nowe znaczenie pojęciu Gran Turismo. Nawet specjaliści z Top Gear, którzy zawsze
są obiektywni i czasem brutalnie szczerzy uznali, że Volkswagen Arteon
wygląda jak żaden inny VW. Tobias Sühlmann – stylista, który zaprojektował wnętrze nowego modelu – mówi: „Arteon jest bardzo funkcjonalny i wyróżnia się atletyczną sylwetką. Forma i funkcja łączą się w nim
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w nowoczesny sposób. Dzięki dużemu rozstawowi osi, pociągniętej daleko w tył linii dachu, tyłowi nadwozia podobnemu do tyłu coupé oraz
dużej pokrywie bagażnika auto typu Gran Turismo zapewnia – w porównaniu z klasycznymi samochodami – większą przestrzeń i daje więcej
możliwości aranżacji wnętrza”.
Do najważniejszych elementów stylistycznych Arteona, należy opracowana od podstaw przednia część nadwozia. Jej wyróżnik to długa pokrywa silnika zachodząca na błotniki i sięgająca do osłony chłodnicy zajmującej całą szerokość przodu. Seryjne reflektory w technologii LED oraz
diodowe światła do jazdy dziennej łączą się tu z chromowanymi listwami oraz z pokrywą silnika. Dzięki temu pod względem stylistyki przodu
Arteon w niczym nie ustępuje najbardziej renomowanym samochodom
sportowym. Również na wzór modeli sportowych zaprojektowano duży
tył nadwozia, szerokie błotniki i nadkola. Aerton jest smukły i ma…
wcięcie w talii. Dokładnie tak. Kiedy spoglądamy na linię to nie możemy
oprzeć się wrażeniu, ze nasze VW wygląda jak zgrabne sportowe cacuszko. Do tego wszystkiego pięciodrzwiowy Arteon ma bardzo przestronne
wnętrze i duży bagażnik o pojemności od 563 do 1557 litrów. Sportowe
auto na długie trasy? Jak najbardziej. W końcu to magiczne GT.

Szybko, bezpiecznie, wygodnie

pojazd, system przejmie prowadzenie, następnie w łagodny sposób wyhamuje auto i skieruje je na skrajny prawy pas jezdni, jeśli okaże się on
Arteona można zamówić z jednym z sześciu turbodoładowanych sil- w danej chwili wolny.
ników z bezpośrednim wtryskiem. Wszystkie są czterocylindrowymi
jednostkami napędowymi. Benzynowe (TSI) oraz diesle (TDI) w dwóch Oprócz bogatej wersji podstawowej nowe Gran Turismo będzie oferoniższych wersjach mocy osiągają 150 i 190 KM. Najmocniejszy silnik TSI wane w dwóch ekskluzywnych wersjach Elegance oraz R-Line. Jak wskarozwija moc 280 KM, a najmocniejszy TDI uzyskuje 240 KM. Całkowicie zuje nazwa konfigurując linię Elegance szczególny nacisk położono na
nową jednostką napędową jest podstawowy silnik benzynowy – 1.5 TSI wytworny wygląd samochodu. W Arteonie R-Line jeszcze bardziej podEvo, który okazuje się wyjątkowo wydajny dzięki m.in. funkcji odłącza- kreślono typowy dla modeli Volkswagena z serii R sportowy charakter
nia cylindrów (ACT). Każdy silnik Arteona może współpracować z auto- auta. W oparciu o trzy wersje wyposażenia Arteona w dużym stopniu
matyczną, dwusprzęgłową skrzynią biegów DSG. Samochód napędzany będzie można skonfigurować zgodnie z indywidualnym życzeniem każmoże być na przednią oś lub na cztery koła.
dego klienta.
Do awangardowego charakteru Arteona pasują także bardzo dobrze
przemyślane systemy asystujące, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Aktywny tempomat uwzględnia dane ze znaków drogowych dotyczących m.in. ograniczenia prędkości, dopasowując
automatycznie do nich prędkość jazdy samochodu. Reflektory skrętne
dzięki danym GPS pochodzącym z nawigacji, z wyprzedzeniem „wiedzą”
kiedy samochód wjedzie w zakręt i uruchamiają funkcję doświetlania,
jeszcze zanim kierowca wjedzie w łuk drogi. Ważna informacja dla kierowców, szczególnie tych w wybierających się w trasę jest informacja
o systemie Emergency Assist. Zwiększa on bezpieczeństwo na drodze.
Kiedy kierowca, np. z powodu zasłabnięcia, przestanie kontrolować

Autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe
WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
Volkswagen Krotoski-Cichy
ul. Struga 1a w Szczecinie
www.vwszczecin.pl tel: 48 785 505 100
Nowy Punkt Ekspozycyjny
ul. Madalińskiego 7, Szczecin
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Naładuj i jedź
Nissan Leaf –wersja Tekna
Dane techniczne 30 kW
Moc: 109 KM
Maksymalny moment obrotowy:
254Nm od 0-3008 obr/min
Prędkość maksymalna: 144 km/h
Przyśpieszenie: 11,5 s do 100 km/h
Zasięg: do 250 km
Czas ładowania: 30 min
Gwarancja: 8 lat lub 160 000 km
na akumulatory
Koszt przejechania 100 km: 7,4 zł
Przedsiębiorca i wizjoner Elon Musk uważany jest za osobę odpowiedzialną za rewolucję w motoryzacji i propagatora samochodów elektrycznych.
Jego proekologiczne podejście do życia znajduje coraz więcej wyznawców, również w Polsce. Żeby jednak po naszych ulicach jeździło jak najwięcej
aut elektrycznych potrzebne są stacje do ich ładowania. Na przykładzie Nissana Leaf, pokażemy jak taki pojazd działa oraz gdzie go naładować.

A

ktualnie w Szczecinie możemy naładować samochód w kilku punktach: w stacjach, które znajdują się przy naszych
salonach: Rondo Hakena, oraz ul.Struga 71, ponadto przy
Hotelu Park oraz przy ul.Golisza przy hipermarkecie Leroy
Merlin – wymienia Mateusz Szefliński, sprzedawca w salonie Grupy
Polmotor. – Mamy dwa główne gniazda ładowania. Pierwsze służy do
szybkiego ładowania prądem stałym. W pół godziny możemy naładować akumulator w 80 procentach, a do pełnego naładowania potrzebujemy około 50 minut. Ładowanie pośrednie trwa około 4 godzin.
W zależności od pojemności akumulatora tyle możemy przejechać kilometrów. I tak, Nissanem Leaf o pojemności akumulatora 30kwh przejedziemy ok. 250 km, ale już trwają prace nad modelem auta, którym
przejedziemy blisko 500 km.
– Przy naszej infrastrukturze, samochody elektryczne są na razie idealnymi pojazdami miejskimi – wyjaśnia Mateusz Szefliński. – Koszt jednego
naładowania wynosi średnio 12 złotych. Roczny przegląd auta to wydatek 300 złotych. Serwisowanie jest proste i szybkie. Gwarancja na akumulatory to osiem lat. Niestety samochody elektryczne nadal są droższe
od spalinowych, ale i tutaj jesteśmy w stanie zaoferować auto w bardzo

korzystnym dla klienta leasingu. Współpracujemy z Impuls Leasing Polska, które oferuje rabat na nasz samochód w trzech ratach po złotówce*
Akumulatory umieszczone są w podwoziu auta, dzięki czemu samochód
jest dobrze wyważony i idealnie trzyma się drogi. Pomimo tego, że auta
sporo ważą, prowadzi się je lekko. Za każdym razem hamując, auto odzyskuje utraconą energię. Samochód nie posiada tradycyjnej skrzyni
biegów tylko dwa automatyczne biegi: w przód i w tył. Wyposażone
jest oczywiście w kabel do ładowania z tradycyjną końcówką, dzięki
której możemy go podłączyć do zwykłego domowego gniazdka. Do tego
wszystkiego auto jest niezwykle ciche.

Autor: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
Salony Nissan Polmotor: Szczecin
ul. Struga 73 / tel: 91 466 87 00
ul. Ustowo 52 / Rondo Hakena / tel: 91 822 85 55
www.nissan.polmotor.pl
Facebook: @Nissan.Polmotor, Instagram: nissan_polmotor
*Elektryzująca oferta, 3 raty po 1 zł:
o szczegóły zapytaj przedstawiciela, oferta ważna do 31.08
Joanna Skorek-Sworowska tel. 728 827 754,
@: joanna.skorek-sworowska@impuls-leasing.pl
Impuls-Leasing Polska Sp. z o.o. Oddział/ Szczecin
ul. Monte Cassino 18a/118
70-467 Szczecin
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Opel

na salonach

Prezentując nową Insignię Grand Sport, firma Opel otwiera kolejny rozdział w historii tych flagowych
modeli. Opel to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek motoryzacyjnych na świecie, chociaż
początki firmy nie wskazywały, że będą to samochody. Tak naprawdę historia Opla zaczęła się od…
maszyny do szycia.

Z

początkami marki związany jest Adam Opel. Ten niemiecki
przemysłowiec, w 1862 roku skonstruował swoją pierwszą maszynę do szycia. Jego firma szybko zaczęła się rozrastać i stała się jednym z największych producentów tych urządzeń. Od
1884 roku rozpoczął prace nad budową roweru, a dwa lata później pierwszy z nich opuścił zakład produkcyjny. Po śmierci Adama Opla jego synowie zwrócili uwagę na rozwijający się przemysł samochodowy. Pierwszy
pojazd, który wyjechał z ich fabryki to Opel System Lutzmann. Napędzany silnikiem spalinowym, miał on 4 KM, dwa biegi do przodu oraz bieg
wsteczny, a maksymalnie mógł się rozpędzić do 20 km/h. Wiadomo, że
sprzedanych zostało jego 11 egzemplarzy.

w rozwoju i wzornictwie samochodów marki Opel. Pierwsza Insignia
okazała się wielkim przebojem i rok później otrzymała tytuł „Samochodu Roku”. Do dziś sprzedano ponad 900 000 egzemplarzy Insignii!
W 2017 roku Opel wypuszcza nową Insignię. To jedna z ważniejszych,
premier tego roku. Oto ona, znacznie odchudzona i bardziej zaawansowana technicznie od poprzedniczki.
Dieta cud

Dynamicznej sylwetce nowej Insigni Grand Sport towarzyszy niższa
masa. Mimo że długość pojazdu (4897 mm) zwiększyła się minimalnie
w porównaniu z poprzednikiem, samo nadwozie jest lżejsze o około
Wracamy do teraźniejszości i jesteśmy aktualnie w 2008 roku, kiedy to 60 kilogramów. W sumie nowa generacja waży aż o 175 kilogramów
poprzedniczka naszego bohatera artykułu, zapoczątkowała nową erę mniej niż poprzednia. Rozstaw osi w zupełnie nowej architekturze pod-
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wozia został wydłużony o 92 milimetry, przednie i tylne zwisy rozsądnie
skrócono, a rozstawy kół poszerzono o 11 milimetrów. W ten sposób Insignia Grand Sport zyskała proporcje zbliżone do samochodu wyższej
klasy z tylnym napędem. Po prostu wyładniała. Z rozmachem narysowana linia dachu znajduje się o 29 milimetrów niżej, podkreślając dynamikę
atletycznej i eleganckiej sylwetki typowej dla coupé. We wnętrzu Insignia Grand Sport zachwyca oszczędną w detalach deską rozdzielczą,
która otacza kierowcę. Pozycja fotela obniżona o 3 centymetry zapewnia bardziej intensywne i bezpośrednie wrażenia z jazdy.

również wyświetlacz z informacjami wyświetlanymi na szybie czołowej
oraz system kamer 360 stopni.

Kolejna naprawdę dobra rzecz w nowej Insigni, która zadba o nasze bezpieczeństwo, to osobisty opiekun kierowcy, czyli System On Star. Jest on
niezastąpiony w razie wypadku drogowego bądź awarii auta. Jeśli kierowca nie będzie mógł samodzielnie wezwać pomocy, obsługa zareaguje automatycznie. System natychmiast przekazuje do centrum obsługi kluczowe
informacje na temat Twojego auta, w tym dokładną lokalizację, kierunek
jazdy a nawet dokładną lokalizację, kierunek jazdy a nawet szacunkowy
W blasku świateł
rodzaj i skalę uszkodzeń. Automatycznie łączy ze specjalnie przeszkolonym opiekunem, który odezwie się przez zestaw głośnomówiący, w wyPod względem technicznym w nowej Insigni, jedną z nowości są reflekto- branym przez kierowcę języku, nawet jeśli zdarzenie będzie miało miejsce
ry LED z dwukrotnie wyższą liczbą segmentów. Oświetlają drogę jeszcze za granicą. W razie potrzeby służby ratunkowe zostaną natychmiast podokładniej i reagują z wyższą precyzją na to, co się dzieje przed samocho- wiadomione o zdarzeniu.
dem. W reflektorach tych opracowano funkcję aktywnego doświetlania
Autor: Aneta Dolega / Foto: Jarosław Gaszyński
łuku drogi. Działa to tak, że w zależności od kąta skrętu pojazdu – nie kierownicy – intensywność światła emitowanego przez segmenty diodowe
oświetlające wewnętrzną stronę łuku wzrośnie, aby lepiej doświetlić tor
Opel Kozłowscy, www.opelszczecin
jazdy, natomiast światła po zewnętrznej stronie łuku są przyciemniane.
ul. Struga 31 B, 70-777 Szczecin
Ponadto specjalny punktowy reflektor umieszczony w module świateł
tel. +48 91 46 44 880, info@opelszczecin.pl
mijania zapewnia dodatkowe oświetlenie przy włączonych światłach
ul. 3-go Maja 27 A, 72-200 Nowogard
drogowych o zasięgu do 400 metrów. W nowym Oplu Insigni debiutuje
tel. +48 91 39 25 600, nowogard-salon@opelnowogard.pl

Opel Insignia Grand Sport
Silnik: 2.0 CDTi 170 KM
Pojemność silnika: 1956 cm3
Prędkość maksymalna: 211km/h
Maksymalny moment obrotowy: 400 Nm
Zużycie paliwa w mieście: 5,4 l
Zużycie paliwa poza miastem: 3,6 l
Cykl mieszany: 4,3 l

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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Finansujemy
zakup pojazdów
elektrycznych

Ekologiczne – nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery, ekonomiczne – 100 kilometrów jazdy kosztuje około 6 złotych i ciche – nie generują hałasu.
Takie są samochody elektryczne. Zakup przyjaznych środowisku pojazdów wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.
Elektryczne samochody dla gmin…

… i osób fizycznych

Dzięki wsparciu Funduszu auta na prąd już niedługo wyjadą na szczecińskie i kołobrzeskie ulice. Oprócz Gminy Miasta Szczecin, która aplikowała o środki na zakup 4 pojazdów i 3 stacji ładowania, wnioski złożyły także: Gmina Miasto Kołobrzeg oraz Komenda Wojewódzka Policji
w Szczecinie. Łączny koszt samochodów i stacji ładowania to prawie
1,3 miliona złotych, a wsparcie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie wynosi ponad 700 tysięcy złotych. Efektem ekonomicznym będą oszczędności na paliwie. Efekt ekologiczny to uniknięcie emisji do atmosfery
dwutlenku węgla i innych gazów, a tym samym – czystsze powietrze,
którym oddychamy.

Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać także mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, którzy złożą do Funduszu wnioski w ramach
Programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony
powietrza, wód i gleby. WFOŚiGW w Szczecinie oferuje preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 2% na zakup nie tylko samochodów, ale także skuterów i rowerów elektrycznych. Umowa dofinansowania do 100%
wartości inwestycji może zostać zawarta nawet na 7 lat. W tym przypadku wysokość pożyczki wynosi maksymalnie 150 tysięcy złotych. Beneficjent może kupić droższe auto, dokładając różnicę z własnej kieszeni.

Program pożyczek dla osób fizycznych umożliwia też uzyskanie dofiJest duża szansa, że przyjazne środowisku auta wyjadą na ulice kolej- nansowania na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, wymianę
nych zachodniopomorskich miast. W ocenie są wnioski złożone między źródeł ciepła, termomodernizację budynków, usuwanie azbestu czy buinnymi przez Uzdrowisko Świnoujście oraz Zakład Wodociągów i Kana- dowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
lizacji w Szczecinie.
Zapraszamy do współpracy!
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Eko-auta

z dofinansowaniem

Samochody, skutery i rowery elektryczne – można kupić ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pozwala na to Program pożyczek
dla osób fizycznych. Pula środków na 2017 rok to aż 10 milionów złotych.
Na nowe auto elektryczne można uzyskać z WFOŚiGW w Szczecinie do 100% dofinansowania (maksymalnie do 150 tysięcy złotych),
które obejmuje nie tylko bezemisyjne samochody, ale także przyjazne środowisku skutery i rowery z napędem elektrycznym.

Pożyczka na zakup pojazdów elektrycznych

Samochody

Skutery

Rowery

Oprocentowanie: 2% w skali roku;
Wysokość wsparcia: do 100% wartości inwestycji;
Okres finansowania pożyczką: do 7 lat.

WFOŚiGW w Szczecinie jest pierwszym funduszem w Polsce, który wprowadził do swojej oferty dofinansowanie na zakup pojazdów
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Całkiem
nowy
Hyundai

To zdecydowanie samochód dla każdego: singla, pary, większej rodziny, niezależnie od wieku
i sposobu użytkowania. Szeroka gama ekonomicznych silników sprawi, że każdy dopasuje
coś dla siebie. W połączeniu z bardzo ciekawym wyposażeniem ,Hyundai i30 z pewnością
podbije w najbliższych miesiącach polskie drogi.
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Hyundai i30
Pojemność silnika 1.4 T-GDI
Moc silnika 140 KM
Prędkość maksymalna 210 km/h
Przyspieszenie 0-100km/h 8,9 s
Zużycie paliwa w cyklu miejskim 6,3l/100 km
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim 4,5l/100 km
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 5,2l/100 km
Cena od 81,200 zł

H

yundai i30 Nowej Generacji idealnie nadaje się zarówno do
typowo miejskiej jazdy jak i na dłuższe trasy . Pod maską
znajdziemy szereg silników do wyboru, w tym nowe motory
benzynowe z turbodoładowaniem, które zdecydowanie podwyższają osiągi tego samochodu. Na szczególną uwagę zasługują dwa
z nich: 1.4 T-GDI, który dostarcza moc 140 koni mechanicznych oraz 1.0
T-GDI o mocy 120 KM. Pozostałe silniki to 1.4 MPI o mocy 100 KM oraz
turbodiesel dostępny w trzech różnych wariantach: 95 KM, 110 KM lub 136
KM. Moc silników, 7-stopniowa, dwusprzęgłowa przekładnia skrzyni biegów DCT, znakomite właściwości jezdne oraz pewność prowadzenia sprawiają, że przyjemność z jazdy i30 Nowej Generacji nie ma sobie równych.
Wnętrze samochodu jest bardzo komfortowe i oferuje dużo miejsca kierowcy oraz pasażerom. Wygodne siedzenia przednie są podgrzewane
i wentylowane, co gwarantuje przyjemność z przebywania we wnętrzu
tego samochodu nawet przez dłuższy czas. Umieszony pomiędzy siedzeniami panel centralny zyskał na ergonomii, dzięki umieszczeniu na nim
przycisków podgrzewania siedzeń i kierownicy oraz elektrycznego hamulca ręcznego. Na dużej desce rozdzielczej uwagę przyciąga przede wszystkim centralnie umieszczony, 8-calowy ekran dotykowy, dający możliwość
skorzystania z mnóstwa nowinek technologicznych. Za jego pomocą
bezproblemowo skorzystamy z wbudowanej nawigacji czy multimediów,
podłączymy swój telefon i bezpiecznie skorzystamy ze wszystkich oferowanych funkcji. Dodatkowym ukłonem w kierunku nowoczesnych technologii oraz zapewnienia użytkownikowi pełni komfortu jest również
umieszczona centralnie - bezprzewodowa ładowarka indukcyjna.
i30 Nowej Generacji to pierwszy Hyundai wyposażony w system monitorujący zmęczenie kierowcy (DAA), który wykrywa spadek koncentracji
podczas prowadzenia pojazdu. Oprócz niego, wśród innych systemów
bezpieczeństwa znajdziemy między innymi: system autonomicznego hamowania (AEB), system ostrzegania o możliwej kolizji z przodu (FCWS)
czy aktywny tempomat (ASCC). Na pokładzie znajdziemy także znane

z innych modeli i niezwykle istotne systemy jak system monitorowania
martwego pola czy system utrzymywania pasa ruchu. Oba te systemy
działają niezawodnie i w przypadku wykrycia niezamierzonych manewrów w pierwszej kolejności informują o niebezpieczeństwie odpowiednimi sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi, a jeśli to nie przyniesie
skutku – wprowadzają korekty toru jazdy. Koniec także z problemami
z parkowaniem. W przednim i tylnym zderzaku umieszczone zostały
czujniki, które wykrywają przeszkody i pomagają bezpiecznie wykonać
manewr parkowania w każdych warunkach.
Hyundai i30 Nowej Generacji to samochód nietuzinkowy, łączący znakomity wygląd, najnowsze technologie oraz najwyższy komfort jazdy.

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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Rivièra Maison Dealer Szczecin
ul. Struga 23 I piętro, tel. 601 753 692, riviera@kagstudio.pl
/ Riviera Maison Dealer Szczecin

Selected Dealer
ZAPRASZAMY DO NASZEGO SHOWROOMU
ul. Struga 23 I piętro, Szczecin

Projektowanie i aranżacje wnętrz
Monika Nowak tel. 601 318 194

Nowy poziom
mieszkania

Tomaszewicz Development Sp. z o.o.
ul.Kaszubska 20/4, 70-402 Szczecin
tel.: +48 510 299 700, +48 507 155 418

Nie trzeba od razu kupować mieszkania, żeby
mieszkać ładnie, wygodnie i jeszcze w dobrej
okolicy. Wynajem mieszkań właśnie wchodzi
w nowy etap – mamy szansę przeznaczyć część
naszego życia (i pieniędzy) na spędzenie go
w doskonałych warunkach. „Powstańców
Wielkopolskich 10” to najnowsza inwestycja
Tomaszewicz Development, która wnosi
wynajem mieszkań na wyższy poziom.
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wietna lokalizacja, niebanalna architektura oraz zaprojektowane ze smakiem oraz nowocześnie wyposażone wnętrza.
Najnowsza inwestycja Tomaszewicz Development stanowi doskonałą ofertę apartamentów na wynajem krótko - lub długoterminowy. Inwestycja, która zostanie oddana do użytku w pierwszym
kwartale 2018 roku wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi ceniących sobie wygodę życia w centrum miasta. Na co zatem warto czekać?
Widok z ogrodu
– Do wyboru będą cztery apartamenty z tarasami ogrodowymi oraz
dwanaście z balkonami lub loggiami – mówi Łukasz Tomaszewicz z Tomaszewicz Development. – Na ostatniej kondygnacji znajdą się dwa penthousy o powierzchni 68 oraz 77 m kw. z ok. 100-metrowymi tarasami
na dachu, z widokiem na panoramę miasta. Balustrada wykonana jest ze
stali nierdzewnej i szkła bezpiecznego. W budynku do dyspozycji mieszkańców będzie dwupoziomowy garaż podziemny z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi oraz cichobieżna winda z poziomu garażu oraz wideofon. W garażu są garaże i miejsca postojowe
z komórkami lokatorskimi.
Idealni sąsiedzi
Bliskość sklepów, kawiarni, wszelkiego rodzaju punktów usługowo-handlowych, medycznych oraz placówek naukowych to obok architektonicznych i czysto praktycznych walorów kolejne zalety apartamentów
przy Powstańców Wielkopolskich. Tylko jeden kilometr od ścisłego centrum miasta podbija dodatkowo atrakcyjność tego miejsca. Co mamy
w sąsiedztwie?

