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zy nie byłoby łatwiej, gdyby nie było tej całej pasji? Namiętności do robienia rzeczy wyjątkowych? Człowiek nie
musiałby się tak szarpać. Mógłby żyć sobie spokojniutko,
dzień po dniu, bez wysiłku. Z drugiej strony gdyby nie
pasja, nie byłoby rzeczy wielkich.
W lipcowym Prestiżu prezentujemy silne osobowości, pasjonatów, którzy kochają to, co robią i dokonują rzeczy wyjątkowych.
Zaczniemy od bohaterki naszej okładki Ewy Huryń. To kobieta ze
stali, która przebiegła ponad 40 morderczych maratonów, gdzie nie
raz sprawdzała granice swojej wytrzymałości. Już niebawem podejmie się arcytrudnego zadania. Najpierw pobiegnie w Austrii w biegu
górskim na 50 kilometrów, a następnie wejdzie od strony włoskiej,
trudniejszą drogą, na alpejski szczyt Matterhorn. Prestiż objął patronat nad wyprawą Ewy, trzymamy mocno kciuki za powodzenie
tej misji.
Błażej Ożóg to brązowy medalista mistrzostw świata w kitesurfingu. Jak mówi wielki błękit hipnotyzuje i uzależnia. Pływa szybko,
z wiatrem osiąga około 60 km/h! W ciągu pięciu minut jest dwa
kilometry od brzegu. A jak przestaje wiać, co na Bałtyku zdarza
się często, sytuacja robi się niebezpieczna, bo nie ma jak wrócić!
Szaleniec – prawda? A może raczej pasjonat z ambicją i marzeniami
o złotym medalu w mistrzostwach świata? Twierdzi, że w tym roku
na pewno o podium powalczy.
Jeżeli mowa o pasji, to nie sposób nie przywołać osoby znakomitego
fotografa Tomasza Lazara, który zaprezentował w Prestiżu fascynujący, ale i bardzo mroczny reportaż o Japonii. Słyszeliście o „karoshi” – samobójstwie z przepracowania? Japończycy są uważani za
jeden z najbardziej pracowitych i zdyscyplinowanych narodów na
świecie, a z drugiej strony ekstremalnie przekraczają obyczajowe
granice. Lazar bardzo mocno wszedł w tą ciemną stronę ich osobowości. Zobaczył tam kluby dla fetyszystów w nocnym Tokio, lokale
BDSM i słynny Las Samobójców. Porywający, przerażający i dający
do myślenia materiał.
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
Bełczańskie zupy: piwna z chlebem i dodatkiem śledzia, piwna na mleku
i piwo na ciepło z żytnim chlebem, trafiły na listę produktów tradycyjnych z województwa zachodniopomorskiego. A nie są to jakieś wynalazki ostatnich lat. Bo zupa piwna w naszym regionie ma bogate tradycje
sięgające XVII wieku, kiedy piwo było bazą wielu posiłków ludzi przede
wszystkich uboższego stanu. I jako zupę powszechnie jadano je na śniadanie. Teraz wielu mieszkańców Szczecina oraz regionu czeka z niecierpliwością na listę barów mlecznych w stolicy Pomorza Zachodniego oraz
większych miejscowościach województwa, w których piwne polewki
znajdą się w menu i będą serwowane na śniadanie. Zgodnie z odwiecznym hasłem: „piwo z rana jak śmietana”.
Kilka lat temu światem
wstrząsnęła sensacyjna
wiadomość - podczas prac
archeologicznych na terenie Kwartału Dominikańskiego w Kamieniu Pomorskim znaleziono szkielet
„wampira”! Szczątki tego
osobnika trafiły w ręce naukowców z Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ustalono,
że jego pochówek odbył
się prawdopodobnie w XVI
lub XVII wieku. A praktyki antywampiryczne jakie zastosowano przeprowadzono wiele lat po jego śmierci. Teraz szkielet przejdzie przeróżne
badania mające ustalić jego pochodzenie oraz dlaczego nieboszczykowi
przebito kończyny i wetknięto w usta cegłę - podobno typowe zachowania dla pochówku antywampirycznego. Podobno jakiś scenarzysta
filmowy ukuł teorie, że był to jakiś nieuczciwy developer, który obiecał
wybudować ekskluzywne osiedle mieszkaniowe apartamentowców
z widokiem na Zalew Kamieński, zebrał zaliczki i próbował uciec z kasą.
Ale chyba dopadła go grupa rozczarowanych klientów i szybko załatwili
sprawę kuszą, mieczami albo innym toporem. Ten zaczął ich niepokoić
po śmierci, więc mu rozkopali grób i żeby więcej ich nie nachodził przebili
kończyny. A żeby było wiadomo jaką się profesją parał włożyli mu do ust
cegłę. Ale dla Hollywood, to i tak za słabe.
Władze Kołobrzegu zapowiedziały, że miasto kupi 300 nowych koszy
na śmieci. Będą to specjalne pojemniki odporne na działania mew, które wygrzebują resztki ze śmietników. Kosze mają posiadać specjalne
daszki, które zapobiegną wydłubywaniu odpadków przez mewy. Koszt
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inwestycji - 300 tys. złotych. Ale kołobrzescy ornitolodzy donoszą, że
w mieście nagle zaczęło przybywać mew. Widać je wszędzie - na plażach,
drzewach, skwerach, chodnikach, parapetach budynków. I jest ich coraz
więcej i więcej. Ornitolodzy nie potrafią wyjaśnić tej zagadki. Ale według
nieoficjalnych informacji podobno przekazanych przez gwarki, które potrafią przemówić ludzkim głosem, to nie jest przypadek. To jest zorganizowana akcja, która nie wiadomo czym się zakończy! Kinomani przypominają pewien film Alfreda Hitchcocka pt. „Ptaki”. Tam też się zaczęło
od tego, że nagle w mieście zaczęło przybywać ptaków. Były wszędzie na plażach, drzewach, skwerach, chodnikach, parapetach budynków. Co
się potem wydarzyło, każdy kto widział film, przypomina sobie z dreszczykiem grozy. Taki mały
apel do władz Kołobrzegu
– może lepiej obejrzyjcie
jeszcze raz film i lepiej się
dogadać z ptactwem?
W maju tego roku doszło
do katastrofy budowlanej na Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie - zapadła się kolumna
w Piwnicy przy Krypcie,
pociągając za sobą fragmenty stropów na trzech
poziomach. Od tej pory
skrzydło północne Zamku jest wyłączone z eksploatacji. Ciągle trwają
przygotowania do remontu. Ale chyba trochę zbyt powoli. Bo już pojawiły się relacje naocznych świadków, którzy twierdzili, że pewnej nocy po
zamkowych dziedzińcach krążyła jakaś dziwna postać. Ani chybi - duch
któregoś z władców! Coś wykrzykiwał o zemście, machał pięścią, złorzeczył i pomstował a w końcu gdzieś zniknął. Podobno zagadka wyjaśniła się rano, kiedy robotnicy odkryli na jednej z ławek ustawionych na
dziedzińcu pewnego obywatela smacznie śpiącego i czule przytulonego
do prawie opróżnionej butelczyny. Obudzony, co prawda wyglądał jak
duch. Ale ani z wyglądu, ani z manier, ani ze słownictwa, ani z zapachu
nie przypominał któregoś z byłych rządzących Zamkiem. Okazało się,
że przysnęło mu się po spożyciu pewnej dawki spirytualiów. A kiedy się
obudził, to wszystkie bramy Zamkowe były pozamykane. Dzięki temu,
że miał prawie pełną butelkę jakoś przetrwał noc. Nie zmienia to jednak
faktu, że jeżeli remont Zamku nie ruszy, to kto wie… Może którejś nocy
rzeczywiście na dziedzińcu albo na wieży pojawi się jakaś zjawa do złudzenia przypominająca któregoś z książąt i wcale nie będą to „Wakacje
z duchami cz.2”.

Rysował: Grzegorz Dolniak

Ale! Ciacho

Kawiarnia powstała z myślą
o osobach na diecie eliminacyjnej
(z wyjątkiem celiakii), dbających
o linię i tych, którzy są świadomi
tego, co jedzą, również dla wegan.
Pracownia Zdrowego Wypieku
proponuje wyroby bez glutenu,
laktozy i białego cukru, ale również takie, które mają wszystkie
tradycyjne składniki. Zjemy tu
naturalne ciasta, często dekorowane jadalnymi kwiatami, desery
i lody Gelatiamo, ale także śniadania: m.in. owsianki, sałatki, tarty,
kanapki, a do tego czeka na nas
kawa, lemoniada i pyszne smoothie. Wszystko to w bardzo przyjemnym wnętrzu.
Szczecin, Plac Zwycięstwa 1

Bolesławiec

Nowa siedziba sklepu z wyrobami
Z.C. „Bolesławiec”, znanej na całym
świecie fabryki, w której wyrabiane
są naczynia ręcznie zdobionej za
pomocą stempli i pędzli ceramiki bolesławieckiej. Wielbicieli łączenia tradycyjnego wzornictwa ze współczesną myślą techniczną ucieszy fakt, że
wszystkie naczynia mogą być używane w zmywarkach, kuchenkach mikrofalowych czy lodówkach, nadają
się też do zapiekania w piekarnikach
w temperaturze do 280°C, podgrzewania na płytach ceramicznych
i elektrycznych w oznaczonych do
tego naczyniach. W ofercie bogaty
wybór ręcznie malowanych naczyń
do serwowania potraw.
Szczecin, al. Niepodległości 3

Hayka

Nowo otwarty showroom marki
Hayka, szczecińskiego producenta pościeli inspirowanych naturą,
które cieszą się dużą popularnością na całym świecie. Do tej pory
można je było kupić głównie przez
internet. Teraz możemy nie tylko
obejrzeć, ale i dotknąć wszystkich
produktów Hayki, m.in. pościeli
imitujących leśny mech, stogi siana czy słomy. „Stóg słomy” został
wyróżniony dwiema nagrodami
w prestiżowym konkursie „European Product Design Award 2017”.
Otwarcie showroomu było okazją
do zaprezentowania dwóch nowych wzorów pościeli: nadmorskiej plaży i północnego nieba.
Szczecin, ul. św. Ducha 2a

Restauracja Głębokie

Restauracja z dużym tarasem, pozwalającym na spędzenie miłych
chwil w pięknym otoczeniu jeziora
i lasu. Główna sala mieści 40 osób,
druga – kameralna – dodatkowe
15, lokal nadaje się więc na organizację przyjęć, komunii i innych
uroczystości. Cały budynek dostosowany jest też do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Serwowane
potrawy przygotowywane są niemal wyłącznie z naturalnych składników, a menu stanowi połączenie
tradycji (np. polędwica, tatar, policzki wołowe) z nowoczesnością
(np. perliczka confit w aromacie
pomarańczy). Nie zabraknie cyklicznych imprez muzycznych.
Szczecin, ul. Kupczyka 2

reklama

PRYWA
PIERWSZA PRYWATNA
YWATN
TNA

KLINIKA STOMATOLOGICZNA
STOMATOL
OLOGICZNA
OL
od 1983 roku

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

Wrotkarnia
Rolling Wings

Pierwsza wrotkarnia w Szczecinie.
Na 600 m² toru można się kręcić
z rodziną czy znajomymi i przyjemnie spędzając czas, jednocześnie spalić trochę kalorii. Amerykański styl lat 80, dyskotekowa
kula, lasery i muzyka przeniosą
nas w klimat „Gorączki sobotniej
nocy”, ale wrotkarnia to także
świetna rozrywka dla dzieci. Na
miejscu wypożyczalnia 150 par
wrotek, a także kasków i ochraniaczy, ale jeździć można również
na rolkach. W planach jest uruchomienie szkółek jazdy, zajęcia fitness czy organizacja urodzin.
Szczecin, ul. Twardowskiego 5
(na terenie Domaru)
reklama

Taco Grande

Kuchnia meksykańska w wersji
fast food. Tacos, burrito, quesadilla czy nachos to podstawa
menu tej restauracji, która bazuje
na wszystkim, co świeże i ekologiczne z dużą szczyptą Meksyku. Świeże produkty łączone
są w aromatyczne smaki takich
potraw, jak chili con carne, guacamole czy tradycyjna enchilada
z placków kukurydzianych zapiekanych z serem i faszerowanych
samymi pysznościami. W wystroju wzrok przykuwa piękna meksykańska talaveraz kolorowych
ceramicznych płytek.
Szczecin,
al. Bohaterów Warszawy 91

Brasileirinho

Po latach pełnego zaangażowania, zamiłowania i pasji brasileirinho (dosłownie mała Brazylia)
w końcu się narodziła. Z marzeń
właścicieli powstało miejsce,
w którym spróbujemy prawdziwej brazylijskiej kuchni, a wszystkie dania to połączenie wspomnień, życiowych doświadczeń
i pragnień, połączonych z nowoczesnymi technikami i estetyką.
Szykuje się egzotyczna kulinarna
podróż, podczas której poprzez
wszystkie brazylijskie smaki odkryjemy ten niesamowity kraj
i jego bogatą kulturę.
Szczecin, ul. Sienna 10

Marshal food

Restauracja powstała z inspiracji
Wyspami Brytyjskimi, nie mogło
więc zabraknąć w niej angielskiego śniadania, które serwowane
jest… przez cały dzień. Stworzona
jako miejsce spotkań ze znajomymi i rodziną. Poza śniadaniami jej
specjalnością są też lunche, obiady i kolacje. Jak się opisuje? Jedzenie: smaczne i świeże. Picie: dobre
i dużo. Miejsce: fajne i przyjazne.
Istnieje możliwość zamówienia
jedzenia na wynos. Od innych odróżniają ją godziny otwarcia: 8-23.
W planach jest także organizacja
imprez typu szybkie randki czy
noce z tarotem.
Szczecin, ul. Rayskiego 23

foto: materiały prasowe

Vivat Opera!
Szczecińska Opera na Zamku rozbiła bank
z nagrodami konkursu Teatralnych Nagród
Muzycznych im. Jana Kiepury. Polska prapremiera opery Benjamina Brittena „The Turn of
the Screw (Dokręcanie śruby) „nagrodzona
została w kategoriach: najlepszy spektakl,
reżyseria oraz scenografia. Dwójka solistów
baletu Opery na Zamku – Karolina Cichy
-Szromnik oraz Paweł Wdówka, za role w „Polowaniu na czarownice”, otrzymali nagrody
w kategorii najlepszych tancerzy współczesnych.
Spośród setek zgłoszeń, Kapituła Teatralnych Nagród Muzycznych wybrała 90 nominacji, a finalnie nagrodzono artystów
w 18 kategoriach. Uroczysta gala odbyła się
25 maja 2017 roku w siedzibie Filharmonii Narodowej w Warszawie. Gościem specjalnym
galowego koncertu był znakomity wokalista
jazzowy Sławek Uniatowski, który wystąpił z towarzyszeniem Chopin University Big
Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy.
Uznany przez krytyków jako jedno z ważniejszych wydarzeń operowych minionego sezonu, spektakl „Dokręcanie śruby” otrzymał aż
trzy nagrody, i to w najbardziej prestiżowych
kategoriach.
Tak o spektaklu pisaliśmy w recenzji na łamach Prestiżu: „Fabuła jest tajemnicza,
oniryczna, niejasna. To opowieść o moralności i duchach przeszłości. Co rzeczywiście się
zdarzyło nie wiadomo, ale zgodnie z tytułem
chodzi tu o „dokręcanie śruby” i faktycznie
widzowie wkręcają się coraz głębiej w poczucie niepewności i strachu. Pyszne!”. Spektakl
uzyskał naszą najwyższą możliwą ocenę –
sześć prestiżowych gwiazdek. Kapituła konkursu Teatralnych Nagród Muzycznych im.
Jana Kiepury uznała tę realizację za najlepszy
spektakl operowy w Polsce, a Natalia Babińska odebrała statuetkę za najlepszą reżyserię. Martyna Kander została uznana za najlepszą scenografkę. Znów fragment prestiżowej
recenzji: „Zachwycały kostiumy i scenografia, w której optymalnie wykorzystano funkcjonalny park techniczny zmodernizowanego
teatru. Świetnie wykorzystano obrotową scenę, tworząc wręcz animację, w której raz po
raz zmieniały się poszczególne przestrzenie.”
Kolejne laury konkursu im. Jana Kiepury trafiły do dwójki uwielbianych przez publiczność
solistów baletu Opery na Zamku. Statuetki
oraz tytuł najlepszych tancerzy współczesnych odebrali w Warszawie Karolina Cichy-Szromnik oraz Paweł Wdówka, oboje za
fenomenalne role (odpowiednio Annamiggeli Tschudi oraz Doktora Johann Tschudi)
w spektaklu „Polowanie na czarownice”.
Oba spektakle będzie można obejrzeć w przyszłym sezonie na deskach opery na Zamku.
„Polowanie na czarownice” w repertuarze
teatru już 11 i 12 listopada, a „Dokręcanie
śruby” 25 i 26 listopada. Opera już prowadzi
sprzedaż biletów, także elektronicznie.
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Wydarzenia
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foto: Krzysztof Pawlaczyk

foto: materiały prasowe

Mocno szczeciński Dama
poznański „Nine” z brzytwą

Na wrzesień w poznańskim Teatrze Muzycznym planowana jest premie- Kto powiedział, że kobiety nie potrafią sprawnie posługiwać się… brzyra głośnego hollywoodzkiego musicalu „Nine”.
twą? Otóż w Polsce, najlepiej z męskim zarostem i włosami radzi sobie filigranowa brunetka ze Szczecina. Maria Bielecka jest szefową barber shopu
Wśród realizatorów i wykonawców spektaklu zapowiadanego jako mu- Gentleman i tegoroczną zwyciężczynią Mistrzostw Polski w Barberingu.
zyczne wydarzenie sezonu – szczecinianie! Jedną z głównych ról zagra
(i zaśpiewa!) obdarzona wyjątkowym głosem, uwielbiana przez szcze- – Byłam jedną z dwóch kobiet startujących w zawodach, a poza rywalicińską publiczność aktorka Teatru Polskiego Sylwia Różycka. Wcieli zowało ze mną kilkudziesięciu facetów – śmieje się Maria Bielecka. – Nie
się w postać Carli, kochanki głównego bohatera. Choreografię tworzy byłam do końca przekonana czy powinnam w ogóle brać w tym udział.
szczecinianka Paulina Andrzejewska, a kierownictwo muzyczne sprawu- Jestem raczej nieśmiałą osobą.
je związany przez wiele lat z Operą na Zamku Piotr Deptuch.
W czasie zwodów uczestnicy musieli wykonać tzw. klasykę. Pani Maria
Spektakl reżyseruje Jacek Mikołajczyk, znany nie tylko z wielu głośnych nie byłaby sobą gdyby nie podwyższyła sobie sama poprzeczki. I za morealizacji, ale także tłumaczeń wielkich musicali na język polski. W Pro- dela wybrała swojego klienta Rafaela. – To było spore wyzwanie dla mnie
gramie Drugim Polskiego Radia wraz z Marcinem Zawadą prowadzi słyn- gdyż Rafael ma twarde włosy i właściwie nosi afro, czyli nożyczkami jest
ną audycję „Ten cały musical”. „Nine” nawiązuje do oscarowego filmu ogromnie trudno z takich włosów wykonać klasyczną fryzurę, jeszcze
Federica Felliniego „Osiem i pół”. Główny bohater, Guido Contini, reży- pięknie przystrzyc brodę i to w ciągu 50 minut – wspomina. – Do tej pory
ser filmowy i celebryta, w przeddzień 40 urodzin staje twarzą w twarz nie wiem jak to zrobiłam. Maria nie jest debiutantką. W zawodzie pracuje
z kryzysem wieku średniego. Chce nakręcić nowy film, ale nie ma na już prawie 13 lat, choć w Polsce zaledwie kilka. – Co ciekawe na miejscu
niego pomysłu. Do tego dochodzą jeszcze miłosne problemy… Premiera poszłam pracować do męskiego fryzjera ze względu na język. Nie znałam
30 września w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Bilety można zamawiać wtedy angielskiego, posługiwałam się tylko dobrze niemieckim. Pomyślałam więc, że nie będę musiała się tam za bardzo wysilać. Tymczasem
on-line na stronie teatru.
nath zobaczyłam coś niesamowitego, te wszystkie brzytwy, sposób golenia,
cięcia, ten klimat… Zakochałam się od pierwszego wejrzenia.
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Sposób na młode spojrzenie?
Plasma IQ – bezinwazyjny lifting powiek
Efekty już po pierwszym zabiegu!

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

/ Instytut Urody Be Beauty

projekt: Piotr Depta-Kleśta

foto: materiały prasowe

Od lewej: Robert Konieczny, architekt autor
Centrum Dialogu Przełomy i Olgierd Geblewicz,
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Nagroda
za Sztafetę

Kolejna nagroda
dla Przełomów!

„Sztafeta”, plakat Piotra Depty-Kleśty, zdobyła nagrodę Lauri Tarasti za Jury Nagrody Architektonicznej tygodnika „Polityka” jednogłośnie uznanajlepszy plakat ekologiczny podczas konkursu 20 Lahti International ło, że najlepszym obiektem 2016 roku jest szczecińskie Centrum Dialogu
Poster Triennial 2017.
„Przełomy”. To dzieło Roberta Koniecznego, znanego wcześniej przede
wszystkim z fantastycznych projektów domów jednorodzinnych.
– Plakat działa doskonale na arenie międzynarodowej – tak jury uzasadniło swoją decyzję. – Przypomina nam o potrzebie ratowania przyrody – Najbardziej oryginalną właściwością tej realizacji jest udana próba poi umów klimatycznych. Porusza problem międzypokoleniowy, ale pod- łączenia ze sobą dwóch miejskich tradycji towarzyszących temu miejscu
chodzi do niego z poczuciem humoru.
w przeszłości: kwartału kamienic i placu – zachwyca się Piotr Sarzyński
Lahti International Poster Triennial to jedno z najważniejszych wydarzeń z Polityki. – Architektura niezauważalnie przechodzi tu w urbanistykę,
na mapie projektowania graficznego, w szczególności projektowania gmach w publiczną przestrzeń. Uzyskano to poprzez umieszczenie caplakatu. Gromadzą się tu najsławniejsze postaci światowego plakatu. łej, liczącej 5 tys. m kw., ekspozycji pod ziemią, a w łagodnie opadającej
Wygrana otwiera wiele możliwości i jest ceniona w środowisku arty- nadbudowie znalazły się jedynie funkcje dodatkowe: kawiarnia, szatnia,
stycznym. Praca Piotra została wybrana spośród 2200 nadesłanych pla- recepcja, sale edukacyjne. W ten sposób na dachu muzeum powstał niekatów od 700 projektantów z 60 krajów.
konwencjonalny pochyły plac miejski.
Piotr, na co dzień pracuje jako asystent w Pracowni Projektowania Plaka- To nie pierwsza nagroda dla Przełomów. Centrum otrzymało w ubiegłym
tu i Ilustracji na Wydziale Sztuk Wizualnych szczecińskiej Akademii Sztu- roku dwie bardzo prestiżowe nagrody międzynarodowe. Na World Archiki. To Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa, dwukrotny tecture Festival „Przełomy” uznano za najlepszy budynek na świecie
Stypendysta Miasta Szczecin, Finalista 13 Artystycznej Podróży Hestii. 2016 r., zaś European Prize for Public Space przyznano mu za wykreowaZdobywca wielu nagród i wyróżnień z zakresu projektowania graficznego nie miejskiej przestrzeni publicznej.
w kraju i zagranicą. Twórca identyfikacji wizualnej m.in.: Inne Brzmienia,
FAMA Świnoujście, Turniej Muzyków Prawdziwych i Akustyczeń.
ad
reklama
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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

Kobiety
zawładną plażą

PRESTIŻ
PATRONUJE

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 Pavlovic. 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 pn.„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, byłą lekkoatletka Monika
Pyrek, aktorka Karolina Sawka, wspomniani wczęsniej Grzegorz Turnau
i Henryk Sawka.
Dla tych pań, które przyjadą na wakacje z dziećmi przygotowana 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.
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Kobieta
ze stali

Ewa Huryń na swoim koncie ma wiele wygranych maratonów i półmaratonów. Kocha też
wspinaczkę. Już niebawem podejmie się arcytrudnego zadania. – Najpierw pobiegnę w Austrii
w biegu górskim na 50 kilometrów, a następnie wejdę od strony włoskiej, trudniejszą drogą,
na alpejski szczyt Matterhorn – mówi Ewa.
18
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rzebiegnięcie maratonu to nie lada osiągnięcie. Dla szczecińskiej księgowej, Ewy Huryń pokonanie 42.195 km nie jest
jednak niczym nadzwyczajnym. Nie dość, że mordercze biegi
„odhacza” z niespotykaną łatwością, to na dodatek dostarcza sobie dodatkowej adrenaliny wspinaczkami wysokogórskimi. Tutaj
znowu nie wybiera najłatwiejszych tras. Za dwa tygodnie porwie się na
kolejny ekstremalny wyczyn.
– Lubię eksperymentować i sprawdzać swoją wytrzymałość, to nie jest
pierwszy taki pomysł – przyznaje. – Razem z partnerem, każdego roku
jeździmy na górskie wyprawy. Oprócz tego bardzo dużo biegamy. Wymyślamy sobie wyzwania i staramy się łączyć je z innymi aktywnościami.
Ciekawi mnie bardzo, jak dużemu obciążeniu można się poddać. Testujemy wszystko na sobie. W ubiegłym roku Zbyszek w ciągu dwóch tygodni
ukończył dwa triathlony na dystansie Ironman. Teraz spróbujemy czegoś
innego i dokonamy tego wspólnie. Przed planowaniem corocznej wyprawy Ewa Huryń studiuje mapy. Zdaje sobie sprawę z tego, że do zdobycia
jest mnóstwo górskich szczytów. Z roku na rok stara się wybierać coraz
trudniejsze trasy.
– Wymyśliłam sobie, że pobiegnę ultramaraton w górach. Znalazłam
więc zawody w Austrii na dystansie 50 kilometrów o nazwie „Der Glockner TRAIL”. Patrząc na mapę zwróciłam uwagę na Matterhorn, a że
nie jest aż tak daleko, to czemu nie spróbować zdobyć szczyt, i to od
trudniejszej, włoskiej części?! Przecież lubię wyzwania. Generalnie jest
to trudna góra, na którą rok, czy dwa lata temu nie byłam gotowa. Gdy
opowiedziałam Zbyszkowi o tym pomyśle, nie był do końca przekonany.
Jeszcze przed naszym poznaniem Zbyszek próbował dwa razy zdobyć
Matterhorn, jednak mu się nie udało. Po dłuższej rozmowie uznaliśmy,
że w obecnej formie fizycznej powinniśmy spróbować.
Matterhorn robi wrażenie. Nie tyle z uwagi na trudności techniczne, co
ze względu na odstraszający wygląd. Warto wspomnieć, że jest jednym
z najpóźniej zdobytych szczytów alpejskich. Ma 4478 m. n.p.m. Położony
jest w Alpach Zachodnich. Matterhorn to szósty pod względem wysokości samodzielny szczyt alpejski.
– Ta góra skrywa wiele tajemnic. Mimo tego nie obawiamy się tej wyprawy, wręcz nie możemy się jej doczekać. W przypadku złej pogody jesteśmy skłonni poczekać na atak szczytowy. Zawsze preferujemy szybkie
wejście i zejście, ale nie zawsze jest taka możliwość – przyznaje Ewa,
Wspomina jednocześnie wyprawy, które najbardziej utkwiły jej w pamięci.
– W ubiegłym roku weszliśmy na szczyt Dom de Mischabel 4500 m n.p.m.
położony w Alpach Zachodnich w Szwajcarii. To była jedna z wymarzony gór. Dwa lata temu natomiast robiliśmy, również w Szwajcarii, Nadelgrat. To było chyba najbardziej ekstremalne wejście. Najpierw trzeba
było wspiąć się na stromą ścianę. Pomyślałam sobie, że jak już tam wejdziemy to nie ma odwrotu. Nie da się zejść w dół, więc albo dotrzemy do
końca, albo zginiemy.
Ma 44 lata, wygrywa z młodszymi

Autor: Andrzej Kus
Foto: Paweł Smoliński
MUA, stylizacja Agnieszka Szeremeta
Dziękujemy Grupie Polmotor za pomoc w realizacji sesji

W czym tkwi fenomen szczecińskiej sportsmenki? Właśnie wygrała po
raz trzeci z rzędu Maraton Szczeciński. – Do tej pory przebiegłam może
40 maratonów, w pewnym momencie przestałam liczyć. Biegam też
mnóstwo „połówek”. Nigdy nie nabawiłam się żadnej kontuzji – przyznaje. – Mam wrażenie, że sukces tkwi w konsekwencji. Każdy dzień
zaczynam tak samo. Budzę się około godziny 5 rano. Śniadanie zawsze
jem o godzinie 7, a o 8 jestem już na treningu. Gdy robię słabszy trening,
czyli mam duży kilometraż bez jakiegoś mocniejszego akcentu, idę na
kilka godzin do biura. Jeśli trening jest mocniejszy – potrzebuję czasu
by odpocząć i zazwyczaj w taki dzień nie wychodzę już później z domu.
Mam małą firmę księgową, nigdy nie chciałam nic większego. Potrzebuję sporo czasu by trenować, odpoczywać, planować, czytać książki. Nie
zniosłabym gdyby praca zajmowała mi całe życie. Wolę robić to, co lubię.
Tygodniowo pani Ewa przebiega maksymalnie 130 kilometrów. Najdłuższe jednorazowo dystanse jakie pokonuje to 30 kilometrów. Nie potrafi
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jednak powiedzieć co jest jej większą pasją: czy wspinaczka, czy może
bieganie. Dzięki tej drugiej poznała miłość swojego życia. Dlatego ciężko
jest jej powiedzieć, którą dyscyplinę kocha bardziej.
– Połączyło nas bieganie. Poznaliśmy się przypadkiem: szukałam towarzystwa na wyjazd do Sobótki. Zobaczyłam, że zapisał się Zbyszek. Nie
znaliśmy się jeszcze. Zagadałam do niego, że skoro jesteśmy oboje na
liście startowej, a nie ma tam dojazdu pociągiem, może byśmy zrzucili
się na paliwo i pojechali autem? Będzie raźniej. Później spotkaliśmy się
jeszcze przy okazji jakichś zawodów w Szczecinie, by dogadać szczegóły
i tak się zaczęło. W międzyczasie widziałam też jego zdjęcia z których
wynikało, że lubi góry.
Ekwipunek – 40 kilogramów
Przygotowania do wyprawy trwają już od wielu tygodni. Z racji tego, że
będzie ona złożona: najpierw obejmie pięćdziesięciokilometrowy bieg
górski w Austrii, później włoską wspinaczkę, jest bardziej wymagająca
niż wszystkie pozostałe.
– Najtrudniejsze są przygotowania logistyczne, zajmują najwięcej czasu.
W kilku miejscach trzeba bowiem załatwić przyzwoity nocleg, szczególnie przed zawodami biegowymi. Tutaj, by osiągnąć dobry rezultat,
trzeba się porządnie wyspać. Nie ma takiej możliwości, jak w górach, że
w razie potrzeby prześpimy się byle gdzie. Komfort odpoczynku przed
wyścigiem jest naprawdę bardzo istotny. 20 lipca wyjeżdżamy więc do
Austrii, dwa dni później biegamy. Po zawodach zostajemy na regenerację
jedną noc i szybko przemieszczamy się do Włoch, gdzie również jeszcze
jedną noc odpoczniemy w hotelu. Później bierzemy to, co najpotrzebniejsze i idziemy w góry.
Już teraz dokładnie wiadomo, co znajdzie się w ekwipunku. Podczas niektórych wypraw waży on nawet 40 kilogramów. Tutaj śmiałkowie „idą
na lekko”. Będą starali się ograniczyć wagę bagażu. Planują odpocząć
w schronie na wysokości 3900 metrów.
– Zabieramy ze sobą sprzęt osobisty: uprząż, raki, czekany, liny, kaski.
Będą też śruby lodowe. Nie lubimy liofilizatów, zabieramy bardziej coś
minimalistycznego, swoje batony. Same plecaki są już ciężkie. Nie tak
dawno, podczas jednej z niższych wspinaczek, gdy trafiliśmy do szwajcarskiego schroniska, śmiali się z nas, że wybieramy się chyba w Himalaje. Zawsze mamy ze sobą sporo rzeczy, bo nie stać nas na to, by kupować
coś na miejscu. Tam są bardzo wysokie ceny, dlatego zabieramy kuchenkę i gotujemy sami.
Fundusze są największym problemem każdej wyprawy, na pomoc jednak
Ewa może liczyć ze strony Grupy Polmotor. Ewa Huryń jest ambasadorem marki Subaru, która wchodzi w skład marek należących do szczecińskiego dealera. Od 2016 roku Ewa może dojeżdżać na biegi samochodami Subaru. Oprócz wsparcia finansowego, Grupa Polmotor zaopatrzyła
ją również w sprzęt i ubrania. Przedstawiciele grupy pojadą z nią na miejsce ekspedycji, skąd będą informowali o postępach.
– Wszystko rzeczywiście dużo nas kosztowało. Najgorsze było wpisowe
na zawody. 800 złotych od dwóch osób to jeszcze nie jest tragedia, jednak jest to bieg górski i rządzi się swoimi prawami. Jest cała lista sprzętu
wymaganego przez organizatorów, bardzo drogiego. Koszt tylko jednej
kurtki to 800 złotych, a lista jednak naprawdę długa.
Po powrocie przyjdzie czas na planowanie kolejnej wyprawy oraz dalsze
treningi biegowe. Ewa Huryń swój sezon zazwyczaj kończy na przełomie października i listopada. Do tego momentu zamierza wystartować
jeszcze w kilku zawodach. – Bieganie mogę polecić każdemu. Ważne, by
robić to stopniowo, nie rzucajmy się od razu do intensywnych ćwiczeń.
Trzeba przyzwyczaić organizm do mocnego wysiłku. Najlepiej rozpocząć od treningów trzy razy w tygodniu. Niech będą to krótkie dystanse.
Później można zwiększać częstotliwość, start w maratonie powinien być
dobrze przemyślany i zaplanowany.

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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Niewyspany
Jarosław Kuźniar
„Jestem zachwycony Pauliną Ratajczak z Galerii Tworzę Się, dobre wrażenie zrobiła na mnie Laura
Hołowacz z Centrum Euroregionu Pomerania Stara Rzeźnia. Fascynujące postaci. Marszałka też
macie fajnego!” Tak mówił Jarosław Kuźniar podczas kręcenia programu o Szczecinie. Co jeszcze
podoba mu się w naszym mieście? Na zwierzenia namówił go Daniel Źródlewski.

„W

stajesz i wiesz” w TVN24 od 6.00, „Dzień dobry
TVN” zgodnie z tytułem też na rozpoczęcie dnia,
„Onet rano” też… rano. Masz problem ze spaniem czy co?
Ze spaniem raczej nie mam problemu, ale by znaleźć
czas na sen, to chyba tak (śmiech). Wydawać by się mogło, że im człowiek starszy, to z każdym rokiem potrzebuje więcej snu…
Odwrotnie! Starsi ludzie śpią mniej. Spójrz na wszystkich emerytów,
którzy od bladego świtu już są na nogach…
Ale oni mają pieniądze, żeby balować, a ja jestem na etapie zarabiania
pieniędzy, by balować (śmiech). A tak serio, to dziś chyba tak się układa
życie, że trzeba robić kilka rzeczy na raz, nie ma czasu na spanie. Dzisiaj
dziennikarstwo ma tak wiele znaczeń i nie wiadomo jaka za moment będzie tego definicja.
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Ludzie

Technologia i nowe media zrewolucjonizowały to pojęcie. Na naszych oczach odbywa się wielka medialna rewolucja. Telewizja
w internecie nie ma ograniczeń, nie ma ramówki, nie musi mieć
koncesji…
Technologia i nowe media pozwalają dziś każdemu być nadawczym medium. Fakt, to daje znacznie większą swobodę, ale… sami sobie narzucamy pewien styl, który wymusza najwyższą jakość. Jak musisz coś zrobić
jakościowo dobrego, to nie masz za dużego komfortu. Przede wszystkim, w internecie nie mamy tak dużego budżetu jak wielka korporacyjna
telewizja. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla widza nie ma znaczenia
kto to wyprodukował, on chce, żeby to było po prostu dobre. Nie mamy
zatem komfortu, za to mamy dużo elastyczności. Bo jeżeli dziś po programie gadamy, wyciągamy sobie wnioski i wiemy, że to trzeba poprawić, tu dodać, tam odjąć, to zmieniamy to od jutra, a nie czekamy do
końca sezonu. Patrzymy na wyniki oglądalności i wtedy decydujemy.

A jak w sieci jest z tą osławioną „oglądalnością”?
My mamy wyniki oglądalności w tzw. real time, czyli czasie rzeczywistym. W telewizji nazajutrz widziałeś wyniki oglądalności i to co do
jednej sekundy. Wiedziałeś ilu widzów było przy danej rozmowie, jak to
wyglądało w odniesieniu do TVP Info czy Polsat News, ale nie wiedziałeś „dlaczego”. Ten wykres wyglądał jak zepsuty kardiogram. W internecie ta odpowiedź jest od razu, bo do tego dochodzą przecież jeszcze
komentarze. Zauważyłem, że jest tak, że pewna grupa ludzi do ciebie
przychodzi i zostaje z tobą, nie odchodzi od komputera czy smartfona,
nie przełącza kanału.

przeniosą, żeby mnie oglądać. A co ciekawe marka „Onet rano” nie ma
roku jeszcze…

Jak oceniasz to, co dziś wydarzyło się w Szczecinie? Jak odbierasz
miasto i ludzi, z którymi rozmawiałeś?
Heniek Sawka wymyślił nam jakąś zupełnie kosmiczną orkiestrę, o której nam nie powiedział. Ciekawe, co okoliczni mieszkańcy na taką pobudkę (śmiech)… Byłem absolutnie zaskoczony… Jestem zachwycony Pauliną Ratajczak z Galerii Tworzę Się – ona super angażuje dzieciaki, chce, by
inaczej rozumiały świat i robi to zupełnie własnymi siłami. Dobre wrażenie zrobiła na mnie Laura Hołowacz z Centrum Euroregionu Pomerania
Te cyfry są porównywalne z widzami telewizyjnymi?
Stara Rzeźnia. Ileż ona energii i siebie dała w zbudowanie tego ośrodka.
Oglądalność oglądalności nierówna. Bo to jest rozróżnienie na licz- Fascynujące postaci. Do tego świetne rozmowy z piłkarzem Jarkiem Fobę streamów i późniejszych wyświetleń. Ale jeżeli wiemy, że na przy- jutem czy architektem Przełomów – Robertem Koniecznym. Marszałka
kład nasz reportaż z Rumunii w miesiąc obejrzało milion osób, no to też macie fajnego…
Paaaanie… To porównywalne z telewizją. Ważne jest też to, że strona
główna Onetu jest jednym z miejsc, gdzie można nas oglądać. Techni- Formuła programu zakłada, że większość tych rozmów odbywasz
ka daje tu nieograniczone możliwości, możesz przecież spiąć telewizor w samochodzie. Rozmawiasz i jednocześnie prowadzisz auto. Dla
z Internetem. I właśnie kilka dni temu ktoś nam wysłał zdjęcie, że ogląda mnie kosmos… Jak tu się skupić?
program na jakimś gigantycznym ekranie, jak w kinie.
Mam chyba jakąś taką „kobiecą” podzielną uwagę (śmiech). Wydawca na
ucho swoje, operator swoje, ulica swoje… Ale spokojnie, ja jadę bardzo
Do tego dochodzą jeszcze kolejne kanały dostępu, myślę tu o social wolno, maksymalnie 40-50 km/h. Moje rozmowy też mają niespieszny
media.
charakter. Nie zasypuję gradem pytań, staram się być partnerem w tych
Nie rozumiem dlaczego telewizja ciągle się na tę formę komunikacji rozmowach. Liczę na gościa, na to, że się otworzy, a ja mu daję po prostu
obraża, uważa, że jest
dużo wolnej przestrzetam okradana ze swoni. Nigdy nie czytam injego kontentu. A ponych, wcześniejszych
winna to wykorzystywywiadów z moimi
wać do promocji! My
gośćmi, nie uczę się
pokazujemy się wszęich biogramów na padzie, wiedząc jednomięć. To nie są ludzie
cześnie, że Facebook
z okładek kolorowych
przecież nam za to nie
pism, to są osoby, któzapłaci. Skoro mamy
re są ciekawe i mają
półmilionowy zasięg
w sobie ciekawość. I ta
i liczbę wyświetleń na
ciekawość, także moja
poziomie stu tysięcy
względem ich opowiekażdego programu, no
ści, jest bodźcem do
to nam się to zlicza do
rozmowy.
całości. I kiedy idziemy do klientów (reJaki wyłania się świat
klamodawców) to móz tych rozmów, oczywimy im: Słuchajcie,
wiście myślę o tych
możemy dotrzeć do
dzisiejszych, szczetakiej, a takiej liczby
cińskich?
odbiorców. To nasza
Dziś jesteśmy w Szczewaluta!
cinie, tydzień temu byliśmy w Wałbrzychu, za chwilę jedziemy do Wrocławia… Wiesz, już na
Choć program nie ma jeszcze roku, stał się wręcz wzorcowy dla tej podstawie tych trzech doświadczeń mam fajne poczucie, że jak się jest
formuły. „Onet rano” i jednocześnie Twoje nazwisko są wręcz iko- dziś w dużych polskich miastach, to absolutnie nie ma się kompleksów.
niczne dla polskiej telewizji internetowej.
Warszawa? Okej, oni tam czasem muszą dać nam jakieś pieniądze albo
Śledzę od dawna amerykańskie media. Dzisiaj nie ma już brandu CNN przeszkodzić, bo akurat zmienią jakieś prawo (śmiech). A Wy tu żyjecie
czy CNBS, za tymi markami stoją teraz twarze konkretnych dziennika- sobie, robicie swoje, do Warszawy, jak trzeba, to sobie dojedziecie w kilrzy. U nas dziennikarz jest obok marki stacji, a w takim CNN, na tej bel- ka godzin… Zresztą Wy tu macie bliżej do Berlina i widzę wyraźnie jak to
ce na ekranie, masz logo stacji, a obok nazwisko dziennikarza. I to jest wpływa na głowę, że obok macie Europę. A w samym mieście to zachwyrównoważne. Dziś kiedy CNN jedzie na plan, robi dwu-minutowy „live” ciły mnie Wały Chrobrego, połączone z tymi bulwarami, z Łasztownią.
(wejście na żywo – przyp. red.) na antenę, a potem dwudziestominuto- Rewelacja! To miasto ma zupełnie niepowtarzalny klimat!
wy na Facebooka, i to z widownią i przede wszystkim reaktywnością
nieprawdopodobnie większa. My wykorzystujemy ich doświadczenia. Nieustępliwie: a ludzie?
Program to jedno, ale pokazujemy cały nasz „backstage”, czyli kulisy po- Odpowiem anegdotką. Ostatnio w Warszawie miałem sytuację, która
wstawania programu. Wczoraj nadaliśmy na Facebooku prawie 20 minu- mnie strasznie zasmuciła. Podczas programu, już podczas transmisji,
tową transmisję, z tego jak… wjeżdżamy do Szczecina. Rozmawialiśmy jesteśmy na jakimś dużym parkingu w centrum… Jadę sobie pomalutku
o tym, co będziemy pokazywać, z kim rozmawiać. Oglądała nas rzesza i kątem oka widzę, że jedzie na mnie facet, ubrany w garnitur, pewnie
ludzi, a w setkach komentarzy dostawaliśmy podpowiedzi, co w Szcze- jakiś menager, obok żona, z tyłu fotelik z dzieckiem, jedzie na mnie rozcinie robić. To fajnie angażuje widzów, udaje nam się budować grupę pędzony, hamuje nagle i coś tam do mnie krzyczy, chyba mnie nie lubi…
prawdziwych fanów programu. Nie widzów, ale fanów!
(śmiech) A tutaj… na każdym skrzyżowaniu ludzie nas pozdrawiali, machali do nas. Nawet nasz kolega Wojtek z zespołu social media był rozI tutaj osobowość prowadzącego ma cholernie wielkie znaczenie… poznawany przez szczecinian. Fajne miasto.
Kiedy bym dziś ogłosił, że rezygnuję, że zostawiam media i otwieram
swoją kawiarnię i z niej będę nadawał rozmowy, to wiem, że ci ludzie się
Rozmawiał: Daniel Źródlewski / Foto: Dagna Drążkowska
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Filipińskie
między
słowami

Obie są ładne, młode, pochodzą z Polski – Sandra Ma z Białegostoku, Joanna Bartosiewicz
ze Szczecina. Na swoją drugą ojczyznę wybrały Filipiny. Pracują tam w modelingu. Sandra od
pięciu lat, Joanna od dziesięciu. Dla Filipińczyków ich uroda jest egzotyczna: są szczupłe,
wysokie, o jasnej karnacji, Joanna na dodatek jest jeszcze blondynką. Azjaci nie mają
problemu z „innością”, dziewczyny czują się na Filipinach jak u siebie domu.
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oanna do Manili, stolicy Filipin, trafiła przez Japonię. Mieszkała
tam rok, by później naprzemiennie podróżować między Tokio
a Filipinami. Pięć lat temu osiedliła się w Manili. – Do Japonii trafiłam
przez kontakty z marką kosmetyczną Shiseido, dla której zaczęłam
pracować na wyłączność. Były to głównie pokazy w Tokio – mówi
Joanna. – Modeling znalazł mnie raczej sam. Dawno temu wygrałam
w Szczecinie konkurs, później w Azji okazało się, że bardzo lubią „mój
typ urody”.
Droga Sandry była nieco dłuższa. W zawodzie pracuje od ośmiu lat,
na Filipinach mieszka od czterech, ale dwa lata temu zdecydowała się
na stały pobyt. – Moja przygoda z modelingiem zaczęła się dość specyficznie. Podczas spaceru z przyjaciółką zaczepił nas obcy mężczyzna
i podzielił się informacją o castingu. Nigdy nie chciałam być modelką,
a na pewno nie wtedy, ale poszłyśmy na casting dla żartu. Po miesiącu
odezwał się telefon, żebym przyszła na zdjęcia – wspomina Sandra. – Pamiętam moje pierwsze zlecenie dla polskiej marki odzieżowej DeFacto
i jednego z warszawskich salonów sukni ślubnych. To wtedy odkryłam,
że przed kamerą czuję się jak ryba w wodzie.
Do Azji pierwszy raz poleciała jako nastolatka, zupełnie nie zdając sobie
sprawy, jak to będzie wyglądało na miejscu. – Było ciężko – przyznaje
modelka. – Niemniej jednak ciągłe zlecenia i stała współpraca z Chanel
wynagradzała wszystko. Dodatkowe wyróżnienie przypadło mi, kiedy
z wszystkich pięknych dziewczyn z agencji azjatyckich to właśnie mnie
wybrano na wyjazd do Las Vegas i pracę dla Casio. Byłam wniebowzięta.
Wynajem na dobę
System pracy w Azji znacznie się różni od europejskiego, chociaż co rejon Azji, to inny rytm sesji, pokazów i samego traktowania pracujących
tam dziewczyn. – Japończycy są bardzo zorganizowani i konkretni, nie
to, co Filipińczycy. Tutaj jedna scena do filmu potrafi być kręcona przez
29 godzin – śmieje się Joanna. – Na Filipinach nigdy nie zaczyna się pracy
punktualnie. Praca przy reklamach to zawsze 24 godziny wyjęte z życia,
podobnie seriale, w których się epizodycznie pojawiam. Na tyle ciebie
„bookują”.
Sandra dodaje: – W każdym azjatyckim kraju pracuje się inaczej. W Chinach pracujesz non stop: szybkie zmiany, błyskawiczne pozy, a po pracy
bieganie na kolejne castingi. W Indiach jedna praca pochłania cały dzień,
zwłaszcza, gdy fotografujesz tradycyjne stroje, które wymagają pomocy osoby trzeciej przy ich zakładaniu. Na Filipinach praca jest łatwa, ale
to, co można w Chinach zrobić w godzinę, tutaj ciągnie się w nieskończoność, także wymagana jest od nas anielska cierpliwość.
Marvel, Avon… szpital
Dziewczyny ciężką pracą, ale też bezpretensjonalnością zdobyły zasłużoną pozycję w świecie tutejszego modelingu. – Nigdy nie skupiam się na
markach, każdy projekt jest dla mnie wyzwaniem, któremu staram się
sprostać. Przez te długie 8 lat trochę się nazbierało – mówi z uśmiechem
Sandra. – Niemniej jednak, nigdy nie obchodził mnie rozgłos i pięcie się
w górę w świecie „fashion”. Mogę jedynie nadmienić, że w chwili obecnej
zostałam międzynarodową ambasadorką firmy Avon. Moje zdjęcia można znaleźć właśnie w aktualnej kampanii.
Joanna również ma na koncie długą listę marek, dla których pracowała. –
Pracowałam m.in. dla dużej firmy kosmetyków wybielających, dla Marvel
International czy dla Lee Cooper Jeans. Grałam w serialach filipińskich,
a ostatnio miałam epizod w fabularnej produkcji z tutejszą gwiazdą kina
– wymienia Asia. – Ponieważ robię to szmat czasu, zaczęłam na własną
rękę organizować pewne projekty, jak i pomagać agencjom modelingowym i niezależnym agentom.
Jak kochają Azjaci
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Życie na Filipinach to nie tylko praca, ale także
zwyczajna (niezwyczajna) codzienność, której
częścią jest popularność i rozpoznawalność, nierozerwalnie związane z zawodem jakim dziewczyny się zajmują. – Filipińczycy pokochali mnie
po programie w stylu „Europa da się lubić” tylko
poświęconemu Azji – wyznaje Joanna. – Tutejsi
mieszkańcy uwielbiają ludzi pozytywnych, a ja
do takich należę. Mówię również trochę w ich języku, więc uważają mnie trochę za „swoją”. Dla
nich biała kobieta, szczególnie blondynka, jest
symbolem amerykańskiego snu. Wiem, że im się
podobam, bo czasem wyznają mi miłość na ulicy.
O prywatność dba bardzo Sandra, która, kiedy
nie pracuje, najchętniej spędza czas z przyjaciółmi albo zamyka się w swoim mieszkaniu, czytając książki i pielęgnując kwiatki. – Dbam o swoją
prywatność, owszem, zdarza się, że ktoś za mną
krzyknie, a nawet zaczyna śpiewać miłosne piosenki, ale myślę, że na Filipinach to normalne.
To raczej kochliwy naród – śmieje się. – Po kilku
incydentach z pierwszych lat modelingu nauczyłam się bronić swojej prywatności i dystansu do
płci przeciwnej.
Joanna dodaje: – Poznałam tu dużo fajnych ludzi,
wiele im zawdzięczam, choć należę do osób szalenie samodzielnych. Ja również staram się coś
im dać od siebie. Działam charytatywnie, m.in.
pracowałam jako wolontariuszka w szpitalu dziecięcym.
Europa da się lubić
Życie z dala od Europy czasem jest trudne, chociaż dziewczyny i z tym dają sobie świetnie radę.
– Myślę, że Azja mnie bardzo wciągnęła, ale brakuje mi europejskiego stylu życia i rodziny. Także tego, że możesz przejść ulicą i nikt ciebie nie
zaczepi albo że możesz w środku miasta iść na
spacer do parku. Tutaj to jednak jest niemożliwością – przyznaje Joanna. – Same Filipiny mają
dużo do zaoferowania i nie mówię tylko o rajskich plażach, które zajmują pierwsze miejsce
w światowym rankingu. Ludzie tutaj są bardzo
gościnni i mają zawsze uśmiech na twarzy, są
bardzo towarzyscy i bezpośredni. Tego wrodzonego pozytywu brakuje mi jak wracam do Polski,
a pamiętajmy, że Filipiny to trzeci świat.
A Sandra tak kończy naszą rozmowę: – Życie
z dala od rodziny jest nie lada wyzwaniem. Tęsknota oraz poczucie uciekającego czasu, który
moglibyśmy spędzić z najbliższymi, przytłaczają. Dzięki podróżom i niemalże ciągłej separacji
mogłam spojrzeć na wszystko z innej strony i już
jako nastolatka wiedziałam, że rodzina jest najważniejsza. Swoich rodziców uważam za moich
najlepszych przyjaciół.

Autor: Aneta Dolega / Foto: archiwum bohaterek

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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Kronika
z Lasu
Samobójców

Japonia poprzez swoją odmienność i egzotykę jest idealnym materiałem dla fotografów.
Znakomity fotograf Tomasz Lazar wybrał to miejsce jako jeden z tematów swojej pracy
naukowej. Żeby zrealizować swój projekt potrzebował wsparcia finansowego. Pomogła mu
dyrekcja japońskiej korporacji Fujifilm Japan. Dzięki temu wykonał fascynujący materiał o świecie
o jakim nawet się nam nie śniło. Kluby dla fetyszystów w nocnym Tokio i Las Samobójców
– w te miejsca zabrał nas bohater naszej rozmowy.
28
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aponia jest dość daleko, ale fascynuje wielu ludzi. Skąd u Ciebie zainteresowanie tym rejonem świata? I dlaczego nocne życie w Tokio?
Kulturą Japonii interesuję się niemal od dziecka. Najpierw był to
świat związany z anime i mangą, później zaczęły pojawiać się kolejne elementy życia współczesnych Japończyków. Zjawisko życia nocnego
w Tokio to kolejny etap moich badań, wynikający również z moich zainteresowań psychologią i filozofią. Życie mieszkańców Tokio w ciągu dnia
podlega określonym regułom: wstajemy, idziemy do pracy, pracujemy
bardzo długo na 150 procent swoich możliwości. Potem następuje upust
całej tej pary, która zgromadziła się w trakcie dnia. Objawia się on w piciu
alkoholu, bawieniu się w różnych lokalach, przebieraniu się i robieniu, dla
nas Europejczyków, mocno dyskusyjnych rzeczy.
W takim razie jak wygląda nocne życie w jednej z największych stolic świata i co masz na myśli mówiąc, że jest ono „dyskusyjne”?
Przez ostatnie dwa miesiące pobytu w Tokio, zrobiłem jakieś 800 km
dzięki pomocy znajomych, przemierzając miasto głównie w nocy i eksplorując przeróżne miejsca takie jak kluby, lokale i całe dzielnice. Trafiłem do tych najbardziej znanych jak Roppongi, Shinjuku, Shibuya oraz
typowych japońskich jak Asakusa. Ciekawym miejscem jest położony
niedaleko dzielnicy Shinjuku Department H – klub, który się otwiera raz
w miesiącu, w którym dzieją się różne dziwne i ciekawe rzeczy. Dawniej
było to lokal dla osób transseksualnych, który z czasem przekształcił się
w klub dla fetyszystów. Impreza w nim trwa od godz. 20 do 6 rano. Przychodzą do niego ludzie poprzebierani za różne postacie, za zwierzęta, za
żywe lalki. Jest podwieszanie na hakach, pełno erotycznych gadżetów,
lalki przypominające ludzi. Raz się trafił klient lokalu, który wkładał wykałaczki w swoją cewkę moczową… tego typu rzeczy. Bardzo fajny materiał fotograficzny o tego typu miejscach w Tokio zrobił Paweł Jaszczuk
w swoim projekcie „Kinky city”. Spędził w Japonii kilka dobrych lat i miał
okazję trafić w miejsca jeszcze bardziej zakamuflowane, gdzie np. pary
grupowo uprawiają seks. Wcześniej w Department H również działy się
podobne rzeczy, ale lokal zaczął wprowadzać coraz więcej obostrzeń.
Przed moim przyjazdem w klubie doszło do wypadku: podczas podwieszania na hakach, oberwał się sufit razem z delikwentem. Tokio jest pełen lokali i hoteli o profilu BDSM (od red. - skrót z ang. od słów Bondage,
Domination, Sadism, Masochism), ale potrzeba czasu i znajomości by się
do nich dostać. Kiedy jednak już tam trafimy, to przed nami otwiera się
zupełnie nowy świat. Dla nas ludzi z Europy nawet nie tyle egzotyczny
co szokujący.
To bardzo skrajne zachowanie. Japończycy są uważani za jeden
z najbardziej pracowitych i zdyscyplinowanych narodów na świecie,
a z drugiej strony przekraczają obyczajowe granice. To ich sposób
na życie?
W pewnym sensie jest to ich sposób radzenia sobie ze stresem, ale żaden Japończyk tego nie powie wprost. Mieszkańcy Japonii nigdy nie mówią tego co myślą naprawdę, nie chcą przypadkiem urazić swojego rozmówcy. W ich języku nie ma też pojęcia „nie”. Wolą w rozmowie krążyć
wokół tematu, tak by nie powiedzieć niczego wprost. Dla nich „nie” jest
po prostu niemiłe. Wracając do stresu u mieszkańców Japonii to z jednej
strony faktycznie te przekraczanie granic daje ujście stresowi, ale z drugiej strony w Japonii wzrasta poziom zachorowań na depresję. Co ciekawe jeszcze do niedawna depresja nie była w Japonii uznawana za chorobę, tylko za coś co sobie ludzie wymyślili. Jednak wzrost samobójstw dał
władzom mocno do myślenia i zdefiniowano w końcu depresję jako chorobę. Przykładem tego, jakie spustoszenie depresja robi wśród mieszkańców Tokio, jest głośna historia dziewczyny, która skoczyła z dachu
wieżowca. Pracowała jako asystentka prezesa w jednej z korporacji
około 60-70 godzin tygodniowo i psychicznie tego nie wytrzymała. Po
przeciętnym Japończyku nie widać, że coś się z nim dzieje, do momentu,
kiedy nie wskoczy pod nadjeżdżające metro. Dwóch moich japońskich
znajomych, którzy byli moimi przewodnikami po Lesie Samobójców,
było tego przykładem: jeden z nich rozważał samobójstwo, bo pracował
w korporacji i już nie dawał rady, a drugi właśnie przechodził hikikomori,
czyli japoński wirus samotności i wyobcowania. Przejawia się on w tym,
że młodzi mężczyźni, rzadziej kobiety, zamykają się w domach i nie wychodzą z pokoju. Nie utrzymają żadnych społecznych relacji, nie pracują,
nie chodzą do szkoły, nie mają kontaktów z innymi ludźmi. Zamykają się
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w swoim świecie, często grają na komputerze i czasem zawierają wirtualne relacje. Drugim podobnym zjawiskiem są mężczyźni, którzy w ogóle
nie uprawiają seksu. Jest to świadomy wybór wynikający z braku czasu.
Niektórzy panowie kupują sobie poduszki z wizerunkami kobiet, inni
nazywają kobiecymi imionami kwiaty, popularne są również dmuchane
lalki, które w wyglądzie i dotyku przypominają prawdziwą kobietę.
Wspomniałeś Las Samobójców, drugi temat twojego fotoreportażu.
To miejsce jest owiane złą sławą. Faktycznie to miejsce, do którego
ludzie przychodzą by odebrać sobie życie?
Podczas jednego z moich pobytów naliczyłem w nim dwanaście szubienic…
Gdzie to miejsce się znajduje dokładnie i co się tam właściwe dzieje?
Las Samobójców jest położony 100 km od Tokio. Jego oficjalna nazwa to
Aokigahara używana zamiennie z Jukai, co oznacza Morze Drzew. Las powstał tysiąc lat u podnóża góry Fudżi na podłożu z zastygniętej magmy,
która wydostała się w czasie erupcji wulkanu. Cały las jest płaski, ma
35 km2 i naprawdę wygląda dziwnie. Jest to miejsce gdzie regularnie ludzie przychodzą odebrać sobie życie. Pierwszy raz, gdy przyjechaliśmy
do lasu, policja akurat otwierała porzucone auto. Na parkingu jest zamontowana kamera i jeżeli jakiś samochód stoi tam długo zaparkowany
i nikt z niego nie wychodzi to znaczy, że znajduje się w nim potencjalny
samobójca. Rząd japoński w 2003 roku zaprzestał publikacji odnośnie
statystyk samobójstw w tym lesie, ponieważ ostatnia informacja podała, że życie w lesie odebrało sobie 105 osób. Władze doszły do wniosku,
że jak zaprzestaną informować o tym, co się dzieje w lesie, to brak informacji utnie tę spiralę śmierci. Niewiele to jednak dało, ponieważ obecność śmierci w lesie jest cały czas widoczna. Panuje w nim przytłaczająca atmosfera i klimat ogromnego smutku. Najbardziej wstrząsający
widok jest nie samych ciał, chociaż na żadne się nie natknąłem, tylko
samego miejsca śmierci i rzeczy pozostawionych przez osoby, który zdecydowały się na ten krok.