Po pierwsze główne szczecińskie uczelnie – m.in. Pomorski Uniwersytet
Medyczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński a także Szpital Kliniczny prowadzący praktyki zawodowe dla studentów i Biblioteka Uniwersytecka. Po drugie bliskość dużych
firm (kompleks biurowy Piastów Office Center). Po trzecie sąsiedztwo
marketów, w których można zrobić zakupy (Tesco, Carrefour). Po czwarte dostęp do wypoczynku i rekreacji (klub Fitness Calypso). Niewątpliwą
atrakcją tego położenia jest także urokliwy Park Pomorzański. Wisienką
na torcie inwestycji jest komunikacja miejska – szybka i wygodna.
– Bliskość głównych szczecińskich uczelni oraz bibliotek czyni tę inwestycję dobrą lokatą kapitału – zapewnia Łukasz Tomaszewicz. – Zagraniczni oraz polscy przyjezdni studenci najczęściej wybierają tę lokalizację jako miejsce zakwaterowania. Bliska lokalizacja biurowca Office
Center oraz siedzib różnego rodzaju dużych firm sprawia, że przyjeżdżający w sprawach służbowych biznesmeni często szukają noclegu w tej
okolicy. Również turyści odwiedzający Szczecin doceniają ten punkt.
współpracujemy z firmą Renteir, która pomoże naszym klientom z wynajęciem mieszkań np., w okresie letnim na krótkoterminowy wynajem
dla osób spędzających tu wypoczynek lub, na długoterminowy dla studentów z PUMu lub pracowników NATO. Dodam, że Powstańców Wielkopolskich leży w centrum miasta, a jednocześnie blisko parku, w którym
można na chwilę zatrzymać się i złapać oddech.

Autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

Design

59

Natura i design
Design i piękna architektura wkraczają nie tylko do wnętrz i eleganckich apartamentowców, ale też do domków letniskowych. Coraz częściej bowiem
chcemy wypoczywać nie tylko w otoczeniu zjawiskowej przyrody, ale też we wnętrzach i budynkach z przyrodą współgrających. Te warunki idealnie
spełniają domki letniskowe zaprojektowane przez firmę EcoReadyHouse.

D

omek wakacyjny w znacznym stopniu różni się od tradycyjnego, nie tylko pod względem wyglądu oraz wielkości, ale
również w kwestii uwarunkowań prawnych, które są mniej
restrykcyjne niż dla budowy całorocznego domu. Domy letniskowe można budować bez pozwolenia na budowę, jeżeli powierzchnia
nie przekracza 35 m kw., a także nie muszą mieć zapewnionej możliwości przyłączenia uzbrojenia działki do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej albo ciepłowniczej.

oraz bardzo dobre wyposażenie. Dom ma 4 m wysokości z jednospadowym dachem o nachyleniu 5°, również jak w przypadku pierwszego domku, jest możliwość wykonania go „pod klucz”.

Guest House to domek letniskowy dostępny w dwóch wielkościach: 25 m
kw. albo 35 m kw. Wnętrze w standardowym układzie składa się z pokoju
z aneksem kuchennym, łazienki oraz jadalni, z której można dodatkowo
wydzielić mini-sypialnię. Budynek ma 3 m wysokości z dachem jednospadowym o nachyleniu 2°. Układ wnętrza oraz wyposażenie domku można
dostosować do preferencji i potrzeb.

– W Polsce dom na wodzie nie podlega pod wymogi dotyczące domów
mieszkalnych, co za tym idzie nie należy rejestrować go, jako budynek
mieszkalny tylko, jako obiekt pływający (jacht) – mówi Wojciech Pronobis z firmy EcoReadyHouse.

Wyjątkowym projektem jest też dom na wodzie. Budynek unosi się na
wodzie dzięki pontonowej konstrukcji podstawy. To idealna propozycja
dla osób, które lubią nietuzinkowe rozwiązania – daje on możliwość
mieszkania w sercu natury.

Wszystkie domy budowane są w skandynawskim stylu – charakteryzuje
je prostota bryły, duże przeszklenia, niezwykła przestrzeń oraz funkcjoTiny House to druga propozycja domku letniskowego. Jest on zdecydo- nalność wnętrza.
wanie większy – 59 mkw. powierzchni zabudowy, czyli 51,3 m kw. powierzchni użytkowej. Charakteryzuje go estetyka, niezwykła trwałość
Autor: Matylda Promień / Foto: materiały prasowe
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Kurkowa
w historycznym
sąsiedztwie
Fot. Materiały Neptun Developer

Vis-a-vis szczecińskiego Ratusza Staromiejskiego stanęła prestiżowa
kamienica firmy Neptun Developer, która znakomicie wpisała się
w zabudowę Podzamcza.

W

większości biała, a miejscami ceglana elewacja budynku
oddanego w kwietniu do użytku odmieniła ten niezagospodarowany niegdyś fragment Starego Miasta. Kamienicę wyróżniają udogodnienia niespotykane w inwestycjach w rejonie Starego Miasta: większość mieszkań posiada balkony,
a mieszkańcy mogą korzystać z dwóch wind.
– Dwie windy na 25 mieszkań to standard rzadko spotykany na szczecińskim rynku mieszkaniowym. Odzwierciedla on nasze podejście do działalności deweloperskiej – staramy się działać zgodnie z naszym hasłem:
„Budujemy fundamenty dla szczęśliwych domów” – podkreśla Jolanta
Drąszkowska, prezes Neptun Developer.
Prawie wszystkie mieszkania przy ul. Kurkowej znalazły nabywców jeszcze przed oddaniem budynku do użytku. Ten, kto chce zamieszkać lub
zainwestować w historycznym centrum Szczecina musi się pospieszyć
– w maju na stronie dewelopera znaleźć można było jeszcze dwa wolne
mieszkania o powierzchni ok. 55 i 85 m kw. Na sprzedaż są też jeszcze
dwa z pięciu lokali usługowych.

reklama

– Decydując się na inwestycję przy ul. Kurkowej wypełniamy misję zabudowywania atrakcyjnymi kamienicami zaniedbanych miejsc w centrum
Szczecina. W ten sposób chcemy wnieść swój skromny udział w tworzenie coraz to ładniejszej architektury naszego miasta – mówi Jolanta Drąszkowska, prezes Neptun Developer.
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Mali, duzi,
dobrze ubrani
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Dziecko

Moda zbliża pokolenia – dosłownie. Nowy trend w projektowaniu ubrań ma bardzo familijny charakter. Córka ubrana jak mama albo raczej mam ubrana jak córka.
Teraz dorośli identyfikują się ze swoimi pociechami,
także poprzez strój. A co w tym sezonie powinni nosić i mali i duzi? Dzianiny, dresowe kroje i kolory a także powracające do łask – moro. Wszystkie projekty
uszyte zostały z najlepszych polskich tkanin a każdy
nadruk jest wykonany metodą posiadającą certyfikat
dla niemowląt. Wszystko to znajdziemy w butiku Mali
& Modni.

ad

Szczecin ul. Modra 92/2
/ MaliModni-Bezrzecze

Dziecko
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Lalka taka jak Ty
Długie, nienaturalne nogi, zbyt duże nieproporcjonalne oczy i mocno uwydatnione usta. To standardowa lalka, którą można spotkać w sklepach.
Na szczęście jest alternatywa i to prosto z naszego miasta. La lalla podbija rynek i zostaje naturalną przyjaciółką małych dziewczynek.

M

ożna jej dobrać kolor oczu, długość włosów i uczesanie,
a także strój identyczny jak ubranie pociechy. Co ważne
ma naturalne proporcje dziecka i pięknie pachnie. Do tego
zarówno sama lalka, jak i wszystkie jej akcesoria wykonane są z wysokogatunkowych, certyfikowanych materiałów. La lalla, bo
o niej mowa, raźnie wkroczyła na polski rynek.
Spełnianie dziecięcych marzeń
Chociaż na półkach sklepowych można znaleźć mnóstwo lalek, dwie
szczecinianki nie mogły znaleźć tej idealnej, wymarzonej w dzieciństwie. Sandra Mianowska i Monika Krawczyńska szukały czegoś więcej. Po urodzeniu się córki jednej z nich rozpoczęły realizowanie długo
dojrzewających w nich marzeń. La lalla pojawiła się w domach i sercach
małych dziewczynek 5 lat temu. – Jako małe dziewczynki marzyłyśmy
o pięknych lalkach ale nie było ich w sprzedaży. Przez lata niewiele się
zmieniło. Zawsze chciałyśmy, aby lalki wyglądały jak dziewczynki, a nie
jak dorosłe kobiety, albo bobasy. Później okazało się, że nadal nie ma nic
takiego na rynku – wspomina Sandra Mianowska.

je na specjalne zamówienie tak, aby przypominały swoje przyszłe małe
właścicielki. – To nie jest upodobnianie, tylko stylizowanie. Dobieramy
kolor oczu, kolorów włosów, fryzurę, odpowiednie ubranie i lalka staje
się podobna do dziecka. Lalka przyjaciółka, lalka bliźniaczka. Może mieć
to samo ubranko co dziewczynka. W niektórych modelach, takie samo
ubranie można dokupić także dla mamy. Jesteśmy w stanie zaprojektować dowolny strój – wylicza Monika Krawczyńska.
Lalka do kochania
Zainteresowanie wyjątkowymi lalkami ze Szczecina jest ogromne. Tworzą się grupy klasowe i osiedlowe, które mają swoją La lallę i spotykają
się regularnie na wspólne zabawy. Domowa kolekcja niektórych klientek
także stale się powiększa. Lalkę można ubrać na każdą okazję. – Dostałyśmy kiedyś telefon dwa dni przed świętami od babci jednej z dziewczynek. To taki termin graniczący z cudem, żeby zrealizować zamówienie
i otrzymać lalkę, ale rozczuliło nas, to jak powiedziała, że nasza lalka to
marzenie jej wnuczki i chce bawić się nią z koleżankami, które już mają
La lallę. To było bardzo przyjemne i motywujące. Nie było łatwo, ale zrobiłyśmy tą lalę – wspomina Sandra Mianowska.

To był moment zwrotny, kobiety postanowiły stworzyć coś, czego
w sklepach jeszcze nie było. Lalki, które z jednej strony będą spełnia- Właścicielki nie ukrywają, że mają frajdę przy robieniu projektów, które
ły ich oczekiwania, a z drugiej będą cieszyć dzieci. Zabawki, które dziś cieszą zarówno małe dziewczynki jak i dorosłe kobiety, ale najważniejwykonują są podobne do maluchów, które się nimi bawią. Tworzy się sza jest oczywiście satysfakcja dzieci i ich pozytywne komentarze. – Ra-
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dość, uśmiech na twarzy dziewczynki, która wchodzi do naszego biura
i mówi o czym marzy, albo jak odbiera już swoją nową przyjaciółkę jest
niesamowita. To napędza do działania i wymyślania następnych dodatków i kolekcji – mówi Monika Krawczyńska.
Zrealizuj marzenie krok po kroku
Na stronie internetowej krok po kroku wybiera się kolejne elementy swojej lalki. Kolor oczu, długość włosów, kolor skóry a nawet płeć.
Cena podstawowa na tym etapie to 79 zł. Zabawka wyprodukowana
jest w Hiszpanii i stamtąd przyjeżdża do naszego miasta. Ubranka i akcesoria zaprojektowane są w Szczecinie i uszyte w szwalni w Polsce.
– Lalka to wydatek na każdą kieszeń i jest zakupem jednorazowym. Później można dokupować akcesoria i tutaj ceny są różne, zależą od tego
czy jest to bardziej strojna sukienka czy prosta tunika. Ceny ubranek to
79-120 zł. Są też bransoletki, opaski, torebeczki i wiele innych rzeczy –
wylicza Sandra Mianowska.
Lalki mogą być idealnym prezentem. Pakowane są w piękne pudełka ze
wstążką, to samo dotyczy akcesoriów. Nie trzeba się martwić w zasadzie żadnym elementem, należy tylko dokonać wyboru, bo taką zabawką
– przyjaciółką dziecko z pewnością będzie bawiło się latami.

reklama

Autor: Hanna Promień / Foto: materiały prasowe

Wakacje
tuż tuż
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W letniej kolekcji ubrań hiszpańskiej marki Mayoral, uwielbianej tak nym elementem tej kampanii są także dżinsowe katany i modna w tym
przez rodziców, jak i ich pociechy, znajdziemy to, na co wszyscy czeka- sezonie krata. Tak ubrane dzieciaki będą się dobrze bawić zarówno
my: soczyste, wesołe kolory i roślinne motywy. O dobór najciekawszych w parku czy piaskownicy, jak i na wycieczce z rodzicami.
modeli dla naszych pociech zadbali właściciele szczecińskiego butiku
kt
z odzieżą dziecięcą Pink & Blue Baby Store. W upały najważniejsza jest
jednak wygoda, dlatego dla dziewczynek przygotowano na ten sezon
Pink & Blue Baby Store
piękne, przewiewne sukienki, bluzki, szorty i spódniczki, a dla małych
Szczecin, ul. Ks. Bogusława X 42/1
dżentelmenów spodnie i krótkie spodenki, bluzy i koszulki. Nieodłącz/pinkandbluebabystore

Dziecko
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Wszystko o fotelikach
dla dzieci
Często stajemy przed wyborem: czy zdecydować się na zakup droższego fotelika samochodowego, czy może nie warto inwestować dużych
pieniędzy? A może lepiej kupić zwykłe siedzisko? Na co również należy zwrócić uwagę podczas montażu? Na te i inne pytania odpowiedział
nam Arkadiusz Kuzio, dyrektor Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie.

P

rawidłowe zapięcie dziecka w foteliku jest niezwykle ważne. Gdy się do tego nie przyłożymy nawet najdroższy fotelik nie spełni swojej funkcji. Na co powinniśmy więc zwrócić uwagę?
Dziecięce foteliki samochodowe dzielą się na kilka kategorii uzależnionych od masy dziecka. Niezależnie od tego, czy przewozimy dziecko
w tzw. nosidełku czy też w foteliku dla najstarszych dzieci, bardzo istotną kwestią jest prawidłowe zapięcie dziecka, tj. właściwe „dociągnięcie”
pasów - zarówno tych zintegrowanych z fotelikiem – w przypadku przewożenia mniejszych dzieci, jak i pasów bezpieczeństwa będących na wyposażeniu pojazdu, z czym mamy do czynienia w przypadku najstarszych
dzieci. Pasy bezpieczeństwa w żadnym przypadku nie mogą być luźne,
co w sytuacji zaistnienia kolizji drogowej czy wypadku, a nawet podczas
gwałtownego hamowania będącego reakcją kierowcy na nagłą, niebezpieczną sytuację na drodze, może spowodować wysunięcie się dziecka
z fotelika, bądź też jego uderzenie w różne elementy wyposażenia wnętrza pojazdu, takie jak np. szyba czołowa, deska rozdzielcza, czy w przypadku dzieci podróżujących na tylnym siedzeniu – oparć foteli przednich.
Nie trudno sobie wyobrazić, jakie mogą być konsekwencje takiej sytuacji.
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Jednak pasy nie mogą też być zbyt mocno naprężone.
Pasy bezpieczeństwa nie mogą być też dociągnięte zbyt mocno, co może
powodować dyskomfort dziecka oraz zwiększony nacisk na poszczególne elementy tułowia bądź też spowodować bóle brzucha i ogólne pogorszenie samopoczucia podróżującego dziecka. Inna sytuacja jest w przypadku fotelików, w których dziecko podróżuje zapięte w pasy, w które
jest wyposażony pojazd. Wtedy rola opiekuna dziecka sprowadza się do
prawidłowego zapięcia pasa, tj. wsadzenia jego klamry w dolny zaczep
i wybranie całego luzu pasa tak, aby dobrze przylegał on do ciała dziecka.
Tylko taki sposób zapięcia dziecka w pas zapewnia maksimum bezpieczeństwa. W porze zimowej, kiedy dziecko ma na sobie grubą warstwę
odzieży (z kurtką włącznie) prawidłowe dociągnięcie pasa jest znacznie
utrudnione. Niemniej jednak zwłaszcza w takiej sytuacji powinniśmy
poświęcić nieco więcej czasu na prawidłową regulację pasów i właściwe
zapięcie naszego dziecka w foteliku, aby nie narażać go na jakiekolwiek
niebezpieczeństwo. Należy także pamiętać, że dziecko zapięte w opisany powyżej sposób może się w pojeździe swobodnie poruszać, co z kolei
może spowodować, że pas podczas jazdy się nieco zluzuje. Podczas postoju, np. na światłach przed skrzyżowaniem, warto co jakiś czas spraw-

dzić prawidłowy naciąg pasa. Opisany powyżej problem nie występuję
w przypadku fotelików z pasem zintegrowanym - tam nie ma obawy, że
podczas jazdy pas się poluźni i dziecko będzie narażone na większe niebezpieczeństwo podczas ewentualnego zdarzenia drogowego. Kolejną
istotną kwestią, także związaną z pasami bezpieczeństwa, jest sam
montaż fotelika w pojeździe. Jeśli nie mamy możliwości skorzystania
z systemu isofix i mocujemy fotelik pasami bezpieczeństwa zamontowanymi w pojeździe, także musimy pamiętać, że należy to zrobić dokładnie
tak, jak podaje to producent fotelika w instrukcji obsługi. Tu także bardzo
ważny jest prawidłowy naciąg pasa, który ma na celu zminimalizowanie
jakichkolwiek luzów pomiędzy fotelikiem, a siedziskiem pojazdu.

riałów i rozwiązań, a także same testy fotelików chociażby w testach
zderzeniowych i ich atestowanie, musi kosztować, a co za tym idzie cena
fotelika będzie na odpowiednio wysokim poziomie. W przypadku fotelików „za 100 złotych” nigdy nie będziemy mieli gwarancji, że producent
takiego fotelika dołożył wszelkich możliwych starań, aby wypuścić na
rynek produkt najwyższej jakości.

Czym więc sugerować się przy zakupie fotelika?
Decydując się na zakup konkretnego modelu, należy sugerować się przede
wszystkim jego kategorią wagową dopasowaną do masy naszego dziecka. Ponadto, trzeba wybrać interesujący nas przedział cenowy. Wybór
konkretnego modelu, czy też producenta, powinien być także poprzedzoCzy bezpieczne są siedziska? Są znacznie tańsze niż markowe fote- ny zapoznaniem się z wynikami badań takich instytucji jak np. OEAMTC,
liki.
AA, NHTSA, czy ADAC. Można także samemu prześledzić liczne próby zdeSiedzisko jest rozwiązaniem na pewno tańszym niż fotelik i zajmującym rzeniowe z udziałem fotelików, chociażby na stronie youtube.com.
w pojeździe znacznie mniej miejsca. Należy jednak pamiętać, że samo
siedzisko nie zapewnia takiego poziomu bezpieczeństwa jak fotelik, Jakie uszkodzenia ciała grożą przy nieprawidłowym montażu fotezwłaszcza podczas zderzeń o charakterze bocznym. W takiej sytuacji lika?
właściwie wyprofilowane i skonstruowane w odpowiedni sposób boki Podczas zderzenia pojazdu, którym podróżuje dziecko, najbardziej nafotelika chronią dziecko przed działaniem bardzo dużych sił powstają- rażony na obrażenia jest odcinek szyjny kręgosłupa. Głowa dziecka, ze
cych podczas wypadku, a zastosowanie specjalnych absorberów energii względu na swoją stosunkowo dużą masę, posiada znaczną bezwład(rozwiązanie stosowane w droższych modelach fotelików), pochłaniają- ność, co w przypadku nagłego hamowania pojazdu, czy też jego zdecych częściowo siłę uderzenia zarówno przy zderzeniach czołowych, jak rzenia z innym pojazdem, powoduje, że głowa oddziałuje na kręgosłup
i bocznych, pozwala na zmniejszenie wartości przeciążeń, działających szyjny ze znaczną siłą. Powyższe ma miejsce także podczas prawidłona dziecko podczas zdarzenia drogowego. A zatem jeśli zależy nam na wo zapiętego dziecka w foteliku, w którym podróżuje ono przodem do
zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dla dziecka i stać kierunku jazdy. Natomiast nieprawidłowe zapięcie dziecka w foteliku
nas na kupno fotelika, a nie tylko samego siedziska, lepszym rozwiąza- (tj. zbyt słabe dociągniecie pasów) może spowodować znacznie bardziej
niem jest przewożenie dziecka jak najdłużej się da, właśnie w foteliku.
rozległe obrażenia zarówno kręgosłupa, jak i innych części ciała, które
poddane znacznym siłom powstałym podczas wypadku mogą uderzyć
Czym się różni fotelik za 100 złotych od tego za 1000 złotych?
w elementy wyposażenia wnętrza pojazdu, a w szczególnym przypadku,
Na pierwszy rzut oka oba takie foteliki nie różnią się w sposób znaczący. może doprowadzić do wypadnięcia dziecka z fotelika.
Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków artykułów dostępnych na rynku jakość idzie w parze z ceną. Podobnie jest w przypadku
Autor: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe
fotelików. Wykorzystanie do ich produkcji najnowocześniejszych matereklama

Wakacje
z marzeń,
a nie
z koszmarów
Podróżowanie z dziećmi nie jest łatwą sprawą. Wiedzą
o tym doskonale wszyscy rodzice. W zależności od
wieku pociechy, przygotowania do wyprawy muszą być
zupełnie inne. Najważniejszy jest dobry plan, a wakacje
rodzinne z pewnością będą magiczne.