Tomasz Lazar

To smutne. Japończycy chyba nie są najszczęśliwszym narodem…
Na pewno nie są otwartym społeczeństwem na ludzi z zewnątrz. W momencie kiedy gaijin, czyli cudzoziemiec, przyjeżdża do Japonii, otrzymuje od nich pewnego rodzaju immunitet. Ma pozwolenie na dużo więcej
niż przyzwoliłoby się danej osobie. Błędy w etykiecie, podczas jedzenia,
witania się – Japończycy przymykają na to oko, ponieważ wiedzą, że ta
osoba nie zna ich kultury i wybaczają te gafy. Jednak im dłużej jest się
w Japonii, tym wymagania stają coraz wyższe. Na przykład, kiedy przenosisz się do Japonii na stałe, spadasz na sam dół drabiny społecznej.
Trzeba wiedzieć, jak się zachowywać.
Słyszałam o tym. Belgijska pisarka Amelie Nothomb w książce
„Z pokorą i uniżeniem” wspomina swoją pracę tłumacza w jednej
z tokijskich korporacji. Jej zajęcie na samym początku polegało na
przesuwaniu okienka w biurowych kalendarzach, choć zatrudniona
była na stanowisku tłumacza… Chyba aż tak źle nie jest?
Japończycy posiadają coś, co kultura zachodu zatraciła na rzecz pogoni
za pieniądzem i rozwojem materialnym. Tym czymś jest poczucie honoru. Są bardzo słowni, na ich zdaniu można zawsze polegać. Nie spóźniają
się. Na przykład Tokio ma najbardziej punktualną komunikację miejską
na świecie. W całym tym scyfrowanym, szybkim świecie duchowość ma
dla nich nadal ogromne znaczenie.
Wiem, że uczysz się japońskiego i chcesz jeszcze tam wrócić. Czyli
pierwsze doświadczenia Ciebie nie zniechęciły?
Przez miesiące mojego pobytu w Japonii przestałem na ich kulturę patrzeć krytycznym okiem. To jest ich kultura i należy ją szanować. To jest
coś innego, coś ogromnie ciekawego… coś, co mnie cały czas fascynuje.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Tomasz Lazar
WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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Usiądź i odpocznij
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Odwiedź nasz salon w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 37, tel.:500 446 805 lub 601 779 251

Drugie życie
Sorrento

Po ponad półwieku wraca jedna z najsłynniejszych szczecińskich legend. U zbiegu alei Wojska
Polskiego i ulicy Adama Mickiewicza, w zabytkowej zielonej willi swoje podwoje otwiera kultowa
Restauracja Sorrento. Wraz z nowym lokalem wraca też legenda „Chłopców z Sorrento”, czyli
łobuziaków, którzy pokochali muzykę. Właściciele Sorrento chcą nie tylko powoływać się na
legendę, ale przede wszystkim tworzyć nową… także muzyczną. Do współpracy zaprosili słynnych
sorrenciaków – dziś już dostojnych i statecznych.
32
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powieść o młodych chłopakach z pobliskich kamienic, którzy
na przełomie lat ’50 i ’60 spotykali się w kawiarni Sorrento, ma
wiele wersji. Niektórzy mówią o mafii, inni o przestępcach,
a sami zainteresowani, że… byli po prostu zwykłymi łobuzami. Kiedy coś się działo wzywali siebie gwiżdżąc motyw z „O sole mio”.
– Rozróby? Nieeeee… Ot prawa młodości. To były niewinne mordobicia, ale z zasadami! Ale jak już była jakaś bijatyka, to tylko do „pierwszej krwi”. Honorowo. Nie to, co dziś. Dałeś komuś po mordzie, poszła krew i podawaliście sobie rękę. A potem szło się do Sorrento na
piwko. To byli prawdziwi chłopcy z Sorrento; ładnie ubrani, zawsze
razem, każdy mógł liczyć na drugiego, słuchaliśmy dobrej muzyki, chodziliśmy razem na koncerty. No dobra, czasami ktoś tam dostał po
uszach, ale musiał sobie na to zasłużyć (śmiech). Faktycznie, nie mogli
tu przyjść ci z Niebuszewa, bo oni mieli tam swoją kawiarnię – z wyraźnym rozbawieniem opowiada „Bitels”, czyli Zbyszek Włodarczyk.
Na swoją rzekomo „przestępczą” legendę patrzą z przymrużeniem oka
i za najważniejszą w tej historii uważają muzykę. Założyli zespół „Nieznani”. Grali przeboje Beatlesów i Rolling Stonesów.

Ekipa Chłopców z Sorrento m.in.
„Kuśtyk”, „Gałus”, „Fabian”, „Narta”

– Na debiutanckim koncercie w „Promieniu”, kiedy tylko zapaliło się
światło na estradzie, ktoś krzyknął „Przecież to chłopcy z Sorrento”.
No i tak zostało – wspomina muzyczne początki siostra Zbyszka „Bitelsówa”, czyli Barbara Włodarczyk.
Największą karierę z dawnej ekipy z Sorrento zrobił, zmarły w 1998 roku
Henryk Fabian. Był gitarzystą i wokalistą w legendarnym zespole Czerwono-Czarni. W muzykę poszedł też Zbyszek Włodarczyk, dziś określany „dinozaurem szczecińskiego big-beatu”. Grał z Czerwono-Czarnymi,
a później w zespołach Zjawy, Dixielanders i Bez Atu. W ślady brata poszła także Basia Włodarczyk, śpiewa do dziś. Muzyka stała się też życiem Wojtka Rapy, który uważa się za sorrneciaka z drugiego rzutu. Dziś
wszyscy znów spotykają się w Sorrento. Minęło pięćdziesiąt lat.
– Pamiętam, jak byłem dziennikarzem w telewizji „Bryza” to robiłem
ze Zbyszkiem wywiad, i on wtedy powiedział: „Słuchaj, my tam jeszcze
zagramy”. I jego słowa po niemal ćwierć wieku okazały się prawdziwe
– mówi Wojciech Rapa. Faktycznie muzycy zagrali podczas inauguracyjnego wieczoru. Wzruszeń i wspomnień nie było końca.
– Emocje działają. Strasznie… mi brak słów. Tu spędziło się całe nasze
młode życie, tu się wszystko zaczęło. Obok była Estrada Szczecińska,
tam przyjeżdżali kultowi artyści i w przerwach tu przychodzili. No jak
zobaczyłem Niemena na schodach to mi buty spadły, włos mi się zjeżył…
Poznakowski obok mnie siedział i pisał tam jakieś nuty – dodaje Rapa.

Andrzej Staszewski, „Narta” , „Kaśka”, „Fabian”,

Nowe Sorrento to na razie tylko letni ogródek przed oryginalną drewnianą willą. Jest bar, grill, atlanty oraz gustowna mała architektura.
– Tutaj miał powstać dom medyczny, ale kiedy właściciele poznali przeszłość tego miejsca, szybko zmienili plany. Zdecydowali o reaktywacji
kultowej restauracji Sorrento, a swoje zamierzenia zrealizują na zapleczu posesji, stawiając tam nowy obiekt – zdradza plany Eliza Ostrowska,
menadżerka lokalu.
W menu restauracji zgodnie z nazwą królować będzie kuchnia włoska, ale
pojawią się także legendarne pozycje sprzed półwieku; będzie bułgarskie
wino i jajko po wiedeńsku. To dla ciała, bo oryginalna oferta dla ducha ma
być wyróżnikiem nowego Sorrento. Na muzyków starszego i młodszego
pokolenia zawsze będzie otwarta scena, będą też czekać na nich instrumenty; gitara i pianino, tak by każdy mógł pokazać, co mu w duszy gra.
– Mam nadzieję, że będą tu przychodzić ci, którzy przez lata spotykali się
w Klubie 13 Muz czy Piwnicy przy Krypcie, kiedy jeszcze działał tam bar
– mówi Bogdan Krzywicki, który będzie dbać o artystyczną część działalności Sorrento. – Chcę by dzisiejsze Sorrento nawiązywało do dawnych
lat nie tylko wyglądem czy nazwą, ale przede wszystkim artystyczną
atmosferą.

Henryk Sawicki „Fabian”

Autor: Daniel Źródlewski / Foto: materiały prasowe
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Fibaro Door/Window/Sensor
Ten czujnik zbliżeniowy z funkcją pomiaru służy do mierzenia temperatury w pomieszczeniach, zabezpiecza przed sabotażem (np. próbami
włamania) okien i drzwi, stanowi element systemu alarmowego. Dzięki
temu, że jest miniaturowy i bardzo lekki, jest niemal niezauważalny.
Do tego dopasowuje się do każdego wnętrza i jest łatwy w montażu.
Cena: 229 zł
Euro AGD
al. Wyzwolenia 18/20
ul. Bohaterów Warszawy 42
ul. 26 Kwietnia 91
Szczecin

Apple Watch Series 1
Dzięki Apple Watch nosimy niemal cały świat na… nadgarstku.
Z nowym, dwurdzeniowym procesorem ten „zegarek” jest na
każde zawołanie. Aplikacje uruchamiają się błyskawicznie i od
razu są zaktualizowane. Kontrolowanie pierścieni aktywności,
sprawdzanie kalendarza, odpowiadanie na wiadomości oraz pozostałe funkcje działają w przysłowiowym mgnieniu oka.
Cena: 1499,99 zł
Media Expert
ul. Struga 42
Szczecin

PRESTIŻOWE
must have

B&O Beoplay A1
Te dwa aluminiowe, 600-gramowe i 140-watowe głośniki wielkości dłoni
mogą grać przez całą dobę. Są odporne za uderzenia i zachlapania. Wyposażone w mikrofon do prowadzenia rozmów, posiadają bardzo wysoką
jakość dźwięku. Ładuje je się przez złącze USB-C.
Cena: 1148 zł
Saturn
al. Niepodległości 36
Szczecin

Nintendo Switch
Nieważne, czy wolisz grać na konsoli siedząc na kanapie, będąc
w ruchu, samotnie czy w towarzystwie przyjaciół – Nintendo
Switch to pierwsza hybrydowa konsola, która spełni oczekiwania każdego gracza. Sprzęt składa się z tabletu i stacji dokującej, dzięki której bez problemu można podłączyć konsolę
do telewizora, ciesząc się z gry na dużym ekranie. Po podpięciu dwóch bocznych nakładek tablet może służyć jako konsola
przenośna z dotykowym ekranem i żywotnością baterii do 6,5
godzin.
Cena: 1499 zł
Media Markt
ul. Milczańska 73
Szczecin
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Techno nowości

Unikatowy
Jaguar

To nic, że to auto pali tyle, ile wlejemy do baku. To nic,
że ma tyle miejsca, że wysoka osoba w trakcie jazdy
będzie miała kolana wysoko pod brodą, a w bagażniku
nie zmieścimy kijów golfowych. Kogo to obchodzi?
Wszystkie „niedociągnięcia” rekompensuje piękno Jaguara,
fantastyczny mocny silnik, każdy dopracowany
i odrestaurowany detal. W końcu mechanicy nad
przywróceniem jego blasku pracowali niemal dwa lata!
36
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rudno powiedzieć ile takich aut jeździ jeszcze po drogach na
całym świecie. Jaguar XK 120 DHC produkowany był w latach
1948-1954. Dostępny jako dwudrzwiowy coupe lub roadster.
Wyprodukowano łącznie 12055 sztuk.

– Nasz egzemplarz pochodzi z 1953 roku. Przyprowadził go klient z regionu, który chciał przywrócić Jaguarowi pierwotny blask. Praca pochłonęły mnóstwo czasu i pieniędzy, ale śmiało możemy powiedzieć, że mamy
do czynienia niemal z nowym samochodem – mówi Tomasz Cholewa,
właściciel firmy BT Classcis, która zajęła się odrestaurowaniem auta.
Pod maską znajdujemy silnik R6 o pojemności 3400 centymetrów sześciennych i mocy 160 koni mechanicznych. Napędza go czterostopniowa

manualna skrzynia biegów. Moc jest odczuwalna po minimalnym wciśnięciu pedału gazu… na każdym biegu. Fantastycznych wrażeń z jazdy
przy otwartym dachu dodaje imponujący ryk silnika. Auto uruchamia się
po przekręceniu kluczyka, przyciskiem typu start-stop. Takim samym,
którym dzisiaj szczycą się współcześni producenci samochodów.
– Samochód nie wyglądał tak od samego początku. Nie był na chodzie,
gdy do nas trafił. Zresztą jest to jedno z pierwszych aut, jakie trafiło do
naszej firmy w celu kompletnej odbudowy. Wbrew pozorom okazało się
całkiem wymagającym w odbudowie, zwłaszcza w początkowym etapie
prac. Spowodowane jest to charakterystyczną dla tamtych lat budową
samego pojazdu - jego nadwozie spoczywa bowiem na masywnej ramie

Motoryzacja
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i wszelkie prace, tak blacharskie, jak i lakiernicze muszą być wykonywane bez oddzielania ich od siebie. Nie ma innego sposobu na zachowanie wymiarów i szczelin pomiędzy elementami nadwozia – wspomina
Tomasz Cholewa. – Poszycia maski, klapy bagażnika oraz drzwi wykonano z aluminium w większości spoczywającego na drewnianym szkielecie. Cieszymy i doceniamy fakt, że właściciel samochodu wykazał się
wyrozumiałością i cierpliwością dla naszych wysiłków w przywracaniu
Jaguara do życia. Wierzymy, że osiągnięty przez nas efekt zrekompensuje mu to z nawiązką. Osoba ta należy bowiem do posiadaczy aktywnie
korzystających i cieszących się w praktyce z posiadania zabytkowych
pojazdów poprzez częste uczestnictwo w zlotach i rajdach oldtimerów.
Rzeczywiście zdecydowana większość podzespołów jest oryginalna, została odratowana przez specjalistów. Nie opłacało się to jednak w przypadku felg, które były na tyle skorodowane i miały splecione szprychy,
że nie było większego sensu ich odzyskiwać. Drewna mają na nowo po-
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łożony fornir. Cały samochód przed uruchomieniem rozebrany został na
części pierwsze, do ostatniej śrubki. Każda z nich została odczyszczona,
zniszczone elementy naprawione.
– To mozolna, wręcz tytaniczna praca całego zespołu, ale okraszona
reakcjami osób postronnych, które zachwycają się teraz samochodem.
To właśnie dla nas największa satysfakcja oraz powód do prawdziwej
dumy. Samochód teraz jest warty z pewnością ponad pół miliona złotych i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że trudno będzie
znaleźć drugi taki egzemplarz na świecie – podsumowuje mechanik.

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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Błażej Ożóg
Życie na fali i nie
zawsze z wiatrem

Wielki błękit hipnotyzuje i uzależnia. Pomiędzy zderzającymi się żywiołami jest pasja, ambicja
i marzenia o wielkim sporcie. Dorosnąć wcale nie oznacza, że trzeba pozbyć się dziecka, które
w nas drzemie. Historia Błażeja Ożoga, brązowego medalisty mistrzostw świata w kitesurfingu
ma morał, choć nie jest bajką. To historia człowieka, który zupełnie niespodziewanie znalazł się
na życiowym zakręcie, ale potrafił złapać wiatr w żagle i popłynąć we właściwym kierunku.

O

jakie medale powalczysz w najbliższym czasie?
Planuję start w Mistrzostwach Europy i Świata. Francja
w październiku i listopad w Omanie.W Omanie nigdy jeszcze nie byłem i wcale mi się nie śpieszy. Pamiętam zawody olimpijskiej klasy w windsurfingu, które określam jako masakrę.
50 stopni w cieniu i bardzo słaby wiatr. Nie są to idealne warunki do
ścigania. Dobre dla chudych.
Przecież Ty jesteś szczupły!
Ale nie aż tak strasznie.
Strasznie to waga skoczka narciarskiego?
Strasznie to 65 kilogramów. Znajdzie się paru takich zawodników.

Co może się wydarzyć?
Aktualnie dość szybko pływamy. 38-40 km/h pod wiatr. Z wiatrem około 60. Upadek w tej sytuacji jest bolesny. Prędkość powoduje, że robimy spore odległości. Przykładowo, na pięciominutowym treningu pod
górę, w którym robimy zwroty, okazuje się, że jesteśmy 2 kilometry
od brzegu. W Polsce nie ma stałego wiatru, więc jak on siądzie, to zaczyna się wyzwanie, aby wrócić. Identycznie jak pływamy w sztormie,
sytuacja robi się wtedy mocno niebezpieczna.
Jesteś doświadczonym kitesurferem. Zdarza Ci się panika w takich momentach?
Nie, ponieważ wiem co mam robić. Złapać wyporne narzędzie, czyli
deskę, usiąść na niej i odpocząć. Potem się martwić co dalej.

Kogo z Polaków zobaczymy w Omanie?
Zaczynałeś od kite?
Maksa Żakowskiego i mnie. Jesteśmy członkami kadry więc to dla nas Na początku był windsurfing. Wkręcił mnie ojciec (Andrzej Ożóg) i roobowiązkowy start.
biłem to trochę dla niego. Kite’a znalazłem sam. Okazał się łatwiejszy.
Porównując te dwa sporty, to amator mając przez dwa tygodnie coZa pieniądze związku? Dobrze się tam wam dzieje…
dzienne zajęcia na kitesurfingu, jest w stanie sobie skoczyć i być dość
(Śmiech) Za własne pieniądze ponieważ kadra nie ma dofinansowania. ogarniętą osobą na wodzie, którą bez obaw można zostawić samą na
W minionym sezonie mieliśmy zniżkę formy, co przełożyło się na wy- plaży. Da radę ze sprzętem, popływa i jeszcze przylansuje się na plaży
niki, a to z kolei wpłynęło na cofnięcie funduszy związkowych. Jedyne przed dziewczynami. Dwa tygodnie na windsurfingu to nic, nie pójdzie
wsparcie polega na inwestycji w nasze zgrupowania w kraju. Nie ma- na falę, nie będzie z tego frajdy.
mynawet trenera, funkcja etatowo opiekującego się kadrą nie istnieje.
Ma to związek z odpowiedzialnością. Dużo pracy, która nie jest wy- Kiedy przyszły pierwsze sukcesy?
Rok spędziłem na Helu, potem zacząłem startować w młodzikach
nagradzana, więc trudno oczekiwać, że ktoś chciałby się poświęcić.
i pojawiły się sukcesy we freestyle. Skoki i ewolucje mogłem uprawiać
w Polsce w tej kategorii do 16 roku życia.
Jak w takim razie trenujesz? Kto Cię wspiera?
Od wielu lat jesteśmy razem z Maksem na wodzie. Przygotowaniem
kondycyjno-siłowym zajmuje się Maciek Bielski z Cross Fit Trójmiasto
w Sopocie. Resztę ogarniamy sami i nie jest źle. Wiemy co mamy robić,
gdzie są nasze błędy, co musimy poprawiać. Oczywiście lepiej byłoby
mieć trenera, który daje wsparcie na wodzie, gdy coś się dzieje.
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Od początku trenował Cię ojciec? Znał się na kitesurfingu?
Tak, był świetny. Mi zależało na skokach, ewolucjach i lansie. Dla nas obu
to był poligon doświadczalny. Początki nie były łatwe, bo w Polsce nie da
się równo trenować. Brak wiatru, kłopoty z łokciem i złe przygotowanie
fizyczne spowodowały, że przeniosłem się na race, czyli wyścigi. Teraz
głównie to robię. Pomoc ojca okazała się nieoceniona. Miał doświadczenie w windsurfingu, był zawodnikiem, dużo startował w największych
imprezach, a potem w naturalny sposób swoje doświadczenie przeniósł
na deskę z latawcem.
Dużo obaj musieliście poświęcić, abyś mógł pójść coraz wyżej?
Tryb zawodniczy spowodował, że nie chodziłem, jak inni, codziennie do
szkoły. Wyjazdy zabierały mnóstwo czasu, więc każda placówka w takiej sytuacji szybko by mnie pożegnała. Na szczęście w Gliwicach znalazła się szkoła, która poszła mi na rękę.
Surfer ze Śląska?
Pełen odlot! Chodziłem do tak zwanej szkoły z charakterem. Katolicka,
prywatna, z dyrektorem o dużym poziomie wyrozumiałości. Do Trójmiasta przeprowadziłem się na studiach.

Aktualnie dość szybko pływamy. 38-40 km/h pod
wiatr. Z wiatrem około 60. Upadek w tej sytuacji jest
bolesny. Prędkość powoduje, że robimy spore odległości. Przykładowo, na pięciominutowym treningu
pod górę, w którym robimy zwroty, okazuje się, że
jesteśmy 2 kilometry od brzegu. W Polsce nie ma
stałego wiatru, więc jak on siądzie, to zaczyna się
wyzwanie, aby wrócić. Identycznie jak pływamy
w sztormie, sytuacja robi się wtedy mocno niebezpieczna.

Surfer z amerykańskich filmów – przystojny, opalony i bogaty… taki
chciałeś być?
Początkowo pewnie trochę tak było, więcej zabawy niż powagi. Pomyślałem, że spróbuję. Na pewnym poziomie pływanie stało się jednak zawodem. Trzeba było przestawić myślenie, znaleźć motywację, zmienić
pewne nawyki.
Da się z tego żyć?
Mając 24 lata, studiując, bez zobowiązań w postaci rodziny – tak.
Co dalej? Zostaniesz szkoleniowcem?
Nie wiem, czy jest zapotrzebowanie na trenerów. Prędzej pójdę w temat
własnej szkółki i współpracy z jednym ze sponsorów. To firma produkująca sprzęt, więc z czasem chciałbym, aby praca u nich była stałą. Kite’a da się rzucić, ale pływanie jest moim zawodem, stylem życia, więc
nie myślę o tym. Poza tym to taki sport, który można uprawiać bardzo
długo.
Szkół kitesurfingu jest sporo, przebijesz się?
Są miejsca na świecie gdzie warto je otworzyć. O Polsce nie myślę, nie
przepadam za Półwyspem. Dużo ludzi, miejsce mocno sezonowe. Gdy
przyjeżdżam czuję, że jestem traktowany jak zbędne koło u wozu, kolejna osoba do machiny, która ma przyjechać, zostawić kasę i wracać.
Przecież Hel to wasza mekka!
Fajne miejsce, aby się uczyć. Jest płytko, bezpiecznie, z klimatem. Półwysep Helski jest piękny poza sezonem.
Egipska super kasa, będziesz uczył turystów all inclusive?
To bardzo dobre pieniądze, ale męcząca praca. To plan B, gdyby sponsorzy się wycofali, a w życiu nie poszło. Wtedy kupuję bilet w jedną stronę
i zaczynam uczyć. Perspektywy mam, ale nie chciałbym tego robić. Nie
czuję się w roli nauczyciela. Nie każdy zawodnik może stać się trenerem.
Kite przyszedł mi łatwo, więc czasem nie rozumiem, że ktoś może mieć
z czymś prostym duży problem. Do nauczania trzeba mieć predyspozycje, odpowiedni charakter, no i motywację. Każdy trener życzyłby sobie
samych talentów i potencjalnych mistrzów. Nagorzej, gdy trafia ktoś
młody, zmuszony przez rodziców. Ucząc przez chwilę zauważyłem, że
takich ludzi jest sporo.

że było minęło. Pójść dalej. Bardzo mi go brakuje, często, gdy coś się wydarzy chwytam za telefon i chciałbym zadzwonić wybierając na ekranie
„tata”. Wiem, że się nie da, musiałem się z tym pogodzić.
Podniosłeś się i wskoczyłeś na sportową falę?
W pierwszym sezonie po śmierci ojca odzyskałem tytuł mistrza Polski.
To była spora zmiana, jeśli chodzi o sprzęt.

Na czym polegała?
Ścigamy się na hydrofoilu, czyli desce z hydroskrzydłem, które umożliTobie tajniki tego sportu przekazywał między innymi tata, który był wia nam unoszenie się nad wodą. U spodu deski mamy przymocowany
dużym autorytetem w tym surferskim środowisku. Po jego śmierci maszt, który kończy się dwoma lotkami przypominającymi trochę samomusiałeś szybko dorosnąć?
lot. Ten właśnie„samolot” sprawia, że deska unosi się nad wodą.
I tak, i nie. Parę spraw się zmieniło. Cały czas gdzieś w głębi duszy jestem dzieckiem i obawiam się, że tak zostanie. Lubię w niedzielę rano Dla amatora nie do opanowania?
obejrzeć kreskówki zamiast wiadomości. Śmierć ojca to był wstrząs, To jest proste, ale najpierw należy nauczyć się pływać ze zwykłą deską.
trauma. Przerwałem wtedy starty, treningi, świat mi się zawalił. Przez Gdyby ktoś bez doświadczenia dostał latawiec i deskę z hydroskrzydłem
miesiąc nie trzeźwiałem. Musiałem się odpiąć i zluzować.Pewnego ranka to po nim. Dla mnie ta zmiana okazała się dobra, przywróciła moją zawstałem i powiedziałem stop. Wróciłem do życia. Musiałem pomyśleć, jawkę na kite’a.
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Sukcesy dedykujesz tacie?
Jak będzie sukces, z którego będę bardzo dumny to zadedykuję.

każdy z zawodników płynie w inną stronę. Oglądający jest całkowicie
zdezorientowany. Ogrom informacji powoduje, że głowa zaczyna boleć.
Dla laika nie do przetworzenia.