K

ilka toreb, mnóstwo rzeczy, długa lista, a na końcu rozczarowanie, bo czegoś zabrakło. To scenariusz znany większości
rodziców. Planowanie podróży z najmłodszymi to wyzwanie
i iście strategiczne przedsięwzięcie. Niczym Napoleon należy
przewidzieć każdą sytuację, pamiętając o wszystkich możliwych scenariuszach. Każdy element jest ważny, od samej podróży, przez pobyt, aż
po powrót. Uwzględniamy każdą okoliczność oraz warunki atmosferyczne i przez nadmierne myślenie, wyjazdu odechciewa się zanim jeszcze
wyszliśmy z domu. Co więc zrobić, żeby podróżowanie z rodziną nie stało się wakacyjnym koszmarem?
– Rodzinne wakacje to najcenniejsze dni w roku. To czas, kiedy wreszcie
nie goni nas codzienność i mamy chwile tylko dla siebie. I choć wyprawa
z dzieckiem to nie lada wyzwanie, podróżować z nim naprawdę warto.
Najważniejsze jest dokładne zaplanowanie podróży i pamiętanie o kilku
ważnych wskazówkach – tłumaczy Sylwia Podleśna, p.o. Kierownika Biura Sprzedaży Neckermann.
Najważniejszy jest dobry plan

• pamiętaj o dokumentach podróży
Po krajach Unii Europejskiej dziecko może podróżować z paszportem lub
z dowodem osobistym, poza nią tylko z paszportem. Czas oczekiwania
na dokumenty trwa około miesiąca, więc nie odkładaj ich wyrobienia na
ostatnią chwilę.
• ubezpiecz się
Rozważ zakup ubezpieczenia. Nie musi się przydać, ale warto je mieć,
żeby później nie żałować.
• zwróć uwagę na odpowiednie zakwaterowanie
Najlepsze będą obiekty dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi, z położeniem wśród zieleni i przy plaży oraz mnóstwem atrakcji dla maluchów.
Są ośrodki, zarówno w Polsce jak i za granicą, które posiadają brodziki, zjeżdżalnie, place zabaw, mini kluby i można w nich wynająć łóżeczko dla dziecka. Najczęściej oferują specjalne menu dla dzieci oraz wyżywienie w dogodnej dla rodzin formule „all inclusive” zawierającej w cenie m.in.: 3 posiłki,
przekąski, lody i napoje. W tych najbardziej wyspecjalizowanych w przyjmowaniu rodzin z dziećmi są kluby z polską animacją dla całej rodziny.

Zanim wyruszysz na wakacje marzeń dobrze je zaplanuj. Spontaniczne – Najważniejsze jest, żeby nie zapomnieć, że wakacje są po to, aby wywypady również są możliwe, ale jeśli dobrze przemyślisz i zaprojektujesz począć. Znajdźcie czas na wspólne wycieczki czy zajęcia sportowe, ale
swój wyjazd będzie on spokojniejszy.
też na chwile tylko dla siebie. W czasie, gdy dziecko odda się wyśmienitej zabawie pod okiem profesjonalnych animatorów, pozwólcie sobie na
• zaplanuj wakacje z wyprzedzeniem
chwile relaksu – dodaje Sylwia Podleśna.
Oprócz korzyści czysto organizacyjnych, kupisz je w atrakcyjniejszej cenie i będziesz mieć możliwość wyboru najlepszej oferty, w tym przede Pakowania trudny czas
wszystkim pokoi rodzinnych.
Samolotem, samochodem, a może pociągiem? Wybór środka transpor• wybierz dogodny termin wakacji
tu z pewnością będzie w pierwszym etapie planowania wakacji. Sposób
Jeśli nie jesteś zobligowany wyjazdem w lipcu czy sierpniu, pomyśl o wa- pakowania będzie uzależniony właśnie od tego, czym będziesz się przekacjach poza ścisłym sezonem np. późną wiosną czy wczesną jesienią. mieszczać. Niezależnie od wszystkiego zrób sobie listę. Wpisz na spokojW popularnych kurortach unikniesz tłumów, a jeśli wybierzesz ciepłe nie czego będą potrzebować dzieci. Przemyśl plan dnia i na podstawie
kraje dni będą w tym czasie słoneczne. Dodatkowym atutem wyjazdu tego, co się dzieje i co robisz wpisz odpowiednie rzeczy. Alternatywą jest
poza sezonem jest niższa cena.
przejście po poszczególnych pomieszczeniach.
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• z łazienki:
środki higieniczne zależne od wieku – pampersy, mokre chusteczki, podkłady, kremy, mydła, szampony, pasty i szczoteczki do zębów. Do tego
warto zabrać krem do opalania, po opalaniu albo na zimę z uwzględnieniem wieku uczestników wakacji. Nie zapomnij także o ręcznikach.
• z pokoju
ulubiona zabawka – szczególnie ulubiona przytulanka do snu. Książeczki, zabawki dzieci, ale nie za dużo. Ubranka na każdą pogodę, odpowiednie buty. Nie zapominaj o klapkach na plażę lub pod prysznic.
• z kuchni
przekąski na podróż, mleko modyfikowane, kaszki lub inne specjalistyczne jedzenie dla małych dzieci można kupić w zasadzie wszędzie, ale
warto mieć własne. Zabierz również butelki, smoczki lub miseczki. Jeśli
przyjmujesz na stałe jakieś leki, koniecznie zabierz je ze sobą. Dla dzieci
warto mieć coś przeciwgorączkowego, sól fizjologiczną i wodę morską,
a także środki na rany i plastry. Nie zapominaj o podręcznych chusteczkach albo płynach antybakteryjnych.
To, co będziesz mieć blisko siebie podczas przejazdu będzie zależało od
tego, czym pojedziesz. Są jednak rzeczy, które zawsze musimy mieć przy
sobie. Najwięcej pytań rodzice zawsze mają podczas lotu samolotem dlatego warto zapoznać się z regulaminem linii, w których wykupiłeś bilety.
– Do bagażu podręcznego warto zabrać kocyk, ciepłe ubranie chroniące
przed klimatyzacją i ulubioną zabawkę. Podczas startu i podchodzenia
do lądowania można podać niemowlęciu do ssania smoczek lub butelkę
z herbatką co ułatwi wyrównanie ciśnienia w uszach. Większe dziecko
może w tym czasie ssać twardy cukierek lub żuć gumę – podpowiada
Sylwia Podleśna z biura podróży Neckermann.
Jeśli jedziesz własnym autem dowolność jest większa. Na rodzinne
wakacje przydadzą się także rowery, hulajnogi, piłki i inne sprzęty do
aktywnego spędzania czasu wolnego. Dla małych dzieci nie zapomnij
zabrać wózka, nosidła lub chusty. Można spakować także zabawki do
piaskownicy i dmuchańce na plażę. Pamiętaj jednak, że najważniejszy
jest zdrowy rozsądek. Bardzo łatwo przesadzić z ilością. Po wstępnym
zrobieniu listy wartą ją przedyskutować z partnerem. Może się okazać,
że połowę rzeczy należy skreślić.
No to w drogę
Ostatni, a często budzący największe obawy rodziców etap, to czas podróży. Bez obaw, do drogi także można się przygotować. Wszystko jest
oczywiście zależne od środka lokomocji. Na przykład lecąc samolotem
warto wybrać bezpośrednie połączenia. Zgłoś się do odprawy z wyprzedzeniem i poproś o dogodne miejsce – te z przodu samolotu są zwykle
przestronniejsze. W przypadku podróży autem zaplanuj dobrze trasę,
a jeśli to koniecznie noclegi po drodze.
– Z doświadczenia wiem, że najważniejszy jest spokój, dobry plan i lista
rzeczy do wzięcia. Przed podróżą zawsze staram się wybiegać dzieci,
a na drogę przeciw nudzie przygotować nowe, albo zapomniane książeczki i zabawki, no i zawsze jakąś przekąskę – mówi Katarzyna Kretschmer, mama 4-letniego Miłosza i 2-letniej Olgi.
Wydaje się, że podróż z dziećmi jest jakimś niewyobrażalnym przedsięwzięciem? Nic bardziej mylnego, uda się, wystarczy chcieć i dobrze sobie
wszystko przemyśleć. Wskazówki są ważne i można się ich trzymać, ale
najważniejszy jest luz i pozytywne nastawienie. Pamiętaj, że wakacje
mają być miłe i przyjemne dla całej rodziny. Zbyt duże oczekiwania i napięty plan może zniszczyć nawet najlepszy wyjazd.
Najważniejszy punkt wszelkich list, to czerpanie przyjemności ze wspólnie spędzonego czasu.

reklama

Autor: Hanna Promień / Foto: materiały prasowe

Gdy dzieci pytają

Trudne pytania, które zadają dzieci to chęć rozwikłania zagadek świata, poznania tego, co nieznane. Choć to całkiem naturalne, a nawet zdrowe, że
najmłodsi są dociekliwi, odpowiadanie może sprawić rodzicom wiele problemów. Szczególnie, gdy w środku zatłoczonego autobusu maluch pyta
na głos o przyrodzenie kierowcy, albo oznajmia, że pani siedząca obok jest bardzo brzydka.

D

zieci mają osobliwy dar zadawania najtrudniejszych pytań
właśnie wtedy, gdy rodzice są wybitnie zajęci lub sytuacja
jest nieodpowiednia np. w długiej kolejce do kasy, przy wielu
świadkach. To momenty, kiedy padają najtrudniejsze i najbardziej krępujące dorosłych pytania. Co odpowiedzieć, jeśli dziecko
pyta „dlaczego pan stojący z tyłu śmierdzi” lub „czy jeśli ma siusiaka to
dużego”? W takich momentach rumienią się rodzice i słuchacze. Już trzyi czterolatki zastanawiają się nad zadziwiającymi rzeczami i próbują
ustalić wiele aspektów będących istotą seksu, Boga, zależności społecznych czy natury. Niezależnie od zadanego pytania i stopnia trudności,
rodzic nie powinien zostawiać swojej pociechy bez odpowiedzi. To może
dać poczucie ignorowania, zostawić miejsce domysłom i zbędnej w tym
momencie fantazji, albo niezbyt mądrym podpowiedziom rówieśników.
Są jednak pytania, na które rodzice nie chcą odpowiadać, albo jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Co wtedy?

– Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju intelektualnego. Postępuje rozwój społeczny i moralny u dziecka, ale pojęcie tabu nie jest
znane, dlatego maluch będzie pytać o rożne rzeczy, które dla nas mogą
się wydawać krępujące i wstydliwe. To jest etap przedkonwencjonalny
i dziecko nie rozumie, że umowa społeczna jest taka, że na niektóre
tematy rozmawiamy w cztery oczy, albo wybieramy inne warunki. Dla
dziecka nie ma żadnego znaczenia miejsce ani czas – mówi Karolina Drelich, psycholog i psychoterapeuta dziecięcy z Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego przy Stowarzyszeniu Stricte w Szczecinie.

Pytania pojawiają się w najważniejszych momentach w życiu dziecka.
Przy okazji życiowych zakrętów i tragedii, ale także nagle, gdy usłyszy
się jakieś słowo „klucz”. Pytanie „skąd się biorą dzieci” może być naturalne, gdy w rodzinie pojawi się młodsze rodzeństwo, a rozwikłanie zagadki
związanej ze śmiercią, będzie najważniejsze, kiedy nagle zabraknie bliskiej osoby. Ale „dlaczego ziemniaczki rosną w ziemi?”, albo „która liczba
Mamo, czy ja umrę?
jest ostatnia” nie każdy dorosły wie. Co ważne nie warto zbywać dziecka, trzeba podjąć próbę odpowiedzi. Jeśli jednak rzeczywiście rodzic nie
W dzisiejszych czasach dzieci dorastają zdecydowanie szybciej niż kilka czuje się przygotowany, albo nie wie co powiedzieć, to może uczciwie
czy kilkanaście lat temu. Już z najmłodszymi rozmawia się po partner- przyznać, że tak jest i przygotować się na kolejna rundę „100 pytań do…”.
sku, pozwalając na słuchanie dyskusji dorosłych. Poza tym w dzisiejszym
świecie tematów tabu jest coraz mniej. A jednak kiedy rodzic słyszy py- Nie ma jednego szablonu, którym powinni posługiwać się rodzice podtania zaczynające się od słów: kto, co, jak, który i dlaczego, często do- czas rozmów. Jest jednak kilka wskazówek ułatwiających komunikację.
staje gęsiej skórki.
Zdecydowanie należy uwzględnić, wiek, poziom rozwoju i zasób słów
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naszej pociechy. Dobre rezultaty daje porównanie do sytuacji, które sycać zainteresowanie zamiast je tłamsić. Nie jest dobrze, gdy dziecko
dzieci znają lub doświadczeń, z którymi się spotkały.
z różnych przyczyn traci możliwość zdobywania wiadomości. Prędzej
czy później zacznie szukać innych źródeł – podpowiada pani psycholog.
– Musimy być szczerzy i autentyczni, powinniśmy odpowiadać w zgodzie
ze sobą i z wiedzą, którą posiadamy. Dobrze jest, jeśli rodzic uwzględ- Rodzice muszą także pamiętać o mówieniu całkowitej prawdy, tak bunia to, że młodsze dziecko nie jest w stanie zrozumieć niektórych pojęć, duje się zaufanie młodego człowieka do opiekuna. Mówiąc nieprawdę
dlatego trzeba dobrać słownictwo odpowiednie do wieku, nie róbmy powinniśmy liczyć się z tym, że prędzej czy później dziecko zorientuje
długich wywodów akademickich. I zawsze muszą to być odpowiedzi rze- się, że rodzic nie jest wiarygodny. Ponadto dziecko nie skompromituje
czywiste, nieprzekłamane – tłumaczy Karolina Drelich, psycholog psy- się w konfrontacji z informacjami, które uzyskali rówieśnicy. Nawet kilchoterapeuta dziecięcy.
kuletnie dzieci omawiają wiele spraw między sobą. Pierwsze historie są
raczej wymysłem i bajkami, ale w szkole podstawowej niepełna lub nieNajwiększą trudność sprawia rodzicom rozmowa o seksie, ale trzeba pa- prawdziwa informacja może powodować śmiech u koleżanek i kolegów.
miętać, że dzieci nie przynoszą bociany, nie znajduje się ich także w ka- Lepiej wytłumaczyć zawiłości związane z seksualnością czy sferą życia
puście. Nawet, jeżeli taka odpowiedź na zadane przez dziecko pytanie na tyle, na ile jest to możliwe w danej chwili, niż narazić swoją pociechę
wydaje się najłatwiejsza, należy z niej zrezygnować.
na żarty rówieśników.
Czy na Jasnych Błoniach nigdy nie jest ciemno?
Najbardziej bogaty okres w kwestii ciekawości poznawczej to etap
przedszkolny. To właśnie wtedy możliwości intelektualne dziecka są
bardzo duże, a ciekawość rozszerza się. To moment, kiedy wręcz rośnie
potrzeba pytania o rzeczy, na które dorośli często nawet nie zwracają
uwagi. Maluchy, które chcą coś powiedzieć wyglądają i zachowują się
jakby miały zaraz eksplodować. Następnie w wieku szkolnym widać
zwrot „ku innym”, a gdy zaczyna się dojrzewanie dziecko zamyka się na
swoich rodziców i zaczyna poszukiwać alternatywy dla mamy i taty. To
już nie oni, a koleżanki i koledzy oraz internet są skarbnicą wiedzy. Wtedy wartość rodzica zaczyna dewaluować. Dlatego warto utrzymywać
więź z dzieckiem i dawać mu poczucie, że zawsze i z każdym pytaniem
może się zwrócić, to ułatwi komunikację w okresie nastoletniości, kiedy
młodzież wręcz szuka innych autorytetów.

Jeśli rzeczywiście rodzic ma problem z odpowiedziami i nawet przygotowanie się do dyskusji z dzieckiem nie pomaga, można sięgnąć po dostępne na rynku materiały i książeczki. Alternatywnym sposobem są także
edukacyjne programy, bajki. Nic nie zastąpi jednak szczerej rozmowy
z mamą czy tatą, lepiej podpierać się dostępnymi pomocami zamiast
całkowicie wyłączać się z etapu rozmowy.
Lawinę pytań czasami ciężko przetrwać, ale jak tłumaczą psychologowie z pewnością należy mówić prawdę. Dziecko zapamiętuje większość
z tego, co rodzic opowiada i nigdy nie wiadomo kiedy otworzy się w głowie szufladka, z udzieloną przez mamę i tatę odpowiedzią.

Autor: Hanna Promień / Foto: materiały prasowe

– Rodzice dbają o to, żeby dziecko rozwijało się jak najlepiej. To ich zadaniem jest kształtowanie wiedzy na temat świata. Warto zatem podreklama

Karolina Drelich - psycholog, psychoterapeuta
Profesjonalna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Centrum
Zdrowia i Rozwoju Psychicznego przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społecznego STRICTE w Szczecinie

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży i rodziców:
- poradnictwo psychologiczne dla rodziców dotyczące problemów rozwojowych i wychowawczych
- diagnoza dzieci i młodzieży w oparciu o standaryzowane narzędzia psychometryczne
(inteligencji, gotowości szkolnej, ocena ryzyka i przyczyn trudności w nauce, etc.)
- diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami w rozwoju: profil psychoedukacyjny PEP- R;
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa wg M. Gehrke (certyfikowany diagnosta)
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: psychologiczno - pedagogiczna terapia funkcji poznawczych
- warsztaty tematyczne, grupy wsparcia, socjoterapia

Psychodynamiczna psychoterapia indywidualna:
- zaburzenia nastroju, depresja
- zaburzenia o podłożu nerwicowym, lękowym
- zaburzenia osobowości
- psychoterapia dla kobiet cierpiących na tokofobię i depresję poporodową
- w przypadku innych problemów utrudniających funkcjonowanie.

Al. Wojska Polskiego 54/3, 70-477 Szczecin

tel. 600 037 776

www.psycholog-drelich.pl

Wady
wzroku
u dzieci
– liczy
się czas
Lawinowo rośnie liczba dzieci z problemami ze wzrokiem. Niemal co dziesiąte dziecko nosi okulary. Jak nie przeoczyć wady u swojego dziecka
wyjaśnia okulista, dr n. med. Izabela Chmielewska z Centrum Diagnostyki Medycznej HAHS w Szczecinie.

C

zy rodzic łatwo może przeoczyć wadę wzroku u swojego
dziecka?
Niestety często się to zdarza, szczególnie u małych dzieci.
Najłatwiej problemy ze wzrokiem wychwycić u dzieci w wieku szkolnym, bo można zauważyć, że nie radzą sobie z czytaniem, pisaniem, czy uczeniem się. Ale to już jest bardzo późny etap rozwoju oka.
Jakie są konsekwencje zbyt późnej diagnozy?
Aparat wzrokowy w dużej mierze rozwija się do 6-7 roku życia. Jeśli do
tego czasu dziecko funkcjonuje z nieleczoną wadą, sytuacja utrwala się
i najczęściej nie można już takiej wady wyleczyć. Dobrym przykładem
jest np. zez, który można leczyć, gdy w odpowiednim momencie założymy dziecku okulary. Zwlekanie z diagnozą i leczeniem kilka miesięcy
sprawia, że wada się utrwala. Niezwykle ważne jest zatem, by dzieci badać wcześnie.
Jak objawiają się wady wzroku u dzieci, co powinno niepokoić?
W okresie niemowlęcym rodzic nie jest w stanie zauważyć niepokojących objawów. Tu duże znaczenie mają badania profilaktyczne. U starszych dzieci najczęściej rodzice zauważają kłopoty z rozpoznawaniem
dalekich przedmiotów, zbyt bliskie podchodzenie np. do telewizora,
niechęć do czytania, skargi na bóle głowy lub oczu przy pracy z bliska,
mrużenie oczu. Te objawy wymagają konsultacji okulistycznej.

stan wymaga leczenia. Zalecane jest więc regularne monitorowanie widzenia u dziecka.
Na czym polega badanie wzroku u dzieci?
U dzieci poniżej trzeciego roku życia najczęściej trudno sprawdzić, czy
dobrze widzi pokazywane obrazki, gdyż nie potrafi ich jeszcze nazwać.
Nie umie także prawidłowo ułożyć głowy w aparacie do badania oraz
skupić uwagi na drobnym punkcie w dłuższym okresie czasu. Dlatego
nieocenioną pomocą dla okulistów w badaniu małych dzieci są przenośne aparaty np. Plusoptix, którym ja badam. Pomiar dokonywany jest
na nim z odległości 1 metra, w ciągu 0,5 sekundy i równocześnie w obu
oczach. Dzieci potrafią w tak krótkim czasie skupić uwagę na uśmiechniętej buzi na ekranie i dźwięku wydobywającym się z aparatu. Badanie
jest bezstresowe, a wynik natychmiastowy. Badanie można wykonać już
u dzieci powyżej 3-4 miesiąca życia.
U starszych dzieci badanie przebiega podobnie jak u dorosłych. Dodatkowo sprawdzamy obecność prawidłowego ustawienia gałek ocznych
w celu wykrycia zeza, oraz badamy struktury samego oka np. dno oka,
przedni odcinek oka itd.

Jak leczymy wady wzroku?
Niestety nie istnieje leczenie przyczynowe wad wzroku. Stosujemy korekcję wyrównującą wadę, czyli dobieramy okulary lub soczewki, które
Jakie wady występują najczęściej?
pozwalają dobrze widzieć. Niezwykle ważne dla rozwoju prawidłowego
Najczęstsze wady to nadwzroczność, gdy osoba źle widzi zarówno z bli- widzenia jest dobra ostrość wzroku obu oczu. Niewyrównanie wady wyska jak i z daleka oraz krótkowzroczność, gdy osoba źle widzi z daleka, sokiej, zwłaszcza występującej w jednym oku może spowodować wystąale dobrze z bliska. Jest także astygmatyzm, czyli widzenie jest nieostre pienie niedowidzenia, czyli sytuacji, w której mimo założenia na oko najzarówno z bliska jak i z daleka.
lepszej możliwej korekcji pacjent nie uzyskuje dobrego widzenia. Z tego
powodu badanie małych dzieci jest tak ważne. Liczy się czas!
Czy wszystkie te wady występują u dzieci?
Tak, ale z różną częstotliwością w zależności od wieku. W okresie niemowlęcym dość często występują wszystkie trzy rodzaje wad, z przewagą nadwzroczności. Są to najczęściej małe wady. W wieku przedszkolnym rzadziej występuje krótkowzroczność, a wzrasta ilość przypadków
Centrum Diagnostyki Medycznej HAHS
nadwzroczności. Równie często u niemowlaków występuje astygmaul. Felczaka 10, Szczecin
tyzm. Wszystkie wady w naturalnym procesie rozwoju oka ewoluują.
www.hahs-lekarze.pl
Zdarza się jednak, że wady ulegają zwiększeniu z wiekiem dziecka i ten
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Eksperymentalny Plac Zabaw

Sztuka (dla) dziecka
Fundacja Las Sztuki to młoda szczecińska organizacja działająca od pięciu lat. To działanie jest skierowane do dzieci i młodzieży, a opiera się na
sztuce. Szefową Fundacji jest Paulina Ratajczak.