Co musiałbyś osiągnąć?
Podium mistrzostw świata. To wykonalne i mam nadzieję, że w tym roku Kiedy na olimpiadzie?
powalczę. Czołówka jest mocna i szeroka, o złoto może z powodzeniem Kitesurfing wciąż nie jest olimpijską dyscypliną. Przestałem się tym
walczyć 20 zawodników. Wszyscy bardzo dobrzy.
przejmować, bo jako zawodnik nie mam na to wpływu. Igrzyska to ukoronowanie kariery, złoty medal z olimpiady jest najważniejszym trofeum
Ilu w kraju, prócz Ciebie jest bardzo dobrych?
sportowca. Jeśli kite znajdzie się w olimpijskim programie, to wtedy
Z ręką na sercu myślę, że Maks Żakowski.
będę o tym myślał i marzył. Na razie bez emocji, mam na wszystko jeszcze czas i nigdy nie mówię nigdy.
W telewizji praktycznie nie istniejecie, o co chodzi?
Całe żeglarstwo jest sportem szalenie trudnym do przedstawienia na
wizji. Wyścigi trwają, techniczne tematy są skomplikowane do tłumaczenia, widz patrzy i praktycznie nie ma pojęcia o co chodzi. W piłce
Rozmawiała: Dagmara Rybicka / Foto: Robert Hajduk
nożnej, jak mecz zaczyna się o 19 to tak jest. W żeglarstwie wszystko
zależy od pogody, więc relacja na żywo o czasie rzadko jest możliwa.
WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
Logotypów nie widać, zasady wyścigów są skomplikowane. Halsówka,
ISSUU.COM/prestizszczecinski
płynięcie z wiatrem, różne możliwości wyprzedzania. Jest moment, gdy
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Szczecin wchodzi
w klasę Micro
Mała, ale wariat – tak o łódkach klasy Micro mówią żeglarze. Ich długość wynosi 5,5 metra. Waga
waha się od 450 kg do 560 kg. Żeglowanie na takich jachtach znakomicie opanowali szczecinianie,
Bartosz Piotrowski, Adam Szymborski oraz Wojciech Moczkowski pochodzący z Łodzi.

3

-osobowa klasa Micro znana jest w Europie od ponad 30 lat,
wtedy też, we Francji zbudowano pierwsze jachty tego typu.
Założeniem konstruktorów było to, że łódka ma być mała,
z możliwością jej transportowania samochodem, ponieważ najczęściej jadąc na regaty zawodnicy przewożą sprzęt na lawecie. Klasa
Micro dzieli się na 3 dywizje, w zależności od wagi i materiałów z których
łódka jest wykonana: Proto, Racer i Cruiser. Łodzie mają 18,5 metra kwadratowego ożaglowania podstawowego i 18,5 spinakera.
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sca na którejś ze szczecińskich przystani. Trafiłem do AZS i zostałem na
długie lata, pływając na jachtach morskich – dodaje. Później przez kilka
lat pływał na 4-osobowym jachcie typu Mantra 7000.

Zakochani w żeglarstwie

Przygoda Bartosza zaczęła się na jeziorze Pątnowskim koło Konina,
skąd pochodzi. Na początku pływał w klasie Omega, a pasja żeglarska
przywiodła go na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie. – Trudno, żebym wybrał jakiś inny kierunek niż nawigację – mówi Bartosz Piotrowski.
– Swoją pasję realizowałem pływając najczęściej w regatach śródlądowych.

Dla Bartosza i Adama żeglowanie jest pasją od dawna. – Zacząłem żeglować mając 16 lat, gdy w prezencie od rodziców dostałem wyjazd na obóz
wakacyjny – wspomina Szymborski. – Zakochałem się w żeglarstwie od
początku. Po powrocie z obozu od razu pojechałem szukać swojego miej-

Przed dwoma laty, przy okazji wspólnego startu w jednej z imprez przyszedł im do głowy nowy pomysł. – Ciągnęło nas w stronę jeszcze bardziej
sportowej rywalizacji, z możliwością zmierzenia się z żeglarzami z zagranicy – opowiada Adam. – Taką możliwość dawała nam klasa Micro. Kon-
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strukcje polskich łódek są najlepsze w Europie i wygrywają większość Pierwszy rok ich wspólnych startów był bardzo udany, zajęli 2 miejsce
regat międzynarodowych. Na polskich akwenach wszyscy ścigamy się w klasyfikacji łącznej Pucharu Europy. W tym sezonie liczą na jeszcze
zazwyczaj na takich samych łódkach, co jest wielka zaletą, bo o wyni- więcej.
kach nie decyduje sprzęt, ale umiejętności żeglarzy.
Najpierw Szczecin, później Francja
Łódka za 15 tysięcy euro
Już 28 lipca rozpoczną się w Szczecinie Międzynarodowe Mistrzostwa
Nie pozostało im nic innego jak wysupłać z własnej kieszeni trochę gro- Polski. – To jedna z najważniejszych imprez w tym roku, z udziałem najsza, a dokładnie 15 tysięcy euro, bo właśnie za tyle kupili używaną, 2-let- lepszych żeglarzy z Polski, Niemiec, Łotwy, Rosji i Słowacji – zapowiada
nią łódkę przeznaczoną do ścigania w dywizji Racer. Samo kupno łódki Bartosz. – Chcemy ustawić trasę w okolicach Centrum Żeglarskiego blinie załatwiało sprawy, bo żeglarstwo jest drogim sportem. – Żeby czuć sko kei, żeby widzowie mogli zobaczyć o co chodzi w tym sporcie. A warsię bezpiecznie finansowo przed nowym sezonem, potrzebujemy 60-70 to dodać, że przy dobrych wiatrach łódki mkną po wodzie z prędkością
tysięcy złotych – zdradza Adam. – Pieniądze te są potrzebne głównie na 17 węzłów.
zestaw nowych żagli, sprzęt uzupełniający, a także paliwo do samochodu i noclegi w miejscach regat.
Niespełna miesiąc później wystartują w mistrzostwach świata we Francji na malowniczo położonym jeziorze Annecy w Alpach. – Lubimy akweCałe szczęście udało im się znaleźć sponsora: firmę Volvo. – Współpraca ny, gdzie wiatr kręci, a tak właśnie jest we Francji. Odnajdujemy się w taukłada się dobrze, z korzyścią dla obu stron – mówi Adam. – Chcieliśmy kich warunkach – mówi Adam, niemogący się już doczekać najbliższych
mieć sponsora związanego z żeglarstwem, a firma ta angażuje się w jed- startów.
ne z największych regat na świecie Volvo Ocean Race. Jesteśmy trochę
jak żywa reklama naszego sponsora, bo często ludzie posiadający łódki Ze względu na mocno międzynarodowy charakter klasy Micro, swój propodobne do naszej, nie wiedzą jak je transportować. Wówczas dzielimy jekt żeglarski nazwali Labesto (bestia w tłumaczeniu z jęz. Esperanto
się naszym doświadczeniem i wiedzą, jak przewozić albo wodować łódkę – przyp. red) . Logo widniejące na żaglu ich łódki jest karykaturą diabła
– dodaje Szymborski.
tasmańskiego, ale w biało-czerwonych barwach. I wszyscy trzej są właśnie takimi bestiami, głodnymi startów i sukcesów. Dlatego też dzięki
Obaj panowie pływają w klasie Micro, ale… mikrusami nie są. – Sporo nim Polska otrzymała organizację kolejnych mistrzostw świata w klasie
czasu spędzamy na siłowni, a moją drugą pasją są rowery MTB i ściganie Micro, które odbędą się za rok w Świnoujściu.
się w maratonach – mówi Bartosz, chłop na schwał, mierzący 190 cm
i ważący 90 kg. – Siła nóg jest bardzo ważna bo długo, przynajmniej dwie
godziny, wisimy za burtą podczas regat.
Autor: Jerzy Chwałek / Foto: Wilma Wilms de Negreiros
Adam (181 cm/83 kg) dodaje: – W czasie jednego dnia (zwykle regaty
WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
trwają 2-3 dni – przyp. red.) i przebywaniu przez dziewięć godzin na woISSUU.COM/prestizszczecinski
dzie, z czego sześciu na ściganiu, spalamy po sześć tysięcy kalorii. To
tak, jakbyśmy cztery razy w ciągu dnia ćwiczyli na siłowni!
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Drezna
w Dreźnie

To jedno z najbardziej fascynujących miejsc w Europie. Fascynujących, nie pięknych! Choć na
pocztówkach zobaczymy wyłącznie barokowe ikony, to Drezno jest eklektycznym tworem,
z szokującym przemieszaniem stylów. Tu architektoniczne koszmarki sąsiadują z osławionymi
ikonami, tu wciąż widać nie zasklepione wojenne blizny. Drezno ma jednak coś niepowtarzalnego
– absolutnie osobną (osobliwą?) atmosferę. Nie należy jej jednak szukać w okolicy tych najbardziej
znanych budowli. Drezno, to tak naprawdę kilka miast w jednym. Każda z dzielnic ma totalnie (!)
odmienny charakter. Nie tylko architektoniczny.
46

Podróże

brzmią nazwy ulic, kojarzone zazwyczaj ze staromiejskimi obszarami,
a tu stanowiące wewnątrzosiedlowe drogi. Co chwilę można natknąć się
na ocalałe ślady dumnej przeszłości – nagle zza bloku wyrasta barokowa
świątynia, kilka zdobnych kamienic z rozerwanego kwartału albo… rokokowa, pozłacana fontanna (Mozartbrunnen). Szokujący kontrast, ale pozwalający w pełni zrozumieć istotę miasta. Wielkim zaskoczeniem jest
dzisiejsze oblicze Prager Straße – ulicy łączącej główny dworzec kolejowy ze Starówką (Innere Altstadt). To dziś nowoczesne, tętniące wielkomiejskim rytmem, zakupowe centrum Drezna, które jeszcze dwadzieścia
parę lat temu było zapyziałym deptakiem otoczonym szarymi blokami
i wątpliwej urody pawilonami. „Superjednostki” otrzymały nowe szaty
– białe elewacje z subtelnymi stalowymi ornamentami, wiele elewacji
uzyskało okazałe przeszklenia, wybudowano kilka nowych gmachów,
metamorfozę przeszedł też sam deptak. Obowiązkowo trzeba tu zobaczyć okrągły budynek kina (Rund Kino) oraz próbujący z nim konkurować
współczesny multipleks UFA Palast – betonową bryłę z dominantą w postaci imitującego kryształ szklanego klina wbitego w ziemię. Ciekawa
jest forma nowej galerii handlowej, z dobrym smakiem nawiązująca do
królującego wokół socmodernizmu.
Tylko ulica dzieli Seevorstadt od właściwego Starego Miasta. Niestety,
na początku różnicy zbyt wielkiej nie ma – tu także dominuje architektura minionej „jedynej słusznej epoki”. Choć już w bardziej eleganckim
wydaniu, przypominającym zabudowę warszawskiego MDM-u. Przeskalowane budynki zwieńczone spadzistymi dachami miały nawiązywać
do monumentalnych gmachów starego Drezna. Efekt jest porażający
– dosłownie. Tu jest po prostu brzydko! Na szczęście Niemcy bez sentymentu sukcesywnie burzą stare i zastępują odważnymi, współczesnymi
gmachami. Koniecznie trzeba zobaczyć nieliczne w kwartale historyczne budowle – gigantyczny, przypominający zamek ratusz oraz barokowy
Kościół Świętego Krzyża (Kreuzkirsche), z niezwykłym wnętrzem – z braku funduszy odbudowano tylko bryłę świątyni, pozostawiając wewnątrz
surowy beton, co dziś ma symboliczne znaczenie. Sam Stary Rynek (Alt
Markt) nie zachwyca, ale ma za to funkcjonalny charakter – tu odbywają się słynne drezdeńskie jarmarki, w tym najstarszy na świecie Jarmark
Bożonarodzeniowy. Jedną z pierzei rynku stanowi Kulturpalast – świeżo
wyremontowana ikona modernistycznej architektury z wielką mozaiką
wychwalającą enerdowskiego człowieka. Za budynkiem czeka niespodzianka, by nie rzec – szok!
Drezno drugie: barokowe serce
Nie ma siły, by nie stanąć jak wrytym na środku Nowego Rynku (Neumarkt) – jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przenosimy się do
świata piękna, barokowego blichtru i bajkowych kolorów. Pieczołowicie
odbudowana, najważniejsza część starówki zachwyca. Fascynuje barokowa bryła Kościoła Marii Panny (Frauenkirsche). Jego, zakończoną
w 2005 roku odbudowę, śledził cały świat, a ponowne pojawienie się
wielkiej kopuły w panoramie Drezna było dla miasta kolejnym przełomowym i symbolicznym momentem. Zrekonstruowany kościół otaczają nowe wiernie odtworzone kamienice oraz zupełnie współczesne,

K

iedy patrzy się na stare fotografie miasta trudno uwierzyć, że
zostały wykonane w tych samych miejscach. O wojennej apokalipsie miasta i jego wciąż trwającej odbudowie powiedziano,
pokazano i napisano już chyba wszystko. Jeszcze bardziej wciągające jest porównywanie aktualnego stanu z tym z okresu zjednoczenia
Niemiec. Wówczas pojedynczo rekonstruowane ikoniczne gmachy stały
wśród wątpliwej urody bloków albo pośrodku monstrualnych trawników
i przy przeskalowanych skrzyżowaniach. Dopiero w ostatniej dekadzie
udało się te „dziury” wypełnić, widać to praktycznie na każdym kroku. Jednak spojrzenie w przeszłość i porównywanie pomaga zrozumieć miasto
i jego mieszkańców. Zapraszamy na „Prestiżowy” spacer po… Dreznach.
Drezno pierwsze: organizm socrealistyczny
Dawne śródmieście (Seevorstadt) to dziś wielkie blokowisko. Po eleganckich kamienicach, salonowych placach i parkach nie ma śladu. Śmiesznie
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często bardzo śmiałe w swych formach gmachy. W parterach sklepy,
restauracje, na kolejnych piętrach mieszkania, hotele i niestety, w znakomitej większości… biura. To sprawia, że po zmroku Nowy Rynek zamiera, zdradzając swój nieco sztucznie wykreowany charakter. Mimo
to, warto zagubić się w wąskich uliczkach starówki, choćby po to, by
na Augustusstraße natknąć się na unikatowe dzieło – wykonaną z misieńskiej porcelany mozaikę „Orszak książąt” (Fürstenzug). Koniecznie
trzeba zobaczyć kolejne perły baroku – zamkowy kompleks rezydencji
Wettynów (Residenzschloß), Kościół Dworski i wreszcie Zwinger. Być
w Dreźnie i nie zobaczyć tej zachwycającej hybrydy pałacu i ogrodu, to
tak, jakby w ogóle tu nie przyjechać. Kto ma więcej czasu obowiązkowo
musi zwiedzić Galerię Starych Mistrzów, jedną z największych kolekcji
malarstwa europejskiego na świecie (kolejne ważne drezdeńskie muzea
to Albertinum z Galerią Nowych Mistrzów, przebogate kolekcje klejnotów w Zamku, czyli zbiory Zielonego Sklepienia – Grünes Gewölbe, Niemieckie Muzeum Higieny ze słynną ekspozycją przedstawiającą rozwój
postrzegania ludzkiego ciała i jego wnętrzności na przestrzeni wieków
oraz Muzeum Wojskowo-Historyczne Bundeswehry). Tuż obok Zwingera znajduje się jeden z najsłynniejszych teatrów świata – Semperoper.
Kolejnym obowiązkowym punktem zwiedzania są Tarasy Brühla (Brühlsche Terrasse). To spacerowa promenada, zbudowana na szczycie dawnych fortyfikacji. Przy pasażu zbudowano reprezentacyjne budowle
z dominującą bryłą Akademii Sztuki. Dla każdego szczecinianina brzmi

dzielnicy, przypominająca legendarną kopenhaską Christianię. Nawet
w latach dziewięćdziesiątych proklamowano Kolorową Republikę Nowego Miasta (Bunte Republik Neustadt), ale dziś jedynym śladem po „alternatywnej próbie rewolucji” jest czerwcowy uliczny festiwal sztuk. Nie
ma tu osławionego niemieckiego „ordnungu”, większość elewacji pokrywa mniej lub bardziej profesjonalne graffiti, wszędzie kolorowe girlandy,
do tego niezliczone knajpy, kluby, ogrody piwne, restauracje, bary… Niemal każda ze sklepowych witryn pełni funkcję „ławeczki”, dosłownie, bo
właściciele lokali montują na nich siedziska. Każdego wieczoru na ulice
Antonstadt wylegają tysiące młodych drezdeńczyków i… bawią się do
rana. Jak ktoś przywiezie nagłośnienie, to cała ulica (nawet oczekujący
na tramwaj) tańczy! Zadbano nawet o fizjologię ucztujących i co kawałek można natknąć się na uliczne szalety, tzw. ślimaki. Przy Görlitzer
Straße koniecznie trzeba odwiedzić Kunsthof Passagen, czyli połączone
ze sobą podwórza kilku kamienic, a w środku małe sklepiki z rękodziełem, kawiarnie, galeria oraz pracownie artystów. Wielką atrakcją jest
tzw. grający dom. Melodię można usłyszeć jedynie w deszczowe dni, bo
dźwięki wygrywa woda spływająca po fantazyjnie ułożonych rynnach.
Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia, choć skrajnie turystycznym,
jest… najpiękniejsza na świecie Mleczarnia braci Pfund (Pfunds Molkerei). Wytwórnia oraz sklep mieszczą się w niepozornej kamienicy przy
Bautzner Straße, obok zachwycania się wystrojem z misieńskiej porcelany należy zachwycić się smakiem tutejszych serów i obowiązkowo wy-

to znajomo, prawda? Drezdeńskie założenie było inspiracją dla Wilhelma pić szklankę mleka (1€). To ostatnie dla wielu uczestników nocnego życia
Meyera-Schwartau – architekta szczecińskich Wałów Chrobrego.
w Antonstadt poleca się nad ranem…
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Drezno trzecie: alternatywna dusza

Drezna kolejne: zielone płuca i wyniesiony kręgosłup

Z Tarasów Brühla widać położone na wschodnim brzegu Łaby monumentalne gmachy, a przed nimi zielone błonia, na których drezdeńczycy
chętnie piknikują. To Nowe Miasto (Neustadt). Tuż za reprezentacyjnymi budowlami ponownie króluje wszędobylski socrealizm, ale kilkaset
metrów dalej kolejne zaskoczenie – mało znane turystom Äußere Neustadt (Zewnętrzne Nowe Miasto) albo – na cześć saskiego króla Antoniego Wettyna – Antonstadt. To kilka ulic z zachowaną przedwojenną
zabudową, bez fajerwerków – niskie, ceglane kamienice. Sednem jest tu
zaskakujący, alternatywny charakter i totalnie (!) beztroska atmosfera

Każda z dzielnic miasta ma zupełnie odmienny charakter. Ciekawe są
spacery po zielonych uliczkach willowych Plauen, Striesen, Blasewitz.
Bogato zdobione, często secesyjne domy wprost zachwycają. Przyjemnie jest w przypominającym małe miasteczko Pieschen. Grzechem
byłoby nieodwiedzenie Loschwitz. Trzeba wjechać najstarszą na świecie koleją podwieszaną (Schwebebahn) na szczyt wzniesień, z których
roztaczają się urzekające widoki. Obowiązkowo trzeba też przekroczyć
rzekę stąpając po Niebieskim Cudzie (Blaues Wunder), czyli słynnym
na całym świecie stalowym wiszącym moście, sensacji XIX-wiecznej
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HALITOZA – PROBLEM PRZYKREGO ODDECHU
Powietrze wydychane w normalnych warunkach fizjologicznych charakteryzuje niezauważalny dla otoczenia
zapach, którego intensywność ulega zmianom w
zależności od pory dnia, przyjmowanych pokarmów i
przeprowadzonych zabiegów higienicznych.
Pierwszym krokiem aby dowiedzieć się jak się pozbyć
problemu jest umówienie się na badanie jamy ustnej u
lekarza – stomatologa, który określi co może być
powodem holitozy.
Czynnikami mogącymi mieć wpływ na wystąpienie
nieprzyjemnego zapachu z ust są:
zła higiena jamy ustnej, choroby uzębienia (ubytki
próchnicowe, zgorzel miazgi, psujące się pozostawiane korzenie zębów), choroby przyzębia, użytkowanie
protez zębowych, palenie papierosów i inne.

techniki. Niedaleko stąd do słynnych zamków – zespołu Elbschlösser na
łagodnie opadających ku rzece wzniesieniach czy przepięknego, zbudowanego w stylu japońskim Pałacu Pillnitz, jednej z posiadłości Hrabiny
Cosel.
By zobaczyć największe atrakcje miasta i jednocześnie móc poczuć
jego atmosferę, wystarczą trzy dni. Miasto posiada rozbudowaną, także ekonomiczną bazę noclegową, poruszać się po nim można sprawną
komunikacją miejską, której osią są tramwaje. Ze Szczecina do Drezna
prowadzi autostrada – czas przejazdu samochodem to 3,5 godziny. Tanie
połączenia autobusowe proponuje także Flixbus – bilet w dwie strony to
wydatek około 100 PLN.

reklama

Autor: Danie Źródlewski / Foto: materiały prasowe

Kiedy poznamy przyczynę nieprzyjemnego zapachu,
kolejnym krokiem będzie poddanie się odpowiednim
zabiegom, takim jak:
• profesjonalne oczyszczanie zębów,
• leczenie ubytków próchnicowych i zębów
ze zgorzelowym rozpadem miazgi
• usunięcie pozostawionych korzeni zębów
• wymiana zużytych, porowatych protez
lub nieszczelnych koron protetycznych.

Szczecin Plac Zwycięstwa 1
www.medicus.szczecin.pl
Gabinety stomatologiczne czynne są
codziennie w godzi: 8.30 do 19.00,
w sobotę 8.30 do 13.00.
Rejestracja codziennie pod nr telefonów:
91 433 99 80, 91 484 65 66, 91 484 65 67

Rdzawy kadłub

Oblicze Szczecina zmieniła nowoczesna architektura. Mowa nie tylko o krajobrazie miasta, ale przede
wszystkim o jego postrzeganiu. Nowymi symbolami Szczecina, przyciągającymi uwagę całego
świata i jednocześnie tysiące turystów, są gmachy Filharmonii oraz Centrum Dialogu Przełomy.
Słynnym, obsypanym prestiżowymi nagrodami gmachom, już niebawem wyrośnie konkurencja
– na Łasztowi, obok „dźwigozaurów” rusza budowa Centrum Nauki – Muzeum Morskiego,
o równie intrygującej architekturze.

O

idei powstania Muzeum Morskiego mówiło się w Szczecinie nych – mówi marszałek Olgierd Geblewicz, bo to ze środków Regionalod wielu lat. Konkurs architektoniczny został rozstrzygnięty nego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
już dawno, ale temat budowy utknął… Wreszcie się udało! finansowana będzie inwestycja.
Jest zielone światło dla rozpoczęcia budowy.
Nowy oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, ma być nie tylko miej– Będzie to miejsce, które będzie pobudzało kreatywność, rozwijało scem prezentacji bogatych zbiorów nautycznych, ale przede wszystkim
morskie pasje i zainteresowanie do nauk, w szczególności technicz- interaktywnym centrum nauki. Zwiedzający będą mogli doświadczyć

50

Design

zjawisk fizycznych i przyrodniczych przynależnym morskim odmętom.
– Narrację ufunduje się na starożytnej dystynkcji żywiołów ziemi, ognia,
powietrza, wody i ukazaniu ruchu falowego w każdym z nich. Mówiąc
językiem współczesnym, ma to być monotematyczna wystawa fizyczna
poświęcona ruchowi falowemu we wszystkich stanach materii. Wystawa obejmie także wiele z istniejących obecnie eksponatów, poszczególne wątki będą ilustrowane przykładami specyficznie szczecińskimi,
uwzględniającymi niemiecką i polską historię Szczecina, takimi jak historia stoczni, historia armatorów, ekspedycji i badania szczecińskich
podróżników i kolekcjonerów – o koncepcji wystawy mówi Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie.

restauracji i kawiarni. Na dachu znajdzie się taras, co ciekawe połączony
bezpośrednio z Trasą Zamkową.
– Traktujemy go, jako agorę miejską, do której dostać się będzie można
przez zewnętrzną klatkę albo z wiaduktów Trasy Zamkowej. Będzie ona
otwarta, więc osoby spacerujące będą mogły wejść na górę i podziwiać
widoki czy skorzystać z punktu gastronomicznego niezależnie od godzin
działania samego Centrum Nauki – tłumaczy architekt.

Walor edukacyjny będzie posiadał także sam budynek Centrum Nauki.
Architekt chce by można było poznać sposób wykonania i funkcjonowania gmachu. Projekt zakłada odsłonięcie „techniki”, tak by każdy mógł
Architektem oryginalnego gmachu, nawiązującego do kadłuba statku, zrozumieć, jak złożonym organizmem jest taki obiekt.
jest Piotr Płaskowicki. Elewacja zostanie wykonana ze szkła oraz stali
trwale rdzewiejącej, tzw. kortenowskiej.
W bieżącym roku ma zostać przygotowana dokumentacja, która umożliwi ogłoszenie przetargu i wybranie generalnego wykonawcy. Prace
– Głównym założeniem było zaprojektowanie budynku, który nawiązy- budowlane powinny rozpocząć się w przyszłym roku. Budowa gmachu
wałby do tematyki i funkcji, i który wyznaczałby kierunek zabudowy dla powinna zakończyć się 2020 roku, po jej zakończeniu rozpocznie się
całej Łasztowi – tłumaczy architekt, Piotr Płaskowicki.
przygotowywanie wystawy, które może potrwać nawet rok.
Sam budynek ma mieć wysokość 14 metrów, wewnątrz na trzech poziomach, znajdzie się miejsce na ponad 3,5 tys. m2 ekspozycji, multifunkcjonalne sale konferencyjne i edukacyjne oraz planetarium z kinem 5D.
Nie zabraknie także części recepcyjnej ze sklepikiem z pamiątkami oraz

Autor: Daniel Źródlewski / Foto: materiału prasowe

Design

51

M&S INWEST
ul. Królowej Korony Polskiej 24,
70-486 Szczecin

Inwestuj
w poddasza

Moda na mieszkania na poddaszu nie mija. Mają swój niepowtarzalny klimat, oryginalny rozkład
i doskonały widok z okien. Wśród tych mieszkań prym wiodą zaadaptowane poddasza
w kamienicach. M&S INWEST specjalizuje się w wyszukiwaniu, projektowaniu i budowaniu
takich właśnie lokali w Szczecinie.
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yszukujemy poddasza w centrum miasta – tłumaczy
Sebastian Wnęt, jeden z właścicieli M&S INWEST. –
Przebudowujemy je na dwa typy mieszkań: mniejsze do
trzydziestu metrów kwadratowych, większe do pięćdziesięciu metrów. Realizujemy je pod wynajem i na sprzedaż, z tymże nie
chcemy, aby wartość sprzedawanych mieszkań przekraczała 200 tysięcy
złotych. Taką przyjęliśmy strategię.

Przebudowane na mieszkania poddasza oddawane są „pod klucz”. Estetyczne i bardzo drobiazgowo wykończone, są gotowe do natychmiastowego zasiedlenia. Takie mieszkanie charakteryzują się funkcjonalnością. Ze względu na ich niedużą powierzchnię są tak zaprojektowane, by
spełniały wszystkie swoje funkcje i nie dostarczały problemów z urządzeniem ich przez przyszłych lokatorów. – Nasi klienci w trakcie budowy mają wpływ na elementy wykończenia takie jak podłogę, aranżację
łazienki czy kolory ścian. Biorą czynny udział w budowaniu swojego M
Naszym klientem są głównie młodzi ludzie albo osoby, które chcą zain- – dodaje Michał Czyż.
westować w nieruchomość mając pewny zwrot środków. Zanim jednak
gotowe mieszkanie trafi w ręce nowych właścicieli zaczynamy budowę Do końca przyszłego roku M&S INWEST odda kilkadziesiąt takich mieszod podstaw. – Najpierw sprawdzamy miejsce pod względem atrakcyj- kań. Cały czas szukają kolejnych miejsc, którym można dać nowe żyności i projektujemy cały układ funkcjonalny oraz realizujemy budowę cie. Wszelkie informacje odnośnie inwestycji znajdziecie Państwo na
z najlepszej klasy materiałów przy użyciu najnowszych technologii – tłu- www.facebook.com/msinwest.
maczy Michał Czyż, architekt i współwłaściciel firmy. – Działamy na rynAutor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe
ku jako spółka już 6 lat a największą naszą satysfakcją jest to, jak klienci
do nas wracają po kolejne mieszkania.
Tak wybudowane lokale wykupujemy od wspólnoty. – To obopólna
korzyść, bo wspólnota pozyskuje środki na inwestycje – wyjaśnia Sebastian Wnęt. – Za nasze pieniądze zostały wyremontowane elewacje
i klatki schodowe w kamienicach przy ulicy Mariackiej 10A, przy Śląskiej
6, Śląskiej 3, Jagiellońskiej 77. W małym procencie, ale jednak przyczyniamy się do zmiany wizerunku naszego miasta, co bardzo nas cieszy.
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Łowcy
stylu
W tym cyklu szczecińska projektantka Kasia Hubińska poszukuje ciekawych i niebanalnie ubranych
szczecinian. Bądźcie czujni, gdyż kiedyś do udziału w sesji może zaprosić także i Was.
Joanna Lacher, śpiewa i gra w zespole Percival Schuttenbach.
oprócz grania pracuję w butiku jednej z marek premium. Wiodę
podwójne życie. z jednej strony ciągły rock’n’roll i trasy koncertowe, a z drugiej praca z ciuchami i doradzanie paniom jak
się ubrać. Pasjonatka butów, nigdy nie wychodzi na scenę w butach, w których przyjechała. Większość scenicznych strojów
projektuje sama.
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Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej.
Na scenie barwna i oryginalna. Stylem ubioru odwzorowuje gatunek muzyki,
w którym się porusza: trochę historii, trochę folkloru odrobina vintage. Na co
dzień prostota i spokojne kolory, bez fajerwerków i szaleństwa. Co zauważyłam,
to całkowity brak biżuterii i totalny minimalizm i przejrzystość formy. Widać, że
Asia ceni sobie wygodę i nie potrzebuje strojem podkreślać barwnej duszy, która
w niej szaleje.