W

obraniu kierunku działania mojej Fundacji pomógł mi mój
syn – mówi Paulina Ratajczak. – Dzięki niemu przekonałam się, że dziecięcy kompan jest mi bardzo bliski i że
obcowanie z młodym człowiekiem, to wspaniała rozwijająca przygoda. Początkowo wyobrażałam sobie wydarzenia, w których
chciałabym uczestniczyć wspólnie ze swoim dzieckiem. Tak powstały
pierwsze pomysły. „Eksperymentalny Plac Zabaw” i Galeria „Tworzę się”
(działająca przy 13 Muzach) to dwa duże projekty Lasu Sztuki. – Wykorzystujemy nowoczesne metody pracy i formy prezentowania sztuki –
wymienia szefowa Fundacji. – Wśród nich są: artystyczne eksperymenty,
np. przetworzenie galerii w plan zdjęciowy i pracownię animacji; przemienienie galerii w ogromną książkę obrazkową, którą współtworzą odwiedzający; wybudowanie w galerii labiryntu, imitującego zanurzanie się
w wodnej głębinie w formie gry komputerowej.
Las Sztuki współpracuje z wieloma wybitnymi artystami i projektami,
m.in. z Izabelą Plucińską, reżyserka filmów animowanych, z teatrem
Tańca Kiosk Ruchu czy festiwalem teatralnym Kontrapunkt (w ramach
Małego Kontrapunktu).
Dzieciaki i design
Kids Love Design to festiwal organizowany w Szczecinie przez Fundację
ARTmosphere od 2012 roku. Festiwal jest ofertą edukacyjno-kulturalną,
udowadniającą, że „dla dzieci” nie oznacza „dziecinnie”. To także pierw-
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szy w Polsce festiwal wzornictwa skierowany do najmłodszych – uczy
je, co to znaczy dobrze i mądrze projektować. Organizatorką festiwalu
i prezes Fundacji jest Beata Kuracińska.
– Wszystko zaczęło się od książki Ewy Solarz „D.E.S.I.G.N.” Pomyślałam,
że właśnie od edukacji najmłodszych powinniśmy zaczynać. W sposób
nieinfantylny, ale przyjazny pokazywać im historię i proces projektowania – wyjaśnia Beata Kuracińska. – Na większości tego typu imprez rodzice się nudzą. Postanowiłam, że Kids będzie dawał szansę nauczenia się
czegoś wspólnie.
Kids Love Design nawiązywał do różnych inicjatyw mających swą genezę poza Polską. Był pop-art, szkoła Bauhaus, plakat i grafika artystów
z różnych zakątków świata, również z Polski. Swoje wnętrza imprezie
zawsze udostępniała, m.in. Trafostacja Sztuki a także Akademia Sztuki.
Jednym z ciekawszych projektów realizowanych w ramach festiwalu był
Common Room – Dzieci i prowadzący warsztaty nauczyciele z różnych
krajów spotykają się na Skypie. Nawiązujemy w ten sposób wirtualne
mosty między granicami i skonfliktowanymi stronami – tłumaczy prezes
Fundacji. Pierwszy Common Room z 2013 r. poświęcony był podzielonej
murem i wojną Jerozolimie, drugi - położonym na granicy Brazylii i Urugwaju miastom, w których nie widać granic, a gdzie wytworzył się nawet
wspólny język.

Autor: Aneta Dolega / Foto: archiwum organizatorów

Szymon Kaczmarek

Dziennikarz Radia Szczecin,
„garkotłuk”

O kłopotach
komunikacyjnych
J

ako paleontolog lingwistyki, choć amator, to jednak, przemierzam
skrupulatnie niezgłębione przestrzenie świata słów zaginionych.
Praca to żmudna, choć nie beznadziejna. A ów przemierzany świat
bogatym i różnorodnym się jawi, zaskakując za każdym, kolejnym
zakrętem karkołomnymi zawiłościami. Życie gna do przodu, Ziemia
kręci się coraz szybciej. Wśród codziennej bieganiny nie dostrzegamy jak
bezpowrotnie gubimy SŁOWA. Owszem, rodzą się nowe, niektóre nawet
zrozumiałe dla większej części naszej populacji, lecz ja pragnę skupić się
na tych zagubionych.
Scenka rodzajowa nr I: podchodzę do baru w jednej ze znanych szczecińskich pijalni wódek i innych przysmaków. Uprzejmy, młody człowiek
nachyla się życzliwie w moją stronę i z serdecznym uśmiechem mówi:
„Tak?”Cieszę się już na samym początku z tej zgodności wyrażonej
w prostym słowie, jednak niepokoi mnie charakterystyczne podniesienie intonacji w końcówce słowa, wyrażające jednak pewnego rodzaju
zwątpienie. Ba, czuję wyraźnie zawieszony w powietrzu znak zapytania
(pomimo pozornej zgody zawartej w treści słowa tak). Troszeczkę zdenerwowany odpowiadam: „Tak?” Wyraźnie szukając wspólnej płaszczyzny zgody i porozumienia. Chwilę trwamy w bezruchu. I tu, mimo pozornej zgody, między tymi krótkimi słowami, narodził się problem mogący
stanowić zarzewie konfliktu o skali lokalnej. Albo raczej, lokalowej. Diabeł tkwi w szczegółach, a rodzący się konflikt utknął w lakoniczności wypowiedzi. Poszedłem na łatwiznę, bowiem jestem człowiekiem niespotykanie spokojnym i życzliwym światu. „Wódkę jedną, a zimną proszę!”
Zaordynowałem w języku staropolskim. Nadciągające nad bar chmury
rozproszył serdeczny uśmiech barmańskiego zrozumienia. OK. Wódeczka pojawiła się natychmiast. Cholera! Cały pretekst do narzekania,
a może nawet jakiejś awantury diabli wzięli. Co za upadek obyczajów?
Scenka rodzajowa nr II: podchodzę do baru w jednej ze znanych szczeciń-

80

Felieton

skich pijalni wódek i innych przysmaków. Uprzejmy, młody człowiek nachyla się życzliwie w moją stronę i z serdecznym uśmiechem mówi: „Padam do nóżek Szanownego Pana. Czy łaskawy pan dzisiejszego wieczoru
raczy pić, czy również zakąszać? Z przebogatego menu naszego zakładu
gastronomicznego polecamy świeżutkie zakąseczki zarówno dla wegetarian, jak i dla smakoszy mięsiw. Otóż panie inżynierze, będzie pan
łaskaw rzucić oczkiem na gablotę, w której trzęsie się z radości na pana
widok galareta ze świńskich nóżek, przyrządzona tuż, tuż przed pana
przybyciem. A może śledzik po japońsku, w śmietanie prosto od chłopa,
lub na ten przykład, forszmak jeszcze ciepły i wciąż aromatyczny? Jeśli
łaskawca zdecyduje się na zmrożoną wódeczkę, polecam deseczkę dziś
rano uwędzonych sielaw, lub szeroki wachlarz dojrzewających szynek,
a mamy dziś Prosciutto di Parma z melonem, Jamon Serrano z Kastylli z winogronami, oraz prawdziwą szwarcwaldzką ze sznapsem i halbą
piwa. O ile jednak dziś zaordynuje pan Magister którąś z naszych kolorowych nalewek, a w dzisiejszym wyborze schłodzona gruszkóweczka,
lub ananasówka na wódce gdańskiej, a krzepkiej, wówczas jako zakąskę
polecałbym pańskiej uwadze pierś gęsią w żurawinie, roladę z dzika z kapustką modrą, lub udziec jeleni na zimno w galarze…”
Patrzę w jasne i szczere oblicze barmana, z tyłu napierają na mnie trzy
rzędy spragnionych klientów, w głowie huczy od nadmiaru wrażeń…
I co ja wtedy robię? Ano wracam w te pędy do scenki rodzajowej nr I i po
krótkim pytaniu: „Tak?” i równie zwięzłej odpowiedzi, już po sekundzie
piję z rozkoszą zamówioną wódeczkę.
Pal licho paleontologię lingwistyki i narzekanie na ubogość słownictwa
dzisiejszej młodzieży, gdy gardło spragnione i skwar na dworze jak na
czerwiec przystało.

Oryginał jest
tylko jeden

Szczecin, al. Jana Pawła II 17

tel. 91 489 34 68

www.jindu.pl

www.facebook.com/restauracjajindu

Tak smakuje Sushi&Thai
Wypróbuj nasze
nowe menu!

Restauracja
Więcej niż Sushi

Szczecin, al. Piastów 1

tel. 91 484 36 18

www.sake.szczecin.pl

www.facebook.com/RestauracjaSake

www.eintopf.pl

Kolory jedzenia

Rozkosznie kolorowe i szalenie smaczne przekąski, którymi można śmiało zajadać się w najbardziej upalny, letni dzień. Do tego lekkie,
niskokaloryczne i także dla osób praktykujących wegetariański styl życia. Wiele wariantów carpaccio, w których surowe lub zblanszowane
warzywa są pokrojone w plastry, pobudza wyobraźnię zawodowych kucharzy. Mamy dla was wersję, w której królują różne odmiany buraka
i marchewki. W towarzystwie rzodkiewki i orzeszków, lekko zroszone oliwą z oliwek stanowią danie iście królewskie. Borówki, maliny, sos klonowy
a wszystko na ciepłych kukurydzianych placuszkach. Czujecie to? Owocowe tosty to nasza druga propozycja. Czysta dziecięca radość z jedzenia!

Warzywne
Carpaccio
Składniki:
» 1-2 buraki, klasyczne, żółte
(Boldor) czy też w paski
(Tonda di Chioggia)
» 1-2 marchewki, klasyczna,
żółta (Mello Yello), fioletowa
(Deep Purple)
» 1 topinambur
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»
»
»
»

2-3 rzodkiewki
1 biała rzepa
liście botwinki
garść uprażonych
orzeszków piniowych
» oliwa orzechowa
» sól, pieprz

»U
 myjcie wszystkie warzywa. Marchewki, topinambur, buraki i rzepę obierzcie. Używając mandoliny posiekajcie wszystkie warzywa na cienkie plastry. Ułóżcie je na
talerzu. Posypcie prażonymi orzechami, solą, pieprzem, skropcie oliwą, dodajcie
liście botwinki. Smacznego!

Owocowe
tosty
Składniki:
» 4 placki tortilli
» ½ szklanki kremowego serka
» 2 łyżeczki soku z cytryny
» 2 łyżeczki syropu klonowego
» 2 łyżeczki posiekanej mięty
» 1 łyżeczka startej skórki cytrynowej
» szczypta soli
» 1-2 awokado, pokrojone w plastry, skropione
» sokiem z cytryny
» kilka pokrojonych w plastry truskawek
» garść malin
» garść borówek
» kilka gałązek czerwonej porzeczki
» oliwa
»R
 ozgrzejcie piec do temperatury 170’C. Posmarujcie placki tortilli oliwą. Pieczcie ok. 15 minut,
aż będą chrupkie i rumiane. Wyjmijcie, odstawcie do ostygnięcia. W międzyczasie wymieszajcie w miseczce ser, sok z cytryny, syrop klonowy, miętę, skórkę z cytryny z odrobiną soli.
Posmarujcie placki przygotowanym serkiem,
ułóżcie awokado i owoce. Skropcie odrobiną
syropu, posypcie skórką cytrynową i miętą.

Smacznego!

E

intopf to potrawa jednogarnkowa. W tym garze
siedzi gotujące małżeństwo – Justyna i Daniel Hof,
mocno przyprawione pasją do kuchni i gotowania.
Na co dzień prowadzą kulinarnego bloga na łamach
którego dzielą się przepisami swoich dziadków, rodziców, znajomych, ulubionych kucharzy i wreszcie autorskimi pomysłami
wprost z podniebienia. Dla nas będą gotować co miesiąc, udowadniając, że wszędzie dobrze, ale w domu smakuje najlepiej.

EINTOPF
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Kulinarna podróż do Bollywood
Kiedy jestem w Szczecinie często widzę samotnie jedzących ludzi – opowiada Rati Agnihotri, aktorka i właścicielka restauracji Bollywood Street
Food. – To nie jest dobre. Wspólny posiłek zbliża ludzi, uczy bycia razem. Dobrze w trakcie jedzenia mieć wyłączony telefon, który nas odciąga od
rzeczy ważnych. To filozofia kuchni indyjskiej, którą możemy poznać w Exotic Restaurants.

D

laczego w Indiach jedząc, zamiast sztućców, używa się
dłoni?
Jedząc łyżką czy widelcem nie mamy bezpośredniego kontaktu z pożywieniem. Indyjska Ajurweda, najstarsze pismo
medyczne świata, mówi o korzyści, jaką odnosi nasz żołądek z góry
uprzedzony informacjami otrzymanymi nie tylko od jednego zmysłu
wzroku, ale i od innych zmysłów, np. dotyku. Wcześniej poinformowany
żołądek o temperaturze, konsystencji i fakturze pożywienia jest odpowiednio przygotowany. Chwytanie pożywienia palcami stwarza lepszą
komunikację pomiędzy ręką i żołądkiem. Kiedy jesteśmy bliżej naszego
żołądka, jesteśmy bliżej nas samych, a stąd już krok do polubienia siebie
i innych.

Nowe menu w Bollywood oznacza nowe smaki?
Tak, przygotowałam wspólnie z kucharzem kartę, która jest podróżą po moich ulubionych miejscach w Indiach. Część potraw pochodzi
z Kaszmiru. Pomimo iż są ostre, ich smak jest bardzo subtelny. Przygotowanie dań trwa długo, składa się na nie bardzo dużo czynników ale
warto na nie poczekać, gdyż otrzymujemy prawdziwy festiwal smaków.
Kolejne potrawy pochodzą z Goa, miejsca w którym szczególnie lubię
odpoczywać. Kolejna część, to dania „desi chinese”, czyli kuchnia z Kalkuty, będąca mieszanką kuchni indyjskiej i chińskiej.

Warto to przeszczepić na nasz grunt.
Zdecydowanie. Kiedy jestem w Szczecinie często widzę samotnie jedzących ludzi. To nie jest dobre. Wspólny posiłek zbliża, uczy bycia razem.
Dobrze w trakcie jedzenia mieć wyłączony telefon, nie skupiać się na
czynnościach, które nas odciągają od rzeczy ważnych. Kolejna rzecz
dotyczy śniadań. Należy je celebrować, to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. W Europie ludzie jedzą zazwyczaj jedno danie na śniadanie,
w Indiach jest to nie do pomyślenia. Warto próbować wielu rzeczy, delektować się smakami. Dlatego w mojej restauracji śniadanie składa się
z wielu fragmentów.

Autor: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska

Skąd takie oryginalne połączenie smaków?
„Desi chinese” wynika z historii obu państw i ma prawie 75 lat, wiec jest
stosunkowo młoda. Wielu Chińczyków osiedliło się w Bengalu ZachodKtórej ręki należy używać?
nim, którego stolicą jest Kalkuta. Ze związków z hinduskami urodziły
Prawej. Zacznę o tego, że w Indiach nikt nie je sam, to dla nas obca się dzieci i doszło się do przemieszania obu kultur, w tym kuchni. Ale
zasada. Wspólny posiłek to wspólne celebrowanie danej chwili, ciesze- kiedy mówimy o „desi chinese” mamy na myśli kuchnię indyjską z wpłynie się nią. Chociaż nie rozmawia się w trakcie jedzenia, to wystarcza wami chińskiej. Jest absolutnie przepyszna. To nowy wymiar smaku.
nam sam fakt wspólnego posiłku. W trakcie biesiady używamy talerzy,
misek, albo bananowych liści. Na nich układamy potrawy i dania: ryż, Jakaś złota rada dla naszych czytelników?
warzywa, dal, curry, chilli, jogurt. Głównym talerzem będzie ten, na któ- Moja rada jest prosta: jedzcie dla przyjemności, nie spieszcie się, cieszrym mamy ryż. Na ten właśnie talerz bądź liść nakładamy, wylewamy, cie się chwilami, jakie możecie spędzić z najbliższymi, cieszcie się żyprzetaczamy zawartość innych misek i mieszamy ją z ryżem. Wszystko ciem, tym zwyczajnym i prostym.
robimy palcami prawej dłoni. Używamy trzech pierwszych palców, starając się by mały paluszek nie odstawał, gdyż nie jest to objaw elegancji. Dziękuję za rozmowę.
Wspólny posiłek w Indiach ma szczególne znaczenie.
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Bollywood Street Food
ul. Panieńska 20, Szczecin
tel. 91 433 30 33
bollywood@bollywood.com.pl

HIFU

– jedna technologia,
wiele możliwości
Wraz z nadejściem ciepłych dni, przymierzając naszą letnią garderobę
zastanawiamy się jak szybko i skutecznie pozbyć się nagromadzonej
zimą tkanki tłuszczowej. Kiedy dieta i ćwiczenia fizyczne nie przynoszą
pożądanych efektów zaczynamy zastanawiać się nad radykalnymi
krokami. Zabiegi liposukcji wymagają długiego czasu rekonwalescencji,
na który nie każdy może sobie pozwolić.

N

a szczęście dla takich pacjentów nauka znalazła rozwiązanie w postaci skoncentrowanej fali ultradźwiękowej (HIFU).
Nieinwazyjna technologia modelowania sylwetki – Scizer
zaprojektowana jest tak, aby wyeliminować oporną tkankę
tłuszczową i wymodelować sylwetkę. – Skoncentrowane ultradźwięki
na głębokości 13 mm uszkadzają komórki tłuszczowe, przyspieszając
ich metabolizm, a w konsekwencji powodując ich rozpad i pozbycie się
niechcianych depozytów tłuszczu – wyjaśnia dr Piotr Zawodny, z Kliniki
Zawodny Estetic. – Rezultaty leczenia Scizer są wyraźnie widoczne bezpośrednio po zabiegu a następnie stopniowo pogłębiają się i polepszają
przez następne 8-12 tygodni, aż do osiągnięcia maksymalnego efektu
końcowego. Średnio pozwala on na zmniejszenie grubości tkanki tłuszczowej o około 2,5 cm, czyli o 1 rozmiar.
Technologia HIFU wykorzystywana jest w Klinice od siedmiu lat. Służy
nie tylko w celu redukcji tkanki tłuszczowej, ale również zapewnia długotrwały lifting skóry, widoczny już po jednym zabiegu. – W odróżnieniu
od Scizer, zogniskowana fala ultradźwiękowa o wysokiej częstotliwości
wykorzystana w urządzeniu Ultraformer III działa na różnych głębokościach (1,5 mm; 3 mm; 4,5 mm; 6 mm; 9 mm) co intensyfikuje efekt
i sprawia, że zwiększa się aktywność komórek skóry pobudzając je do
regeneracji i wytworzenia nowego kolagenu – tłumaczy doktor Zawodny
– Wykorzystując Ultraformer III możemy poprawić jędrność tkanek oraz
napięcie skóry twarzy i całego ciała łącznie z okolicami, których pacjenci
nie mogą wypracować pomimo diety i ciężkich ćwiczeń (ramiona, uda,
pośladki, kolana i łydki, boki, brzuch oraz okolice szyi i dekoltu.)
Rewelacyjne efekty przynosi połączenie obu zabiegów w odpowiednio
zaplanowanej procedurze. Dzięki skoncentrowanym ultradźwiękom
uszkadzamy komórki tłuszczowe, przyspieszając ich metabolizm i powodując ich rozpad. W efekcie pozbywając się tłuszczu (Scizer). Natomiast podgrzewając tkanki na różnych głębokościach, powodujemy
obkurczenie nadmiernie rozciągniętych włókien kolagenowych oraz stymulujemy fibroblasty do wytwarzania nowego kolagenu, w rezultacie
osiągamy bezinwazyjny lifting oraz ujędrnienie wiotkich tkanek. (Ultraformer III). – Są to siostrzane sprzęty tego samego producenta, dzięki
temu bezpiecznie możemy wykonać oba zabiegi nawet w tym samym
dniu. Nie wymagają one rekonwalescencji, a chwilę po możemy powrócić do swojej naturalnej aktywności – dodaje doktor Zawodny.

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin
tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
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Piękno i zdrowie OD NOWA

Terapia
gwiazd

Prezentacja

Patrząc na amerykańską aktorkę Sharon Stone trudno nie zachwycać
się jej urodą pomimo blisko 60 lat, które niedługo skończy. Gwiazda
„Nagiego instynktu”, który uczynił z niej symbol seksu, otwarcie mówi
o swoim romansie z medycyną estetyczną, ale w odróżnieniu od
niektórych pań, korzysta z jej dobrodziejstw rozsądnie. Jest wielbicielką
kwasu hialuronowego, dzięki któremu wygląda świeżo i naturalnie.

W

jednym z wywiadów powiedziała: „ W 2001 roku po udarze mózgu, miałam podany wypełniacz Restylane, aby
odbudować szkody wyrządzone na mojej twarzy. To
pomogło mi poprawić mój wygląd, ale również podbudowało psychicznie, bo znów wyglądałam jak ja.” Od tamtej pory aktorka
regularnie stosuje ten rodzaj terapii. A w jaki sposób można zaaplikować
sobie naturalne odmłodzenie? Tutaj z pomocą przychodzi mezoterapia
igłowa, dzięki której podawany jest właśnie kwas hialuronowy.
– Zabieg polega na bezpośrednim wstrzykiwaniu (za pomocą igły i strzykawki) substancji mających opóźnić proces starzenia się skóry – tłumaczy kosmetolog Joanna Szeremeta z Odnowa Centrum Zdrowia i Urody.
– Najczęściej jest to kwas hialuronowy, ale także peptydy, mikroelementy i witaminy. Wszystko w zależności od naszych potrzeb.
Mezoterapia igłowa wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, wszędzie tam gdzie jest to konieczne czyli na twarz, szyję, dekolt i powieki.
Świetnie też sprawdza się w likwidacji cellulitu, rozstępów, przebarwień.
– Bardzo dobre efekty daje w terapii łysienia – mówi specjalistka z Odnowy. – Za pomocą licznych nakłuć w skórę głowy aplikuje się specjalnie
przygotowane koktajle odżywiające włosy lub środki farmakologiczne.
Pod wpływem mikrourazów aktywowane są procesy regeneracyjne, polepsza się ukrwienie skóry. Efektem zabiegu jest również pobudzenie
cebulek włosów.
Stosując mezoterapię na twarz, szyję i dekolt uzyskujemy bardzo skuteczne i głębokie nawilżenie skóry. Zabieg ten świetnie sprawdza się
także w przypadku uszkodzeń posłonecznych, przebarwień i blizn potrądzikowych.
Po serii zabiegów (najlepiej 4-6) widoczna jest poprawa gęstości skóry,
jej rozjaśnienie i odmłodzenie. Same zabiegi powinny odbywać się cyklicznie co 2-4 tygodnie. Co najlepsze – mezoterapia igłowa może być
stosowana przez cały rok, przy każdym typie skóry nawet wrażliwej.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 40
Galeria Nowy Turzyn, I piętro, lokal 2.F.17
tel.: 91 383 32 06, kom: 530 888 004
recepcja@odnowaturzyn.pl, www.odnowaturzyn.pl

W sprzedaży bony podarunkowe
na wybrane zabiegi w Centrum Odnowa
Zdrowie i uroda
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Z

apraszam Państwa do autoryzowanego Instytutu Dermalogica®, w którym proponujemy zarówno zabiegi tradycyjnej
kosmetyki z komputerową analizą skóry jak i te z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej, poparte najlepszymi technologiami laserowymi Alma Lasers®.
Zabiegi Deramalogica® w moim gabinecie to koncentracja na problemie
skórnym i dobraniu indywidualnej terapii zabiegowej wraz z profesjonalną pielęgnacją domową. Celem moim i mojego personelu jest indywidualne dobranie pielęgnacji na pierwszym spotkaniu i kontynuowanie jej z
jak najlepszymi rezultatami.

W Instytucie możecie Państwo także zadbać o dłonie i stopy z wiodącą
światową marką OPI.
O wysoki standard usług dbam szkoląc mój personel i przekazując moje
doświadczenie z zakresu kosmetologii. Zawsze perfekcyjne przygotowanie moich współpracowników gwarantuje jakość wykonanych zabiegów.

Zapraszam serdecznie
Marta Czerkawska - Burgs
Właściciel / manager
Specj. kosmetologii i laseroterapii / linergistka

Współpracuję z najlepszymi markami dermokosmetycznymi i medycznymi posiadającymi certyfikaty UE, nagradzanymi między innymi „Perłą
Dermatologii”.
Moje 17-letnie doświadczenie w dziedzinie kosmetologii zapewni Państwu pewność profesjonalnej terapii i satysfakcję z efektów.
Częścią programu Instytutu jest makijaż permanentny na najwyższym
poziomie bezpieczeństwa i perfekcji wykonania. Jako pierwsza w Szczecinie wprowadziłam metodę włoskową ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem do dzisiaj.
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Aleja Wojska Polskiego 40/2, Szczecin
tel. 503 139 369
www.enklawa-institute.pl
www.facebook.com/dermalogicaszczecin

Lifting laserowy,
który możesz wykonać
nawet latem!

C

lear Lift – najnowsza metoda odmładzania skóry bez okresu rekonwalescencji przy jednoczesnym głębokim działaniu
w głąb skóry (do 3 mm). Alma wykorzystuje działanie pierwszego na rynku medycznym, nieablacyjnego lasera frakcyjnego Q-Switch. Technologia bardzo krótkiego impulsu o wysokiej energii
znalazła zastosowanie w walce z oznakami starzenia. Redukcja zmarszczek, przebudowa skóry, regeneracja kolagenu to główne zadania energii przekazywanej w głąb skóry w postaci wiązki frakcyjnej .
Zalety zabiegu:
Niweluje zmarszczki, poprawia jakość i kondycję skóry, dostarcza kontrolowaną porcję energii w głąb skóry bez uszkodzenia naskórka. Idealny zabieg dla wrażliwej skóry okolicy oczu, szyi, ust, dłoni czy dekoltu.
Polecany jest w celu korekcji zmarszczek, zmian pigmentacyjnych, blizn
i rozstępów. Gwarantuje szybkie leczenie niewymagające znieczulenia,
bez okresu rekonwalescencji.
Czy zabieg jest bolesny?
Zabieg jest praktycznie bezbolesny i nie powoduje absolutnie żadnego
widocznego objawu gojenia się skóry (poza lekkim zaczerwienieniem),
co czyni go pierwszym zabiegiem laserowym do wrażliwych części ciała,
w tym rąk, szyi, klatki piersiowej i obszaru wokół oczu.
Kiedy powstaje i jak długo utrzymuje się efekt?
Rezultaty zabiegów dają efekty podobne do mocnego peelingu chemicznego czy resurfacingu laserowego. Wyjątkową cechą zabiegu Clear Lift
jest frakcyjna technika działania, która nie powoduje ablacji skóry. Uniknięcie uszkodzeń zewnętrznej warstwy skóry sprawia, że zabieg jest
praktycznie bezbolesny, i co ważne, pozwala pacjentowi niemal natychmiast wrócić do codziennej aktywności.

Najnowsza wersja lasera Alma
tylko w Enklawa Institute!
Aleja Wojska Polskiego 40/2, Szczecin
tel. 503 139 369
www.enklawa-institute.pl
www.facebook.com/dermalogicaszczecin
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Czy wygoda, poczucie prywatności oraz przyjazna
atmosfera mają dla Ciebie szczególne znaczenie?
Jeśli tak, to my dajemy do tego pełen
profesjonalizm oferowanych usług, który
zagwarantuje, że wyjdziesz stąd zachwycony.

Zapraszamy Panie oraz Panów
Anna Klaus - właścicielka Studio Verabella, linergistka od 2003 r,
trener makijażu permanentnego. Studio oferuje również
zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz pielęgnacji
twarzy i ciała.

Makijaż permanentny, pigmentacja medycznaAnna Klaus, Agata Korzeniewska

Gabinet kosmetyki i kosmetologii
- Izabela Pęcherczyk (kosmetolog i specjalista ds trychologii)

- karboksyterapia
- mezoterapia
- zabiegi kosmetyczne
- zabiegi trychologiczne
- terapie skojarzone Iccone+karboksyterapia
w walce z miejscową tkanką tłuszczową,
cellulitem, rozstępami, obrzękami, spłycanie
blizn pozabiegowych i oparzeniowych

REWOLUCJA

w odchudzaniu

Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej
- dr n. med. Dominika Polak
Wiecej informacji na www.icoone.pl

Stylizacja paznokci i rzęs
- Sara Szulc

Pierwsza nagroda dla MROTEX
na Targach Beauty Forum & Spa
w kategorii Zabiegi Kosmetyka aparaturowa - ciało

Icoone laser - Agnieszka Tomczak,
Agata Korzeniewska, Izabela Pęcherczyk, Sara Szulc

Szczecin, ul. Jagiellońska 23/10 od Bol. Śmiałego,
tel. 91 4840 240, 504 045 256
www.verabella.pl
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje

Spraw radość bliskiej osobie. Podaruj voucher na dowolną kwotę

,

ABC Medycyny Estetycznej

Natural look

Medycyna estetyczna gości na polskim rynku od prawie 20 lat.
Rozwija się dynamicznie, przechodziła przez różne etapy.
O tym, co aktualnie jest modne i wskazane w medycynie
estetycznej rozmawiamy z dr Violettą Grącką-Chrzanowską,
certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej.

W

Przypominamy Paniom o wizycie u Ginekologa
Kobiety powinny przynajmniej 1x w roku
odwiedzić lekarza ginekologa oraz wykonać
cytologię -profilaktyka raka szyjki macicy
oraz badanie ultrasonograficzne narządu
rodnego oraz USG piersi
Wykonujemy zabiegi:
PLASTYKA WARG SROMOWYCH – LABIOPLASTYKA
EFEKTY ZABIEGU:
• odmałodzenie WARG
• poprawa wyglądu
• poprawa samooceny pacjentki
Pomniejszenie warg sromowych jest operacją
wykonywaną w znieczuleniu ogólnym lub
miejscowym. Powinna być wykonana
w pierwszej fazie cyklu.
Po zabiegu występuje niewielki obrzęk,
który ustępuje po około 7 dniach. Powrót
do współżycia seksualnego możliwy jest
po upływie 6 tygodni.
Podczas rekonwalescencji przez parę dni
Pacjentka nie powinna wykonywać ćwiczeń,
myć okolice zabiegu czystą wodą i płynem
do higieny intymnej. Przez pierwsze dni,
może odczuwać lekki dyskomfort.
PACJENTKI SĄ KWALIFIKOWANE DO ZABIEGU
PODCZAS WIZYTY
U SPECJALISTY GINEKOLOGA.
Szczecin Plac Zwycięstwa 1
www.medicus.szczecin.pl

jakim momencie aktualnie znajduje się
medycyna estetyczna?
Jesteśmy po erze
przepompowanych
kwasem
hialuronowym i usztywnionych botoksem
twarzy, wielkich groteskowych ust i nienaturalnych policzków.
Doskonale wiemy, że np.
nie wolno stosować wypełniaczy permanentnych typu
Aquamid. Mamy dziś wiele pacjentek
z tymi „implantami”, które nie mogą poddawać się
żadnym zabiegom, w obszarze w którym się ten produkt znajduje.
Powrót do naturalności?
Tak, współczesne tendencje w medycynie estetycznej związane są
z koncepcją zwaną „natural look”. Wedle tego trendu twarz i cechy
szczególne danej osoby mają pozostać takie same, a celem zabiegów
jest przede wszystkim jej odświeżenie i nadanie jej cech twarzy wypoczętej. Nie przerabiamy twarzy na inną, to błąd w sztuce i dowód na złe
pojmowanie celów medycyny estetycznej.
Jak uzyskanie naturalnego efektu wygląda w praktyce?
Istotą idei „natural look” jest, aby wygląd pacjentki w pełni harmonizował z jej wiekiem, natomiast proces odmładzania jej twarzy odbywał się
etapami, co eliminuje efekt niepożądanych gwałtownych zmian w wyglądzie. Pomocne są w tym względzie preparaty kwasu hialuronowego
podawane przy pomocy metody „soft filling” w połączeniu z iniekcjami
toksyny botulinowej w ilościach umiarkowanych.
Jakie preparaty pozwalają uzyskać taki efekt?
Preparaty wypełniające, które są bardziej plastyczne, lepiej układają się
w tkankach, szczególnie w obszarach tzw. ruchomych. Są to preparaty
do iniekcji Teosyal® RHA, które oprócz poprawy estetyki twarzy, są niewyczuwalne w skórze.
Jak przekonać pacjentów, że przesada w poprawianiu wyglądu działa na ich niekorzyść?
Należy uświadamiać pacjentów, że wszelkie zabiegi iniekcyjne oraz np.
peelingi medyczne, mogą być wykonywane wyłącznie przez lekarza medycyny estetycznej, mającego doświadczenie w pracy.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drażkowska

Umawianie wizyt odbywa się
pod nr tel.: 91 434 73 06
Czynne codziennie 7.30 do 19.00;
soboty 8.30 do 13.00
reklama

Medestetic
ul. Okulickiego 46,Szczecin
tel. 604 544 566, 606 383 800
www.medestetic.pl
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dr n. med. Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej,
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej

Ekspert radzi
Chciałabym zapytać, które zabiegi można wykonywać latem. W internecie są dokładne opisy wszystkich zabiegów, ale ciężko jest znaleźć informację dotyczącą czasu kiedy można je robić, a kiedy nie.
Dodatkowo ciekawi mnie dlaczego tak jest, że bezpiecznym okresem
jest jesienno - zimowy, na wykonanie niektórych zabiegów.
Okres jesienno-zimowy w naszej strefie klimatycznej jest czasem gdy
promieniowanie słoneczne nie jest tak intensywne. Dlatego jest bezpiecznym do wykonywania zabiegów z użyciem technologii IPL, zabiegów laserowych, kwasowych i innych, w których dochodzi do kontrolowanego uszkodzenia skóry. Ekspozycja słoneczna miejsc podrażnionych
przez zabiegi skutkuje powstaniem przebarwień w związku z czym unika
się wykonywania tego typu terapii latem.
Wszelkiego rodzaju zabiegi liftingujące z użyciem fali radiowej, fali
ultradźwiękowej, podczerwieni czy skoncentrowanej wiązki ultradźwiękowej (HIFU) są dozwolone przez cały rok, ponieważ nie przerywają ciągłości naskórka.
Dodatkowo ważne jest aby w tym okresie zadbać o skórę, by dłużej cieszyć się zdrowym i młodym wyglądem. Lato to czas kiedy nasza skóra
wysuszana jest przez promieniowanie UV oraz klimatyzację. Dostarczanie kwasu hialuronowego do skóry w różnych formach mezoterapii gwarantuje długotrwałe nawilżanie i ochronę skóry przed odwodnieniem.
Oprócz zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, należy pamiętać
o codziennej pielęgnacji domowej, w skład której powinny wchodzić kremy nawilżające, kremy ochronne z filtrem UV. Dla Pań borykających się
z uciążliwymi przebarwieniami istotne jest stosowanie kremów hamujących powstawanie nowych przebarwień, ale również rozjaśniających plamy, które pojawiły się już na skórze.

Słyszałam różne opinie na temat zabiegów laserowych latem. Chciałabym zasięgnąć opinii eksperta w tej sprawie. Interesuje mnie depilacja laserowa okolic intymnych i pach. Mam już dość swojego owłosienia i nie chcę czekać do jesieni żeby móc rozpocząć zabiegi.
Okres jesienno-zimowy dla większości pacjentów jest niewątpliwie najbezpieczniejszym momentem do wykonywania zabiegów laserowych.
W tym czasie ekspozycja na słońce jest zminimalizowana, dzięki czemu
istnieje mniejsze ryzyko powikłań pozabiegowych typu przebarwienia.
Nawiązując do Pani problemu wykonywanie depilacji laserowej latem
jest możliwe w momencie kiedy pacjent świadomy jest ryzyka oraz deklaruje przestrzeganie zaleceń pozabiegowych - zakazu ekspozycji na
światło słoneczne miejsc poddanych działaniu lasera. Wśród pacjentów
naszej kliniki są osoby, które latem większość czasu spędzają w pracy,
a swój urlop przekładają na jesień / zimę dzięki czemu nie są tak narażeni
na promieniowanie słoneczne.
Kwestia możliwości wykonywania zabiegów uzależniona jest również od
wybranych partii ciała oraz trybu życia. Miejscami, które ciężko jest nam
uchronić to przede wszystkim twarz, przedramiona czy łydki. Okolice intymne, pachy a nawet uda są partiami częściej zakrytymi przez odzież
dlatego mogła spotkać się Pani z dużą rozbieżnością opinii.
Kierując się wyborem pory roku na rozpoczęcie serii zabiegów depilacji
należy szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie czy wybrany obszar będzie Pani w stanie zabezpieczyć, by uniknąć powstania przebarwień. Najważniejszą kwestią w ochronie pozabiegowej jest stosowanie kremów
z filtrem UV (SPF 50), sama odzież nie jest wystarczającym zabezpieczeniem.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
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DZIAŁKI I DOMY
W MALOWNICZYM KOŚCINIE
Zamieszkaj 12 km od centrum Szczecina,
w otulinie lasu, w sąsiedztwie
eleganckich domów podmiejskich.

www.nd.com.pl

Pozwolenie na budowę w ciągu
3 miesięcy od podpisania umowy.
Własny dom w 7 miesięcy.

91 421 20 61

Kacper Bobala

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

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

Po dwóch stronach siatki

D

Kibice
sportu

ziwny jest ten futbol. Z jednej strony narzekamy na poziom,
z drugiej strony przyznajemy, że to jednak chyba najpopularniejsza dyscyplina naszego globu. Co w niej jest takiego
specjalnego? Czy to, że grać w nią może właściwie każdy,
na różnym poziomie, ale może? Czy może to, że jednocześnie gra aż 22
zawodników? A może prostota tej gry? Myślę, że jednak najważniejsze
jest to, że kiedyś spodobała się jakimś mediom. Wykreowali właśnie piłkę nożną, a nie ręczną. Tenis, a nie badminton. Skoki narciarskie, a nie
saneczkarstwo. To jednak od redaktorów, naczelnych, wydawców czy
właścicieli, zależy co obejrzymy i których sportowców będziemy wielbić
i śledzić ich sukcesy. I zdaje się, że w tym gronie, zwolenników futbolu
jest naprawdę najwięcej. Biorę pierwszą lepszą poniedziałkową gazetę,
zaglądam na strony sportowe i co widzę? Wyniki ekstraklasy, pierwszej
drugiej, trzeciej ligi, ale w tej samej gazecie wyczytać mogę także, że
Światowid Łobez wygrał z Rolpolem Chlebowo, a Dąb Dębice rozgromił
Zorzę Tychowo. To wszystko okręgówka i pewnie cieszą się mieszkańcy
Dębic, że piszą o nich w mediach, cieszą się w innych miastach i dumni
są ze swoich piłkarzy. To wszystko byłoby ok, gdyby nie jeden, niezwykle
ważny fakt. Zarówno w lokalnych, jak i centralnych mediach pisząc czy
opowiadając o piłce nożnej dziennikarze sięgają do poziomu okręgówki czy rozgrywek juniorskich. Inne sporty mogą tylko o tym pomarzyć.
W czym jest gorsza siatkówka, lekkoatletyka czy kolarstwo. Nikt nie podaje, że MKS Olimp Łobez wygrał 3:2 z Wikingiem Rymań w siatkarskiej
trzeciej lidze, a Julia Barda z KMKL Sztorm Kołobrzeg wygrała konkurs
rzutu dyskiem kobiet na mityngu w Białogardzie. Czy Julia trenuje mniej
niż piłkarze z okręgówki, czy trzecioligowi koszykarze grają z mniejszym
zaangażowaniem niż ich koledzy piłkarze. Pewnie nie, ale czekać muszą
jak na kierowniczych stanowiskach w mediach pojawią się zwolennicy
ich dyscyplin. A na razie kibicujmy piłkarzom. Przed tymi najlepszymi
z najlepszych, ważne mecze w eliminacjach mistrzostw świata. Mimo
wszystko będziemy trzymać kciuki. Nawet jeżeli nie jesteśmy kibicami
futbolu, to przecież jesteśmy kibicami sportu.

N

Ciężkie
życie kibica

azwać siebie wytrawnym kibicem piłki nożnej byłoby
w moim przypadku lekkim nadużyciem. Jednym okiem śledzę najważniejsze piłkarskie wydarzenia ze światowego
i polskiego podwórka. Zawsze byłem i będę trzymał kciuki
za Pogoń Szczecin. Jednak patrząc ostatnimi czasy na mecze i wyniki
jakie osiągamy, plus poziom Ekstraklasy (swoją drogą trzeba mieć sporo odwagi żeby nazwać tak naszą ligę) zaczynam się zastanawiać - ile
można? Rozumiem przegrywanie, ale na Boga, poziom jaki prezentują
polskie zespoły, woła o pomstę do nieba! Z drugiej strony mam przykład
mojego znajomego, który bezwarunkowo i absolutnie kocha jeden z zagranicznych klubów (o tyle ma lepiej niż kibice polskich zespołów, że poziom rozgrywek dużo wyższy), a że klub ten jest średniakiem w swojej
lidze naraża się na nieustające szyderstwa związane ze swoja „trudną”
kibicowską miłością. Osobiście podziwiam wytrwałość, ale ile osób byłoby na to gotowych? Prawdziwy kibic!
Przy okazji organizowanego przez nas turnieju piłkarskiego dla dzieciaków, Netto Mini Mundial, obserwuję jak zapatrzeni w dorosłych piłkarzy
są młodzi zawodnicy. Najbardziej przerażające jest to, że są oni pod absolutnym wpływem swoich idoli z boiska, co bardzo często ma na nich
bardziej negatywny, niż pozytywny wpływ. Dzieciaki nie symulują fauli,
czerpią absolutną i czystą przyjemność z samej gry w piłkę. Szczerze mówiąc, więcej przyjemności przynosi mi oglądanie spotkań 10-latków, niż
gwiazdorów, którzy za niebotyczne kwoty „pełzają” po boisku.
Kolejny problem leży w tym, że bez gwiazd i idoli połowa dzieciaków nie
wyszłaby w ogóle na boisko. Co za tym idzie pomimo tego, że życie kibica jest ciężkie, to bez nich dyscyplina nie miałaby szans na taką popularność. Bez względu na spadki formy, czasową niemoc, niezrozumiałe decyzje kadrowe, niepotrzebne gwiazdorstwo i kilkadziesiąt innych rzeczy,
warto mieć swój zespół i być przywiązanym do sportu. Bez tego dzieciaki nie wyściubiałyby nosa sponad ekranów komputera i smartfonów,
nie miałyby idoli, których plakaty wiszą na ścianach i przede wszystkim
nie uczyłyby się wartości, jakie przekazuje młodym ludziom sport. Widok małych ludzi ganiających po boisku, którzy po faulu przybijają sobie
piątkę powinien być dla przypomnienia pokazywany większości piłkarskich „gwiazd”. Może dzięki temu nawet w tych trudnych chwilach, kibice łatwiej powiedzieliby sobie, że jednak ciągle warto.

Felieton
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Nie działam pod
wpływem emocji
Jarosław Mroczek od sześciu lat zarządza piłkarską wizytówką miasta - Pogonią Szczecin. W lutym 2011 roku stał się większościowym udziałowcem
spółki i prezesem klubu. Przez jednych kibiców chwalony, przez innych krytykowany, bo wśród sterników klubów piłkarskich na świecie nie ma takiego, który zadowoli wszystkich. „Prestiżowi” opowiedział o tym, czego nauczył się w ciągu minionych lat, jakim kibicem jest jego żona i dlaczego
sympatycy klubu sprawili mu zawód.

J

ak pan oceni kończący się sezon ligowy pod względem sportowym? (rozmawialiśmy na 2 kolejki przed jego zakończeniem
– przyp. red.)
Było raz lepiej, raz gorzej. Jednak patrząc na ostatnie cztery lata
mogę powiedzieć, że jesteśmy klubem stabilnym, skoro przez te
wszystkie sezony byliśmy jednym z czterech zespołów, które zawsze
grały w grupie mistrzowskiej. Wiadomo jakim jesteśmy klubem pod
względem finansowym i na jakich piłkarzy nas stać.