Kasia Hubińska

Foto: Feliz Bartosz Klimasiński
Specjalne podziękowania dla 17 Schodów za pomoc przy realizacji sesji.
Tomasz Skuza, wokalista i basista
zespołu Quo Vadis. Muzyka to jego
największa pasja i jak twierdzi – przy
niej najlepiej odpoczywa. Nie śledzi
modowych trendów, ma swój styl
ubierania.

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej.
Tomek stawia na wygodę, ale i oryginalność. Jak bluza dresowa, to z asymetrycznym zapięciem. Jeśli klasyczny
garnitur to monokolor, czyli grafitowy z ciemnym krawatem, koszulą i butami. Strój sceniczny absolutnie metalowy i dosłownie, i w przenośni. I te oczy, które przenoszą nas w inny świat, drugiego artystycznego oblicza
Tomka, zwierza scenicznego. Oba style łączy kolor - czarny.
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Stylowy
odmieniec
„Weirdo” to z języka angielskiego: dziwadło, odmieniec. To także, nieprzypadkowa nazwa nowej kolekcji od Male-Me, polskiej marki
specjalizującej się w projektach dla mężczyzn. Przewodnią myślą tej kolekcji jest pielęgnowanie w sobie tego, co inne i niespotykane.
Traktowanie dziwności jako wartości. Projekty od Male-Me zaskakują nietypowymi zestawieniami materiałów i niestandardowymi krojami.
Tutaj cętki lamparta łączą się z tiulem, a lakierowane szorty z płaszczem o kroju kimona. Jednak dla mężczyzny z faktorem „weirdo”
standardowe jest to, co dla innych dziwne.
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Zdjęcia: Wojciech Jachyra
Stylizacja: Piotr Błoch
MUA: Patryk Nadolny
Postprodukcja: Nastia Burak
Model: Robert Kapica
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Szymon Kaczmarek

Dziennikarz Radia Szczecin,
„garkotłuk”

„Dzieci
jednego Boga”
Peron drugi, tor czwarty dworca centralnego w Paryżu. W drzwiach pociągu relacji Moskwa-Paryż staje młody człowiek o twarzy zgoła estetycznie obojętnej i woła: „Bagażowy!” Do wagonu podbiega z wózkiem
emigrant zarobkowy z wyraźnie wschodnioeuropejskimi rysami twarzy.
„Jeszczio adin. Wsie, wsie bagażowyje” komenderuje podróżny. Przed
wagonem zaroiło się od wózków i twarzy o rozmaitych odcieniach koloru skóry. „Wy bagażowyje?” dopytuje wojadżer. Odpowiedziało mu dwadzieścia sześć potaknięć w rozmaitych językach Afryki Północnej, Azji
Mniejszej i krajów byłego obozu socjalistycznego. „No ładna.” usłyszeli.
„Ja was pozdrawliaju. Ja toże bagażowy”.
Anegdotę ową przytaczam nie bez kozery, lecz z zamiarem przypomnienia wszem i wobec, prostego i starego powiedzenia: „Wszyscy jesteśmy
dziećmi jednego Boga”. Jedną z nielicznych korzyści przemian ustrojowych, jakie zaszły w naszym ukochanym Kraju, jest swoboda podróży.
Fakt, ograniczona jest dość nędzną zasobnością wielu portfeli, ale jednak swoboda.
Jesteśmy w kurorcie.
Ten szczupły, uśmiechnięty Arab, to Youssouf. Rozstawiając leżaki przy
hotelowym basenie zarabia trzydzieści dolarów miesięcznie. To połowa
rodzinnego budżetu, a przecież troje jego rodzeństwa chodzi do szkoły
i nie może pomóc rodzinie. Ta młoda dziewczyna ścieląca twoje hotelowe łóżko, to Marysia. Absolwentka wydziału filozoficznego na KUL-u.
Studia przyniosły jej tyle samo wiedzy ile zmartwień o najbliższą przyszłość. Tu, na Korfu zarabia trochę więcej niż na kasie w supermarkecie,
jedynej możliwości zatrudnienia w rodzinnym miasteczku. Ta zmęczona,
ale uprzejma kobieta rozkładająca produkty w twoim ulubionym sklepie, to Irina. Ukrainka, która uciekła przed biedą, strachem, chaosem.

60

Felieton

Uciekła z dzieckiem, bo mąż gdzieś się zawieruszył na wojnie. Pracuje
nielegalnie, choć chętnie i skrupulatnie. Walczy o dom dla swoich najbliższych.
Kiedy przed wielu laty, gdy w Hurghadzie było nie więcej niż dziesięć hoteli, zszedłem pierwszego dnia pobytu do jadalni, przywitałem się z szefem kantyny po arabsku, mówiąc mu: dzień dobry, numer mojego pokoju
czterysta trzydzieści cztery. Na drugi dzień dostałem od pana Ahmeda
słownik angielsko-arabski, a gdy chciałem kupić fajkę wodną, przyniesiono mi piękne cacko, daleko odbiegające wykonaniem od oferty dla
turystów. Cena tego rękodzieła była mniejsza od rynkowej, jakieś siedemdziesiąt procent. Gdy opuszczałem gościnny hotel, przed wejściem
ustawiła się pięcioosobowa grupa obsługi. Ubrani w swoje narodowe
galabije śpiewali pieśń, w której często powtarzało się słowo „Bulanda”. Czyli jednak warto. Warto przed wyjazdem w egzotyczne miejsca
nauczyć się kilku podstawowych zwrotów grzecznościowych. Warto
podziękować obsłudze, zauważyć i docenić ich wkład w nasze dobre
samopoczucie. Oni wyróżnili turystę z Bulandy, pośród tych wszystkich
z Niemiec, Holandii, Anglii i Rosji, którzy ich nie zauważyli. Zauważyć
pracę innych ludzi. Nic prostszego pod słońcem.
P.S. Do poruszenia tego tematu zainspirowała mnie niedawna przygoda. Otóż, pomagałem przyjaciołom przy cateringu dla grupy nauczycieli
(!) Którzy zorganizowali sobie zakończenie roku szkolnego. Robiłem za
„grillmana”. Pogarda, z jaką zwracało się do mnie pedagogiczne ciało,
poruszyła mnie do tego stopnia, że… zaniemówiłem. Kto mnie zna, wie,
że niełatwo jest mnie zaniemówić. Paniom nauczycielkom upychającym
do torebek niedosmażone karkówki i kurczaki, życzę wspaniałych wakacji, pozostając w nadziei, że pracują w likwidowanym właśnie gimnazjum.

Prezentacja

Restauracja Shanghai
– nadchodzi kulinarna rewolucja

Mariusz Łuszczewski, znany nie tylko ze swoich azjatyckich korzeni, ale także wielkiej miłości do tego kontynentu, postanowił poszerzyć sieć
Exotic Restaurants, które prowadzi z mamą Anitą, o zupełnie nową jakość. Dla wielbicieli chińskiej kuchni powstaje restauracja Shanghai,
w której o nasze podniebienia zadbają znakomici kucharze z kultowej sieci hoteli Mandarin Oriental Hotel Group.

O

twarcie każdej restauracji zaczynamy od znalezienia genialnych szefów kuchni i kucharzy – opowiada Łuszczewski.
– Tym razem zespół przeniesie się do Szczecina z prestiżowego Mandarin Oriental Hotel Group.

niemal identyczne z oryginalnymi smakami restauracji w Chinach. Taka
jakość znajdzie się też w mojej nowej restauracji. Oprócz jedzenia w nowym lokalu będzie ważny także wystrój. Szefowie Exotic Restaurants
zatrudnili architektów wnętrz, by nadali nowemu miejscu orientalny charakter, ale w nowoczesnym wydaniu. – Shanghaj jest miastem przyszłości, to zupełnie inne Chiny niż np. Pekin. Chciałem tę ekskluzywność przenieść do Szczecina – mówi. – Perła i złoto, te barwy zdominują wnętrze
restauracji, ale najważniejsze będą dodatki, które sprowadzamy z wielu
miejsc. To niepowtarzalne, współczesne dzieła sztuki.

To sieć chińskich luksusowych hoteli znajdujących się w kilku miejscach
Europy, USA i Azji, w których chętnie zatrzymują się tacy wybitni aktorzy
jak Kevin Spacey, Morgan Freeman, znany projektant butów Christian
Louboutin czy gwiazda francuskiego kina Isabelle Hupert. Wszyscy kucharze mają już podpisane kontrakty. Kilka miesięcy temu, główny szef
kuchni przyleciał na prezentację dań. Przywiózł ze sobą własne składniki Prace nad uruchomieniem Shanghaiu trwają. Będziemy mogli się w nim
i przygotował dania, które zachwyciły gości będących na degustacji.
rozgościć jesienią. – W wersji optymistycznej zakładamy, że będzie to
początek października, w pesymistycznej koniec listopada – zapewnia
– Kocham chińską kuchnię na równi z indyjską, jest tak różnorodna, że właściciel. – Tak jak wspomniałem jestem miłośnikiem kuchni chińskiej,
nie może się znudzić – dodaje Mariusz Łuszczewski.– Jednak ani w Pol- ale nigdy wcześniej nie jadłem nic tak smacznego jak to, co zaserwował
sce ani nawet w sąsiednim Berlinie nie znalazłem chińskiej restauracji, nam szef kuchni powstającej restauracji. Chcę stworzyć miejsce, które
która by spełniała moje oczekiwania. Natomiast za każdym razem, kiedy będzie słynne nie tylko w Szczecinie, ale i w całej Polsce.
jestem w podróży w Stanach czy Anglii odwiedzam tamtejsze knajpki z jedzeniem. To, co można znaleźć w nowojorskiej dzielnicy Chinatown, jest
Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
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Prezentacja

Kolacja z widokiem na jezioro
Jezioro, las, śpiew ptaków, spokój a pośród tego miejsce, w którym można usiąść na dłużej niż jedną chwilę i w pięknych okolicznościach przyrody
zjeść coś smacznego. To wszystko znajdziemy w restauracji Głębokie.

R

estauracja jest wspólnym dziełem moim i Rafała Raczkowskiego. Planowaliśmy i myśleliśmy długo nad rodzajem biznesu. W końcu stwierdziliśmy, że połączymy siły w tym moje
doświadczenie w temacie gastronomicznym i organizacji imprez – mówi z uśmiechem Małgorzata Dębska, współwłaścicielka restauracji. – Uwielbiamy naturę, las jezioro. Obcowanie w takim miejscu daje
ukojenie i spokój. Sami przyjeżdżaliśmy w okolice jeziora bardzo często,
wiec połączenie tego z biznesem jest strzałem w dziesiątkę.
Restauracja jest budynkiem z ogromnym tarasem, z którego rozpościera
się widok na jezioro. Główna sala mieści 40 osób, ale można skorzystać
z drugiej bardziej kameralnej na 15 osób. Głębokie ma własny parking na
12 miejsc postojowych. Cały budynek jest dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. – Można u nas spędzić cały dzień – zapewnia pani
Małgorzata. – Główni klienci lokalu to turyści, mieszkańcy z ościennych
miejscowości jak Dobra czy Wołczkowo. Nie brakuje też sportowców, rowerzystów i biegaczy. W końcu obok nas jest sporo atrakcji sportowych.
Nie tylko piękny widok i otaczająca lokal przyroda przyciągają gości
Głębokiego. To także, a może przede wszystkim jedzenie. – Kuchnia
w naszej restauracji charakteryzuje się przede wszystkim tym, że korzystamy w 95% ze świeżych produktów. Chcemy naszych gości karmić
zdrowo i smacznie – mówi Małgorzata Dębska. – Menu było wybierane
bardzo starannie. Szef kuchni nie boi się nowych wyzwań pod względem
eksperymentów. To typ artysty, który ma wyczucie smaku i estetyki.

Mamy więc trochę tradycji w postaci policzków wołowych, tatara, polędwicy. Lubimy jednak ją urozmaicać. Jednym z takich dań jest perliczka confit, przygotowywana starą francuską metodą obróbki termicznej,
połączona z warzywami i w aromacie pomarańczy.
Restauracja Głębokie jest świetnym miejscem na większe uroczystości, np. komunie, przyjęcia urodzinowe a nawet kameralne wesela.
W planach właścicieli lokalu są również cykliczne imprezy muzyczne.
– W przyszłym roku ma nastąpić rewitalizacja Jeziora Głębokiego. Powstanie tu wiele atrakcji i teren kąpieliska zmieni się na o wiele bardziej
atrakcyjny. Nie wiemy, czy możemy zdradzać więcej szczegółów, ale
powiem tylko tyle, że w planach jest m.in. przebudowa ronda – dodaje
pani Małgorzata. – Mamy nadzieję, że ułatwienie ruchu drogowego oraz
zwiększenie atrakcyjności kąpieliska przyniesie nam korzyści w postaci
większej ilości gości.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
Restauracja Głębokie
ul.Kupczyka 2
71-370 Szczecin
tel: 511 10 12 11
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Prezentacja

Kawiarnia o zapachu chleba
Jedna z najbardziej znanych szczecińskich piekarni – Asprod otworzyła kolejne miejsce dla miłośników pieczywa. Tym razem postanowiła
rozpieszczać podniebienia klientów nie tylko w ich domach, ale także w nowej kawiarni.

Ś
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wieży, pachnący chleb i bułki, pyszne ciasta, zdrowe koktajle
oraz smoothies, przygotowywane na miejscu kanapki (wyłącznie z bułek ze świeżego i niemrożonego ciasta,) sałatki, jogurty
drobne przekąski na ciepło, kawa i desery, w tym niespotykane
lody o smaku chleba. – Sekretem ich wyjątkowego smaku są kawałeczki
naszego chleba razowego– mówi z uśmiechem Iwona Przystupa, kierownik marketingu firmy Asprod. – Co ciekawe tak przygotowane lody nie
smakują zupełnie jak chleb. Nasi klienci twierdzą, że bardziej jak kasza
manna, że przypominają im smak dzieciństwa.

Kawiarnia znajduje się w centrum miasta. W sąsiedztwie ma Galerię Handlową Kaskada, biura, banki, apteki i sklepy. Kiedy przekracza się jej próg,
znika uliczny hałas. W powietrzu unosi się przyjemny zapach pieczywa
i kawy, gra subtelna muzyka, nie chce się wychodzić z powrotem na zewnątrz. – Zależało nam, by być lokalem jak najbardziej przyjaznym. Na
miejscu jest swobodny dostęp do wi-fi, bez problemu można u nas podładować telefon lub tablet – zapewnia pani Iwona. – Jesteśmy propozycją
zarówno dla tych, którzy ciągle się spieszą, jak i dla tych, którzy mają
czas, by cieszyć się chwilą wytchnienia i spokoju w samym sercu miasta.

Wszystkie smakołyki z oferty śniadaniowej i lunchowej powstają na
oczach klientów na specjalnie przygotowanej ladzie znajdującej się na
sali sprzedaży. Są serwowane na miejscu, bądź pakowane na wynos. –
Mamy propozycje dla osób, które nie mają czasu zjeść w domu śniadania i spieszą się, zazwyczaj z samego rana, do pracy, na uczelnię, czy
do szkoły. Dla tych, którzy pragną jednak na chwilę się zatrzymać i coś
zjeść bez pośpiechu, serwujemy śniadania przez cały dzień – mówi Iwona Przystupa. – Zadbaliśmy również o najmłodszych klientów i stworzyliśmy interaktywny kącik do zabawy dla dzieci. Dorośli za to mogą
poczytać którąś z książek z naszej biblioteczki, przejrzeć gazetę czy magazyn, odciąć się od miejskiego zgiełku. W sezonie letnim przed lokalem
funkcjonuje ogródek, w którym można cieszyć się smakiem ulubionych
wypieków na świeżym powietrzu.

Wnętrze jest utrzymane w domowym ciepłym klimacie, nie brakuje
w nim jednak typowo szczecińskich akcentów. – Jesteśmy szczecińską
marką i zawsze to podkreślamy. To dla nas ogromnie ważne – dodaje
pani Iwona.

Kulinaria

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
Piekarnia - Kawiarnia Asprod
Al. Niepodległości 31
Szczecin
/vis a vis Kaskady/

Prezentacja

David Lucas

Akhil Erathara

Nowa jakość
w Bollywood Street Food
Goa, Nowy York, Oman a teraz Szczecin. Nasze miasto na kulinarnej mapie świata jest tak samo atrakcyjne do pracy jak największe metropolie.
Sieć Exotic Restaurants zyskała tak dużą renomę, że znany hinduski kucharz David Lucas, aktualny szef kuchni Bollywood z przyjemnością
zadomowił się w kuchni szczecińskiej restauracji.

R

ati Agnihotri i Mariusza Łuszczewskiego (od red. – właścicielka restauracji Bollywood i właściciel sieci Exotic Restaurants,
które prowadzi z mamą Anitą) poznałem na planie zdjęciowym jednego z filmów, w których grała Rati. Gotowałem dla
całej ekipy – mówi David Lucas, szef kuchni Bollywood. – W odwiedziny
wpadł siostrzeniec Rati – Mariusz Łuszczewski. Któregoś dnia wszedł do
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naszej kuchni i zapytał: „Kto przygotowuje jedzenie, kto dla nas gotuje?”
Tak się poznaliśmy. Był bardzo ciekawy jak przygotowuję potrawy, np.
kurczaka tandoor czy curry. Długo rozmawialiśmy i na sam koniec spojrzał na mnie i powiedział: „Któregoś dnia będziesz pracował ze mną”. To
się wydarzyło sześć lat temu – wspomina z uśmiechem.

Prashant Chandran

Manoj Sundar

Kulinarna przepowiednia

jest też mój brat i kuzyn – mówi Manoj Sundar, który wcześniej pracował
m.in. w JW Mariott Hotel i Mumbai Juhu Beach. – Praca tutaj jest wspaPo tym spotkaniu David poleciał do Nowego Jorku, żeby otworzyć re- niałym doświadczeniem. Przyznam się, że w Indiach nie ma osoby, która
staurację Dabbawala, w której pracował przez pięć lat. W tym czasie, za nie znałaby Rati Agnihotri.
każdym razem jak Mariusz Łuszczewski był w Nowym Jorku, odwiedzał
restaurację Davida. – Mój zawód łączy się z podróżowaniem, jestem tro- A David Lucas dodaje: – W Bollywood panuje rodzinna atmosfera, pracuchę takim kulinarnym, nomadem ale uwielbiam to, gdyż jedzenie łączy ję naprawdę w komfortowych warunkach. Szefową jest Rati, ale pozoludzi różnych narodowości i kultur. To jest piękne – wyjaśnia David Lu- stawia mi wolną rękę w wyborze dań, produktów. Próbujemy, rozmawiacas. – Kiedy kończy mi się kontrakt w jednej restauracji jadę gotować do my, jesteśmy dla siebie partnerami.
następnego miejsca na świecie. I tak po Nowym Jorku była restauracja w
Omanie. Kiedy skończył mi się i tam kontrakt, w czasie wakacji na Goa, Przewodnik po smakach
przypadkiem spotkałem… Mariusza. Zaproponował mi pracę w Szczecinie. To była jedna z tych propozycji „nie do odrzucenia”. Nie mogłem się Menu w Bollywood jest podróżą Rati Agnihotri po jej ulubionych miejnie zgodzić.
scach w Indiach. Część potraw pochodzi z Kaszmiru, kolejne z Goa. Są
też dania „desi chinese”, czyli kuchnia z Kalkuty, będąca mieszanką
W ten oto sposób, po sześciu latach, gdy sieć Exotic Restaurants stała kuchni indyjskiej i chińskiej. – Jeśli miałbym określić, jaki to rodzaj kuchsię kultowym miejscem, spełniła się przepowiednia Mariusza Łuszczew- ni, który przygotowaliśmy dla naszych gości to przychodzi mi do głowy
skiego i znany hinduski szef kuchni zaczął pracę w Szczecinie.
słowo „fusion”, ale w tym znaczeniu, że przygotowujemy dania typowo
indyjskie a podajemy je w europejski sposób – tłumaczy szef kuchni. –
Restauracja drugim domem
Moją specjalnością jest desi chinese, potrawy z pieca tandoori, wariacje
na temat ryżu, curry z jagnięciną, biryani, wszelkie potrawy, które je się
Oprócz Davida Lucasa pojawiło się dwóch nowych kucharzy w zespole palcami. Prywatnie poza rodzimą kuchnią uwielbiam hamburgery, wołoBollywood – najmłodszy w ekipie Manoj Sundar i Prashant Chandran. winę w tequili i włoskie makarony – dodaje ze śmiechem.
Obaj pochodzą z indyjskiego stanu Kerala, znanego z ogromnej gościnności, gdzie każdy klient w restauracji ma status… boga. – Cały nasz zeRozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
spół tworzy świetny i bardzo zgrany team, wśród kucharzy Bollywood
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Prezentacja

Drinki o smakach lata

Zastanawialiście się, na jakiej podstawie szefowie kuchni i ludzie odpowiedzialni za wydawane posiłki lub napoje opierają swoje pomysły i tworzą
menu? O sezonowości w gastronomii opowiedzieli nam Michał Łoziński i Cezary Zotka, właściciele koktajlbaru 17 Schodów.

N

ie od dziś wiadomo, że sukcesem każdej gastronomii jest
świeży produkt. To on stanowi trzon dobrze przygotowanej pozycji. Czym różnią się posiłki w zależności od pory
roku?
Rzeczywiście, wiele restauracji bazuje na warzywach, owocach i ziołach, których sezonowość uwarunkowana jest porami roku. Zanim
trafią na nasz stół, muszą dojrzeć i nabrać pełnej wartości. Zwróćcie
uwagę, że posiłki serwowane w lokalach latem są lekkie, bazują na
świeżych, orzeźwiających owocach i w głównej mierze na powszechnie dostępnych wówczas warzywach. Wysoka temperatura nie sprzyja
przecież objadaniu się. Zimą zaś potrawy są bardziej kaloryczne i zdecydowanie bardziej tłuste, by nasz organizm dostał zastrzyk energii
podczas mroźnego dnia.

owoc to udany i smaczny koktajl. Zimą towarzyszyły nam śliwki, mandarynki i pomarańcze. Wiosna umiliła nam czas wiśniami, żurawiną
i świeżą bazylią. To szalenie istotne, by opierać swoje produkty na świeżym asortymencie. Mamy wtedy pewność, że satysfakcja naszych gości
na pewno zostanie osiągnięta w stopniu, w jakim życzyłby sobie tego
każdy szef gastronomii. Świeże owoce, warzywa i zioła, które udaje
nam się znaleźć podczas sezonu, to gwarancja jakości. Jakość to satysfakcja. Satysfakcja to emocje. Jakby tej mieszanki było mało, emocje to
koktajle, a koktajle to emocje.

Jakie będzie zatem Wasze wakacyjne menu?
Przenosimy smaki letnich owoców i ziół w połączeniu z wszelkimi gatunkami alkoholi, by stworzyć orzeźwiające pozycje dla wszystkich
fanów letnich wrażeń. Wakacyjne menu jest dla nas wielkim polem do
Czy sezonowość produktów można przenieść na koktajlbar?
popisu. Korzystamy z dużej dostępności większości owoców i warzyw,
Zdecydowanie tak! Od otwarcia 17 Schodów tworzymy menu na pod- które właśnie podczas wakacji smakują najlepiej. Zapraszamy, przekostawie sezonowych owoców, ziół i warzyw, które stanowią nieodłączny najcie się sami.
element naszych koktajli. Trzy edycje sezonowych kart menu i ogromne
Rozmawiała: Karina Tessar / Foto: materiały prasowe
zainteresowanie gości tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że świeży

reklama

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

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

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

Prezentacja

Czy kiedyś pogodzę
się ze starzeniem?

To pytanie dość często płynie z ust pacjentek odwiedzających naszą Klinikę. Odpowiadamy wtedy, że starzenie się z godnością a dbanie o siebie
absolutnie się nie wyklucza. Uważamy wręcz, że jedno z drugim się uzupełnia.

D

zisiejszy świat mocno koncentruje się na wyglądzie zewnętrznym. Kolorowe gazety, internet i telewizja promują
modę na smukłą sylwetkę, zdrowe odżywianie i aktywny tryb
życia. Ciąży więc na nas presja młodego wyglądu. Starzenie
się skóry jest jednak procesem nieuniknionym, polega na zmniejszeniu
biologicznej aktywności komórek organizmu, spowolnieniu procesów
regeneracyjnych i utracie zdolności adaptacyjnych organizmu. Czynniki genetyczne odgrywają decydującą rolę, jednak czynniki zewnętrzne,
takie jak: promieniowanie UV, palenie papierosów, skażenie środowiska
oraz niewłaściwa pielęgnacja również przyczyniają się do pogorszenia
kondycji skóry. Medycyna estetyczna jest w stanie te naturalne procesy
spowolnić, by dłużej cieszyć się młodym wyglądem. Przeciwnicy tego
typu zabiegów twierdzą iż nie jest to starzenie się z godnością. Należy
natomiast rozdzielić stosownie zabiegów z umiarem i przesadnie przejaskrawiających nasz wygląd.

Medycyna estetyczna to nie tylko drastyczna zmiana wyglądu - „kacze”
usta, brak mimiki i wypchane policzki. Wiele zabiegów poprawia kondycję skóry i spłyca zmarszczki nie zmieniając nas w podobne do siebie
klony. Zaniki tkanki podskórnej i głębokie bruzdy możemy wypełnić preparatem z kwasem hialuronowym bądź przeszczepić tkankę tłuszczową
z okolic brzucha, boków lub ud. Wzmożenie napięcia skóry, zagęszczenie
jej oraz przeciwdziałaniu grawitacji pomogą nam zabiegi termoliftingujące tj. Accent Prime, Zaffiro, Pelleve, Ultraformer. Jednym z preparatów,
który często jest negatywnie postrzegany to iniekcje toksyny botulinowej. Pacjenci boją się efektu maski, jednak podana w odpowiedni sposób, nie tylko pozostawia naturalny wygląd oraz część mimiki ale również może być najlepszą metodą profilaktyki zmarszczek mimicznych.

Poddawanie się zabiegom ma na celu poprawę wyglądu, co skutkuje
podwyższoną samooceną, lepszym samopoczuciem i pewnością siebie
w każdej życiowej sytuacji. Starzenie się z godnością nie wyklucza dbaOceniamy siebie poprzez pryzmat pierwszego wrażenia. Często jest to nia o siebie, a odpowiednie zastosowanie procedur medycyny estetyczmylne, jednak bardzo powszechne. Nie tylko nieznajomi wydają opinie nej nie ujmuje jej godności.
poprzez naszą fizjonomię. Czas nieubłaganie wpływa na naszą powierzchowność. Powoduje, że wyglądamy na starszych niż się czujemy oraz
doświadczonych życiem. Zmiany degeneracyjne kości, tkanki podskórnej są przyczyną braku podparcia dla naszej skóry, która dodatkowo ulega grawitacji. Daje to efekt w postaci zmarszczek, bruzd oraz dodatkoKlinika Zawodny Estetic
wych fałdek skóry. W efekcie końcowym powstaje smutny lub zmęczony
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin
wyraz twarzy.
tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
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Badania profilaktyczne
Antykoncepcja
Choroby kobiece
Diagnostyka piersi
Niepłodność

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

Położnicze
Ginekologiczne
Jamy brzusznej
Tarczycy
Piersi

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

promocja 30%
na zabiegi
Mona Lisa Touch

Prezentacja

Piękno i zdrowie OD NOWA

Uwolnić
ciało od bólu

W zdrowym ciele zdrowy duch… ale czy przypadkiem nie jest na odwrót? Już jakiś czas temu nauka wykazała, że w wielu przypadkach wpływ na
nasze zdrowie fizyczne ma nasze samopoczucie i stres, który jest wszechobecny. Żyjemy w epoce, która pod tym względem nas nie rozpieszcza.