To dlatego zatrudnił pan Macieja Skorżę - trenera z sukcesami w postaci trzech tytułów mistrza Polski i doświadczeniem w europejskich pucharach?
Trener Skorża daje nam gwarancję podniesienia jakości zespołu, a tylko
dzięki temu możemy mieć szansę być w grupie drużyn walczących o puchary. Udało nam się szybko porozumieć z panem Maciejem, ale były
to rozmowy bardzo intensywne. Trzy albo cztery razy latałem do War-
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Biznes

szawy, żeby uzgodnić szczegóły kontraktu. Pieniądze nie były najważniejszą i najtrudniejszą kwestią. Trenerowi podoba się projekt budowy
naszego klubu, i to on od początku rozmów zarażał nas optymizmem,
mając też na uwadze 70-lecie klubu w przyszłym roku, co wypadałoby
uczcić sukcesem sportowym.
Jak odnajduje się pan w piłce nożnej, w dziedzinie, w której emocje
są chyba inne i większe niż w biznesie, w którym działał pan wcześniej będąc szefem firmy EPA? (firma zajmującą się m.in. energetyką
wiatrową – przyp. red)
Piłka nożna jest też biznesem, ale innym od tego klasycznego, w jakim
działałem przez 30 lat. W nim też są emocje, gdy negocjuje się kontrakty o wysokiej wartości i jednocześnie ma się konkurencję. W tego typu
biznesie można w mniejszym czy większym stopniu przewidzieć ryzyko i się przygotować. W piłce jest nieprzewidywalność, która powoduje
skoki adrenaliny. Na swój sposób lubię to, oczywiście bardziej ten po-

zytywny wzrost ciśnienia, gdy są zwycięstwa drużyny. Jednego się nauczyłem w piłce - nie można podejmować decyzji pod wpływem emocji.
Lepiej się przespać po słabym i przegranym meczu, a porozmawiać o nim
i decyzję podjąć następnego dnia.
Były dni, w których miał pan dosyć tego piłkarskiego interesu i myśli, że niepotrzebnie się w niego wpakował?
Oczywiście, że wielokrotnie miałem takie myśli, chwile takie zdarzają
się do dziś. W piłce mamy do czynienia z dużymi pieniędzmi związanymi
z transferami czy kontraktami piłkarzy. To nawet dla mnie są naprawdę
duże kwoty, mimo tego że w poprzedniej branży miałem do czynienia z poważnymi transakcjami. Powiem trochę banalnie. Mogłem nie inwestować
swoich pieniędzy w piłkę, zatrzymać je w kieszeni, mieć święty spokój
i żyć jak pączek w maśle. Ale Pogoń to był mój świadomy wybór i nawet
jak coś nie idzie po mojej myśli w klubie, to zniechęcenie szybko mija.
Żona nie odradzała wydawania pieniędzy i straty nerwów?
To ja muszę czasami żonę hamować na trybunie, bo
zrobił się z niej ogromny kibic. Bardzo mocno przeżywa mecze, zdarza się jej krzyczeć na trybunie.
Nawet nie bierze pod uwagę, że na boisku może
być lepsza drużyna od Pogoni. Chodziliśmy na
mecze już wiele lat temu, gdy się poznaliśmy,
ale widzę, że wciągnęła się w kibicowanie
jeszcze bardziej.

Istnieje szansa, że na koniec 2019 roku będziemy mieli nowy stadion. Ale
zależy to od wielu czynników, których do końca nie da się przewidzieć.
Wiadomo, że będzie przetarg na budowę stadionu, ale może zdarzyć się,
że któraś z firm złoży protest. Natomiast nie zgodzę się z tezami niektórych urzędników, że z powodu możliwości technicznych budowa stadionu nie może się zamknąć w czasie 24. miesięcy. Jest to możliwe na sto
procent. Zależy tylko od wykonawcy i kontraktu jaki będzie z nim podpisany. Natomiast podoba mi się pomysł miasta, że technologia budowy
stadionu będzie zależała od wykonawcy, a nie od projektanta. Niech specjaliści zadecydują, od której trybuny należy zacząć budowę.
To optymistyczna wersja, ale nawet jeśli się sprawdzi, to czekanie
na nowy stadion nie załatwia wszystkiego. Czy kibice przychodzący na obecny stadion, załóżmy w lutym, nie powinni mieć podanej
szybko i sprawnie przysłowiowej szklanki gorącej herbaty?
Zgadzam się z tym, że nie zrobiliśmy wszystkiego jak powinniśmy. Winę
w dużym stopniu biorę na siebie. Co prawda mamy w klubie
działy i ludzi, którzy powinni się tym zająć, ale nie wyszła od nich taka inicjatywa. Na zarządzie po jednym
z takich meczów w fatalnych warunkach, poruszyliśmy ten temat. Mogę tylko zadeklarować, że
w przyszłości osobiście tego dopilnuję. Wiem,
że to nie poprawi znacząco frekwencji, ale należy się z szacunku do kibiców, którzy obojętnie od aury zawsze przyjdą na stadion.

Wróćmy do minionego sezonu. Powiedział pan o stabilizacji – czy to znaczy, że
jest pan zadowolony z tego, co pokazał
zespół prowadzony przez Kazimierza Moskala?
Najważniejsza jest zmiana stylu, którą dostrzegam. Uważam, że kolejny rok pracy trenera Moskala pokazałby to bardziej, dlatego szczerze żałuję, że musiał odejść. Kontynuowanie przyjętego stylu
i funkcjonowania drużyny przyniesie efekty.

W pierwszej wersji to klub miał zapłacić milion złotych za projekt zamienny,
uwzględniający cztery trybuny. Później
ogłosiliście akcję crowdfundingową, żeby
kibice pomogli sfinansować. Nie opóźniło
to całego procesu?
Absolutnie. Najpierw podpisaliśmy trójstronną
umowę z miastem i projektantem, w której zobowiązaliśmy się zapłacić za projekt. Dopiero później ogłosiliśmy wspomnianą akcję w celu włączenie kibiców do sfinansowania projektu. Nawet gdybyśmy nie zebrali ani złotówki i tak zmuszeni
Ale frekwencja na meczach, a dokładnie jej spadek świadczy o tym, jesteśmy zapłacić projektantowi należną kwotę. Zebraliśmy dzięki tej
że gra Pogoni nie podobała się kibicom. Średnia widzów spadła akcji 300 tysięcy złotych, co uważam za pokaźną sumę, choć liczyłem,
w stosunku do wcześniejszego sezonu, a jeszcze bardziej do tego, że weźmie w niej udział większa liczba sympatyków klubu. Liczyłem też,
gdy trenerem był Dariusz Wdowczyk.
że uda się wylicytować główną nagrodę jaka była w tej akcji.
To nie było spowodowane stylem gry drużyny, ale dwoma innymi czynnikami. Po pierwsze, kibice w Szczecinie byli i są głodni sukcesu. Po stra- Rejs pańskim jachtem?
cie przez Pogoń szans na zdobycie Pucharu Polski, która naprawdę była Tak, zgadza się i jestem trochę rozczarowany, że nikt się nie zdecydował.
wielka, kibice byli zawiedzeni i mniej licznie przychodzili na kolejne me- Posiadam łódkę z lat 60-tych ubiegłego wieku klasy Dragon, kiedyś będącze. Drugi, a jeszcze ważniejszy powód, to kwestia przestarzałego i nie cej w programie Igrzysk Olimpijskich. W Polsce są chyba tylko trzy takie
funkcjonalnego stadionu. Ile razy widzę w okresie zimowym marznących łódki, bardzo szybkie, bo osiągają prędkość do 10 węzłów. A, że jest to
albo moknących kibiców, to jest mi ich żal. Cieszę się, że w końcu doga- jacht kilowy, niewywracalny, więc nikt by z niego nie wypadł (śmiech).
daliśmy się z miastem w sprawie budowy stadionu i wierzę, że terminy Woziłem kilku piłkarzy tą łódką i byli oni pod wrażeniem, więc niedoszli
będą dotrzymane.
nabywcy tej nagrody niech żałują.
Jakie są terminy po zmianie projektu na ten z czterema trybunami?
Kiedy kibicom nie będzie padać na głowę i usiądą na nowych trybunach?
reklama

Rozmawiał: Jerzy Chwałek Foto: Jarosław Gaszyński

Od lewej: ambasador
Indii Ajay Bisaria
i Mariusz Łuszczewski

Indie wkraczają
do Szczecina

Przedsiębiorcy z najbogatszego indyjskiego stanu Maharasztra zainwestują w województwie zachodniopomorskim. Do takiej sytuacji
doprowadził Mariusz Łuszczewski, właściciel m.in. Exotic Restaurants, który ma spore doświadczenie w biznesie, ale także hinduskie korzenie
i kontakty z tamtejszym światem biznesu.

W

ubiegłym roku hinduski biznes zainwestował w Polsce
ok. 3 miliardów dolarów, ale nic z tego nie trafiło do naszego regionu. Teraz to się zmieni – zapewnia Mariusz
Łuszczewski. – Mamy świetną lokalizację w skali Europy,
mamy dobre połączenie z Zachodem, czego przykładem jest sąsiedztwo
Berlina. Tu powstają magazyny firm Zalando i Amazon. Wielkie zagraniczne koncerny dostrzegły już nasz potencjał, czas teraz na Indie. Nieoficjalnie mogę zdradzić, że już cztery wielkie korporacje są zainteresowane inwestowaniem w Szczecinie.
Maharasztra ma 23 proc. udziału w całej produkcji przemysłowej kraju
i silne rolnictwo. Tu mieszkają milionerzy, działają największe firmy, to
tu działa słynne Bollywood. Mariusz Łuszczewski, którego rodzina pochodzi z tego stanu jest idealną osobą na reprezentowanie indyjskich
przedsiębiorców w naszym regionie. – Ambasada Indii zwróciła się do
mnie z propozycją reprezentowania interesów Maharasztra – wyjaśnia
biznesmen. – Postanowiliśmy powołać Zachodniopomorską Indyjską
Izbę Gospodarczą, która już na starcie będzie miała podpisane umowy
o współpracę z dwoma największymi Izbami Gospodarczymi w Indiach.
Będę prezesem Izby, mam już wybranych dwóch wiceprezesów. Jestem
przekonany, że stworzony przez nas team będzie sprawnie pracował,a nasza działalność będzie skuteczna.
Pomysł spotkał się z pozytywnym odbiorem u prezydenta Szczecina
i marszałka regionu. Obaj panowie podpisali listy intencyjne dotyczące
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współpracy z Ambasadorem Indii 2 czerwca, podczas gali Północnej Izby
Gospodarczej, którą od strony cateringowej i rozrywkowej obsługiwała
firma Mariusza Łuszczewskiego, tegorocznego partnera imprezy.
Mariusz Łuszczewski jest właścicielem firmy Exotic Restaurants w skład
której wchodzą: Restauracja Bombay, Buddha Thai & Fusion Restaurant,
Tokyo Sushi’n’Grill, Exotic Restaurants Catering oraz wkrótce Shanghai
Restauracja chińska. Jest założycielem restauracji Bollywood, którą prowadzi Rati Agnihotri, wielka gwiazda kina Bollywood. Do niego należy
także Royal Thai Massage. Wkrótce w mieście pojawi się Exotic Spa&Kripa Yoga Center. – Moi rodzice prowadzili restauracje w Indiach jeszcze
zanim się urodziłem. W Polsce wprowadzali pierwsze restauracje typu
„fast food”, miałem więc styczność z branżą od dzieciństwa. Jestem
wychowany w tej branży, mam ją we krwi. Studiowałem zarządzanie
gastronomią i zarządzanie hotelarstwem – do zarządzania restauracjami podchodzę więc również książkowo. Do tego wszystkiego bardzo to
lubię, więc moja praca jest też przyjemnością. Jestem pewien, że nasza
współpraca z Indiami to strzał w dziesiątkę i ogromny zastrzyk finansowy dla naszego regionu. Mam nadzieję, ze wszystko potoczy się po
naszej myśli.

Autor: Aneta Dolega / Foto: archiwum prywatne

Pasja, Precyzja i Miłość do Motoryzacji
Profesjonalne Studio AutoDetailingu
ul. Dąbska 75, 70-789 Szczecin, tel. 501 377 438, www.carglow.pl

KUCHNIE
BAUFORMAT
nowe studio mebli kuchennych w Szczecinie

Szczecin, ul. Santocka 39 (teren SCMB)
bauformatszczecin.pl
/Bauformat.Szczecin
600 049 128

Badania profilaktyczne
Antykoncepcja
Choroby kobiece
Diagnostyka piersi
Niepłodność

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

AanTcji
L
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Niemiecka jakość, na którą Cię stać

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

Rewolucja w Spiżarni
Dobra restauracja to znacznie więcej niż jedzenie. To klimat, obsługa, wnętrze, jej położenie a nawet wygląd menu. Spiżarnia Szczecińska, w tym
roku, zdecydowała się na prawdziwie kuchenną rewolucję.

W

łaściciele przekazali lokal w ręce specjalistów ze studia
kreatywnego Pragmatic, którzy tchnęli w miejsce nowe
życie. – Nie jesteśmy kucharzami czy specjalistami od
gastronomii. Rozwiązujemy raczej problemy, przez które
dana firma, w tym przypadku restauracja, nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału – wyjaśnia Krzysztof Czubak, właściciel
studia Pragmatic. – Przyjęliśmy zlecenie ochoczo, gdyż było to dla nas
kolejne wyzwanie i odskocznia od tego, czym zajmujemy się na co dzień.

między wołowiną a drobiem, dlatego można ją przygotowywać na wiele
sposobów. Gęsina jest niesamowicie delikatna w smaku.

Odpowiednia obsługa to kolejny ważny punkt na liście prowadzących
Spiżarnię Szczecińską. Goście od progu mają czuć się komfortowo i wyjątkowo. Już zaraz po złożeniu zamówienia otrzymują przekąskę pod postacią kromki chleba z prawdziwym smalcem, oczywiście z gęsi. Kelnerzy zawsze doradzą, dokładnie opowiedzą o każdym daniu, jeśli któryś
z szefów kuchni będzie miał wolną minutę, to również może wyjść do
W ramach zmian pojawili się nowi szefowie kuchni, zostało zmienione gości na krótką pogawędkę.
menu, łącznie z wyglądem karty, pojawiły się specjalne dzienniczki dla
gości Spiżarni, w których mogą zostawić swoją opinię na temat lokalu, Kolejny niewątpliwy plus Spiżarni to jej położenie. W najbliższym sąsiedzocenić obsługę i jedzenie. Wnętrze nabrało innego klimatu, z głośników twie restauracji znajdują się Filharmonia i Centrum Dialogu Przełomy.
popłynęła dyskretna, przyjemna muzyka. – Szefami kuchni uczyniliśmy Obok stoi redakcja Kuriera Szczecińskiego, a w bardzo bliskiej odległości
dwóch braci. Do tej pory tylko gotowali, pierwszy raz pełnią tak ważną park Żeromskiego i Zamek Książąt Pomorskich. Po obiedzie w Spiżarni
funkcję – wyznaje Krzysztof Czubak. – To była bardzo dobra decyzja. Ich można wybrać się na spacer na Wały Chrobrego i Bulwary. – Docenia nas
kulinarny talent i świeże, młode spojrzenie zaowocowało bardzo cieka- coraz więcej szczecinian, którzy chcą w restauracji być potraktowani
wym menu. Oboje są ambitni, bardzo pracowici i ciągle szukają nowych w szczególny sposób i spróbować czegoś innego. Cały czas wsłuchujemy
smaków.
się w ich głosy, pochwały i uwagi krytyczne – dodaje Krzysztof Czubak. –
Pracujemy cały czas nad udoskonaleniem restauracji.
W Spiżarni znajdziemy tradycyjne polskie smaki, ale dostosowane do
współczesnej klienteli. Klasyczne pierogi ruskie okraszone skwarkami,
Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
smalec czy żur – wszystko jest świeże, robione na miejscu, szefowie
kuchni nie uznają żadnych półproduktów, jakość ma dla nich ogromne
znaczenie. I tak przebojem restauracji ma szansę stać się gęsina, któSpiżarnia Szczecińska
ra jest tu podawana w kilku wariantach, nam szczególnie przypadła do
Plac Hołdu Pruskiego 8
gustu pierś z gęsi sous vide, z kaszą bulgur, zielonym pieprzem i sosem
70-550 Szczecin
morelowym – To fenomenalne mięso, z niezrozumiałych względów nietel.: +48 91 4 88 88 81
wystarczająco doceniane – zachwala Krzysztof Czubak. – Jest czymś po-
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Michał
Janicki:

Jestem aktorem
towarzyskim

Michał Janicki – aktor, reżyser, kabareciarz, konferansjer. Dusza towarzystwa i ulubieniec szczecińskiej publiczności, która to, jak mówi, jest
najlepsza pod słońcem. Zawsze uśmiechnięty, pogodny. Siła napędowa Teatru Polskiego, gdzie wraz z kolegami tworzą bardzo zgrany zespół.
Od czterech lat jest także dyrektorem Teatru Kameralnego.

K

iedy dostaniesz jakąś wielką nagrodę, której jeszcze nie
dostałeś, to zapowiedzą Cię tak: Przed Państwem Michał
Janicki – aktor, reżyser, kabareciarz, pieśniarz, konferansjer, dyrektor teatru… W której z tych funkcji, by nie rzec
ról, czujesz się najpełniej?
To jest chyba jakoś ze sobą razem zespolone. Mam wrażenie, że wszystko
co się dzieje w moim życiu, dzieje się spontanicznie. Nigdy nie myślałem,
że stanę kiedyś na scenie, że będę aktorem… To się stało przypadkowo,
bo musiałem uciec przed wojskiem, a że grałem trochę na fortepianie, to
pomyślałem, że scena to dobry kierunek (śmiech).

który by mnie prowadził. Nie wiem nawet, co ja najbardziej lubię… Chyba
jednak scena, to najbardziej dla mnie komfortowe miejsce, zaraz po ramionach mojej Zosieńki.
Tam się chowasz pod maską aktora?
Nie, absolutnie nie to. Myślę raczej o takim komforcie miejsca, jakim jest
teatr. Kocham ludzi teatru, od scenicznych partnerów po garderobiane,
bileterki i technicznych. Kocham tę atmosferę. Kiedyś Krzysztof Kowalewski powiedział, że został aktorem dla towarzystwa. I ja chyba też.
Od kiedy pamiętam mój ojciec zawsze mówił, że „Michał jak cygan, dla
towarzystwa dałby się powiesić”. Nie wyrosłem z tego. Acha, kocham
oczywiście dyrektora, jednak nie dałbym się dla niego powiesić (śmiech).

No to dodajemy: muzyk…
Opowieść o mojej karierze byłaby pokrętną historią, pełną zakrętów i zabawnych akcentów. Wszystko, co mi się zdarza, naprawdę dzieje się bez Za czwartą ścianą sceny towarzystwa masz jeszcze więcej.
żadnego planu i te kolejne wydarzenia wymuszają czy pociągają za sobą Większość aktorów po spektaklu leci tylnym wyjściem do domu, a ja
następne. Uwierz mi, ja nie mam jakiegoś imperatywu wewnętrznego, chcę rozmawiać z publicznością. Jestem aktorem towarzyskim. Ludzie
reklama

No i żaden teatr na świecie nie ma za ścianą… tramwajów.
Tramwaje mamy w programie. Andrzej Zaorski chce u nas wystawić
„Tramwaj zwany pożądaniem”. Nie ma lepszego miejsca (śmiech). A potem pójdziemy w literaturę amerykańską – „Cztery tramwaje i pogrzeb”,
„O jeden tramwaj za daleko” i tak dalej... Można sobie dowolnie wybierać. A tak poważnie, to faktycznie próbujemy „wykorzystywać” ten haO właśnie, mało kto wie, że do tej listy życiowych ról trzeba dopisać łas w naszych spektaklach, nieznacznie naginając tekst. Nasi bohaterojeszcze: dziadek
wie mieszkają zazwyczaj przy pętlach tramwajowych (śmiech).
Mój wnuk Armand ma 11 lat i ciężkie życie (śmiech). Babcia – tancerka,
dziadek – aktor, matka – aktorka i muzyk, ojciec wybitny klarnecista, wir- Po lewej tramwaje, a po prawej…
tuoz. On nie ma lekko. Często jest z nami w Szczecinie, biega po scenie Szalet publiczny (śmiech). Aleeee jaki! Niedawno przyjechał do nas Jaczy to Polskiego czy Kameralnego, ale w ślady dziadka nie chce pójść. Po nusz Głowacki, myśląc, że nie ma u nas toalety, poszedł właśnie tam.
mnie ma chyba tylko ADHD. Idzie w ślady ojca – fenomenalny muzyczny Wrócił i mówi „no wiesz, słuchaj, ja podróżuję po świecie, wiele widziatalent. Zaczynał od fortepianu, teraz już sięgnął po klarnet. Zbiera laury łem, ale po raz pierwszy widzę toaletę publiczną, która posiada własną
i pochwały. Jesteśmy dumni!
scenę” (śmiech).
dużo dają, nie tylko sympatię, czy energię, ale dla mnie przede wszystkim kopalnia pomysłów. W takich rozmowach sprawdzam, to co później
pokażę w roli już na scenie. Podczas takich spotkań nieustannie się uczę,
kiedyś to wszystko zapamiętywałem, teraz to już muszę zapisywać, niestety wiek…