Ż

ycie pod ciągłą presją jest przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych i schorzeń psychosomatycznych. Jedną z dziedzin
medycyny, która pomaga w zwalczaniu urazów spowodowanych silnym stresem jest fizjoterapia bądź terapia manualna.
– W terapii manualnej nosi to nazwę psychogenność dysfunkcji narządów ruchu – tłumaczy Agnieszka Wietrzyńska, fizjoterapeutka z Centrum Zdrowia i Uroda Odnowa. – Bodźce emocjonalne wysyłane z mózgu są przetwarzane na napięcie w ciele. Na przykład często mamy
problemy z miednicą objawiające się np. u kobiet bolesnym miesiączkowaniem, u panów bólem jąder, a także zaburzeniami oddawania moczu.
Czasem jednak sama terapia manualna nie wystarczy, by pozbyć się bólu
albo jej działanie jest bardzo krótkie. W takiej sytuacji należy się zastanowić czy problem nie tkwi gdzie indziej. – Warto wtedy zapytać pacjenta, oczywiście bardzo delikatnie, czy nie ma w jego życiu traumatycznych sytuacji, czy może coś niepokojącego się dzieje, co mogłoby być
źródłem silnego stresu – wyjaśnia Agnieszka Wietrzyńska. – Oczywiście
nie przeprowadzamy psychoterapii tylko szukamy przyczyn dolegliwości. I nagle może okazać się, że ból pleców nie wynika wcale z tego, że źle
spaliśmy, że ukłucia w klatce piersiowej to nie stan zawałowy a zaciskanie zębów, to nie problem ze szczękami.
W fizjoterapii pierwszym krokiem jest podanie informacji pacjentowi, o tym, iż istnieją sytuacje emocjonalne, które mają wpływ na stan
naszego zdrowia fizycznego, na nasze ciało. Człowiek posiada jeszcze
z dzieciństwa wypracowane dwa wzorce reagowania na silny stres. Oba
pochodzą ze świata zwierzęcego: albo zastygamy w bezruchu albo przystępujemy do ataku. Ciało pamięta każdą taką sytuację. – Radzę wtedy
pacjentowi by poobserwował swoje reakcje w sytuacjach podlegających
stresowi. Kiedy pacjent zacznie zauważać, że np. drętwiejąca ręka po-

jawia w momentach silnego zdenerwowania, a ból w karku w wyniku intensywnej pracy to możemy zacząć współpracę – mówi fizjoterapeutka.
– Pracujemy z ciałem poprzez igłoterapię, terapię punktów spustowych,
ale warto także wprowadzić techniki relaksacji, np. trening autogenny
Schultza, technikę medytacji, technik wyciszania się, pracę z oddechem.
Czasem zalecana jest również wizyta u psychologa. – Jako fizjoterapeuci
nie posiadamy kompetencji by prowadzić psychoterapię, wręcz nie możemy tego robić – podkreśla Agnieszka Wietrzyńska. – Stosujemy za to
ćwiczenia podobne do coachingowych, albo formułę wybaczania, która
działa na zasadzie afirmacji. Zasada jest jedna: nie wymuszamy, tylko
czekamy aż pacjent sam zacznie mówić o problemie.
Fizjoterapeuta oprócz samego leczenia, uczy pacjenta jak ma samodzielnie radzić sobie ze stresem. – Pokazujemy bardzo konkretne ćwiczenia
rozciągające, mobilizację uciskową. Uczymy bardzo uspokajającego oddechu przeponowego, pokazujemy techniki automasażu. W momencie,
kiedy pacjent ma już świadomość tego, co się z nim dzieje wie jak reagować. Pracując z ciałem uwalniamy emocje, uwalniając emocje, uwalniamy ciało – dodaje na koniec.

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
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rzeczy, które musisz wiedzieć
o tradycyjnym masażu

tajskim

rzeczy, które
musisz
wiedzieć
o tradycyjnym
masażu
tajskim

7. Masaż tajski oddziałuje stymulująco i witalizująco, może również łagodzić, a nawet usuwać
wiele dolegliwości związanych z napięciem
mięśniowym lub sztywnością stawów czy części
ciała.

1. Pierwotnie ta forma masażu wywodzi się
prawdopodobnie od indyjskiego lekarza Jivaka
Kumara Bhaccha, który żył 500 lat przed
Chrystusem w czasach Buddy.
2. Kumar uważał za podstawowe ﬁlary zdrowia
cztery elementarne zasady: zdrowe odżywianie,
ziołolecznictwo, troskę o duchową równowagę
człowieka oraz ... masaże.

8. W Tajlandii jest wykonywany głównie przez
kobiety.

9. Poprzez codzienne intensywne masaże dłonie
masażystek stają się coraz mocniejsze. Bardzo
często masaż wykonany przez starszą
masażystkę z dużym doświadczeniem jest
bardziej intensywny i skuteczniejszy, niż wykonany
przez masażystkę z niewielkim doświadczeniem.

3. W Tajlandii masaż tajski jest uznaną metodą
leczenia, wspieraną przez liczne oﬁcjalne szkoły
ﬁnansowane przez rząd.

4. Masaż tajski różni się od innych rodzajów
masażu tym, że oddziałuje nie tylko na mięśnie i
1. Pierwotnieale
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masażu wywodzi
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indyjtkanki,
również
na poszczególne
linie
skiego lekarza Jivaka Kumara Bhaccha, który żył 500 lat przed Chrystuenergetyczne
znane z jogi oraz akupunktury.
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W ramach
tradycyjnego
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sady: zdrowe odżywianie, ziołolecznictwo, troskę o duchową równowasystematycznie
masowane są wszystkie strefy
gę człowieka oraz ... masaże.
ciała, od palców u nóg, aż do twarzy i skóry głowy.
3. W Tajlandii masaż tajski jest uznaną metodą leczenia, wspieraną przez
Dlatego
dokładny
masaż
może trwać
liczne oficjalne
szkoły finansowane
przez tajski
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120 minut - albo nawet dłużej.
4. Masaż tajski różni się od innych rodzajów masażu tym, że oddziałuje
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5. W ramach tradycyjnego masażu tajskiego systematycznie masowane czy blask. Odmłodzone ciało to także większa ruchomość mięśni i stasą wszystkie strefy ciała, od palców u nóg, aż do twarzy i skóry głowy. wów. I przede wszystkim lepsze zdrowie oraz samopoczucie.
Dlatego dokładny masaż tajski może trwać 120 minut - albo nawet dłużej.
WELLSPRING THAI MASSAGE
6. Masaż tajski często nazywany jest „jogą dla leniwych”.
Szczecin, ul. Kaszubska 13/4A /tuż obok Galerii Kaskada/
RECEPCJA: tel. +48 91 829 22 11, mob. +48 500 897 480
7. Masaż tajski oddziałuje stymulująco i witalizująco, może również łathaimassagepl@gmail.com, www.thai-massage-szczecin.com

TRADYCYJNY MASAŻ TA JSKI
w Szczecinie
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ZABIEGI
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RELAKSUJĄCA PROMOCJA:
ZA 5 POLECEŃ MASAŻ GRATIS
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CODZIENNIE
09:00 - 20:00

ABC Medycyny
Estetycznej

Usta
też się
starzeją!
Usta, to oprócz oczu, najważniejszy element twarzy. Spoglądamy na nie gdy na kogoś patrzymy. Potrafią być ozdobą ale podobnie
jak cała twarz usta również poddają się upływowi czasu. O tym jak temu zapobiec rozmawiamy z dr Violettą Grącką-Chrzanowską,
certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej.

P

ani doktor, co powoduje, że nasze usta się starzeją?
śniej czy później. Jednakże powodów dla których można poddać się koZmiana objętości ust zachodzi na skutek zaniku czerwieni war- rekcji ust jest kilka. U młodych osób to najczęściej powiększanie tego co
gowej. Usta stają się mniejsze, wiotkie i pomarszczone co szcze- stworzyła natura, u starszych to odbudowa, u jeszcze innych wyrównagólnie jest widoczne u osób, które mają małe i wąnie asymetrii.
skie usta. Rozmywa się także ich kontur. Szczególnie
jest to widoczne u osób, które często miały infekcję
Jakie metody są najlepsze w temacie odmładzawirusową – opryszczkę zostawiającą trwały ślad.
nia ust a czego unikać?
Podstawowa i najbezpieczniejsza metoda to
Co ma na to wpływ?
implantacja kwasu hialuronowego. Jednak pod
Ogromne znaczenie ma zgryz, ponieważ to
warunkiem, że jest wykonywana przez lekaszkielet kostny i zęby stanowią podparcie
rza i w profesjonalnym gabinecie. Na rynku
dla warg. Z wiekiem resorbują się nam kości,
mamy obecnie ok. 300 preparatów kwasu,
także w obrębie czaszki dochodzi do zmniejróżnej jakości. Należy wybrać tylko te o najszenia masy kostnej. Zmienia się szczęka
wyższej jakości i przebadane. Dobry efekt
i żuchwa, która ma tendencję do cofania się.
bardzo naturalnej korekcji uzyskać można
Na skutek tego widoczne są zmiany w zgrywypełniaczem TEOSYAL Kiss szwajcarskiej firzie, twarz ulega zaburzeniom proporcji, co promy TEOXANE. Natomiast absolutnie unikamy
wadzi do niekorzystnej zmiany profilu.
wypełniaczy permanentnych, a więc trwałych,
które zostaną w ustach na zawsze. po kilku latach
W przypadku ust, na co powinien zwrócić uwagę
da się zaobserwować coraz więcej powikłań z nimi
lekarz, kiedy przyjdziemy do niego na zabieg?
związanych. Osoby, które zrobiły sobie taki zabieg muPodczas wizyty nie tylko poprawiamy fałdy nosowo-wargoszą zawsze informować o tym lekarza, ponieważ nie można
we i marionetki, ale także obowiązkowo korygujemy usta. Nie chodzi
już nic w takie usta więcej wstrzykiwać.
tutaj wyłącznie o ich powiększenie. Każda rekonstrukcja powoduje, że
będą trochę naturalnie większe, ale przecież kiedyś takie właśnie były.
Zabieg korekcji ust jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów estetycznych w gabinetach lekarskich.
Zmarszczki nad wargą górną zwane zmarszczkami palacza, albo kodem
kreskowym są częstym powodem wizyty u lekarza medycyny estetycznej. Występują nie tylko u osób palących papierosy, związane są także
ze starzeniem się mięśnia okrężnego ust i pojawią się u każdego wcze-

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drażkowska
Medestetic
ul. Okulickiego 46,Szczecin
tel. 604 544 566, 606 383 800
www.medestetic.pl
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Koktajl witaminowy
w kroplówce

Ludzie od wieków szukają rozwiązań wpływających pozytywnie na zdrowie i urodę. Najlepiej, gdyby były one szybkie, tanie i skuteczne. Medycyna
konwencjonalna daje dużo możliwości, a jednak oczekujemy czegoś więcej. Już nie tabletka, a wlew witaminowy jest hitem wśród osób dbających
o zdrowie.
reklama

N

a to jak się czujemy i wyglądamy ogromy wpływ ma to, co
trafia do naszego organizmu, co jemy i jak żyjemy. Zdarza
się jednak, że uprawiamy sport, dbamy o swoje ciało stosując odpowiednie diety czy suplementację i mimo to czujemy
się ospali, bez energii, a wyniki naszych badań wskazują na niedobory
witamin i minerałów. Czyżby kilogramy zjedzonych owoców, warzyw
i opakowania leków nie działały?

magając profilaktykę czy leczenie np. miażdżycy, wirusowego zapalenia
wątroby typu B/C, mononukleozy, rozchwianych zębów, trudno gojących się ran, złamań, ZZSK, reumatoidalnego zapalania stawów, kandydozy czy boreliozy. Jest jednym z najlepszych, a jednocześnie szeroko
dostępnych środków przeciwwirusowych, zwiększa odporność organizmu i wspomaga usuwanie wielu toksyn. Jest też bardzo pomocna przy
rekonwalescencji po doznanych urazach. Według licznych doniesień
i dostępnych publikacji naukowych może być nieocenioną terapią wspoKlasyczne środki spożywcze, stanowiące skoncentrowane suplementy magającą leczenie wielu nowotworów.
diety, przyswajane są przez nasz organizm zaledwie w kilku procentach.
Okazuje się, że aby skutecznie i pozytywnie wpłynąć na nasze ciało, trze- Dodatkowych sposobów na wyleczenie lub ulgę szukamy wtedy, kieba mu zaaplikować odpowiednie składniki w najszybszy możliwy sposób dy konwencjonalna medycyna nie ma już zbyt wiele do zaoferowania.
– dożylnie.
Medycyna alternatywna kojarzy się z czymś niepoważnym, niedającym
efektów, czego chwytają się tylko desperaci.
Kroplówka uszyta na miarę
Na szczęście coraz więcej osób analizuje fakty i szuka nowych możliWlewy witaminowe stanowią suplementację i profilaktykę niedoborów wości. Dzięki temu osoby borykające się z wieloma przewlekłymi schowystępujących w organizmie. Najczęściej stosowane są przez osoby ak- rzeniami odnajdują nowość, jaką są wlewy z witaminy C, które są także
tywne fizycznie, przemęczone, żyjące w ciągłym stresie. Bywają także bardzo dobrą terapią anty-aging.
terapią wspomagającą i uzupełnieniem leczenia kompleksowego u osób
z deficytami odporności, borykających się z zakażeniami bakteryjnymi – Propagujemy stosowanie wlewów z dużymi dawkami witaminy
(borelioza), wirusowymi, grzybiczymi, chorobami przewlekłymi, jak i no- C we wspomaganiu leczenia ogromnej ilości różnych stanów chorobowotworowymi, jako uzupełniająca terapia leczenia onkologicznego. Każ- wych, włącznie z nowotworami. Istnieje wiele badań medycznych pode podanie powinno być poprzedzone badaniami i konsultacją lekarską. twierdzających zalety terapii dożylnych z witaminą C. Pacjenci przyjmujący wlewy z jej wysokimi dawkami nie tylko mieli lepszą tolerancję
– Lekarz podczas pierwszej wizyty przeprowadza z pacjentem szczegó- na chemioterapię, ale i rzadziej cierpieli na nudności, bóle, mieli lepszy
łowy wywiad, w trakcie którego możliwa jest wstępna weryfikacja jego apetyt, ostatecznie mieli więcej energii – mówi Marcin Krężel z Vitamin
potrzeb. Ważna jest rozmowa i określenie problemu, ewentualnych de- Clinic.
ficytów witaminowych czy odpornościowych. Czasami potrzebna jest
dalsza diagnostyka, najczęściej badania krwi czy moczu. Zdarza się W poważnych chorobach rezerwy witaminy C mogą zostać wyczerpatakże, że pacjenci zgłaszają się z konkretnym problemem, co ukierunko- ne wręcz całkowicie. Gdybyśmy chcieli wprowadzić do organizmu jej
wuje terapię – tłumaczy lekarz Karolina Marzena Skibicka z Brodkiewicz tyle, ile otrzymujemy dożylnie, należałoby zjeść około 2 kg cytryn. Jed& Skibicka Medical Center.
nak witamina C spożyta doustnie zostanie przyswojona w jelitach tylko
w pewnej ilości. Im większe spożycie, tym większe jej straty procentowe,
Samo zaaplikowanie mieszanki witaminowej jest bardzo proste, poda- a w ostateczności bunt jelit manifestowany biegunką.
wane są one w kroplówce. Pacjentowi zakładany jest wenflon lub specjalny system do wlewów dożylnych typu „motylek”. Zabieg zazwyczaj – Duże dawki zalecane są w infuzjach dożylnych, ponieważ zapewniają
trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, jednak dla większego kom- naprawdę wysokie stężenie witaminy C w osoczu. Witamina C w forfortu lepiej zarezerwować pełną godzinę. Przed samym zabiegiem nie mie askorbinianu sodu jest najbezpieczniejsza i najkorzystniejsza zdropowinno się wykonywać intensywnych ćwiczeń, korzystać z sauny czy wotnie. Oczywiście, wszystkie witaminy są ważne i niezbędne, jako
kąpieli słonecznych. Pacjent powinien zadbać o odpowiednie nawodnie- substancje egzogenne musimy je wszystkie dostarczać organizmowi,
nie organizmu, spożyć minimum pół litra płynów, co korzystnie wpływa jednak witaminę C ustawiamy w hierarchii ważności bardzo wysoko
na wypełnienie naczyń żylnych, a jednocześnie ułatwia uzyskanie dostę- – przekonuje Krężel.
pu do naczynia krwionośnego.
Dodatkowo witamina ta wspomaga układ odpornościowy, zmniejsza ry– Częstotliwość stosowania wlewów jest indywidualna i zmienna, zyko zachorowań na różne postaci raka i jest skuteczna przy regeneracji
wszystko zależy od rodzaju problemu i potrzeb pacjenta. Najczęściej wątroby. Terapia jej wysokimi dawkami poprawia jakość życia u chorych
wlewy stosowane są seriach 5-10 zabiegów w odstępach kilkudniowych, na raka: zmniejsza zmęczenie, nudności i wymioty oraz wzmaga apetyt,
dwa lub trzy razy w tygodniu, a następnie wprowadza się serie przypo- zmniejsza depresję i zaburzenia snu.
minające – dodaje Skibicka.
Uzupełnij niedobory jak gwiazdy Hollywood
C jak cuda
Terapie witaminowe cieszą się ogromną popularnością na świecie. ZaWitamina C w wielu przypadkach może czynić cuda, efektywnie wspo- graniczne gwiazdy robią sobie zdjęcia podczas wizyt w barach witamireklama

DYSTRYBUTOR:

Salon "Strefa Koloru" oferuje:

• Farby marki Premium
• Tapety

• Ścienne efekty dekoracyjne
• Chemię budowlaną

Kormax • ul. Santocka 48-49 Szczecin • tel. +48 514 280 040, 515 140 879 • strefakoloru@onet.eu •

/strefakoloru.szczecin

nowych i chwalą się taką formą dbania o zdrowie i urodę. W Polsce to nizmu, wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe i ochronne na układ
wciąż nowość, ale ze względu na znakomite efekty ma coraz większe krwionośny. Ma także inne właściwości.
grono miłośników. Powód jest bardzo prosty – kroplówki witaminowe
i inne terapie dożylne działają natychmiastowo.
– Ozonoterapia skutecznie wspomaga poprawę odporności organizmu
poprzez pobudzanie układu immunologicznego, aktywuje mechanizmy
– Takie wlewy pomagają w oczyszczaniu organizmu, regeneracji, wzmac- obronne, hamujące procesy zapalne, jak i wykazuje silne działanie baknianiu odporności, niwelowaniu stresu i łagodzeniu objawów depresji. teriobójcze, grzybobójcze, pierwotniakobójcze, a także inaktywuje wiDodatkowo, dla osób, które szczególnie dbają o urodę, proponujemy ide- rusy – wylicza lekarz Karolina Marzena Skibicka z Brodkiewicz & Skibicka
alnie skomponowane koktajle witaminowe odmładzające i odchudzają- Medical Center.
ce, umożliwiające redukcję cellulitu i wyszczuplenie sylwetki – wymienia
Marcin Krężel z Vitamin Clinic.
Dożylne podawanie witamin i minerałów pozwala na bezpośredni wpływ
na tkanki i komórki organizmu. Dodatkowo dostarczamy ich większe
Wlewy witaminowe bazują najczęściej na witaminie C, witaminach stężenie w znacznie szybszym tempie i w różnych kombinacjach. Suplez grupy B, aminokwasach, minerałach czy niektórych makro/mikroele- mentacja tego typu pozwala na uzupełnienie niezbędnych składników
mentach, a każde podanie i mieszanki dostosowywane są szczegółowo odżywczych tak, by osiągnąć zamierzony cel. Oferty klinik są przystodla każdego pacjenta pod okiem lekarza, w odpowiedniej częstotliwości sowane do każdego pacjenta, niezależnie od wieku i stylu życia. Trzeba
i optymalnej dawce. Nowość stanowi ozonoterapia, która polega na do- jednak zwracać uwagę, aby były to Certyfikowane Podmioty Lecznicze.
żylnym wprowadzeniu mieszaniny tlenu medycznego z ozonem. Wpływa przede wszystkim na dotlenienie mózgu, serca, mięśni szkieletowych
Autor: Hanna Promień Foto: materiały prasowe
i wszystkich narządów ciała. Do tego poprawia ogólną wydolność orgareklama
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> wolne terminy
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Nowa jakość życia
Zwyrodnienie stawu biodrowego wywołuje nieustanny ból, ogranicza sprawność, a często prowadzi do inwalidztwa. Ratunkiem jest
endoproteza, czyli sztuczny staw biodrowy, który pozwala odzyskać pełną swobodę ruchów. O najnowszych osiągnięciach w tej
dziedzinie opowiedział lek. med. Piotr Wieczorek z Art Medical Center.

C

horoba zwyrodnieniowa stawów, to coraz częstszy problem,
z którym borykają się nie tylko starsi – mówi Piotr Wieczorek.
– Według badań naukowych jedna na siedem kobiet i jeden na
dwunastu mężczyzn będzie miał wymieniony staw biodrowy.

operacji. Silne mięśnie skutkują mniejszym ryzykiem zwichnięcia protezy (nawet do 2/3 mniej wg niektórych badań). Przy pomocy mniejszego
i smuklejszego profilu trzpienia protezy oszczędza się tkankę kostną
pacjenta, a także pozwala odtworzyć fizjologiczne obciążenia. Warto
dodać, że obecnie zewnętrzną powierzchnię endoprotezy – panewkę
i trzpień – pokrywa się hydroksyapatytem (naturalnym mineralnym
składnikiem kości). Staje się ona szorstka, ma dużą powierzchnię i po
pewnym czasie w jej pory wrasta kość. To zapewnia protezie stabilność
i minimalizuje ryzyko obluzowania.

Główne czynniki predysponujące do występowania zmian zwyrodnieniowych to: uraz stawu, złamania, ciężka fizycznie praca; sporty wyczynowe, starszy wiek oraz płeć (występuje częściej u kobiet) oraz choroby
wrodzone stawu biodrowego jak na przykład dysplazja. Czynniki mogą
być także genetyczne  – znanych jest wiele genów potencjalnie związanych z chorobą zwyrodnieniową, choć na razie są one przedmiotem in- Łącząc powyższe innowacje uzyskujemy ogromne korzyści: lepszy zatensywnych badań.
kres ruchu stawu biodrowego, lepszą kontrolę wyrównania kończyn,
szybszy powrót do zdrowia i skuteczniejszą rehabilitację.
Dla człowieka jedną z najważniejszych rzeczy jest zdolność samodzielnego poruszania się. – W dzisiejszych czasach coraz bardziej stanowi Jak wygląda standardowy powrót do zdrowia?
to podstawę samodzielności, zdolności do samoobsługi. Chcemy żyć
aktywnie, uprawiać sporty – mówi Piotr Wieczorek. – Te wymagania Pacjent może w pełni obciążać operowane biodro już w pierwszej dodoprowadziły do rozwoju nowoczesnych implantów i technik wymiany bie po operacji – mówi Piotr Wieczorek. – Chodzenie po schodach rozstawu biodrowego umożliwiających coraz szybszy i pełniejszy powrót poczynamy już po 2-4 dniach. Jazda samochodem jest możliwa między
do zdrowia.
1 a 3 tygodniem po zabiegu, a powrót do pracy siedzącej między 2 a 4
tygodniem. Przy tradycyjnej operacji powrót do tego rodzaju pracy jest
Przy znacznie zaawansowanym zwyrodnieniu stawu biodrowego jedy- możliwy dopiero między 6 a 8 tygodniem.
nym skutecznym sposobem na przywrócenie jego sprawności jest właśnie endoproteza. To sztuczny staw, który składa się z panewki i trzpie- Ten nowatorski zabieg ma także zalety długofalowe. Pozostawianie jak
nia zakończonego główką. Najnowsze osiągnięcie w zakresie implantów największej ilości tkanki kostnej ma bardzo istotne znaczenie z uwagi
do endoprotezoplastyki stawu biodrowego, to zabieg z zastosowaniem na ewentualne przyszłe zabiegi. Nowoczesne endoprotezy umożliwiają
tzw. „krótkiego” trzpienia protezy. Natomiast najnowsza innowacja rekordowo szybki powrót do pełnej sprawności ruchowej wliczając w to
w zakresie techniki wykonania zabiegu, to mało inwazyjna operacja także aktywność sportową jak golf, jazda na rowerze, tenis, narciarz tzw. przedniego cięcia. Obie techniki można połączyć i wykonać w Art stwo. Podsumowując – pacjent może odzyskać jakość życia i zachować
Medical Center. Czym się różni od standardowego zabiegu?
ją na długie lata.
 – To na pewno przełom w leczeniu – uważa nasz ekspert. – Połączenie tak wielu zalet pozwala nam osiągnąć maksymalne wyniki leczenia.
Zabieg jest minimalnie inwazyjny, ponieważ stosowane cięcie w przeciwieństwie do tradycyjnego zabiegu omija przyczepy wszystkich mięśni.
Dzięki zachowaniu mięśni w całości pacjenci znacznie szybciej odzyskują pełną siłę stawu biodrowego, zwłaszcza we wczesnym okresie po
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Autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

AMC ART MEDICAL CENTER
ul. Langiewicza 28/U1, Szczecin
www.artmedicalcenter.eu

dr n. med. Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej,
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej

Ekspert radzi
Wśród wielu dostępnych na rynku urządzeń do walki z cellulitem
najczęściej spotykam się z bardzo pozytywną opinią o endermologii. Zasięgając informacji w różnych gabinetach spotkałam się z wieloma urządzeniami podobnymi do endermologii. Czy istnieje różnica między tymi urządzeniami, czy wszystkie działają tak samo? Ma
znaczenie na który gabinet się zdecyduję? Na czym polega ewenement zabiegu?
System technologii stymulacji komórkowej Endermologie® został opatentowany i wprowadzony na rynek światowy przez firmę LPG®. Zastosowana technologia urządzenia oraz technika wykonywania zabiegów jest
ulepszana i doskonalona już prawie ćwierć wieku, ponadto pozostaje ona
na wyłączność firmy LPG®. Pozostałe urządzenia to masaże próżniowe lub
zabiegi typu endermologicznego. Dlatego bardzo ważny jest zarówno wybór urządzenia oraz gabinetu w którym zdecyduje się Pani na wykonanie
zabiegu. Prawdziwa endermologia to naturalna, bezpieczna, nieinwazyjna
i skuteczna metoda dbania o zdrowie i urodę. Jej zadaniem jest niwelowanie cellulitu, modelowanie sylwetki, ujędrnianie, a także dbanie o dobrostan naszego ciała. Wspomaga eliminację nadmiaru wody z organizmu,
zmniejsza odczucie ciężkich i obolałych nóg, drenuje, usprawnia powrót
żylny, wzmacnia naczynia krwionośne poprzez ich „gimnastykę”. Dba
o nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Podstawą osiągnięcia widocznych
i trwałych rezultatów jest także prawidłowe wykonanie zabiegów, dlatego zabieg powinna wykonywać odpowiednio przeszkolona osoba. Proszę
pamiętać, że endermologia staje się naszym stylem życia tak samo jak
zdrowe odżywianie czy aktywność fizyczna. Ważne jest jej systematyczne stosowanie. Choć przyznaję, że świetne samopoczucie pacjentek po
zabiegu sprawia, że nie trzeba ich szczególnie namawiać do kontynuacji.

Panie Doktorze dużo się mówi o zabiegach z wykorzystaniem własnego osocza. Ostatnio czytałam też o jakiejś najnowszej metodzie
uzyskiwania komórek macierzystych z krwi. Jakie korzyści niosą za
sobą zabiegi w takim przypadku?
Generalnie komórki macierzyste pozyskujemy z tkanki tłuszczowej lub
szpiku. Zastosowanie osocza bogatopłytkowego bazuje na obecnosci
i koncentracji czynników wzrostowych. Nowa metoda CGF (concentraded growth factors) jest terapią, dzięki której specjalnie przygotowane osocze zawiera dodatkowo hematopoetyczne komórki, które są
prekursorami innych. Mają one wpływ na fibroblasty odpowiedzialne
za produkcję kolagenu, mikrokrążenie oraz wzrost i różnicowanie komórek. Zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego mają szerokie spektrum działania. Wykorzystuje się je w celu regeneracji tkanek,
rewitalizacji wiotkiej skóry, profilaktyce starzenia, terapii wypadania
włosów oraz po zabiegach przeszczepu tłuszczu i włosów. Efekty jakie
możemy uzyskać to odmłodzenie, odświeżenie skóry, redukcja drobnych
zmarszczek, regeneracja i odżywienie oraz poprawa kolorytu i struktury. Dodatkowym atutem jest to, że podawany produkt jest naturalny,
nie powoduje alergii i powikłań. Osocze zwiększa skuteczność innych
zabiegów z zakresu medycyny estetycznej tj. zabiegi laserowe, peelingi
chemiczne, karboksyterapii, wypełnień oraz zwiększa przeżywalność
przeszczepianej tkanki tłuszczowej czy włosów.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl

Zdrowie i uroda
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Golf na szczycie

Turniej PZPN Golf Invitational zainicjowany przed rokiem już chyba na stałe wejdzie do kalendarza imprez golfowych, ponieważ towarzystwo
golfowo-piłkarskie spotkało się na imprezie już po raz drugi. Tym razem pod Jasną Górą, na polu Rosa Private Golf Club koło Częstochowy.

T

o najpiękniejsze pole golfowe w Polsce – uważa Sławomir Piń- ku miesiąca oficjalny mecz. Tym razem cztery dni po imprezie w Częstoski, dyrektor Binowo Golf Park, a jednocześnie organizator tur- chowie, Orły Adama Nawałki grały z Rumunią, co było nie bez znaczenia
nieju sponsorowanego przez PZPN.
dla rywalizacji golfistów.