Dziadek rozpieszcza wnuka?
Śledząc Wasz repertuar widzę jednak oddanie się wyraźnej linii liJa jestem jedyny w rodzinie, który mu niczego nie kupi. Ale to nie ze terackiej.
względu na skąpstwo, ja mu daje po prostu – serce, zabawę i radość.
Faktycznie, to polska dramaturgia, z jednym wyjątkiem, bo Anton Czechow to Rosjanin. Chcemy się tego trzymać, gramy utwory Ireneusza
To zupełnie jak szczecińskiej publiczności… Nie dziwię się, że granie Iredyńskiego, Janusza Głowackiego, Sławomira Mrożka. Chcę niebawem
w jednym teatrze ci nie wystarczyło, musiałeś założyć swój…
poszukać czegoś u Doroty Masłowskiej, a wcześniej zmierzymy się z noTeatr to moje życie, takie magiczne święto wieczoru, takie misterium… wym dramatem Krzysztofa Bizio.
Ale nie w dosłownym znaczeniu. Nie lubię jakiegoś takiego nadęcia
czy robienia z teatru religii. Nie przychodzę do garderoby pięć godzin Prywatny teatr to także wyzwanie, przede wszystkim finansowe.
przed spektaklem, nie palę świec by się skupić, nie lubię tych kopnia- Musisz być też trochę biznesmenem?
ków w tyłek, odplunięć przez lewe czy prawe ramię, przydeptywania Wyzwanie – tak! Budynek jest ogrzewany prądem, to sporo kosztuje, ale
egzemplarza tekstu. Wpadam zazwyczaj na kwadrans przed spekta- dopóki publiczność nas odwiedza, to udaje nam się wiązać koniec z końklem i lecę na scenę. Jakbym się zbyt długo skupiał przed spektaklem, cem i wystarcza na produkcję sztuk. Ja na szczęście nie zajmuję się tą
to bym się kompletnie rozstroił (śmiech). Ta beztroska dotyczy oczy- formalno-prawną stroną działalności. Jestem od spraw artystycznych.
wiście granych przez mnie komedii, fars czy groteski, ale kiedy gram Gdybym trzymał rękę na kasie szybko puściłbym nas z torbami (śmiech).
Strindberga sprawa ma się zupełnie inaczej. Ale wspomniałeś o dawa- To załatwiają nasi przyjaciele ze Szczecińskiego Towarzystwa Przyjaciół
niu serca i radości także publiczności. Cenię sobie możliwie najwyżej Sztuki, które nami się opiekuje…
ten bliski kontakt z widzami. Próbowałem w filmie coś tam grać, bo
akurat zaprosili, ale ja tego nie czuję. W filmie „ten” efekt jest opóź- No i Zosia, Twoja żona i najskuteczniejsza na świecie menago w jedniony, i to bez udziału aktora. A w teatrze masz od razu przyjemność. nej osobie.
To tak jak w łóżku. Orgazm raz za razem, a następnego dnia od nowa Ja mam w naturze zabawę, radość i szelmostwa. Całość reguluje Zofia.
(śmiech).
Ona jest wyjątkową kobietą, całe życie ze mną i nie zanosi się na to żeby
zamierzała odejść (śmiech). Mam taką nadzieje, że wytrzyma ze mną do
No tak… teraz rozumiem dlaczego powołałeś teatr Kameralny końca…
(śmiech)
Kameralność, tak, to jest to! Podziwiam takich artystów jak na przykład Wspólnie podejmujecie się teraz nowego wyzwania – tworzycie uniJerzy Kryszak, że on na stadionie czy w jakiejś hali wielkiej występuje. katowy festiwal.
Kiedyś próbowałem, to można, da się, ale przyjemność jest prawie żad- To będzie jesienią, druga edycja festiwalu Euro Music Drama. Sięgamy
na. Chociaż jak ci ryknie cały stadion, to cię to poniesie… Ten huk tych w nim do muzyki teatralnej. Jest jej bardzo, bardzo dużo, ale ona przewszystkich ludzi… O to może być nawet fajne, albo oszałamiające, ale mija wraz ze spektaklami, które schodzą z repertuarów. My nie chcemy
ja wolę, tak oko w oko z widzem, spotkanie kameralne, małe, rodzinne pozwolić odesłać tych fantastycznych dźwięków do lamusa. To jest
trochę.
kopalnia genialnych utworów. Szefem artystycznym festiwalu jest Jean
-Marc Fessard.
A co jest unikatowego w Twoim teatrze? Co takiego jest w Teatrze
Kameralnym czego nie ma inna scena.
Dziękuję za rozmowę
To chyba niepowtarzalna atmosfera tego miejsca. Ostatnio się zorientowałem, że mamy tu tajemniczą, fenomenalną akustykę. To przez tę
Rozmawiał: Daniel Źródlewski / Foto: Dorota Dobrowolska
kopułę. Niektórzy myślą, że gramy na mikrofonach (śmiech).

fot. Aleksandra Medvey-Gruszka

fot. materiały prasowe

PRESTIŻ
PATRONUJE

Zucchero

Adelmo Forneciari, znany szerszemu gronu słuchaczy, jako Zucchero
jest jednym z niewielu włoskich artystów, którzy osiągnęli sukces za
granicą swojego kraju. Jego pseudonim został wymyślony przez szkolnego nauczyciela artysty. Przed publicznością zadebiutował w 1982 roku,
podczas Festiwalu w San Remo. Zaśpiewał wtedy piosenkę pod tytułem
„Una notte che vola via” i dostał się do finału. Z kolei debiutancki solowy
album muzyka „Un po’ di Zucchero” ukazał się rok później, a najnowszy
nosi tytuł „Black Cat”. W jego twórczości znajdziemy włoski temperament i niezwykłe dźwięki, które udowadniają, że jego muzyczną pasją
jest blues. Warto wspomnieć, że cieszy się opinią celebryty dającego najlepsze występy na żywo. Swój sukces również zawdzięcza współpracy
z innymi osobami ze świata muzycznego. Pracowali z nim między innymi
John Lee Hooker, Sting, Eric Clapton, Luciano Pavarotti, The Scorpions.
– Zucchero jest jednym z najlepszych bluesowych muzyków na całym
świecie – powiedział Ray Charles, składając mu hołd.

Jackpot
oraz Trio

PRESTIŻ
PATRONUJE

Już 11 czerwca w Lulu Club wystąpią wspólnie dwie grupy muzyczne: Jackpot oraz Trio M3. Zespoły wystąpią w ramach cyklu „Tylko w niedzielę”,
a koncert w dwóch częściach poprowadzi Szymon Kaczmarek. Łącznikiem obu grup jest wokalista i gitarzysta, Maciej Kazuba. Jackpot wraz
z nim tworzy również Kasia Buja-Kazuba, która popisze się swoim wokalem. Na scenie zobaczymy też Krzysztofa Baranowskiego – specjalistę
od instrumentów klawiszowych i akordeonu oraz Janusza „Kanapę” Jędrzejewskiego, który zagra na kontrabasie. Warto wspomnieć, że Katarzyna Buja-Kazuba i Maciej Kazuba są finalistami dziesiątej edycji Must
Be The Music. W ich repertuarze znajdują nie tylko utwory autorskie,
ale również piosenki Hanny Banaszak, Ewy Bem, Krystyny Prońko, Andrzeja Zauchy, Kabaretu Starszych Panów oraz Grażyny Łobaszewskiej.
W 2015 roku miała miejsce premiera ich płyty zatytułowanej „Historie
wielkiej wagi”.

er

er

Lulu Club, 11 czerwca, godz. 18, Szczecin

Azoty Arena, 26 czerwca, godz. 20, Szczecin
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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

fot. materiały prasowe

Quo
Vadis

fot. materiały prasowe

Muzyczne spotkanie
z Marsalisem

Wynton Marsalis to jeden z najbardziej popularnych amerykańskich muzyków na świecie, trębacz i kompozytor zajmujący się jazzem i muzyką
poważną. Zajmuje również stanowisko dyrektora Jazz Lincoln Center
Orchestra, z którą wystąpi dla szczecińskiej publiczności w ramach
Szczecin Jazz 2017. Warto zaznaczyć, że jego droga muzyczna zaczęła
się wyjątkowo wcześnie. Swoją pierwszą trąbkę dostał od Ala Hirta,
kolegi swojego ojca. W wieku osiem lat był już wykonawcą tradycyjnej
muzyki nowoorleańskiej w Fairview Baptist Church Band, którego liderem był wirtuoz banjo, Danny Barker. Wielokrotnie zdobywał nagrody
Grammy w kategoriach jazz i muzyka klasyczna. Za album Blood On The
Fields otrzymał nagrodę Pulitzera. Należał też do zespołu Arta Blekeya
Jazz Messengers. Współpracował między innymi z takimi artystami jak
er Herbie Hancock, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Sweets Edison, Clark
Terry, Sonny Rollins, Ron Carter, Tony Williams czy London National PhilFree Blues Club, 24 czerwca, godz. 21, Szczecin harmonic Orchestra. Ciekawostką jest fakt, że Wynton Marsalis gra na
jedynej w swoim rodzaju trąbce pokrytej personalnymi grawerami i przeznaczonej dla leworęcznych. Dla artysty wykonał ją Dave Monette.

Zespół Quo Vadis to jeden z czołowych przedstawicieli polskiej sceny
„czadowej” doceniany w Polsce i zagranicą. Powstał w 1988 roku. Dla
fanów nie jest tajemnicą, że obecnie do grupy należą Tomasz Skuza (wokal i gitara basowa), Marcin Szeremeta (gitara), Mateusz Lazar (gitara) i
Sebastian Górski (perkusja). Mają na koncie osiem płyt, które sprzedały
się w łącznej liczbie około 100 tysięcy egzemplarzy. Warto zaznaczyć, że
na płycie zatytułowanej „Uran” gościnnie wystąpiła legenda polskiego
bitu Mira Kubasińska. W ich dorobku można znaleźć również występy
na wielu festiwalach tj: Metalmania, Jarocin czy Przystanek Woodstock.
Byli też jedynym gościem zagranicznym zaproszonym na It’s Alive 94’
w Kopenhadze. Quo Vadis angażuje się też co roku w Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy, występując w finale imprezy.
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Filharmonia, 15 czerwca, godz. 20, Szczecin
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Studio Tańca Anna Kowalska
zaprasza na wakacyjne kursy tańca:
- taniec towarzyski
- bachata
-salsa
- latino dance
- sexy dance
- zumba
- kizomba
- kursy tańca dla narzecznych
ul. Dubois 17, Szczecin

tel 507 043 858

www.annakowalska.pl
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Folkowe
brzmienia

PRESTIŻ
PATRONUJE

Suzanne Vega, to jedna z najwybitniejszych wokalistek oraz błyskotliwa autorka tekstów swojego pokolenia. To także czołowa postać folkowej muzyki początku lat 80. i autorka takich przebojów, jak: „Luka”,
„Tom’s Diner”, czy „Caramel”. Do tej pory sprzedała ponad siedem milionów płyt i siedmiokrotnie była nominowana do prestiżowych nagród
Grammy. W jej twórczości i działalności artystycznej znajdziemy ciepłe
ballady opowiadające o problemach, z którymi borykają się ludzie, co
sprawia, że jej piosenki są bliskie każdemu. Artystka dostrzega wokół
wiele rzeczy, które innym umykają i ukazuje to w bardzo emocjonalny
sposób. Sama przyznaje, że fascynowała ją twórczość Boba Dylana, Leonarda Cohena i Lou Reeda – wywarli oni ogromny wpływ na jej muzykę oraz teksty. Urodziła się w Santa Monica, w Kalifornii, ale dorastała
w Nowym Jorku. Swoją drogę muzyczną rozpoczęła, stawiając pierwsze
kroki w folkowych klubach, między innymi w Folk City. Zadebiutowała
w kwietniu 1985 roku albumem pod tytułem „Suzanne Vega”. Ostatni
krążek artystki z 2016 roku nosi tytuł „Lover, Beloved: Songs From An
Evening With Carson McCullers”.

X Symfonia
Mahlera

Gustav Mahler komponował X Symfonię latem 1910 roku w Toblach, ale
niestety wiele czynników utrudniało mu pracę twórczą. Wśród nich znalazły się: kryzys życia małżeńskiego oraz pogarszający się dosyć szybko
stan zdrowia. Kompozytor przegrał walkę z czasem, jednak pozostawił po sobie nieskończone dzieło. Warto wspomnieć, że wcześniej już
wspomniana X Symfonia po śmierci autora zaczęła żyć drugim życiem
i to niezwykle intensywnym. Poddaje się je rekonstrukcjom, powstają
kolejne ogniwa. Nowe wersję tej kompozycji tworzone są po dziś dzień.
Na zakończenie cyklu koncertów Sound Lab kolejni muzycy zmierzą
się z interpretacją muzyki Gustava Mahlera. Wystąpią trzy osobowości
ze świata muzyki elektronicznej: Henrik Marstal, Anna Lidell, Matthew
Herbert (na zdjęciu). Dołączy do nich Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
w Szczecinie pod batutą Andre de Riddera, który nieustannie odkrywa
nowe przestrzenie muzyczne.

er
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Filharmonia, 25 czerwca, godz. 17, Szczecin

Filharmonia, 19 czerwca, godz. 19, Szczecin
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www.maduranieruchomosci.pl

Warszewo-Osów - domy od 429 tys. zł

Madura Nieruchomosci, ul. Monte Cassino 4, 70-464 Szczecin, tel.: 48 501 507 678; 48 501 679 678
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Malczewscy:
senior i junior

fot. materiały prasowe

Tenor
vs tenor

Kolejna, już dziewiętnasta edycja jednej z najbardziej rozpoznawanych
imprez w regionie odbędzie się już wkrótce. Mowa, oczywiście o Turnieju
Tenorów. Wydarzenie ma swoją stałą formułę artystyczną. W pierwszej
części uczestnicy będą wykonywać słynne arie operowe. Druga część
przewiduje już zdecydowanie lżejszą atmosferę. Występujący postarają
się zabawić zgromadzoną publiczność znanymi i popularnymi fragmentami operetek oraz pieśniami neapolitańskimi. Program koncertu jest
zawsze uzupełniany efektownymi fragmentami orkiestrowymi – najczęściej są to awertury do sławnych oper i operetek. Warto wspomnieć,
że Turniej Tenorów po raz pierwszy odbył się w 1994 roku na dziedzińcu zamkowym. Nie zapominajmy, że XIX Turniej Tenorów będzie nie
tylko rozrywką, ale również imprezą z elementami konkurencyjności.
W czerwcu będziemy mogli się przekonać, kto zwycięży w pojedynkach
er tenor vs tenor.

Na początku czerwca tego roku w Muzeum Narodowym będzie można
zobaczyć wystawę zatytułowaną „Malczewscy. Figura syna”. Kuratorka
ekspozycji, dr Beata Małgorzata Wolska wybrała kolekcję obrazów z dorobku Jacka Malczewskiego oraz jego syna Rafała. Będziecie mogli zobaczyć aż pięćdziesiąt prac malarza, jednego z głównych przedstawicieli
symbolizmu przełomu XIX i XX wieku, Jacka Malczewskiego. Urodził się
14 lipca 1854 roku, a zmarł 8 października 1929. Obok jego dzieł będzie
niemal dwadzieścia obrazów Rafała Malczewskiego, który był nie tylko
malarzem, ale również między innymi rysownikiem, pisarzem i felietonistą. Jedna z prac na zdjęciu. Żył w latach 1892-1965. Jak zapowiadają
organizatorzy, klucz do zaprezentowania obu Malczewskich stanowi
relacja pomiędzy ojcem, a synem, co wydaje się bardzo aktualne w tym
miesiącu – w końcu to właśnie w czerwcu świętuje się dzień ojca.
Muzeum Narodowe, 7 czerwca, godz. 18, Szczecin

er

Teatr Letni im. H. Majdaniec, 24 czerwca, godz. 20.30, Szczecin
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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

Każdy
żegluje
jak lubi
Kasia Wolnik-Sayna, dziennikarka Radia Szczecin ma swoją domową przystań na Pogodnie. Przy drzwiach pierwsza jest Cuma, wielkouchy, radosny,
biały owczarek szwajcarski. Bez psa nie ma domu. To jedna z dewiz życiowych tej rodziny. Dom gościnny, z wyraźnym luzem i dystansem wobec
mieszczańskiej codzienności. Aż chce się usiąść, napić herbaty i pogadać. Tym razem pogadamy o ważnym wydarzeniu. Kasia wydaje swoją
debiutancką książkę „Przez morze bez kapci - historie dźwiękiem pisane”.

D

laczego radio?
Bo w radiu nie widać. Bo w radiu słychać, a głos był zawsze
moim atutem, tak mówili inni. Radio to trochę tak, jak czytanie książek. Musisz uruchomić swoją wyobraźnię, żeby zobaczyć wszystko to, co autor opisał słowem i dźwiękiem. Można tu wyrazić
dużo więcej niż obrazem. Wszystko zależy od wyobraźni odbiorcy.

Przed Polskim Radiem Szczecin było inne, niezwykle ważne dla
Szczecina radio.
O tak. Trafiłam tam będąc w klasie maturalnej. To było radio studenckie
ARP (Akademickie Radio Pomorze – przyp. red). W „Kontrastach” spotkałam Wojtka Zaniewskiego i on mówi: „słuchaj, ty masz taki miły głosik, chodź do ARP”. No i poszłam. I w życiu bym tam nie została, gdybym
Byłaś znakomitą lektorką telewizyjną.
nie usłyszała: „no, trochę się myli, ale ma bardzo ładny głos”. Dziś mam
Pracowałam z fachowcami tj.: Stasiem Heropolitańskim, Jarkiem So- wrażenie, że pół Szczecina tam było. To była kuźnia wrażliwości.
snowskim, ale lektorowanie to znowu radio, choć zupełnie inna funkcja
głosu. Nie wiedziałam jak nakładać polski głos na zupełnie inną ścieżkę Do Polskiego Radia Szczecin przyszłaś…
dźwiękową, nie znałam tej techniki, ale nauczył mnie Stasiu Heropoli- W dziewięćdziesiątym roku. Współpracowałam już wcześniej z radiem
tański, absolutny zawodowiec. Z cierpliwością mamuta wszystko mi przy magazynie satyrycznym, gdzie potrzebowano głosu młodej niewiaopowiadał, pokazywał. I po latach doszłam do wprawy.
sty, jeszcze troszkę śpiewającej. Mam to nagranie… straszne. (śmiech)
reklama

Wycieczki • Rejsy • Doszkalanie • Czarter jachtów
Łodzie żaglowe i motorowe – Zapraszamy!
MIEJSCA STARTU
Szczecin:
Nabrzeże Piastowskie
obok Mostu Długiego
i Restauracji Stockholm
Świnoujście:
Marina OSIR
w Basenie Północnym

Rezerwacja:

tel. 601 233 434

blueﬁn@interia.pl www.blueﬁn.pl

Później znalazł się etat na miejsce lektora - spikera, gdzieś mnie wygrze- obrazka ma taką moc, same słowa są tak nośne, że to co widziałeś tylko
bano, przyszłam i zostałam.
przeszkadzało. I to jest najfajniejsze w tym wszystkim.
W ciągu wielu lat pracy radiowej stałaś się specjalistką od spraw
związanych z żeglarstwem.
Oczywiście z wodą miałam do czynienia wcześniej choć przyznam, że
żeglarką bym się nie nazwała, to wyższa szkoła jazdy.
Zapisujesz przebyte mile morskie?
Po każdym rejsie dostaje się certyfikat, na którym jest napisane ile mil
morskich się przepłynęło. Ja pływam w różnych rolach, zawodowo jako
dziennikarz, ale też jako załogant. Moje miłości to „Zawisza Czarny”,
„Dar Młodzieży”, „Chopin”, a ostatnio „Kapitan Borchardt”. Lubię żaglowce. Pływam mniej więcej od trzynastu lat. Jeśli pływam zawodowo,
czyli relacjonuję rejs, to przede wszystkim z reprezentacją Szczecina, ale
oczywiście nie tylko.
Czy żeglarz Katarzyna ma chorobę morską?
Ha! I teraz cię zaskoczę. Nie straszne mi burze ni
sztormy. Nie mam. Oczywiście, bywa niedobrze,
to zależy na jakim akwenie, jaka fala i z której
strony wieje. Ale ja z Neptunem w dyskusje nie
wchodzę. Tylko oglądam i rejestruję innych.
Z pokładu żaglowca bardzo blisko na
szantową scenę.
Jeśli ma się audycję „Szkoła pod żaglami”
to musi się ją okrasić muzyką morską. Ja to
nazywam folkiem morskim, bo szanta, to
bardzo ściśle określony rodzaj utworu. Z początku słuchając tej muzyki myślałam, że to
takie biesiadne „hej, ho…”. Dopiero jak się w to
wejdzie, to czujesz jakie to bogactwo tekstów
i pięknych melodii. Bywam na morskich festiwalach.
Jednym z największych jest festiwal w Krakowie. Tam
przyjeżdża mnóstwo ludzi z całej Europy Tam trzeba być.

W wydawnictwie, które za chwilę dostaniemy do ręki, troszeczkę
uchylasz tajemnic reportażysty.
Tam nie ma przepisu na reportaż. Ta publikacja będzie różniła się tym od
reportaży, które zaproponujemy słuchaczom na płycie. W dźwięku obnażam trochę rozmówcę, a w części pisanej także i siebie. Żeby w części
pisemnej oddać obraz i atmosferę nagrań, muszę opisać co widziałam
i co czułam. Być może to jest lekki ekshibicjonizm z mojej strony, ale
podejmuję to ryzyko. Są tam emocje, kiedy płaczę, wzruszam się, wkurzam… ale tak powstawały te reportaże. Im dalej od emisji programu,
tym łatwiej zapomnieć o historii, którą opowiada. Pomyślałam, że warto
przerzucić te historie na papier, by łatwiej było można po nią sięgnąć.
Słowo pisane żyje jednak dłużej. Tym projektem chcę dać drugie życie
tym pięknym i ważnym historiom ludzi związanych z żeglarstwem, czy
ogólnie mówiąc z pływaniem. Mam nadzieje, że zaciekawię tym
niejednego szczura lądowego, bo tak naprawdę to opowieści o ludziach z morzem w tle.
Czy twoje gadulstwo pomaga ci w pracy?
Wiesz co mi pomaga? Pewnie się uśmiejesz. Pomaga mi fakt, że jestem pulchną kobietą. Tacy
ludzie są postrzegani jako przytulni, ciepli,
życzliwi. Ja nie wiem czy tacy są? Ja jestem.
Na pewno. Nie mam figury modelki i mam
poczucie humoru. Te elementy pozwalają
mi rozbroić ofiarę na samym początku rozmowy.

A jeśli nie radio, to co?
Kiedyś myślałam, że nic. Bo to jest fajny zawód,
w którym człowiek nie ma prawa się nudzić. Ale
dziś mam parę pomysłów. Ma być dynamicznie, bez
biurka i wśród ludzi. Bardzo sobie cenię środowisko żeglarskie Szczecina. Żal mi tylko, że czasami mówią różnym głosem. Jest wiele znakomitych pomysłów, planów i ludzi, którzy czują, że
Tam debiutowałaś jako „szantymenka”?
woda w naszym regionie jest olbrzymim atutem. Gdyby te siły zewrzeć…
Oj, proszę cię… Musimy o tym mówić? Ja nie umiem śpiewać. Mało tego, ach rozmarzyłam się… no cóż „każdy żegluje jak lubi”.
nawet za bardzo nie lubię, ale lubię się wygłupiać. I myślę, że tylko dlatego zaistniałam w zespole „Stare Dzwonnice” (Monika Szwaja, Ania Łaszewska, Mira Urbaniak i Katarzyna Wolnik-Sayna - przyp. red.) Były trzy
„Przez morze bez kapci - historie dźwiękiem pisane” to tytuł
Dzwony i jeden sznurek, bo Ania jest bardzo szczuplutka. To był żart,
eksperymentu (jak nazywa to Autorka) Katarzyny Wolnik-Sayodpowiedź na męski zespół „Stare Dzwony”. Wszystko dzieło Moniki.
ny. Publikacja w postaci spisanych reportaży radiowych i płyty
z ich oryginalną wersją ukaże się w połowie lipca, a uroczyste
Z większością bohaterów swoich morskich reportaży znasz się,
wodowanie odbędzie się podczas tegorocznych „The Tall Ships
a nawet przyjaźnisz.
Races”. Przyjaciółmi projektu są: Urząd Miasta Szczecin, Urząd
Tak, ale to nie znaczy, że przyjaźniłam się z nimi wszystkimi wcześniej.
Marszałkowski Pomorza Zachodniego, SEC, CSL, Agencja ArtyRadio jest o tyle trudniejsze od innych mediów, że nagrywając widzisz
styczna i Radio Szczecin.
człowieka. Widzisz sytuację, czujesz zapach, tych bodźców jest bardzo
dużo. Kiedy siadasz do montażu zostaje ci tylko dźwięk. Czasami wydaje
ci się, że to co nagrałeś jest „wow!”, świetne i samo się plecie... Siadasz
do roboty, a tu nie ma czego słuchać. Myślisz co z tego można uratować
by było ciekawie? A czasami jest odwrotnie, okazuje się, że dźwięk bez
reklama

Rozmawiał: Szymon Kaczmarek / Foto: materiały prasowe

Daniel Źródlewski

Kulturoznawca, filozof miasta i przestrzeni,
dziennikarz, założyciel niezależnego Teatru
Karton oraz kARTelu artystycznego. Rzecznik
prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Związany z świnoujskimi festiwalami:
Międzynarodowym Kampusem Artystycznym
FAMA oraz Grechuta Festival.