Grzmoty i ulewa

– Prezes Boniek był myślami bardziej przy meczu reprezentacji niż przy
grze w golfa, dlatego wystąpił nie w roli zawodnika, ale bardziej pełNajpiękniejsze pole w tym roku nie okazało się gościnne i łaskawe, bo niącego honory „pana domu” – opowiada Piński. – Na poszczególnych
gwałtowna burza, która przeszła nad Rosą, nie pozwoliła rozegrać tur- dołkach dołączał do grających, dzięki czemu każdy z uczestników mógł
nieju na 18 dołkach, tylko na 9-ciu. Taką decyzję ze względu na pogodę zaliczyć kilka uderzeń w towarzystwie prezesa.
podjął komitet turniejowy.
Szczecinianki zajęły podium
– Nie wiem czy wspólna modlitwa przed turniejem o dobrą pogodę by
coś dała, ale odwiedziny Klasztoru Jasnogórskiego i sprawy duchowe Poziom turnieju mimo skróconej rundy był wysoki. W klasyfikacji Brutto
były wyborem indywidualnym każdego z uczestników – puentuje dyrek- zwyciężył Mateusz Gradecki, który niebawem ma przejść na zawodowtor Piński wpływ niebios na załamanie pogody.
stwo, przed swoim ojcem Krzysztofem Gradeckim i Bogdanem Wnukiem.
Gradecki junior w nagrodę pojedzie na turniej Polonia Open rozgrywany
Czerwiec jest miesiącem idealnym dla tego turnieju, pola wyglądają naj- na Florydzie. Klasyfikację Netto kobiet zdominowały szczecinianki. Wypiękniej jak mogą, a piłkarska reprezentacja Polski rozgrywa na począt- grała Ewelina Zakrzewska przed Elżbietą Górską i Elżbietą Hahs.
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Biznes

reklama

Poza konkursem uczestniczył najlepszy polski golfista Adrian Meronk,
nieosiągalny pod względem poziomu sportowego dla reszty stawki. Jednak i on otrzymał nagrodę: bilety na mecz Polska-Rumunia. Pierwszy raz
na imprezie organizowanej przez PZPN pojawili się Mariusz Fyrstenberg,
Tadeusz Drozda, Robert Rozmus czy Mariusz Czerkawski. Nowością
w stosunku do zeszłego roku była akademia golfa, adresowana głównie
do pracowników PZPN. Wśród tych, którzy pierwszy raz chwycili za kije
był sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki.

okazji otwarcia nowego stadionu w Szczecinie – zdradza Piński. – To jest
najlepszy argument, żeby przy okazji meczu reprezentacji zrobić turniej golfowy lansowany przez PZPN – dodaje. Czekając na stadion, jak
również golfistów, przypominamy, że otwarcie nowej areny piłkarskiej
w Szczecinie planowane jest w 2020 roku.

Turniej PZPN Golf Invitational na pewno wejdzie do kalendarza imprez.
Czy zawita do podszczecińskiego Binowa? – Odbędzie się zapewne przy

Rozmawiał: Jerzy Chwałek Foto: Jarosław Gaszyński

POŻEGNANIE LATA
TEATR LETNI W SZCZECINIE
10 WRZEŚNIA 2017 GODZ. 19:00

Bilety do nabycia:
bilety24.pl, bilety.fm, kupbilecik.pl, ebilet.pl

Japoński zestaw sportowca
W kuchni japońskiej dominują warzywa, owoce morza i świeże ryby. To dzięki takiemu menu, Japończycy są długowieczni i szczupli. Europejczycy
z tej diety korzystają od dawna, delektując się potrawami z Kraju Kwitnącej Wiśni. Łukasz Raróg, trener personalny, obsypany nagrodami uczestnik zawodów sylwetkowych włączył do swojego menu japońską dietę. Pomaga mu w tym szczecińska restauracja Unagi, z którą nawet stworzył
specjalny zestaw: „sushi dla sportowca”.

J

ako osoba czynnie uprawiająca sport, ale także trenująca innych stosujesz specjalną dietę. Skąd pomysł na włączenie
przez ciebie do swojej diety japońskiej kuchni, a w szczególności sushi? Rzeczywiście ten azjatycki przysmak ma takie
właściwości?
Dieta oparta na japońskiej kuchni jest bardzo zbilansowana i zawiera
w sobie bardzo dużo protein, co jest szczególnie ważne dla sportowców
oraz osób żyjących aktywnie. Proteiny uzupełniają zapasy, które spalamy w czasie treningu. Sushi ma idealny skład, jeśli chodzi o węglowodany złożone – ryż i białko – różnego rodzaju ryby. Do tego warzywa.
Przygotowując się do zawodów skrupulatnie liczę kalorie, zwracam uwagę na najdrobniejsze szczegóły. To, co jem ma wpływ na moją sylwetkę,
a sushi zawiera to wszystko, co jest mi potrzebne. Przychodząc do Unagi
zawsze mówię, co mogę, a czego nie mogę jeść i na tej podstawie komponowane jest dla mnie sushi.
W takim razie, co zawiera taki „zestaw sportowca”?
Takich zestawów mam kilka. Akurat ten najbardziej polecany przez restaurację zawiera uramaki z tuńczykiem i warzywami, futomaki z krewetką i warzywami oraz nigiri z krewetką, łososiem i omletem.
Sushi nie dość, że zdrowe to jeszcze jest bardzo smaczne.
Co ciekawe, w przeszłości nie byłem zwolennikiem sushi, kojarzyło mi się
z surową rybą, która nie należała do moich przysmaków. Dopiero w Unagi koledzy tu pracujący pokazali mi inne oblicza ryby (śmiech). Ryba w sushi może być pieczona na słodko lub na ostro, że jest jej kilka rodzajów
i do tego wszystkiego jest bardzo smaczna. Moja dieta oparta na sushi
trwa już długo i dzisiaj trudno mi uwierzyć, że mogłem tego nie lubić…
No właśnie, jak w końcu trafiłeś do restauracji?
Mam znajomych związanych z Unagi, poznaliśmy się na siłowni. Podczas
treningu, w trakcie rozmowy powiedziałem, że nie jestem przekonany do
jedzenia sushi. Starali się mnie przekonać, że nie mam racji (śmiech) i zaprosili do swojej restauracji na degustację. Cóż… przepadłem (śmiech).
Ile razy w tygodniu jesz sushi?
Cztery, pięć razy w tygodniu. Trudno jest się znudzić takim jedzeniem,
ponieważ w kuchni japońskiej jest bardzo dużo różnorodnych smaków.
W Unagi można zamówić również inne potrawy, np. łososia czy kaczkę.

Ta japońska dieta, której jesteś wielbicielem, jest ogólnie stosowana w sporcie?
Aktualny trend panujący w dietetyce opiera się na produktach jak najmniej przetworzonych. Wszystko musi być świeże, oparte na produktach bezcukrowych i bezglutenowych, zatem ryż, ryby, warzywa świetnie się tu sprawdzają.
Twoje ulubione danie w Unagi?
Krewetki w tempurze i krewetki na ostro. Chociaż tych pierwszych niestety nie wolno mi jeść w okresie startowym… ale są doskonałe!
Dziękuję za rozmowę.

Łukasz Raróg jest trenerem personalnym z wieloletnim doświadczeniem. Z jego pomocą można uzyskać wymarzoną
sylwetkę, ale także zajmuje się przygotowaniem motorycznym
sportowców w zawodach sylwetkowych i sportowych, począwszy od sztuk walk, po gry zespołowe. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, aktywny sportowiec oraz wielokrotny
uczestnik Mistrzostw Polski w sportach sylwetkowych. Reprezentant Kadry Narodowej w Kulturystyce, Finalista Mistrzostw
Świata Juniorów w Meksyku, aktualny Wicemistrz Świata w Naturalnej Kulturystyce w kategorii Men’s Physique. Twórca 10
tyg. programu odchudzającego „Make Me Fit”. Ponadto pracuje
jako szkoleniowiec ProFi Fitness School.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
Unagi Sushi Bar
Rynek Nowy 2, 70-566 Szczecin
tel.504 631 633
f: www.facebook.com/unagisushibar/
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Apocalyptica

Szczecin
Music Fest
- wirtuozi na deser

PRESTIŻ
PATRONUJE

Kwartet wiolonczelistów Apocalyptica to ciężkie brzmienia, melancholijne melodie i charakterystyczne sekwencje akordowe zdradzające
klasyczne wykształcenie twórców. Najbardziej znani klasyczni interpretatorzy heavy metalu zagrają w Teatrze Letnim (6 lipca, godz. 20.30)
w ramach Szczecin Music Fest. Później publiczność otrzyma dawkę jazzu, hip hopu i R&B w najlepszym wydaniu, ponieważ festiwal zamknie
niesamowity Robert Glasper (15 lipca, godz. 20.30).

F

estiwalowy finał zdominowany został przez muzyków, którzy pierwszy album „Plays Metallica by Four Cellos” okazał się ogromnym
wywodzą się z klasycznych brzmień, ale chętnie romansują z in- sukcesem, również dla samych muzyków. Panowie wykorzystali stare,
bardzo drogocenne wiolonczele, pochodzące z rąk legendarnych lutninymi gatunkami, robiąc z tego nową wyborną jakość.
ków i nagrali album z klasycznymi interpretacjami utworów metalowej
Geniusze z lombardu
grupy Metallica. – To był czysty eksperyment, próba przełożenia na język
wiolonczeli ekspresji i emocji tożsamych z muzyką metalową – mówi jeFinlandia to kraj olśniewającej przyrody (dosłownie tysiąca jezior!), wód- den z muzyków. – Nikt się nie spodziewał, że zespół będzie jeździł po
ki, sauny i przedziwnych dyscyplin sportowych takich jak: rzucanie tele- świecie z koncertami.
fonami komórkowymi (w końcu stąd pochodzi Nokia), piłka nożna w błocie, rzucanie kaloszami i Mistrzostwa Świata w Graniu na Niewidzialnej Nikt się nie spodziewał, tym bardziej, że jak niesie plotka członkowie
Gitarze. Z Finlandii również pochodzi wybitny kompozytor Jean Sibelius, kwartetu grają swoją muzykę na wiolonczelach, dlatego że w czasie, gdy
barwni Leningrad Cowboys i wspomniana Apocalyptica.
zaczynali grać nie mieli pieniędzy na gitary elektryczne. Cztery wiolonczele były akurat do sprzedania w komisie w mieście, w którym mieszZespół powstał w Helsinkach w 1993 roku. Założyło go czterech wio- kali. Z braku gotówki zdecydowali się na ich zakup. Nagranie utworów
lonczelistów, absolwentów prestiżowej, fińskiej Akademii Sibeliusa. Ich grupy Metallica też ponoć było kwestią przypadku. Muzycy spotkali się
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Eksperymenty Roberta
Robert Glasper - amerykański pianista, kompozytor i producent to jedno
z najgłośniejszych nazwisk współczesnego jazzu, R&B i hip-hopu. Artysta prowadzi równolegle dwa główne projekty: Robert Glasper Trio oraz
Robert Glasper Experiment. Pierwszy ma charakter zdecydowanie jazzowy, a w drugim jazzowe wpływy są równie istotne jak soul oraz hip-hop.
Nagradzany i wielbiony zarówno przez słuchaczy i krytyków album
„Black Radio” to śmiała wyprawa w nowe muzyczne terytoria, przekraczająca ograniczenia poszczególnych gatunków muzycznych. Na płycie
pojawiają się elementy jazzu, hip-hopu, R&B, soulu i rocka, sprawiając,
że twórczość Glaspera wymyka się jakiemukolwiek zaszufladkowaniu.
Album ilustruje również mnogość talentów muzycznych artysty: Glasper
występuje na nim w charakterze producenta, kompozytora, klawiszowca oraz frontmana zespołu, w którego składzie gościnnie występuje
wielu słynnych przyjaciół pianisty reprezentujących najróżniejsze nurty urban music. Grono znanych artystów, których słyszymy na płycie,
obejmuje m.in. wykonawców takich, jak Erykah Badu, Bilal, Lupe Fiasco,
Lalah Hathaway, Mos Def, Ledisi, Meshell Ndegeocello. Ten zestaw
wzbudza podziw ale talentowi Glaspera chyba nikt w tej branży nie jest
w stanie odmówić.
Robert Glasper był wielokrotnie nominowany do nagrody Grammy, a statuetkę zdobył jeszcze dwukrotnie: w kategorii Best Traditional R&B Performance za utwór „Jesus Children of America” oraz za ścieżkę dźwiękową filmu „Miles Ahead”, którego bohaterem jest Miles Davis. Koncert
Roberta Glaspera to pozycja obowiązkowa.

reklama

Autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

BEZTERMINOWA GWARANCJA NA POWŁOKI TENZI QUARTZ

na kameralnej imprezie, gdzie po jakimś czasie mieli dziwne pomysły
i zaczęli grać utwory amerykańskiej kapeli. Ten muzyczny happening
tak się spodobał ludziom z okolicy, że załatwili im kontrakt płytowy. Od
wydania tego legendarnego albumu minęło 20 lat. Przez ten czas Apocalyptica stała się gwiazdą i jedynym chyba takim kwartetem specjalizującym się w cięższych brzmieniach. W Szczecinie przypomną utwory
pochodzące z tej płyty.

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

Robert Glasper

Misja-Akademia
Przemek Piński vel Piniak do tej pory był znany jako wytrawny projektant oryginalnych butów. Oprócz tego, że każda para jest jego pomysłu
to jeszcze własnoręcznie wykonana przez artystę, według najlepszego szewskiego fachu. Aktualnie artysta dzieli się swoją wiedzą i talentem
ze studentami Akademii Sztuki. Praca na uczelni to dla Piniaka nowe doświadczenie i powrót do rodzinnego Szczecina.

C

zym Akademia Ciebie skusiła, byś zasilił jej szeregi?
Kuszenie - to jest dobre określenie (śmiech). Prowodyrem
całego zamieszania jest Kamil Kuskowski, dziekan Wydziału
Malarstwa i Nowych Mediów, który z aktualnym prorektorem
Waldkiem Dąbrowskim, zaproponowali mi kilka lat temu współpracę
przy tworzeniu pracowni i nowego kierunku, jakim jest wzornictwo.
Trwało to etapami, gdyż najpierw musiałem określić to, jak taka pracownia ma wyglądać, jakie będą w niej potrzebne maszyny. Cały czas jednak
było to dla mnie abstrakcyjne. Raz, bo mieszkałem cały czas w Warszawie, dwa, bo miałem własną działalność projektową, dodatkowe rzeczy
związane z modą, pokazami i sesjami zdjęciowymi. Miałem całkowicie
wypełniony czas w świecie artystyczno-modowym, nawet nie myślałem
o przyjeździe do Szczecina. W międzyczasie remont nowej części budynku Akademii Sztuki, gdzie miało być uruchomione wzornictwo, dobiegał
końca. Musiałem podjąć decyzję i podjąłem: przeprowadziłem się do
Szczecina, by na miejscu tworzyć nowy kierunek.
Bycie dla Ciebie wykładowcą jest nowością.
Minął pierwszy rok akademicki nowego kierunku i po raz pierwszy miałem okazję poprowadzić, poza warsztatami, regularne zajęcia ze studentami. Same współtworzenie nowego kierunku, ale też to, co się w ogóle
dzieje na Akademii, to cały czas dynamicznie rozwijająca się sytuacja.
Sukces tej uczelni polega na tym, że dziekan Kamil Kuskowski zaprasza
artystów funkcjonujących w świecie sztuki i mody. Są to profesjonaliści,
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często młodzi ludzie przyjeżdżający na zajęcia z różnych części kraju. Ja
też dostałem taki model nauczania do wyboru: albo będę dojeżdżać na
zajęcia, albo zostanę tu na stałe.
W jaki sposób można nauczyć innych projektować buty? Jak się
uczy… mody?
Rozdzieliłbym projektowanie obuwia na dwie sfery. Jedna to projektowanie konstrukcyjne z wiedzą o anatomii, natomiast druga to rzemiosło, czyli namacalna praca z materiałem, jakim jest skóra. Pracownię
Projektowania Obuwia i Akcesoriów prowadzimy wspólnie z Kasią Ditrich, świetną projektantką z Trójmiasta. Ma ona wieloletnie doświadczenie w pracy w przemyśle obuwniczym. Projektuje dla znanych
marek. Poznaliśmy się podczas mojego stażu dla jednej z nich. Oboje
potrafimy także wykonać obuwie ręcznie, uzupełniamy się wiedzą.
Praca z profesjonalistami, takimi jak Kasia to czysta przyjemność.
Pierwszy semestr zakończył się zaprojektowaniem przez studentów
pary autorskiego obuwia, razem z projektem tkaniny bądź skóry,
które zostały wykorzystane w cholewce. Dodatkowo wszystkie buty
wykonali własnoręcznie, łącznie z podeszwami ze skóry i obcasami
z drewna. Studenci po pierwszym semestrze wiedzą jak te warstwy
wyglądają w bucie, jak to się zachowuje, jaka to jest trudna materia,
jak te płaskie formy później przekładają się na projekt 3D. Z takim doświadczeniem jest już inna rozmowa, kiedy studenci siadają do kolejnego projektu.

Jesteś także mocno zaangażowany w promowanie samej uczelni.
Sprowadzasz projektantów z całej Polski, by pracowali ze studentami. Organizujesz pokazy mody, na przykład charytatywny Fash’n’act, który odniósł sukces. Akademia ma szansę stać się ważnym ośrodkiem modowym w kraju?
Obrałem sobie cel promocji Akademii, szczególnie specjalizacji modowej, żeby świat się dowiedział o tym, że taka szkoła istnieje. Uczelnia
nie ma tradycji, ale bardzo dobre zaplecze techniczne, bardzo ciekawy
program: oprócz warsztatu obuwia jest pracownia biżuterii, ubioru, projektowania tkaniny. Sam zazdroszczę takiego programu studentom. Na
pewno to mocno obciąża podczas pierwszego roku nauki, ale z drugiej
strony jest to pasja, zabawa. Za każdym razem gdziekolwiek się znajdę,
mówię tylko o Akademii Sztuki, tłumaczę co to za miejsce, jak ono wygląda i że jest tu fajnie.
Wspomniany przez Ciebie Fash’n’act jest przykładem na to, że na
Akademii, a co za tym idzie w Szczecinie, można zorganizować profesjonalny pokaz mody i to bez specjalnego napinania się. Można
pokazać fajne projekty, które wychodzą spod dłoni młodych ludzi.
Ten pokaz zorganizowaliśmy wspólnie z młodzieżową organizacją charytatywną Interact. W Fash’n’act zaangażowali się licealiści, studenci, wykładowcy, również zaproszeni goście, którzy zapewnili makijaże, fryzury
i muzykę. Udało nam się stworzyć własnymi siłami i bez budżetu profesjonalny pokaz mody. W trakcie przygotowań, ale także podczas całego
semestru udało mi się zaprosić projektantów i znawców mody, którzy
prowadzili warsztaty ze studentami. Efekt tych spotkań został zaprezentowany podczas pokazu. Ci projektanci to Joanna Wawrzyńczak, która na co dzień pracuje i mieszka w Londynie, Artur Cincio, wykładowca
w School Of Form w Poznaniu i Aleks Kamiński, która jest projektantką
i prowadzi markę tworzącą torby.

że ten pierwszy rok był dla mnie czymś takim. Teraz mam więcej czasu,
żeby zajmować się swoimi projektami, co też właśnie robię.
Myślisz, że dzięki Akademii Szczecin ma szansę stać się ważnym modowym ośrodkiem w Polsce?
Ten pokaz jest przykładem na to, że warto produkować fajne imprezy
na które zostaną zwrócone oczy nie tylko ludzi ze Szczecina. Nie jestem
pewny czy w Szczecinie jest potrzebny przemysł lub środowisko modowe. Ważnejsze jest dostarczenie młodym ludziom super możliwości
do rozwoju. Akademia jest naszą marką i skupiłbym się na kształceniu
przyszłych projektantów. Ci ludzie później, niezależnie czy będą tworzyć w Warszawie, Londynie czy Berlinie, będą równocześnie promować
uczelnię, z której pochodzą, a co za tym idzie i miasto.

Masz jeszcze czas na swoje autorskie projekty?
Ten pierwszy rok to dla mnie nowe doświadczenie i próba pogodzenia Dziękuję za rozmowę.
swojego życia z Akademią i prowadzeniem pracowni. Na początku całkowicie się angażujesz w to, co robisz, a później zaczynasz łapać równowaRozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
gę i gdzieś ten złoty środek zaczyna być coraz bardziej widoczny. Myślę,
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KUCHNIE
BAUFORMAT
nowe studio mebli kuchennych w Szczecinie

Szczecin, ul. Santocka 39 (teren SCMB)
bauformatszczecin.pl
/Bauformat.Szczecin
600 049 128
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Niemiecka jakość, na którą Cię stać

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

foto: materiały prasowe

Andrea Bocelli
w Szczecinie

W ramach The Tall Ships Races w Szczecinie przed publicznością wystąpi Andrea Bocelli – światowej sławy włoski tenor, śpiewak, kompozytor,
producent muzyczny. Uważa się, że to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń roku 2017 i nic dziwnego. Od lat uznaje się go za najlepiej
sprzedającego się śpiewaka operowego na świecie oraz jednego z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki. Jego dotychczasowe
albumy rozeszły się w nakładzie ponad 80 milionów egzemplarzy. W swojej karierze podejmował współpracę z Zucchero, a ich wspólne nagranie
docenił Luciano Pavarotti. Sławę międzynarodową przyniosła muzykowi
piosenka „Con Te Partirò” z 1995 roku, która została później nagrana
w duecie z Sarą Brightman – „Time to say goodbye”. Potem jego nazwisko na stałe zagościło na listach przebojów nie tylko muzyki klasycznej,
ale również rozrywkowej. Fani Bocelli’ego znają z pewnością inne jego
piosenki, takie jak: „Canto della Terra”, „Vivere” czy „Nessun dorma”.

foto: materiały prasowe

Paprykarz
i Oranżada

Nadchodzące urodziny Szczecina będzie można świętować muzycznie.
Z tej okazji odbędą się dwa koncerty pod nazwą „Klubowy Paprykarz
i Oranżada”. Wezmą w nich udział muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Oba wydarzenia odwołują się do
idei Festiwalu Młodych Talentów, który miał miejsce w naszym mieście
w 1962 roku. Podczas festiwalu, 55 lat temu swoje wielkie kariery rozpoczęły takie gwiazdy, jak Karin Stanek, Helena Majdaniec, Czesław
Niemen czy Katarzyna Sobczyk. Jak zapowiadają organizatorzy, nadchodzące koncerty mają być poszukiwaniem na nowo muzycznej tożsamości Szczecina. Na początek publiczność usłyszy „Nowe brzmienie Jazzu
i piosenki”, a w repertuarze usłyszymy utwory: „Miłość jak niedziela”
Ewy Bem czy „Pod Papugami” Czesława Niemena. Wśród wykonawców
znajdą się Gaba Kulka, Warszawska Orkiestra Rozrywkowa im. Igora
Krenza i Michał „Bonio” Skrok. Podczas drugiego koncertu będzie można
usłyszeć „Nowe brzmienia Big Beatu”, w tym piosenki Krzysztofa Klener czona, Czerwonych Gitar czy Katarzyny Prońko. Zaśpiewają między innymi Olaf Deriglasoff, Tymon Tymański, Krzysztof Zalewski.
Wały Chrobrego, 5 sierpnia, godz. 20, Szczecin
er
Filharmonia, 5 i 6 lipca, godz. 20, Szczecin
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Let’s
Film

Ińskie Lato Filmowe to kulturalna perła Pomorza Zachodniego. Nie ma
drugiego festiwalu o takiej atmosferze, toczącego się w tak urodziwym
miejscu. Tylko tu bezpośrednio po obejrzeniu filmu można wykąpać się
w krystalicznie czystym jeziorze… Jednak sednem jest oczywiście kino.
Na festiwalowych ekranach nie zabraknie najnowszych filmów polskich,
przeglądu nowych obrazów naszych sąsiadów, czyli produkcji niemieckich, czeskich, słowackich, ukraińskich oraz rosyjskich. Zaplanowano także Przegląd Filmów Izraelskich oraz cykl „Let’s Dance”, czyli pokaz filmów
o tańcu. Ważnym nurtem jest cykl „Dokumenty świata”, w którym pokazywane są obrazy poruszające aktualne problemy kulturowe i społeczne.
Dopełnieniem są prezentacje kinowych przebojów ubiegłego sezonu, filmy dla najmłodszych oraz kino w plenerze. W programie festiwalu są spotkania z artystami, dyskusje oraz wystawy. Podczas 44 edycji zobaczymy
rysunki nieodżałowanego Arkadiusza Gacparskiego, który przez wiele lat
przyjeżdżał do Ińska na festiwal i tworzył specjalnie dlań rysunki. Wierna
publiczność szczególną estymą darzy festiwalowe wydarzenia muzyczne.
W tym roku pojawią się między innymi: Czesław Śpiewa ze swoim Solo Act,
oraz gwiazda ukraińskiej sceny folkowej Sasha Boole. Szczegóły programu
na www.ilf.org, ale karnety oraz noclegi już warto rezerwować! W ciemno!
reklama
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Koncertowo
„Nie nad morzem”

Lider zespołu Bubliczki, Mateusz Czarnowski, stworzył bajkowy, muzyczny świat rodem z produkcji Walta Disneya. Będzie można usłyszeć
go w sierpniu na deskach Teatru Letniego. To koncert o Szczecinie i dla
Szczecina. Tego dnia goście będą mogli usłyszeć takie utwory, jak Pierogi Oriona, Stoczniowe ZOO, Czekoladowe miasto czy Nie nad morzem.
Inspiracją do ich powstania były regionalne akcenty, których w naszym
mieście nie brakuje. Dzień koncertu będzie również dniem premiery najnowszej płyty Filharmonii „I żyli długo i w Szczecinie”. Krążek został nagrany przez Orkiestrę Symfoniczną szczecińskiej Filharmonii przy wsparciu młodych wokalistów ze Szczecina.

er
Teatr Letni, 13 sierpnia, godz. 19, Szczecin
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Grechuting
na wyspach

Świnoujski kalendarz wydarzeń na sierpień jest szczelnie wypełniony festiwalami, wydarzeniami artystycznymi i sportowymi. Wśród nich żeglarskie święto Sail Świnoujście, legendarny Festiwal Szantowy Wiatrak czy
nieśmiertelna Fama. Po raz trzeci w mieście na 44 wyspach odbędzie się
impreza, która powoli staje się wizytówką kurortu – Grechuta Festival. Na
tygodniowe święto mądrej sztuki pod patronatem nieodżałowanego barda zjeżdżają tuzy polskiej estrady i nie tylko. W programie festiwalu obok
koncertów także wystawy, filmy, spektakle oraz rozmowy z nietuzinkowymi postaciami. Na prośbę organizatorów nie możemy zdradzić pełnego
line-up’u, ale możemy przywołać część wielkich nazwisk. Koncerty poprowadzi między innymi Maria Szabłowska, która o polskiej muzyce wie
wszystko... Na scenie Amfiteatru im. Marka Grechuty zapowie „rodzinny”
koncert Cugowskich, w którym udział wezmą kolejni wielcy polskich scen
(tajemnica…), jubileuszowy recital Olgi Bończyk również z fantastycznymi gośćmi. Do Świnoujścia przyjadą także Tadeusz Woźniak, Edyta Geppert i Alicja Majewska. W koncercie finałowym pojawi się między innymi
Kasia Kowalska. Każdy z wykonawców będzie miał obowiązek wykonać
choć jedną pieśń z repertuaru Marka Grechuty. Pełnego programu szukajcie w połowie lipca na stronie internetowej Grechuta Festiwal. Impreza
odbywać się będzie od 31 lipca do 5 sierpnia.
reklama

Walka o nagrodę
im. Heleny Majdaniec

PRESTIŻ
PATRONUJE
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Na początku lipca po raz drugi młodzi z całej Polski zawalczą w Szczecinie o nagrodę im. Heleny Majdaniec. Tak samo, jak w zeszłym roku, zostanie również przyznana nagroda publiczności ufundowana przez nasz
magazyn. Podczas tegorocznej edycji Zjazdu Młodych Gwiazd wybrzmią
piosenki Ireny Jarockiej, jednej z największych gwiazd polskiej muzyki
rozrywkowej. Program Zjazdu obfituje w ciekawe wydarzenia. Pierwszego dnia, czyli 7 lipca, w studiu koncertowym Polskiego Radia Szczecin
odbędzie się spotkanie promujące najnowszą książkę Marioli Pryzwan
pt. „Wymyśliłam cię. Irena Jarocka we wspomnieniach”, które poprowadzi Maria Szabłowska. Gościem wieczoru będzie mąż bohaterki książki
– Michał Sobolewski. Dzień później w studiu TVP Szczecin rozpocznie się
konkurs wokalny, a po nim, w ramach Szczecińskiej Wideoteki, Maria Szabłowska porozmawia z Andrzejem Kuryło o jego piosenkach i gwiazdach,
dla których pisał. Ostatniego dnia (9 lipca) w samo południe w Różance
odbędzie się Koncert Galowy. W koncercie prócz laureatów Zjazdu zaśpiewa Julia Trojanowska, laureatka pierwszej edycji. Julia będzie promowała swoją płytę, do której piosenki stworzyli specjalnie dla niej: Krystyna Piotrowska, Jerzy Petersburski jr i Rafał Podraza. Na zakończenie
koncertu z piosenkami Ireny Jarockiej wystąpi Anna Żebrowska.

er

foto: materiały prasowe

foto: materiały prasowe

Klasyka
w nowej odsłonie

PRESTIŻ
PATRONUJE

Fama
trwa

Fama to jeden z najstarszych polskich festiwali artystycznych. Nie ma
chyba dziś uznanych w Polsce artystów, którzy nie mieliby w swojej biografii famowskiego epizodu. Podobnie rzecz ma się z tymi, którzy kariery właśnie zaczynają. To stała tego zjawiska, bo tylko w ten sposób
można Famę określić. Niezmiennie od pół wieku do Świnoujścia na dwa
tygodnie zjeżdża blisko pół tysiąca młodych-zdolnych. Uczą się od mistrzów i od siebie, prezentują to, co już potrafią, łączą się w zaskakujące
duety, tria, kwartety albo całkiem tłumne formacje. Fama to ponad sto
wydarzeń z każdej dziedziny sztuki – muzyka, teatr, performance, taniec,
sztuki wizualne, literatura… Możecie nie znać ich nazwisk czy nazw, ale
z pewnością o nich jeszcze usłyszycie. Uczestnicy wyłaniani są między
innymi podczas regionalnych eliminacji oraz w drodze elektronicznych
zgłoszeń. Festiwal ma charakter konkursu, a pula nagród to kilkadziesiąt
tysięcy złotych. Program festiwalu gwarantuje totalny brak nudy i niezłą wprawkę w logicznym planowaniu. Młodzi artyści opanowują miasto
er i pojawiają się nie tylko na świnoujskich scenach, ale praktycznie w każdej przestrzeni, którą anektują dla swoich działań. Co ważne – na Famie
Województwo Zachodniopomorskie, Niemcy, od 9 czerwca do 5 sierpnia nie ma biletów, na wszystkie wydarzenia – wstęp wolny!

Baltic Neopolis Festival organizowany jest już po raz trzeci. Rozpoczął
się 9 czerwca i potrwa jeszcze do 5 sierpnia. Na III Międzynarodowy Festiwal Muzyki składa się 18 koncertów, między innymi w Szczecinie, Ueckermünde, Świnoujściu, Kołobrzegu, Koszalinie, jak również animacje
i warsztaty muzyczne pod nazwą „Art week w Świnoujściu”. Będzie to
również okazja do przypomnienia sobie muzyki największych klasyków,
takich jak Wolfgang Amadeusz Mozart czy Fryderyk Chopin. Inicjatywa
grupy Baltic Neopolis Orchestra zakłada współpracę muzyków z całego
świata i dzięki temu we wcześniej wspomnianych miastach wystąpi szerokie grono wybitnych artystów. Należą do nich między innymi bandeonista Marcelo Nisinman z Argentyny czy skrzypek Vasko Vassilev z Bułgarii. Wydarzeniem towarzyszącym będzie występ międzynarodowego
zespołu Baltic Neopolis Virtuosi. W imprezie wezmą udział również młodzi muzycy z Akademii BNO.
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Tegoroczna edycja odbędzie się od 14 do 27 sierpnia.
reklama
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Szekspir
Lekka,
wakacyjna lektura w Multikinie

Wakacje to czas urlopów, który sprzyja relaksowi z książką w dłoni.
W tym roku ukazał się drugi tom cyklu Agaty Przybyłek „Takie rzeczy
tylko z mężem”. Nosi tytuł „Kobiety wzdychają częściej”. Z pewnością
spodoba się tym, którzy lubią zwariowane i barwne opowieści. Główna
bohaterka, Zuzanna mieszka pod jednym dachem z mężem, przystojnym wuefistą i byłym narzeczonym. Na dokładkę zostaje niespodziewanie gwiazdą filmową, ponieważ przyjeżdża ekipa telewizyjna, aby
nakręcić film o wypadku, który miał miejsce przed jej domem. Autorka
książki jest studentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, blogerką i recenzentką. W jej dorobku można znaleźć takie tytuły, jak „Bez
ciebie”, „Grzechu warta”, „Jeszcze raz” czy debiutancki „Nie zmienił się
tylko blond”. Znana jest głównie z powieści kobiecych. Swoją przygodę
z literaturą rozpoczęła od opowiadań, następnie tworzyła wiersze, a na
koniec powieści.

er

Lipcowy program Multikina przewiduje nie tylko filmy, ale również spektakle teatralne. Na początek coś dla siebie będą mogli znaleźć miłośnicy twórczości Williama Szekspira. W ramach cyklu „Royal Shakespeare
Company w Multikinie” będzie można zobaczyć retransmisję sztuki „Antoniusz i Kleopatra” w reżyserii Iqbala Khana (6 lipca). Widzowie zobaczą
historię tragicznej miłości egipskiej królowej Kleopatry (Josette Simon)
i Marka Antoniusza (Antony Byrne). Z kolei w ramach drugiego cyklu,
czyli „National Theatre Live w Multikinie”, retransmitowane zostaną aż
trzy inne spektakle. Pierwszym z nich jest „Obsession” (Opętanie), który stanowi sceniczną adaptację filmu Luchino Viscontiego powstałego
na motywach powieści Jamesa M. Caina „Listonosz zawsze dzwoni dwa
razy”. To będzie można zobaczyć 11 lipca, a już tydzień później w repertuarze „Hedda Gabler” Henrika Ibsena (18 lipca) – w roli głównej Ruth
Wilson. Letni miesiąc teatralny zakończy 27 lipca ponowna prezentacja
„Salome” w reżyserii Yaël Farber.

er
Multikino, 6, 11, 18 i 27 lipca, godz. 19, Szczecin
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Dziennikarz. Jego pierwsza książka
Magdalena, córka Kossaka (PIW, 2007)
wywołała renesans twórczości Magdaleny
Samozwaniec. Na kanwie tego sukcesu
opracował i wydał niepublikowane książki
pisarki: Z pamiętnika niemłodej już mężatki
(W.A.B., 2009), Moich listów nie pal! (W.A.B.,
2014). Opracował także dzienniki Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Wojnę szatan
spłodził. Zapiski 1939-45 (AGORA, 2012).
Jest autorem pierwszej w Polsce biografii
królowej twista – Helena Majdaniec. Jutro
będzie dobry dzień (ZLP, 2013)

Rafał Podraza

Monika Szwaja

Dupersznyty, czyli zapiski
stanu Szwajowego
Wydawnictwo: Sol 2017

Rzadko ulegam prośbom Naczelnej, w tym przypadku mój
opór nie był jednak duży. Mimo
że nie poznałem osobiście Moniki Szwai, to bardzo dużo o niej
słyszałem. Słynęła z poczucia
humoru i dystansu do siebie. Liczyłem, że przyjdzie czas i nasze
drogi się przetną. Los chciał inaczej. Osobiście nie przepadam
za „babską” literaturą, wiem, że
to określenie z miejsca skreśla
mnie w oczach wielu Czytelniczek, ale cóż, ten typ (czyli ja),
tak ma. Monika Szwaja nie pisała jednak po „babsku”. Potrafiła
być ostra, realistyczna, nie zachwycała się morzem wylanych
łez przez zniewoloną dziewicę, której chłop pewnego dnia
oświadczył – już cię nie kocham.
Nie było w jej książkach rzewnych scen, w których kochankowie z miłości podcinają sobie
żyły, wcześniej jednak po raz ostatni oddając się uciechom cielesnym.
Nie było w końcu marzeń o księciu na białym koniu, który porwie, zniewoli i obsypie brylantami. W jej książkach czuć było pióro rasowego obserwatora i dziennikarza, jakim przez wiele lat Szwaja była. Co ciekawe,
do pisania zmusiła ją poniekąd rzeczywistość. Kiedy nie było co wsadzić
do garnka, zaczęło się szukanie sposobu na zarobek. Widać pisanie było
jej przeznaczone, bo sukces przyszedł natychmiast. Obok Katarzyny
Grocholi, Małgorzaty Kalicińskiej była najbardziej rozchwytywaną autorką. Jej książki w sekundę znikały z księgarskich półek, a kolejkom po
autograf, najczęściej kobiet, nie było końca. Oczywiście w środowisku

„porządnych” literatów traktowana była z przymrużeniem oka,
mało ją to jednak interesowało,
nigdy bowiem nie brała na poważnie złośliwości, którymi zasypywali ją recenzenci. Była – jak
to określił jeden ze szczecińskich
dziennikarzy, zajmujących się tylko „poważną” literaturą – pisarką
ludyczną i właśnie za tę ludyczność, czyli normalność, ludzie ją
kochali.
„Dupersznyty, czyli zapiski stanu
Szwajowego” to, mam wrażenie,
pewnego rodzaju hołd, jaki wydawca postanowił oddać pisarce, to także swoiste varia, czyli
rzeczy rozsiane lub skryte dotąd
w teczkach autorstwa pani Moniki. Książka (poniekąd biografia)
zbudowana jest po „szwajowemu” z dowcipem i dystansem.
Nie ma tam (na szczęście) patosu,
smutku, a tylko radość, pogoda ducha, morze humoru – słowem: gęba
sama się raduje. Oczywiście to książka z kluczem. Widziałem miny niektórych koleżanek i kolegów dziennikarzy, kiedy po przeczytaniu fragmentów książki pąsowieli... Taki pstryczek w nos z zaświatów, godny
Madzi Samozwaniec.
Piękna książka, choć mam jeden zarzut (niestety, muszę się czepić): format książki kompletnie nie sprzyja podróżowaniu z nią. Jest zbyt duża.
Wizualnie robi wrażenie, ale w praktyce jest gorzej. Mimo tego minusa
– bardzo gorąco polecam.
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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
Napromieniowani

„G

Swietlana Aleksijewicz „Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu”
reż. Krzysztof Popiołek, Teatr Kana w Szczecinie

ęstość zaludnienia. Historia wybuchu” na deskach
szczecińskiego Teatru Kana jest spełnieniem marzeń
młodego reżysera Krzysztofa Popiołka. Pochodzący
ze Świnoujścia absolwent Wydziału Reżyserii krakow
skiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, marzył, by
móc zrealizować spektakl w swoim regionie. Udało się! Otrzymał stypendium Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, a wspólną produkcję zaproponował właśnie Kanie.

foto: Bartek Warzecha

„26 kwietnia 1986 o godzinie pierwszej minut dwadzieścia trzy
i pięćdziesiąt osiem sekund seria wybuchów obróciła
w ruinę reaktor i czwarty blok energetyczny elektrowni atomowej w położonym niedaleko granicy białoruskiej Czarnobylu”. Wybuch obrócił
też w ruinę życie setek tysięcy osób. O nich
pisze w swoim głośnym reportażu ”Czarnobylska modlitwa. Kroniki przyszłości” Swietlana Aleksijewicz. Jej tekst zainspirował
Popiołka, ale dla niego atomowa apokalipsa sprzed trzydziestu lat jest szerszą
metaforą. Reżyser „bada kondycję świata i psychiki człowieka po wybuchu, człowieka przygniecionego ciężarem trudnej
przeszłości, funkcjonującego w chmurze
obrazów i zdań, które przylepiły się do niego w trakcie drogi i które przyniósł ze sobą
aż do: teraz, tutaj”. Te wybuchy to także te
małe, prywatne, niezauważalne, ale przecież subiektywnie ogromne katastrofy każdego z nas.
Formalnie to zbiór niezwykle osobistych monologów ofiar
Czarnobyla. Świetnie udało się je połączyć w rytmiczną melodię,
z przemyślanymi klamrami w postaci gestów czy powtórzeń. Bardzo
dobrym pomysłem było wprowadzenie zapętlonej sceny żywiołowego
tańca, który nie tylko rytmizował spektakl, ale pełnił także funkcję
potrzebnej pauzy, a być może, z uwagi na ciężar opowieści, pewnego
katharsis, nie tylko dla postaci, ale i dla widzów. Siłą realizacji Popiołka jest zespół Kany. Na szczególną uwagę zasługuje kreacja Dariusza
Mikuły. Pełna porażającego bólu postać wręcz obleka ciało aktora –
w każdym słowie, geście, mimice, a przede wszystkim spojrzeniu. Tu
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rzecz dziwna, bo nawet w monologach wypowiadanych przez aktorów
z zamkniętymi, a raczej zaciśniętymi oczami (świetny inscenizacyjny
pomysł!) Mikuła wciąż wydawał się przeszywać widzów wypełnionym
skrajnym bólem wzrokiem. Dopełnieniem mistrzowskiej kreacji szefa Kany był jego niewiarygodny taniec. Reszta zespołu Kany równie
pyszna. Znakomita była Bibianna Chimiak, która stworzyła postać
pielęgniarki, na początku niezwykle silnej, później wypełnionej jedynie
niemożliwym cierpieniem. Chimiak zachwyciła także ruchową sprawnością, szczególnie w siłowej figurze we wspominanym tańcu – katharsis. Wiarygodna i konsekwentna była Karolina Sabat, wcielająca się w dziewczynę towarzyszącą do ostatnich chwil
swojemu ukochanemu konającemu na chorobę popromienną. Jej opowieść o powolnej i bolesnej
śmierci niezwykle poruszała. Piotr Starzyński
imponował fizyczną wytrwałością (!), a jego
historia o zabijaniu napromieniowanych
zwierząt pokazała nieznaną, nie miej tragiczną, stronę czarnobylskiej katastrofy.
Scenograf Anna Wołoszczuk stworzyła
ascetyczną przestrzeń, nad którą dominowała złowroga napromieniowana
chmura, a do tego misternie przemyślane
kostiumy, z „apokaliptycznymi” elementami. Są też i minusy… Zupełnie niepotrzebne
były projekcje wideo – zakłócały i przeciągały narrację, nie wnosząc zupełnie nic nowego.
Reżyser przeszarżował fizyczną stronę przedstawienia. O ile mogę domyślać się celu – próba przełożenia bólu na fizyczność czy też pokazanie jego skali – nie rozumiem intensywności tego zadania, które w finale
spektaklu przeszkadzało w skupieniu. Podobnie rzecz ma się z epilogiem, czyli kilkuminutową „sondą”, w której ludzie mówią o swoich katastrofach, obawach i lękach. Efektowne otwarcie tylnej rampy teatru,
kiedy „teraz i tutaj” wraz ze świeżym powietrzem wpada do dusznej
sali, jest wystarczająco czytelne. Mimo to, propozycja młodego reżysera nie powtarza już ogranych scenicznych zabiegów przynależnych do
modnego ostatnimi czasy „teatru reportażu”, lecz przydaje mu nową,
świeżą i wyrazistą formę. Spektakl bardzo smutny, ale też mocno
oczyszczający (katharsis nie tylko w scenie tańca).

fot. Dagna Drążkowska

Święto biznesu
Sala Koncertowa przy ulicy Energetyków wypełniła się doborowym towarzystwem. Ośmiuset gości, w tym postacie ze świata biznesu, nauki i kultury, spotkały się na 1. Gali Pracodawca Roku. To nowa formuła i bardzo
udany debiut Północnej Izby Gospodarczej. W pierwszej połowie imprezy
zostały rozdane nagrody Pracodawca Roku i zagrał zespół Lady Pank. Tę
część gali poprowadził Adam Grochulski. Następnie goście imprezy wyszli
przed Salę Koncertową gdzie czekało 30 tancerzy i wokalistów z różnych
części Azji. Część artystyczną oraz bufet ze smakami z Japonii, Tajlandii
i Indii przygotował Exotic Restaurants Catering.
ad

Beata Wieczorek, TVP Szczecin

Dariusz Więcaszek, prezes PIG

Danuta Grochulska i Adam Grochulski

Od lewej: Łukasz Tomaszewicz i Piotr Tomaszewicz, Tomaszewicz Development

Od lewej: Maciej Borowy, sekretarz PIG, Barbara Bartkowiak, prezes
Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i Wojciech Brażuk, dyrektor PIG

Piotr Droński, Baszta Nieruchomości, Magdalena Drońska, Sala Koncertowa

Goście Gali

Goście Gali

Dr Zbigniew Miklewicz z żoną
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Od prawej: Aneta Miller, skarbnik PIG, Marcin Jarczyński, Prestiż

Od prawej: Katarzyna Drewnikowska, diler Drewnikowski z koleżanką

Anna Karbowińska, Max Mara, Witold Gowina

Barbara i Zbigniew Paszkowscy, Urbicon

Ewa i Mirosław Linke, Nieruchomości - Impigre

Mecenas Marek Mikołajczyk

Beata Pluta, Bank Ochrony Środowiska z mężem

Jan Kozłowski i Małgorzata Kozłowska, Diler Kozłowscy

Od lewej: Anita Agnihotri, Bombay, Mariusz Łuszczewski, Exotic
Restaurants, Olgierd Geblewicz, marszałek województwa, Ajay
Bisaria, ambasador Indii, aktorka Rati Agnihotri, Bollywood Street Food

Tomasz Kowalczyk, Wisia Kąkol - Kurier Szczeciński

Wojciech Ciuruś, prezes Ciroko, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, Ayaj Bisaria, ambasador Indii

Goście Gali

Od lewej: Donata Juszczak, Stanisław Gajda, Klinika Stomatologiczna dr Gajda,
Karolina Ciżyńska, Cicco, adwokat Dorota Juszczak, adwokat Waldemar Juszczak

Od lewej: mecenas Mikołaj Marecki, Michał Stankiewicz, Prestiż Trójmiasto,
Izabela Marecka, Prestiż Szczecin, Dariusz Staniewski, Kurier Szczeciński

Goście Gali
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foto: Dagna Drążkowska

Spotkania czwartkowe
Druga edycja prestiżowej imprezy organizowanej przez koktajlbar 17
Schodów oraz Louis Vuitton Hennessy Moët Polska przyciągnęła wielu
miłośników dobrej zabawy. Bohaterem imprezy była marka Hennessy
ze swoim najbardziej rozpoznawalnym koniakiem na świecie. Eventowi
towarzyszyły pokazy miksologii barmańskiej, panele degustacyjne oraz
sety muzyczne unowocześnionej wersji swingu, bluesa i jazzu podawane
przez znakomitego Dj’a Jazzka. To nie koniec czwartkowych imprez w 17
Schodach – na kolejnych edycjach poznamy takie firmy, jak Starka, czy
Pernod-Ricard.
kt

Od lewej: Grzegorz Skorny (rektor
WSTE), Wojciech Dryjer

Lekarz Jerzy Bajko z żoną

Od lewej: Ewa Kaziszko (Motif), Michał Garbacz (Motif Meble), Konrad Szanter (Zatoka Słońca)

Od lewej: Adam Grochulski, od prawej: Danuta Grochulska, Mirosława Kaczmarek

Grupa Polmotor, od prawej m.in.: Konrad Kijak, Krzysztof Bratkowski

Od lewej: Grzegorz Szumski (Hennessy Polska), Paweł
Różycki (U Wyszaka), Michał Łoziński (17 Schodów)

Od lewej: Sebastian Świderski, Iwona Karaśkiewicz (17 Schodów), Marlena Szumska

Od lewej: Danuta Grochulska, Janusz Michalczyk (Betty Barclay), Wojciech Kaczmarek

Lions świętuje
W Klubie Remedium odbyło się comiesięczne zebranie klubu Lions Rainbow Bridge. Zostały wybrane nowe władze klubu, oraz przyjęto nowego
Lionsa lekarza Mirosława Jarczyńskiego. Na wszystkich czekał obiad,
członkowie rozmawiali w planach na najbliższą przyszłość i tradycyjnie
doskonale się bawili.
mj
Członkowie Klubu Lions Rainbow Bridge Szczecin

Od lewej: Ewa Kołodziejek, Andrzej
Marecki i Elżbieta Pastucha
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Od lewej: Andrzej Marecki i Mirosław Jarczyński

Od lewej: mecenas Andrzej Marecki, Paweł Czarniak, II wiceprezydent, Grażyna Walaszczyk,
I wiceprezydent, Ewa Kołodziejek, prezydent, Anna Kamińska, sekretarz

foto: Marcin Jarczyński

foto: Dagna Drążkowska i Jakub Bassarab

Jazz wino i Volvo
Premiera nowego Volvo XC60 zorganizowana przez Volvo Auto Bruno –
odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich. Imprezę
poprowadził dziennikarz Jarosław Marendziak, natomiast auto zaprezentował rzecznik prasowy Volvo Car Poland Stanisław Dojs. Premierę uatrakcyjnił multimedialno-laserowy występ grupy Multivisual. Niesamowity
klimat muzyczny wydarzenia zapewnili saksofonista Marcin Pesos Stachowiak oraz DJ Hoster. Przy lampkach doskonałego wina z Winnicy Turnau
goście bawili się wyśmienicie.
kt

Od lewej: lekarz Tomasz Śluzar z małżonką,
Przemysław Bering (Volvo Auto Bruno)

Od prawej: Katarzyna i Sebastian Zielińscy (Free Media),
Dariusz Paszkowski (Free Media), Agnieszka Adamczyk

Od lewej: Tomasz Ostrowski,
Igor Kołtunowski (Lulu Club)

Od lewej: Jarosław Marendziak (dziennikarz TVP Szczecin),
Stanisław Dojs (rzecznik prasowy Volvo Car Poland)

Od lewej: Robert Smółko (Volvo Auto Bruno), Marta Sroczyńska
-Balcerak, Paweł Balcerak (Usługi Transportowe)

Od lewej: Agnieszka Żelazowska-Kapturska, Mateusz
Burdziński, Artur i Dorota Pawlaczykowie (Zincum)

Święto Rotarian
W Park Hotelu odbyła się coroczna impreza charytatywna Rotary Club
Szczecin Center pod hasłem „Oszukać genetyczne przeznaczenie”, zorganizowana na rzecz dzieci z rzadkimi chorobami, ale także by spełnić
marzenia maluchów z domu dziecka w Tanowie. Dzięki prezentom podarowanym m.in. przez piłkarza Roberta Lewandowskiego i artystę malarza Wojciecha Zielińskiego oraz fantom od przedsiębiorców udało się
zebrać około 50 tysięcy złotych. Dla gości wystąpiła wokalistka Malwina
Bieganowska z Akademii Sztuki, Monika i Ryszard Mu, którzy odtańczyli
Tango Milonga oraz zespół Fair Play.
kt

Od lewej: Marcin Sosiński (Visonex) z żoną Katarzyną, Rafał Gibczyński (Solven), Anna Lenartowicz
(Pogoń Szczecin FS), Zbigniew Piątak (Solven), Beata Piątak (prezydent RC Szczecin Center)

Członkowie Rotary Club Szczecin Center

Julia Maj (RC Szczecin Center)
i Andrzej Rybkiewicz (RC Szczecin)

foto: Dagna Drążkowska

Notariusz Maria Olszewska
i adwokat Arkadiusz Olszewski

Od lewej: Karolina Kędzierska-Kabuza (RC Szczecin Center) i tyczkarka Monika Pyrek
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foto: Dagna Drążkowska

Książki, wino i śpiew
W wypełnionej po brzegi restauracji Na Kuncu Korytarza, świętowano
premierę nowej książki naszego felietonisty Darka Staniewskiego. Drugą część „W szponach Gryfa 2”, napisał wraz ze swoim przyjacielem,
znanym szczecińskim restauratorem Bolesławem Sobolewskim. Pełna
humoru opowieść kulinarno-historyczna przyciągnęła wielbicieli dobrej
literatury, jedzenia i trunków, których nie brakowało przez cały wieczór.

ad

Kamil Robak, Zamek Książąt Pomorskich, Katarzyna Stróżyk, Kurier Szczeciński

Od lewej: Wawrzyniec Szwaja, Radio Szczecin, Paulina Muskała, TVP Szczecin, Dariusz Staniewski

Inga Elerowska, Prestiż w objęciach
Dariusza Staniewskiego

Gabriela Wiatr, Urząd Marszałkowski

Tomasz Walburg, Zapol i Daria Prochenka, Clochee

Bohaterowie i gospodarze wieczoru, od lewej: Bolesław Sobolewski i Dariusz Staniewski

Od lewej: Janusz Mateja, przedsiębiorca, Marek Mikołajczyk, adwokat,
Tomasz Nieżychowski właściciel restauracji A nuż widelec

Wyścig biznesu
Ponad dwieście zespołów, czyli prawie tysiąc zawodników wzięło udział
w trzeciej edycji sztafetowego biegu firm NCDC Business Race. Bieg odbył się w parku Kasprowicza, uczestnicy mieli do pokonania dystans 4x4
km. Pomysłodawcą sztafety jest Paweł Finkielman, prezes NCDC, który
w ten sposób chce promować aktywny trybu życia oraz sportową rywalizację z integracją. Zwycięzcami tegorocznego biegu zostali księgowi
z Goleniowa.
ad

Sztafeta kliniki Hahs, od lewej: Paweł Dzidziul, Marcin Gaborski, Joanna Hahs-Gaborska, Zbigniew
Hahs, Jerzy Węgrzynowski, Aleksandra Maćkowiak, Mariusz Kędzierski, Aleksandra Zielińska
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Sztafeta firmy NCDC

Na pierwszym planie Rafał Kapral,
Pehamot Autoryzowany Dealer
i Partner Serwisowy Škoda Auto

Sztafeta firmy Biuro24h.pl

Sztafeta Gminy Gryfino

foto: Jarosław Gaszyński

foto: Jarosław Gaszyński

Golfowe puchary
Na polu golfowym Binowo Park rozegrano dwunastą edycję Turnieju
o Puchar Kliniki Hahs. Finalnie wystartowało 120 uczestników, którzy
rywalizowali nie tylko o zwycięstwo i nagrody, ale również o punkty do
rankingu Polskiego Związku Golfa. Pogoda sprzyjała, a wśród uczestników panowała fantastyczna atmosfera. W poszczególnych kategoriach
zwyciężyli: Mariusz Wojtas, Dorota Jankowska, Patrik Fassero Gamba,
Tristan Kolasiński, Tomasz Całusiński, Erwina Kolasińska, Dawid Kolasiński, Piotr Lesiakowski i Alex Makarewicz.
ad

Krystyna Wojdyr, Agnieszka
Ostrowska, Maja Witkowska

Kazimierz Mendak

Janusz Hordyjewicz

Iwona Pińska, Aneta Aloksa-Majewska,
Elżbieta Hahs, Dorota Jankowska

Jerzy Safanów, Zbigniew Hahs,
Kazimierz Mendak, Sławomir Piński

Adam Szymański, Małgorzata Strzelczyk,
Artur Śliwiński, Izabela Szukiewicz-Szarkas

Stylowa premiera

Na premierę nowej Insigni salon Opel Kozłowscy przygotował dla gości
wiele atrakcji. Oficjalnemu odsłonięciu modeli towarzyszyła muzyka
i wyśmienity catering. Zachwyt zgromadzonych wzbudziły świeżo zebrane truskawki z ekologicznej uprawy i pokaz baristów, którzy na pysznych
kawach wyrysowali fantazyjne wzorki. Nie zabrakło także strawy dla
ducha: dowcipnymi opowieściami zabawiał gości aktor teatralny, Michał
Janicki.
kt

foto: Jarosław Gaszyński

Od lewej: Dorota Klimkowicz (PZU) z klientkami

Kierownik salonu Opel Piotr Pszczółkowski,
Dorota Klimkowicz (PZU)

Wiceprezes zarządu Lexus Michał Kozłowski

Jan Kozłowski z Małgorzatą Kozłowską

Aktor Michał Janicki z gośćmi
salonu Opel Kozłowscy

O funduszach w Trafostacji
W szczecińskiej Trafostacji Sztuki odbyła się konferencja dotycząca funduszy unijnych, zatytułowana „Go to innovation”, której organizatorem
był portal Fundusze-europejskie.pl. Gości przywitał jeden z prelegentów i partnerów konferencji, prezes zarządu Raiffeisen Polbank - Piotr
Czarnecki. Między prelekcjami odbywały się indywidualne konsultacje
z uczestnikami konferencji.
mj

Na pierwszym planie Joanna Jodłowska,
dyrektor finansowy Kronospan Szczecinek

foto: materiały prasowe

Na pierwszym planie Włodzimierz
Dominiczak, prezes Zarządu Polor Sp. z o.o.

Na pierwszym planie Renata Szymańska-Laskowska, kierownik działu Ekonomiczno
-Armatorskiego Unity Line) z tyłu Michał Pokorski, prezes zarządu TTS Sp z o.o.

Od lewej: Jerzy Szkwarek, Krzysztof Garus i Piotr Garus (Grupa CSV)
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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