Recenzje teatralne
Polacy i Pijaki

fot. Karolina Nowaczyk

Franciszek Bohomolec „Pijacy” w Teatrze Polskim w Szczecinie, reż. Artur Więcek „Baron”

„P

ijacy” Franciszka Bohomolca, to trochę zapomniany dramat, który bez znieczulenia obnaża polskie przywary. Co
ciekawe, napisany w XVIII wieku dramat dziś wprost poraża aktualnością. Nic a nic się nie zmieniliśmy… Prosta
fabuła – oczywiście o miłości i konwenansach, do tego
sporo dydaktyki i moralizatorstwa. Całość okraszona wysokoprocentowym… humorem.
Niestety ani reżyser – Artur Więcek „Baron”, ani zespół aktorski Teatru Polskiego nie poradzili sobie z wyzwaniem, jakim powinno być
(!) wystawienie tego tekstu. Granie „pijanych pijanymi”, to zbyt prosta recepta na wydobycie tego, co w tym utworze najważniejsze. Nie
wystarczy chwiać się, kiwać i bełkotać, by przekonująco zagrać pijanego. Gdzie ironia? Gdzie kontrapunkt dosłowności? Gdzie refleksja?
Odnoszę wrażenie, że realizatorzy trochę przeszarżowali, ale niestety
widzom… w to graj. Przez zaproponowaną formę dramat zamiast być
w swojej wymowie „narodowym” kacem, bawi do łez. Im na scenie
więcej podmuchów halnego, tym ubaw jeszcze większy. Chyba, że to
celowe? A jeśli tak, to mam wrażenie, że publiczność, tego absolutnie
nie zrozumiała. Ja także. Swoja drogą – ciekawe ilu z widzów, po tym
spektaklu ruszyło do knajp czy na suto zakrapiane domowe wieczerze,
a ilu z nich choć na chwilę się zatrzymało, i pomyślało, że to o nas było,
o współczesnych Polkach i Polakach… Polkach i Polakach. O właśnie:
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polityka! Na uwagę (i brawa za odwagę) zasługuje polityczne odniesienie – w postaci strofującej wszystkich, jedynej trzeźwej Roztropskiej,
odnajdujemy gesty (i broszkę) obecnej premier. Świetna rola Małgorzaty Chryc-Filary. W głównej roli Pijakiewicza rewelacyjnie odnalazł się
Adam Dzieciniak. Ale bezdyskusyjnie show wszystkim porwała Marta
Uszko jako Erbiacka. Jeden z epizodów, akurat mocno rozchwiany i pijany, aktorka wykonała istnie brawurowo. Nie trafiła do mnie muzyczna
część spektaklu, czyli śpiewane pijackimi głosami obowiązkowe imprezowe szlagiery – od „Hej sokoły” po „W stepie szerokim”. Jedynie dwa
utwory znalazły się na miejscu i do tego zostały świetnie wykonane
– kiedy nieco wstawiona żeńska część obsady sięga do przeboju Aliny
Janowskiej „Ta mała piła dziś” i w finale, gdy Adam Dzieciniak śpiewa
„Jest dobrze” z repertuaru Andrzeja Grabowskiego. Na uwagę zasługują elementy scenografii Marka Brauna – pojawiające się w pierwszej
scenie ogrodowe plastikowe krzesła, będące swoistym symbolem piknikowej tandety oraz majacząca w tle delikatnie podświetlana figura
Matki Boskiej. Wydaje się, że to najmocniej wybrzmiewające sygnały
wskazujące ironię i sarkazm zawarte w utworze Bohomolca. Ciekawym
zabiegiem było stopniowe „uwspółcześnianie” bohaterów – stylizowane kostiumy (Jolanta Łagowska) ustępowały miejsca jeansom, trampkom i t-shirtom. Niczym podczas spożywania alkoholu, rzeczywistość
stopniowo się zmieniała, niezauważalnie stawała się „nasza”. Scena
zmieniała się w… lustro.

Szybkie
pozabankowe pożyczki hipoteczne
dla przedsiębiorców
> na inwestycje, na spłatę
zadłużenia i egzekucji,
> od 10.000 zł do 500.000 zł
> od 1 miesiąca do 36 miesięcy
> możliwość przedłużenia terminu
spłaty pożyczki
> zabezpieczenie - hipoteczne
na nieruchomości

www.actum-finanse.pl

tel. 91/ 820 11 11
91/ 820 11 12

Znajdziesz nas tu:
www.wodoaktywni.com
/Wodoaktywni
/wodoakty wni
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organizujemy również:

www.wodoaktywni.com | aktywuj@wodoaktywni.com | tel.: +48 783 00 89 89

fot. Dagna Drążkowska

Samochód i wielka moda
W salonie KIA Polmotor swoją najnowszą kolekcję zaprezentowała szczecińska projektantka Kasia Hubińska. Stroje inspirowane były najnowszym
modelem KIA Stinger. W roli modeli i modelek wystąpiły piękne dziewczyny i wyjątkowi panowie. Niezaprzeczalnie gwiazdami wybiegu było
czterech gentlemanów: profesor Jerzy Sieńko, doktor Michał Szelągowski, dyrektor Opery Jacek Jekiel i tegoroczny Dziennikarz Roku Dariusz
Baranik, Goście raczyli się winem z Wine Center i zajadali przekąskami
przygotowanymi przez Exotic Restaurants. Sama projektantka obchodzi
10 rocznicę na modowych wybiegach.
ad

Profesor Jerzy Sieńko, PUM

Doktor Michał Szelągowski, PUM

Marek Marosz, fryzjer i Kasia
Hubińska, projektantka mody

Piotr Kaliński z żoną Moniką, Wine Center

Dariusz Baranik, dziennikarz TVP3

Weronika Szmajdzińska,
Miss Universe Poland 2015

Dariusz Baranik z żoną Klaudią

Maciej Cylupa, organizator Polish
Match Tour z żoną Kamilą

Elżbieta Heńska, wykładowca Akademii Sztuki i Mariusz Łuszczewski, Exotic Restaurants

Od lewej: Krzysztof Bratkowski (Polmotor), Piotr Przepłata (zastępca
Prezydenta Miasta Szczecina) i Konrad Kijak (Polmotor)

Tomasz Dworak (KIA Motors Polska), z żoną

Nina Kaczmarek (Kobietowo.pl), z mężem Pawłem

Od lewej: Małgorzata Ziemianin, Marek Ziemianin, Kasia Hubińska, Marek Ernest.

Od lewej: Krzysztof Rześniowiecki, Panorama TVP, Mariusz
Łuszczewski, Anna Matusiak-Rześniowiecka, dziennikarka
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fot. Jarosław Gaszyński

Ale paprykarz!
„Paprykarz fish market”, to nowa, interesująca propozycja dla miłośników ryb i owoców morza na gastronomicznej mapie Szczecina. Restauracja inspirowana targami rybnymi zachwyciła zgromadzonych gości ciekawie urządzonym wnętrzem i pysznymi potrawami. Podano m.in. zupę
segedyńską, krewetki i pstrąga z Zielenicy, a dodatkową atrakcją była
degustacja trunków od Wino Italia. Było bardzo smakowicie!

kt

Agnieszka i Tomasz Dudek (Net-Line)

Beata i Krzysztof Fedorowiczowie
(Tenzi, Wino Italia)

Beata i Jarosław Woropay-Hordziejewicz (PLR, Unagi Sushi)

Klaudia Fedorowicz-Andrzejewska i Piotr Andrzejewski (BKF)

Od lewej: Urszula Smolny, Sylwia Wieczorek i Iwona Kałużna

Od lewej: Andrzej Kostrzewa i Paweł Gracz (Druk 24)

Od lewej: Sebastian Rosiak (Rancho Willa & Restaurant Rewal), Tomasz Uss

Od lewej: Artur Kałużny (Rocker Club), Grzegorz Smolny, Albert Wieczorek

Futbolowa gorączka
Na meczach piłkarskich można spotkać cały przekrój kibiców, nierzadko
osoby znane i lubiane: naukowców, polityków, artystów, biznesmenów
i legendy sportu. Wszyscy zostawiają przed wejściem na stadion swoje
zawody, poglądy oraz złe samopoczucie. Łączy ich jedno: miłość do futbolu i ulubionej drużyny. W tym przypadku do Pogoni Szczecin. Na kilku
z nich trafiliśmy w czasie, kiedy Pogoń grała z warszawską Legią.

ad

Od lewej: Grzegorz Matlak, były piłkarz Pogoni
Szczecin i Łukasz Pundyk, Centrum Żeglarskie
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Profesor Tomasz Grodzki, chirurg

Od lewej: Tomasz Walburg, Zapol, Jerzy Szymczak, Laser, Piotr Górski

Od lewej: Maciej Karczyński, prezes honorowy Pogoń’04 i Marcin Czubak, All Promote

fot. Jarosław Gaszyński

fot. Jarosław Gaszyński

Zwycięskie uderzenie
W 20. edycji turnieju Floating Garden Szczecin rozegranego w klubie
Binowo Park udział wzięło 66 osób, w tym ponad 30 zawodowych golfistów z kilku krajów. Po dwóch rundach Wygrał Max Sałuda z Binowa
z wynikiem 142 uderzeń. Jego przepisem na sukces okazała się równa gra.
Jako jedyny zagrał dwie rundy poniżej par pola (po 71 uderzeń), zapisując
eagle’a na 14. dołku pierwszego dnia.

ad

Od lewej: Zbigniew Patorski
i Zbigniew Kalinowski

Od lewej: Włodzimierz Bryła,
Max Sałuda, zwycięzca turnieju

Od lewej: Peter Bronson, Kazimierz Mendak, Grzegorz Zieliński

Monika i Przemysław Mazurkiewcz

Od lewej: Marcin Dudziński, Aleksandra Smaga, Mark Bednarczyk

Paweł Wojtalski, Unity Line, Sławek Piński, Binowo Park i Maciej Komorzycki, Unity Line

Dziennikarskie Kaczki
Znamy tegorocznych laureatów konkursu Dziennikarz Roku 2016. Największą liczbę nagród i wyróżnień zdobyli nie dziennikarze mediów pisanych, radia, telewizji czy portali, a pracujący dla tych mediów – fotoreporterzy. I tak, Kaczka za całokształt pracy fotoreporterskiej „poleciała”
do współpracującego z Prestiżem Włodzimierza Piątka. Specjalne wyróżnienie otrzymał też znany fotoreporter wojenny Jerzy Undro. Nagrodą
Dziennikarzy uhonorowano Rafała Podrazę, naszego felietonistę i krytyka literackiego. Natomiast Dziennikarzem Roku 2016 został Dariusz
Baranik z TVP3 Szczecin. Po raz pierwszy w historii konkursu przyznano
w tej kategorii również wyróżnienie. Otrzymał je Paweł Sławiński z portalu Chojna24.pl.

Od lewej: Dariusz Baranik, Dziennikarz Roku 2016 i Rafał Podraza, Nagroda Dziennikarzy

ad

Paweł Sławiński, wyróżnienie w kategorii „Dziennikarz Roku”

Marek Klasa, dziennikarz Kuriera
Szczecińskiego, Nagroda im. B. Czubasiewicza

fot. Dagna Drążkowska

Prowadzący aktor Konrad Pawicki

Przewodnicząca jury Anna Kolmer i Rafał Podraza
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fot. Dagna Drążkowska

Nowa odsłona Puccini
Nowa siedziba Puccini w podszczecińskich Skarbimierzycach zrobiła
wielkie wrażenie na zaproszonych z okazji otwarcia gościach. Nie zabrakło szampana, przemówień i podziękowań. Atrakcją wieczoru był pokaz
walizek i torebek Puccini. Modelki i modele w strojach stewardess i pilotów samolotów przemierzali po czerwonym dywanie przestronny showroom w rytm muzyki inspirowanej podróżami po czterech częściach
świata i hasłem „Puccini – gdziekolwiek jesteś”. Wydarzenie poprowadził
nasz redakcyjny kolega, Marcin Jarczyński, a w ramach podziękowania
wszyscy goście otrzymali atrakcyjny upominek.

Od lewej: Katarzyna Koroch (Bank Pekao S.A.), Magdalena Kotnis, Małgorzata
Przepiera, Michał Przepiera (zastępca Prezydenta Miasta Szczecina), Piotr Kotnis

kt

Od lewej: Artur Rydzewski (Puccini),
adwokat Bartłomiej Sochański

Izabela i Mirosław Kozina (Puccini)

Modelki

Pokaz walizek i torebek Puccini

Od lewej: Teresa Matyjek, Krystyna Cumanis, Iwona Łukaszewska, Izabela Kozina (Wiceprezes Zarządu Puccini), Joanna Mokrzycka, Christian Kozina

Od lewej: Tomasz Walburg (Zapol), Teresa Dera, wójt
Gminy Dobra, Rozalia Adamska (Sekretaż Gminy Dobra)

Od lewej: Małgorzata Posłuszna, Mirosław Kozina Jan Posłuszny (radny)

Taneczne widowisko
Prestiżowa Szkoła Tańca Astra już po raz siedemnasty zorganizowała Euro Dance Festiwal Astra Szczecin. Na jednym parkiecie zatańczyli
adepci, juniorzy, młodzież, dorośli oraz seniorzy. Zmaganiom sportowym towarzyszyły liczne pokazy par dorosłych w rytmach Ruedy de
Casino, mistrzów świata w tańcu nowoczesnym oraz bardzo widowiskowym pokazie rock’n’roll’a akrobatycznego Anny Miadzielec i Jacka Tarczyło. W ciągu trzech dni imprezę odwiedziło 3000 osób!
ad

W oczekiwaniu na werdykt...

Pokazy taneczne są zawsze spektakularne
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fot. archiwum organizatora

fot. materiały prasowe

Hybryda w roli głównej
W Hotelu & Spa „Trzy Wyspy” w Świnoujściu Toyota Kozłowski miała
przyjemność uczestniczyć w prezentacji ofert dla klientów. Propozycja,
która obowiązuje na wybrane modele Toyoty, skierowana była głównie do
taksówkarzy. Spotkanie miało charakter forum dyskusyjnego z prezentacją modeli Toyoty, w tym głównie gamy hybrydowej.

kt

Reprezentanci korporacji taksówkowych w Świnoujściu

Jarosław Turtoń (Toyota Kozłowski)

Specjalista ds. sprzedaży samochodów Michał Lewandowski (Toyota Kozłowski)

W środku: Michał Lewandowski (Toyota Kozłowski), kierowcy korporacji taxi Świnoujście

Rozkołysana premiera
Pijacy pojawili się na teatralnej scenie. Na szczęście obyło się bez skandalu, gdyż byli to tytułowi bohaterowie komedii Franciszka Bohomolca. Pochodzący z epoki oświecenia tekst, publiczność Teatru Polskiego mogła
obejrzeć we współczesnej wersji. Satyra o naszych polskich grzeszkach
suto zaprawiona alkoholem, rozbawiła wszystkich do łez. Aktorzy i autorzy spektaklu po wszystkim spotkali się w kuluarach by… oblać niewątpliwy sukces.

ad

Od lewej: Adrianna Góralska i Małgorzata Chryc-Filary, aktorki TP

Marta Uszko, aktorka TP z partnerem
Marcinem Tychulskim

fot. Włodzimierz Piątek

Od lewej: Filip Cembala, aktor TP, Elżbieta Heńska, Michał Szelągowski i Małgorzata Obłój

Katarzyna Bieschke-Wabich, aktorka TP z mężem Robertem

Adam Dzieciniak, aktor TP z żoną
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
GABINETY LEKARSKIE

Secesja Cafe al. Jana Pawła II 19/1

Agmed ul. Grafitowa 4
AMC ul. Langiewicza 28/U
Centrum Leczenia Otyłości ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii ul. Modra 86A
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus (budynek Porta Medyk) ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic ul.Panieńska 18
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
ESTETIC Klinika Zawodny ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Gabinet „Orto-Magic” (od ul.Topolowej) ul. Zaciszna 22
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Hajdasz ul. 5 Lipca 3/1
In House ul. Bolesława Śmiałego 39
Kolmed ul. Mazurska 7
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lecznica Dentystyczna KULTYS ul. Bolesława Śmiałego 17/2
Mamma (Kijewo) ul. Sowia 38
Medicus pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center) al. Piastów 30
NZOZ Laser ul. Batalionów Chłopskich 49A
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
Vita Dent Centrum Stomatologiczne ul. Modra 122
Vitrolive Przychodnia Ginekologiczna al. Wojska Polskiego 103
Wejt&Tawakol ul. Emilii Plater 18

KLUBY

HOTELE

NIERUCHOMOŚCI

Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75
Hotel Campanille ul. Wyszyńskiego 30
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

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

KANCELARIE

13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 2
17 Schodów ul. Targ Rybny 1
A nuż widelec ul. Ogińskiego 5
Avanti al. Jana Pawła II 43
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. Rynek Sienny 2
Buena Pinta ul. Śląska 12
Chałupa ul. Południowa 9
Chief pl. Rayskiego 16
Clou Wine Bar ul. Wielka Odrzańska 18
Colorado Wały Chrobrego 1a
Columbus Wały Chrobrego 1
Dobre Rzeczy ul. Słowackiego 14
El Globo ul. Piłsudskiego 15
Food & wine ul. Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri Bulwar Piastowski
Jin Du al. Jana Pawła II 17
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników 3u/1
Kitchen Meet & Eat Bulwar Piastowski
La Passion du Vin ul. Sienna 8
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
NIEBO Wine Bar Cafe ul. Nowy Rynek 5
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
Pasja Fabryka Smaku ul. Śląska 12/1
Pauza Cafe (Filharmonia parter) ul. Małopolska 48
PER SE pl. Hołdu Pruskiego 9
Pierogarnia Kaszubska pl Zgody 1
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Porto Grande ul.Jana z Kolna 7
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43

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
Biancafe ul.Ostrawicka (Park W.Łyczywka)
Cafe 22 pl. Rodła 8
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Cafe Hormon ul. Monte Cassino 6
Cafe Orsola pl. Żołnierza Polskiego 3/1
Coffee Heaven GK KASKADA
Coffee Heaven CH Galaxy
Coffee Heaven CH Mollo
Czekoladowa cukiernia al. Wojska Polskiego 17
Fabryka Deptak Bogusława 4/1
Fanaberia Deptak Bogusława 5
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego 4
Lodziarnia Pogodna ul.Poniatowskiego 2

Bar Czysty Deptak Bogusława 8
Free Blues al. Powstańców Wielkopolskich 20
Grey Club Deptak Bogusława 9
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

RESTAURACJE

Restauracja Ładoga - Targ Rybny ul.Jana z Kolna
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14
Restauracja Szczecin ul. Felczaka 9
RICORIA (Trans) al. Powstańców Wielkopolskich 20
Sake ul. Piastów 1
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Stara Piekarnia ul. Piłsudskiego 7
Stockholm Kitchen&Bar Bulwar Piastowski
To i owo ul. Zbożowa 4
Tokyo ul. Rynek Sienny 3
Towarzyska Deptak Bogusława 50
Trattoria Toscana pl. Orła Białego 10
Ukraineczka ul. Panieńska 19
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 (Top Shopping) ul. Hangarowa 13
ART TOP ul. Chodkiewicza 6
Atelier Hubińska ul. Małkowskiego 27/10
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska Polskiego 45/2
Atrium Molo ul.Mieszka I 73
B&M al.Wojska Polskiego 43
Batty Barcley CH Galaxy
Bella Moda ul.Bogusława 13/1
Blue Steed Outlet al. Jana Pawła II 2/U1
Brancewicz al. Jana Pawła II 48
Caterina pl. Zgody 1F
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
ITAL-SOFA (Top Shopping) ul. Hangarowa 13
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny)
Kinarps ul. Storrady ul. Świętosławy 1C
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
La Passion ul. Jagiellońska 96
LKJ CH Galaxy
LKJ CH Kaskada
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 SKLEP GK KASKADA
Pink & blue baby store ul. Bogusława 42/1
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej) ul. Rayskiego 23/11
Portofino al. Jana Pawła II 42
Riviera Maison ul. Struga 23
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A
Rosenthal galeria KASKADA
Rynek Pogodno ul. Reymonta 3
Stoprocent ul. Krzywoustego 72
Studio Mebli VIP ul. Krzywoustego
Terpiłowscy jubiler (parter) CH Turzyn
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy
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
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
Aroma & Beauty ul. Wielkopolska 22
Artmasters ul. Mickiewicza 138
Baltica Welness&Spa pl. Rodła 8
Be Beauty ul. Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul. Monte Cassino 37A
Bevelin ul. Ściegiennego 28
Beverly Hills Akademia Urody (DT Kupiec parter)
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77
Cosmedica Leszczynowa La Fiori ul.Kapitańska 9A
Cosmedica ul. Pocztowa 26
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
Fantasy Studio fryzjerskie (pętla) ul.Ku słońcu 71
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz ul. Mazurska 20
Gabinet Kosmetyczny ul. Makuszyńskiego 2A
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9
La Fiori ul. Kapitańska 9 A
Maestria ul. Więckowskiego 2/1
Medestetic ul. Okulickiego 46
Medical Center ul. Poznańska 1d/5
Metamorfoza (Mierzyn) Za Wiatrakiem 4A
Odnowa al. Bohaterów Warszawy Galeria Nowy Turzyn
Ortho Sport (basen SDS) ul. Wąska 16
OXY Beauty ul. Felczaka 18/U1
Rajski Salon Piękności ul. Rayskiego 17
Royal Studio ul. Łokietka 7/10
Royal Thai Masage ul. Sienna 4
Salon Fryzjerski Keune ul.Małopolska 60
Salon fryzjerski YES ul. Małkowskiego 6
Sensitive pl. Batorego 5
SPA Evita Przecław 96E
Strefa Urody Patrycja Jabłońska ul. Topolowa 2B
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul. 5-go Lipca 32D
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Unique Beauty ul. Łubinowa 75
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
Get Ride ul. Cyfrowa 6
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
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 5
Teatr Mały Deptak Bogusława 6
Teatr Współczesny Wały Chrobrego 3
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4
Unity Line pl. Rodła 8
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego 4
Vetico ul. Wita Stwosza13
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2
Zamek Punkt Informacyjny ul. Korsarzy 34
Zapol al. Piastów 42

